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ما 
ي�سهده العالم العربي اليوم هو في 

نظري اأكبر من ثورة ديمقراطية، اإنه 

انبعاث لل�سعوب التي حطمتها النظم 

اال�ستبدادية ال�سابقة، ومن وراء هذه الوالدة 

الجديدة، ا�ستعادة هذه ال�سعوب االأوطان 

 
ُ
التي انتزعت ملكيَتها الحقيقية منها النخب

لتها اإلى اإقطاعيات 
ّ
الحاكمة الطفيلية وحو

خا�سة ال تختلف كثيراً في و�سعيتها 

ا كان 
ّ
القانونية وال في اأ�ساليب اإدارتها عم

�سائداً في القرون الو�سطى. وكلما تقدمت 

حركة هذه الثورة/الثورات في مختلف 

االأقطار العربية، تجّلت هذه الحقيقة اأكثر 

فاأكثر، مع اإدراك الطرفين المتنازعين، 

ال�سعب والنخبة الحاكمة وزبائنها، 

الرهانات الكبرى لهذا ال�سراع الذي بداأ 

للتو، والذي حققت فيه ال�سعوب العربية، 

بف�سل النجاح ال�سريع والمفاجئ للثورة في 

تون�س وم�سر، انت�سارات مدوية وحا�سمة 

اأ�سبح من ال�سعب بعدها رد عقارب ال�ساعة 

اإلى الوراء مرة ثانية. وخير مثال لذلك 

�سلوك الرئي�سين معمر القذافي وعلي عبد 

اللـه �سالح. واإذا كان الثاني لم يقرر بعد 

ا�ستراتيجيته في ا�ستعادة �سيطرته على 

االإقطاعية التي اأراد اأن يخلفها البنه، فاإن 

االأول �سّكل هيئة اأركان حرب مع اأبنائه، 

وقادة الميلي�سيات الخا�سة، من قوات 

محلية ومرتزقة اأجانب، ال�ستعادة ملكه 

برهان غليون
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ال�سائع باأي ثمن. وهو يراهن على تدخل 

القوى االأجنبية كي يعيد االأو�ساع 

ال�سيا�سية اإلى ن�سابها ال�سابق، ويجعل من 

الوحدة اأمام التهديد االأجنبي اأ�سا�س 

اال�سطفاف مع نظامه المنهار مثلما كان 

ي�ستخدم من قبل التلويح بالخطر الخارجي 

اأو االإرهابي لتبرير ا�ستبداده بال�سلطة 

وتمديد حكمه اإلى اأجل غير م�سمى.

وفي المقابل، فاإن ال�سعوب العربية التي 

اكت�سفت نف�سها وقدراتها وحقوقها بعد 

�سياع طويل �ساهمت فيه، اإلى جانب النظم 

اال�ستبدادية وحلفائها الغربيين واالأجانب 

عامة، اأطياف وا�سعة من المثقفين الناقمين 

على مجتمعاتهم، الذين جعلوا من هجاء 

هذه المجتمعات وت�سكيكها في نف�سها 

وثقافتها واأديانها وقدراتها مهمة دائمة 

لهم، و�سوهوا �سورتها و�سمعتها في اأعينها 

واأعين العالم اأجمع، هذه ال�سعوب تدرك اأنها 

تخو�س معركة م�سيرها ك�سعوب، وهي 

اأكثر ت�سميمًا من اأي فترة �سابقة على 

خو�سها والق�ساء على اأ�سل الف�ساد الذي 

نخر بنيانها ودمر معنوياتها واأدخلها في 

حالة من العبودية، غير المختارة بالتاأكيد 

هذه المرة. والمعركة الدائرة رحاها اليوم 

في العالم العربي، وفي اأكثر من بقعة 

وعا�سمة في الوقت نف�سه، تبدو اأكثر فاأكثر، 

معركة تحرر مزدوج، من النظام 

عامل عربي جديد
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اال�ستبدادي الذي تحول اإلى ا�ستعمار واحتالل 

داخلي على اأيدي بع�س النخب الحاكمة للبالد 

ولموؤ�س�سات الدولة وللدولة باأكملها، واإلى فر�س 

الو�ساية على ال�سعب والمجتمع، والتحرر اأي�سًا 

من الف�ساد المعمم وال�سامل الذي دمر اأ�س�س 

ل ال�سعوب اإلى �سيع وع�سائر 
ّ
المجتمع نف�سه، وحو

وطوائف متنازعة فيما بينها، فاقدة اأي وعي 

بهويتها الجمعية وم�سالحها، ومفتقرة اإلى اأي 

اإرادة عامة تمّكنها من االنتظام في عمل 

م�سترك للتخل�س من جالديها واأعدائها.

وفي هذا ال�سياق ت�سكل الثورات القائمة اليوم 

ا�ستكمااًل لحركات التحرر والبناء ال�سيا�سي 

اللذين �سهدتهما المجتمعات العربية منذ القرن 

الما�سي، مع انهيار الدولة العثمانية اأواًل، 

والتحرر من الو�ساية اال�ستعمارية في مرحلة 

الحقة ثانيًا. لكنها، فوق ذلك، ت�سكل ا�ستئنافًا 

لحركة التحرر االجتماعي التي غطت العهد 

االأول من الحقبة ما بعد اال�ستعمارية، والتي 

حلم في ظلها العرب، تحت راية الثورة القومية 

العربية اأو با�سمها، ببناء اأمة حديثة تجمع 

طبقات و�سرائح ومكونات المجتمعات العربية 

كلها في بوتقة وطنية واحدة عنت، ب�سورة 

خا�سة في تلك الفترة، دمج االأرياف والنخب 

المنبثقة منها في الحياة العامة ال�سيا�سية 

والثقافية، وتوحيد االأقطار العربية كلها اأو 

بع�سها بهدف تكوين هام�س للمبادرة 

اال�ستراتيجية ي�سمح للجميع ب�سمان ال�سيادة 

ال�سيا�سية والحفاظ على ا�ستقالل القرار العربي 

في مواجهة �سيا�سة االنخراط في االأحالف 

والتكتالت الدولية التي كانت الدول الغربية 

ت�سعى لفر�سها على الدول العربية الإبقائها في 

اإطار ال�سيطرة اأو النفوذ الغربيين.

وفعاًل، وكما حدث في الق�سم االأعظم من 

الدول ال�سغيرة الخارجة من الو�ساية 

اال�ستعمارية، فاإن الحركة القومية العربية كانت 

حاماًل بم�ساريع تحديث مهمة، تعليمية 

و�سناعية وزراعية، كما كانت حاملة لم�ساريع 

تغيير اجتماعي عميقة و�سعت القوى الريفية 

التي بقيت معزولة قرونًا طويلة �سابقة لم�سلحة 

النخب المدينية، في مقدمة الم�سرح ال�سيا�سي. 

وكان للق�ساء على الطبقات �سبه االإقطاعية التي 

�سيطرت على الحياة االقت�سادية وال�سيا�سية 

لحقبة ما قبل اال�ستقالل، ولتطبيق قوانين 

االإ�سالح الزراعي، وتعميم الخدمات العامة، 

وخ�سو�سًا التعليم في االأرياف، �ساأن كبير في 

تكوين روح وطنية جديدة ا�ستندت اإليها 

االإنجازات الكبيرة الالحقة.

واأ�سيفت هذه االإنجازات االجتماعية 

واالقت�سادية والتربوية اإلى االإنجازات ال�سابقة 

التي كان العرب، اأو ق�سم كبير من االأقطار 

العربية، قد حققوها في القرنين ال�سابقين، 

فا�ستكملت ما قامت به النخبة العربية المثقفة 

في ع�سر النه�سة من تجديد الأ�ساليب الفكر 

والكتابة والخطاب، وما حققته النخب ال�سيا�سية 

الحديثة من مكت�سبات تاريخية في عهد الكفاح 

�سد اال�ستعمار، كان في مقدمها من دون �سك 

بناء التحالفات الوطنية الجامعة التي مّكنت 

ال�سعوب من توليد القوة الالزمة للتخل�س من 

ال�سيطرة اال�ستعمارية. وكان في جوهر هذه 

المكا�سب، ومن اأهمها، بناء االإدارة الحديثة 

وبلورة م�سروع الدولة الد�ستورية وتمثل قيم 

الحرية ال�سيا�سية وتر�سيخ اأ�س�س التعددية 

الفكرية والدينية وتجاوز النزاعات الطائفية 

والقبلية. و�سّكل ذلك كله اإرثًا كبيراً للمجتمعات 

العربية جعلها في موقع الريادة في 

الخم�سينيات وال�ستينيات في الكفاح �سد 

م�ساريع الهيمنة االإمبريالية، وفي مقاومة 

م�ساريع ا�ستعادة ال�سيطرة اال�ستعمارية، وفي 

ولوج طريق الحداثة التقنية واالجتماعية 

والقانونية.

بيد اأن م�سيرة التحول العربي ال�ستدراك 

التاأخر التاريخي ومجاراة الع�سر واالنخراط 

االإيجابي والفاعل والمبدع في العالم الحديث 

تعر�ست لنك�سة قوية، ثم لتراجع خطر في 
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التحرر والتحديث في منت�سف القرن الع�سرين، 

في التخل�س منها اأو التغلب على اآثارها 

ال�سلبية.

فبعك�س ما كان عليه الحال في مناطق 

اأُخرى من العالم، احتفظت الدول ال�سناعية، 

والغربية منها خا�سة، بنفوذ قوي لها في 

منطقة ال�سرق االأو�سط، و�سعت دائمًا للحفاظ 

على هذا النفوذ ال�سيا�سي واال�ستراتيجي لحماية 

ما ت�سميه م�سالح حيوية، اأي اأ�سا�سية، يقع في 

مقدمها النفوذ الم�سمون والموؤكد اإلى منابع 

النفط وكميات احتياطه الكبيرة، وما تمثله من 

مادة ا�ستراتيجية واقت�سادية معًا. لكن هناك 

اأي�سًا اإ�سرائيل التي اعتبر الغرب اأن �سمان 

اأمنها، ثم فيما بعد، تعزيز قدراتها وتاأمين 

تفوقها ال�ساحق على البالد العربية، اأولوية 

ا�ستراتيجية وم�ساألة التزام اأخالقي. والواقع اأن 

تعزيز القوة االإ�سرائيلية ال ينف�سل مطلقًا عن 

تعزيز ال�سيطرة الغربية، االأمر الذي يعني اأن 

اإ�سرائيل اأدت، وال تزال، دور الذراع ال�ساربة 

للنفوذ الغربي في المنطقة. ولم تكن حرب 

1967 التي وجهت اأكبر �سربة �سيا�سية 

وا�ستراتيجية اإلى الم�سيرة العربية، ومن قبلها 

تفكيك الوحدة ال�سورية ــ الم�سرية، اإاّل الرد 

الغربي على طموح العرب اإلى اال�ستقالل الناجز 

وال�سيادة وتحرير المنطقة من النفوذ الغربي، 

وفتح اآفاق التكتل العربي الذي كان يعني 

تكوين قطب للتنمية والتقدم التقني 

واالقت�سادي، وبالتالي اال�ستراتيجي اأي�سًا، في 

جنوب البحر االأبي�س المتو�سط، وعلى بعد مئات 

الكيلومترات من �سواحل الدول ال�سناعية 

االأوروبية. ولم تقت�سر الحرب التي �سنتها الدول 

الغربية على الحركة العربية التحررية، على 

هاتين ال�سربتين اال�ستراتيجيتين بالتاأكيد، بل 

اإنها وجهت حملة م�ستمرة لت�سويه �سورة 

الحركة العربية وم�سروعها وقادتها اأي�سًا، ولم 

تترك منا�سبة يمكن اأن ت�سيئ فيها اإليها لم 

ت�ستغلها.

العقود االأربعة الما�سية. فبداًل من اأن تتقدم 

نحو ا�ستكمال �سروط اندراجها في الحداثة، بما 

تعنيه من تمثل لقيم الحرية الفردية وال�سيادة 

ال�سعبية وتقرير الم�سير بمعزل عن اأي تدخل اأو 

�سغوط خارجية، ارتدت اإلى حكم القرون 

الو�سطى التي يميزها تحّكم �سخ�س اأو عائلة اأو 

جماعة قبلية اأو دينية، محلية اأو خارجية، في 

م�سيرها، واأُخ�سعت لجدول اأعمال ال غاية له اإاّل 

خدمة الم�سالح الخا�سة اأكانت متمثلة في 

المجد ال�سخ�سي للملك القائم، اأم في تاأمين 

ن ي�ستند اإليهم 
َ
المنافع اال�ستثنائية لحا�سيته وم

في بناء مجده وا�ستمرار حكمه. وبداًل من الثورة 

ال�سيا�سية المنتظرة بعد انهيار النظم ال�سعبوية، 

كما حدث في اأوروبا ال�سرقية واآ�سيا واأميركا 

الالتينية، بما تعنيه من عودة ال�سلطة اإلى 

ال�سعب وتحرير الحياة ال�سيا�سية من الو�ساية 

ال�سخ�سية اأو الخارجية، واالرتفاع باالأفراد من 

م�ستوى الوالءات االأهلية، المرتبطة بالقرابات 

التلقائية �سبه الطبيعية، اإلى م�ستوى الوالء 

الوطني القائم على اأ�س�س ومبادئ اأخالقية 

و�سيا�سية اإن�سانية عامة، وبالتالي تحويلهم اإلى 

اأمة بالمعنى الحديث للكلمة، تمتلك وعيًا قويًا 

بذاتها كرابطة اأو ككيان م�ستقل ومتميز ومنتج، 

�سابق على الروابط االأُخرى، ولها اإرادة م�ستقلة 

ر عنها اختياراتها ال�سيا�سية 
ّ
وخا�سة تعب

واال�ستراتيجية، عا�ست المجتمعات العربية ردة 

نحو االنطواءات على الهوية االإثنية والقبلية 

والع�سائرية والجهوية.

وال يمكن تف�سير هذه النك�سة التي تعر�ست 

لها م�سيرة التحرير والتحديث العربية في القرن 

الع�سرين من دون االإ�سارة اإلى العوامل الخا�سة 

باالإقليم العربي، وب�سكل اأعم منطقة ال�سرق 

االأو�سط، واإلى ال�سراعات الداخلية التي �سهدتها 

الحركة التحررية والتحديثية العربية داخل كل 

قطر من اأقطار العالم العربي وعلى م�ستوى 

العرب ككل، واإلى العيوب والنقائ�س التي لم 

تنجح الحركة القومية التي حملت م�سروع 
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قوى التكتل الغربي االأوروبي ــ االأميركي وقوى 

التكتل الرجعي العربي الغنية، لم يكن في اإمكان 

الحركة العربية اأن تقاوم فترة اأطول من دون اأن 

تعيد النظر في اأ�ساليب عملها ال�سعبوية، واأن 

تعيد تنظيم فكرها و�سفوفها على اأ�س�س اأكثر 

عقالنية ومو�سوعية. ولعل ال�سعبية الجماهيرية 

الكبيرة التي حظيت بها القيادة القومية 

النا�سرية، والتي بمقدار ما اأ�سعرتها بقوتها 

الخارقة، منعتها من التفكير ب�سرورة اإعادة 

بناء الحركة على اأ�س�س جديدة اأو حتى تغيير 

اال�ستراتيجيا. وكان ذلك من النقائ�س التي 

�سهلت على الدول الغربية المعادية اأن تتالعب 

بالنزاعات والتناف�س القائم داخل مع�سكر 

الحركة العربية، واأن ت�سجع بع�س االأطراف �سد 

اأطراف اأُخرى. والواقع اأن ما �سهدته الحركة 

القومية العربية بعد الح�سار الم�ستمر 

وال�سربات الع�سكرية وال�سيا�سية الم�ستمرة 

اللتين تلقتهما من الغرب والنظم الملكية لي�س 

اأقل من عملية اإجها�س من الداخل، حدثت ب�سبب 

ما اأحدثه اأن�سار البعث الذي �سيحتكر الحكم في 

�سورية والعراق عقوداً طويلة تالية، من فتنة 

داخل الحركة القومية ذاتها، وما افتعلوه من 

معارك، وما �سنعوه من مناورات لته�سيم �سورة 

خ�سمهم عبد النا�سر وتوريطه وتغريزه في 

الرمال كي يحتفظوا الأنف�سهم بحكم �سورية 

والعراق بعيداً عن اأي م�ساركة اأُخرى اأو م�ساءلة 

اأو محا�سبة من اأي نوع كان.

والنتيجة الرئي�سية لهذا االإجها�س الذي 

تعر�ست له الحركة التحررية العربية هو �سعود 

الممالك الخليجية النفطية مع تقاليدها 

القرو�سطية القديمة اإلى م�ساف القوى القيادية 

في المنطقة، وفي اإزارها العودة المظفرة للنفوذ 

الغربي كما لم يحدث في اأي حقبة �سابقة. وعلى 

اأنقا�س هذا االإجها�س �سيقوم التحالف القوي 

الجديد بين النخب المحلية العربية الحاكمة 

والم�سالح الغربية، و�سيت�سكل النظام االإقليمي 

الجديد، وهو نظام يجمع بين غطر�سة المال 

اإاّل اإن الدول ال�سناعية الغربية الرامية اإلى 

االحتفاظ بهيمنتها و�سيطرتها على المنطقة 

ومواردها وموقعها اال�ستراتيجي لم تكن هي 

القوة الوحيدة الخائفة من الحركة العربية 

ال�سعبية والمعادية لها، بل اإنها وجدت لها 

حلفاء اأ�سداء في النظم والنخب الملكية المنت�سرة 

عبر الخليج وفوق اآبار النفط، والتي كانت تدرك 

اأن نجاح الحركة العربية ال يعني �سيئًا �سوى 

زوالها من الوجود، اأو على االأقل التخلي عن 

اأ�ساليب الحكم االإقطاعية والقبلية التي تتبعها 

في معاملة �سعوبها وال�سعوب العربية االأُخرى 

القريبة منها، والقائمة اأ�سا�سًا على الر�ساوى 

و�سراء الزبائن والمحا�سيب وتعميم الجهل 

واال�ستزالم. وهنا اأي�سًا ت�سكل حرب اليمن، التي 

وقفت فيها الجيو�س الم�سرية التي دخلت البلد 

لحماية االنقالب الجمهوري، في مواجهة 

الجيو�س ال�سعودية المدعومة من الغرب، موؤ�سراً 

قويًا اإلى هذا ال�سراع العربي ــ العربي الذي 

اأجه�س جهود العرب ومنعهم من تحقيق اآمالهم 

ومطامحهم التحررية. لكن هذه الحرب التي لم 

تتوقف اإاّل قبل هزيمة العرب جميعًا اأمام 

اإ�سرائيل في �سنة 1967، لم تكن الوحيدة التي 

ت�سير اإلى هذا ال�سراع العربي الداخلي، اأو لم 

تكن الفقرة الوحيدة فيه، اإذ اإن القوى العربية 

المحافظة والرجعية اأدت دوراً كبيراً في تفكيك 

الوحدة الم�سرية ــ ال�سورية في �سنة 1961، 

و�ساهمت م�ساهمة فاعلة في محا�سرة 

ال�سيا�سات القومية التقدمية والت�سكيك فيها 

وت�سويه �سورتها. وفي هذا ال�سياق ا�ستعيد 

اال�ستخدام المو�سع للدين في ال�سراعات 

ال�سيا�سية، واأ�سبح التذرع بحماية االإ�سالم اأو 

الدفاع عنه اأداة من اأدوات ال�سراع ال�سيا�سي 

الرئي�سي في المنطقة بعد اأن ردت الملكيات 

العربية النفطية بتاأ�سي�س الموؤتمر االإ�سالمي 

الذي كان يراد له اأن يكون المقابل والمناف�س 

لفكرة الوحدة والجامعة العربية.

في مواجهة هذا التحالف القوي الذي جمع 
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حقوق، وتتلخ�س حياتها في تاأمين لقمة العي�س 

وخدمة اأ�سيادها الذين يعرفون وحدهم كيف 

يحمونها من القوى االأجنبية ويعطون حياتها 

قيمة وطنية ومعنى. و�سيئًا ف�سيئًا فقد النا�س 

اإح�سا�سهم بوطنهم نف�سه وقبلوا العي�س غرباء 

فيه، �سحايا اإرهاب اأجهزة القمع وميلي�سيات 

النظم الحزبية والع�سكرية.

وفي �سياق هذا النكو�س اإلى �سيغ القرون 

الو�سطى في عالقة ال�سعوب بحكامها والقائمين 

على اأمرها، خ�سرت المجتمعات العربية، اأو 

كادت تخ�سر، كل ما كانت حققته من تقّدم في 

ميادين الحداثة االأُخرى، الوطنية واالقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية والنف�سية. فخوف النخب 

المترفعة على ال�سعب، و�سعيها الحتكار ال�سلطة 

وتخليدها وتاأبيدها في يدها، فاقما اندفاعها 

اإلى التحالف مع القوى االأجنبية على ح�ساب 

ال�سيادة واال�ستقالل، واأنتجا اأ�ساليب حكم 

وممار�سات و�سلوكات فردية وجمعية قائمة 

على العنف واالإكراه واال�ستتباع واال�ستزالم، 

ووّلدا ف�ساداً يكاد يتجاوز ما كانت تعرفه النظم 

المتف�سخة القرو�سطية. واأدى اإعدام الذات الحرة، 

وانتزاع االإرادة من اأي فرد، وممار�سة �سيا�سة 

االأر�س المحروقة لتجريف الثقافة والهوية من 

القيم االإن�سانية، اإلى انعدام ال�سعور الجماعي 

باالنتماء اإلى وطن اأو اإلى �سعب حي ومت�سامن. 

وتحول االقت�ساد المنتج لفر�س العمل والخيرات 

التي ال تقوم من دونها حياة اجتماعية اإلى 

اقت�ساد م�ساربة، محركه الرئي�سي ت�سريع 

مراكمة الثروة والمال عند النخب المم�سكة 

بال�سلطة وحلفائها من رجال المال واالأعمال. 

واأدى الق�ساء على جميع اأ�سكال التوا�سل 

ال�سيا�سي والت�سامن الوطني اإلى اإحياء الروابط 

الع�سائرية والمذهبية والطائفية، وفي �سياقها 

انتعا�س القيم التقليدية المتمحورة حول 

الع�سبية الجماعية المعادية للفردية والثقافة 

العقالنية والحريات الفكرية والروح القانونية، 

واأخذت المجتمعات العربية، اأكثر فاأكثر، تدخل 

واأ�سحابه في كل مكان وقطر، ويعمل وفقًا 

لالأجندة الغربية اأو بموازاتها، ويحتكر ال�سلطة 

دها في يد نخب متحالفة ومت�سامنة على 
ّ
ويوؤب

م�ستوى العالم العربي باأكمله، وي�ستبدل الثقافة 

التحررية بثقافة المح�سوبية والزبائنية، وفي 

�سياقها وكردة فعل عليها، عودة التقاليد 

والوالءات الدينية والطائفية ب�سفتها خ�سبة 

الخال�س الوحيدة الأولئك الذين يرف�سون 

االن�سياع لقيم و�سلوكات نظم الغطر�سة المالية 

وال�سيا�سية وثقافة اال�ستهالك.

واأنتج هذا النظام االإقليمي واالجتماعي 

الجديد توازنات داخلية واإقليمية، وانحطاطًا 

فكريًا و�سيا�سيًا واجتماعيًا واقت�ساديًا رد 

العالم العربي قرونًا اإلى الوراء. اإذ ما كادت 

ال�سعوب العربية تخرج من �سرنقة ال�سلطنات 

التاريخية وتخطو خطواتها االأولى على طريق 

ت عليها نخب  الحداثة ال�سيا�سية حتى انق�سّ

مفتر�سة معززة بدعم خارجي ا�ستثنائي وبموارد 

ريعية ال تن�سب، وفر�ست، بم�ساعدة ذلك كله، 

اأنماط حكم ترجع اإلى ما قبل الع�سور الحديثة، 

واأجبرت ال�سعوب، عن طريق اال�ستخدام المعمم 

للعنف والغ�س والدعايات الكاذبة، على 

الخ�سوع واالن�سياع الإرادتها الخارجية التي لم 

تلبث اأن تحولت هي ذاتها اإلى اإرادة اأجنبية. 

ومن جديد وجدت ال�سعوب نف�سها في موقع 

القا�سرين المكرهين، بالقوة اأو الحيلة اأو 

الخدعة، على االإذعان الإرادة �سيد قائم عليهم، 

�سخ�سًا كان اأم نخبة اأم حزبًا، يقرر في مكانهم 

ما ي�سلح لهم، ويلغي اإرادتهم جميعًا كي تكون 

اإرادته مطلقة و�ساملة ال اإرادة قبلها وال بعدها.

وانتهى االأمر، في جميع االأقطار تقريبًا، منذ 

ثمانينيات القرن الع�سرين، اإلى م�سادرة 

مكت�سبات الحداثة ال�سيا�سية ال�سابقة كلها، 

وتكري�س و�ساية النخب الحاكمة وتحويلها، في 

نظر نف�سها، وبدعم القوى االأجنبية، اإلى نخب 

اأر�ستقراطية ال ترى في ال�سعوب اإاّل جماعات من 

طبقة دنيا، ال وعي لديها وال اإرادة، وبالتالي ال 
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المقبلة من هذه االأحداث الكبيرة والدة ال�سعب 

في �سورة هذه الماليين التي �ستغزو ال�سوارع 

وال�ساحات والميادين، وال تن�سحب منها، اإن 

ة في اليوم التالي اأو 
ّ
ان�سحبت، اإاّل كي تعيد الكر

االأ�سبوع التالي، كما لو كانت تريد اأن تفر�س 

نف�سها، ماديًا وج�سديًا، على جميع اأولئك الذين 

اأنكروا وجودها وامتهنوا كرامتها وا�ستهتروا 

بحقوقها وقوتها، في الداخل والخارج، وتوؤكد 

لكل ذي �سمع وب�سر، هذه الوالدة الجدية. فوالدة 

ال�سعب، كفاعل اجتماعي، اأو كالفاعل االأول 

واالأكبر في الحياة العامة، بما ي�ستدعيه ذلك من 

وحدة الوعي واالإرادة والمعنى، هي اأ�سل الثورة 

االجتماعية وال�سيا�سية الحديثة التي ال ت�سكل 

الديمقراطية اإاّل اأحد تعبيراتها الخارجية، وهي 

اأي�سًا االإنجاز االأعظم للثورات العربية الراهنة 

التي اأعادت اإدخال العرب جميعًا، حتى تلك التي 

لم تدخل بعد في اأتون الثورة، وتلك التي لن 

تدخل فيها اأبداً، في التاريخ العالمي، اأي 

االإن�ساني، الذي جهد كثير من القوى االأجنبية 

والعربية، خالل عقود متوا�سلة، في اإبعادهم 

عنه، بل اإخراجهم منه. وفي مقدم هذا التاريخ، 

اإدخال العرب في الحداثة ال�سيا�سية التي ال 

تعني �سيئًا اآخر �سوى تحرر ال�سعب من 

الو�سايات الخارجية، اأكانت دينية اأم �سيا�سية 

اأم ثقافية، وتحقيق �سيادته الفعلية، اأي حق كل 

فرد من اأفراد الجماعة الوطنية في اأن يفكر 

بنف�سه وي�سارك، على قدم الم�ساواة ومن دون 

اإكراه، في تقرير �سوؤونه وال�ساأن اأو الم�سير 

العام، وفي العمل على تحقيق ما يعتقد اأنه 

ي�سكل اأ�سا�س الم�سالح العامة. فبروز ال�سعب 

وتكونه كفاعل رئي�سي، بل محور الحياة 

ال�سيا�سية والقرارات العامة، هما جوهر الحداثة 

ال�سيا�سية، وهما اأ�سا�س تحويل ال�سيادة ال�سعبية 

اإلى م�سدر ال�سلطة ال�سيا�سية، واإلى مرجع دائم 

وم�ستمر لها، واإلى مكان ح�سم الخالفات 

االجتماعية. ف�سيادة ال�سعب تعني ا�ستقالل كل 

فرد من اأفراده، وتاأكيد حقه في اأن يكون �سيداً 

في مناخ من االإحباط والخوف واالنغالق على 

اء تفاقم غربتها في وطنها وعزلتها 
ّ
الذات جر

عن العالم الحديث، وتزايد محاوالت عزلها 

وتهمي�سها واإخ�ساعها بالقوة من طرف القوى 

الدولية الم�سيطرة فيه.

وكما اأن �سيادة ال�سعب وتحرره من 

ل كل فرد فيه اإلى 
ّ
الو�سايات الخارجية وتحو

�سيد م�سارك على قدم الم�ساواة في تقرير م�سير 

الجماعة ال�سيا�سية والم�ساهمة في ر�سم 

م�ستقبلها، هي ال�سرط االأول لتفّتح الحداثة في 

جميع الميادين والم�ستويات االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية، فاإن نزع الحرية 

واال�ستقالل عن الدول واالأفراد، يوِجد التربة 

المالئمة لتخريب واإف�ساد ن�سوء اأي م�سروع 

اقت�ساد حديث، ويق�سي على احتمال ن�سوء 

عالقات اجتماعية وطنية اأ�سا�سها الرابطة الحرة 

بين االأفراد، اأي على احتمال والدة اأي عقد 

اجتماعي، كما يق�سي على اأي اأمل بتطور ثقافة 

حديثة اأو اأخالق مدنية ترتقي بالفرد اإلى ما 

فوق ثقافة المحاكاة والتقليد واإر�ساء الغريزة 

والتماهي مع الع�سبية البدائية اأو الفطرية.

ومن هنا، جاءت الثورات ال�سعبية الحالية 

في البالد العربية كالطوفان الذي انفجر بعد 

انحبا�س طويل، وجرف اأمامه، وال يزال، جميع 

تلك الطفيليات التي نمت في الظالم وفي زمن 

القهر، على ج�سد االأمة وامت�ست دماءها 

لتها اإلى جثة هامدة، من نخب مفتر�سة 
ّ
وحو

كا�سرة ال غاية لها اإاّل تكري�س مجدها 

وم�سالحها الخا�سة، وفئات انتهازية وثقافات 

تجمع بين العن�سرية المنفلتة االجتماعية 

والطائفية وقيم الو�سولية والخوف والخنوع 

واالنتهازية. ومن قلب هذا الطوفان العظيم 

ي�سعد ال�سعب جوهراً حيًا من حول هذه النواة 

ال�سبابية التي بقيت، ب�سبب فتوتها وبعدها عن 

االنخراط في �سراعات النظام وح�ساباته، بعيدة 

عن م�ستنقع الف�ساد واال�ستبداد والعنف. ولعل 

اأكثر ما �سيبقى في ذاكرتنا وذاكرة االأجيال 
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ومفاهيمها كما كانت قبل الثورات الراهنة. وما 

كان لهذا اأن يحدث من دون و�سول ال�سعب نف�سه 

اإلى درجة كبيرة من الن�سح ال�سيا�سي والفكري، 

وهذا ما اأنتجته الثورة ذاتها ولم يكن موجوداً 

من قبل. فال�سعب لم ين�سج بمعزل عن الثورة 

واإنما خلق نف�سه واكت�سف قوته ووحدة اإرادته 

وقيمه في الثورة وحركتها وفي م�ساركته فيها. 

وهذا يف�سر ما ن�ساهده من اإ�سرار على اال�ستمرار 

في طقو�سها العظيمة والجميلة معًا، وفي 

 للحرية 
َ
تكري�س ميادين عملياتها م�سارح

ومكانًا للذاكرة ورموزاً خالدة لهذه الوالدة 

الجديدة.

لقد �سارك ال�سعب بقوة في الما�سي في 

حركة التحرر الوطني، وكان محركها ووقودها 

معًا. وما كان لمثل هذا التحرر اأن يحدث من 

دون هذه الم�ساركة، اإاّل اإن ذلك لم يكن من اأجل 

تحرير نف�سه من الطغيان الداخلي، واإنما لتحرير 

وطنه من ال�سيطرة اال�ستعمارية. وكانت هذه اأول 

خطوة �سرورية على طريق تحرره اأي�سًا من 

نه ك�سعب واأمة مكونة من اأفراد 
ّ
الداخل، وتكو

اأحرار وغير تابعين الأي و�ساية داخلية اأو 

خارجية. وما ن�سهده اليوم هو ثورة من نوع 

جديد هدفها وغايتها هما تحرر ال�سعب نف�سه 

من الو�ساية الداخلية التي فر�ستها عليه النخب 

المحلية الحاكمة، والتي جعلت منها في 

االأو�ساع الخا�سة التي تحدثنا عنها، و�سيلة 

النتزاع ملكية وطنه المحرر منه، واإلحاقها بها. 

فبمقدار ما خ�سر ال�سعب في المرحلة ال�سابقة 

معركة تحرره الداخلي وجد نف�سه يخ�سر اأي�سًا 

معركة تحرره الخارجي الوطني، ويفقد �سيطرته 

على وطنه وبلده.

ولذلك تكت�سي معركة الحرية، اأي التحرر 

الداخلي، اليوم، في العالم العربي اأكثر من اأي 

منطقة اأُخرى في العالم، بعداً اإ�سافيًا هو 

ا�ستعادة ال�سيادة الوطنية وتاأكيد ا�ستقالل البالد 

العربية عن الدول االأجنبية التي ب�سطت نفوذها، 

بل �سيطرتها الجديدة، عليها من خالل تحالفها 

ل بطرق 
َ
�س وال يعام

َّ
م�ساويًا الأقرانه، ال يهم

�ستبعد من اأي قرارات جماعية، وال 
ُ
مهينة، وال ي

عاَقب اإاّل على تجاوزاته هو نف�سه لقانون 
ُ
ي

الم�ساواة المواطنية، فهذا هو اأ�سل ال�سراكة 

الوطنية و�سرطها. كما اأن هذه ال�سيادة تعني 

وجود الدولة الحرة والم�ستقلة عن اأي تبعية 

خارجية، الأنها هي وحدها التي تحمي �سيادة 

ال�سعب، اأي ت�سمن حقه في ممار�سة حرياته 

الجمعية والفردية بمعزل عن ال�سغوط 

والتدخالت االأجنبية.

وبالتاأكيد لي�ست هذه المرة االأولى التي 

ي�سارك فيها ال�سعب في ال�سيا�سات العربية، اإذ اإن 

الثورات ال�سعبية منذ القرن الما�سي كانت 

قاطرة التاريخ التي نقلت العرب من الع�سر 

القديم اإلى الع�سر الحديث وقذفتهم في بحر 

الحداثة العالمية. لكن هذه المرة هي اأول مرة 

ي�ستقل فيها ال�سعب بتقرير ال�سيا�سة الوطنية، 

ويفر�س نف�سه المرجع االأول فيها، وال يكون 

م�ساركًا فقط في دعم م�ساريع التحرر من 

ال�سيطرة االأجنبية على اأجندة النخب 

االأر�ستقراطية اأو البيرقراطية، الرجعية منها 

والتقدمية. فنحن هنا ل�سنا اأمام حالة من 

حاالت ال�سغط ال�سعبي لتو�سيع هام�س المبادرة 

اأو تو�سيع دائرة الم�ساركة في نظام تعددي 

ورثناه من الحقبة اال�ستعمارية، وال في اإطار 

حركة تحرر وطني تقودها النخب الجديدة 

ال�ساعدة، واإنما اأمام �سعب هو نف�سه �ساحب 

النظام ومحوره، وهو القائد فيه، بمقدار ما 

يملك من و�سائل لفر�س عالقة جديدة مع اأي 

نخبة قائدة، اأ�سا�سها الخ�سوع الإرادة ال�سعب 

وتحويل ال�سلطة اإلى م�سوؤولية، اأي اإلى وظيفة 

ومهمات وا�سحة، وتحويل الم�سوؤولين واأ�سحاب 

المنا�سب العامة، من الرئي�س اإلى الموظف 

الب�سيط، اإلى عمالء خدمة عامة، يرتبط تقديرهم 

وارتقاوؤهم في منا�سب الم�سوؤولية بمقدار ما 

يقدمونه من خدمات لل�سعب كافة، االأمر الذي 

ي�سكل قلبًا كاماًل لم�سهد ال�سلطة ال�سيا�سية 
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ذلك باأن النق�س في الحرية عند فرد يعني 

انعدام الم�ساواة، االأمر الذي يجعل من الحرية 

المعممة �سرط الم�ساواة ومعيارها في الوقت 

نف�سه.

وما جمع بين المعركتين التحرريتين اليوم 

هو اأن الو�ساية الداخلية للنخب الحاكمة تحولت 

هي ذاتها مع الزمن اإلى و�ساية اأجنبية، وربطت 

وجودها بالتحالف مع القوى الخارجية والعمل 

وفقًا الأجندتها، فتحول نظام اال�ستبداد 

والديكتاتورية ذاته اإلى نظام �سيطرة خارجية 

واأجنبية غايته عزل ال�سعوب وتهمي�سها 

واإخ�ساعها. لذلك لي�س من المبالغة القول اإن 

التحرر من هذا اال�ستعباد الداخلي هو في الوقت 

ذاته ا�ستقالل ثان يعو�س عن اهتراء اال�ستقالل 

االأول، وكذلك تحقيق �سيادة ال�سعب وفي �سياقها 

�سيادة كل فرد من اأفراده وتمّلكه فعاًل مقاليد 

ال�سلطة واالأمر.

وال يعني ذلك اأن ال�سعوب العربية جميعها 

�ست�سهد ثورات نموذجية كما جرى في تون�س 

ر موازين القوى 
ّ
وم�سر، فحدوثها ذاته غي

وطبيعة المرحلة والمناخات النف�سية وال�سيا�سية 

في المنطقة باأكملها، فانقلبت االآية راأ�سًا على 

عقب، وانتقل الخوف من �سف ال�سعوب اإلى 

�سف الحكومات، وكذلك زمام المبادرة، 

فاأ�سحت النظم تجد نف�سها جميعًا في موقع 

الدفاع و�سد هجومات ال�سعوب وانتفا�ساتها. 

لقد تغير اتجاه الريح، اأي التاريخ، ولن يكون 

العالم العربي ما بعد الثورة كما كان قبلها 

مهما يحدث من انتكا�سات اأو م�ساعب على 

طريق الحرية والتحرير هنا وهناك، تمامًا مثلما 

اأن تاريخ اأوروبة ال�سيا�سي لم يكن بعد الثورة 

الفرن�سية في �سنة 1789 كما كان قبلها، على 

الرغم من االنتكا�سات التي عرفتها الجمهورية 

خالل اأكثر من قرن، اإذ لم يكن من الممكن 

بعدها الأي نظام من اأنظمة ال�سلطة المطلقة اأن 

ي�ستقر. وهذا الو�سع هو اأي�سًا و�سع 

الديكتاتوريات العربية القائمة التي قو�ست 

الوثيق مع النخب المحلية المف�سولة عن ال�سعب، 

ودعمها لها وتوحيد م�سالحها مع الم�سالح 

اال�ستعمارية اأو �سبه اال�ستعمارية. فهي ثورة 

تحررية م�ساعفة، ثورة الحرية وثورة التحرر 

من ال�سيطرة االأجنبية في االآن ذاته، بمقدار ما 

يرتبط فيها انتزاع الحريات ال�سيا�سية وحقوق 

االأفراد بتحطيم عالقات التبعية التي ن�سجتها 

ها الغادرة في �سبيل 
ُ
مع الدول الكبرى نخب

تخليد �سيطرتها وحرمان �سعوبها من اأي اأمل 

بالظفر بحقوقها، واأولها واأهمها حقها في اأن 

تكون �سيدة م�سيرها، اأي �سعوبًا حرة ت�سارك 

على قدم الم�ساواة مع اأقرانها في تقرير م�سير 

اأوطانها، ومع ال�سعوب االأُخرى اأي�سًا في تقرير 

م�سير العالم.

وكان �سعبًا في الحقبة الما�سية الجمع بين 

المعركتين، ذلك باأن متطلبات كل واحدة منهما 

مختلفة تمامًا عن االأُخرى: ففي �سياق المعركة 

الوطنية الخارجية تحتاج ال�سعوب الم�ستعمرة 

اإلى تعبئة جميع طاقاتها ومواردها القديمة 

والحديثة من دون تمييز، واإلى تعزيز هويتها 

الخا�سة، بينما تحتاج معركة التحرر من 

الو�ساية الداخلية اإلى تحالفات عابرة 

للقوميات، واإلى تعبئة القيم االإن�سانية الكونية 

اأو الم�ستركة بين جميع اأبناء الح�سارة الحديثة 

الراهنة، والتي ال يمكن لالإن�سان اأن ي�سعر 

باإن�سانيته من دونها. وهذه القيم اليوم هي قيم 

الحرية وال�سيادة الذاتية التي هي م�سدر ال�سعور 

بالكرامة والعزة لدى الفرد بداًل من االن�سحاق 

والمهانة والعبودية، ورف�س الخ�سوع الإرادة 

�سخ�س، مهما يكن، واإنما الخ�سوع الوحيد الذي 

يقبل به الفرد الحر في الحياة ال�سيا�سية هو 

للقانون الذي يت�ساوى اأمامه جميع االأفراد 

ب�سرف النظر عن موقعهم واأ�سلهم وثروتهم. 

فالقانون فوق كل فرد ح�سراً الأنه ال يميز بين 

اأحد، وهذا هو معنى الم�ساواة في ال�سيادة بداًل 

من الم�ساواة في العبودية الكامنة في اأ�سل 

الع�سبية البدائية. فال حرية من دون م�ساواة، 
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 اإاّل انتظار اللحظة التي �ستح�سم 
ّ
ق�سية اأو هم

فيها ال�سعوب م�سيرها وتق�سي على ما تمثله 

ا الديمقراطية التي 
ّ
من عنف واإرهاب وخراب. اأم

مثلت خالل عقود طويلة �سابقة راية الكفاح من 

�س المدافعون عنها 
ّ
اأجل التغيير، والتي تعر

ل�ستى اأ�سناف القهر واال�سطهاد والت�سويه، 

ف�سقطت اليوم في يد ال�سعوب كثمرة نا�سجة 

لحركة التغيير ذاتها التي اأرادت اأن تكون و�سيلة 

تحقيقها ال�سلمية. واأثبت التاريخ، بعك�س ما 

ت�سور كثيرون منا، اأو على االأقل اإلى فترة قريبة 

�سابقة، اأن النظم اال�ستبدادية العربية التي لم 

تكن في اأي لحظة نظمًا عربية فعاًل، ت�ستمد 

�سرعيتها من تاأييد ال�سعوب اأو حتى م�سايرتها، 

واإنما من العنف الخال�س الم�سلط عليها، ال 

ا اأن 
ّ
يمكن اأن تقبل اأي اإ�سالح اأو تعديل. فهي اإم

ا تبقى تعل وتعل �سعوبها اإلى 
ّ
تموت واقفة، واإم

اأن تتعلم هذه ال�سعوب كيف تنق�ّس عليها 

وتمحو اآثارها. ولي�س هذا العلم �سيئًا اآخر �سوى 

الثورة ال�سعبية التي تحولت اإلى مدر�سة ت�ستقي 

ن فيها 
َ
منها �سعوب العالم المقهورة اأجمع، بم

ال�سعب ال�سيني �ساحب اأكبر تجربة تحرر وطني 

في العالم، درو�سًا جديدة ت�سيفها اإلى خبرتها 

التاريخية في مقارعة الطغيان واالإذعان.

لذلك لي�س من المبالغة القول اإن والدة 

ال�سعب، بما تعنيه من فتح طريق الحرية، هي 

اأي�سًا والدة جديدة للعالم العربي بمقدار ما 

تعنيه الحرية من اإعادة بناء النظم ال�سيا�سية 

واالجتماعية، وعالقات العرب فيما بينهم، 

اأفراداً و�سعوبًا واأقطاراً، على المبادئ االأخالقية 

وتوجيهها نحو الغايات االإن�سانية، وقبل هذا 

n .وذاك، نحو والدة العربي الجديد

الثورة التون�سية ال�سعبية �سرعيتها المنخورة 

اأ�ساًل، بمقدار ما ك�سفت عن ف�سادها الجوهري، 

ت اأ�سحابها، واأظهرت ه�سا�سة االأ�س�س 
ّ
وعر

ال�سيا�سية واالأخالقية التي قامت عليها.

ومنذ االآن ما عاد المقاومون لهذه النظم، 

اأفراداً اأو جماعات، هم المطالبون بتبرير عملهم 

واإ�سفاء ال�سرعية عليها اأو اإقناع الجماهير 

بحتمية انت�سار ق�سيتهم اأو معقوليتها و�سرعية 

التغيير، واإنما العك�س هو ال�سحيح، فالنظم 

الحاكمة باتت تجد نف�سها، حتى تلك التي لم 

تتعر�س بعد لرياح العا�سفة، في مو�سع االتهام 

والت�سكيك وت�سعر باأنها محتاجة اإلى اأن تثبت 

�سالحيتها و�سرعية وجودها قبل اأن يطالبها 

بذلك اأحد من اأبناء �سعبها. اإنها تدرك بعمق اأنها 

مدانة، واأن اأملها الوحيد يكمن في اأن يتاأخر 

هبوب الريح قلياًل كي ت�ستطيع اأن تعيد 

ح�ساباتها وتعزز كياناتها، فهي فقدت مبرر 

وجودها تمامًا، كما اأن قاعدة القوة التي كانت 

ت�ستند اإليها لتاأمين ا�ستمرارها انهارت مع ك�سر 

ال�سعوب العربية في كل مكان حاجز الخوف، 

ومع تعرية الحلف المدن�س الذي اأ�س�س للنظم 

الديكتاتورية واال�ستبداد، وانك�ساف مدى الف�ساد 

االأخالقي والعنف ال�سيا�سي وروح االإجرام الذي 

كان يقوم عليه، اأعني تحالف النخب المارقة 

مع الم�سالح والقوى اال�ستعمارية الكبرى 

الع�سكرية والنفطية واال�ستراتيجية.

وب�سرعة البرق بداأت النظم العربية الم�ستبدة 

تفقد م�سادر قوتها المادية والمعنوية مع فراغ 

ق�سيتها من اأي معنى، ومع افت�ساح اأمرها 

وف�سادها وانحالل عرى تحالفاتها الدولية، 

وباتت تجد نف�سها معلقة في الفراغ لي�س لها 


