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ــة أو االنفجــار العربــي  ــة أو الثــورة أو الثــورات العربي ــة عــن الربيــع العربــي أو الحــراكات العربي إن الكتاب
ــا  ــكل منه ــة، ول ــات مغري ــميات ــــ المصطلح ــذه التس ــكل ه ــهل؛ ف ــر الس ــت باألم ــم، ليس ــر أو العظي الكبي
ــة  ــن حقيق ــر م ــات ال تغي ــات الجمي ــور أو الفتي ــماء الزه ــا كأس ــية، ولكنه ــة والسياس ــه الفكري خصوصيت

ــر.  ــيلة النظ ــر، ووس ــرى الناظ ــد أن ي ــا يري ــر، وم ــراه الناظ ــا ي ــا، وم ــة الرؤي ــو زاوي ــر ه ــدث. المتغي الح
ليســت الكتابــة عــن هــذا الحــدث التاريخــي فــي بــاد العــرب ســهلة؛ ألنــه مــا زال فــي طــوره األول، فــي 
عشــريته األولــى، نعــرف متــى بــدأ ولمــاذا وكيــف ومــاذا حــدث حتــى اآلن، ولكــن ال نعــرف متــى ينتهــي أو 

يســتقر، ومــاذا ســيولد مــن رحمــه.
ــخ  ــي تاري ــدة ف ــة عدي ــة، واألمثل ــن العادي ــاعة الزم ــة بس ــة العظيم ــداث التاريخي ــط األح ــن ضب ال يمك
الشــعوب وثوراتــه، لمــاذا؟ ألن الثــورات أكبــر مــن الزمــن، هــي ســيرورة تاريخيــة تصنــع تاريخهــا الخــاص 
بالترابــط والتفاعــل مــع ومــن داخــل التاريــخ البشــري العــام، وكذلــك األحــداث الكبــرى المجتمعيــة ليســت 
شــيًئا يتكــرر وبســرعة داخــل الزمــن، حتــى إن اللــه تعالــى لــم يرســل إال ثــاث رســاالت كتابيــة خــال ألفــي 
عــام. لذلــك أنــا أقــول علــى طريقــة أجــدادي إنــه أحــدث يــوم مــن أيــام العــرب قضــى أســبوعه األول، وكل 

أســبوع مدتــه عشــر ســنوات ممــا تعــدون. 
هــذا الحــدث العربــي الكونــي، أو الزلــزال العربــي، لــم يكــن ضــد الطغيــان واالســتبداد والفســاد واإلفســاد 
الســلطوي الفرعونــي الهامانــي القارونــي بلباســه العســكري المخابراتــي، أو هندامــه المتــأورب الســائد فــي 
بــاد العــرب منــذ عقــود طويلــة فحســب، بــل إنــه طــال الثقافــة الســائدة والبنــى المجتمعيــة المتأخــرة تاريخًيــا 

والمتوارثــة، واأليديولوجيــات المرتبطــة بهــا أيًضــا. 
ــا، مــن كل األعمــار، خاصــة شــريحة الشــبان، خرجــوا مــن  عشــرات الماييــن مــن النــاس، ذكــوًرا وإناًث

كاتــب ســوري، دكتــوراه فــي الكيميــاء الحيويــة مــن فرنســا 1987، دبلــوم دراســات معمقــة 
مــن جامعــة باريــس الثالثة-الســوربون الجديــدة، أســتاذ ســابق فــي جامعــة دمشــق-كلية 
الزراعــة. مهتــم بمســألة الدولــة والســلطة فــي اإلســالم ودراســة فلســفة اإلمــام علــي بــن أبــي 

طالــب.

فؤاد القطريب
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بيوتهــم وســكونهم وصمتهــم، وهجــروا خوفهــم، ونزلــوا إلــى الشــوارع والســاحات فــي العشــرات مــن المدن 
العربيــة يهتفــون للحريــة والعدالــة والكرامــة مــن دون تنظيــم مســبق، أو زعمــاء وقــادة معروفيــن مشــهورين 
كمــا فعــل الفرنســيون والــروس واإليرانيــون والصينيــون والكوبيــون والعبيــد والقرامطــة والعباســيون... إلــخ، 
ــك  ــبًيا، وكذل ــهًا نس ــر س ــس كان األم ــي تون ــا. ف ــف أمامه ــن يق ــرف كل م ــن تج ــان والبراكي ــذا كالطوف هك
ــركان  ــا الب ــا بينهم ــي، وم ــي والبحرين ــي والليب ــوري واليمن ــركان الس ــة بالب ــان مقارن ــر ولبن ــي الجزائ ــا ف حالًي

المصــري والســوداني والعراقــي. 
ــم األكاديمــي تقييــم هــذا الحــدث اآلن، هــل نجــح أم فشــل،  ــد التحليــل أو التقيي مــن الخطــأ علــى صعي
ألنــه يجــب تحديــد معنــى النجــاح والفشــل أواًل، واحتــرام مســألة الزمــن ثانًيــا. فهــو فــي الجزائــر والســودان 
ــاح  ــور النج ــن منظ ــي م ــدث التاريخ ــذا الح ــرى ه ــد أن ي ــن يري ــه، ألن م ــي بدايت ــا زال ف ــراق م ــان والع ولبن
والفشــل عليــه أن ينظــر إلــى الثــورات الفرنســية والروســية والصينيــة واإليرانية...إلــخ، وعليــه أن ينظــر إلــى 
تجربــة الرســل واألنبيــاء، هــل نجــح الرســل الثاثــة الذيــن هــم مــن أولــي العــزم: موســى وعيســى ومحمــد 

عليهــم الســام فــي )ثوراتهــم(، وحققــوا األهــداف النبيلــة اإلنســانية لهــذه الرســاالت؟! 
ــة  ــة األنظم ــن طبيع ــا ال، ولك ــّرر؟ قطًع ــن مب ــا واليم ــورية وليبي ــي س ــاوي ف ــوي المأس ــراع الدم ــل الص ه
ــة الســاحوية، والبعــد االســتراتيجي  وطبيعــة القــوى المعارضــة، خاصــة اإلســاموية الســاحوية، والقبائلي
ــاوي  ــب المأس ــذا الجان ــا ه ــر لن ــا تفس ــائد، كله ــمالي الس ــي الرأس ــام العالم ــة، والنظ ــدول العربي ــذه ال له
ــي  ــرى ف ــرات الكب ــورات والتغي ــا أن الث ــام يعلمن ــخ الع ــدان. التاري ــذه البل ــي ه ــي ف ــي العرب ــار الكون لانفج
التاريــخ لهــا أثمانهــا، وضحاياهــا تفــوق تصــورات مــن قامــوا بهــا وتتجاوزهــم بحركيتهــا، وقــد يتحولــون هــم 
ذاتهــم إلــى ضحايــا لهــا، لذلــك هنــاك مقولــة معروفــة وهــي إن الثــورة تــأكل بعــض أبنائهــا، حتــى الثــورات 
ــورة  ــا، والث ــي ميزوبوتاني ــى ف ــة األول ــورة الزراعي ــل الث ــة مث ــق للكلم ــى الضي ــية بالمعن ــر السياس ــرى غي الكب

ــاء. ــر مــن األبري ــة، راح ضحيتهمــا كثي ــة الصناعي الثاني
حتــى ثــورات أنبيــاء اللــه ورســله إذا صــح التعبيــر، راح ضحيتهــا كثيــر مــن النــاس، منــذ النبــي الرســول 
نــوح إلــى محمــد عليهــم الســام، ومنهــم مــن كان هــو نفســه ضحيــة العنــف المجتمعــي الناتــج عــن الثــورة 

الفكريــة الفلســفية الروحيــة التــي جــاءت فــي رســالته.
أحــام ومشــاريع عديــدة مــا زالــت تتفاعــل فــي الشــوراع والســاحات والمخيمــات والمــدن العربيــة. هنــاك 
المشــروع الديمقراطــي العلمانــي القطــري ــــ الوطنــي،  والقطــري ــــ العروبــي، والقومــي العربــي، حيــث إن 
ــا هــو نظــام ديمقراطــي عــادل فــي كل قطــر فقــط، أو هــو خطــوة الزمــة أساســية لوحــدة أو  حلمهــم جميًع
ــركات  ــارات والح ــول كل التي ــا تق ــا، كم ــامية طوًع ــة إس ــد خاف ــن يري ــاك م ــي، وهن ــل عرب ــاد أو تكام اتح
ــورية  ــر وس ــي مص ــلمين ف ــوان المس ــل اإلخ ــة، مث ــاد العربي ــي الب ــاموية ف ــامية أو اإلس ــزاب اإلس واألح
ــي  ــامية ف ــركات اإلس ــرب، والح ــي المغ ــة ف ــة والتنمي ــزب العدال ــية، وح ــة التونس ــة النهض ــان، وحرك ولبن
البلــدان العربيــة األخــرى، أو كرًهــا مثــال تنظيــم »داعــش« وأشــقائه، مثــل القاعــدة وجبهــة النصــرة وجيــش 
اإلســام. وهنــاك مــن لهــم أحــام إثنيــة كرديــة، وأمازيغيــة، وتركمانيــة، ومشــاريع مذهبيــة وطائفية وعشــائرية 

فــي العــراق وســيناء مصــر واليمــن. 
ــول  ــد وص ــة وتترص ــتعد للمواجه ــرى تس ــاء، وأخ ــا للبق ــوة حلفائه ــا وق ــكل قوته ــل ب ــة تقات ــاك أنظم هن

ــا.  ــى أراضيه ــي إل ــركان العرب الب
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ــان  ــا األرض بعــد موتهــا، فنبتــت الكــروم والجن ــزال العربــي يشــبه المــاء الــذي أحي هــذا البــركان أو الزل
ــر  ــي الكبي ــزال العرب ــات الســامة والضــارة. فــي مرجــل الزل ــورود واألشــواك والنبات ــات والزهــور وال والغاب
يتداخــل صــراع الطبقــات مــع صــراع الطوائــف واإلثنيــات وحتــى أفــراد الطائفــة والعائلــة الواحــدة، ويتفاعــل 

المحلــي مــع اإلقليمــي والدولــي وكأنــه مشــهد ســريالي.
هــذا الحــدث التاريخــي المعقــد فــرض نفســه علــى المثقفيــن والمتعلميــن والسياســيين العــرب كمــا علــى 
الجماهيــر الشــعبية، ودخــل كل بيــت وشــارع فــي بــاد العــرب، ووصلــت نتائجــه إلــى أوربــا وأميــركا وكنــدا، 

. ها غير و
ــب، آالف  ــدث الرهي ــذا الح ــم ه ــن رح ــدت م ــية ول ــن السياس ــزاب والدكاكي ــركات واألح ــات الح مئ
ــفارات  ــواب الس ــى أب ــي عل ــع مدن ــات مجتم ــة ومنظم ــار سياس ــى تج ــوا إل ــيين تحول ــطين والسياس الناش
ــات  ــن، ومنظم ــد العثمانيي ــة ض ــورة العربي ــام الث ــافهم أي ــن أس ــد م ــل العدي ــا فع ــة، كم ــة واألوربي األميركي
ــا  ــن علــى رؤوس األشــهاد، وهــذا صــار معروًف ــة، ومنهــم مــن تصهي ــة واألميركي ــي األوربي المجتمــع المدن

ــة.  ــر العربي ــب والجماهي للنخ
ازدهــرت ســوق المــال واإلعــام السياســي والســاح بشــكل غيــر مســبوق، مئــات األلــوف مــن الضحايــا 
ــن  ــوا ع ــًا نزح ــوريين مث ــن الس ــى، مايي ــل واليتام ــن األرام ــوف م ــات األل ــن ومئ ــن والمفقودي والمعتقلي
ديارهــم إلــى بــاد أخــرى قريبــة وبعيــدة، وأصبــح الماييــن منهــم يتكلمــون لغــة أجنبيــة جديــدة، تركيــة أو 
أوروبيــة، وهــذا كلــه ســيكون لــه نتائــج كبيــرة فــي الســنوات المقبلــة علــى طريــق ســيرورة الزلــزال العربــي. 
ــة  ــت والعائل ــل البي ــط داخ ــل تختل ــرح واألم ــزن والف ــم والح ــاعر األل ــث مش ــريالي حي ــهد الس ــذا المش ه

ــة.  ــة والعالمي ــة واإلقليمي الواحــدة، ال يكتمــل مــن دون ذكــر تداخــل قــوى الصــراع الثــاث: المحلي
ــم  ــدث له ــا ح ــًرا مم ــر كثي ــنوات أكب ــر س ــي عش ــرب ف ــدث للع ــا ح ــول إن م ــي الق ــار، يمكنن ــي اختص ف
خــال قــرن مــن الزمــان، بمــا فــي ذلــك تجزئتهــم، وســرقة فلســطينهم، وشــرعنة هــذه الســرقة مــن الصهيونيــة 
العالميــة وقــوى االســتعمار القديــم والجديــد. هــذا الحــدث الكونــي العربــي لــم يقلــب أو يشــقلب المفاهيــم 
الســائدة والمتوارثــة والــرؤى المســتوردة فحســب، بــل وهــذا األهــم، خلــق عصــًرا جديــًدا يتطلــب مناهــج 

جديــدة للقــراءة والتحليــل والفهــم. 
نعــم، لــم تعــد القــراءت الماركســية والقوميــة والقومويــة واإلســامية واإلســاموية قــادرة علــى فهــم مــا 

جــرى ويجــري، وكذلــك مــا يســمى بالعقانيــة التبســيطية المتوارثــة منــذ القــرن الثامــن عشــر األوروبــي.
نحــن فــي حاجــة إلــى عقانيــة عربيــة جديــدة مركبــة ومعقــدة تناســب العصــر، وتســبر أغــوار هــذا االنفجار 
ــر  ــة عص ــل. عقاني ــس وهيج ــى مارك ــون وحت ــطو وأفاط ــط وأرس ــاوز كان ــة تتج ــي. عقاني ــي الكون العرب
البيولوجيــا الجزيئيــة والمكانيــك كوانتيــك والفيزيــاء الحديثــة الســائلة والغازيــة والمعلوماتيــة والهولوغــرام، 
 عقانيــة تســتوعب وتســتثمر النهــج القرآنــي = آليــة التفكيــر اإللهــي إذا صــح التعبيــر، حيــث الــكل يتكــون 
ــا  ــكل، كم ــذا ال ــوي ه ــزء يحت ــث كل ج ــة، وحي ــزة المتكامل ــددة المتماي ــزاء المتع ــل األج ــط وتفاع ــن تراب م

الــذرة التــي تحــوي شمًســا، وحيــث كل آيــة تحتــوي روح القــرآن.
هــذه العقانيــة يمكننــي أن أســميها العقانيــة القرآنيــة التــي اســتخدمها اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب فــي 
فكــره وتفكيــره، كمــا هــي موضحــة فــي نهــج الباغــة، وكمــا بســط بعــض جوانبهــا المفكــر الكبيــر إدغــار 

مــوران فــي عملــه الكبيــر: النهــج = الطريقــة. 
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