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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق(

ــة خــالل المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــدًدا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطالًقــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان »الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــدد م ــات ع ــذه الجلس ــي ه ــارك ف ــاق«. وش ــل واآلف ــارات والحصائ ــنوات؛ المس س
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة، قّدمــوا خاللهــا أوراًقــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خالل الجلســات، وُأرســل 

بعضهــا اآلخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشـــر هيئـــة التحريـر فـي هـذا العـدد مـــن المجلـة بقية األوراق، بعد أن نشرت بعضهـــا اآلخـر فـي العـدد 

الثاني مـن المجلـة الـــذي يحمـل عنـوان الملـف نفسـه.

برنامج الجلسات الحوارية خالل المدة من 5 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق

مدير الجلسة موضوع الجلسة التوقيت 
)غرينتش(

تاريخ الجلسة الدولة ث الرئيس المتحّدِ الرقم

يوسف فخر الدين مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة 
العميقة وبقايا النخب الوطنية

5 5 نيسان/ أبريل الجزائر ناصر الدين باقي 1

حازم نهار إعادة قراءة فكرية للربيع العربي 
بعد 10 سنوات على اندالعه

7 5 نيسان/ أبريل العراق عبد الحسين شعبان 2

نور حريري الثقافة السائدة ودورها في 
مآالت الربيع العربي

5 6 نيسان/ أبريل المغرب عمر التاور 3

راتب شعبو الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في 
عقدها األول

7 6 نيسان/ أبريل المغرب أحمد الحاقي 4

مازن الرفاعي الربيع العربي والفشل؛ أسئلة 
المصطلح

5 7 نيسان/ أبريل تونس سمير ساسي 5

عبد المجيد عقيل الموجة الثانية من الربيع العربي؛ 
عالمات فارقة

7 7 نيسان/ أبريل تونس أنور جمعاوي 6

راتب شعبو الطائفية والتطرف ما بعد الربيع 
العربي؛ األسباب والمسارات 

والمآالت

5 8 نيسان/ أبريل فلسطين منصور أبو كريم 7

نور حريري العقد األول من السيرورة الثورية 
العربية

7 8 نيسان/ أبريل لبنان جلبير األشقر 8

خليل الحسين عشر سنوات على ثورة يناير 
المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة

5 10 نيسان/ أبريل مصر جمال نصار 9
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يوسف فخر الدين االستجابة الفلسطينية السلبية 
في الربيع العربي

5 11 نيسان/ أبريل فلسطين مهند عبد الحميد 10

عبد المجيد عقيل الربيع العربي والدستور 7 11 نيسان/ أبريل سورية ريم تركماني 11

مازن الرفاعي الربيع العربي؛ آمال وتحديات 5 12 نيسان/ أبريل سورية محمد العمار 12

أالن خضركي دور المؤسسات العسكرية 
واألمنية في دول الثورات العربية

بين النهج السلمي والنزاع 
المسلح

7 12 نيسان/ أبريل سورية بسمة قضماني 13

نور حريري نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني 5 13 نيسان/ أبريل اليمن إشراق المقطري 14

هنادي زحلوط دور المرأة في الربيع العربي 
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية 

في ثورة كانون األول/ ديسمبر 
2018

5 14 نيسان/ أبريل السودان أبو بكر عبد الرازق 15

يوسف فخر الدين الربيع العربي؛ إضاءة على 
التجربتين اللبنانية والسورية

7 14 نيسان/ أبريل لبنان ساطع نور الدين 16

والء عواد القراءات الخاطئة واإلخفاق في 
طمأنة السوريين

5 15 نيسان/ أبريل سورية عبد الباسط سيدا 17

فؤاد القطريب الثورات في ميزان المراحل 
االنتقالية عبر التاريخ

7 15 نيسان/ أبريل سورية حازم نهار 18

التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية: آالن خضركي، شادي الشحادة

ــي  ــوم ف ــق، دبل ــة دمش ــن جامع ــون م ــي القان ــازة ف ــوري، إج ــي س ــي ومدن ــط سياس ناش
حــوار الحضــارات، دبلــوم فــي األدب الفرنســي. يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة 
ــة  ــة المجتمعي ــى التوعي ــل عل ــي تعم ــون« الت ــة »زيت ــس منظم ــف، مؤّسِ ــي جني ــة ف ــر ربحي غي
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة، عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »ســلمى« لدعــم الالجئيــن 

فــي سويســرا.

شادي الشحادة

ــا.  ــي فرنس ــم ف ــد 1979، ويقي ــن موالي ــي، م ــي والثقاف ــن المدن ــي الحيزي ــوري ف ــط س ناش
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد - اختصــاص بنــوك ومصــارف، ولديــه خبــرة 

ــا. ــدة 15 عاًم ــة م ــة ومصرفي إداري

آالن خضركي
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

سمير ساسيأحمد الحاقيعبد الحسين شعبان عمر التاورناصر الدين باقي 

أبو بكر عبدالرازقجمال نصارمنصور  أبو كريم جلبير األشقرأنور جمعاوي

إشراق المقطريبسمة قضمانيريم تركماني محمد العمارمهند عبدالحميد

نوال الراضيليث الشبيالتعبدالباسط سيدا حازم نهارساطع نور الدين

المشاركون في الجلسات واألوراق الحوارية
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

الربيع العربي آمال وتحديات

محمد العمار

تاريخ وصول المادة: 12 نيسان/ أبريل 2021

لقــد انطلقــت شــرارة الربيــع العربــي فــي لحظــة ميتــة مــن تاريــخ األمــة، األنظمــة القابضــة علــى الســلطة 
تعيــش لحظــة وثوقيــة مطلقــة، فقــد حــدث التوريــث فــي ســورية بيســر، وهــا هــم فــي مصــر وليبيــا يهيئــون 
الورثــة، فيمــا تشــكو أجهــزة األمــن الســآمة لطــول الركــود وإزمــان االســتقرار بمــا يشــبه المــوات، ولذلــك 
ــرة  ــد والخب ــاركتها الجه ــاب، وش ــى اإلره ــا عل ــي حربه ــركا ف ــة أمي ــدول لخدم ــن ال ــر م ــي الكثي ــدت ف تجن

والمرافــق، وقامــت باألعمــال القــذرة علــى حــد تعبيــر أحــد ضبــاط الـــ )إف بــي آي(.
ــز  ــيون، وال مراك ــون السياس ــراء والمحلل ــال الخب ــة! ف ــذه المنطق ــي ه ــاة ف ــدب الحي ــد أن ت ــع أح ــم يتوق ل
االســتطالع، وعلمــاء االجتمــاع، وال المثقفــون الميدانيــون الــذي كانــوا فــي حالــة يــأس مقعــد! لــم يخطــر 
ألحــد إمــكان تحــرك الجمهــور وقابليــة هــذه األوضــاع للزحزحــة، فضــاًل عــن التغييــر، وتكشــف التحــركات 
المعزولــة الخجولــة للنخــب فــي مناســبات مختلفــة هــذا الوضــع البائــس، فالمنطقــة تســير وفــق وتيــرة عاديــة 
مــن التحكــم األمنــي، المحــروس مــن قبــل المجموعــة الدوليــة بمــا يضمــن مصالحهــا، وحتــى بعــد تهــاوي 
ــرر  ــن يتك ــس ل ــي تون ــدث ف ــا ح ــة، وإن م ــة خاص ــتثناء وحال ــم اس ــدون إن نظامه ــال عدي ــة، ق أول األنظم
ــرة  ــارج دائ ــم خ ــع( يجعله ــم )الممان ــوا أن موقفه ــوريين أعلن ــل إن الس ــون، ب ــون والمصري ــه الليبي ــًدا، قال أب
االســتهداف، لكنهــم قامــوا بالتعبئــة العامــة والنفيــر األقصــى لجهــاز األمــن بحســب مشــاهداتي، فــي اســتعداد 

ليــوم يعتقــدون جازميــن أنــه لــن يكــون بعيــًدا!
ــع العربــي حتــى اآلن، تبــدو شــكاًل مــن ميتافيزيقــا التاريــخ، وكأن األمــور وصلــت إلــى  إن انطالقــة الربي
حالــة اســتعصاء علــى مســتوى اإلمــكان البشــري! فــكان هــذا الخــارق فــي زمــن لــم يعــد فيــه خــوارق! وال بّد 

ــا فــي ريــف درعــا، مســتقل سياســًيا  طبيــب ســوري، مواليــد مدينــة درعــا 1962، ويقيــم حالًي
مــن خلفيــة إســالمية، ينتمــي إلــى مدرســة الشــيخ جــودت ســعيد فــي التغييــر، مهتــم بالتغييــر 
الثمانينيــات، وشــارك فــي نشــاط »إعــالن  لــه نشــاط نقابــي معــارض منــذ  الســلمي، كان 
دمشــق«، تعــّرض لالعتقــال السياســي األول فــي 21 آذار/ مــارس 2011 بعــد انطــالق الثــورة 
ــت  ــي خرج ــرة الت ــالل الفت ــأ خ ــورة، أنش ــى للث ــنة األول ــالل الس ــرات خ ــس م ــّرر خم ــورية، وتك الس
ا ثقافًيــا لنشــر الديمقراطيــة والتغييــر الســلمي 

ً
فيهــا منطقــة درعــا عــن ســيطرة النظــام نشــاط

مــن خــالل محاضــرات أســبوعية تشــرح أهميــة التغييــر الثقافــي بوصفــه التغييــر الحقيقــي، لــه 
ــد مــن المحاضــرات والمقــاالت. العدي

محمد العمار
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أن الدراســات المســتقبلية عندمــا يتــم اإلفــراج عنهــا ســتبين طبيعتــه والعوامــل المطِلقــة لــه، والتداخــالت التي 
حدثــت عليــه، إلدارتــه والحــّد مــن تداعياتــه علــى مســتوى المنطقــة والعالــم، إن موجــة االحتجاجــات التــي 
طافــت عواصــم عديــدة فــي إثــر قتــل جــورج فلويــد مــن غيــر شــك، ومثلهــا احتجاجــات الســترات الصفــراء، 

لــم تكــن إال صــدى غيــر بعيــد لنــداء الربيــع العربــي.
ومــن وجهــة نظــري، إن الربيــع العربــي رد تاريخــي علــى ســايكس بيكــو، حيــث تــم تقاســم تركــة الرجــل 
المريــض وتوزيعهــا والتوكيــل عليهــا، بغيــاب أصحــاب الحقــوق، بينمــا فــي الربيــع العربــي حضــر أصحــاب 
الحقــوق وأعلنــوا وجودهــم، واعتراضهــم علــى القســمة، وبطــالن الوكالــة، وعــدم شــرعية الــوكالء، وحقهــم 
فــي إعــادة بنــاء عالمهــم بمــا يخــدم مصالحهــم، وإدارة مواردهــم بحيــث ال يحرمــون جــل عائداتهــا، وحقهــم 

فــي أنظمــة حكــم غيــر أبديــة تســهر مــن أجــل مصالحهــم، وتقــوم بخدمتهــم كباقــي خلــق اللــه.
ــى  ــدة، عل ــا جدي ــة روًح ــي المنطق ــه زرع ف ــه، لكن ــى مــداه، فقــد تمــت إعاقت ــي إل ــع العرب ــم يصــل الربي ل
الرغــم ممــا حدثــت فيــه مــن كــوارث ومــا ســالت فيــه مــن دمــاء، لقــد ولــد فــي المنطقــة إنســان جديــد، لــن 
يثنيــه عــن تحقيــق طموحاتــه الوطنيــة واإلنســانية قــوة، وال ســبيل أمــام األنظمــة العربيــة والنظــام العالمــي مــن 
ورائهــا، إال التصالــح مــع هــذه الــروح الجديــدة، إن بــدء الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي قبــل أن تضــع 
الموجــة األولــى أوزراهــا، برهــان هــذه الــروح ودليــل هــذه الحقيقــة، إن مــا تقولــه الموجــة الثانيــة مــن الربيــع 
العربــي: إن دوام الحــال مــن المحــال، وإن طريــق الربيــع ال رجعــة عنــه، وإن بعــض النجاحــات التــي أصابتهــا 

الثــورة المضــادة لــن تغيــر معادلــة الربيــع أبــدا!
فــال بديــل عــن اإلصــالح السياســي واالقتصــادي، وإعــادة كتابــة معادلــة الثــروة والســلطة فــي المنطقــة مــن 
جديــد، والتحــول نحــو دولــة القانــون، لقــد ســئمت األجيــال الجديــدة حيــاة الهامــش، وهــي لــن تقبــل بعــد 
اليــوم، أن تعيــش علــى هامــش الحيــاة فــي بلدانهــا، وال أن تعيــش بلدانهــا علــى هامــش الحضــارة فــي العالــم، 
وبقــدر مــا كان فــي الربيــع مــن مــرارات وآالم بقــدر مــا أحيــا فــي النفــوس مــن آمــال، ومألهــا ثقــة بمســتقبل 

 . فضل أ
: آمال الربيع العربي

ً
أوال

1. إثبات أن التغيير ممكن

لقــد كســرت ثــورات الربيــع حالــة جمــود واســتعصاء فــي أنظمــة الحكــم امتــدت نصــف قــرن، وأثبتــت 
أن األبــد وهــم، وأن التغييــر ممكــن، والتســليم باإلمــكان هــو الشــرط الــالزم للمحاولــة، فــال يمكــن لإلنســان 
أن يفكــر فــي المحاولــة فيمــا يبــدو مســتحياًل، لقــد بينــت تجربــة الربيــع العربــي أن التغييــر ممكــن، وأن هــذه 
األنظمــة ليســت عصيــة علــى ســنن التاريــخ، فقــد أثبــت جهــد مالييــن المواطنيــن العــزل، مــن شــرائح واســعة 
مختلفــة األعمــار واألجنــاس واالنتمــاء، قدرتهــا علــى صناعــة التغييــر، لقــد أصبحنــا بعــد الربيع علــى يقين أن 
التغييــر ممكــن، وهــذ أمــر مهــم وأســاس لحــدوث التغييــر، فاإليمــان بإمــكان التغييــر يشــجع علــى المحاولــة 
ــن  ــر ل ــاوالت التغيي ــإن مح ــة، ف ــة العام ــر الثقاف ــة نظ ــن وجه ــا م ــح ممكنً ــر أصب ــا دام التغيي ــا، وم ــود إليه ويق
ــر،  ــون فــي المنطقــة مــن إنجــاز هــذا التغيي ــه المواطن ــوم الــذي ســيتمكن في ــًدا الي ــن يكــون بعي تتوقــف، ول
وطــي صفحــة االســتبداد، وبنــاء دول مواطنــة يســودها القانــون، ويتــم فيهــا التبــادل الســلمي للســلطة، وينعــم 
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

فيهــا المواطنــون بالحريــات الفكريــة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.
ــر منهــا، إلــى منــع تجــذر هــذه المســلمة  إن ضــراوة الثــورة المضــادة فــي هجمتهــا، تعــود فــي جــزء كبي
فــي الوعــي العــام، إنهــا ســعي مســتميت إلثبــات اســتحالة التغييــر، ولذلــك كان هــذا المســتوى مــن الدمــار 
والوحشــية الــذي طــال عــدًدا مــن دول الربيــع العربــي، أو ربمــا فــي الحــد األدنــى القنــاع الجمهــور أن عواقب 
التغييــر التطــاق، وأن الســالمة فــي االستســالم، وأن تغييــر هــذه األنظمــة يجعــل الحياة مســتحيلة، وأن الشــعار 
العدمــي الــذي ســاد فــي بعــض البلــدان، ومــورس فــي معظمهــا، هــو خالصــة وجهــة نظــر النظــام العالمــي 

الــذي لــن يقبــل هــذه البلــدان إال فــي خدمتــه أو فلتواجــه الخــراب! 
ــذل جهــد كبيــر مــن قــوى متعــددة محليــة وإقليميــة وعالميــة، لتحويــل الربيــع العربــي إلــى شــتاء  فقــد ُب
قــاس يعطــي الشــعوب درًســا ال ينســى، حــول اســتحالة التغييــر، أو األثمــان الخياليــة التــي يتطلبهــا، بحيــث 
ال تفكــر فــي االنتفــاض علــى مســتعبديها مــرة أخــرى! ويبــدو أن هــذه المســاعي ذهبــت أدراج الريــاح، ففــي 
ــا،  ــرة أوزاره ــعوب الثائ ــى الش ــادة عل ــورة المض ــنتها الث ــي ش ــرب الت ــع الح ــل أن تض ــزرة، وقب ــم المج خض
ــان،  ــراق ولبن ــودان والع ــر والس ــي الجزائ ــات ف ــّددت االحتجاج ــاح، تج ــن نج ــت م ــا الق ــم مم ــى الرغ وعل
ــا، والســقف  ر مــن األيدلوجي متســلحة بخبــرات الربيــع العربــي، فــي مــا يتعلــق بالحــراك المطلبــي المتحــرِّ

ــًدا عــن منزلقــات العســكرة واختالطاتهــا. ــة، والســلمية بعي ر مــن االنتمــاءات دون الوطني ــي المتحــرِّ الوطن
2. تطور أداء الموجة الثانية

ــة،  ــة المواجه ــا لطبيع ــر وعًي ــا، وأكث ــر نضًج ــي )2019( أكث ــع العرب ــن الربي ــة م ــة الثاني ــت الموج كان
ولــدروس الموجــة األولــى مــن الربيــع العربــي، ولذلــك فإنهــا فــي الوقــت الــذي أثبتــت فيــه فشــل مســاعي 
إحبــاط التغييــر الديمقراطــي، تعلمــت دروس الموجــة األولــى عبــر رفــع درجــة تنظيــم قــوى الحــراك لنفســها 
ــي  ــّول الديمقراط ــق التح ــل تحقي ــن أج ــة، م ــب المهيمن ــع النخ ــات م ــض المفاوض ــدم رف ــاح، وع واالنفت

ــع: ــر الربي ــي جوه ــلمات ه ــالث مس ــة ث ــة الثاني ــدت الموج ــد أك ــي، وق التدريج
الطابــع الســلمي للثــورات، فلــم يكــن الســالح مطروًحــا علــى أنــه خيــار حتــى، ومجــرد طرحــه خيــاًرا   -

بدايــة الكارثــة كمــا فــي الموجــة األولــى.
جذرية الموقف من الديمقراطية بوصفها شرط تحقيق أي إنجاز وطني على أي مستوى.  -

ــة  ــي، القطيع ــرن الماض ــف الق ــالل نص ــادها، خ ــي س ــور الت ــب بالجمه ــة النخ ــر عالق ــروروة تغيي ض  -
والتعالــي، حيــث شــاركت النخــب أنظمــة الحكــم فــي التشــكيك بقــدرة الجمهــور، والوصايــة عليــه، 
لكــن الثــورة أبطلــت هــذه الوصايــة، وال يمكــن اليــوم وضــع فيتــو علــى حركــة الشــعب لتأكيــد وجوده 
والدفــاع عــن حقوقــه، وال يمكــن للنخــب الحاكمــة، تجاهــل رأيــه ومصالحــه، بــل إن حركــة الجماهير 

هــي التــي تقــود عمليــة التغييــر.
 هــذا مــا قالتــه موجــة الربيــع الثانيــة، ومــا قالــه صمــود شــبان الســودان أمــام المجلــس العســكري، ومــا قاله 
انتفــاض الجزائرييــن ضــد العهــدة الخامســة لرجــل عاجــز، ومــا أكــده صمــود العراقييــن واللبنانييــن أمــام قمع 
الشــرطة وبلطجــة عصابــات القتــل، وهــذا مــا أّكدتــه تظاهــرات درعــا فــي عشــرية الثــورة الســورية، التــي قالت 
بــكل وضــوح إن زمــن القهــر واإلذالل وغيبــة الشــعوب قــد ولــى إلــى غيــر رجعــة، فالثــورات تفتــح صفحــات 
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جديــدة فــي تاريــخ الشــعوب، وال تحســم مصائرهــا، لكــن بمقــدار مــا تتعلــم الشــعوب مــن تجاربهــا، وتراكــم 
مــن الخبــرات والمعــارف، بمقــدار مــا تقتــرب مــن الحالــة المدنيــة التــي تمّيــز الديمقراطيــات الناجــزة، فــكل 
ثــورة هــي مشــروع أمــة حــرة، تشــّكل االنتفاضــات فيهــا لحظــة القطــع مــع الماضــي، وهــي لحظــة ضروريــة 

لتحويــل مســار المجتمعــات إلــى ســّكة جديــدة، حيــث تحريــر اإلنســان غايــة االجتمــاع.
إن نجــاح الموجــة الجديــدة مــن الربيــع العربــي فــي تجــاوز دول الطوائــف فــي العــراق ولبنــان، يعــزز هــذه 
اآلمــال، ويشــي بــأن الجمهــور قــد حفــظ درســه، وشــب عــن الطــوق، وأنــه لــن يضيــع هدفــه، ولــن يتراجــع 
عــن قضيتــه، وأنــه لــن يكــون ممكنًــا بعــد اليــوم جــره إلــى مســتنقعات العنــف والمحاصصــة، وهــذا يفــرض 
ــامات دون  ــتدعاء االنقس ــب اس ــروح، ويتجن ــذه ال ــزز ه ــي يع ــي واقع ــاب سياس ــة خط ــف صياغ ــى المثق عل

الوطنيــة، ويؤســس لثقافــٍة سياســيٍة جديــدٍة تعــزز عمليــة التحــّول الديمقراطــي.
3. ظهور قوة الجمهور

إحــدى ميــزات الربيــع العربــي فــي موجتيــه، أنــه حركــة جماهيــر، وليــس حركــة نخبــة مدنيــة أو عســكرية، 
ــاء  ــى الفض ــيطرة عل ــاحات، والس ــالل الس ــه الحت ــور وتعبئت ــوة الجمه ــى ق ــتندت إل ــة، اس ــذه الحرك وأن ه
العــام، وقــد ســهل وجــود بعــض األجســام التنظيميــة )مصــر وتونــس( علــى امتــداد هــذا الحــراك، وتحولــه 
إلــى حالــة وطنيــة، وبالتالــي إلــى قــوة فيهــا مــن الكثافــة واالمتــداد مــا يجعلهــا عصيــة علــى الهزيمــة والقمــع، 
ــة،  ــرة المصمم ــوع الغفي ــذه الجم ــع إزاء ه ــتحالة القم ــوا اس ــن تبين ــكر الذي ــل العس ــا حم ــة، م ــل المواجه ب
علــى اتخــاذ موقــف )االنحيــاز للجمهــور(، وهــذا أهــم األســباب التــي جعلــت للثــورة التونســية والمصريــة 

مســارين متميزيــن، عــن باقــي دول الربيــع العربــي، حيــث تضعــف أو تنعــدم الحيــاة السياســية!
كانــت قــوة الجمهــور الســالح الحقيقــي الــذي واجــه المســتعمرين والمســتبدين عبــر التاريــخ، لكنــه أيًضــا 
ــر التاريــخ اســتخدم وقــوًدا لحــركات الطامحيــن والطامعيــن، وخــاض معاركهــم فســجلت االنتصــارات  عب

بأســمائهم، وحصلــوا علــى العوائــد واالمتيــازات، بينمــا هــو دفــع األثمــان.
ــر  ــام والنظ ــل االهتم ــح مح ــون( وتصب ــتاف لوب ــاع، )غوس ــاء االجتم ــر علم ــوة نظ ــذه الق ــت ه ــم تلف  ول
والتحليــل، أو ربمــا خضعــت للبحــث والتحليــل دون نشــر، فلــم تخضــع الثــورة اإليرانيــة فيمــا هــي حركــة 
جماهيريــة للقــراءة والتحليــل كمــا تســتحق، ولــم تخضــع حركــة الجماهيــر فــي غــزة التــي كســرت الحصــار 
المصــري المطبــق علــى القطــاع مــن خــالل االنفجــار إلــى الخــارج، ولــم يذكــر أحــد إمــكان تطويــر هــذا 
ــر  ــاح كل معاب ــن أن تجت ــر يمك ــوة تحري ــى ق ــول إل ــزة، ويتح ــي غ ــات ف ــي كل االتجاه ــدث ف ــار ليح االنفج
ــاء أي  ــي، وإنه ــداد داخل ــة انس ــر كل حال ــن أن تفج ــتعمارية، ويمك ــدود اس ــاح كل ح ــن أن تجت ــزة، ويمك غ
احتــالل، وأنــه ال توجــد قــوة داخليــة أو خارجيــة، يمكنهــا الوقــوف فــي وجــه طوفــان مليونــي مــن المواطنيــن 
ــزل  ــن الع ــة ماليي ــى مواجه ــادر عل ــم ق ــام حك ــوة أو نظ ــد ق ــم، وال يوج ــى دياره ــودة إل ــدون الع ــن يري الذي
بالقــوة العاريــة أمــام اإلعــالم؟، إن تجربــة الغزاوييــن التــي اقترحهــا أبــو أرتيمــة هــي مثــال علــى اإلمــكان، 

ــرة. ــم تكــن بالمســتوى المطلــوب ألســباب كثي وإن ل
 إن إدراك أنظمــة الحكــم فــي الربيــع العربــي خطــورة وعــي الجماهيــر لحقيقــة قوتهــم، وأنهــا قــوة ال قبــل 
ألحــد بهــا، جعلهــا تحــرص علــى العنف وتشــجعه بــدس مرتكبيــه بيــن الجماهيــر وتيســير تســليح المحتجين، 
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

ــح  ــث يصب ــارع، بحي ــي الش ــوة ف ــذه الق ــة ه ــذر فعالي ــدم تج ــى ع ــا عل ــة، وحرصه ــذه الحقيق ــا له إن إدراكه
إخراجهــا منــه مســتحياًل، جعلهــا تبــذل المســتحيل فــي نــزع الطابــع الســلمي الجماهيــري عــن االحتجاجات، 
كــي يتــاح لهــا تحييــد الجمهــور وعــدم وعيــه لطبيعــة القــوة التــي يمتلكهــا، وإنمــا حكمــت األنظمــة العربيــة 

بتذريــر المجتمعــات، وجعــل كل مواطــن عالــم منفصــل عــن اآلخــر.
لقــد كان الربيــع العربــي المــرة األولــى فــي التاريــخ الــذي تتحــرك فيــه الجماهيــر بهــذا الشــكل الواســع، 
لتدافــع عــن مصالحهــا ومســتقبلها، علــى امتــداد دول عديــدة بمــا يشــبه انتشــار الجائحــة المرضيــة، إن هــذه 

الموجــة المتدحرجــة تكشــف المعادلــة الحقيقيــة الخفيــة الواحــدة التــي تحكــم هــذه البــالد. 
ــا  ــر، وأنهــا تصلــح مــالًذا حقيقًي ــع العربــي أن الجمهــور قــوة، قــادرة علــى صناعــة التغيي لقــد أثبــت الربي
فــي مواجهــة االســتبداد، كمــا كانــت ظهيــًرا حقيقًيــا فــي حــرب التحريــر مــن االســتعمار، وأنهــا قــد قطعــت 

شــوًطا واســًعا باتجــاه التخلــص مــن مــرض العنــف والتطــرف.
وقــد فتحــت ثــورة االتصــاالت آفاًقــا جديــدة وعــززت فعاليــة قــوة الجمهــور، ذلــك أنهــا ســهلت عمليــات 
ــن  ــورات، لك ــي كل الث ــوًدا ف ــه كان موج ــة، ولكن ــورة المصري ــي الث ــا ف ــر واضًح ــة، كان األم ــد والتعبئ الحش
ــاة المشــتركة والتطلعــات الموحــدة، هــي العامــل الموحــد  ــا، فــإن المعان بغــض النظــر عــن دور التكنولوجي

األكبــر.
إن الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي دليــل أن بــذور الحريــة قــد نثــرت فــي التــراب العربــي، وأن هــذه 
األرض حبلــى بموجــات جديــدة، وأن الربيــع لــن يتوقــف وأن روحــه كامنــة تنتظــر اللحظــة المالئمــة لتنطلــق 

مؤذنــة بنهايــة عصــر االســتبداد إلــى األبــد وبصــورة نهائيــة.
4. فضح خرافة االستثناء العربي

لقــد ســقطت كل الدعــاوى التــي يســتند إليهــا الحديــث عــن الخصوصيــة العربيــة منــذ زمــن، إن كان فــي 
تناقــض اإلســالم والديمقراطيــة، أو ســلطوية الثقافــة العربيــة، أو خصوصيــة المجتمعــات العربيــة، ولــم يبــق 
فــي جعبــة منكــري حــق الشــعوب العربيــة فــي التطلــع إلــى بنــاء الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد ســوى التــذرع 
بغيــاب الحــراك الجماهيــري، وعندمــا بــدأ الربيــع العربــي، كان المتوقــع أن يغرب حديــث »االســتثناء العربي« 
إلــى غيــر رجعــة، لكــن ذلــك لــم يحــدث، ألن غايــة دعــاة االســتثناء هــي إدانــة المجتمعــات العربيــة سياســًيا 
ــة  ــاة مدني ــاء حي ــة لبن ــك الفرص ــا ال تمل ــا كونه ــا أخالقًي ــا، وإدانته ــي فيه ــول الديمقراط ــق التح ــالق أف إلغ

تســتبطن معنــى القانــون والحريــة والمســؤولية الفرديــة، ذلــك أن جوهــر ثقافتهــا متكيــف مــع االســتبداد! 
ــه أنظمــة المنطقــة  ــذي تتحــدث عن ــد ال ــة، وأن األب ــي خراف ــي أن االســتثناء العرب ــع العرب لقــد أثبــت الربي
وأّملــت بــه نفســها وهــم، وأن شــعوب المنطقــة مثــل كل شــعوب األرض تتــوق للحريــة والكرامــة والعدالــة، 
وأنهــا أصبحــت تعــي أن معركتهــا مــن أجــل الحريــة ال تنفصــل عــن معركتها مــن أجل التحــرر من االســتعمار، 
ــس، ألن  ــتعمار المؤسِّ ــرط االس ــو ش ــتبداد ه ــن، فاالس ــن المعركتي ــل بي ــن الفص ــأ البي ــن الخط ــه كان م وأن
شــعًبا ذاق طعــم الحريــة ال يمكــن أن يســتعمره جبــار، فالوجــود لشــعوب ســيدة نبيلــة، وال وجــود لشــعوب 
خلقــت لتكــون مســتعبدة ذليلــة، بــل الجميــع يصــدق عليهــم قولــه تعالــى »بــل أنتــم بشــر ممــن خلــق« تســري 
عليهــم الســنن والقوانيــن نفســها. وإذا كان ال بــّد مــن الحديــث عــن الخصوصيــة العربيــة، فإننــي أميــل إلــى 
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ــدان االنتقــال الديمقراطــي، تكمــن فــي اإلجهــاض  ــدة فــي مي ــة الوحي ــة العربي قــول د. غليــون: »الخصوصي
المنهجــي لمشــاريع االنعتــاق والتحــّرر والتحديــث، وتفريغهــا مــن مضمونهــا، بالتدخــل العســكري المباشــر، 
ــا فــي  أو باالمتنــاع عــن دعــم الحــركات الديمقراطيــة، أو بتشــويه صــورة مــا يحصــل منهــا وإدراجهــا جميًع

دائــرة الهّبــات الســلبية الطائفيــة أو الدينيــة أو القوميــة أو اإلثنيــة«.
نعــم يوجــد فيتــو عالمــي علــى تطــور هــذه المنطقــة وحــدود التغييــر فيهــا، وقــد كشــفت ذلــك تطــورات 
الربيــع وأحداثــه لــكل ذي عينيــن، لكــن ذلــك ال يعنــي أن هــذا هــو قــدر المنطقــة، فأقــدار المنطقــة يصنعهــا 
ــل  ــر العوام ــا تتواف ــًدا، وعندم ــر تعقي ــب وأكث ــة أصع ــل العملي ــد يجع ــي ق ــل الخارج ــن العام ــا، لك أبناؤه
ــر، وســيضطر إلــى التراجــع  ــر لــن يســتطيع التدخــل الخارجــي إيقــاف ذلــك التغيي ــة للتغي ــة المكافئ الداخلي

ــة الموجــة األولــى للربيــع العربــي. ــد بداي أمامهــا كمــا حــدث عن
ثانًيا: التحديات التي واجهت الربيع العربي

1. غياب المشروع الوطني الجامع

ــت  ــة، وكان ــى األنظم ــة عل ــهل المواجه ــة س ــة المدني ــع للمعارض ــي الجام ــروع الوطن ــاب المش إن غي
ــم  ــذي جمعته ــر ال ــدان التحري ــركاء مي ــا ش ــت األيديولوجي ــث فرق ــر، حي ــي مص ــا ف ــر وضوًح ــورة أكث الص
ــم  ــه يمكنه ــاء، وأن ــه حلف ــم ل ــرف أنه ــوا كل ط ــث أقنع ــم، حي ــب به ــن التالع ــكر م ــن العس ــة، وتمك السياس
ــدان،  ــي شــكلها المي ــد القــوة الت ــدان، وتبدي ــن شــركاء المي ــة بي ــخ العالق ــوق بهــم، ونجحــوا فــي تفخي الوث
وقامــوا بتأييــد قســم مــن شــركاء الميــدان ضــد اآلخريــن، بعــد أن تصــوروا أن العســكر يمكــن أن يكونــوا لهــم 
حلفــاء، وأنهــم بصــدد نــزع الســلطة مــن جماعــة اإلخــوان، ووضعهــا فــي أحضــان القــوى الليبراليــة، لكنهــم 
كانــوا يريــدون االســتقواء بهــم، للتغلــب علــى المعارضــة األكثــر قــوة، لينقلبــوا بعدهــا علــى الجميــع، وهــذا 

مــا يســرته لهــم القــوى الليبراليــة التــي بلعــت الطعــم الــذي ألقــاه العســكر.
ــق، وأن  ــهل التواف ــيين أن يس ــاء السياس ــاع الفرق ــل إجم ــي مح ــروع وطن ــود مش ــأن وج ــن ش ــد كان م لق
يســاعد فــي انطــالق عجلــة التغييــر بعــد االنتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة، ويكبــح جمــاح الدولــة العميقــة 
ويحــد مــن تأثيرهــا، لكــن تواطــؤ القــوى المدنيــة ضــد نظــام الحكــم الوليــد شــكل رافعــة للدولــة العميقــة، 
إلجهــاض التغييــر الديمقراطــي، وســاهمت حركــة »تمــرد« التــي صنعهــا العســكر بتمويــل الخليــج فــي تأليب 

الجماهيــر التــي تعطلــت مصالحهــا.
لقــد تصــرف الشــركاء فــي البنــاء الديمقراطــي وكأنهــم فــي ديمقراطيــة ناجــزة راســخة مســتقرة، ولذلــك 
كانــت الخالفــات بيــن الفرقــاء تفصــل بــروح حديــة، أدت إلــى تفــرق الجمــوع واتهــام كل فريــق اآلخــر بأنــه 
يريــد االســتئثار بالســلطة، واســتغلت الثــورة المضــادة حماقــة السياســيين ونزوعهــم األيدلوجــي إلــى نســف 
ــر  ــة وتوفي ــة االنتقالي ــادئ األساســية إلدارة المرحل ــى التوافــق علــى المب ــي يقــود إل أي احتمــال لحــوار وطن
شــروط العدالــة المالئمــة لهــا بمــا يتــالءم مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان، وبــدل ذلــك رأينــا الصــورة التاليــة:

فالعلمانيون وجدوها فرصة للمطالبة بتجسيد أديولوجيتهم في تدبير قضايا المجتمع.  .1

2.  واإلســالميون المعتدلــون عــّدوا المرحلــة فرصــة تاريخيــة للبحــث عــن الســلطة مــن خــالل صناديــق 

االقتــراع مفرطــي الثقــة فــي شــعبيتهم وقــدرة الشــعب علــى حراســة الثــورة وفــي ذهــاب النظــام إلــى 
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األبــد.
ــريعة  ــق الش ــادون بتطبي ــوا ين ــي انتفض ــل السياس ــدون العم ــود ينتق ــوا لعق ــن ظل ــلفيون الذي 3.  والس

اإلســالمية.
ــر مأســاوية، فلــم تتمكــن المعارضــة بعــد مضــي عشــر ســنوات  ــة الســورية كانــت األمــور أكث فــي الحال
علــى الثــورة، مــن التوافــق علــى مبــادئ مشــتركة، تجعلهــم قادريــن على تشــكيل جســم سياســي يشــكل رافعة 
للثــورة، يســتطيع أن يمثلهــا أمــام العالــم، بــل مــا زالــت األجســام التــي تنتمــي إلــى الثــورة تتوالــد وتتكاثــر، 
وإن ســادت نغمــة فــي اآلونــة األخيــر تدعــو إلــى التوبــة لتالفــي مــا حــدث مــن خســائر ومــا تمــت إضاعتــه 
مــن فــرص، وتدعــو إلــى تحمــل المســؤولية عمــا صــارت إليــه األوضــاع فــي المعارضــة خــالل الســنوات 

الماضيــة.
وحتــى فــي تونــس النمــوذج غيــر الدامــي الوحيــد فــي دول الربيــع لــم تنطلــق عجلــة الدولــة أيًضــا بســبب 
غيــاب المشــروع الوطنــي الجامــع، وانشــقاق النخــب الثقافيــة، وتغليبهــا األيدلوجــي علــى السياســي، ولذلــك 
فــإن التجربــة التونســية علــى الرغــم مــن تجنبهــا إلــى اآلن المســار الدامــي، فإنهــا مــا زالــت تــراوح مكانهــا 
ــي  ــا، ف ــف صالحياته ــن تكيي ــات الحكــم ع ــز مؤسس ــبب عج ــا، بس ــم أزماته ــالق وتتفاق ــن االنط ــز ع وتعج
تنفيــذ إرادة الدولــة، ودفعهــا للحركــة، والنتيجــة هــي تعطيــل المســار الديمقراطــي ودفــع الجمهــور للكفــر 
بــه وخلــق بيئــة تمكــن مــن االنقــالب عليــه! فمــا زالــت الجمــوع المشــاركة تعجــز عــن تأجيــل المشــاريع 

الخاصــة لمصلحــة المشــروع الوطنــي الكبيــر.
إن مــا حــدث فــي مصــر بوضــوح، ومــا يحــدث فــي تونــس، ومــا يتــم الحديــث عنــه فــي أوســاط المعارضة 
ــخ  ــن تاري ــي م ــرن الماض ــة الق ــا خالص ــص لن ــوالءات يلخ ــدد ال ــات وتع ــالف المرجعي ــن اخت ــورية، م الس

العــرب، حيــث:
-  فشل تجارب إعادة إنتاج الماضي بوصفه النموذج األمثل في الحكم.

-  فشل دعاوى القطيعة مع الماضي والتسليم المطلق لنموذج ثقافي آخر.
ــح  ــرره ليصب ــل يح ــة، ب ــه قطيع ــم مع ــي وال يقي ــدس الماض ــث ال يق ــار ثال ــة لمس ــة ملح -  إًذا الحاج
األرض الصلبــة التــي يســتند إليهــا، لبنــاء الحاضــر الوطنــي، الــذي يمكــن مــن االســتجابة للتحديــات 
االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة المعاشــة، والتفاعــل مــع اآلخريــن كــذاٍت واعيــة لهــا تاريخهــا 

ــتتباع. ــة واالس ــاعر الدوني ــن مش ــررة م ــا، متح وخصائصه
2. العجز عن إدارة االختالف

هــذا الموضــوع يكشــف عــن اإلعاقــة التــي تصيــب المواطنيــن الذيــن يعيشــون فــي ظــل حكومــات تصــادر 
الكلمــة وحــق الــكالم والتجمــع والنشــاط السياســي والفكــري! وأعتقــد أنــه موضــوع جديــر أن يكتــب فيــه 

المؤهلــون.
ــاومات  ــراء مس ــة، وإج ــات صلب ــد تحالف ــن عق ــة، ع ــوى المدني ــز الق ــي عج ــع العرب ــف الربي ــد كش لق
ــة  ــي الحال ــا ف ــذا واضًح ــاح، كان ه ــة بنج ــة االنتقالي ــترك وإدارة المرحل ــل المش ــن العم ــا م ــة، تمكنه عقالني
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المصريــة، ونــراه اليــوم فــي الحالــة التونســية، ولــن تشــذ الحــاالت األخــرى عــن ذلــك، لقــد ضاعــف العجــز 
ــات  ــى مهم ــق عل ــي التواف ــل ف ــراف تفش ــل األط ــة، وجع ــة االنتقالي ــات المرحل ــالف صعوب ــن إدارة االخت ع

ــة فــي تونــس. ــازع والفشــل فــي مصــر واالنســداد والعطال ــى التن ــاد إل ــة، وهــذا ق ــة االنتقالي المرحل
ــات  ــة والتناقض ــات الرئيس ــن التناقض ــز بي ــى التميي ــدرة عل ــدم الق ــات وع ــن إدارة االختالف ــز ع إن العج
ــب  ــدى النخ ــاءة ل ــاب الكف ــبببه غي ــس س ــكر، لي ــع العس ــف م ــة للتحال ــوًزا ثوري ــع رم ــا يدف ــة، بم الثانوي

ــي! ــّول الديمقراط ــف التح ــول تكالي ــاٍت ح ــراح توافق ــن اجت ــا ع ــية، وعجزه السياس
ــر  ــه، بتعبي ــي أشــار إليهــا د. حــازم نهــار فــي إحــدى مداخالت ــه يعــود بحســب تصــوري للمالحظــة الت إن
عــدم اإلخــالص للديمقراطيــة، وليســمح لــي أن أقــول: بتعبيــر مســتعار مــن الفيلســوف مالــك بــن نبــي مــع 

بعــض التحويــر: إنهــا جبــن فــي اإليمــان بالديمقراطيــة.
 فقــد رأى معظــم الفرقــاء أن الفرصــة متاحــة لتوســيع النفــوذ السياســي، وتصفيــة الحســابات األيديولوجيــة، 
ــة  ــن المغالط ــروح، وم ــذه ال ــع به ــل الجمي ــي، عم ــروع الوطن ــر المش ــة، ولينتظ ــاريع الخاص ــة المش وخدم
وانعــدام النزاهــة اتهــام طــرف بذلــك وتنزيــه اآلخريــن عنــه، فلــم يكــن التحالــف مــع االنقــالب إال خدمــة 
ــول  ــاول الحص ــع ح ــر، فالجمي ــي الكبي ــروع الوطن ــاب المش ــى حس ــة، عل ــخصية والحزبي ــاريع الش المش
علــى تفاحــة الســلطة، والتحّكــم فــي مفاصــل الدولــة، لخدمــة مشــاريعه الخاصــة، هــذه المشــاعر المتبادلــة 
ــال  ــتحياًل، ف ــي مس ــول الديمقراط ــت التح ــي، وجعل ــب الحزب ــززت التقاط ــلوكات ع ــن س ــا م ــج منه ــا نت وم
ديمقراطيــة بــال ديمقراطييــن كمــا يقــال، وكمــا بينتــه الحالــة المصريــة، وحتــى فــي حــال النجــاح فــي حــدوث 
االنتقــال )الديمقراطــي( كمــا فــي تونــس، فــإن الديمقراطيــة فــي هــذه األجــواء تصــاب بالشــلل والعطالــة، 

وتصبــح غيــر فعالــة فــي إدارة مؤسســات الدولــة.
ــن إال أن  ــر، ال يمك ــراف باآلخ ــى االعت ــدرة عل ــدم الق ــي ع ــذي يعن ــة، ال ــان بالديمقراطي ــدم االيم إن ع
يقــود إلــى التفكيــر فــي المشــاريع الخاصــة، وهــذا شــغل القــوى الثوريــة عــن االنشــغال بالمهمــات الملحــة 
للمرحلــة االنتقاليــة ووضــع برنامــج مواجهــة يمكــن مــن الخــروج، فاالحتجاجــات التــي أســقطت األنظمــة، 
ــت  ــك تاه ــدل ذل ــا ب ــتقبل، لكنه ــاء المس ــة، وبن ــة االنتقالي ــاء المرحل ــة أعب ــي مواجه ــاعد ف ــا أن تس ال يمكنه
فــي مواجهــاٍت فكريــة، ألهتهــا عــن التحديــات الكبيــرة العاجلــة، وســهلت للمتربصيــن العــودة إلــى الســاحة 

واالســتيالء علــى الســلطة وإبعــاد الجميــع بصــورة أســوأ كثيــًرا ممــا كان مــن قبــل.
3. التورط في العنف 

فاتنــي أن أذكــر فــي ســياق العــرض الــدور المدمــر الــذي تركــه حضــور الحــركات المتطرفــة، لكــن مجــرد 
حضورهــا هــو إعــالن لمــوت الثقافــة، وغيــاب المثقــف الــذي لــم يقــم بــدوره فــي تحريــر تــراث أمتــه مــن 

األفــكار الميتــة التــي أنتجــت هــؤالء، بحســب تعبيــر مالــك بــن نبــي.
ــوال،  ــن األح ــي أحس ــرط ف ــف المف ــل بالعن ــلمًيا، وقوب ــه س ــي كل محطات ــي ف ــع العرب ــدأ الربي ــد ب لق
ــارج،  ــة للخ ــن المديوني ــرره م ــذا ح ــلمية، وه ــن الس ــه ع ــم يحرف ــك ل ــن ذل ــا، لك ــي معظمه ــية ف وبالوحش

ــًدا.  ــدودة ج ــر مح ــل للغي ــة التدخ ــل إمكاني ــرار، وجع ــتقاللية الق ــى اس ــة عل ــن المحافظ ــه م ومكن
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كمــا منــح هــذا الوضــع الثــورات التفــوق األخالقــي، والتعاطــف الشــعبي، وجعلهــا تكســب الــرأي العــام 
ــه  ــي بترتيبات ــام العالم ــة للنظ ــعوب، الحارس ــة الش ــة لحري ــتعمارية المناهض ــر االس ــك الدوائ ــي، وأرب العالم

التــي تواضعــت عليهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.
لكــن ضمــور ثقافــة الالعنــف فــي الوســط الثقافــي، ووجــود تــراث حاضــر بقــوة فــي الثقافــة العامــة يشــيع 
ــي  ــجل ف ــف س ــوري عني ــود أدب ث ــى وج ــة إل ــوة، إضاف ــوم الق ــق بمفه ــا يتعل ــي م ــيط ف ــر الوس ــم العص قي
ــة  ــب الثقافي ــردد النخ ــك ت ــزز كل ذل ــية، ع ــج المدرس ــات والمناه ــي األدبي ــور ف ــه حض ــي، ول ــرن الماض الق
علــى العمــوم فــي االنخــراط الواســع فــي الحركــة االحتجاجــة، إضافــة إلــى تصالــح هــذه النخــب اليســارية 

ــة التحــرر. ــة مــع العنــف ودوره فــي عملي ــة والليبرالي واإلســالمية والقومي
كمــا عــزز ذلــك عــدم وجــود أجســام سياســية تحمــل االحتجاجــات لتحولهــا إلــى حالــة وطنيــة منظمــة، 
ــة  ــن ناحي ــورة، م ــى الث ــلح عل ــر التس ــق بمخاط ــا يتعل ــي م ــن، ف ــن المثقفي ــم م ــف حاس ــود موق ــدم وج وع
ــي  ــة الت ــات الممول ــى الجه ــا إل ــل حاجته ــي ظ ــا ف ــاء ألهدافه ــى الوف ــا عل ــاراتها وقدرته ــتقاللها، ومس اس
يجعلهــا التســلح ضــرورة ال يمكــن التخلــي عنهــا، وأعتقــد أن انــزالق الثــورات باتجــاه العنــف فــي كل بلــد 

ــور: ــس الجمه ــون ولي ــؤوليته المثقف ــل مس ــر يتحم أم
فالمثقــف لــم يشــارك الجماهيــر حركتهــم، ولــم يشــرف علــى نشــاطهم، ولــم يقــم بــدوره الــذي ينبغــي   -

أن يقــوم بــه.
ــا خــان تاريخــه الفكــري عندمــا أّملنــا أن أكبــر إمبرياليــة فــي العالــم،  كمــا أن المثقــف العربــي عموًم  -
والداعمــة األولــى لــكل االســتبدايات فــي العالــم، طــوال القــرن الماضــي يمكــن أن تكــون شــريكة 

ــة. ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــار ديمقراط ــة لمس وراعي
شــابه المثقــف - وأنــا أتحــدث وعينــي علــى الحالــة الســورية- نظــراءه فــي دول الربيــع األخــرى، فــي   -
ــاده. ــة، وظهــرت عــورات الجميــع فــي النــزاع علــى جلــد الــدب قبــل اصطي ــه بالديمقراطي جبــن إيمان
كل ذلــك وكثيــر غيــره، ممــا يســتدعي أن تكتــب فيــه األقــالم المؤهلــة، ســهل انــزالق الحــراك الســلمي 
باتجــاه العنــف، تحــت حجــج وذرائــع كثيــرة وقابلــة للجــدل، ومــع هــذا االنزالق بــدأت قبضــة الثــورة ترتخي 
فيمــا يتعلــق بحريــة قرارهــا واســتقالله، وحريــة حركتهــا وطبيعــة مســاراتها، وربمــا كان المظهــر الباكــر لهــذا 
الفقــدان للقــرار والســيادة، انتقــال المعركــة مــن إســقاط النظــام فــي العاصمــة الــذي قــاب قوســين أو أدنــى 
لوقــت طويــل، إلــى حــرب تحريــر لكامــل التــراب الســوري، بمعنــى أن يعمــم الخــراب الــذي كان يفتــرض 
أن يحــدث فــي ســاحة معركــة وحيــدة، إلــى خــراب يشــمل كل الجغرافيــا الســورية، وهــذه مــن وجهــة نظــري 
هــي فلســفة النظــام العالمــي التــي نفذناهــا بأيدينــا: إذا كان لهــذه البلــد أن تســتجيب لتطلعــات أبنائهــا، فــي 

الحريــة والكرامــة والعدالــة، وتخــرج عــن النظــام العالمــي فلتذهــب إلــى الجحيــم.
إن تأثيــر العنــف علــى مجريــات الربيــع العربــي، ودوره فــي المعركــة ضــد االســتبداد، لــم يخضــع للدراســة 
والتحليــل بمــا يســتحق، ولقــد كانــت البدايــات الســلمية للربيــع العربــي قــد أوحــت أن العنــف فــي معركــة 
ــر  ــب تعبي ــين بحس ــاب القديس ــية، وغي ــادة الوحش ــع وزي ــم القم ــع تفاق ــن م ــاوزه، لك ــم تج ــد ت ــتبداد ق االس
توينبــي، ويقصــد بهــم المؤمنيــن بالالعنــف المســتعدين للتضحيــة بأنفســهم فــي ســبيل فكرتهــم دون التــورط 
فــي العنــف، لــم يبــق غيــر المحــارب الشــجاع فــي الميــدان، الــذي يخــوض معركتــه وســالحه فــي يــده، فــإذا 
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كان التــورط فــي العنــف فــي الحالــة الســورية خطــأ وجريمــة، فــإن تجنــب القيــام بواجــب الشــهادة خطــأ أكبر. 
لقد كان من آثار التورط في العنف:

تحويل الثورة إلى ثورات تتبع كل ثورة فيما يتعلق بحركتها وبرامجها الممول.   -
تحويــل الســالح إلــى وســيلة تخاطــب وأداة لحــل المشــكالت بيــن الفصائــل، وضيــاع وجهتــه بصــورة   -

نهائيــة كمــا نالحــظ اليــوم.
تحــول الســوريين إلــى رقــم غيــر مؤثــر فــي مــا يتعلــق بالترتيبــات النهائيــة للوضــع الســوري، وهــذا   -
تــم بعــد أن تــم البيــع بيــن الثــوار والمموليــن، فاألوضــاع الحاليــة تــم دفــع ثمنهــا بطريقــة غيــر واعيــة 

ــا. ومقدًم
كذلــك، فــإن مســتوى الخــراب والدمــار الحاصليــن كان مــن الممكــن تجنبهمــا لــو أمكــن االســتمرار   -

فــي العمــل الســلمي، ولكانــت أيًضــا األثمــان اإلنســانية أقــل بمــا ال يقــاس.
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