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: مقدمة
ً

أول

قبــل عقــد مــن الزمــن، حيــن أضــرم »البوعزيــزي« النــار فــي نفســه، احتجاًجــا علــى واقعــه المــزري الخالي 
مــن أدنــى معاييــر الكرامــة والعدالــة والحريــة، كان يضــرم بذلــك شــعلة الحريــة والكرامــة فــي واقــع عربــي 
»هشــيم« متشــابه، فســرعان مــا تناقلــت شــعوب عربيــة عديدة هــذه الشــعلة، وتلقفتهــا بعطــش وتوٍق إلــى واقع 
مغايــر يضمــن الحريــات وحقــوق اإلنســان والعدالــة والمواطنــة لألفــراد. أضــاءت تلــك الشــعلة وافتتحــت 
ــن  ــن ب ــن العابدي ــا إن هــرب زي ــد إســقاط النظــام«. وم ــرز »الشــعب يري ــدة عنوانهــا األب ــة جدي ــة عربي مرحل
علــي، بضغــط مــن حناجــر الشــارع التونســي، حتــى فّجــرت بــاد عربيــة عديــدة حــراًكا شــعبًيا، أو حّضــرت 
لحــراك مشــابه آت. ومــا هــي إال أيــام قليلــة حتــى قامــت ثــورة 5) ينايــر فــي مصــر، فأطــل حســني مبــارك 
معلنًــا عــن تنحيــه عــن الرئاســة، بضغــط مــن حناجــر الشــارع المصــري، لتفضــي الثــورة المصريــة إلــى فــوز 
محمــد مرســي فــي أول انتخابــات ديمقراطيــة مصريــة، ومــن ثــّم لينقلــب عبــد الفتــاح السيســي علــى هــذه 

الديمقراطيــة، ويقــود ثــورة مضــادة، معيــًدا مصــر إلــى عهــد أســوأ مــن عهــد مبــارك. 
ــا، بضغــط الســاح؛ بعــد  ــة فــي االتســاع، ويســقط معهــا القذافــي فــي ليبي ــورات العربي ــرة الث تســتمر دائ
أن تحــول الحــراك الثــوري الشــعبي الســلمي إلــى حــراك مســلح، نتيجــة حملــة العنــف التــي تعــرض لهــا، 
لكــن الحــراك المســلح تبعــه التدخــل الدولــي العســكري المباشــر أيًضــا. أمــا ثــورة البحريــن فقــد تــم وأدهــا 
خليجًيــا، بينمــا اســتمر الحــراك الثــوري الســلمي فــي اليمــن، وأجبــر علــي عبــد اللــه صالــح علــى التنحــي، 
ــارات  ــول اإلم ــف بدخ ــة العن ــزداد جرع ــدة، وت ــة الجدي ــن والحكوم ــن الحوثيي ــة بي ــات دامي ــع صراع لتندل
ــد اللــه صالــح. فــي العــراق، تمــت  ــة عســكرًيا، وُيقتــل علــي عب ــران الســاحة اليمني ــة والســعودية وإي العربي
ــورات  ــر ث ــورية، أكث ــا س ــش«. أم ــم »داع ــى تنظي ــاء عل ــة القض ــا بحج ــوري إيرانًي ــراك الث ــن الح ــة جني تصفي

الربيــع العربــي دمويــة، فقــد انتصــر فيهــا نظــام األســد علــى معارضيــه، بدعــم إيرانــي وروســي مباشــرين.
ــول  ــعبي خج ــراك ش ــه ح ــر، واكب ــة الذك ــاد اآلنف ــي الب ــي ف ــع العرب ــن الربي ــى م ــة األول ــز الموج  تمرُك
فــي بــاد عربيــة أخــرى، لكــن ســرعان مــا تــم اســتيعابه مــن الطغــم الحاكمــة، كحــراك األردن علــى ســبيل 
المثــال. كمــا قامــت حكومــات عربيــة عديــدة بإجــراءات احترازيــة طالــت منــاٍح ضيقــة مــن الحيــاة السياســية 
واالقتصاديــة، بغيــة تخفيــف الغليــان الشــعبي الحاصــل، وتقليــل التأثــر بالثــورات القائمــة، مثــل مــا حــدث 

فــي المملكــة المغربيــة.

ــات  ــا الحري ــة بقضاي ــام 2010، مهتم ــق ع ــالم بدمش ــة اإلع ــي كلي ــت ف ــورية، تخرج ــة س كاتب
والديمقراطيــة.
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مــآالت الموجــة األولــى مــن الربيــع العربــي، وحصائلهــا، لــم تكــن ضمــن المأمــول، كمــا كانــت بعيــدة 
كل البعــد عــن تصــورات أو توقعــات الشــارع الثائــر ذاتــه. فمــن هــذه الثــورات مــا قوبلــت بثــورات مضــادة 
ــام  ــا اإلس ــيطر عليه ــا س ــا م ــي، ومنه ــال داخل ــي اقتت ــت ف ــا دخل ــا م ــدة، ومنه ــة البائ ــاج األنظم ــادت إنت أع
ــة  ــت ضحي ــا أصبح ــا م ــة، ومنه ــة القائم ــة األنظم ــى عقب ــاف إل ــدة تض ــة جدي ــى عقب ــت إل ــي فتحول السياس
تدخــات إقليميــة ودوليــة. فــي الحصيلــة؛ ُهزمــت الموجــة األولــى مــن الربيــع العربــي، وســاد شــعور عــام 
يخلــط بيــن الهزيمــة والفشــل مــن جهــة، وإنــكار الهزيمــة مــن جهــة أخــرى، وتنامــى حــس عــام بعــدم جدوى 
الثــورات، خصوًصــا مــع ارتفــاع تكاليــف إزالــة األنظمــة الُمثــار عليهــا، ونتيجــة ذلــك، أصبــح الربيــع العربــي 
ــل  ــس أفض ــورات، ولي ــتوى الث ــه دون مس ــي بأن ــارع العرب ــم الش ــرى تقيي ــا ج ــي، كم ــف العرب ــت بالخري ُينع

حــااًل مــن حاكميــه.
عانــى هــذا الشــارع بطــش الطغــم، وتواطــؤ المجتمــع الدولــي، كمــا عانــى انحرافــه الذاتــي عــن الخــط 
اإلنســاني التقدمــي للثــورة، حيــث خــاض خــال ثوراتــه إرهاصــات واقتتــاالت دمويــة ذاتيــة، يقبــع مســببها 
الرئيــس فــي عمــق ثقافتنــا الســائدة، ليســود بعــد ذلــك كلــه شــعور عــام بالخــذالن ممزوًجــا بعــار الهزيمــة.

ثانًيا: موجة الربيع العربي الثانية، أهميتها وفضائلها

ــدة،  ــود عدي ــتمر لعق ــتبداد اس ــبع باس ــاد ومش ــرط الفس ــع مف ــة واق ــي نتيج ــع العرب ــة الربي ــت انطاق  كان
ــة  ــاة، االقتصادي لــم تنجــز خالهــا الطغــم الحاكمــة إال البطالــة، وكــم األفــواه، وتــردي جميــع مناحــي الحي
ــذه  ــتمرار ه ــي. إن اس ــاط كل ــة إحب ــى حال ــم إل ــبان، ووصوله ــش الش ــق تهمي ــا عّم ــية، م ــة والسياس والثقافي
األوضــاع فــي باقــي البــاد العربيــة، جعــل إمكانيــة نشــوء موجــة جديــدة مــن الربيــع العربــي قائمــة وواردة، 
وهــذا مــا حــدث بعــد ثمانــي ســنوات مــن انطاقــة الموجــة األولــى، وُأطلــق عليهــا تســمية »الموجــة الثانيــة 
مــن الربيــع العربــي«. ففــي 19 كانــون األول/ ديســمبر 018)، انطلقــت الثــورة الســودانية ضــد عمــر البشــير، 
وتدخــل الجيــش وعــزل البشــير واعتقلــه، لتتبعهــا ثــورة الجزائــر فــي )) شــباط/ فبرايــر 019) التــي جــاءت 
ــورة العــراق فــي مطلــع  ــم قامــت ث ــاره علــى التنحــي. ث ــم إجب رفًضــا لترشــح بوتفليقــة لعهــدة خامســة، وت
تشــرين األول/ أكتوبــر 019)، وأجبــرت رئيــس الــوزراء الســابق عــادل عبــد المهــدي المســؤول األول عــن 
مقتــل أكثــر مــن 700 متظاهــر، علــى االســتقالة. ودمــرت وأحرقــت مكاتــب المليشــيات المتنفــذة، خصوًصــا 
ــل،  ــادة الكت ــواب، أو ق ــن الن ــيين م ــض السياس ــاول بع ــا ح ــرة، كم ــة والبص ــاء والناصري ــف وكرب ــي النج ف
ــورة  ــا الث ــم)1(. لتعقبه ــرات رفضته ــيقيات التظاه ــن تنس ــا، لك ــر بتبنّيه ــرات والتظاه ــة التظاه ــوب موج رك
اللبنانيــة فــي 17 تشــرين األول/ أكتوبــر 019) التــي بــدأت احتجاًجــا علــى الضرائــب المتزايــدة علــى الوقــود 
والتبــغ واإلنترنــت، ليرتفــع ســقف المطالبــات واالحتجاجــات، ويســتهدف إســقاط النظــام الطائفــي السياســي 

الــذي حكــم لبنــان منــذ نهايــة الحــرب األهليــة فــي بدايــة تســعينيات القــرن المنصــرم. 
 بعــد ســقوط البشــير وتنحــي بوتفليقــة، دخلــت الموجــة الثانيــة فــي حالــة ركــود، حالهــا حــال العالــم كلــه، 
فقــد اجتــاح وبــاء كورونــا العالــم، وأجبــره علــى اتخــاذ إجــراءات وقائيــة حالــت دون التجمعــات والتجمهــر. 
ــى  ــم، وعل ــى العال ــم عل ــي، فحك ــد الفيزيائ ــن التباع ــداًل م ــي ب ــد االجتماع ــعار التباع ــا بش ــاء كورون ــى وب أت

ــبتمبر 0)0).  ــول/ س ــد، 4) أيل ــي الجدي ــب، العرب ــار الصع ــة والمس ــرات العراقي ــاب، التظاه ــارس الخط ف  )1(
https://cutt.us/hPXSJ
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ثــورات الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي، بــدًءا مــن نيســان/ أبريــل 0)0)، بحظــر تجــول طويــل األمــد، 
ــى  ــا إل ــذ انطاقته ــة، أي من ــذه الموج ــته ه ــذي عاش ــي ال ــن الفعل ــة. فالزم ــذه الموج ــارات ه ــاق مس ــا أع م
انتشــار وبــاء كورونــا، ُيقــدر بســنة واحــدة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد ظهــرت أهميــة هــذه الموجــة، كمــا 

اختصــت بخصــال نوعيــة متفــردة.
ــة  ــن الموج ــاس م ــا ال ُيق ــة بم ــل دموي ــت أق ــي، كان ــع العرب ــة للربي ــة الثاني ــه، أن الموج ــك في ــا ال ش مم
ــن  ــرت ع ــد عّب ــا ق ــا؛ إال أنه ــن عنفًي ــم ُتمتح ــا ل ــبًيا، وكونه ــي نس ــا الزمن ــن قصره ــم م ــى الرغ ــى، وعل األول
ثــاث نقــاط أســاس فــي هــذا الربيــع. األولــى؛ عّبــرت عــن الحقيقــة الثوريــة لهــذا الحــراك، أي إنهــا جّســدت 
جوهــر المنطــق التاريخــي لمفهــوم الثــورة، بوصفهــا ســيرورة تاريخيــة. فالموجــة األولــى للربيــع العربــي، لــم 
ــا، بــل حركــة  ــة« منفلتــة مــن شــروط وأوضــاع واقعهــا ومنطوقهــا التاريخــي، وليســت ســياًقا عبثًي تكــن »هّب
مســتمرة، تملــك إرادة التغييــر، ولهــا مــن وضــوح األســباب والمقدمــات، مــا حملهــا بإصــرار علــى االنتقــال 
ــة  ــة والعدال ــة والكرام ــي الحري ــا ف ــا وتصوراته ــق رؤاه ــو تحقي ــال نح ــتكملة النض ــة مس ــا الثاني ــى خطوته إل

ــة. والمواطن
النقطــة الثانيــة، وهــي مــا دحضتــه هــذه الموجــة مــن »يــأس« خّيــم علــى الشــارع العربــي، نتيجــة مــآالت 
الموجــة األولــى، وضربــت بعــرض الحائــط كل المنهجيــات الراميــة إلــى تكريــس اإلحبــاط، ووســم الشــبان 
العــرب بالفشــل. فقــد أعلنــت الموجــة الثانيــة، أول مــا أعلنتــه، عــن عظمــة هــذا الحــدث وأصالتــه مــن جهــة، 
وعــن فشــل كل األســاليب الهمجيــة واإلجراميــة التــي مورســت مــن الطغــم الحاكمــة بتواطــؤ مــن المجتمــع 
الدولــي فــي ســبيل وأد هــذا الربيــع مــن جهــة أخــرى، كمــا دحضــت ونقضــت نظريــة المؤامــرة التــي حاولــت 
أجنــدات إعاميــة مواليــة لألنظمــة القائمــة إلصاقهــا بالمحتجيــن وثــوار الربيــع العربــي. كمــا نّبهــت أصحــاب 
المعتقــد القائــل بانتصــار الثــورات المضــادة إلــى أن المســار النهائــي للثــورات لــم ُيحســم بعــد، كمــا أكــدت 
ــدوث  ــة ح ــد احتمالي ــى تأكي ــة إل ــبانه، إضاف ــوان ش ــي وعنف ــارع العرب ــة الش ــة حيوي ــة الثاني ــة الموج انطاق

موجــات أخــرى، ثالثــة ورابعة..إلــخ.
النقطــة الثالثــة، تمثلــت بمــا عبــرت عنــه الموجــة الثانيــة مــن مســارات تقدميــة، علــى صعيــدي الخطــاب 
والممارســة، وهــذه النقطــة هــي مــا يمكننــا تســميتها بـــ »التمايــزات اإليجابيــة لموجــة الربيــع العربــي الثانية«، 

أو »فضائــل الموجــة الثانيــة«.

ا: فضائل الموجة الثانية للربيع العربي على المستوى الذاتي 
ً
ثالث

ــتيعابها.  ــى واس ــة األول ــارب الموج ــم تج ــن تراك ــا ع ــى تعبيره ــن؛ األول ــألتين مركزيتي ــي مس ــف ف تتكث
والثانيــة، فــي تأصيــل وترســيخ مرجعيــة الموجــات الاحقــة فــي إطــار الوعــي الوطنــي. وتجلــى ذلــك بمــا 

ــدٍة، أهمهــا: ــه فــي جوانــب عدي ــرت عن عّب
نبــذ الواقــع المتشــظي ولفظــه؛ فقــد أكــد حــراك الموجــة الثانيــة أهميــة الوطنيــة، رافًضــا أي اعتــراف بمــا . 1
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ــاحات  ــت س ــا خل ــة«، كم ــعارات »ال للطائفي ــب ش ــى جان ــة« إل ــعارات »العلماني ــت ش ــد ُرفع ــا، فق دونه
المتظاهريــن مــن أي مظاهــر دينيــة أو مناطقيــة أو حزبيــة جهويــة أو فئويــة.

فلبنــان مثــًا، بلــد معــروف بنظــام المحاصصــات الطائفيــة الــذي تســّيد الحيــاة السياســية واالجتماعيــة في   
نهايــة الحــرب األهليــة اللبنانيــة اســتناًدا إلــى »اتفــاق الطائــف«))(، لكنــه علــى الرغــم مــن ذلــك خــرج فــي 
ــا إلــى إســقاط النظــام الطائفــي بشــخوصه ومؤسســاته  ثــورة شــعارها األوحــد »كلــن يعنــي كلــن«، داعًي
ــل  ــون أحــًدا مــن تلــك »الزعامــات«، ب ــرون اللبناني ــم يســتثِن الثائ ــواه. وكمــا هــو حــال شــعارهم؛ ل وق
لــم ُيفوتــوا فرصــة لتأكيــد البعــد الوطنــي لثورتهــم وإجماعهــم عليــه، كمــا رفضــوا فــي ســاحات التظاهــر 
ــه. فجّســدوا بذلــك  ــة، مــن أي »زعيــم« ألي طائفــة بالتــودد للشــارع المنتفــض أو التقــرب من أي محاول
ــر  ــرين األول/ أكتوب ــي 9) تش ــة ف ــورة اللبناني ــت الث ــة. َأرغم ــة والمناطقي ــوب الطائفي ــم ث ــة خلعه حقيق
ــع  ــل« م ــة أم ــه« و«حرك ــزب الل ــم »ح ــي تض ــه الت ــتقالة حكومت ــم اس ــى تقدي ــري عل ــعد الحري 019) س

ــد  ــان، فق ــي لبن ــاة ف ــل الحي ــى مفاص ــاحه عل ــيطرة س ــروف بس ــه« المع ــزب الل ــا »ح ــرى. أم ــوى أخ ق
ــه الــذي  ــي. فأنهــى نصراللــه خطاب ــد مربــك فــي مواجهــة الشــعب اللبنان »وجــد نفســه فــي وضــع جدي
»تســاهل« فيــه مــع التظاهــرات و«تفهمهــا« بتهديــد اللبنانييــن، داعًيــا اللبنانييــن إلــى العــودة إلــى بيوتهــم 
ــن  ــي احتالهــا( ول ــى الســاحات )يعن ــه ســينزل إل ــدوا رأيهــم، وإال فإن وانتظــار اإلصاحــات بعــد أن أب

يخــرج منهــا. وهــذا مــا ضاعــف حركــة االحتجــاج))(.
ــه  ــة الفاســدة، كان الشــعار الرئيــس لتظاهرات ــه السياســية الطائفي وفــي العــراق، الُمنهــك مــن جــّراء طبقت  
ــد  ــم تع ــة. فل ــة والوطني ــى العلماني ــة، ويتبن ــذ الطائفي ــي ينب ــاب عراق ــف لخط ــو تكثي ــا«، وه ــد وطنً »نري
ــي  ــات الت ــة الخطاب ــورة، خاص ــراق الث ــع ع ــا م ــدي نفًع ــة تج ــعبوية التحريضي ــة الش ــات الطائفي الخطاب
تصــدر مــن رجــاالت ديــن »ســنّة« و»شــيعة«، يتزعمــون الميليشــات، ويدعمــون سياســيين يتغــذون علــى 

ــة. الطائفي
علــى الرغــم ممــا واجهتــه الموجــة الثانيــة مــن عنــف نســبي، إال أنهــا حافظــت علــى ســلميتها، وعلــى   .(

شــعاراتها الوطنيــة األصيلــة، ولــم نشــهد أي انزيــاٍح لهــا عــن خطهــا اإلنســاني التقدمــي. فــي المقابــل، 
فــي الموجــة األولــى، كان النضــال الســلمي خيــاًرا مؤقًتــا )كمــا فــي ليبيــا وســورية( ســرعان مــا تحــول 

إلــى صــراع مســلح بضغــط مــن العنــف الدمــوي الموجــه مــن نظامــي هذيــن البلديــن.
ــراك  ــي ح ــرؤوا ف ــن ق ــا الذي ــي« وممثلوه ــوى المال ــت »ق ــال، حاول ــبيل المث ــى س ــراق، عل ــي الع ف  
الشــارع العراقــي الثائــر دعــوة جديــة وفاعلــة إلــى االســتقال والســيادة العراقيــة، أن يجــروا الحــراك إلــى 
التســلح عبــر تطبيــق سياســات عنيفــة، مــن تفجيــرات واغتيــاالت وماحقــات ألبــرز ناشــطات وناشــطي 
الحــراك، إال أن الشــارع تمســك بســلميته وصانهــا، مرّكــًزا، علــى الهويــة العراقيــة، ومعلنـًـا عــن ذلــك عبــر 
هتافاتــه، »إيــران بــرا بــرا.. بغــداد تبقــى حــرة«، »هــذا العراقــي آنــي.. يــا قاســم ســليماني«، »ال طائفيــة وال 

ــتند  ــي يس ــى الت ــة األول ــد المرجعي ــي تع ــي الت ــي اللبنان ــاق الوطن ــة الوف ــه وثيق ــرف ب ــذي ُتع ــم ال ــو االس وه  )((
ــرب  ــد الح ــي بع ــلمهم األهل ــي وس ــم الوطن ــا وفاقه ــتمدون منه ــا يس ــا نهائًي ــا مرجًع ــون بوصفه إليها اللبناني
ــا. وتمــت الموافقــة علــى وثيقــة الوفــاق الوطنــي اللبنانــي فــي جلســة  األهليــة التــي اســتمرت نحــو 15 عاًم

https://cutt.us/GXlVc .1989 ــر ــي/ نوفمب ــرين الثان ــي 5 تش ــواب ف ــس الن مجل
ــر  ــاة الحــرة، 7) تشــرين األول/ أكتوب ــع قن ــة، موق ــا طائفي ــان موحــد ب ــة.. لبن ــورة الجميل ــاض، الث ــى في ))(  من

https://cutt.us/JGkOU  .(019

https://cutt.us/GXlVc
https://cutt.us/JGkOU
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ثانًيا: مقاالت رأي - حول الربيع العربي في موجته الثانية، األهمية والمّيزات

حصــص.. الشــعب مــو صبــره خــاص«.
ــد  ــا ق ــة. إن كن ــات خارجي ــت بتدخ ــا طالب ــمع أصوًت ــم نس ــه، فل ــان ب ــي واإليم ــف الذات ــألة التكات مس  .(

ــورية(، أو  ــي س ــا ف ــي )كم ــل خارج ــات بتدخ ــي، مطالب ــع العرب ــى للربي ــة األول ــال الموج ــاهدنا خ ش
ــا،  ــادر إلــى ذاك إطاًق ــم تب ــة، ل ــا(، فــإن الموجــة الثاني ــه نتيجــة تلــك المطالبــات )كمــا فــي ليبي بحصول
بحكــم وعيهــا لخطــورة وكارثيــة ذلــك التدخــل الــذي ســاق الــدول الُمتَدخــل فيهــا عــن طريــق دولــي أو 
ــن. ــورية واليم ــا وس ــي ليبي ــا ف ــلة، كم ــدول الفاش ــاحة ال ــى س ــليح، إل ــق التس ــن طري ــر أو ع ــي مباش إقليم
انطاًقــا مــن مقولــة »الوعــي أســاس التغييــر« يبــدو أن الشــارع العربــي، وعبــر وعيــه لكــوارث االســتبداد،   .4

واســتلهاًما مــن الموجــة األولــى، قــد قــرر بوعيــه الجمعــي القطيعــة مــع تلــك األنظمــة الشــمولية والطغــم 
الفاســدة، وأن مســألة إغــاق ملــف أنظمــة االســتبداد والفســاد قــد بــدأت، ولــن تنتهــي إال بانتهــاء تلــك 
ــل ُبناهــا،  ــة بنضالهــا ليــس األنظمــة السياســية القائمــة فحســب، ب ــد طالــت الموجــة الثاني األنظمــة، وق

وفكرهــا، وثقافتهــا أيًضــا.
إن ثــورات الربيــع العربــي فعلــت فعلهــا على مســتوى الوعــي، وعلــى مســتوى التغييــر الواقعــي، فالخطوة   
التــي تبــدأ لقطــع األلــف ميــل قــد خطاهــا الربيــع العربــي الــذي يمثــل مدخــًا للتغييــر السياســي، فالتغييــر 
السياســي فــي حاجــة إلــى ســنوات مديــدة كــي ُينجــز، وعلــى الصعيــد التاريخــي، ال تعــّد عشــرة أعــوام أو 
عشــرون عاًمــا مــدة طويلــة، وقياًســا بمــدة »عقــد« علــى الثــورات، فمــن الموضوعــي القــول إن األوضــاع 
الراهنــة ليســت مثاليــة، ولكنهــا لــن تعــود إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الربيــع العربــي. فمســارات الشــعوب، 
تاريخًيــا، مســارات متعرجــة، ومعقــدة، ومرتبكــة، ولكنهــا تراكميــة أيًضــا. وال ســيما أن األنظمــة والطغــم 
العربيــة الحاكمــة التــي يواجههــا الربيــع العربــي، ذات ســلطات متجــذرة فــي الحكــم ألكثــر مــن نصــف 
قــرن، ولــن تتنــازل عــن ســلطتها بســهولة، إضافــة إلــى أن معســكر الثــورات المضــادة لــم يوفــر جهــًدا 
إلجهــاض ثــورات الربيــع، ولــم يتوقــف عــن إفســاد منجزاتــه، وهــذان األمــران يوضحــان، بشــكل جلــي، 
األمــد الطويــل لمرحلــة الثــورات العربيــة، وتعــدد موجاتــه. وهــذا مــا أفضــى إلــى فضيلــة إضافيــة للموجة 

الثانيــة؛ تتمثــل باســتمرار استشــعار األنظمــة القائمــة لخطــر يســتهدف وجودهــا.
تصــدر النســاء الصفــوف األولــى فــي الحــراك الشــعبي؛ لــم تخــُل موجــة الربيــع األولــى مــن مشــاركة   .5

ــي  ــي والطب ــة؛ الميدان ــورة المختلف ــة فــي ســاحات نضالهــا، فقــد شــاركن فــي حقــول الث نســائية متفاوت
والسياســي واإلعامــي وغيرهــا، وأبــرزت الموجــة األولــى العديــد مــن الثائــرات والناشــطات اللواتــي 
ــل،  ــب والقت ــة والتعذي ــل والماحق ــال والتنكي ــاء لاعتق ــت النس ــا تعرض ــة. كم ــات ثوري ــن أيقون أصبح
ــاء  ــال ونس ــن رج ــة بي ــة القائم ــع األنظم ــة قم ــّرق آل ــم تف ــر، إذ ل ــارع الثائ ــات الش ــال كل فئ ــن كح حاله
ــن فــي هــذا اإلطــار، همــا كثافــة  ــة عامليــن مهمي ــا إضاف ــة، يمكنن وأطفــال ومســنين. فــي الموجــة الثاني
ــا  ــرأة ودوره ــل للم ــر تمثي ــا. وإن خي ــي قيادته ــبية ف ــة النس ــة، والكثاف ــات الثوري ــي الفاعلي ــاركة ف المش
ــاهر  ــراء الش ــة إس ــول الكاتب ــودانية. تق ــرأة الس ــاركة الم ــه مش ــا مثلت ــو م ــة، ه ــة الثاني ــي الموج ــوازن ف ال
فــي صحيفــة إندبندنــت عــن تاريخيــة نضــال المــرأة الســودانية، ودورهــا فــي الثــورة ضــد البشــير: »فــي 
ــن  ــة م ــس فاضح ــن ماب ــاء إذا ارتدي ــرب النس ــه بض ــادة )15 من ــت الم ــون قض ــدر قان ــام 1996، ص ع
ــن  ــت م ــه(. وُحرم ــق )مزاج ــرطة وف ــل الش ــا رج ده ــي راح يحدِّ ــس الت ــك الماب ــة تل ــح ماهي دون توضي
ــث كان  ــة(، حي ــل والحكوم ــن )األه ــن الجانبي ــط م ــة بضغ ــورة طبيعي ــي بص ــاط السياس ــة النش ممارس
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رائًجــا اعتقــال الناشــطات السياســيات فتــرات طويلــة، وتعذيبهــّن وحرمانهــّن مــن الدراســة، وفصلهــّن 
مــن الجامعــات الحكوميــة، وغيرهــا مــن أســاليب الضغــط لمنــع النســاء مــن حقهــّن فــي التعبيــر، ألنهــّن 
يلهبــن الشــارع دائًمــا، ويقمــن بــأدوار ُتحقــق نجاحــات ثوريــة. بانطــاق ثــورة ديســمبر، شــكلت النســاء 
ــف مســتوياتهّن  ــة بمختل ــي المئ ــى 70 ف ــّن إل ــت أعداده ــى وصل ــرات حت ــي التظاه ــى ف ــة العظم األغلبي
ــال آالف  ــم اعتق ــية، فت ــع قاس ــاليب قم ــورة ألس ــرة الث ــال فت ــن خ ــد تعرض ــة. وق ــة واالجتماعي التعليمي
ــآالت  ــادهّن ب ــم أجس ــّن ووس ــة، وجلده ــرات طويل ــجون فت ــن الس ــعرهّن وإدخاله ــة ش ــات وحاق الفتي
ــورة  ــم فــي الث ــات كان لهــّن دور عظي ــى اغتصابهــّن. توجــد نمــاذج لفتي ــق مابســهّن وحت حــادة، وتمزي
ــوداني.  ــع الس ــي المجتم ــة ف ــخصيات ملهم ــن ش ــّن، وأصبح ــاء به ــم االحتف ــة، ت ــاالت مختلف ــي مج ف
آالء صــاح، وهــي طالبــة جامعيــة، ارتــدت ثوًبــا ســودانًيا أبيــض اللــون، وهــو زي ُيعبــر عــن هويــة المــرأة 
ــن  ــر ع ــا يعب ــا ثورًي ــاح هتاًف ــت ص ــمًيا. قدم ــا رس ــات زًي ــات والموظف ــه الطالب ــت ترتدي ــودانية، كان الس
ــم  ــاء العال ــى أنح ــل إل ــر ليص ر وانتش ــوِّ ــام، ُص ــدان االعتص ــل مي ــن داخ ــة( م ــودانية )الكنداك ــرأة الس الم
كلهــا. ومــن خالــه تــم التعــرف إلــى المــرأة الســودانية التــي تعبــر عــن مطالبهــا داخــل ميــدان ُيهــدد فيــه 
النــاس بالقتــل والقنــص بالرصــاص. وهنــاك صحافيــات تعرّضــن للقمــع والتهديــد المســتمر والفصــل من 
العمــل فــي أثنــاء االحتجاجــات. فمثــًا، تعرضــت لينــا يعقــوب، مراســلة قنــاة العربيــة، لتمزيــق قميصهــا 
مــن أفــراد األمــن فــي أثنــاء تغطيتهــا موكًبــا يطالــب بإســقاط البشــير، بينمــا تعرضــت يســرا الباقر، مراســلة 
ــة  ــى الكراهي ــض عل ــة التحري ــه تهم ــن بتوجي ــاز األم ــن جه ــح م ــد صري ــة، لتهدي ــة البريطاني ــاة الرابع القن
ضــد الدولــة، وتصــل عقوبتهــا إلــى اإلعــدام، مــا أجبرهــا علــى مغــادرة الســودان. أمــا نبــأ محــي الديــن، 
ــتمًرا  ــًدا مس ــوداني وتهدي ــن الس ــاز األم ــن جه ــات م ــت مضايق ــد واجه ــركا«، فق ــوت أمي ــلة »ص مراس
باإليقــاف عــن العمــل وســحب بطاقتهــا وماحقتهــا بوســاطة أفــراد يتبعــون لألمــن. والقائمــة تطــول. لــم 
يكتــِف النظــام الســابق بقتــل المحتجيــن، بــل مــارس حصــاًرا وضغًطــا كبيريــن علــى أمهــات الشــهداء، 
اللواتــي كــّن مــن أبــرز المســاهمات فــي نجــاح الثــورة. فقــد طالبــن بإســقاط النظــام ولــم يتنازلــن عــن 
مطلبهــّن األســاس الــذي هــو القصــاص، وكانــت منازلهــّن نقطــة انطــاق دائمــة للمتظاهريــن الذيــن يبثون 
لهــّن مــن وقــت إلــى آخــر الطمأنينــة بقــرب ســقوط النظــام الــذي قتــل أبناءهــّن. كانــت المــرأة الســودانية 
ركيــزة أســاس فــي اعتصــام القيــادة العامــة للجيــش الســوداني، حيــث شــاركن فــي إعــداد الطعــام وتنظيــم 
النــدوات التثقيفيــة والتنويريــة، وحتــى المبيــت فــي ســاحة االعتصــام لضمــان اســتمراريته ونجاحــه. كل 
هــذا التفانــي قوبــل بتقديــر مــن الحكومــة الجديــدة، فكانــت المــرأة حاضــرة فــي مجلســي الــوزراء )أربــع 
وزيــرات( والســيادة الــذي ضــم ســيدتين، همــا عائشــة موســى الســعيد ورجــاء نيقــوال. وتقلــدت موالنــا 
نعمــات عبداللــه رئاســة القضــاء، وهــي أول امــرأة تتولــى المنصــب فــي العالــم العربــي وأفريقيــا. وقــد 
ســعت الوزيــرات لتمكيــن النســاء فــي العمــل السياســي واالجتماعــي وتأكيــد حقوقهــّن والعمــل علــى 
تقديــم الفــرص لهــّن، حيــث تــم إطــاق دوري كــرة قــدم الســيدات بصــورة رســمية عبــر وزيــرة الشــباب 
والرياضــة، وإلغــاء قانــون النظــام العــام. وعملــت وزيــرة العمــل لينــة الشــيخ علــى إطــاق مشــروعات 

مختلفــة لمســاعدة النســاء، خصوًصــا فــي مناطــق النــزاع)4(.

ــون األول/  ــة، 9 كان ــت العربي ــمبر، اإلنديبندن ــورة ديس ــة ث ــي طليع ــّن ف ــودان ك ــاء الس ــاهر، نس ــراء الش )4(  إس
https://cutt.us/JP7hO  .(019 ديســمبر 
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ثانًيا: مقاالت رأي - حول الربيع العربي في موجته الثانية، األهمية والمّيزات

 لعــل أحــد أهــم الجوانــب الذاتيــة للموجــة الثانيــة هــو انتفاضهــا فــي وجــه اإلســام السياســي ومناهضتــه، 
فثاثــٌة مــن األنظمــة الُمثــار عليهــا خــال هــذه الموجــة، تنتمــي إلــى اإلســام السياســي، كمــا فــي الســودان 
ولبنــان والعــراق. كمــا تجلــت هــذه المناهضــة، مــن خــال مــا طرحــه شــارع الموجــة الثانيــة مــن أهــداف 
ــة،  ومطالــب وهتافــات وشــعارات ذات بعــد وطنــي. ليكــون االنتقــال مــن ضيــق الطائفــة إلــى آفــاق الوطني
ــة حاولــت التــودد  ــة البوصلــة والموّجــه، وهــو مــا يفســر عــدم االرتهــان لمشــاريع أو أجنــدات إقليمي بمنزل
للشــارع الثائــر أو االلتفــاف عليــه. وإذا مــا أقرينــا بركــوب اإلســام السياســي لثــورات عديــدة فــي الموجــة 
األولــى، فإننــا ســنقرُّ بقــدرة الموجــة الثانيــة علــى وعــي هــذه الحالــة مــن جهــة، وعلــى مــدى حيويتهــا فــي 

تصحيــح وتصويــب ومراكمــة مســارات الموجــة األولــى مــن جهــة ثانيــة. 
رابًعا: فضائل الموجة الثانية للربيع العربي على المستوى الموضوعي 

تتكثــف فــي اســتكمال تعريــة الواقــع الــذي أنتجتــه الطغــم الحاكمــة وذيولهــا، فقــد وّســعت هــذه الموجــة 
ــة الــدور  مســاحة كشــف زيــف خطابــات وممارســات مّدعــي »المقاومــة والممانعــة«، كمــا زادت مــن تعري
اإليرانــي المعــادي للشــارع العربــي وطموحاتــه، فقــد وصلــت المســاحة المكشــوفة حــدود »جمهورهــا« أو 
»حاضنتهــا الشــعبية«، فـــأغلبية »شــيعة« لبنــان كانــوا الســّباقين إلــى الســاحات، كمــا هــو حــال أغلبيــة »شــيعة« 
ــن  ــة العراقيي ــاالت السياس ــتبداد رج ــاد واس ــد فس ــم ض ــورة بلده ــى ث ــم إل ــوا انضمامه ــن أعلن ــراق، الذي الع
ــه  ــا بحقوق ــا ومطالًب ــة متكاتًف ــه كاف ــي بأطياف ــي واللبنان ــارع العراق ــف الش ــران، وليق ــي إي ــم لمال وتبعيته
المشــروعة. كمــا نجحــت الموجــة الثانيــة فــي كســر »القدســية« التــي طــوق زعمــاء الطوائــف أنفســهم بهــا، 

مبّشــرة بأفــول أصنــام الطائفيــة، والطائفيــة ذاتهــا معهــم، وبــدء مرحلــة جديــدة تمتــاز بمدنيتهــا ووطنيتهــا.
 إضافــة إلــى ذلــك؛ كشــف وعــي حــراك »الموجــة الثانيــة« عــن »بروباغنــدا« اإلعــام العربــي، الرســمي 
وغيــر الرســمي الــذي حــاول عبًثــا بــث روح الكراهيــة والبغضــاء والتفرقــة ضمــن صفــوف الشــارع العربــي، 
داخــل البلــد الواحــد أو بيــن بلديــن، فقــد صنـّـع ذلــك اإلعــام وهــّول وصــّدر مــا بــات ُيعــرف بـــ »العنصريــة 
اللبنانيــة« و«الصــراع الســني الشــيعي« و«عــراق قاســم ســليماني«، وهــذا مــا دحضتــه ثــورات هــذه البــاد، فقد 
امتــألت ســاحات التظاهــر اللبنانيــة بافتــات وهتافــات تعبــر عن تضامن واســع مــع الســوريين والفلســطينيين. 
ولــم تخــُل الســاحات العراقيــة مــن رفــض وتحقيــر إليــران المالــي و«منتجاتهــا« الفاســدة. وفــي الجزائــر، 

فضــح حراكهــا الثــوري مــا حاكــه النظــام الحاكــم مــن بــث لــروح التفرقــة بيــن العــرب واألمازيــغ.
ال يمكــن لمتتبــع مســار الموجــة الثانيــة، أن يتجاهــل الُبعــد العروبــي فيهــا، وال نعنــي هنــا بعــًدا أيديولوجًيــا 
ــا لهــا، وهــذا مــا أفصحــت عنــه حالــة التضامــن العربــي التــي عّبــرت عنهــا  ــا للعروبــة، بــل بعــًدا حيوًي قومًي
أغلبيــة الشــارع العربــي عموًمــا، ومــا عّبــرت عنــه ســاحات الموجــة الثانيــة خاصــة، فكثيــًرا مــا رأينــا الفتــات 
ــان  ــع لبن ــا م ــا تضامنً ــر رأين ــي الجزائ ــورات، فف ــن الث ــال« بي ــدة الح ــن »وح ــرة ع ــات معب ــة، أو هتاف تضامني
والســودان، وفــي الســودان تضامنـًـا مــع الجزائــر والعــراق، وفــي العــراق تضامنـًـا مــع ســورية ولبنــان، وهكذا.
ــي  ــي الجمع ــاع الوع ــي قط ــرز ف ــة، كأداة ف ــى والثاني ــه، األول ــال موجتي ــي خ ــع العرب ــل الربي ــد عم لق
ــي، كان  ــع العرب ــل الربي ــة، فقب ــج عنهــا ذاك االنقســام/التصنيف الرئيــس فــي المجتمعــات العربي ــي، نت العرب
ــروخ  ــامات والش ــن االنقس ــائد ع ــر الس ــو المعب ــدي، ه ــي التقلي ــدي واأليديولوج ــي والعقائ ــظي الهويات التش
ــى  ــة عل ــت قائم ــامات كان ــذه االنقس ــز ه ــة، فركائ ــات العربي ــل المجتمع ــة داخ ــة الحاصل ــة والعمودي األفقي
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أســس »مــا قبــل وطنيــة« أي علــى أســس طائفيــة وعشــائرية ومذهبيــة ودينيــة وإثنيــة، وهــذا الواقــع هــو مــا 
ــها  ــة ولبس ــة العربي ــى المجتمعي ــر البن ــك تأخ ــي ذل ــاركه ف ــه، ش ــة علي ــي المحافظ ــتبداد ودأب ف ــه االس أنتج
ــة  ــة الوطني ــر الدول ــا لمعايي ــة، أمــا بعــد الربيــع العربــي، فقــد ارتقــت تلــك االنقســامات تبًع لبوســات تقليدي
الحديثــة وأسســها؛ مــا بيــن مناضــل فــي ســبيلها، ومناهــض لهــا. فالتصنيــف اليــوم هــو بيــن وطنــي حداثــي، 
ومــا قبــل وطنــي وتقليــدوي. وإذا مــا كان الفضــل للموجــة األولــى مــن الربيــع العربــي فــي إعــادة اكتشــاف 
قيــم المواطنــة والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والمجتمــع المدنــي ومفهــوم الدولــة الحديثــة، فــإن للموجــة 
الثانيــة منــه الفضــل فــي بلورتهــا وتجســيدها نســبًيا، وإن كان هــذا التجســيد لــم يصــل بعــد إلــى المســتوى 
السياســي، إال أن لســان حــال الشــارع المنتفــض ومؤيديــه يمثــل ذاك التجســيد، لتبقى مســألة تجســيده سياســًيا 

مســألة وقــت.
إن تــآكل ثقافتــي الخــوف والخنــوع يعنــي احتماليــة حــدوث موجــة ثالثــة، قــد تكــون بادهــا وأزمانهــا غيــر 
معروفــة، إال أن الشــيء الوحيــد المعــروف والمؤكــد، هــو أن روح الربيــع العربــي ســتبقى تحــوم فــوق البــاد 
العربيــة وفــوق رؤوس الطغــم الحاكمــة، تنتظــر وضًعــا مواتًيــا فــي بلــد، أو شــرًطا ناضًجــا فــي بلــد آخــر لتحــل 
ــا بذلــك  ــة، فإنن ــة تراكمي ــع العربــي يأخــذ صفــات تصاعدي ــا علــى أن مســار الربي ــه وتســكنه. وإذا مــا اتفقن ب
نقــّر بــأن الموجــة الثالثــة، أو بتعبيــر أدق، خصائــص الموجــات التاليــة ســتكون أكثــر نزوًعــا إلــى القطــع مــع 

الوعــي المحلــي التقليــدي، وأكثــر التصاًقــا بقيــم الحداثــة، ومعاييرهــا.
ــن إدراك  ــي الوعــي الجمعــي، ويمك ــة، لهــا بوصلتهــا ف ــة، نهضوي ــة تقدمي إن كل حركــة ذات نزعــة تغييري
مامــح هــذه البوصلــة أو بعــض ماهيتهــا، مــن خــال مــا ترفعــه مــن مطالــب، وتنــادي بــه مــن شــعارات، ومن 
خــال ســلوكاتها فــي أثنــاء حراكهــا. وإذا مــا تناولنــا مــا تــم فــي هــذا اإلطــار خــال الموجــة الثانيــة، فإننــا 
ســنرى: حريــة التعبيــر، وحقــوق اإلنســان بشــقيها المدنيــة والسياســية، والعدالــة، والمواطنــة، والديمقراطيــة، 
وغيرهــا مــن قيــم الحداثــة. إًذا فالربيــع العربــي ذو نزعــة حداثيــة، عفويــة أو غيــر عفويــة، وقــد ُعّبــر عــن ذلــك 
ــطين أو  ــوار أو ناش ــن ث ــي، م ــع العرب ــى الربي ــن إل ــف المنتمي ــن توصي ــا يك ــم. ومهم ــه، وبإرادته ــان أهل بلس
مؤيديــن لــه، فــإن التعبيــر األكثــر التصاًقــا بهــم والمعبــر عنهــم هــو مصطلــح الحداثييــن، ليكــون فــي المقابــل، 
التعبيــر األكثــر التصاًقــا وتعبيــًرا لمناهضــي الربيــع العربــي، هــو مصطلــح التقليدييــن. لقــد أوضحــت الموجــة 
الثانيــة مــن الربيــع العربــي أكثــر مــن الموجــة األولــى، مــدى انتمــاء الربيــع العربــي إلــى الحداثــة ووقوفــه فــي 
وجــه التقليــد والتقليدويــة. وإن جــزًءا أساًســا مــن الصــراع البينــي داخــل ثــورات الموجــة األولــى، كان أحــد 
أبعــاد هــذا الصــراع، فقــد كان فــي الموجــة األولــى ثــوار، لكــن قســًما كبيــًرا منهــم كانــوا مــن ذوي النزعــة 
التقليديــة، وهــذا مــا لــم نشــهده فــي الموجــة الثانيــة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الوعــي المحلــي التقليــدي 
ــن  ــم م ــى الرغ ــن عل ــي، ولك ــي حداث ــي وع ــل تنام ــره، مقاب ــري هج ــرى، يج ــي األح ــاوزه، أو ف ــري تج يج

أهميتــه، يبقــى عفوًيــا.
ممــا ُأخــذ علــى ثــورات الموجــة األولــى مــن الربيــع العربــي مــن العديــد مــن الُمنظريــن، أن الثــورة، كــي 
ــر الثــورة بأفــكار  تكــون ثــورة، وكــي تحــدث تغييرهــا المنشــود، عليهــا أن تســتند إلــى فكــر تقدمــي، أي تأُث
ــة  ــة تاريخي ــرأي بأمثل ــد اســتقوى أصحــاب هــذا ال ــد إنتاجهــا. وق ــور بســببها ومــن أجلهــا، وتعي ــة، تث تقدمي
لعــل أهمهــا الثــورة األمريكيــة 1775-)178، والثــورة الفرنســية 1789، فهاتــان الثورتــان تأثرتــا بمفكــري 
وفاســفة عصــر التنويــر، مــن أمثــال فولتيــر، الُمدافــع عــن »اإلصــاح االجتماعــي« والمنتقــد لدوغمائيــات 
الكنيســة الكاثوليكيــة. كذلــك جــان جــاك روســو صاحــب كتــاب »العقــد االجتماعــي« وغيرهمــا. وال ســيما 
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ــب  ــع تغي ــن واق ــت ع ــورات نتج ــل ث ــز، ب ــورات خب ــوع، أو ث ــورات ج ــت ث ــي ليس ــع العرب ــورات الربي أن ث
فيــه مفاهيــم إنســانية أصيلــة، كالحريــة والكرامــة والعدالــة وغيرهــا. ومــا يحملنــا علــى التســاؤل حــول مــدى 
معرفتنــا بهــذه المفاهيــم معرفــة حقــة، هــو مــا شــاب الموجــة األولــى مــن اختراقــات لهــا، فكــم مــن مــدٍع 
قبــول اآلخــر، تطيــف وتمتــرس حــول هويتــه المتأخــرة، وانتهــك حقــوق اإلنســان/ اآلخــر، وكــم مــن مــدٍع 
ــف  ــة يصنّ ــدٍع المواطن ــن م ــم م ــم. وك ــه أو تصفيته ــال خصوم ــانحة العتق ــة س ــر فرص ــم يوف ــة ل الديمقراطي
النــاس بحســب طائفتهــم أو مناطقهــم. واألهــم مــن ذلــك، ألــم تكــن هــذه العفويــة التــي قبعــت وراء تلــك 

اإلدعــاءات هــي أحــد أهــم نقــاط ضعــف الموجــة األولــى، وأحــد األســباب الرئيســة النهزامهــا؟!
يقــول المفكــر ياســين الحافــظ: »إن شــعًبا يعــي مغــزى تجربتــه ال يمكــن، علــى المــدى الطويــل، أن ُيغلــب. 
بــل ســيجعل مــن الهزيمــة محــرًكا نضالًيــا، عبــر عمليــة مراجعــة نقديــة وجذريــة لتجربتــه الماضيــة، تتيــح شــق 
طريــق جديــدة للثــورة العربيــة«)5(. فاألهميــة علــى هــذا الصعيــد تتوجــه إلــى خــروج معرفتنــا بوصفنــا نخًبــا 
ومثقفيــن وثائريــن، مــن إطارهــا العفــوي ووضعهــا ضمــن إطــار تأصيلــي لهــا، عبــر شــحذ معرفتنــا بتنــاول 
مفاهيــم الحداثــة، وعــن طريــق نقــد وعينــا التقليــدي، الــذي أغــرق بادنــا بمــا هــي فيــه مــن تأخــر، وأنتــج 

أوضاًعــا رديئــة اســتدعت ثــورات هــذا الربيــع. 
خامًسا: خاتمة

تتجلــى الفضيلــة األعظــم لموجــة الربيــع العربــي الثانيــة -فــي اعتقــادي- فــي اســتمرارية الربيــع ذاتــه، فقــد 
ــا رافقهــا  ــى وم ــة األول ــد الموج ــي ُبعي ــرى الشــارع العرب ــذي اعت ــأس ال اخترقــت هــذه الموجــة، شــعور الي
مــن مــوت ودمــار وكــوارث، وثــورات مضــادة. فالموجــة الثانيــة، كانــت بمنزلــة إحيــاء أمــل ثــورات الموجــة 
ــد  ــرى. تؤك ــة أخ ــن جه ــة م ــو الحداث ــا نح ــا وتقدمه ــا ألخطائه ــا وتصحيًح ــداًدا له ــة، وامت ــن جه ــى م األول
ــرورة  ــياًقا وصي ــه س ــي، بوصف ــع العرب ــي للربي ــق التاريخ ــى المنط ــك، عل ــة بذل ــي الثاني ــع العرب ــة الربي موج
وديمويــة لــن تتوقــف إال بتحقيــق مطالبــه المحقــة، والنهــوض بواقعــه. ومهمــا كان »ســيناريو« ســياق الموجــة 
الثانيــة للربيــع العربــي، ومهمــا كانــت أدوات ووســائل أعدائهــا فــي قمعهــا أو تحريفهــا، فلــن يغيــر هــذا مــن 

حقيقــة انطاقتهــا الحداثيــة، فالوعــي المرافــق لهــا هــو الــوازن، وال تعويــل إال عليــه.

ياسين الحافظ، كتاب الهزيمة واإليديولوجية المهزومة، مركز دراسات الوحدة العربية، ص95.  )5(
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