االنتفاضات الشعبية يف البلدان العربية

دروس – رهانات – آفاق

د .صاحل ياسر

مدخل
ذات مرة قال لينين " :قد تم ّر عقود ال يقع فيها شيء يذكر ،وقد تأتي أسابيع تقع فيها عقود " .والواقع أنه في
خالل االسابيع التي مضت منذ أن استشهد التونسي دمحم البوعزيزي في يوم  71كانون األول (ديسمبر) ،0272
انقلبت أوضاع العالم العربي رأسا ً على عقب حتى بات الحديث يجري عن ما سمي في حينه بـ " الربيع العربي "،
على الرغم من ان المصطلح لم يكن في االصل عربيا .فمفهوم " الربيع " لوصف القوى المطالبة بالتغيير يعود
اصله الى عام  7181إذ حصل ما سمي ربيع الشعوب في اوريا ،حيث بدأ في بولونيا عام  ،7188ولكن زخمه
الحقيقي لم يحدث إال عام  ،7181وقد قامت الثورات بدور بارز في نشر الفكر المنادي بمزيد من الحريات .1
غدا ،االول من تشرين تحل الذكرى االولى النتفاضة تشرين المجيدة ،وبعد عدة شهور تحل الذكرى العاشرة
الندالع االنتفاضات الشعبية والحراك الواسع والتي بغض النظر عما قيل بشأنها فانها مثلت تحوالً حاسما ً في
تاريخ المنطقة ،تحوالً بدا حلما ً بعيد المنال قبل أشهر قليلة من اندالع هذه االنتفاضات في اوائل  ،0277واتخذ هذا
التحول مسارات متعرجة واشكال مختلفة .وهكذا أعادت الجماهير المنتفضة المعاني إلى الحقل السياسي ،محولة
المعارضة إلى قوة هائلة قادرة على تفكيك كل أدوات وترسانة القمع التي وظفتها االنظمة السائدة ضد
النشاطات
ِ
مجتمعاتها على مدى عقود .إنه لصحيح القول ان االحتجاجات لم تتلعثم ،بل امتلكت بالغتها من شعاراتها ومطالبها
العادلة في :الحرية ..العدالة االجتماعية ..الكرامة  ..الديمقراطية ..الخ ،التي تم انتهاكها لعقود طويلة.
من المؤكد ان ال حراك المجتمعي الذي شهدته العديد من البلدان العربية اوائل عام  0277وما تركه من نتائج
وآثار يحمل الكثير ويتطلب توصيفا دقيقا له ومن هنا االختالف في توصيفه بين "ربيع" و "انتفاضة" و "ثورة" و
"هبة" ..الخ .2
ومنذ أن اندلع الحراك المجتمعي في تونس في أواخر  0272وما تاله من انتفاضات شعبية في العديد من
البلدان العربية في اوائل عام  0277واألسئلة تتوالى :لماذا حصل ما حصل؟ وكيف حصل؟ ولماذا اآلن؟ لماذا
حصلت تلك االنتفاضات في دول عربية معينة ولم تحصل في دول أخرى؟ أسئلة كثيرة تنتظر الباحثين كي
يناقشوها لسنوات قادمة ،ربما ،في محاولة تحليل هذا الزلزال الذي لم ينته بعد وفي محاولة توقع األحداث القادمة
والمسارات التي ستاخذها.
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Jonathan Sperber, The European Revolutions: 1848 – 1851, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005),
pp. 109 – 156.
2
بالمناسبة ،اول كتاب عن "الربيع العربي" باللغة العربية قام بتحريره االستاذ المغربي عبد هللا بلقزيز وصدر عن (مركز دراسات الوحدة العربية)
في ايلول /ديسمبر  0277بعنوان" الربيع العربي الى أين ؟" .ويضم مجموعة من الدراسات التي نشرت في مجلة (المستقبل العربي) .في حين ان
أول كتاب باللغة االنكليزية صدر في تموز/يوليو  0277بعنوان :الثورة العربية :عشرة دروس من وحي االنتفاضة الديمقراطية .للمزيد انظر:
Jean-Pierre Filliu, The Arab Revolution:Ten Lessons from the Democratic Uprising, (London: Hurst and CO.
Publishers, 2011).
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في أوائل  0277تغير كل شيء .اجتاحت االحتجاجات كل دولة عربية (باستثناء الصومال ربما !!) .ولكن كل
دولة تعرضت لدرجة مختلفة من االحتجاج ،بعضها تعرض لموجات كبيرة من االحتجاجات مثل تونس ومصر
وليبيا وسوريا والبحرين ..الخ ،وأخرى تعرضت الحتجاجات بسيطة مثل لبنان ،بعض االحتجاجات غلبت عليها
الدعوة إلسقاط النظام وأخرى غلب عليها الدعوة إلصالحه ،بعض االحتجاجات كانت سلمية وبعضها كان مسل ًحا
مثل ليبيا .فما الذي جعل "الربيع العربي" يأخذ هذا المنحى ويختلف من دولة ألخرى؟
كانت االنتفاضات والحراك المجتمعي العام مفاجئة للجميع .وعنصر المفاجأة هذا مرتبط بعدة ابعاد منها بينها
الثالثة االهم ،االول متعلق بحدوث االنتفاضات الشعبية ،والثاني بقدرتها السريعة على تغيير عدة انظمة سياسية،
اما الثالث فهو قدرتها على االستمرار ،سواء في البلدان التي جرى فيها التغيير او تلك التي لم تكتمل فيها الثورات
بعد.
وبالملموس ،كنا خالل عام  0277شهود زلزالين سياسيين كبيرين تلتهما العديد من " الهزات االرتدادية "
تعبيرا عن ازمة عميقة تعاني منها معظم البلدان العربية .فقد نجحت االنتفاضة في كل من تونس وفي مصر وتم
اسقاط رئيسي الدولتين (بن علي ومبارك) ،والحقا اطيح بنظام القذافي وبقيت المعركة مندلعة في عدة بلدان،
وتحت الرماد بقي يغلي مرجل التغيير في بلدان عربية اخرى.
وبمجرد اندالع هذه االنتفاضات ،التي كانت تتعمد بالدم كل يوم على األرض اندلع ايضا سجال فكري لتوصيف
ما حدث وهل هو مجرد "حراك مجتمعي" ام "انتفاضة" ام "ثورة"  ..الخ حيث تتعدد المداخل المفسرة لما حدث.
وغذت هذه السجاالت المسارات التي اتخذتها االحداث في كل بلد من البلدان موضوع الحديث .لذا تبرز الحاجة
ملحة لتدقيق المفاهيم فبدون ذلك ال يمكن الوصول الى تفسير متماسك لما حدث باستخدام تلك المفاهيم من أجل
تحديد االسباب الفعلية والجذور والقوى المحركة للوضع ومآالته المتعددة .كما ان التعميم ال يجوز اطالقه على كل
التحركات وفي كل البلدان وإعطاءه نفس التسمية والنعوت كما جري التداول في مفهوم او مفردة "الربيع العربي"
فالمفاهيم والمقوالت دائما تاريخية وملموسة وتعكس واقعا محددا.
ثمة ،إذن سجال ساخن ال يهدأ حول مفهوم " الربيع العربي" لدرجة ان البعض بدأ يتحدث عن " الخريف
العربي " خصوصا بعد فوز قوى االسالم السياسي في االنتخابات التي جرت في بعض البلدان العربية ،حيث ساد
سجال شابه الكثير من االلتباس والغموض ،حتى تحول ما حدث في العديد من البلدان منذ اوائل  0277الى
أسطورة عصية على التفكير والفهم ،وليس مفهوما ً قابالً للتفكيك والنقد .و من هنا فان ثمة سؤاالً مهما ً يطرح نفسه
بحدة علينا :من أين منبع التشوه الذي ولده مصطلح " الربيع العربي " ؟
وهنا ال بد من التمييز وعدم الخلط بين ما حققه الحراك االجتماعي واالنتفاضات الشعبية العارمة من منجزات
تجلت بإسقاط انظمة قمعية وانفتاح االفق لمرحلة جديدة من النضال ،وبين المسار الذي اتخذته في بعض البلدان
وصعود قوى لم تكن قد شاركت بفعالية في تلك االنتفاضات أو شاركت فيها الحقا .وال يجوز النظر الى ما جرى
ومـآالته من خالل "ثقب" فوز بعض قوى االسالم السياسي في االنتخابات التي جرت في الفترة التي تلت اندالع
تلك االنتفاضات والحراك االجتماعي عموما.
ان صعود بعض القوى التي كانت على هامش االنتفاضات ال يقلل من أهمية تلك االنتفاضات ،فالبد أن نرى
األحداث على حقيقتها .الحديث يجري عن " ثورة لم تنجز بعد " ،والثورة بالمعنى العلمي تعني تغيير النظام
االجتماعي ،واستبداله بنظام جديد بمالمح جديدة .وهذه العملية لم تستكمل بعد فهي في مراحلها األولى ،مرحلة
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االنتفاضة التي هز ت نظما وأسقطت رموزا ولكنها ال زالت لم تؤسس البديل المطلوب الذي هو موضع التطبيق
الفعلي والمعارك الطبقية ايضا.
فال تزال النظم في البلدان العربية عبارة عن انظمة تابعة ،لكن علينا ان ننتبه الى حقيقة ان الطبقات الشعبية لم
تثر ضد التحالف البيروقراطي – الطفيلي  -الكومبرادوري من أجل تحقيق تغيير في شكل النظام .وإذا كانت لم
تستطع لحد اآلن عن تحقيق التغيير الجذري الذي يحقق مصالحها ،فإنها سوف تظل تناضل إلى أن تحقق هذه
المصالح .بمعنى اخر أن التغيير الذي تحقق لن يقود إلى تسكين هذه الطبقات ،بل يبدو انه سيكون " مرحليا ً "،
وبالتالي فان المعركة ستظل مفتوحة حيث نشهد طيلة السنوات االخيرة احتدام الصراع االجتماعي ،أي صراع
البدائل وما زال الفضاء مفتوحا على خيارات متنوعة ومتصارعة.
إن ما يجب أن يلمسه المرء اليوم هو " روح " االنتفاضات التي بدأت ،ال شكل التغيير اآلني ،ألن خروج
المارد ،أي الطبقات الشعبية ،من القمقم قد فتح األفق لصراع لن ينتهي إال بتحقيق مطالب هذه الطبقات .المطلوب
اليوم في مواجهة التحالف البيروقراطي – الطفيلي – الكومبرادوري الذي انهارت بعض اركانه واالقتصاد الريعي
الذي قام عليه ،وتغيير النمط االقتصادي الريعي هذا هو تأسيس اقتصاد يعتمد على قطاعات االنتاج المادي وفي
مقدمتها الصناعة التحويلية والزراعة ،اقتصاد تكون قاعدته الطبقات المنتجة وليس الطفيلية -البيروقراطية-
الكومبرادورية ،فمثل هذا النوع من االقتصاد هو وحده الذي يضمن حال حقيقيا لمشكالت الطبقات الشعبية التي
عانت من مرارات االستقطاب والتهميش واإلقصاء من حقلي االنتاج واالستهالك في النظم الريعية.
وال شك في أن هذا النهوض الثوري الذي أفضى الى اندفاع الطبقات الشعبية المفقرة والمهمشة الى خوض
الصراع ،والى انخراط الشباب منهم فيه ،ينفتح على أفق جديد ،لكن ذلك يحتاج الى وقفة من أجل إعادة صياغة
الرؤية انطالقا ً من فهم الواقع ،وأساسا ً إعادة صياغة الوعي لدى المنخرطين الجدد في النضال الطبقي/االجتماعي
وتجلياته الجديدة.
ومن هنا وفي هذا السياق ،فإن بناء البديل الجديد  -الديمقراطي ،مشروط بقدرة القوى الديمقراطية واليسارية
والنخب الثقافية على االلتحام الحقيقي في صفوف الجماهير لمزيد من توعيتها بمصالحها وبمستقبلها وصوب
المزيد من وضوح رؤاها وبرامجها في إطار البديل المنشود ،مما يمكن من تحقيق تغيير االنظمة التابعة وليس
اجراء تغيير فيها فقط.
وهذا يدفعنا للتأكيد على ضرورة التمييز بين مفهومين أساسيين :مفهوم "االنتفاضة" ومفهوم "الثورة"
وضرورة االخذ بهما عند المعالجة المنهجية لهذه القضايا ،فال يجوز التالعب بالمفاهيم خصوصا ونحن ال نستغرق
في تأمل نظري بل البد من تشخيص المرحلة وطبيعة قواها المحركة وتناسبات القوى السائدة فيها ،في مثل هذه
اللحظات المتوترة والمفتوحة على مختلف االحتماالت.
يمثل هذا العمل محاولة لتقديم رؤية مركبة عن االنتفاضات الشعبية والحراك المجتمعي الذي شهدته معظم
البلدان العربية من منظور معرفي مركب ،يحاول تقديم نموذج تفسيري لها من داخل المرجعية الفكرية الماركسية
وباالستناد الى المنهج الماركسي بماديته وجدليته وتاريخيته.
وينطلق العمل من أن ما حصل منذ بداية  0277وما رافقه من تداعيات وانهيار نظم سادت لعدة عقود حتى بات
للبعض ان رحيلها صار مستحيال ،يستدعي مناهج تفكير وأدوات معرفية متجددة في البحث تنطلق من اإلطار
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الكلي في فهم أبعاد الظاهرة وامتدادها ،بشكل يتجاوز بعض عناصر العدة البحثية القديمة ومنطق اإلسقاطات وأسر
النماذج التاريخية من دون تمحيص معرفي ومفاهيمي.
ان الزلزال الذي حصل وهز بنية السلطة بل بنية النظام السائد في العديد من البلدان العربية ال يشكل فقط تحديا
لالنظمة التي كانت مهيمنة ،بل هو يضع العلوم االجتماعية ،في مواجهة صالحية ادواتها ومناهجها التي استخدمت
في دراسة مجتمعات هذه البلدان و " فهمها " ،والتي كثيرا ما اعتبرت – أي هذه المجتمعات – "راكدة" و "
عصية على التغيير" .وطبيعي ان هذه "المسلمة " الشائعة دفعت ببعض علماء االجتماع الى تغليب المقاربة ،التي
ترى هذه المجتمعات بصفتها مجتمعات ساكنة تحكمها بنى اجتماعية تقليدية ،مثل القبيلة ومشتقاتها..الخ .وهناك من
يرى ان ما يقوم به علماء االجتماع هؤالء ما هو اال تغليب " المنهج الثقافوي " مدخال الى قراءة مجتمعاتنا
وفهمها ،حيث اسبغ عليه معنى محددا ينطوي على صفات " ثابتة" و "محايثة" لخصوصية " عربية" مفترضة.
وهكذا تم التركيز على مسائل دون غيرها ،مثل :السلطة (الدولة) المورثة ،او الدولة البتريمونيالية و/او
االستبدادية ،والنخب والمشروعية ،وعقلنة السلطة في اطار نيوليبرالي .وبالمقابل غابت دراسة قضايا من قبيل:
الديناميات والقوى االجتماعية والصراع االجتماعي خارج نطاق التعارض بين السلطة والنخب ،والتي كانت
حاضرة في الهم البحثي في ستينات وسبعينات وبعض ثمانينات القرن الماضي ،على الرغم من ان الشروط
التاريخية التي انتجتها ما زالت قائمة  .3وتجدر االشارة هنا ان الفكر النيوليبرالي قد سفه كل من استمر يتحدث عن
مفهوم االستغالل بدل مفردة الفساد وحدها ،وعن ضرورة اعادة توزيع الدخل والثروة وبسط الحماية االجتماعية
مقابل تاكيد االنجاز واالستجابة لشروط السوق ،وعن الرأسمالية الريعية الى جانب العولمة و "الحكم الرشيد"،
وعن الطبقات وصراعها عندما يتم الحديث عن النخب.
هكذا اذن وبعد ان كان البحث مهتما ،على مدى ستينات وسبعينات وبعض ثمانينات القرن الماضي ،بمسائل
مثل التنمية والبنية االجتماعية والطبقات والتغيير االجتماعي والعمل والعمالة والدولة ،تحول الى االهتمام شبه
الحصري بمسائل مثل حقوق االنسان والنخبة والمثقفين والعولمة والدين (االسالم خصوصا) ،أي انزاح النظر عن
المجتمع بكليته لصالح المقاربة القطاعية والفئوية غالبا .4
يحاول الباحث في هذه الدراسة متابعة ما جرى من حراك مجتمعي وانتفاضات شعبية متجاوزا المقاربة
المباشرة المرتكزة على المعلومة والمنغلقة على الحدث ،والمقاربة االنطباعية العاطفية التي تتعارض مع
الموضوعية التفسيرية فال تسمح ببناء المقوالت الكلية وتحليل التحوالت الكبرى.
ال بد إذن من دراسة االنتفاضات التي حدثت إلبراز خصوصياتها في إطار مثيالتها على المستوى الكوني.
والهدف من وراء ذلك هو تقديم معرفة علمية وتطبيقية عما تعانيه الشعوب من اضطهاد وظلم وأنظمة تسلطية من
جهة ،واساليب النضال الناجحة في اللحظة الملموسة إلسقاطها من جهة أخرى .واذ نشير الى هذه المقاربة فانه
من الضروري التنبه إلى مخاطر نقل أو إقتباس تجارب االخرين ومحاولة تطبيقها في الدول العربية التي لم تشهد
حتى اآلن إنتفاضات او حراكا مجتمعيا فالحاجة ملحة على الدوام الى اختيار الشكل النضالي المحدد طبقا للظرف
الملموس.
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لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة قارن:جاك أ .قبانجي " ،لماذا " فاجأتنا " انتفاضتا تونس ومصر؟ مقاربة سوسيولوجية" ،اضافات ،العدد
الرابع عشر/ربيع  ،0277ص .72
 4قارن :جاك أ .قبانجي " ،كيف نقرأ النتاج البحثي السوسيولوجي " ،تعقيب ماهر تريمش ،اضافات :كتاب الجمعية العربية لعلم االجتماع ،بيروت
 ،0222ص  21والحقا.
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وتحاول الدراسة تجاوز مقارتين خاطئتين .االولى ذات طبيعة " رومانتيكية " تتغنى بشكل حالم ومثالي
باالنتفاضات التي اندلعت في العديد من البلدان العربية ،اما الثانية فتلك التي تبخس تلك االنتفاضات حقها
وتختزلها الى نتيجة مؤامرة خارجية او ملونة بالخطر االصولي  ...الخ .وفي ضوء ذلك تطرح الدراسة عدة اسئلة
حول منشأ االنتفاضات والمخاطر التي تحيط بها ومآالتها.
أول هذه االسئلة يتعلق بطبيعة ما جرى في هذه البلدان وتناوله من وجهة نظر معرفية/نظرية متساءلة عن طبيعة
الحراك االجتماعي وضرورة تجنب التالعب بالمفاهيم لوصف ما جرى ،وهل ان ما حدث كان "انتفاضة" ام
"ثورة" أم "هبة" أم "حراك" ...الخ؟
وسنحاول في هذه الدراسة االجابة على السؤال المذكور  ،في ضوء مقاربة نظرية/تاريخية للحراك االجتماعي
واالنتفاضات الشعبية التي حصلت في البلدان العربية.
لقد حاولت في هذه الدراسة تقديم مقاربات معرفية – فكرية الشكالية المفاهيم الضرورية لفهم ما جرى من
حراك اجتماعي في العديد من البلدان العربية وكيفية توصيف ذلك الحراك باستخدام مقوالت من قبيل" :ثورة"،
"انقالب"" ،انتفاضة شعبية"" ،هبة"" ،ربيع عربي"  ..الخ من المفاهيم ،وذلك من منظور معرفي ،يجتهد في تقديم
نموذج تفسيري لما جرى من حراك وانتفاضات شعبية .وافردت الدراسة في جزء منها لبحث اشكالية العفوية
والوعي في االنتفاضات الشعبية التي اندلعت ،باعتبار ان مقولتي " العفوية " و " الوعي " يضطلعان بدور كبير
في تحليل المنطق الموضوعي الداخلي لالنتفاضات والحراك الجماهيري عموما.
وبالمقابل افردت الدراسة حيزا الى التجارب التاريخية السابقة في محاولة لفهم دروسها والمشتركات فيها
وتوظيفها في المعركة الدائرة حول أفق الحراك المجتمعي واالنتفاضات الشعبية ،ومواجهة قوى عديدة حاولت وما
زالت تحاول بنشاط سرقة االنتفاضات وتفريغها من محتواها الشعبي العميق.
يختلف المراقبون والمحللون السياسيون ومنظرو العلوم االجتماعية على توصيف الحراك الشعبي الذي شهدته
بعض البلدان العربية منذ اوائل سنة  0277والحقا .ال بل حتى الحراك وشعبيته يجد عند بعض علماء االجتماع
والسياسة من يطلق عليه تسمية الحراك المجتمعي الطامح لتغيير المجتمع نحو االفضل .ويذهب آخرون الى نعته بـ
"الثورة" .ويتساءلون :أوليست الثورة هي التغيير في نهاية المطاف نحو االفضل؟ اما بعض المنظريين فيفصلون
بين قيام الثورة وسيرورة العملية الثورية ويضيفون ان الفصل ليس ميكانيكيا بل جدلي وخاضع لعوامل ذاتية
وموضوعية حيث يدور الصراع او الحراك  .ومصطلح "الثورة" المتداول في توصيف االنتفاضات في العديد
من البلدان العربية التي وقعت هو كذلك مصطلح اشكالي  .5فهل الثورة مجرد ردة فعل على الظلم واالستبداد،
وعليه كل انتفاضة اندلعت في البلدان العربية تدعى "ثورة" ،اذ من رحم االستبداد ولدت ومنه تستمد شرعيتها؟ ام
ان الثورة أوسع وأبعد معنى وداللة وتتميز ،جوهريا ً ،عن ردة فعل على االستبداد قد تأخذ شكل تمرد او عصيان او
انتفاضة او ما اصطلح على تسميته بـ "الفتنة" في مخزوننا التراثي؟ هل الثورة هي "إعادة إنتاج النظام في شكل
جديد" ،كما ينظر البعض الى االنتفاضات إزاء ما يساورها من مآالت ،ام ان الثورة هي تغيير شامل وجذري

 5قارن :كريم الحلو ،المبهم في خطاب االنتفاضات العربية .متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2027&ChannelId=48093&ArticleId=1467&Author=%D9%83%
D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88
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يذهب الى المس باالسس والقواعد التي يتكئ عليها نظام ما ،ويحمل قيما ً جديدة وأفكارا ً جديدة ت َرسي مقومات
مختلفة لعالم جديد ومختلف على غرار ما جرى في الثورات المعاصرة التي تغير معها وجه التاريخ؟
كما ان التعميم ال يجوز اطالقه على كل التحركات وفي كل البلدان واعطائه نفس التسمية والنعوت كما
جري التداول في مفهوم او مفردة "الربيع العربي" .فهذه المفردة ال تنطبق من ناحية القوانين الطبيعية
لتعدد المناخات والفصول وال من ناحية الحركة المادية لكل المجتمعات .فالربيع السياسي الذي هل على
مصر وتونس جاء كوارث على ليبيا واليمن وكذلك سوريا فال توصيف "الشتاء القارس" او "انهيار
الكيان السياسي" كاف لتوصيفه.
بعد هذه المالحظات السريعة يطرح سؤال كبير :ماذا الذي حدث اذن في عالمنا العربي ،أهو نهضة
بعد استكانة ،انتفاضة ام ابعد من ذلك بل ثورة وبكل المقاييس ،ام تغيير لواقع واستبدال سلطة باخرى
وليس لها من الثورة إال اسمها؟؟
ما حدث في تونس ومصر على سبيل المثال بدأ بانتفاضة على واقع موجود ورفضه هو النظام
االستبدادي القامع للحريات في البلدين حيث كان يعشعش الفساد المالي واالداري وتنعدم السياسات
االقتصادية واالجتماعية المنحازة الى اوسع الجماهير الكادحة المهددة بامنها المعيشي والصحي والغذائي
وانعدام فرص العمل وتعاظم البطالة وسياسات تربوية وتنمية مستدامة مغيبة .ادت هذه كلها الى اتساع
دائرة ومروحة االنتفاضة لتشمل كل فئات المجتمع تقريبا والطبقة العاملة المسحوقة التي يعيش افرادها
تحت خط الفقر في المؤسسات الخاصة والعامة على حد سواء ،ناهيك عن االرتباط السياسي واالقتصادي
بالخارج وخاصة االميركي وحتى االسرائيلي .ونتج عن هذا االرتباط تنكر لكل القضايا الوطنية والقومية
عبر بيع الثروات الوطنية لضمان بقاء قادة هذا النظام الرسمي في السلط .ورغم كبر المسائل والخالصات
التي ادت الى قيام هذا الحراك وذهاب العناصر الشابة الى تقديم نفسها على انها ثورية وما تقوم به هي
الثورة بكل مقاييسها اال انه يمكن القول أن ما حدث من اسقاط لرؤوس في النظام هو الجزء االول او
الخطوة االولى من "العملية الثورية" التي يجب ان تتلوها الخطوة الثانية من طرف الطبقة (او التحالف
الطبقي) الممسكة بسلطة القرار للدفاع عما انجز ،والخطوة الثالثة وهي االهم من كل شيء وبدونها ال
يمكن تسمية التغيير الذي حصل بـ "الثورة" أال وهي بناء النظام الجديد .ومراحل او اطوار العملية هذه
مرتبطة بعضها ببعض في عالقة جدلية تتعرض دائما لهجوم مضاد من القوى المتضررة من عملية
التغيير ومستعدة الستدراج الخارج الى الداخل المحلي الستعادة مكتسباتها التي راكمتها عبر سنوات او
عقود .وهذه العملية هي من التعقيد اذ ان التغيير قد يتحول الى استبدال سلطة بسلطة اخرى وقد تكون من
نفس الطبقة (او االئتالف الطبقي) والعقلية وحتى االشخاص من العهد البائد او قوى اشد قساوة
بالتصدي للجماهير والعناصر التي اطلقت عملية التغيير وقادتها مع ان هذه القوى رفعت شعارات الحرية
والكرامة والديمقراطية .وفي هذا االطار نستذكر الثورة الفرنسية التي دامت العملية الثورية على مدى
سبع سنوات ارسل الى المقصلة االالف من الفرنسيين وقضى بها عدد من الثوار باسم الثورة وحتى الذي
اعدم الناس باسم االخاء والعدالة والمساواة قضى تحت شفار المقصلة ونعني (روبسبير) ()7178 -7121
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ما نريد قوله هنا ان العملية الثورية ال تنتهي باسقاط رموز النظام بل االصعب هو بناء النظام الجديد
على انقاض القديم وهذا ال يتم بأيام أو شهور وهو ما استغرقته مرحلة اسقاط النظام .وسيرورة الثورة او
والمحرف
المعطل
االنتفاضة معرضة دائما للدخول على مسارها لتحرفه وفق مقتضيات ومصالح
ِ
ِ
لمسارها.
ويشير العديد من الباحثين  7الى ان االرباك الفكري الذي احدثته االنتفاضات الشعبية في البلدان
العربية ،ال يقل عن االرباك السياسي .ذلك ان مئات االطروحات الفكرية والفلسفية والسياسية التي تحدثت
على امتداد عقود عن :التغيير ،واسباب التقدم ،ومعوقات النهضة ،ومأزق التحول الديمقراطي ،واشكالية
البنى االجتماعية القابلة لالستبداد؛ قد اخفقت في التنبؤ بحدوث مثل هذا السيناريو .واذا كانت مفردة "
ثورة " ال تنطبق إال على الثورات التي يكون هدفها "الحرية" كما أكد الفيلسوف الفرنسي (كوندوريسيه)؛
فان فكرة الثورة من اجل الحرية والديمقراطية ظلت دوما خارج الفضاء التداولي لالطروحات التي
درست الواقع العربي واستشرفت مستقبله ،ولم يتوقعها حتى اكثر المفكرين راديكالية.
وربما كان االرباك الفكري الذي احدثته "الثورات العربية" – على الرغم من مرور فترة على بدايتها
– سببا في تاخر صدور اطروحات رصينة تناقش اسباب هذا التغيير الجذري ،والكيفية التي نشأت خاللها
لحظة االنفجار ومسارات التحول في الدول التي اندلعت فيها والمستقبل السياسي لهذه "الثورات" .وقد
ساهم التدفق الكثيف للمعلومات واالخبار في تقليص مساحة التفكير والتامل في هذه التحوالت.
واذا كانت الفيلسوفة االمريكية حنا ِأرندت ) 8 )Hannah Arendtقد قررت عام  – 7782في كتابها
الشهير "في الثورة" ) – )On Revolutionانه ال يمكن تصور الثورات خارج "ميدان العنف"؛ فان
"الثورات العربية" قد نقضت هذه القاعدة ،حين قامت بـ "ثورات" سلمية ،استطاعت بواسطتها اسقاط
انظمة دون ان تتلطخ ايدي المنتفضين بالدماء .وهذا ما سيسهم في اعادة التفكير مجددا في مفهوم الثورة.
ان نشوء "الحالة الثورية" في المجتمعات؛ ال يرتبط بتعاظم وجود النقص فحسب (الفقر ،البطالة ،تزايد
الفساد ،تفشي الظلم واالستبداد)؛ بل وجود ما اطلق عليه هيغل "الوعي بالنقص" ،وهو حالة من االدراك
الواعي للحقوق المسلوبة ،وااليمان بقيم المواطنة والنضال السلمي .وينتج عن هذا الوعي ،السعي الى
تحقيق هذه القيم ،ومواجهة استبداد السلطة.
وهذا ما يفسر ان النضال الحقوقي والحركات االحتجاجية ومن ثم االنتفاضات؛ قد قادتها مجموعات
تنتمي غالبيتها – من حيث مستوى الدخل والتعليم – الى "الطبقة الوسطى" .اذ لم تكن دوافعهم مرتبطة
بشكل رئيس بالضغوط المعيشية فقط؛ بل كان لتردي الوضع الحقوقي وتقلص مساحة الحريات ،الحضور
االكبر في هذا الحراك.

Scurr, Ruth. Fatal Purity: Robespierre and the French Revolution. London: Metropolitan Books, 2006.
 7انظر على سبيل المثال ال الحصر نواف بن عبد الرحمن القديمي ،االسالميون وربيع الثورات -الممارسة المنتجة لالفكار (الدوحة :المركز
العربي للبحاث ودراسة السياسات ،ابريل )0270
 8حنة ارندت ،في الثورة ،ترجمة عطا عبد الوهاب (بيروت :المنظمة العربية للترجمة.)0221 ،
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املبحث االول :مقاربات معرفية – فكرية إلشكالية املفاهيم الضرورية لفهم ما جرى.
اشكالية تدقيق املفاهيم :جدال مصطلحاتي ام مفاهيمي؟ ثورة ،انقالب ،،انتفاضالة ،حالرا،،
ربيع ..اخل.
دراسةةة الثةةورة عمةةل جةةذاب ،طالمةةا اسةةتمتع بةةه الفالسةةفة والمؤرخةةون وعلمةةاء االجتمةةاع والمعلقةةون
االجتماعيون قرونةا طويلةة .ويةرى بعةض البةاحثين  9ان درامةا حركةة الجمةاهير كانةت كافيةة دائمةا الثةارة
اهتمام او فزع هؤالء الةذين ينشةغلون بدراسةة االحةداث االجتماعيةة الكبةرى وتحديةد اسةباب حةدوثها .ومةن
المدهش انه ومنذ حدد الفيلسوف اليوناني (ارسطو) – للمرة االولى – " منابع الثورات ومصادرها " ،فان
المنظرين المتعاقبين عليه قد طرحوا من االسئلة حول طبيعة هذه االحداث اكثر مما قدموا من اجابات.
ويعد (أفالطون) من أوائل الفالسفة الذين عنوا بدراسة التغيرات التي يمكن أن تطرأ علي البنى
السياسية ،أما (أرسطو) فكان سباقا فى دراستة للثورات ،حيث قدم أول محاولة شاملة لدراسة الثورة،
وأفرد لها حيزا ً كبيرا ً من مؤلفه الشهير ''السياسة'' .وقد قبل مبدأ وجود الدولة ،ولكن األفكار الخاطئة تؤدي
إلى اإلحساس بعدم الرضا ،وبالتالي حدوث انقالب سياسي ،قد يعمل علي تغيير شكل الدولة بما يترتب
على ذلك من نتائج سياسية ،أي أن الثورة ظاهرة سياسية تمثل عملية أساسية إلحداث التغيير الذي قد
يؤدي إلي استبدال الجماعات االجتماعية.
ويقةةول أرسةةطو فةةي كتابةةه " السياسةةة " إن انمةةاط الحكةةم كلهةةا معرضةةة للثةةورة ،بمةةا فيهةةا نمطةةا الحكةةم
األساسيان وهما األوليغارش ية والديمقراطي ة ،وكةذلك مةا يسةميه نظةام الحكةم المتةوازن ،أو الدسةتوري ،أو
األرسةةتقراطي ،والمصةةطلحات الثالثةةة تكةةاد تكةةون عنةةده مترادفةةات .و رأى أرس طو أن فةةي األوليغارش ية
والديمقراطية عناصر من العدالة ،ولكن كالً منهمةا يصةبح معرضةا ً لخطةر الثةورة عنةدما ال يةتالءم نصةيب
الحكام أو الشعب من الحكم مع تصورهم المسبق عنه .وال بد مةن ان نضةيف إلةى اسةتخدام أرسةطو مفهةوم
التصور " المسبق" ،ويقسِم أرسطو الثورات إلى نوعين :نوع يؤدي إلى تغيير الدسةتور القةائم ،فينتقةل مةن
نظةةةةةةام حكةةةةةةم إلةةةةةةى نظةةةةةةام آخةةةةةةر ،ون وع يغيِةةةةةةر الحكةةةةةةام فةةةةةةي إطةةةةةةار بنيةةةةةةة النظةةةةةةام القةةةةةةائم .10
ثم بدأ مفهوم الثورة يأخذ معان جديدة بفضل التطورات التي طرأت علي فرنسا في أواخر القرن الثةامن
عشر ،فقد برهنت الثورة الفرنسية  7117ألتباع "سان سيمون" ( 7102 -7182ثم" ،ماركس" (– 7171
 )7111من بعدهم على أن الثورة هي مرحلة مةن مراحةل التطةور التةاريخي ،وأن حتميةة الحركةة الثوريةة
تكمةةن فةةي عةةدم مالءمةةة النظةةام القةةديم وضةةرورة اسةةتبداله بنظةةام آخةةر أكثةةر فعاليةةة وتعبيةةرا ً عةةن مطةةامح
وتطلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات جمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهير الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعب.
وقد تضمنت مجريات أحداث الثورة الفرنسية إسهامات هامة في تطوير مفهوم الثورة ،حيث تطور هذا
المفهوم لتمثل نجاحا ً منقطع النظير في القضاء على حكومة قديمةة واسةتبدالها بحكومةة أخةري جديةدة أكثةر
 9قارن على سبيل المثال :د .دمحم فائز عبد اسعيد ،االسس النظرية لعلم االجتماع السياسي( ،بيروت :دار الطليعة ،)7711 ،ص .781
 10لمزيد من التفاصيل قارن :وفاء علي داود" ،التأصيل النظري لمفهوم الثورة والمفاهيم المرتبطة بها " ،مجلة الديمقراطية ،مركز البحوث
والدراسات السياسية واالستراتيجية ،األهرام ،العدد /22ابريل .0271
8

رشةةداً ،كمةةا أنهةةا قةةد شةةكلت مبةةررا ً منطقي ةا ً ألفعةةال كثيةةر مةةن الثةةوريين الةةذين بةةدأوا يعتقةةدون أن الثةةورة قةةد
أصبحت هدفا ً في حد ذاته.
و ال بد من االعتراف بأن ضبط مفهوم "الثورة" أمر صعب جةدا ،بسةبب تنةوع الفهةم للمصةطلح وتنةوع
إقترابات المفكرين منه ،كل حسب إيديولوجيته ومرجعيته الفكرية وحسب اختصاصه .فهناك من يسةتخدمه
للداللة على تغييرات فجائية وجذرية تتم في الظروف االجتماعية والسياسية ،أي عندما يتم تغيير حكم قائم
وتغيير النظام االجتماعي والقانوني المصاحب له بصورة فجائية  ،وأحيانا بصورة عنيفة.
وال بد من التةذكير هنةا ان الثةورة ( ) Revolutionمةن المصةطلحات المخضةرمة التةي واكبةت ظهةور
الدولة والحياة السياسية منذ ما قبل التاريخ ،ومع أن مفهوم الثةورة الةذي سةاد علةى غيةره مةن المفةاهيم هةو
ثورة الشعب ضد االستعمار أو ضد أنظمة استبدادية ،إال أن مفردة الثورة لغة ال تقتصر على هةذا الجانةب
بل تشمل ك ل فع ل ي ؤدي ل ى تغيي ر األوض اع تغيي را ج ذريا س واء كان ت أوض اعا طبيعي ة أو سياس ية او
اقتصادية أو اجتماعية .ومن هنةا تس تعمل كلم ة ث ورة ف ي س ياقات مختلف ة ك القول ب الثورة الص ناعية أو
الث ورة التكنولوجي ة ال ف لوص ف التغيي رات الجوهري ة الت ي تط رأ عل ى حي اة الش عوب وعل ى الحض ارة
اإلنسانية.
تعنةي كلمةةة الث ورة بمعناه ا الالتين ي ال دقي "مظهةرة الحركةةة الدائريةة للنجةةوم" .والكلمةة ال تشةةير إلةةى
العنف ،بل تشير إلى حركة دائرية متكررة ،وهذا يعني أن مصطلح الثورة مصةطلح فلكةي األصةل اكتسةب
أهميته المتزايدة من خالل العالم الفلكي " كوبرنيكوس" .ونشأ أصل الكلمةة فةي علةم الفلةك ،واسةتخدم علةى
سبيل التشبيه في السياسةة ،وظةل مصةطلح الثةورة يعنةي حتةى القةرن التاسةع عشةر ،اض طرابا ش عبيا فق ط،
وأنها – أي الثورة -اتخذت معناها السياسي قبل عام  ،7117عام إندالع الثورة الفرنسية ،بمدة وجيزة.
و إذا كان مفهوم الثورة بمعناها الالتيني مستعارا ً من دورة الكواكب حول نفسها ،فإنه في اللغة العربية
مستعار من ظواهر الطبيعة والسلوك االنفعالي اليومي لإلنسان نفسه .يقول "لسان العرب " في مادة ثار:
ثار الشيء هاج ،ثورة الغضب حدته ،والثائر الغضبان .ويقال للغضبان أهي َج ما يكون :وقد ثار ثائره وفار
فائره إذا غضب وهاج غضبه .وثار إليه وثب ( .)...الثورة هي ال َهيْج .ثار الغبار وثارت نفسه ،إذا فارت
واهتاجت  .11واضح من هذا التعريف أن مفهوم الثورة في اللغة العربية هو وصف للتمرد الفردي أو
الجمعي االنفعالي اليائس غير الحامل ألي مشروع مجتمعي ،وال ألي أمل في مستقبل أفضل .ومفهوم
الثورة بهذا المعنى في (لسان العرب) ،يبين ان "الثورة" لم تكن إال ال َهيْج كما وصفها ابن منظور .وهو
وصف ينطبق أيضا إلى حد كبير على جل تمردات الفالحين األوروبيين في القرون الوسطى التي لم تسفر
عن تغيير النظام القديم بنظام أكثر تقدما وعدال وإن كانت أحيانا قد جعلت ملوك االستبداد ،خاصة
"المستنير" ،يخففون من الضرائب ومن وطأة استبدادهم السياسي.
وتعني المالحظات اعاله أن مصطلح "ثورة" في المعجم الغربي يحيل للدوران و التحرك  ،خالفا
للمعجم العربي الذي يحيل لإلنفعال و الهيجان و الغضب ،و أقرب مصطلح في المفهوم العربي لى ثورة
هو االنتفاضة بحيث يقال فالن نفض الغبار عليه  ،أي  :أزاله ،كما يقال ان فالن انتفض واقفا أي :تحرك
بوجود قوة كانت في سكون ،و القوة هنا تكون من داخل النسق و ليس من خارجه .12

11

ورد عند :العفيف االخضر ،معجم المفاهيم الضرورية :مفهوم الثورة فلسفيا وتاريخيا .متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/3/418178.htm
وتصورنا لها .متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
 12قارن :كريم الحلو ،في مفهوم الثورة في فكرنا العربي
ّ
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/311104
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وفي هذا السياق العام يمكن الحديث عن أشكال متعددة من الثورات :13
 .7الثورات الحضارية .ويقصد بها التغييرات أو التحوالت التي طرأت على الحياة اإلنسةانية وعلةى مسةار
تطور البشرية .وفي هذا السياق يمكن الحديث عن:
أ .الثورة الزراعية  ،Agricultural revolutionوالمقصود بها التحوالت التي حصةلت فةي عصةور مةا
قبل التاريخ ،وتميةزت بانتقةال المجتمعةات البشةرية مةن حيةاة الترحةال والصةيد وااللتقةاط ،التةي سةادت فةي
العصر الحجري القديم إلى حياة االستقرار مع اكتشاف الزراعة بالمحراث وتدجين الحيوانات التةي ميةزت
العصر الحجري الحديث .فمع اكتشاف الزراعةة وجةدت األسةواق والطبقةات االجتماعيةة و المةدن واإلدارة
الخ.
ب – الثورة الصناعية  .Industrial Revolutionبدأت الثورة الصناعية في إنجلترا في القرنين الثامن
عشر والتاسع عشر ثم انتقلت إلى بقية الدول األوروبية ومن ثةم إلةى جميةع أنحةاء العةالم .وسةميت بةالثورة
الصناعية الن ا إلنسان بدا التخلي عن اآلالت اليدوية التي تعتمد على قوته العضلية و يعتمد بدال منها علةى
اآلالت البخارية ثم الكهرباء وتوظيةف المةواد الكيماويةة وتطةوير اسةتعمال المعةادن بكةل أشةكالها وأسةاليب
التعدين.
ج .الثورة العلمية" .تغيير نوعي في طرق البحث النظري وفي نمط التفكيةر العلمةي .ان الثةورة العلميةة اذ
تةاتي حصةيلة طبيعيةة لحةل التناقضةات الداخليةة القائمةةة بةين النظريةة العلميةة القديمةة والمعطيةات التجريبةةة
الجديدة ،انمةا تفةتح امةام المعرفةة افاقةا فسةيحة النظيةر لهةا مةن قبةل ،وتسةتتبع ظهةور اسةاليب جديةدة لطةرح
مهمات البحث العلمي وحلها ،وتؤدي الى تشةكل محةاور رئيسةية جديةدة فةي الدراسةات ...وفةي فلسةفة العلةم
المعاصرة يستخدم مفهوم " الثورة العلمية" ،وعلى نطاق واسع ،لتفسير الية تبدل التصورات االساسية فةي
العلم .ولكنه يؤخذ على انصار هذه الفلسفة انهم ال يعالجون مشةكلة ظهةور المعرفةة الجديةدة ،وال يتطرقةون
الى مسالة القوة المحركة لتبدل األدوات المعرفية في العلم "  .14علما اننةا سةنتوقف الحقةا بالتفصةيل حةول
هذا المفهوم.
د – الثورة التكنولوجية  .Technological revolutionوتسمى أيضا "الثورة الصناعية الثانية" حيةث
تتةةداخل هةةذه الثةةورة مةةع الثةةورة الصةةناعية وتشةةكل امتةةدادا لهةةا ،ويعتبرهةةا الةةبعض الموجةةة الثانيةةة للثةةورة
الصناعية واهم معالمها التوسةع والتطةور العلمةي وخصوصةا فةي مجةال الصةناعات الدقيقةة المعتمةدة علةى
الطاقة الكهربائية والمحركات ذات االحتراق الداخلي والمواد الكيميائيةة المسةتحدثة ،وتكنولوجيةا االتصةال
األولى كنظم التلغراف والهاتف والبريد.
هـ .الثورة العلمية – التقنية .هي باختصار "قفزة نوعية في تطور القوى المنتجة المعاصرة ،تتسم بتحةول
العلم الى القوة القيادية في االنتاج وباتمتة االدارة وتغيير اساليب االنتاج التكنولوجيةة ... .ان محةور الثةورة
العلمية التكنولوجية المعاصرة هو االتمتة ،حيث تقوم منظومة االالت بكافة الحركةات الضةرورية لمعالجةة
المادة الخام ،بدون مشاركة االنسان اال بوصفه مراقبا" .15

 13لمزيد من التفاصيل قارن :د.إبراهيم أبراش ،الثورة في العالم العربي كنتاج لفشل الديمقراطية األبوية والموجهة ،متاح على الموقع التالي:
www.palnation.org
 14انظر :المعجم الفلسفي المختصر ،ترجمة توفيق سلوم (موسكو :دار التقدم )7718 ،ص .787 – 781
 15المصدر السابق.712-787 ،
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د  -ث ورة المعلوماتي ة  .Information revolutionظهةةر هةةذا المصةةطلح فةةي العقةةود الثالثةةة األخيةةرة
متزامنةةا مةةع الحةةديث عةةن العولمةةة والتنميةةة الشةةاملة .والثةةورة المعلوماتيةةة تعتمةةد علةةى عةةالم تكنولوجيةةا
المعلومات حيث المادة األولية لتطور المجتمعات لم تعد األرض الزراعيةة وال المصةانع ورؤوس األمةوال
بل المعلومة وسرعة تداولها عبر شبكات االتصال بعيدة المدى كاالنترنت والفضائيات وأجهزة الكمبيةوتر
المتقدمة .وقد مكنت هذه الثورة اإلنسةان مةن سةلع وخةدمات معلوماتيةة لةم تكةن موجةودة مةن قبةل ممةا وسةم
مجتمع هذه الثورة بمجتمع المعرفة .
 .2الث ورات السياس ية /االجتماعي ة .وهةةي تحةةرك الجمةةاهير الحاشةةد احتجاجةةا علةةى أوضةةاع اجتماعيةةة
واقتصادية وسياسية سيئة ومرفوضة .وتتسم هذه الثةورات بأنهةا تسةعى إلحةداث تح والت جذري ة فةي حيةاة
الشعوب ،وبعض هذه الثورات تحقق أهدافها وبعضها يفشل وأخرى يتم حرفها عن مسارها.
شةةهدت غالبيةةة المجتمعةةات عبةةر التةةاريخ تحركةةات شةةعبية واسةةعة إال أنهةةا تفاوتةةت سةةواء فةةي الحوامةةل
االجتماعية للثورة ،أو من حيةث درجةة العنةف المصةاحبة لهةا ،أو مةن حيةث نتائجهةا وقةدرتها علةى تحقيةق
أهدافها ،وكثير من التحركات الشعبية التي نعتها أصحابها بـ "الثورة" إما كانت محدودة األهداف أو فشلت
في تحقيق أهدافها وبعضها كان أقرب لحاالت الفتنة والفوضى مما هي "ثورة".
 .3ثورات التحرر الوطني .انها " نمط خاص من العملية الثورية ،يعني انقالبا سياسيا واجتماعيةا فةي حيةاة
شعوب البلدان التابعة والمستعمرات واشباه المسةتعمرات .وتنمةو هةذه الثةورة علةى ارضةية حركةة التحةرر
الوطني وتهدف الى تصةفية السةيطرة االجنبيةة ،السياسةية واالقتصةادية وااليديولوجيةة ،والسةيما االسةتعباد
القومي ،وتسعى القامة دولة مستقلة .ان المهام االقتصادية االجتماعية للثورة وطابعها الطبقي تتحدد سةواء
بالظروف الداخلية للبلد المعني او – بشكل خاص – بطبيعة العصر التاريخي الذي تجري فيه .فقد استدعى
عصر الراسمالية حركات قومية عاصفة وجماهيرية ،وثورات تحرر وطنةي ،موجهةة ضةد سةيطرة القةوى
االجنبية " .16
والمقصود بها ثورة الشعب الخاضع لالحتالل ضد الجيوش المحتلة .في هةذا النةوع مةن الثةورات يكةون
الفعل الشعبي موجها ضد عدو خةارجي .لقةد ظهةر هةذا المصةطلح مةع الحةرب العالميةة األولةى مةع بةدايات
تفكك اإلمبراطوريات االستعمارية وظهور مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ثم انتشةر مةع تبنةي األمةم
المتحدة لمبدأ تصفية االستعمار بعد الحرب العالمية الثانية وقةد تةم إطةالق صةفة "الثةورة" علةى كةل حركةة
تحرر ضد االستعمار ،حيث شهدت آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية سلسلة من الثورات التحررية.
ومةةن الناحيةةة التاريخيةةة ،وقعةةت هةةذه الثةةورات فةةي ظةةل وضةةع فريةةد اتس م بس متين رئيس يتين :الحاجةةة
الماسةةة فةةي المجتمعةةات المسةةتع َمرة لتغييةةر يحقةةق االسةةتقالل والتنميةةة ويلبةةي طموحةةات الحريةةة والعدالةةة،
والضعف الشديد للطبقتين األساسيتين ـ الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية ـ في المجتمع .كانت البرجوازية
ضعيفة بسبب نمط التطور الرأسمالي الةذي لعةب الرأسةمال األجنبةي والدولةة الةدور األساسةي فيةه ،كمةا أن
برجوازيات "العالم الثالث" نمت في وقت انحطاط (او على وجه الدقةة – تقهقةر) الرأسةمالية عالميةا ً فكةان
خوفها من الجماهير أقوى من أية رغبة لديها للتغيير .وكانت الطبقة العاملة ضعيفة ألسةباب هيكلي ة تتعلةق
بصةةغر حجمهةةا فةةي المجتمةةع وغالبةا ً ألسةةباب سياسةةية تتصةةل بضةةعف تةةأثير اليسةةار الثةةوري .فةةي ظةةل هةةذه
األوضةةاع نشةةأ فةةرا سياسةةي اسةةتطاعت أن تم ة ه فةةي أحيةةان كثيةةرة شةةرائح مةةن مثقفةةي الطبقةةة الوسةةطى
الحضريين الوطنيين الذين وصلوا للسلطة في انتفاضات ثورية قةادوا خاللهةا جيةوش فالحيةة .كةان المعنةى
التةةاريخي لتلةةك الثةةورات هةةو إزالةةة المعوقةةات أمةةام التةةراكم الرأسةةمالي مةةن خةةالل القضةةاء علةةى العالقةةات
 16انظر :المعجم الفلسفي المختصر ،مصدر سابق ،ص .781 – 788
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االجتماعية السابقة على الرأسمالية (باألساس من خالل اإلصالح الزراعي الذي سعى للقضةاء علةى طبقةة
كبار المالك وأسرع من وتيرة دمج الريف في بنية االقتصاد الرأسةمالي) وتعبئةة المةوارد لتحقيةق التصةنيع
من خالل ملكية الدولة والتخطيط المركزي.
كما يستخدم المصطلح – الثورة -للتعبير عن تغييرات جذرية في مجاالت غير سياسية كالعلم والفن
والثقافة ألن الثورة تعني التغيير ،واستخدم مفهوم الثورة بالمعنى السياسي في أواخر القرون الوسطى،
كما يستخدم في علم االجتماع السياسي لإلشارة إلى التأثيرات المتبادلة للتغييرات الجذرية والمفاجئة
للظروف واألوضاع االجتماعية والسياسية .17
قبل الحديث عةن مفهةوم الثةورة االجتماعيةة بتفصةيل أكثةر نتوقةف بسةرعة عنةد مفهةوم أعةم هةو مفه وم
الثورات العلمية ألهميته المعرفية (االبستمولوجية) في تةدقيق مفهةوم الثةورة بشةكل عةام .ففةي مؤلفةه الهةام
"بنية الثورات العلمية"  18يشير توماس صاموئيل كون ،الى إن المحةور المطلةق لكةل ثةورة علميةة هةو مةا
يسميه باألنموذج – الباراديغم  – Paradigmأي الةنمط الفكةري الةذي يفس ر جةوهر الفرضةيات والقةوانين
العلمية السائدة واليسمح ،بولوج نمط فكري جديد ،إال إذا تحطم ،فلكل مرحلة تاريخية علمية نمط فكري –
باراديغم – اليوائمه فقةط إنمةا يحةدد بةالكلي والشةمولي سةلوكية وذهنيةة ومسةتوى الرؤيةا العلميةة ،لكةن هةذه
األخيرة – مثل قوى األنتاج – في ديمومة واعية "تةؤدي دورا فةي ظهةور أنةواع جديةدة مةن الظةواهر ،فةال
يندهش أحد للقول بأن وعيا مماثال وأعمق هو شرط ضروري لكةل التغيةرات النظريةة"  ،19وكةأن التنةازع
والتناحر يترآى في ان "مناصري البراديغمات المتنافسة يزاولون مهنتهم في عةوالم مختلفةة"  .20والمسةألة
هنا التظهر إال إذا تراكمت معضالت حقيقية (ظواهر علمية) أمام البراديغم السةائد الةذي اليبةدي فقةط عةدم
قدرتةةه علةةى تفسةةيرها ،إنمةةا أيضةةا عجةةزه البنيةةوي المطلةةق فةةي إدراكهةةا .عنةةدها ،وبالضةةرورة ،نحةةن إزاء
مسةتويين ،األول هةةو "إن الواقةةع والنظريةة فةةي مجةةال العلةوم ،وكةةذلك اإلكتشةةاف واإلبةداع ،ليسةةت متمةةايزة
بصورة دائمة وقطعية ،إنما هما متةداخالن بشةكل عضةوي"  ،21والث اني هةو إن نمطةا فكريةا – بةاراديغم -
جديدا سوف يتمظهر ،لتجاوز مفهوم األزمة لدى النمط القديم بتحطيمه بنيوياً ،وهذا مايسميه (كون) تحةول
الباراديغم ومفهوم الدورة في الثورات العلمية ،وهي تمثل النقطة البنيوية لديةه ،ونقتةنص أمثلةة توضةيحية،
التحول من فيزياء نيوتون إلى نسبية آينشتاين ،التحول من رؤية بطليموس إلى رؤيةة كوبرنيكةوس .وهكةذا
فإن المستقبل العربي يرفض بنيويا حاضةره ،إلن هةذا األخيةر عةاجز بةنفس الدرجةة مةن القفةز مةن مسةتوى
زمني منتهي إلى مستوى زمني جديد ،من هنا المناص من نقطة بنيوية في السوسيولوجيا الحديثة.
أما على المستوى االجتماعي فال بد من االشارة الى ان أي نسق اجتماعي انما يحتوي على نوعين من
العمليات :االولى تعمل على الحفاظ عليه وضمان استمراره (كالتنشئة االجتماعية ،الضبط
االجتماعي..الخ) ،والثانية تعمل على تبديله وتغييره ،ابتداء بالتعديل وانتهاء بالثورة ..وهذا ما يعبر عنه

 17قارن :شعبان الطاهر األسود  ،علم االجتماع السياسي  -قضايا العنف السياسي والثورة (القاهرة  :الدار المصرية اللبنانية ،)0221 ،ص .88
 18لمزيد من التفاصيل قارن :توماس صامويل كون ،بنية الثورات العلمية ،ترجمة شوقي جالل ،عالم المعرفة ( – )771سلسلة كتب ثقافية شهرية
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون (الكويت :ديسمبر .)7770
 19توماس صامويل كون ،بنية الثورات العلمية ،...المصدر السابق ،ص .788
20
المصدر السابق ،ص .256
 21توماس صامويل كون ،بنية الثورات العلمية ،...مصدر سابق ،ص .782
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عادة بان النسق االجتماعي هو "متوازن ديناميكي" او بتعابير الديالكتيك هو نوع من " وحدة وصراع
المتضادات " .22
من جهته ،ينظر (يوري كرازين) الى الثورة بمنظار األدبيات الماركسية في تحليل التطور االجتماعي
ويقول" :إن معنى الثورة االجتماعية ووظيفتها ال يمكن فهمها إال حينما ننظر إلى تاريخ المجتمع على
حقيقته كسلسلة متصلة من التشكيالت االقتصادية – االجتماعية ،والثورة شكل من أشكال االنتقال من
تشكيل إلى آخر ،كما أنها قفزة من التشكيل االقتصادي واالجتماعي البالي إلى تشكيل أكثر تقدما  ،تكون
الخاصية المميزة السائدة له ومضمونه السياسي هو انتقال السلطة إلى الطبقات الثورية".23
الثورة ،بحسب المفهوم الماركسي ،تعني اذن اعادة التوازن المفقود بين طبيعة عالقات االنتاج من
ناحية ومستوى تطور القوى المنتجة من ناحية اخرى ،بمعنى التغيير في النظام السياسي واالجتماعي
والمؤسساتي ،انتقال السلطة من طبقة الى اخرى وتكون بالمعنى العلمي المحدد والمعنى السياسي للتغيير
والتعبير عن اهداف الثورة.
بالمعنى االجتماعي ،فان الثورة تعني احداث تبدالت عميقة جذرية في حياة المجتمع االقتصادية والسياسية
وااليديولوجية ،وهي من الوجهة العملية ال بد ان تتبدى في صورة :24
 تبدل شكل ومضمون السلطة السياسية (الحكم).
 تبدل صورة الهرم االجتماعي.
 احالل عالقات اجتماعية جديدة محل العالقات االجتماعية القديمة.
تطبيقيا ،تعني "الثورة" :االنتقال من تشكيلة اجتماعية – اقتصادية الى تشكيلة اخرى ،ونقل السلطة
السياسية (وبالتالي االقتصادية) من يد طبقة اجتماعية/ائتالف طبقي معين الى يد طبقة اخرى جديدة
وصاعدة/ائتالف طبقي جديد ،أي احداث تبدل جذري على مستوى كل من البنائين الفوقي والتحتي بكل
فروعهما ومستوياتهما.
ومن جانب آخر يمكن القول إن مفهوم الثورة ،عموما ،هو مفهوم زئبقي بامتياز يصعب القبض عليه،
فهو ال ينتمي إلى ما يسميه المنظرون ،مثل ألتوسير" ،المفاهيم القوية") ، (Les concepts fortsكما أن
عالقته بالظروف والشروط التاريخية التي يتحقق فيها كحدث تاريخي تحوله إلى مفهوم متعدد الدالالت،
متلون بألوان اللحظات والحقب التي أفرزته وبالثقافات السياسية للشعوب والجماعات البشرية التي
أنجزته ،لذا ينبغي الحديث عن مفاهيم عديدة للثورات ،عوض الحديث عن مفهوم واحد ،علما أن نظريات
العلوم السياسية كثيرا ما تفادت الخوض فيه ومعالجته نظريا ،بحكم االلتباسات العديدة التي طالته.
25

ومن جهة اخرى ال بد من مالحظة وجود تباين بين المفهومين العربي و الغربي يرجعه بعض الباحثين
إلى المسار الذي عرفه مصطلح "ثورة" الذي برز في ظل عصر األنوار من خالل الفيلسوف

 22لمزيد من التفاصيل قارن :د.دمحم احمد الزعبي ،التغيير االجتماعي بين علم االجتماع البرجوازي وعلم االجتماع االشتراكي (بيروت :دار
الطليعة ،الطبعة الثالثة ،)7710 ،ص .18-18
 23انظر :يوري كرازين  ،علم الثورة في النظرية الماركسية (،ترجمة سمير كرم) (بيروت :دار الطليعة  ،ط ،)7712،7ص87
 24قارن :المصدر السابق.
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كوندريسيه الذي ذهب الى كون هذا المصطلح يفيد التجديد السياسي ،معتمدا في تحليله على المسار الذي
عرفته انكلترا في ما سمي بـ "الثورة المجيدة" ( )7817 -7811و التي قطع من خاللها االنكليز محاولة
انتقال العرش إلى الساللة الملكية الكاثوليكية ،األمر الذي أفرز تحوال سياسيا ترجم في توضيح العالقة
بين الملك و باقي المؤسسات .و هذا التحول و التجديد السياسي هو بمثابة مواكبة لجدلية التاريخ التي
تفاعلت معه الملكية بمرونة مما مكنها من االستمرار و البقاء ليومنا هذا ،خالفا للملكية في فرنسا التي لم
تستجب للفاعل التاريخي و ظل (لويس السادس عشر) يرفض التجديد السياسي ،مما جعل الصراع عنيفا
و انتهى بسقوط الملكية فيما عرف بثورة  ،7117األمر الذي ادخل العديد من المتغيرات في مصطلح
"ثورة" و الذي جعلها (فولتير) وصفا للتحول العنيف الذي ينجم عنه إسقاط النظام القديم و وضع نظام
جديد يكون أكثر رسوخا و يواكب جدلية التاريخ و حتمية التقدم .ولهذا اعتبر المؤرخ الفرنسي Jacques
 Soleالثورة الفرنسية مرجعا في توصيف الثورة ووضع البراديغم  -paradigmeالذي على أساسه ميز
بين الثورة الناجحة و الثورة الفاشلة ،معتبرا أن الثورة الفاشلة ال تستحق تسميتها بثورة لغنى األحداث
التاريخية التي تحتويها أما الثورة الناجحة فهي التي تستطيع إحداث التغيير السياسي و الذي يكون عنيفا و
مؤسسا يخلد في الذاكرة الجمعية.
ومن هنا ال بد من ادراك الحالة الثورية عبر االنتفاضات الشعبية التي اندلعت في العديد من البلدان
العربية عن ما سبقها من ثورات منذ عصر النهضة إلى اليوم ،فهي تختلف عن الثورة الفرنسية ،والثورة
االشتراكية في روسيا ،والثورة الصينية ،والثورة الكوبية ،كما تختلف عن ما يسمى بـ "الثورة البرتقالية"
التي قامت في بلدان أوروبا الشرقية ضد النظام االشتراكي ،فهي ثورة مضادة بقيادة القوى الرأسمالية،
على النقيض من الحالة الثورية التونسية والمصرية ،حيث انتفضت جماهير الشباب وجماهير الكادحين
والفقراء والبرجوازية الصغيرة ضد طغيان التحالف البيروقراطي/الطفيلي/الكومبرادوري الرأسمالي
التابع لإلمبريالية وفق رؤى وشعارات ليبرالية وديمقراطية ،دون أفق في المدى القريب يؤكد على إزاحة
هذا التحالف أو النظام بكل مؤسساته السياسية واالقتصادية ،عبر البديل الديمقراطي المنشود ،ما يؤكد
على اختالف المضامين األيديولوجية والطبقية لالنتفاضات الشعبية في بلداننا عن غيرها من الثورات
واالنتفاضات .فإذا كانت الثورة الفرنسية قد دشنت عصر النهضة في أوروبا عبر أدواتها المعرفية
والطبقية البورجوازية التحررية النقيضة للنظام االقطاعي وتراثه وأفكاره ،فإن من المالحظ أن
االنتفاضات الشعبية في تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها – بدرجات متفاوتة ، -لم تكن تمتلك أدواتها
السياسية والمعرفية وااليديولوجية المحددة المعالم ،بمثل انها ال تمتلك بعدا ً أو أدوات طبقية محددة تعبر
عن رؤية أو برنامج اقتصادي اجتماعي نقيض .وليس هذا عيبا بل ال بد من ارجاعه الى أسباب
موضوعية تعود إلى طبيعة التطور االقتصادي االجتماعي في بلداننا العربية ،التابع والمشوه والرث،
حيث نالحظ أن شعارات االنتفاضات لم تخرج عن المضمون الليبرالي للحريات والعدالة االجتماعية
والديموقراطية  ،وهو أمر طبيعي في مثل هذه الظروف .ومن هنا فإن آفاق هذه الليبرالية كانت تحمل في
ثناياها العديد من االحتماالت في ضوء تباين القوى الطبقية والتنظيمية ذات القدرة على التأثير في
مجريات الوضع الراهن والمستقبل المنظور  ...الجيش والشباب وأحزابهم  ..واإلخوان المسلمين ،إلى
جانب استمرار تأثير االنماط التقليدية القديمة القبائلية والعشائرية والطائفية ،في ليبيا واليمن والبحرين
وغيرها من الدول .وفي هذا السياق ال بد من التذكير بأن هناك فرقا كبيرا بين حرية الصناديق االنتخابية،
 25انظر على سبيل المثالhttp://www.khbar-bladi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2720:2011- :
03-16-10-19-53&catid=16:2010-08-22-14-20-04
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في مجتمع تعلو فيه المشاعر واألفكار القبلية والعشائرية والطائفية أو الفئوية (الهويات الفرعية) على مبدأ
المواطنة والمعيار السياسي ،وبين االنتخابات في مجتمع متطور حضاريا ً تجاوز األنماط العشائرية
والقبلية كخطوة كبرى نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية ،وهو ما جسده مسار االحداث في البلدان التي
اندلعت فيها االنتفاضات .26
بالمقابل هناك من ينظر للثورة من خالل ما تحدثه من تغييرات في البناء الفوقي فقط – أي في الحقل
السياسي .فمثال في كتابه الموسوم "تشريح الثورة" يعرف (كرين برنتون) الثورة بقوله أنها تغيير في
الحكومة القائمة يتجاوز الحد القانوني ويكون عنيف عادة  27أي ان التغيير يشمل البناء الفوقي وفي جزءه
المحدد "الحكومة القائمة".
وبالمقابل ،نجد (بيتر أمان) يقترب من المفهوم اقترابا آخر إذ يرى أنها "انكسار مؤقت أو طويل األمد
الحتكار الدولة للسلطة يكون مصحوبا بانخفاض الطاعة" .28
في حين يطرح بعض الباحثين مفهوم "ثورات بال ثوريين"  ،29حيث يالحظ أن "الثورات بال ثوريين"
ظهرت في أوروبا القرن  .02فمثال رئيس الجمهورية الفرنسية االسبق الجنرال (شارل ديغول) أسس بين
 7788ـ  7788نظاما سياسيا جديدا مكن نصف الشعب الفرنسي ،النساء ،ألول مرة من حقهم الديمقراطي
في االقتراع العام؛ كما أسس الجمهورية الخامسة ( ،)7781 –7721التي وضعت حد لالستعمار الفرنسي
و "فوضى الحياة الحزبية" .ومن جهة اخرى تندرج في جدلية هذه "الثورات بال ثوريين" ،الثورة
الديمقراطية اإليطالية غداة هزيمة الفاشية في الحرب العالمية الثانية وانتهاء الحرب األهلية ،بالتسوية
التاريخية بين قوى اليسار والديمقراطية المسيحية؛ بالمثل قامت "ثورة ديمقراطية هادئة" في ألمانيا
الغربية على أنقاض النازية؛ كما وضع (خوان كارلوس) ،في أسبانيا ،حدا لالنقالب العسكري الفرنكوي
على الديمقراطية وهكذا كان قابلة أسبانيا الجديدة.
في حين هناك من يرى  30أن االختالط في مفهوم الثورة ال يزال قائما ً في فكرنا العربي في غمرة
الخطاب التبجيلي الذي قوبلت به االنتفاضات التي حدثت والتي عدت تحركا ً جماهيريا ً يؤسس لـ "ثورة
سياسية قومية" في عرف بعضهم ،فيما ذهب آخرون إلى أننا أمام صنف جديد من الثورات .وفي حين
أعرب بعضهم عن الخيبة بمآالت االنتفاضات وارتدادها إلى االغتراف من الموروث التاريخي العربي
المغرق في النزاعات األهلية واالستبداد ،ال يزال البعض يرى أن "ربيع العرب هو الثورة الوحيدة منذ
بداية العصر الحديث ،وليس المطلوب منها أن تبدأ بتثوير القيم والعادات والتقاليد واألفكار ،وال بتغيير
البنية االقتصادية ،فالثورة ال تكتمل إال إذا دخلت من الباب السياسي قبل أي باب ثقافي أو اقتصادي".
ويرد على ذلك المفكر د .هاشم صالح بالقول " :عن أي ثورة نتحدث .ينبغي أن نتفق على االشياء
والمصطلحات .الثورات التنويرية ال تزال امامنا ال خلفنا ...واخشى ما اخشاه هو ان نضطر الى المرور
 26لمزيد من التفاصيل قارن :غازي الصوراني ،قراءة سياسية اجتماعية للحالة الثورية العربية .متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
http://socialisthorizon.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1497:2011-03-06-19-5215&catid=38:2009-06-15-08-50-27&Itemid=64
 27ورد عند يوري كرازين  ،علم الثورة في النظرية الماركسية (،ترجمة سمير كرم)( ،بيروت :دار الطليعة  ،ط ،)7712،7ص17
 28ورد االقتباس عند :مولود زايد الطيب ،علم االجتماع السياسي (ليبيا  :دار الكتب الوطنية ،)0221،ص77
 29قارن :العفيف االخضر ،معجم المفاهيم الضرورية :مفهوم الثورة فلسفيا وتاريخيا .متاح على االنترنيت على الرابط لتالي:
http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/3/418178.htm
وتصورنا لها .متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
 30قارن :كريم الحلو ،في مفهوم الثورة في فكرنا العربي
ّ
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/311104
15

بالمرحلة االصولية كما فعل االيرانيون قبل ان ننتفض عليها بثورات تنويرية الحقة بعد عشرين او ثالثين
سنة قادمة! عندئذ سوف تحصل الثورة الحقيقية :الثورة التي تقفز الى االمام وال تنشد الى الخلف ." 31
ويضيف ان الثورة بهذا المعنى لن تحصل " قبل ان يتم نقد العقل الالهوتي الشيعي والعقل الالهوتي السني
الموروثين عن العصور الوسطى " .32
إزاء االختالط والتناقض هذين نرى أن ثمة تمايزا ً جوهريا ً بين مصطلحات :االنتفاضة والتمرد
واالنقالب ومصطلح الثورة .فتلك تتميز باآلنية ورد الفعل المباشر الذي قد ال يفضي إلى تغيير فعلي في
بنية المجتمع والدولة ،فيما األخرى بنيوية شاملة جذرية تذهب إلى األسس والقواعد وتحمل قيما ً جديدة
وأفكارا ً جديدة وترسي مقومات جديدة مختلفة لعالم جديد ومختلف.
تُن َجز الثورة كمفهوم وكحدث هنا واآلن ،في لحظة زمنية فارقة وداخل عقدة تناقضات متأزمة على كل
األصعدة السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية والثقافية .إنها أشبه ما يكون بشرخ يحدث في الزمان والمكان،
فيصير له أول يسبقه وما بعد يليه ،قد يمتد هذا الشرخ في سيرورة زمنية طويلة وصامتة أحيانا كثيرة ،هي
السيرورة المتعلقة بنضج الشروط والمعطيات المؤدية إلى ظهوره ،لكنه يحدث في برهة زمنية محدودة،
يشتعل كحدث تاريخي ،ليحرق كل شيء من حوله ،أي كل سمات الواقع السياسي المأزوم والمحجوز الذي
ثار ضده الناس أو الشعب أو الحشد الهالمي ،ألن القوى االجتماعية المحركة للثورات غالبا ما تكون
متعددة ومخترقة بتناقضاتها وتنويعاتها.
بالمقابل ،وعوض الحديث عن أسباب الثورات ،ينبغي الحديث تحديدا عن الشروط الناضجة
النفجارها ،ومن ضمنها الرغبة الجماعية العارمة في تجاوز حاجز الخوف واإلحساس بالعار الذي يكبل
الكل ،ناهيك عن الصعوبات االقتصادية واالجتماعية التي تطال الحياة اليومية للناس .إن األنظمة السياسية
التي تشيد ممارستها االستبدادية على إشاعة الخوف والخنوع بين الناس غالبا ما تمارس نفوذها وسلطتها
إلى حين ،لكنها تنهار بعد ذلك بمجرد أن يكتشف الكل بأن اإلحساس بالخوف مرتبط بمتخيل الخضوع
الذي يكبل أرواحهم ويجعلهم عاجزين عن ممارسة الحرية ،غارقين حتى النخاع في إيجاد تبريرات واهية
لعبوديتهم .يكتشف الناس حينها ،أيضا ،أن الشرعية تتعلق بطبيعة الشروط السياسية التي تخلقها ،إذ كما أن
الثورة تؤسس عبر حدث انبثاقها بالذات لشرعيتها ،فإن األنظمة االستبدادية تؤسس لشرعيتها عبر ممارسة
سياسة قامعة للحريات ،كيفما كانت .وتعني هذه المالحظة أن الشرعية ليست معطى جاهزا بل هي
سيرورة تبنى شيئا فشيئا ،عبر الخطابات واألحداث والممارسات ،وأنها متنوعة بتنوع السلط أو
الممارسات السياسية التي تستند إليها ،وهذه النقطة المرتبطة بالشرعية بالذات هي ما عكف الثوريون
المحترفون على إنتاجه وتدعيمه ،عبر تنظيراتهم وكتاباتهم اإليديولوجية.
لم يعد اآلن ضروريا أن تنطلق الثورات من خلفيات إيديولوجية إسمنتية صارمة ،تنظر بالضرورة إلى
الحزب الطليعي وإلى الطبقة التي يشكل وعيَها ويتكلم باسمها ،أو طبيعة الدولة التي يخطط لبنائها انطالقا
من هذا الوعي اإليديولوجي بالذات .لقد رأينا كيف أن الشباب في تونس أو مصر كانوا يحملون شعارات
مكتوبة بسيطة بل وساخرة أحيانا ،ويرتدون "تي شيرتات" تحمل صورة الثائر االممي المعروف (شي
غيفارا) ،التي يرتديها الشباب عموما ،سواء من عشاق موسيقى "الروك" أو "الميتال" أو غيرهما .معنى
 31انظر :هاشم صالح ،االنتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريف (بيروت :دار الساقي ،الطبعة االولى  ،)0271ص.080
 32نفس المصدر السابق.
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هذا أن الوسائط والحوامل الفكرية للثورة تغيرت ،مع التغيرات التي طالت الحياة اليومية االجتماعية للناس
ونمط سلوكاتهم الفردية والجماعية وطبيعة ونوعية األفكار التي يحملونها ،بفعل تأثيرات العولمة والتنميط
السلوكي الثقافي الكوني ،إذ أصبح ممكنا اآلن الحديث عن عولمة طرق االحتجاج والتظاهر والثورة،
تماما كما عولمة الموضة أو األذواق والمعايير الجمالية والفكرية.
"الثورات السياسية" و "الثورات االجتماعية" – احلاجة اىل التمييز بني املفاهيم
ثمة قضية اخرى ذات طابع مفاهيمي وتتعلق بضرورة التمييز بين الثورات السياسية والثورات
االجتماعية .فالتجارب التاريخية تؤكد ان الثورات نوعان :ثورات سياسية وثورات اجتماعية .33
فالثورات السياسية ال تكون إال سياسية بحتة كأي ثورة تقصد فقط الى تغيير نظام الحكم من الملكية الى
الجمهورية او من الدكتاتورية الى الديموقراطية .في حالة الثورة السياسية ،ال ينال التغيير إال من البنى
السلطوية (البناء الفوقي)  ،بينما تبقى انماط السيطرة ـ الطبقية او النخبوية مثال ـ كما هي من دون تغيير.
هذا ما حدث في الثورة االميركية التي كانت معنية اساسا ً بالتخلص من الحكم االستعماري الملكي
البريطاني ،ولكنها ابقت على التركيب النمطي للسلطة الطبقية.
اما الثورة االجتماعية ،واضافة الى ما ذكرناه سابقا ،فانها بحسب المعجم الفلسفي المختصر "استبدال
تشكيلة اقتصادية اجتماعية باخرى غيرها ،ارفع مستوى؛ تحطيم جذري للنظام القديم البالي وترسيخ
مؤسسات اجتماعية جديدة ،اكثر تقدما؛ قفزة للمجتمع من مرحلة في تطوره الى اخرى .ان المقدمة
الضرورية للثورة هي تازم العالقات االجتماعية ،الذي يقوم  -في نهاية المطاف – على خلل حاد في البنية
االجتماعية :عندما تغدو العالقات االنتاجية اصفادا تعيق تطور القوى المنتجة .ولكن هذه الشروط ال تكفي
لقيام الثورة .ف قد يستنفذ النظام المعني كل طاقاته ،ويكون المجتمع في حالة ازمة دائمة ،بيد ان القوى،
القادرة على اقامة مؤسسات جديدة ،غير موجودة او ال تزال ضعيفة ...ان المسالة االساسية في الثورتين
البرجوازية والبروليتارية هي مسالة سلطة الدولة ،مسالة استيالء الطبقة الجديدة عليها ،ومن ثم استخدامها
العادة تنظيم المجتمع ودفعه على طريق التقدم " .فانتقال سلطة الدولة من يد طبقة الى يد اخرى هو
المؤشر االساسي ،االول والرئيسي ،سواء بالمعنى العلمي الدقيق لهذا المفهوم ،او بمدلوله العملي
السياسي" .34ان هذا التصادم بين الطبقات والفئات االجتماعية المختلفة ،واالحزاب السياسية الممثلة
لمصالحها ،في خضم الصراع حول سلطة الدولة ،هو ما تعنيه الثورة بالمعنى الخاص للكلمة ،الذي يعرف
في علم االجتماع الماركسي بـ "الثورة السياسية" .ولكن الثورات السياسية ال تجري بناء على توصيات
مسبقة ،وانما تاتي حصيلة تطور طبيعي للمجتمع وتفاقم تناقضاته .فيتعذر قيام الثورة بدون توفر "الحالة
الثورية" ،حيث ترفض الجماهير المحكومة العيش وفقا لالنظمة القديمة ،في حين ال تستطيع الطبقات
الحاكمة" ،العليا" ممارسة االدارة بالطرق القديمة ،وحيث يطرأ نهوض عارم على فعالية الجماهير
االجتماعية والسياسية.

 33لمزيد من التفاصيل قارن :سمير كرم ،الثورات السياسية والثورات االجتماعية .متاح على الرابط التالي:
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1873&ChannelId=44138&ArticleId=2005
34
لينين ،رسائل حول التكتيك.
17

ولكن انتقال الحالة الثورية الى ثورة يتوقف على "العامل الذاتي" ،على تمكن االحزاب السياسية (او
الحزب) من جعل طبقتها مؤهلة للقيام بحركات ثورية ،جماهيرية ومنظمة ونشيطة ،ومن النهوض
بالجماهير لخوض المعركة الحاسمة والمكشوفة مع مضطهديها ...ان الضرورة التاريخية للثورات تعود
الى انه يتعذر بالسبل االخرى االطاحة بالطبقة السائدة/االئتالف الطبقي المهيمن وتغيير النظام االقتصادي
االجتماعي والحقوقي السياسي" .35
ويعني ذلك ان الثورات االجتماعية ،بمعناها العلمي الدقيق ،تكون بالضرورة اجتماعية وسياسية في
آن معا .فالثورات التي تهدف الى تحقيق العدالة االجتماعية ـ اإلطاحة بحالة الفقر او اإلطاحة بالتفاوت
العميق بين االغنياء المسرفين في الثراء والفقراء في حالة انعدام اساليب الحياة الطبيعية ـ تجد نفسها
مضطرة لتحقيق هذا الهدف االجتماعي ألن تقوم بالجانب السياسي من الثورة ،حيث يكون نظام الحكم
السائد هو الحائل بين الشعب والوصول الى هدف العدالة االجتماعية.
بهذا المعنى فانه في حالة الثورة االجتماعية تكون انماط السيطرة هي هدف التغيير وال بد ان تتغير
لكي تعتبر الثورة قد حققت هدفها الرئيسي .وهذا ما حدث في الثورة البلشفية (الروسية) التي جمعت بين
الثورة السياسية والثورة االجتماعية ،ألنه ما كان يمكن إلغاء انماط السيطرة الطبقية من دون القضاء على
نظام الحكم القيصري.
في الحالتين (الثورة السياسية والثورة االجتماعية) ،الهدف هو السلطة .إذ ال بد من تغير السلطة
سواء تغيرت انماط السيطرة او لم تتغير .والسلطة هي القرار او باالحرى اجهزة اتخاذ القرار.
وهذا النوع بدوره ينقسم إلى ثالث فئات:
الفئة األولى:
ثورات أحدثت تغيرات جذرية على صعيد البنية االجتماعية واالقتصادية والسياسية .فالثورة الفرنسية عام
 ،7117أنهت حكم الملك (لويس السادس عشر) و قامت بتحويل الحكم إلى نظام جمهوري ،ورفعت
شعارات الحرية واإلخاء والمساواة ،و أعلنت قيام دولة المؤسسات ممثلة في الفصل بين السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية.
وبالمقابل فان الخاصية األولى لثورات القرن التاسع عشر هي أنها كانت ثورات وطنية رهانها دستور
ديمقراطي .و واضح إذن أن هذه الثورات تندرج في الجدلية التاريخية للثورات الوطنية الهادفة إلى
تأسيس دولة ـ أمة  state - nationحديثة لكل مواطنيها.
اما في القرن العشرين ،وعندما قامت الثورة البلشفية في روسيا في عام  7771لم تكتف بعزل القيصر،
بل عملت على إحداث تغييرات جذرية في المجتمع ومثلها الثورة الصينية في .7787
الفئة الثانية:
هي ثورات تحررية ولكنها ال تحدث تغيرا في بنية المجتمع .ومن هذه الثورات الثورة األمريكية
( 7111ــ  ،)7112فكانت ذات طابع حركة تحرير وطني؛ إذ اكتفت بالمطالبة والنضال في سبيل
 35انظر :المعجم الفلسفي المختصر ،ترجمة توفيق سلوم ،مصدر سابق ،ص 781 - 787
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االستقالل من الحكم البريطاني دون إحداث تغييرات رئيسية في البنية االجتماعية .و في أمريكا الالتينية
نموذج آخر من نماذج الثورات التي تمكنت من تغيير بعض الحكام المستبدين ،دون أن يصاحب ذلك
إحداث تغييرات أساسية في أنظمة الحكومة أو في البنية االجتماعية للدولة .ويطلق علماء السياسة على هذا
النوع من الثورات "ثورات ضد السلطة" أي ضد البناء الفوقي لكونها ذات هدف محدود هو "اإلطاحة
بالحكومة الفاسدة القائمة".
الفئة الثالثة:
هي ثورات تحريرية تحدث تغييرا ً في بنية المجتمع ،مثل الثورات التي كانت موجهة ضد االستعمار في
دول "العالم الثالث" ،وكانت تهدف إلى تحقيق السيادة واالستقالل ،ويطلق على هذا النوع من الثورات
"الثورات الوطنية" .ويحدث هذا النوع من الثورات تغييرات جذرية في بنيان المجتمع؛ ومن أمثلتها ثورة
الجزائر  7728ــ .36 7780
واذا طبقنا هذا التمييز على ما جرى في بلداننا العربية من حراك لالحظنا تأخر تحقي اهداف الثورة
االجتماعية في كل البلدان التي شهدت هذا الحراك .بل يمكننا ان نالحظ وان نسجل تقدم اهداف الثورة
السياسية فيها و تأخر االهداف االجتماعية .فمثال في مصر استطاع التحالف الذي تسلم السلطة السياسية
فور تنحي رئيس النظام السابق (دمحم حسني مبارك) ان يوجد صيغة للحوار بين قيادات الثورة الشابة و
(المجلس االعلى للقوات المسلحة) تضمن التوصل بالفعل أو إمكان التوصل خالل وقت قصير ،الى انماط
وهياكل ديموقراطية لممارسة السلطة وممارسة اتخاذ القرار ولكن وفق الضوابط التي حددها المجلس
المذكور .غير أن هذه القوى نفسها عجزت عن إيجاد صيغ مرضية ألصحاب المصلحة في الثورة
االجتماعية تضمن ازالة التفاوت الطبقي ورفع مستوى معيشة الفقراء واعادة توزيع الدخل القومي بما
يمكن من إلغاء الثراء الفاحش الذي هيمن سادته طوال ثالثين عاما ً على سلطة النظام القديم.
وقد يكون السبب في عدم تحقيق الثورة االجتماعية ،ان النظام الذي سقط كان قد نجح في اقامة عالقات
معقدة وشديدة التشابك مع النظام الرأسمالي العالمي ،على مستوى االقتصاد والسياسة ،على نحو يصعب
التخلص منه .واذا كانت الثورة االجتماعية تتطلب استخداما ً يفيد الفقراء ،فهذا ال يعني ان الدول الرأسمالية
ـ اميركا واوروبا ـ راغبة او تريد ذلك .فهؤالء يفضلون احباط الثورة االجتماعية المصرية (واي ثورة
بهذا المعنى) اكتفا ًء بما حققته الثورة السياسية لمصر من تغيير.
مفهوم الثورة -حماولة يف تدقيق مفهوم زئبقي
في تعريفه لمفهوم الثورة يقول المؤرخ الماركسي الراحل :أريك هوبسباوم ) :)Eric Hobsbawmان
الثورة هي تحول كبير في بنية المجتمع .ويركز على فكرة التحول  Transformationولكن زمكانية
التحول الذي تحدث عنه الكاتب هي اوربا ما بين عامي  .37 7181 – 7117ويشير هوبسباوم الى اربعة
عناصر تسترعي االهتمام عند الحديث عن الثورة وهي:
 36لمزيد من التفاصيل حول الثورة الجزائرية قارن على سبيل المثال :بسام العسلي ،الثورة الجزائرية (بيروت :دار الشورى ط )7710 ،7؛ كذلك:
الزبيري ،دمحم العربي تاريف الجزائر المعاصر  ،جزءان (دمشق)0227 :؛ كذلك :عمار هالل ،أبحاث و دراسات في تاريف الجزائر المعاصرة
( 0692-0331الجزائر.)7772 ،
37
Eric Hobsbawm, The Age of Revolution: 1789 – 1848,(Londom: Vintage Books, 1996), pp.2-17.
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الخصوصية :وهنا يركز هوبسباوم على ان لكل ثورة خصوصيتها من حيث الزمان والمكان ،وليس هناك
تشابه او تطابق بين ثورتين.
النصر :ويعني انتصار منظومة جديدة على منظومة قديمة .ويشير هوبسباوم هنا الى انتصار الفكر
الرأسمالي الليبرالي على الفكر االقتصادي االقطاعي.
البعد الجغرافي للثورة .حيث يشير هوبسباوم الى تأثير هذا البعد في مناطق دول الجوار وفي صيرورة
التحول (في إشارة منه الى تاثير أوربا في أمريكا الشمالية) .وفي السياق العربي يبرز هذا البعد بصورة
جلية في انتقال الثورة من دولة الى اخرى فمثال أمتدت موجات ثورة تونس الى مناطق جغرافية مجاورة
في اتجاه الشرق والغرب.
التراكمية :وهنا يرجع هوبسباوم تفجر الثورة الى عوامل متراكمة عبر عدد من السنين احدثت ضغطا
على القاعدة فولدت االنفجار الذي يجسد حالة الثورة.
في السياق االوربي ،يتحدث هوبسباوم عن ازمات االنظمة البائدة شمال العالم وغربه ،ويحددها في
فقدان الشرعية واستفحال االستبداد ومصادرة الحرية باالضافة الى االزمات االقتصادية واالجتماعية في
شمال امريكا وغرب اوربا.
من جانبه يحاول روجر بيترسن ) ،38 (Roger Petersenمؤلف كتاب "المقاومة والتمرد" ،عند
دراسته لسلوك "الثورات في اوربا الشرقية" االجابة على سؤال :كيف يستطيع الناس العاديون التمرد
على انظمة قوية؟ ويرى في تفسيره النظري لذلك ان:
 الثورة تبدأ على شكل احتجاجات؛ وهذه االحتجاجات تاخذ بعدا شعبيا ،تكسر حاجز الخوف أو ينسى الناس الخوف؛ ومن ثم تتحول الى غضب شعبي عارم تطلق عليه صفة ثورة.أما عزمي بشارة فيعرف الثورة باعتبارها "تحرك شعبي واسع خارج البنية الدستورية القائمة ،او
خارج الشرعية ،يتمثل هدفه في تغيير نظام الحكم القائم في الدولة .والثورة بهذا المعنى هي حركة تغيير
لشرعية سياسية ال تعترف بها وتستبدلها بشرعية جديدة" .39
وهذا التعريف يميّز الثورة عن االنقالب العسكري بعربية عصرنا ،ألن االخير ال يعكس تحركا شعبيا
بالضرورة ،ولكنه يبقي االمكانية مفتوحة ألن يشكل انقالبا عسكريا مدعوما شعبيا هدفه تغيير نظام الحكم،
كما انه يميز الثورة عن االنتفاضة االحتجاجية الشعبية او التمردات على انواعها في حالة عدم طرحها
مسألة تغيير النظام الحاكم.

كذلك انظر :العربي صديقي ،تونس :ثورة المواطنة  " ..ثورة بال رأس " (الدوحة :المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات -سلسلة دراسات
واوراق بحثية ،)2102 ،ص .9-4
38
Roger Petersen, Resistance and Rebellion: Lessons from Eastern Europe, (Cambridge:Cambridge University
Press, 2011).
 39انظر :عزمي بشارة ،في الثورة والقابلية للثورة (الدوحة :المركز العربي لالبحاث والسياسات  ،آب /اغسطس –  ،)0277ص .00
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ومن المالحظات السابقة يستنتج بشارة انه "حالما نبدأ بتحويل الثورة من لفظ او كلمة تصف ظواهر
مختلفة او متشابهة من دون دقة علمية الى مصطلح مفهومي يحكم انتاج األفكار أو يتوسط ببناء مدركاتها،
يصبح من واجبنا بالضرورة تميزه عن أقرب الظواهر إليه ،وهي الظواهر المعنية بتغيير النظم السياسية
او الحركات المؤدية الى ذلك .وفي المنظور السوسيولوجي فان الظاهرة اجتماعية ذات عالقة بتغيير
النظام السياسي من خالل الفعل االجتماعي ،وهي ال توجد وحدها معزولة عن غيرها .ومن هنا تميز
الثورة عن االصالح وعن االنقالب العسكري ،وعن حركات التمرد والعصيان واالنتفاضات .وهي
ظواهر متداخلة وقد تقود احداها الى االخرى .فقد يؤدي تمرد شعبي الى انقالب في داخل النظام ،وقد
يؤدي التمرد الى اصالح في داخل النظام ،والعكس صحيح ".40
وال شك في أن التعريف السائد للثورة بأنها "عملية تغيير جذري" صحيح في مجمله ،وإن كان ينقصه
التحديد ،الذي يتمثل في بيان ما هي اتجاهات التغيير ،وما القوى االجتماعية التي ستتحمل مسؤولية هذا
التغيير ،وما درجة نجاح الثورة أو فشلها في تحقيق التغيير فعالً على أرض الواقع.
ومن هنا أهمية التفريق بين التحرر والحرية ،الذي ذهبت إليه الفيلسوفة األلمانية األميركية الشهيرة حنا
أرندت  Hanna Arendtفي كتابها المعروف "رأي في الثورات" .41
فقد جاء في فصل عنوانه "معنى الثورة" ما يلي :الثورة كما نعرفها في العصر الحديث ،كانت تعنى دائما ً
بالتحرر والحرية معاً ،ولما كان التحرر الذي تعتبر ثماره (غياب القيود وامتالك القدرة على التحرك) من
شروط الحرية ،إذ ال يمكن ألي إنسان أن يصل إلى المكان الذي تحكمه الحرية إذا لم يكن قادرا ً على
الحركة من دون قيود ،فإن من الصعوبة بمكان كبير عادة أن نحدد متى تنتهي الرغبة المجردة في
التحرر ،أي الحرية من التعسف ،ومتى تبدأ الرغبة في الحرية كطريقة سياسية في الحياة.
وبناء على هذه التفرقة المهمة ،يمكن القول إن الشعوب العربية التي قامت فيها انتفاضات جماهيرية
أثبتت بما ال يدع مجاالً ألي شك رغبتها الشديدة في التحرر من القيود التي فرضها عليها االستبداد
السياسي.
وتكشف ذلك كل محاوالت المقاومة وظواهر االحتجاج التي قامت في كثير من البالد العربية قبل أن
يشتعل فيها فتيل "الثورة" ،والتي تكشف عن إصرار الجماهير على عبور عتبة التحرر للوصول إلى
شاطئ الحرية السياسية التي ال تحدها حدود ،غير أن المشكلة تكمن في تعميم وصف الثورة على كل
االنتفاضات الجماهيرية التي وقعت في  0277والحقا .فبعض الباحثين  42رأى أنه ال يمكن إطالق وصف
الثورة إال حين تنجح االنتفاضة الجماهيرية في إسقاط النظام ابتداء من الرئيس وأعوانه والرموز السياسية
المستبدة التي ساندته كما حدث في تونس ومصر وليبيا .ومن هنا – بحسب هؤالء الباحثين -فانه في
الحالة التونسية والمصرية يمكن القول إنهما تجاوزتا االنتفاضات الجماهيرية وتحولتا إلى ثورات فعلية،
في حين أنه في حال يبدان ما زالت األمور معلقة ،فالحكام ما زالوا يقاومون بالعنف والقهر واستخدام
السالح ويسقط كل يوم قتلى وجرحى ومعتقلين ومعطوبين.
هذه المقاربة تثير اسئلة حارقة من بينها واهمها هو :هل يمكن الحديث عن ثورة بمجرد سقوط راس
النظام واعوانه؟ المثاالن المصري والتونسي يدلالن على ان اسقاط رئيسي النظامين لم يفضيا الى حدوث
 40المصدر السابق ،ص ص .08-01
 41لمزيد من التفاصيل قارن حنا أرندت ،رأي في الثورات ،ترجمة خيري حماد( ،القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية.)0277 ،
 42قارن :سيد السيد يسين ،من أجل تأصيل نظري لمفهوم الثورة .متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/323741
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ثورة بالمعني العلمي بل يمكن الحديث عن انتفاضات وقعت وكنست رأس النظام وحاشيته وتفكيك النظام
الريعي الكومبرادوري ولكنها لم تقضي عليه وتستبدله بنظام جديد يختلف عنه نوعيا .ولذلك البد من
اخراج ما حدث في تونس ومصر لحد االن من عداد الثورات ،واعتبار ما حدث فيهما مجرد فرص
سياسية قد تفتح الباب أمام ثورات حقيقية او تنتكس بسيطرة قوى الثورة المضادة.
اما ما جرى في ليبيا فقد تحقق اسقاط نظام القذافي ولكن مخرجات هذه العملية افضت في نهاية المطاف
الى احتراب داخلي وانتصار مؤقت لقوى التطرف ومشروعها لتدمير الدولة وال تزال ابواب البالد
مفتوحة على احتماالت عديدة.
من هنا ،فان االنتفاضات التي حدثت على رغم أهميتها ،كونها واجهت أنظمة باتت عبئا ً على التقدم
والمســـتقبل بفسادها واستبدادها ،ال تزال أمامها رهانات كبرى كي ترتقي إلى الحالة الثورية .ويمكن
االتفاق مع الباحث اللبناني كريم الحلو في قوله "إن الثورة الحقيقية هي تلك التي تعمل إلقحام العرب في
الحداثة السياسية بإقامة الدولة المدنية العربية ،دولة الحرية والمواطنة والعقد االجتماعي والمجتمع المدني
وحقوق اإلنسان ،بديالً لدولة القبيلة والطائفة والحزب الطــليعي والقائد التاريخي .فالدولة العربية في
صورتها الراهنة دولة تسلطية مفتقدة كل شرعية عدا شرعية القوة ،وهي أزهقت في نصف القرن الماضي
ثلث الدخل القومي على السالح ،وال يزال العالم العربي في مقدم الدول المتلقية األسلحةَ ،وال يزال إنفاقه
العسكري يستنزف نسبا ً كبيرة من دخله القومي تصل في بعض األقطار إلى أكثر من  02في المئة ،فيما ال
تزال حقوق اإلنسان العربي متردية منتهكة ،حيث يمتنع  78بلدا ً عربيا ً عن االنضمام إلى البروتوكول
الدولي الخاص بحقوق اإلنسان ،وفق التقرير السنوي لعام .43 "0272
في خضم االضطراب المفاهيمي وهيمنة المقاربات السياسيوية ،هناك محاوالت منهجية جادة لوضع
معايير صارمة لتوصيف ما حدث في العديد من البلدان العربية من حراك مجتمعي وانتفاضات شعبية.
ومن أبرز هؤالء الباحثين دمحم دده ،وهو أكاديمي وباحث في العلوم السياسية من نواكشوط بموريتانيا.
ففي بحث له بعنوان" :الحراك الجماهيري العربي ثورة أم صناعة لفرصة سياسية؟" عرض دده ألفكاره
بشكل منهجي دقيق .44
وفي رأيه فإن بناء الثورة يمر بثالثة مستويات:
ا
 المستوى األول هو تحديد الغايات بشكل يجعلها قابلة ألن تكون محال اللتقاء أطراف متعددين حولها،واتخاذها مرجعا ً لالحتكام عند االختالف؛
 والمستوى الثاني استخدام الوسائل أو آليات تحقي الغايات بشكل عقالني كفيل بجعل التحرك نحوالهدف مسيرة واعية بالنتائج ومستحضرة للمسؤولية األخالقية لعملية التغيير؛
 والمستوى الثالث واألخير العمل على خل سبل كفيلة بحماية مكتسبات الثورة من أجل احتواءمحاوالت االلتفاف عليها.
ويخلص إلى نتيجة مهمة ،هي أنه من دون هذه المستويات الثالثة يمكن أن يكون التحرك نحو تغيير
الواقع أي شيء إال ثورة ،ألن الثورة هي خروج على التسلسل العادي لمعطيات الواقع واستبداله بواقع
مغاير.

وتصورنا لها  ،..مصدر سبق ذكره.
 43انظر :كريم الحلو ،في مفهوم الثورة في فكرنا العربي
ّ
 44انظر :دمحم دده ،الحراك الجماهيري العربي ثورة أم صناعة لفرصة سياسية؟» في :الربيع العربي ...إلى أين؟ أفق جديد للتغيير الديموقراطي (
بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.)0277 ،
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والواقع أنه لو طبقنا هذه المعايير على كل ما جرى في العديد من البلدان العربية لوجدنا انها ليست
ثورات بالمعنى العلمي وإنما هي على األكثر انتفاضات ثورية لم تكتمل لتصبح ثورات بعد فالمعركة ما
زالت مفتوحة.
الفرق بني الثورة واالنقب،
إليضاح المفهوم أكثر علينا توضيح الفرق بين الثورة واالنقالب الن الكثير من النخب المتصارعة
والتي تنقلب على بعضها ،تحاول إعطاء الشرعية لحركتها من خالل القول أنها ثورة نابعة من اإلرادة
الشعبية وتسعى لتحقيقها.
تختلف الثورة عن االنق الب العس كري ،فهةذا األخيةر هةو تح رك ف وقي لنخب ة عس كرية تك ون متواطئ ة
أحيانا مع بعض رموز السلطة لتغيير الحكوم ة أو النظ ام السياس ي الق ائم ،وبالت الي ال تش ارك الجم اهير
بهذا االنقالب وفي كثير من األحيان ال تعلم الجماهير باالنقالب إال بعد وقوعه .ولكن كثيرا من االنقالبيةين
وخصوصا في العالم العربي يضفون طابع "الثورة" على انقالبهم العسكري لمنح تحركهم شرعية شةعبية،
وهةةذا مةةا يحةةدث فةةي الةةبالد العربيةةة ودول الجنةةوب ،حيةةث يقتصةةر التغييةةر فةةي حالةةة االنقةةالب علةةى تغييةةر
األشةةخاص والنخةةب الحاكمةةة دون أن تتغيةةر أحةةوال النةةاس بةةل أحيانةةا تةةزداد أوضةةاع الشةةعب سةةوءا عنةةدما
يتحول االنقالبيون إلى أسياد مستبدين جدد.
وعليه يمكن القول بان مجرد تغيير رأس النظام ال يعني حدوث ثورة ،فهذه األخيرة ال تكتمل وال تأخةذ
معناها الحقيقي إال إذا حققت األهداف التي قامت من اجلها.
فاالنقالب هو إذن انتقال السلطة من يد فئة قليلة إلى فئة قليلة أخرى تنتمي إلى نفس الفئة األولى التي
كانت تسيطر على الحكم أو على األقل تشبهها ،ويكون باستخدام وسائل العنف "الرسمية" دون إحداث
تغيير في وضع القوة السياسية في المجتمع أو في توزيع عوائد النظام السياسي أي انه تغيير في أوجه حال
الحكام دون تغيير في أحوال المحكومين ،واالنقالب نوع من أنواع التمرد .45
وغالبا ما يكون االنقالب باستيالء العسكر على السلطة الشرعية بواسطة القوة المسلحة وتغيير نظام
الحكم بالقوة دون الرجوع للناخبين ،والسلطة هنا هي الحكومة.
االنقالب اذن يجري في داخل النظام القائم على ايدي جزء من النخبة الحاكمة أو ايدي جزء من
المؤسسات الحاكمة بما في ذلك الجيش او قسم منه ،ويؤدي الى توزيع جديد للسلطة داخل النظام نفسه.
ولكن ال يخلو التاريخ من انقالبات اضطرتها الخيارات السياسية الى احداث تغييرات جذرية في النظام،
وقد سميت "ثورات" لهذا السبب ،وما حدث في مصر عام  7720وفي العراق عام  7721يدلل على ذلك.
اما الثورة فهي عملية مركبة ومتعددة األبعاد يعد خروج الجماهير الةى الشةارع أحةد شةروطها أو فتيةل
اشتعالها ولكنه بحد ذاته ليس الثورة .ومن هنا كل الثورات تمر بمرحلتين:
األول ى هةةي مرحل ة اله دم حيةةث يةةتم إسةةقاط النظةةام القةةائم ،وهةةذه مرحلةةة تةةنجح بهةةا كةةل الثةةورات تقريبةةا؛
والمرحلة الثانية هي بناء نظام وانبثاق أوضاع جديدة تتوافق مع األهةداف المسةطرة للثةورة ومةع الوعةود
التي قدمها الثوار للشعب.
وتعد المرحلة الثانية األكثر صعوبة ،وفي كثير من األحيان تتعثر الثورة في بناء أوضاع جديةدة أفضةل
من سابقتها ،حيث يجلس الثوار على أنقاض ما هدموه ويتحولون إلى مستبدين جدد مع استمرارهم بالتغني
 45قارن :شعبان الطاهر األسود  ،المرجع السابق .ص.87
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بشعارات الثورة فيما األوضاع االقتصادية واالجتماعية تةزداد سةوءا ،ممةا يثيةر حنةق الجمةاهير المتطلعةة
للتغيير ،فتتلبد غيوم ثورة على "الثورة" ويبدأ الناس باالحتجاج والخروج للشةارع فيةواجههم قةادة النظةام
"الثورة" بقمع أشد فتكا من قمع األنظمة السابقة ،حيث صفة الثورة التي يسمون أنفسةهم بهةا تعطةيهم الحةق
من وجهة نظرهم التهام معارضيهم بأنهم "أعداء الشعب" و "أعداء الثورة" و "عمالء لالستعمار" ..الخ .
ما بين سقوط النظام القديم وقيام النظام الجديد توجد مرحلة انتقالية تعتبر المحك للحكم على نجاح
الثورة في مرحلتها األولى وقدرتها على االنتقال السلس والسلمي للمرحلة الثانية ،مرحلة بناء الجديد.
وتبين تجارب عدة أنه في المرحلة االنتقالية يظهر كثيرون ممن يريدون سرقة الثورة وحرفها عن أهدافها
الحقيقية سواء كانت أطراف خارجية أو أطراف داخلية ،قد يكونوا من بقايا النظام القديم أو من أحزاب
سياسية تريد ان تركب موجة الثورة في آخر لحظة.
ومن اجل تدقيق افضل لمفهوم الثورة وتحديد حمولته المعرفية الدقيقة ال بد من التمييز بين هذا المفهوم
وبين المصطلحات المتشابهة ومن بينها االنتفاضة .فنجد في بعض كتابات علم اجتماع الثورة أن الفرق
يكمن في كون الثورة تكون سريعة عكس االنتفاضة التي تمتد لفترة زمنية أطول .فثورة  7112في
فرنسا كانت بمثابة انتفاضة ،ألنها امتدت لمدة ثماني عشرة سنة ،وهذا التمييز بين الثورة واالنتفاضة ال
يتناقض مع ما وصفت به االنتفاضة من حيث كونها وسيلة خاصة لالستحواذ على السلطة بالقوة .46
وما يعاب على هذا التمييز هو نظرته الى الثورة باعتبارها لحظة  momentتتمثل بانهيار نظام ما.
والحال ان المقاربة الصحيحة هي التي تقوم على اساس ان الثورة تمثل عملية او سيرورة  processتتوج
بازاحة نظام قديم واستبداله بنظام جديد وهذه العملية تستغرق وقتا وال يمكنها ان تكون لحظة.
والوضع اسهل في حالة التمرد والعصيان واالنتفاضات ،اذ اننا نتعامل منذ البداية مع حركات اجتماعية
واسعة تقوم على رفض سياسات محددة ،أو تحتج على سياسات او نواقص او مظالم معينة في النظام
السائد .ينطلق العصيان او التمرد للمطالبة بتغيير تلك السياسات ،وقد يكون واسعا وعنيفا .وكما هو معلوم
فان العصيان قد يتجاوز حدوده عندما يمتد الى المطالبة بتغيير النظام برمته ،أما ألن النظام رفض التغيير
الجزئي الذي يطالب به المنتفضون على السلطة ،أو ألن المتمردين شعروا بالقوة واصروا على االنتقال
الى الثورة .وهنا نتحدث عن ظاهرة قائمة بحد ذاتها ،أو عن مرحلة من مراحل الثورة السياسية .47
وبالمقابل ،والسباب منهجية ايضا ،ال بد من التمييز بين مفاهيم ثالثة اساسية :الثورة السياسية ،الثورة
االجتماعية ،الثورة االقتصادية.
فالثورة السياسية تسعى إلى تغيير "الفئة الحاكمة" دون إن يكون هدفها إحداث تغيير جذري وشامل في
األوضاع االجتماعية.
اما الثورة االجتماعية فتعرفها الموسوعة السياسية على أنها تغيير نوعي في الحياة االقتصادية
والسياسية والفكرية للمجتمع عبر انهيار النظام القديم البالي ،وصعود نظام اجتماعي جديد أكثر تقدما
مكانه عن طريق تفجير الصراع وحسمه لصالح التقدم .وللثورة االجتماعية أبعادها الشاملة المتكاملة ،التي

 46قارن :شعبان الطاهر األسود  ،المرجع السابق ،ص.88
 47قارن :عزمي بشارة ،في الثورة والقابلية للثورة ،...مصدر سابق ،ص .01
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تنعكس على مختلف نواحي النشاط والعالقات بين البشر بدءا من عالقات اإلنتاج والتمركز االجتماعي
والمؤسسات االجتماعية ،وتنزع السلطة من يد طبقة وتحل محلها طبقات ونخب صاعدة .48
ويرى سوروكين أن الثورة االجتماعية تتفجر بفعل مجموعة من العالقات االجتماعية ،والطبيعة
الموضوعية للثورة وال يمكن تحديدها دون الرجوع إلى النظام االقتصادي – االجتماعي للمجتمع.
فالثورة االجتماعية هدفها إذن إحداث تغيير جذري في البناء االجتماعي وما يرتبط به من وظائف
وعالقات ،وتسعى هذه الثورات إلى تحقيق العدالة االجتماعية.
لكن يجب التنويه إلى أن نمط الثورة االجتماعية ال يتوقف كثيرا على عدد المشتركين الشعبيين بقدر ما
يتوقف على التكوين الطبقي والوزن النسبي للطبقات والفئات والشرائح المختلفة ،وعلى درجة وعيها
االجتماعي والسياسي وعلى العالقة بينها .49
اما الثورة االقتصادية فانها ،بحسب سوروكين ،تسعى إلى إجراء تغييرات عميقة في النظام
االقتصادي ،و يقصد بها التغيير الجذري في البناء االقتصادي للمجتمعات وعالقات االنتاج السائدة والذي
يؤدي إلى إعادة توزيع الثروة والملكيات بصورة جديدة بما تضمنه من تغيير للعالقات والنظم المرتبطة
بهذا البناء.
وبالمقابل هناك مفهوم "الثورة المضادة" ويقصد به مجموعة العوامل والعوائ والقوى التي تقف
معارضة للثورة وتسعى إلخمادها .ونظرا الن جوهر الثورة هو أنها عملية تغيير جذرية وليس مجرد
اصالحات ترقيعية داخل النظام القديم ،فإن هذا التغيير يقابل بعملية مقاومة من النخب والقوى المسيطرة
الرافضة له ألن الثورة تقضي على امتيازات هؤالء المتضررين من خالل اجراءاتها ،إضافة إلى من
يشعرون أن الثورة قد تهدد مصالحهم ،إلى جانب أولئك الذين لم تحقق لهم الثورات االمتيازات التي كانوا
يطمحون إليها ،كل هؤالء ومن يتحالف معهم يكونون ما يسمى بقوى الثورة المضادة .50
خالص ة الق ول ،ان ال ثةةةورة فعةةةل جمةةةاهيري شةةةامل ،فحةةةين تتةةةأزم األوضةةةاع السياسةةةية واالقتصةةةادية
واالجتماعية وتصبح أوضاع الناس ال تطاق ،وعندما تتباعد الشقة ما بين الحكام والجماهير وتغيب وسائل
التعبير السلمي عن المطالب ،ال تجد الجماهير أمامها إال التحرك لتغيير األوضاع تغييرا جذريا .أحيانا تقاد
الثورة من طرف حةزب جمةاهيري أو قيةادة تةؤمن بةالتغيير فتلهةب حمةاس النةاس وتحرضةهم ضةد الوضةع
القائم ،وإذا ما كان الحزب أو القيادة المؤججة للثورة والمحرضةة عليهةا تتبنةى أيدلوجيةة مةا تنطبةع الثةورة
بهذه اإل يديولوجية فيقال ثورة اشتراكية أو دينية أو قومية الةخ .وحينةا آخةر تنطلةق بشةكل عفةوي دون قيةادة
حزبية.
ويمكن االتفاق مع القول بان الثورات دينية كانت أو طبقية أو سياسية أو اقتصادية أو جمعا لها فإن الث ورة
تعتبر نقطة تحول في حياة الشعوب ،تحول اجتماعي وسياسي واقتصةادي  ..الةخ ،وبةديهي أن يكةون هةدف
الثورة تحقيق التحول إلى األفضل ألنها تعمل على اإلطاحة بمن تعتبره الجماهير مسؤوال عن بؤسها سواء
كان ملكا أو رئيسا و كذا بالنخبة المحيطة به وبمرتكزات النظةام السياسةي ،وإقامةة نظامةا بةديال يأخةذ بعةين
االعتبار المطالب الشعبية .51
 48قارن يوري كرازين ،مصدر ساب  ،ص .17
 49قارن :شعبان الطاهر األسود  ،مرجع ساب  ،ص .28
 50لمزيد من التفاصيل حول مفهوم الثورة المضادة قارن:
Plinio Correa de Oliveira, Revolution and Counter-Revolution, Foundation for a Christian, Third edition, 1993.
 51قارن إبراهيم أبراش ،الثورة في العالم العربي كنتاج لفشل الديمقراطية األبوية والموجهة ،متاح على www.palnation.org
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املبحث الثاني :املقاربات املفسرة للثورة
تتعدد المداخل النظرية المفسرة لظاهرة الثورة ،وتتنوع فكل مدخل أو نظرية اقتربت من الثورة من
خالل زاوية معينة .ومن أسباب االختالف التفسيري التباين األيديولوجي وتنوع المرجعيات الفكرية
واختالف التخصص العلمي ،فنجد مداخل فرعية ومداخل رئيسية لدراسة الثورات.
وسنحاول هنا تقديم عروض مكثفة لبعضها:
 .7المدخل النفسي .يحاول هذا المدخل أن يبحث عن العوامل النفسية التي تدفع بالشخص لكي يشارك
في الحركات الثورية ،ويتزعم هذا المدخل (جوستاف لوبون) الذي يعرف الثورة على أنها "مجموعة من
التحوالت الفجائية في المعتقدات واألفكار والمذاهب"  ،52ويرى لوبون أن المشاعر والعواطف هي دعائم
المعتقدات السياسية والرئيسية.
وهناك من علماء النفس من يرى الثورة بمثابة تعبير عن "سيكولوجية الحشد" ويقارنونها مع االرتدادات
إلى العقلية البدائية التي يمكن مالحظتها في حاالت االنهيار العصبي .53
 .0نظرية الحق الطبيعي .وتجسد هذه النظرية المفهوم البرجوازي للثورة وتعبر عن آراء أنصارها،
فيعتقد دعاة هذه النظرية أن الثورة ضرورية لتوطيد الحرية واإلخاء والمساواة .تؤكد هذه النظرية أن
األفعال الثورية ضرورية بسبب حقوق طبيعية معينة لإلنسان ،وبعض المبادئ الخالدة عن العدالة وليس
بسبب الحاجات المادية الناضجة للتقدم االجتماعي .وقد انقلب دعاة هذه النظرية فيما بعد على الثورات
واعتبروها عارضا غير طبيعي في المجتمعات ،كما لقيت هذه النظرية نقدا شديدا من (سان سيمون) و
(أوغيست كونت) و (كارل ماركس) ،إذ وصفها األخير بأنها ليست علمية وأكد على الطابع الحتمي
للثورات التي تحدث نتيجة ضرورات اقتصادية .54
 .1البنائية الوظيفية .كانت النظرية البنائية الوظيفية من ابرز النظريات التي حاولت تفسير ظاهرة
الثورة ،وكشف المصادر الموضوعية للتغيير الثوري داخل نسق الظواهر االجتماعية .ومن ابرز دعاتها
(تالكوت بارسونز  )7717 – 7720الذي يعتبر الثورة انحرافا مرضيا يؤدي إلى خلخلة التوازن في بناء
السلطة  . 55وكذلك (روبرت مرتون) ،الذي يرى أن االختالالت الوظيفية يمكن أن تفضي إلى حالة من
عدم االستقرار ،ويكون التمرد استجابة لهذه الحالة.
يتأسس التناول البنائي الوظيفي على مفهوم القيم  ،وكشف المصادر الموضوعية للتغيير الثوري داخل
نسق الظواهر االجتماعية ،فترى البنائية الوظيفية أن النسق االجتماعي سيواجه صعوبات حين ال تستطيع

 52قارن :عبد الوهاب الكيالي ،الموسوعة السياسية (بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،الجزء األول ،)7717 ،ص .112
 53نفس المصدر الساب  ،ص .117
 54قارن :يوري كرازين ،علم الثورة في النظرية الماركسية ،ترجمة سمير كرم (بيروت :دار الطليعة  ،ط ،)7712 ،7مصدر سابق ،ص .27
 55قارن :فوزية العطية ،علم اجتماع الثورة وخصائص المجتمع الثوري ،مجلة كلية اآلداب العراقية ،العدد الرابع والعشرين ،7717.ص .828
ومن اهم اعمال بارسونزTalcott Parsons,Sociological Theory and Modern Society (1968), and: Politics and Social :
Structure (1969).
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القيم القائمة تفسير التغييرات في الجوانب البيئية المحيطة ،األمر الذي يتطلب احتياج البيئة المحيطة إلى
قيم جديدة تكون لديها القدرة التفسيرية ،وهذا ال يتأتى إال عن طريق التطور أو الثورة .56
واالختالل الوظيفي الذي يتعرض له المجتمع يوجب التعديل أو التغيير ،وإذا قاومت السلطة هذا التغيير
فإن التغييرات تكتسب طابعا ثوريا.
وقد ظهر هذا التفسير للثورة على يد مجموعة من الباحثين في أوروبا الغربية والواليات المتحدة
األمريكية ،منهم (سينموند نيومان) ،و (كرين برينتون) ،ويرى التفسير المذكور أن األسباب المؤدية
للثورة ،والعوامل الدافعة لها ليست واضحة ومحددة ،ومن الصعب تمييزها ،حيث تحدث الثورة دون
مقدمات ،وتكون بمثابة طفرة في مسار التطور التاريخي ،وانكسارا ً رئيسا ً في المسار العام لتطور
المجتمع ،نتيجة ضغوط ومصاعب متزايدة ،ويؤدي تفاعلها إلى تغيير أساسي في التنظيم السياسي والبنيان
االجتماعي ،والتحكم في الملكية .وتأتي الثورة في إطار العنف التحرري العادي الذي يستهدف تحرير
اإلنسان من الظلم والقهر ،وهي الوسيلة الفاعلة لتحقيق الطفرات التاريخية القادرة على بناء مجتمعات
متقدمة.
لقيت هذه النظرية العديد من االنتقادات من بينها أنها ال تشير لى مصدر االختالل الوظيفي ،أو سبب
التناقضات االجتماعية ،وال تميز بين مظاهر االختالل الوظيفي وبين التناقضات التي تظهر في أي
مجتمع ،سواء تلك التي تؤدي إلى الثورة أم التي ال تؤدي إليها.
وهذا التفسير ال يفرق بين الثورة والثورة المضادة ،ولهذا يصف )برينتون( االنقالب الفاشي في
إيطاليا ،واالنقالب النازي في ألمانيا بأنهما ثورتان ،ويرى أن الثورة المضادة هي االستمرار المنطقي
للثورة !.
 .4المادية التاريخية .باختصار شديد ،تنطلق المادية التاريخية من التفسير المادي للتاريخ ،وترى بأن
التناقض هو سبب التطور ،وتطبيق هذا المذهب يؤدي إلى تفسير سير التاريخ بالتناقض بين مكونات
الجانب المادي للمجتمع ،وترى هذه النظرية أن الصراع بين المصالح المختلفة ،والمتعارضة أحيانا داخل
النسق السوسيولوجي ضرورة الزمة للتغيير االجتماعي ،ويعتبر (ماركس) أن الصراع الطبقي هو
الموضوع والمحرك الرئيسي للتاريخ وال يمكن أن ينتهي إال بالثورة.
كما يعتقد (ماركس( أن القوى المنتجة في المجتمع تدخل في مرحلة من مراحل تطورها في صراع مع
عالقات االنتاج وجوهرها عالقات الملكية ومع اإلطار االجتماعي والسياسي القائم ،وعندما تصبح
عالقات الملكية معوقة لإلنتاج تحدث أزمة وتبدأ حقبة من الثورات االجتماعية وال تستطيع الطبقات
الحاكمة ،وال تريد الطبقات المستغَلة أن تعيشا معا في ظل الشروط القائمة .وهذا التناقض بين الطبقات هو
الذي يفضي إلى ثورة عنيفة.
فالحكم على أي ثورة يجب أن يكون نابعا ً من أهداف اجتماعية معينة .وقد حاوال (ماركس) ،و
(إنجلز( ،إقامة نسق تاريخي للتطور االجتماعي من خالل التركيز علي األساس المادي ،حيث فسرا

 56قارن :شعبان الطاهر األسود  ،مصدر سب ذكره ،ص.17
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التاريخ بأنه صراع بين الطبقات ال األجناس .فإحالل نظام إنتاجي بنظام آخر يؤدي إلي ظهور ضغوط
سياسية وتغيرات تتبعها الثورة .57
المدخل اذن له ذه المقاربة هو وجود وحدة ال تنفصم بين القوى المنتجة وعالقات االنتاج ،وتسمى هذه
الوحدة باسلوب االنتاج .واسلوب االنتاج هو االساس الذي تبنى عليه حياة المجتمع كلها .والعالقات
االنتاجية التي تنشأ بين الناس اثناء العملية االنتاجية هي التي تشكل االساس االقتصادي للمجتمع ،الذي
ينبثق تجاوبا معه البناء الفوقي ،والمقصود به مجموع االفكار السياسية وااليديولوجية للمجتمع
والمؤسسات المالئمة لها .واسلوب االنتاج متحدا مع البناء الفوقي يكونان ما يسمى بالتشكيلة االجتماعية –
االقتصادية.
تتحدد العالقات االنتاجية – في نهاية االمر – تبعا لمستوى تطور القوى االنتاجية .ودائما ما تبدأ
التغيرات في االنتاج االجتماعي بالتغير في القوى المنتجة وفي مقدمتها ادوات العمل ،فهذه القوى اكثر
عناصر االنتاج ديناميكية.
ومن المفيد االشارة هنا الى ان العالقات االنتاجية ال تقتفي اثر تطور القوى المنتجة على نحو سلبي.
فهي ذات تاثير عكسي على تطور القوى المنتجة بحيث تزيد او تقلل سرعته .وطالما كانت العالقات
االنتاجية متالئمة مع مستوى معين من تطور القوى المنتجة ،فهي تلعب دورا في تنميتها .ونظرا ألن
القوى المنتجة تمتاز بطبيعتها الديناميكية المتواصلة فإنه وعند مرحلة معينة من التطور تصبح العالقات
االنتاجية السائدة غير مالئمة للقوى المنتجة المتطورة؛ فتصبح عندئذ عقبة في طريق نمو القوى المنتجة
الالحق.
ونتيجة الن العالقات االنتاجية لم تعد تالئم القوى المنتجة الجديدة ،عندها يحتدم الصراع بين القوى
المنتجة والعالقات االنتاجية .ويحل هذا الصراع عن طريق تصفية نظام العالقات االنتاجية الذي فقد مبرر
وجوده .ويعتبر النزاع الناشب بين القوى المنتجة الجديدة والعالقات االنتاجية القديمة ،بمثابة االساس
االقتصادي للثورة االجتماعية .58
لقد قدم (ماركس) اهم االطر النظرية لتفسير هذه الظاهرة الخطيرة .وما يميز علم االجتماع عند
(ماركس) عن علم االجتماع البرجوازي المعاصر ،هو تأكيده (ماركس) على التغيير االجتماعي .فكل علم
االجتماع عنده يدور حول فكرة ان المجتمع هو اساسا متغير وغير ثابت .ونظرية ماركس في الثورة
تصدر اساسا عن نموذجه للمجتمع القائم على الصراع ،بمعنى ان هذا النموذج يقوم على افتراض ان
المجتمع يتسم بالصراع الدائم بين الطبقات المتعارضة المصالح فيه .ومن هذا النموذج "يفسر الصراع في
ضوء عالقات اجتماعية محددة" .وعن طريق تحليل االنماط الخاصة من العالقات االجتماعية يتم التوصل
الى فهم اسباب حدوث المواقف الثورية ،وعن طريق اضافة القضايا الماركسية الى النموذج ،يتم التوصل
الى نظرية ماركس .فالتمايز الطبقي هو العامل الحاسم عند ماركس في تشكيل الكيان السياسي .هكذا

 57قارن :وفاء علي داود ،التأصيل النظري لمفهوم الثورة والمفاهيم المرتبطة بها ،مجلة الديمقراطية ،مركز البحوث والدراسات السياسية
واالستراتيجية ،األهرام ،العدد /22ابريل .0271
 58لمزيد من التفاصيل حول هذه القضايا قارن :االقتصاد السياسي للراسمالية ،ترجمة ماهر عسل (موسكو :دار التقدم ،)7718،ص ص .77-7
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تصدر النظرية الماركسية في الثورة عن نموذج يقوم على فكرة التناقضات في المجتمع .وفي هذا النموذج
تؤدي التناقضات الى الصراع الطبقي الذي يقود بدوره الى التغيير الثوري .59
 .5نظرية تعبئة الموارد .من ابرز االتجاهات الحديثة في تفسير الحركات االجتماعية هو نظرية تعبئة
الموارد  .Resource Mobilization Theoryتبلورت هذه النظرية في ستينات القرن العشرين
ارتكانا الى فهم خاص يبحث في نشوء الحركات االجتماعية وآليات تدبيرها وتشكلها بواسطة الموارد
االقتصادية والسياسية والتواصلية ،التي تتوفر ل فراد والجماعات المنخرطة في الفعل االحتجاجي ،بدون
اغفال القدرة على استعمال هذه الموارد .60
وتهتم هذه المقاربة بالتأثير المباشر للحركات – القابل للقياس – على القضايا السياسية؛ بينما ال تعير
اهتماما كبيرا ألبعاد هذه الحركات على المستوى الفكري ،ومستوى رفع الوعي ،وبلورة الهوية.
ظهرت االرهاصات االولى لهذه النظرية في الواليات المتحدة ،في سياق البحث عن إطار تحليلي
للحركات االجتماعية ،خصوصا مع تنامي الحركات النسائية وقضايا الجندر وحركات السود والمدافعين
عن البيئة .تعير هذه النظرية جانبا كبيرا من االهتمام للصالت القائمة بين هذه الحركات والقضايا السياسية
المثارة في النسق المجتمعي ،الكتشاف جدل التأثير والتأثر بين االحتجاجي والسياسي.
يرى هذا المقترب الحركات االجتماعية باعتبارها استجابة عاقلة ومنطقية في مواجهة مواقف
و مكانات جديدة طرأت على المجتمع حديثا ،تشكل فرصا النتقال المجتمع من الوضع الحالي لوضع
افضل .ومن ثم ،ال ينظر للحركات االجتماعية على أساس انها مصدر من مصادر خلل المجتمع بل كجزء
من العملية السياسية ،والنظام السياسي نفسه ،تسعى ال الى تغيره تغييرا شامال ،وإنما الى " الوصول به
الى الصورة االفضل" .ويتم ذلك من خالل قيام تلك الحركات بتعبئة الموارد وتوظيفها لصالح المجتمع
وتطوره.
ومن المهم التذكير ايضا ان هذه النظرية ظهرت مع تنامي نضاالت النساء و احتجاجات السود و البيئيين
في أمريكا وقد ضع أسسها زالد  Zaldومكارثي  McCarthyوتقوم على ثالثة ركائز : 61
 ال يمكن اعتبار الفاعل االجتماعي موضوعا للسيكولوجيا ،ذلك أنه يعمل عقالنيا. ال تعد واقعية النظرية التقليدية مسألة مالئمة ،ذلك أن التحوالت االقتصادية االجتماعية متجاهلة عندظهور الفعل الجماعي.
 تعد التنظيمات ،على عكس فرضيات نموذج مجتمع الجماهير ،المفتاح الذي نفهم من خالله عملياتالتعبئة...أي أنها تربط تشكل الحركة االجتماعية بوجود موارد اقتصادية وسياسية للفاعلين ،باعتبارها
تعبير "عن استجابات منطقية لمواقف وإمكانيات طرأت حديثا في المجتمع " وليست خلال حاصال فيه.

 59قارن :د .دمحم فائز عبد اسعيد ،االسس النظرية لعلم االجتماع السياسي ،مصدر سابق ،ص 712-787
 60لمزيد من التفاصيل حول هذه المقاربة قارن :د.صالح ياسر ،الحركات االجتماعية :الجوهر – المفهوم – االنواع والسياقات المفسرة" ،الثقافة
الجديدة" العدد  ،117كانون الثاني  ،0272ص .02-1
 61قارن :ياسير بلهيبة ،من النضال الطبقي إلى النضال المعولم ،...مصدر سابق.
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تبتعد نظريات تعبئة الموارد عن الهبات الجماهيرية العفوية  ،التي تفتقد فيها الجماهير إلى الوعي و
التنظيم  ،وتهتم بالفعل التنظيمي الشبكي و تحصيل الموارد واستثمارها عقالنيا  ،مما يفسر ارتكاز
نظريتها على دور الطبقة المتوسطة وضعف اهتماها بالفئات الفقيرة وبذلك تكون قد أهملت دور البنى
السياسية – حسب نقد  -Peter singerعلى اعتبار " أن اختالف السياق السياسي و الجغرافي يحدد
طبيعة الحركة االجتماعية " من حيث شكل تمظهرها ونوعيتها .
نشر النص المؤسس لنظرية "تعبئة الموارد" سنة  ،62 7711وظهرت كبديل أول على المقترب السائد
في إطار النظرية التنموية التي اعتبرت الثورات واالحتجاجات سلوكيات سياسية غير سوية أطلق عليها
"نظرية الحرمان" .هذه األخيرة اعتبرت االحتجاج نتيجة لإلحساس بعدم الرضى وبالفشل في التأقلم مع
واقع المجتمع الحديث .وق ِدم االحتجاج من هذا المنظور الذي كان واسع االنتشار طيلة الستينات في حقل
السوسيولوجيا األمريكية بالخصوص ،كتعبير عن وضعية غير سوية من الناحية السوسيو-نفسية .ويمكن
اعتبار كتاب "لماذا يتمرد البشر" لمؤلفه تيد غير الذي صدر سنة  7712كمرجع ممثل لنظرية
الحرمان .63غير ان المعطيات الميدانية التي أفرزتها الحركات االجتماعية التي شملت العالم الغربي خالل
الستينيات في شكل معارضة الحروب والمطالبة بتوسيع حريات األقليات السوداء في الواليات المتحدة
بشكل خاص ،كانت تتنافي مع أطروحات الحرمان.
عوض ذلك أبرزت نظرية "تعبئة الموارد" الدور المركزي للفاعلين في الحركات االجتماعية باعتبار
أن لهم أهدافا يسعون لتحقيقها ويلجؤون في سبيل ذلك إلى توظيف وسائل غير تقليدية ،والتي من بينها
االحتجاجات ،وأن هذه األشكال من التعبير السياسي تظهر خارج المؤسسات الرسمية التي تتمثل في
األحزاب والنقابات والبرلمانات .إن ما يفسر االحتجاج في هذه الحالة ليس هو الوضع غير السوي ،وليس
هو اإلحساس بالحرمان ،ولكن وجود أفراد لهم هدف محدد يعملون من أجل تحقيقه على تعبئة الموارد
المتوفرة من خارج القنوات العادية ،ولذلك فقد اقتصر االهتمام في معالجة هذا الموضوع على األنظمة
الديمقراطية التي توفر مناخ التعبير الحر من خارج تلك القنوات .وبما أن احتجاجات الحركات االجتماعية
الجديدة تعالج القضايا التي لم تتمكن القنوات الرسمية من معالجتها ،فإنها لن تكون مركزية ،وال شاملة،
ولن تكون بالتالي إال قضايا الهامش .64
وفي ضوء هذه المالحظة يمكن القول ان هذا المقترب يرى الحركات االجتماعية باعتبارها استجابة
منطقية في مواجهة مواقف وامكانات جديدة طرأت على المجتمع حديثا ،تشكل فرصا النتقال المجتمع من
الوضع الحالي لوضع افضل .ومن ثم ،ال ينظر للحركات االجتماعية على اساس انها مصدر من مصادر
خلل المجتمع بل كجزء من العملية السياسية ،والنظام السياسي نفسه ،تسعى ال الى تغيره تغييرا شامال،
وانما الى الوصول به الى الصورة االفضل .ويتم ذلك من خالل قيام تلك الحركات بتعبئة الموارد
وتوظيفها لصالح المجتمع وتطوره.

62

J. D. McCarthy and M. N. Zald. “Resource Mobilization and Social Movements,” American Journal of
Sociology, 82, 1977, pp. 121-124.
 63قارن :تيد روبرت غير ،لماذا يتمرد البشر ،ترجمة ونشر مركز الخليج ل بحاث.0228 ،
 64قارن :عبد الحي مودن ،الرجة الثورية العربية على ضوء نظريات الثورات واالحتجاجات .متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
http://idamine.blogspot.se/2011/06/blog-post.html
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ومن جهة اخرى يكمن االختالف األساسي بين النظرية التقليدية ونظرية تعبئة الموارد في اعتقاد
األولى ،على حسب تصور صاحبها (كورنهوزر) ،إن عماد الفعل الجماعي يعود إلى غياب التنظيمات
الوسيطة ،في حين تعتقد الثانية أنه على العكس ،أن التنظيمات الوسيطة هي عصب الفعل الجماعي .كما
شرح كورنهوزر مسألة أن غياب عالقات التضامن التقليدية تم تعويضه من خالل خلق عالقات تضامن
أخرى أكثر تطورا أفرزتها المدينة وأدارتها تنظيمات جديدة .هذه األخيرة هي السبب األساسي في ظهور
التعبئات االجتماعية التي تعيشها المجتمعات المعاصرة.
انتقدت نظرية تعبئة الموارد المقاربة السيكولوجية واهتمت أكثر بالمقاربة االقتصادية التي أصبحت
عماد تحاليلها .فهي تعتقد أن الفاعلين الجماعيين أناس عقالنيون ويتصرفون انطالقا من حسابات دقيقة.
يشبه كل من زالد وماكرثي منظمات الحركات االجتماعية بمديري المؤسسات ،حيث يتصرفون في عدد
معين من الموارد مثل العمل ،الموظفين ،التمويل ...لذلك فهم يعتمدون في اختيار إستراتيجيات حركتهم
على مفهومي الربح والخسارة.
كما انتقدت نظرية التعبئة ،عبر مساهمات زالد وماكرثي ،مفهوم وضعية النظرية التقليدية وشككت في
وجود عالقة سببية وثيقة تربط بين التحوالت االقتصادية واالجتماعية وظهور الكبت والحرمان اللذان
يؤديان إلى الفعل الجماعي .فهما ال يعتقدان في هذه اآللية السببية ،حيث يتجاوزانها الى تصور آخر ينبني
على فكرة أن التنظيمات هي التي تخلق الحاجيات المطلبية واالعتراضات المعبئة .ويقوالن في هذا
المعنى" :االعتراضات و االستياءات يمكن تحديدها ،خلقها والتالعب بها من قبل المديرين (القادة) و
التنظيمات" فاألزمة ،على حد اعتقادهم ،ال تشكل سببا مباشرا في عمليات التعبئة االجتماعية ،ذلك أنها ال
تتجاوز كونها موردا هاما لتنظيمات الحركات االجتماعية التي تعمل على استغاللها.65
يؤخذ على هذا المقترب/النظرية تركيزه على كون الموارد كعامل اساسي لتشكل الحركات االجتماعية،
مع اغفاله للحالة التي قد تفتقر فيها بعض الحركات االجتماعية للموارد ،وعلى الرغم من ذلك فانها تحقق
اهدافها وتزدهر.
ومن أبرز االنتقادات التي واجهتها هذه المقاربة هي االعتراض على مبالغتها في األهمية التي توليها
للفاعل على حساب البنى .إن لكل مجتمع موارده وفاعلوه ،ولكن القدرة على الفعل والتأثير ال تظهر إال
عندما تتوفر الفرص السياسية التي تسمح بذلك .إن الفرص السياسية ،وليس الفاعل والموارد ،هي التي
تخلق الحوافز لدى الفاعلين وتوقعاتهم بقدرتهم على النجاح وهذا ما يسمح بالقدرة على التعبئة وبالعمل
المشترك الفعال ،وبالتالي تؤدي إلى ظهور الحركات االجتماعية وقدرتها على الفعل.
ويمكن االستنتاج ،وفقا لهذه المقاربة ،أن الثورة وليدة سياق اجتماعي خاص بكل مجتمع ودولة ،وال
يمكن فهمها إال من خالله.
 .9تفسير الثورات وفقا لنظريات ادارة الصراع .تنطلق هذه المقاربة من ادارة الصراعات وتطرح
عدة اسئلة من بينها :اي نوع من تلك االدارة يقود الى االنفجار الثوري؟ وهل كان الوضع الذي سبق
الحراكات الشعبية "صراعيا"؟.
 65قارن :رياض الصيداوي  ،االنتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر .متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=161438
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من المفيد االشارة الى ان هناك عدة نظريات حول حقل الصراع ومدارسه  66لن نتوقف عندها ويمكن
التعرف عليها في اعمال عدة بل سنركز الجهد على ابرز عناصر هذه المقاربة.
ثمة ثالثة عناصر مفصلية في هذه المقاربة ال بد من التوقف عندها بتكثيف وهي :دارة الصراعات ،و
حل الصراعات ،و تحويل الصراعات ،وهي مفاهيم تعبر عن مناهج مختلفة لفهم الصراع والتعامل معه.
 دارة الصراع  ،Conflict Managementوهي تعبر عن تصور غير طموح للتعامل معالصراعات .فعلى مدى عقود ،بات هناك تصور بأن إدارة الصراع تعني تقليل أو وقف مظاهر العنف
والتصعيد فيه ،دون توقع حله فعال .ويري باحثون أن للصراعات العنيفة تبعات ،ال يمكن التخلص منها،
الرتباطها بخالفات في القيم والمصالح داخل وما بين المجتمعات المختلفة ،وألنها تعمق الخالفات وتكرس
نتائج يصعب تجاوزها .ويعتقد هؤالء المنظرون أن السعي إلى "حل مثل تلك الصراعات أمر غير
واقعي ،وأفضل ما يمكن فعله هو إدارة ( )Manageهذه الصراعات واحتواؤها ،وفي بعض الحاالت
إلقاء العنف جانبا ،واستئناف العالقات السياسية الطبيعية"  .67إذن ،فإدارة الصراع تسعي الحتواء مظاهره
العنيفة ،وإيجاد تسويات وحلول مؤقتة.
 حل الصراعات  ،Conflict Resolutionوهو منطق أكثر طموحا من إدارة الصراع ،وفيه إيمانبأن حل الصراع ممكن .وأحد التعريفات لحل الصراعات ما يقدمه أحد رواد هذا الحقل( ،جون بيرتون)،
إذ يري أن " الصراع يتم حله ،إذا ما كانت النتيجة تلبي كليا الحاجات والمصالح لجميع األطراف ذات
العالقة .وينشأ هذا الوضع ،عندما توافق مختلف األطراف على استغالل ومشاركة مورد ما ،بطريقة
تؤدي إلى رضا الجميع واالنسجام مع قيمهم ومصالحهم" .68على أن مقترب حل الصراع تعرض
النتقادات عديدة ،لعل أبرزها أنه يعبر عن حالة مثالية قائمة على الحلول غير العنيفة ،وال يضع في
حسبانه الحلول العنيفة.
ويميز (بيرتون) بين "تسوية الصراع ،و "حل الصراع" ويري أن الصراع قد تمتد تسويته إذا ما
تضمن ما ينتج عن الصراع خسارة لطرف ،وكسبا للطرف اآلخر ،أو تسوية تتضمن أن الكل أو بعض
أطراف الصراع تخسر قدرا ما .69
 تحويل الصراع  ،Conflict Transformationوهو مقترب ظهر إثر االنتقادات التي وجهت إلىحل الصراع .وتنطلق مدرسة تحويل الصراع  -التي ظهرت في التسعينيات من القرن العشرين  -من أن
حل المشكالت التي تسبب الصراع هي بحد ذاتها أمر معقد ،بل غير ممكن ،ولذلك يجب التأثير في السياق
المحيط للصراع ،وتغييره ،وربما تغيير أطراف الصراع .ويدعو هذا المقترب إلى "التعامل مع المصادر

 66هناك عرض جيد لهذه القضايا ورد عند :احمد جميل عزام" ،اقتراب غير صفري" إلدارة نزاعات مابعد الثورات العربية ،السياسة الدولية،
ملحق اتجاهات نظرية العدد  ،772اكتوبر  0270وتمت االستفادة منه في تلخيص اطروحات هذه المقاربة.
67
Hugh Miall, Berghof. Handbook of Conflict Transformation, “Conflict Transformation: A Multi-Dimensional
Task”, www.berghof-center.org.
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االجتماعية والسياسية المتنوعة للصراع ،والعمل على تحويل الطاقة السلبية الخاصة بالحرب إلى تغيير
إيجابي في المجاالت االجتماعية والسياسية" .70
فعلى سبيل المثال ،يشير مقترب "تحويل الصراع" إلى ضرورة العمل على تغيير االيديولوجيا
واألفكار ،أو الوضع االقتصادي ،أو النظام السياسي في بلد ما قبل اللجوء إلى حل الصراعات ،وهو ما
يساعد على األقل في منع تحول الصراع إلى منحي عنيف .فمثال ،يعتقد أن نشر الديمقراطية وسيلة لمنع
العنف الداخلي ،أو حتي الحروب بين الدول.
 .1المقاربة النسقية أو الحَراك خارج النسق .تقوم نظرية األنساق العامة على مجموعة من
الفرضيات ،فهي تفترض بأن األنساق الحية وغير الحية ،يمكن النظر إليها والتعامل معها على أساس أنها
أنساق لها مواصفاتها الخاصة والتي تستحق الدراسة والتمعن .71
تنظر هذه المقاربة إلى العالم على أساس ترابطي ،فكل كيان قائم بذاته ينظر إليه من ناحية عالقاته
بالكيانات األخرى والتي تؤثر وتتأثر به ،وال ينظر إليه من ناحية الخصائص المكونة له  . 72كما تفترض
نظرية األنساق العامة بأن الكل أكبر من مجموع األجزاء المكونة له ،وأن االرتباط القائم بين األجزاء
المكونة ألي نسق يؤدي إلى وجود خصائص جديدة في النسق هي بالضرورة نتيجة لهذا االرتباط
واالعتمادية المتبادلة بين األجزاء المكونة للنسق.
وتفترض هذه النظرية كذلك بأن أي تغيير يطرأ على أي من األجزاء المكونة للنسق فإنه يؤدي
بالضرورة إلى حدوث تغيير في النسق بصفة عامة ،كما يؤدي إلى حدوث تغيير في األجزاء األخرى
المكونة لنفس النسق.
ومن جهة اخرى فانه وعندما تعتري النسق أزمة عامة أو جزئية ،تنشأ من اختالل بنيوي عميق،
وتتعارض مصالح الفاعلين االجتماعيين ،حينئذ يلح كل طرف على تحصين مصالحة وتقوية رساميله
الرمزية والمادية ،وفي سياق هذا السعي الحثيث إلى الحفاظ على الحال أو الجنوح إلى صياغة المآل ،يبدو
النسق مكونا من حقول من الصراع والتنافس حول اقتسام الثروة .ومن هنا يبدأ كل طرف في استثمار ما
يحوزه من وسائل وتقنيات وممارسات لتوجيه نهايات اللعبة نحو ما تقتضيه مصالحه األولية ،ليتواصل
الصراع االجتماعي بصيغ سلمية أو عنفية ،وذلك بالنظر إلى حدة االحتقان ومد التعارض بين المصالح.
في هذا اإلطار يلجأ الفاعل االجتماعي األقل امتالكا للرساميل الرمزية والمادية ،والمبعد قليال أو كثيرا من
دوائر صناعة القرار وعن حقلي االنتاج واالستهالك ،يلجأ إلى التعبير عن مطالبه الملحة ،عبر سلم
احتجاجي يتخذ منحى تصاعدي في الغالب .في حين ينطلق الفاعل االقوى المالك بالضرورة إلمكانات
العنف المشروع والمتحكم بالتالي في موازين القوى ووسائل االنتاج والمنتجات ،ينطلق في الرد على
مناوئيه ومنافسيه ،بما يتوافر لديه من أجهزة أيديولوجية وقمعية.
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إن األمر وفقا لهذا التفسير يبدو كما هو استراتيجية العنف والعنف المضاد" ،فهو عند القوي وسيلة
لتثبيت واقع عدم التكافؤ وتشريع المقتضيات الضامنة الستمراريته ،وهو لدى الضعيف واحدة من الوسائل
الكفيلة باسترداد مكانته وصيانة قيمه" .73
وهكذا ففي سياق الفعل ورد الفعل ،تتطور الصيغ االحتجاجية وتتقوى امكانات التغيير أو التكريس تبعا
لمآالت التنافس والصراع بين هذين الفاعلين.
إن مناخ األزمة واالختالل يساهم بشكل واضح في ميالد الحركات االحتجاجية ،ويساهم أيضا في تقوية
تعبر عن نوع من االختناق البنيوي
مؤشرات الصراع والتنافس بين الفاعلين االجتماعيين ،ألن األزمة ِ
الذي ال تستمر معه التبادالت االجتماعية بشكل عام ،مثلما يعبر االختالل عن حالة من الالتوازن في شأن
االستفادة من خيرات النسق" ،ففساد الحكم يؤدي إلى سوء توزيع الثروة ،وبالتالي تزايد فاحش في الفوارق
بين الطبقات االجتماعية ،األمر الذي يؤدِي إلى صراع طبقي نتيجة عجز النخب الحاكمة عن إقامة عدالة
جتماعية"  .74وهذا االختناق والالتوازن معا يؤدِيان إلى احتقان مجتمعي؛ يجد ترجمته الصريحة في
أشكال االحتجاج االجتماعي التي تلوح في أكثر من مناسبة ،وعلى أكثر من صعيد في داللة قصوى على
أن الصراع فاقت حرارته حدود المحتمل .وهكذا فالالتوازن في المصالح والحاجات هو الذي يخلق نوعا
من التوتر و "الفوضى الجزئية أو العامة" في حقول النسق ،وهو الذي ينتج في النهاية ثنائية االستفادة
يقوي من إمكانات المساءلة والبحث عن أجدر السبل إلعادة التوازن وشرعنة الواقع ،وهذا
والحرمان ،مما ِ
ما يجعل من مطلب التوازن مطلبا مالزما لكل الحركات االحتجاجية ،و بعدا رئيسا من أبعادها العميقة.
لهذا ليس دقيقا فهم هذه الحركات على أنها ممارسات فوضوية ،وإن بدت ظاهريا كذلك احيانا ،ألن
محركها األصلي يطمح إلى تكريس التوازن المجتمعي ،وتجاوز حاالت التفاوت واالختالل .إن الالتوازن
االجتماعي ينشأ بسبب ظهور أوضاع غير عادلة تتعارض فيها المصالح ،او باالحرى تنتهك فيها مصالح
البعض ،وهو ما يقود إلى بروز مضط ِهدين ومضطهديَن ،أي مالكين لوسائل اإلنتاج واإلكراه ،وغير
مالكين أصال لهذه الوسائل .ويقود ذلك الى نشوء تعارض في الرؤى والمواقف واختالل بنيوي مأزوم،
يجعل كل طرف يشحذ إمكانيته وقواه إلدارة الصراع وتحصين المواقع .وهنا بالضبط يبدأ االحتجاج من
أجل إعادة توزيع منافع النسق وتجاوز حاالت االستعصاء واالضطهاد والالتوازن.75
إن ما يجعل من الحركة االحتجاجية ممارسة نوعية ،بمقدورها االنتقال إلى مستوى الحركة االجتماعية
المستمرة في الزمان ،والمحدثة فعال لتغييرات عميقة في بنية النسق ،ما يجعل هذا األمر ممكنا وإلى حد
بعيد ،عنصران مترابطان وهما "األيديولوجية المتماسكة التي تحدِد األهداف والمرامي القريبة والبعيدة،
ثم التنظيم المترابط الذي يضم أطراف الحركة ويحدِد مسؤوليات األعضاء فيها ودرجات انتمائهم
وأساليب عملهم"  ،76فالسند األيديولوجي النظري مضافا إليه األفق التنظيمي الصلب يمهدان لتش ُّكل
الحركة االجتماعية ويضمنان لها ممكنات النجاح والتغيير.
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ومن جهة اخرى فإنه وكلما كانت معطيات النسق مائلة إلى مزيد من الضبط والتحكم في التفاصيل،
كلما كانت فرص استمرار االحتجاج ونجاحه محصورة جدا .ففي حالة األنظمة الكليانية (الشمولية) يصير
من المتعذر أو على األقل من النادر جدا إنجاح الممارسة االحتجاجية والذهاب بها بعيدا إلى غاية تحقيق
األهداف ،فاالحتجاج ممنوع بقوة القهر والقمع ،وما على الذين ال يملكون إال انتظار لحظات التراخي
والضعف التي تطرأ على مشاريع الضبط إلعالن الرفض وممارسته.
كما أنه في ظل األنساق التي تشتغل فيها جيدا آليات التطبيع واإلدماج والتهميش ،يكون الفشل أو
التوقف في منتصف الطريق ،من نصيب الحركات االحتجاجية .ففي ظل هذه األنساق يواجه كل خروج
محتمل عن معايير الجماعة وقواعدها بصيغ االحتواء والتطبيع ،التي تنتهي بإدماج المحتجين وتبخيس
الصراع معهم ،وتحويل مجراه نحو ما ال يتعارض مع مصالح النسق .كما أن هذه األنساق ال تجد حرجا
في اللجوء إلى تقنيات الفرملة والتهميش في حاالت إخفاق عمليات التدجين واالحتواء ،فاإلقصاء
والتهميش تكون له كامل الجدوى في االنتهاء من "شغب" عارض أو عنف مضاد ناتج بالضرورة عن
عنف سابق عليه.
تتيح المالحظات اعاله االستنتاج بأن مالكي وسائل اإلنتاج واإلكراه يتعاملون مع السلوك االحتجاجي
باالرتهان دائما إلى أجهزتهم القمعية أو األيديولوجية أو كليهما عند اقتضاء الحاجة .وطبيعي أن نوعية
االحتجاج ودرجته هي التي تحسم االختيار وتبرر حتمية طلب خدمات األجهزة القمعية أو األيديولوجية.
فإذا كان االحتجاج بسيطا في المنشأ والمقصد والوسيلة ،كان اللجوء إلى آليات التطبيع واالحتواء مناسبا،
خصوصا وأن أي نسق ،ومهما كانت مرجعيته يحاول دائما االقتصاد في طلب خدمات أجهزة عنفه لجملة
اسباب من بينها ان يؤدي استخدام هذه االجهزة وبكثافة الى نتائج عكسية قد تطيح بالنظام الحاكم بمجموعة
(وامثلة بعض البلدان التي حدث فيها "الربيع العربي" ما تزال ماثلة للعيان) .أما إذا كان االحتجاج فوق
حدود المتوقع ومن الممكن أن يهدد مصالح من يملكون بشكل نسبي أو كلي ،فإن استثمار العنف المشروع
وغير المشروع يكون المنهج األقرب بالنسبة ألسياد النسق ،في سبيل تحصين وحماية مصالحهم
ورساميلهم المادية والرمزية .77
ان االنتفاضات التي اندلعت في العديد من البلدان العربية – حسب هذه المقاربة -هي ،بمعنى ما ،محاولة
لتجاوز إخفاق األنساق المهيمنة التي تخلفت عن استيعاب الحاجة إلى تحوالت عميقة .فقد بينت أوالً أن ما
تحتاج إليه الدول هو ديموقراطية التأسيس ال ديموقراطية التسيير فحسب ،فاألولى تهدف إلى تغيير
القواعد والمبادئ التي تحكم العملية السياسية برمتها ،والثانية تركز على المعنى الضيق لتداول السلطة
وينحصر هدفها في تعديل البرامج وتحسين السياسات.
وبينما تولد األخيرة من رحم األغلبيات التي تفرزها الصناديق ،وتقرر بالتالي مصير السلطة مهما
كانت ضئيلة ،تقوم األولى على نوع خاص من اإلجماع ،هو إجماع الناشطين والمبادرين والنخب
المستعدة لتحويل آرائها وأفكارها إلى فعل سياسي ،وال يشمل ذلك بالضرورة األطياف الساكنة وغير
الناشطة في المجتمع.
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ان االنتفاضات التي اندلعت اوائل عام  0277أكدت أيضا ً أن المبادرة انتقلت من "الطبقة الوسطى" إلى
فئات وشرائح واسعة متعددة الطبقات ،تضم أفرادا ً لديهم ما يكفي من المعرفة إلنتاج المعلومات وتداولها
ومن ثم مزجها داخل وعاء موحد .وهذا التمازج هو الذي أوجد في نهاية المطاف عقالً جماعيا ً تولى قيادة
وتوجيه الخطوات األخيرة والحاسمة لالنتفاضات ،ليصير معيار االنتماء إلى مجتمع التغيير امتالك ما
يكفي من المعرفة لتوليد وعي سياسي جديد ومتآلف ،ال مستوى الدخل.
وتدل االنتفاضات ثالثا على أن التغيير يجب أن يطول األفكار والمفاهيم ال الوقائع أو األحداث فحسب.
وفيما لم تفلح الخسائر الناتجة من االنهيارات المالية والمقدرة بأكثر من  %02من الناتج العالمي
االجمالي ،في زحزحة صناع القرار العالميين عن آرائهم االقتصادية والمالية المتطرفة ،وكذلك هو أمر
أزمة الغذاء األخيرة التي لم تقنع أحدا ً بتليين المواقف المتنكرة دون كلل لقضايا الفقر واإلقصاء ،فإن
الشوارع في مختلف المدن في البلدان العربية التي ربطت على نحو ال لبس فيه بين المعضالت السياسية
واألزمات االجتماعية ،ألزمت المؤسسات الدولية أن تفكر ولو لمرة واحدة في مراجعة المعايير التي
تطبقها على الدول ،بل إن المدير العام لصندوق النقد الدولي في حينه (دومينيك ستراوس ــ كان) ،أشار
إلى أن مجموعة المؤشرات التي تق ِوم أداء االقتصادات العالمية غير مكتملة ،ألنها ال تضم مؤشرات
نوعية مثل الفقر والمساواة في توزيع المداخيل والثروات.
بين مسار االنتفاضات في العديد من البلدان العربية إن قوى التغيير هي قوى كامنة ،وتنتمي غالبا ً إلى
فضاءات موازية وغير مرئية ،وإن الصراعات الطافية على السطح ال تعبر إال عن جزء من "كرة الثلج"
المتدحرجة كما يقال.
 .1مقاربة التهميش االجتماعي.اشكالية الفئات المهمشة كاداة لتفسير االنتفاضات والحراك االجتماعي
في البلدان العربية
دون االنتقةةاص مةةن جهةةود البةةةاحثين الةةذين يعتمةةدون المةةنهج الماركسةةةي فةةي دراسةةاتهم للظةةةواهر
االجتماعية ،وانتاج معرفة علمية عنها ،نستطيع أن نقول أن العديد من هؤالء في مسعاهم لتحديةد طبيعةة "
الفئات الهامشية " في بلدان " العالم الثالث " يستعيرون أطروحةات مةاركس وانجلةز ومفاهيمهمةا حةول "
رع اع الم دن " أو " الفئ ات الهامش ية " التةةي نشةةأت فةةي الق رن التاس ع عش ر ،أي دون أخةةذ الظ روف
التاريخية التي صيغت في ظلها تلك المفاهيم ،أي تاريخية المفاهيم.
يتعةةين اذن القيةةام بقةةراءة سةةريعة الطروحةةات مةةاركس ،وأنجلةةز فةةي هةةذا المجةةال ،وبيةةان مةةدى قيمتهةةا
المعرفية في تحديد طبيعة " الفئات " الناشئة في بلةداننا عنةد تخةوم القةرنين العشةرين والحةادي والعشةرين،
وهل تماثل ،من حيث خصائصها ،تلك التي نشأت في القرن التاسع عشر.
كتب أنجلز في مقدمته لكتاب " حركة الفالحين في الماني ا " عةن حثال ة البروليتاري ا مةا يلةي  " :حثالةة
البروليتاريةةا .......تمثةةل نفاي ات مةةن جميةةع العناصةةر المتفسةةخة اخالقيةةا ونفسةةيا مةةن جميةةع الطبقةةات ،والتةةي
تتركز بصورة رئيسية في المدن الكبيرة .......إن هؤالء االوباش مأجورون كليا ومزعجون اشةد االزعةاج
بلجاجتهم " .78
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إن قراءة التعريف اعاله تسمح لنا باستخالص ثالثة أفكار اساسية أراد أنجلس أن يعبر عنها:
 إن حثال ة البروليتاري ا ،بالنس بة ألنجل ز ،ه ي تل ك النفاي ات م ن العناص ر المتفس خة م ن جمي ع
الطبق ات ،التةةي تتركةز بصةةورة رئيسةية فةةي المةدن ،أي أن هةةذه الحثال ة ال تمت از بالوح دة الطبقي ة
(االنتماء لطبقة محددة) ،وبالتالي فةإن حثال ة البروليتاري ا هن ا ه ي تعبي ر مج ازي ول يس مفهوم ا
علميا دقيقا.
 وتأسيسا على المالحظة اعاله يمكن القول بأن انجلز يعتمد هنا المعيار النفساني االخالقي ،ولةيس
االقتصادي في تحديد هذه " الحثالة ".
 انع دام عنص ر التخص ص ف ي ممارس ة " النش اط " .إن أهميةةة هةةذه الخاصةةية تكمةةن فةةي قابليةةة
عناصةر الحثالةة واسةةتعدادهم لممارسةة كةةل " االعمةال " التةةي تعةرض علةةيهم .إن عةدم التخصةةص
يجعلهم على استعداد لممارسة كل " االعمال غير العادية " " ،القذرة " ،تلك التي تتطلب الصالبة
والصلف وتحعةل مةنهم أكثةر فضاضةة وحبةا للمغةامرة ،وبالتةالي فةإنهم " مزعجةون اشةد االزعةاج
بلجاجتهم ".
أما بالنسبة لماركس فإنه أنتج مفهوما أخر للتعبير عن هةذه الفئةات فكتةب قةائال  " :أمةا رع اع الم دن،
هذه الحشرات الجامدة ،حثالة أدنةى جماعةات المجتمةع القةديم ،فقةد تجةرهم ثةورة البروليتاريةا الةى الحركةة،
ولكن ظروف معيشتهم ،وأوضاع حياتهم تجعلهم أكثر استعدادا لبيع انفسهم الى المكائد الرجعية " .79
هنا نعثر عند ماركس ،مقارنة بانجلز ،على مفهوم (رع اع الم دن) كتعبيةر عةن هةذه " الحثال ة " ،الةذي
ظهر في تعريف أنجلز .إن ظةروف معيشةة هةؤالء الصةعبة والتعيسةة يمكنهةا أن تجعةل مةنهم ق وة ج اهزة،
حسةةةب تعبيةةةر مةةةاركس ،ومسةةةتعدة لتقةةةديم " خةةةدماتها " فةةةي اللحظةةةات الحاسةةةمة ،فةةةي لحظةةةات التحةةةوالت
االجتماعية الكبرى ،أو في لحظات األزمة .أليس مثال " لويس بونابرت " تعبيةرا عةن القةوة الرهيبةة التةي
تتمتع بها هذه " الفئات " ،حين استخدمها في توجيه حرابها لقمع خصومه .80
وفي عمل اخر لماركس نرى أنه يستخدم مفهوم البروليتاريا الرثة بطريقة مجازيةة ،لةيس لوصةف تلةك
الفئات التي تحةدثنا عنهةا وانمةا لوص ف " أجنح ة " البرجوازي ة ذاته ا .هكةذا علةى سةبيل المثةال نجةد عنةد
ماركس فةي " االيديولوجي ة االلماني ة " تعارضةا بةين البرجوازيةة والطبقةة الصةناعية الكبةرى ،حيةث تلةك
الطبقات ،حسب اعتقاده ،تؤدي وظائف اجتماعية مختلفة ،ومصالح البرجوازية يمكةن أن تنتهةي فةي حةدود
كل شعب ،في حين أن الطبقة الصناعية الكبرى هي طبقة " دولية " ،طبقة ذات طبيعة كوسموبوليتية . 81
اما في " المعارك الطبقية في فرنسا " فقد سعى ماركس البراز التقاطع الناشىء بين المصةالح الطبقيةة
لالرستقراطية المالية مع مصالح البرجوازية الصةناعية  82وتوصةل الةى اس تنتاج مهةم بةأن االرس تقراطية
المالي ة تث رى ل يس عب ر حق ل االنت اج ،ب ل عب ر اس تحواذها ،وب ذكاء ،عل ى الث روات الموج ودة ،وله ذا
يسميها بتهكم بـ " بروليتاريا رثة تتربع على قمة المجتمع البرجوازي " .83
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ال ينبغي اسةتخالص اسةتنتاجات متعجلةة مةن هةذه االطروحةات وتحميلهةا أكثةر ممةا يجةب ،غيةر ان مةا
ينبغي التأكيد عليه في هةذا المجةال هةو ض رورة ق راءة ه ذه التع اريف ض من الس ياق الت اريخي-السياس ي
الذي انتجت فيه.
لم يكن هدف ماركس وانجلز االساسي ،انتاج معرفة بهذه الفئات انما كان همهما المعرفي يدور ح ول
قضية اعم  :انتاج معرفة نظرية – منهجية بالتشكيلة أو التكوين الرأسمالي ،بهدف طرح ب ديل يتج اوز
ذلك التكوين على المستوى النظري والسياسي في آن .لذلك تبدو صةحيحة االطروحةة القائلةة " بضةرورة
التميز " الواضح بين ادوات نظرية مصاغة على مستوى التجريةد " ......وبةين االدوات التحليليةة الالزمةة
لدراسة أوضاع محددة تكون اكثر تعقيدا وتشابكا ".
******
وانطالقا من المالحظات اعاله ،فان الحاجة تتعاظم اكثر من أي وقت مضى الى دراسات اكثر
انضباطا – منهجية – للتكوينات االجتماعية في "العالم الثالث" ولتحليل اكثر ملموسية للبنية االجتماعية
والوزن النوعي لكل طبقة وفئة وشريحة اجتماعية بشكل صحيح .وبالرغم من "السيل الهائل" من
الدراسات التي ظهرت ،ما زلنا لحد اللحظة على دراية بواقع هذه المجتمعات هي اقرب الى المعرفة
العادية منها الى المعرفة العلمية ،في احيان عديدة ،هذا عدا عن اختالط المفاهيم واضطرابها .ومن هنا
تتأتى ضرورة التأمل في واقعنا ،رؤيته كما هو ،وليس تفصيله وفق مقاسات نظرية مخططة في الذهن،
غير قابلة للنقاش ،وتبدو وكأنها كلية القدرة !
نبدأ معالجتنا هذه بسؤال بسيط :لماذا التأمل في " الفئات الهامشية" ؟ يتعين ابتداء التأكيد على أنه
بالرغم من العديد من المحاوالت إال أن مفهوم "الفئات الهامشية" ما زال بعيدا عن الوضوح النظري،
فالمصطلح يستخدم ،في واقع األمر ،من قبل البعض 84كأداة منهجية مساعدة للتحليل النظري العام ألزمة
التشكيالت التابعة ،في حين يستخدمه البعض االخر لتحليل بعض جوانب أزمة التشكيالت الرأسمالية
المتطورة  .85ومن هنا تنشأ الحاجة الى تحديد ما اذا كان هذا المفهوم يستند الى قاعدة نظرية قوية فعال،
وما اذا كان يضيف لفهمنا شيئا جديدا ،عن خصائص وديناميكية هذه التشكيالت .وعند دراسة هذه
الظواهر يمكن العثور على العديد من المصطلحات مثل :الفئات الهامشية ،البروليتاريا الرثة ،حثالة
البروليتاريا ،رعاع المدن  ....الخ ،ينطرح سؤال بسيط :هل هذه المفاهيم عبارة عن مترادفات
 ، Synonimsتعبر جميعا عن ظاهرة (أو ظواهر محددة) أم ال؟ فإذا كانت هذه المفاهيم تعبر عن ظاهرة
محددة ،فما هي الضرورة الموضوعية لهذه التسميات المختلفة؟ وإذا انطلقنا من مبدأ منهجي عام هو أن
لكل مفهوم أو مقولة حقل محدد ،عندها ينطرح سؤال آخر :هل تنتمي هذه المفاهيم لحقل واحد؟ ،وما هو
مبرر هذا التداخل ،أو االضطراب؟ وأخيرا ما هو المقصود بالهامشي من وجهة النظر العلمية ،وما هو
المقصود بالرث ،أو الحثالة ،وهل هي مصطلحات علمية أم ال؟
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نظرا ألن معظم الدراسات تعرض هذه الفئات وكأنها "نتاج" تطور التشكيالت الرأسمالية ،سواء في "
مراكزها" أم "أطرافها" ،ينطرح سؤال ملح أخر هو :هل أن ظاهرات من قبيل " الرث " أو " الهامشي "
 ......الخ هي ظاهرات مرتبطة بنشوء وتطور الرأسمالية فقط أم أنها تظهر في تشكيالت أخرى ،وفي
ظروف أخرى؟ إن التوصيفات ،ان تم قبولها دون تدقيق ،ستتركنا حيارى أمام هذا " التشابك الغريب "
بين مجموعة من المفاهيم تريد أو تسعى لتوصيف مجموعة من الظواهر ولكنها ال تعي ماهي مضامينها
وتجلياتها المختلفة .لذلك تبدو صحيحة االطروحة القائلة " بضرورة التميز " الواضح بين ادوات نظرية
مصاغة على مستوى التجريد  " ......وبين االدوات التحليلية الالزمة لدراسة أوضاع محددة تكون اكثر
تعقيدا وتشابكا " .86
ان مس ألة االص ول الطبقي ة واالنح دار االجتم اعي له ذه الفئ ات ف ي البل دان النامي ة ل م تحس م بص ورة
نهائية .لهذا ومن المفيد أوال أن نشةير الةى حقيقةة مهمةة جةدا ،وهةي أن تحدي د ج ذور ه ذه الفئ ات يح ب أن
يرتبط بتحليل خاصية تطور التكوين االجتماعي في بلدان " االطراف " .ونعتقد أن هذه المنهجية ستسةمح
انا باجراء مقاربة بين سيرورات نشوء وتطور هذه البلدان المتطورة وبلدان " االطراف " ،وبالتالي تحديد
جذور االختالف في النشوء وما يترتب عليه من ضرورة انتاج مجموعة جدي دة م ن المف اهيم الت ي تعب ر
عن هذه الظواهر.
ن نت اج معرف ة منتظم ة بص دد " الفئ ات الهامش ية " ف ي بل دان " الع الم الثال ث " يج ب أن ي رتبط
بتحليل خاصية التط ور الرأس مالي ف ي البل دان " الطرفي ة " ،أي تحلي ل خاص ية ظه ور الرأس مالية هن ا،
تحديد أصولها ،والنتائج ،والعواقب المرافقة لها.
ويمكن مالحظة ذلك في العديد من القضايا من بينها ان الرأسمالية " المحمولة " من الخارج ل م تحط م
البن ى التقليدي ة ،بةةل وعملةةت فةةي أحسةن االحةةوال علةةى تكيفه ا وفقةا ً الحتياجاتهةا ،وقةةد خضةةعت هةةذه البنةةى
لتطور بطيء ومؤلم دون أن تتعرض لتحطيم جزئي.
وهذه المالحظة مفيدة في فهم جذور تشكل " الفئات الهامشية ".
يتعةةين القةةول إن " تحريةةر " قةةوة العمةةل أثةةر انغةةراس العالقةةات الرأسةةمالية المتدفقةةة مةةن الخةةارج ،تمي ز
بسيرورة متناقضة للغاية:
 تحول الى " بروليتاريا " من جهة؛ وتحول الى " ما قبل بروليتاريا " من جهة ثانية.ومن شأن التأمل العميق في هذه السيرورة أن يساعدنا على االحاطة بالديناميكية والحراك االجتمةاعيين
في اقتصاد رأسمالي تبعي احاطة أفضل ،ويجعلنا على دراية بواقةع نلةك السةيرورات و " يحررنةا " مةن "
الزامية " نقل مخططات تحليل طبقت في ظةروف تاريخيةة أخةرى ،تختلةف عةن ظةروف هةذه البلةدان التةي
تشل موضوعا ً لتأمالتنا هذه.
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يتعين إذن أن نلخص فكرتنا هذه ونقول بأن الجزء االساسي من " الفئات الهامشية " للمدينة المعاصةرة
في البلدان " المحيطية" هي ليسةت فقةط "سةقط متةاع " ،االنتةاج الرأسةمالي ،وال ضةحايا البطالةة الدوريةة،
التي يتم امتصاصها بشكل منظم خةالل الةدورة الرأسةمالية وال هةي " الج يش االحتي اطي الص ناعي " ،وال
هي منتوج الوتيرة السريعة للهروب من الريف الى المدينة (أو إنهيةار الحةرفيين) والتةي يمكةن " التغلةب "
عليها من قبل االنتاج الرأسمالي مقارنة بالعرض على قوة العمل ،في " العالم الثالث".
نحن هنا شهود سيرورات من نوع مغاير تماما عن تلك الظواهر األوربية " المماثلة " ،إنها سيرورات
ذات طبيعة واسعة ،طويلة الم دى ،واأله م م ن ذل ك ه ي عب ارة ع ن س يرورات مرتبط ة عض ويا بالس نن
الرئيسية للتطور التابع " وخصائصه " الملموسة.
يطرح هذا االسةتنتاج ضةرورة تعميةق التحاليةل بصةدد قضةيتين ،اعتقةد أنهمةا مهمتةين فةي انتةاج معرفةة
أفضل بـ " خصوصية " الفئات الهامشية في البلدان "المحيطية".
 القضية االولى :هي أن انتاج معرفة منتظمة عةن الفئةات الهامشةية يسةتحث أوالً ،وقبةل كةل شةيء،
تحليل مضمون نمط " التراكم المحيطي " وآلياته التي "تفرخ" أو تفرز هذه الفئات .يمكةن القةول
إن هةذه " الجماعةات" التةي يتعةاظم حجمهةا باسةةتمرار ،ليس ت ناجم ة فق ط ع ن انح الل القطاع ات
االنتاجية التقليدية فقط ،بل هي ثمرة "إلدخال وزرع " النمط الراسمالي.
 القضية الثانية :ضرورة اجراء مقاربة بين هذا النمط من التراكم والت راكم ال ذي ت م ف ي بل دان "
المرك ز " الرأس مالي .إن التجربةةة التاريخيةةة لسةةيرورات التةةراكم فةةي " المركةةز" تبةةين أنهةةا تنةةتج
بشكل منتظم " الجيش االحتياطي الصناعي " ،في حين أن التراكم المحيطي ينتج علةى مةا يبةدو "
ما قبل بروليتاريا " .و نعتقد أن هذا التمييز ضروري على المستوى المفاهيمي.
نستطيع أن نقول ،انطالقا ً مةن المالحظةة السةابقة ،أن هةذه "الفئ ات الهامش ية" فةي "البلةدان المحيطيةة"
تمثل نتاجا لعملية نفي مزدوجة.
 فمن جهة تنتمي هذه الفئات الى أنم اط االنت اج م ا قب ل الرأس مالية ،أي بمعيةار القةوى المنتجةة الةى ق وىالتخلف والمحافظة ،حيث تصبح هذه القوى ضمن إطار عملية " التراكم المحيطي" بمثابة "جسم زائد".
 غيةةر أن هةةذا "الجس م الزائ د" نفسةةه هةةو نتةةاج مجموعةةة متنةةافرة مةةن قةةوى اجتماعيةةة تنتمةةي الةةى أصةةولتاريخية مختلفة يشترط التراكم التبعي ليس تصةفيتها جميعةا ً بةل "اع ادة طحنه ا" ،أي أن عمليةة "نفيهةا" ال
تكةةون كاملةةة ،ألن مةةن ضةةمن "متطلبةةات" قةةانون "التةةراكم المحيطةةي" عةةدم ازاحةةة الةةبعض منهةةا مةةن علةةى
"مسرح الحياة".
وقد ال يغامر المرء حين يقول بأن "اعادة الطحن" المذكورة اعاله تعني أن السةيرورات المرافقةة لةنمط
"التراكم التبعي" تنتج "ما قبل بروليتاريا" أكثر مما تساهم في عملية البلترة وخل الش روط لهيمن ة نم ط
االنتاج الرأسمالي .ولهذا يكون هذا النمط معاقا منذ لحظة والدتةه ،وبالتةالي فةإن عملي ة التهم يش ونش وء
"الفئات الهامشية" تصبح حقيقة من حقائ تطور هذا النمط وليس أثرا عارضا له.
إن وجود "مستنقع" ما قبل رأسمالي راكد يضم فئات همشها التطور التبعي ،الى جانب رأسمال طفيلةي
ومضارب ،يتقدم بسةرعة عاصةفة فةي معظةم البلةدان ،ويفةرض علةى المجتمعةات المختلفةة منظومةة "قيمةه
وقوانينه" ،يسةمح بةالقول بةأن هةذه الفئةات ،الراكةدة تحةت "قمقةم التبعيةة" للقةوى المسةيطرة ،سةتكون خةالل
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الفترة المقبلة في "طليعة" القوى التدميرية ووقود المعارك "الكبةرى" .وال ينبغةي نسةيان تجةارب التةاريخ،
فبونابرت استخدم تلك "الفئةات الهامشةية" بمثابةة رأس حربةة لتصةفية خصةوم الطبقةة المسةيطرة .وبعةد أن
أدى "وظيفته" قامت البرجوازية الفرنسية بإزاحته عةن سةلطتها التةي لةن تتقاسةمها مةع أحةد .فهةل سةنكون،
خالل االعوام المقبلة ،شهود حقبة بونابارتية جديدة .لكن ال ينبغي نسيان المثل الشهير :إن التاريخ يتكةرر،
لكنه يتكرر أما بملهاة أو بمأساة ،غير أن كليهما مر !!.
املبحث الثالث :املقاربات املفسرة للحركات االجتماعية يف زمن العوملة
شهدت دراسة الحركات االجتماعية " منعطفا ثقافيا " في مطلع الثمانينات من القرن العشرين ،حيث
بدأ التركيز على االبعاد الثقافية – الغير مادية – من الهويات الجديدة الجماعية Collective Identity
والعواطف والمشاعر لالفراد الداخلين في الحركة وتاثيرها على نشاط الحركة االجتماعية .وهناك ثمة
اتفاق على ان ذلك االتجاه الثقافي يتضمن اقترابين اساسيين هما:
 .0نظرية الحركات االجتماعية الجديدة New Social Movement Theory
من المعروف ان الحركات االجتماعية الجديدة تمثل مرحلة جديدة من مراحل الصراع من أجل
الديمقراطية ،من خالل اإلسهام في إعادة تعريف مفاهيم أساسية مثل الديمقراطية والقوة وأدوات الهيمنة،
فهذه الحركات ال تريد منافسة السلطة الرسمية ،وال تعتمد على المنظمات الجماهيرية المعتادة (كالنقابات
مثال) لتوصيل مطالبها إلى السلطة ،وتقع في موضع وسط بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات
الجماهيرية التقليدية ،ومع ذلك تنشغل دوما بقضايا عامة تصب في نهاية المطاف في صالح الحريات
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية .87
ومن المعروف انه تم تاصيل هذه النظرية في اوربا لتبرير مجموعة من الحركات الجديدة التي عرفتها
الستينات والسبعينات من القرن العشرين .كما قلنا سابقا فان مصطلح الحركات االجتماعية في اوربا
الغربية بدأ في اواخر الستينات من القرن العشرين ،عقب حركة الشباب والطلبة التي رفعت شعارات نزع
السالح ،وتحرير المرأة ،والدفاع عن البيئة ،وعن الهويات  ..الخ .ان طبيعة المطالب التي رفعتها تلك
الحركات قد شكلت نقلة نوعية في الحركات االجتماعية ،حيث طرح للمرة االولى بشكل يصعب تصنيفة
تحت أي تيار سياسي (سواء يميني او يساري).
وعلى عكس االتجاهات الكالسيكية التي ركزت على التناقضات بين الدولة والمجتمع ،او بين الدولة
والطبقة او بين النظام االجتماعي ومؤسساته ،كأساس لبروز الحركات االجتماعية ،جاءت نظرية
الحركات االجتماعية الجديدة لتنقل االهتمام الى فهم وتحليل " التفاعل االنساني " كفاعل اجتماعي يشكل
الطرف االساسي في عملية التغيير االجتماعي.
وتنظر هذه النظرية للحركات االجتماعية كفعل اجتماعي يعكس تناقضات المجتمع الحديث بسبب
العولمة والنيوليبرالية والبيروقراطية المفرطة .ويتم التشديد دوما ،في اطار هذه النظرية ،على االختالفات
القائمة بين الحركات االجتماعية القديمة واالخرى الجديدة ،التي تؤشر على االنتقال من الدفاع عن
المصالح الطبقية الى الدفاع عن المصالح غير الطبقية المتعلقة بالمصالح االنسانية الكونية .وهو ما يعبر،
 87لمزيد من التفاصيل قارن :د .إبراهيم البيومي غانم" ،الحركات االجتماعية تحوالت البنية وانفتاح المجال"  ،..مصدر سابق.
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حسب منظري هذه المقاربة ،عن ان هذه الحركات االجتماعية الجديدة تهتم اكثر بتطوير الهوية الجماعية
والمراهنة على الطبقة المتوسطة بدال من الطبقة العاملة.
وما يميز هذه النظرية هو ابتعادها عن اطار الطبقة ،وتبنيها للهويات المتنوعة عابرة الطبقات .ويشكل
المكون الثقافي فيها جوهرا للعمل والنشاط ،الذي يركز على الهويات والقيم واالعتبارات الثقافية التي
تبتعد عن تلك االبعاد المادية واالقتصادية التي دعت اليها الحركات االجتماعية (التقليدية).
ومن الجدير بالذكر ،ان تكوين الحركات االجتماعية الجديدة ال يتأسس بالضرورة على اطار
ايديولوجي واحد يجمع بين افراد تلك الحركة .فاالهم – عند هذه الحركات – من المرجعية السياسية هو
قدرة الحركة على المزج بين القضايا االجتماعية – العامة  ،والخاصة – والسياسية والبيئية بالشكل
الذي يمكنها من تحقيق الهدف العام والمتمثل في محاولة تخليص حالة االغتراب التي يعيشونها – والتي
تتعدى االغتراب االقتصادي الذي قصده ماركس لتشمل االغتراب السياسي والبعد عن مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من المالحظات اعاله التي تميز هذه النظرية ،إال انها جوبهت بالعديد من االنتقادات لعل
ابرزها هو مسعى هذه النظرية بحد ذاته .فقد ش ّك ّكت العديد من االدبيات في ان مصطلح " الجديدة " ليس
له اية دالالت مفاهيمية ،خصوصا وانه يبالغ في تحديد االختالفات بين الحركات التقليدية والجديدة بالشكل
الذي يعتم على االشياء المشتركة بينهما سواء في االهداف ،او النشأة ،وغيرها.
ب .المقاربات الثقافية  .Cultural Approachesويندرج ضمن االقترابات ما يلي:
 المقترب االطاري .بموجب هذا االقتراب يتم التاكيد على اهمية العامل االنساني في تفسير
الحركات االجتماعية ،وتركيزه على كيفية دمج المشاركين في الحركة االجتماعية بالبعد الثقافي
مع البعد العملي – المتعلق بالنشاط الجماعي – من خالل توظيف اطار يقوم على الرموز
والهويات واالبعاد الثقافية المشتركة بين هؤالء المشاركين ،بما يحقق الهدف من الحركة
االجتماعية.
 نموذج (براديغم) الفعل – الهوية  . Action-identity Paradigmهي النظرية التي ترى أن
الحركات االجتماعية تحول دون الركود االجتماعي ،وهي تقوم ضد األشكال المؤسسية القائمة
والمعايير المعرفية المرتبطة بها؛ أي أنها تقوم ضد المجموعات المهيمنة على عمليات إعادة
اإلنتاج االجتماعي واالقتصادي ،وتشكيل المعايير االجتماعية .تعتبر هذه النظرية الحركات
االجتماعية ديناميات اجتماعية حائلة دون الركود او الثبات االجتماعي؛ فهي افعال احتجاجية
تروم التغيير ومقاومة جميع امكانيات التكريس واعادة انتاج القائم من االوضاع ،وهو ما يجعل
منها ممارسات ضد الهيمنة .وفي هذا الصدد يلح انصار هذه النظرية على ان المجتمع المبرمج
والموجه من جانب التكنوقراط يبخس دور الطبقة العاملة ويحد من فعالياتها في صناعة التغيير.
لذا ينبغي وفقا لهذا البراديغم النظري فهم الحركة االجتماعية كفعل ضد الهيمنة من اجل تحصين
الهوية
ويرى هذا النموذج ان الحركات االجتماعية تلعب دورا رئيسيا في مقاومة المجموعات المهيمنة على
عمليات اعادة االنتاج االجتماعي واالقتصادي ،وتحول دون الركود االجتماعي ،بالشكل الذي يجعلها تقوم
باالساس ضد االشكال المؤسسية القائمة والمعايير المعرفية المرتبطة بها ،وتسعى لتشكيل معايير
اجتماعية جديدة.
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وهكذا فاذا كان النقاش قد تمحور في وقت سابق حول مفهوم الحركات االجتماعية واشكال االحتجاج،
فان االجتهادات النظرية في الوقت الحاضر باتت تنشغل اساسا بالمضامين والهويات والشروط البنيوية
التي تميز هذه الحركات.
ويرى بعض المروجين لهذه النظرية أن هناك إحالال تدريجيا يتم فيه استبدال الشكل القديم للرأسمالية
الصناعية بمجتمع مرحلة ما بعد التصنيع القائم على "البرمجة" – كما اشار الى ذلك االن تورين ،والذي
يتميز بأنماط مختلفة تماما من العالقات والصراعات الطبقية .ففي المجتمع "المبرمج" يشكل التكنوقراط
الطبقة المهيمنة ،بينما ينتهي دور الطبقة العاملة كمناضل أساسي ضد األوضاع القائمة؛ وبالتالي يرون أن
الصراع الطبقي أساسا ذو طبيعة اجتماعية-ثقافية ،وليس ذو طبيعة اجتماعية-اقتصادية.
ويلح العديد من الباحثين المشتغلين على هذه الحركات (مثال عالما االجتماع الفرنسيان :آالن تورين
وبيير بورديو) على التذكير دوما بانها تضم ثالثة عناصر اساسية ،هي:
 الدفاع عن الهوية والمصالح الخاصة؛
 النضال ضد الخصم؛
 الرؤية العامة التي يتقاسمها االفراد
فالحركات االجتماعية في طبيعتها القديمة والجديدة تفترض وجود صراع حول مصالح ودفاع عن
حقوق ،مع ما يعنيه الصراع والدفاع من وجود خصوم او مالكين لوسائل االنتاج واالكراه ،وآخرين غير
مالكين بتاتا ،وكل هذا يتطلب حد ادنى من التنظيم والرؤية وقواعد اللعب.
واعتبارا لكون العالقات االجتماعية قائمة على الصراع الدائم والبنيوي بين من يملك ومن ال يملك ،فان
الصراع الطبقي يتواصل ويمهد النبناء الحركات االجتماعية .من هنا ،فانه يمكن اعتبار العمال فاعلين
تاريخيين ،واصحاب الحركات االجتماعية فاعلين جددا في انتاج المجتمع واعادة انتاجه .ولهذا ،فان "
صراع الطبقات ال يمكن ان يتحدد اال بالنضال من اجل الرهان االقصى المتمثل في قيادة العمل التاريخي
".
مساهمة بيير بورديو
يعد عالم االجتماع الفرنسي (بيير بورديو  )0220 – 7712( ) Pierre Bourdieuمعلما بارزا
اسهم في توسيع دائرة النقاش والتحليل حول الحركات االحتجاجية التي عرفتها فرنسا والعالم منذ انتفاضة
الشباب سنة  .7781فمنذ ذلك التاريخ استمر بورديو في التقاط تفاصيل هذه الحركات ،مسائال عن شروط
انتاجها وتناميها في المجتمع الفرنسي وغيره من المجتمعات ،الى الدرجة التي صار فيها اسمه مرتبطا
بحركات مناهضي العولمة ،ليس كباحث دارس فقط ،وإنما كمنظر ومشارك ملتزم ايضا .فهو يشكل مع
نعوم شومسكي وانطونيو نيغري وتيار (اللوموند دبلوماتيك) ابرز المنظرين للحركات االحتجاجية
المناهضة للعولمة المتوحشة .88

 88عالج بورديو هذه القضايا في العديد من اعماله .لمزيد من التفاصيل قارن:
Bourdieu, Pierre. “L, Essence du neoliberalisme”. Le Monde diplomatique: mars 1998.
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ومع بورديو شهد الحقل السوسيولوجي قفزة نوعية ،تمثلت في نظريته العامة حول الهيمنة .وبرغم ان
النسق البورديوي يشكل كال متشعبا ومترابطا ،إال أن الخيط الناظم للمشروع البورديوي يتمحور حول
سؤالين مركزيين:
 من أين تستمد الهيمنة مشروعيتها؟ ولماذا تختفي أسس هذه المشروعية وال تظهر لبادئ الرأي؟يتضح أن مشروع بورديو االجمالي ،يهدف الى بناء نظرية سوسيولوجية شاملة ،تتوخى تتبع
مسارات الهيمنة داخل المجتمع بصفة عامة والحقول االجتماعية بصفة خاصة من خالل نظريات وسيطة،
تستمد إطارها المرجعي من النظرية العامة لالنساق وبالتالي فاالهتمام بحقل معين في النسق البورديوي،
يجعلها أكثر وضوحا ،ويضعها أمام المساءلة والنقاش في الوقت ذاته .89
اهتم بورديو بتناول أنماط السيطرة االجتماعية بواسطة تحليل مادي لإلنتاجات الثقافية يَكفل إبراز
آليات إعادة اإلنتاج المتعلقة بالبنيات االجتماعية ،وذلك بواسطة علم اجتماعي كلي يستنفر كل العتاد
المنهجي المتراكم في مختلف مجاالت المعرفة عبر التخصصات المتعددة .ولهذا فانه يركن في تحليله
للحركات االجتماعية الى ما نحته من مفاهيم واطروحات بخصوص الحقل ورأس المال والعنف وجدوى
العلم االجتماعي والمثقف الجمعي .فادوات التحليل البورديوي تفيد كثيرا في فهم ديناميات الحركات
االجتماعية ،خصوصا عندما يتم تمثلها كحقول صراعية في نزاع وتنافس مستمر مع مؤسسات الهيمنة
واالحتواء ،وايضا عندما يتم النظر اليها عبر مقتربات العنف ورأس المال بمختلف انواعه :المادي
والرمزي وغير ذلك من المسوغات النظرية والعملية التي اهتدى إليها بورديو وهو يؤصل لسوسيولوجيا
متقدمة في النوع والدرجة.
وارتباطا بالمالحظة اعاله بلور بورديو مصطلح المجال ليطلقه على كل حالة صراع بين فاعلين غير
متساويين فى القوة على رأس مال مهما كان نوعه ،ولذلك يطلق على المجتمع باعتباره عالقة قوة بين
الطبقات التى بينها صراع من أجل التميز االقتصادى والثقافى مصطلح المجال االجتماعى العام  .90ويقسم
بورديو هذا المجال العام إلى مجاالت فرعية مثل المجال التعليمى والمجال االقتصادى ومجال اإلنتاج
الثقافى ومجال الدين والمجال البيروقراطى وهكذا .91
وبحسب بورديو فإن هناك خصائص عامة لكل المجاالت ،يسميها قوانين المجاالت ،وهى التالية :92
 -7إن المجاالت تتشكل حول عالقة القوة بين العناصر الفاعلة والمتصارعة فى نفس الوقت ،أى أنها
تتشكل حول توزيع رأس المال النوعى.
 89قارن :حساين المأمون" ،بيير بورديو :نحو سوسيولوجيا الكشف عن الهيمنة -الحقل التربوي نموذجا" .متاح على االنترنيت على الرابط
التاليhttp://www.dalilalkitab.net/?id=214 :
90
Bourdieu, P., The Social Space and The Genesis of Groups, Theory and Society, Vol. 14, No. 6, 1985. P: 723724.
 91لمزيد من التفاصيل قارن :خالد عبد الفتاح" ،نظرية الممارسة :بيير بورديو" .متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
http://kenanaonline.com/users/sociology/posts/155644
 92قارن :بيير بورديو" ،أسئلة علم االجتماع حول الثقافة والسلطة والعنف الرمزى" ،ترجمة :إبراهيم فتحى (القاهرة :دار العالم الثالث،)7772 ،
ص.711-717:
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 -0يميل المحتكرون لرأس المال النوعى فى مجال ما ،إلى استراتيجيات المحافظة على الوضع القائم لما
لهم فيها من مصالح ،بينما يميل المجردون من رأس المال إلى استراتيجيات من شأنها تدمير البنية القائمة
والقضاء عليها ،أو مقاومة عالقات القوة السائدة داخل المجال.
 -1إن كل المنتمين لمجال ما تجمعهم مصلحة مشتركة وهى المحافظة على بقاء واستمرار المجال فى حد
ذاته ،وإجماعهم على أن ما يتصارعون بشأنه داخل هذا المجال هو بالفعل يستحق الصراع من أجله.
ومن جهة اخرى فإنه وفي سياق التزامه بالحركات االحتجاجية وانخراطه الفعلي في نشاطاتها ،دعا
بورديو الى " حركة احتجاجية أوربية " تكون خطوة اولى على طريق بناء أممية جديدة ،وهي حركة
تفترض مزيدا من االلتزام واالنخراط االيجابي للنقابات والحركات االجتماعية والمثقفين ،والذين ال بديل
امامهم لمواجهة اكراهات العولمة واقتصاد السوق غير ابداء الرفض واالحتجاج ماديا ورمزيا ،دفاعا عن
" االجتماعي " وذلك بابداع قنوات جديدة للرأسمالية العالمية التي زاوجت بين التكنولوجيات الحديثة
وسلطة المال ،وهو يمنحها امكانيات قصوى للهيمنة والتاثير .وهكذا ،انفق بورديو السنوات االخيرة من
حياته في النضال ضد السلطات السياسية واالقتصادية التي تروم على االجهاز على " االجتماعي " ،داعيا
بقوة الى تحصين العالقات والممارسات االجتماعية ضد النيوليبرالية ،التي يهفو المعلن والمضمر من
سياساتها الى تفكيك المجتمعات ومحو قيم التضامن االجتماعي على جميع االصعدة المحلية والكونية" .
فهذه السياسات المسطرة باتقان تسعى الى استئصال البنى الجماعية التي قد تعوق منطق السوق ".
اذا كان هناك من درس مهم يستفاد منه من هذه المقاربة للحركات االجتماعية ،فهو درس التحليل-
التركيب ،الذي ال يغفل ايا من الجوانب او الشروط التاريخية المساهمة في انتاج واعادة انتاج االحتجاج،
وهو الدرس الذي يتوجب االنضباط بشانه في كل قراءة ممكنة للحركات االجتماعية واالنتفاضات الشعبية.
مساهمة آالن تورين
تعتبر الحركات االجتماعية من بين أهم المباحث األساسية التي اشتغل عليها آالن تورين  ،93حيث
تتميز الحركات االجتماعية الجديدة عنده بقدر معين من التنظيم و االستمرارية واللذان من خاللهما تسعى
إلى الفعالية في إعادة إنتاج تاريخ األنساق االجتماعية.
ففي عام  7717قام آالن تورين بطرح نموذجا ً نظريا ً حول الحركات االجتماعية في
المجتمعــــــــــــــــــــــات الحديثة التي تتميز بالتوترات و الضغوطات االجتماعية و النفسية الممارسة
على أفرادها التي تدفعهم نحو االنخراط في حركات اجتماعية تحقق مبتغاها و أهدافها .لهذا لم يركز
تورين في نموذجه النظري هذا على الخلفية التاريخية و ال على المراحل الزمنية التي تنشأ فيها الحركة
بل ركز على أهدافها العملية التي تشبع مصالح الفرد المعاصر أو تقلل من ضغوط الحياة االجتماعية
المعاصرة ذات االيقاع والتغيير السريع .و من جملة اهتمامات تورين تشخيص مدى درجة مساهمة
 93وذلك في العديد من اعماله ،ومن بينها على سبيل المثال ال الحصر:
آالن تورين ،نقد الحداثة ،ترجمة أنور مغيث (القاهرة :المجلس األعلى للثقافة )7771 ،؛ كذلك :آالن تورين ،براديغما جديدة لفهم عالم اليوم،
ترجمة :د.جورج سليمان (بيروت :المنظمة العربية للترجمة.)0277 ،
ومفهوم البراديغم الذي يستعمله "تورين" في هذا المؤلف ،هو نموذج جديد لفهم طبيعة التحوالت التي طرأت وتطرأ على المجتمعات اإلنسانية في
زمن تتسارع فيه التحوالت بشكل كبير ،لكن هذا المفهوم يحيل الى قيم جديدة أصبحت مهيمنة على وعي األفراد والجماعات ،والتي تجد لها عناوين
مثل  :الحرية والحقوق اإلنسانية وأيضا الهوس واالستيالب ،بالمال والسلطة والهوية.
45

الحركة في إنماء و تطوير الحقوق المدنية في المجتمع الحديث  ،و هو ما جعل آالن تورين ال يهتم بدراسة
الخلفية االجتماعيـــــــــــــــــــــــــــة و التحوالت التطورية التي تعمل على تشكيل و تكوين الحركة ،أي
مدى خدمتها لإلنسان المعاصر في حقوقه المدنية و مدى تقليل حدة و شدة الضغوط العصرية التي
تمارسها الوكاالت و األجهزة األمنيـــــــــــــــــــــــة و المالية و السياسية على األفراد.
وتميزا عن "الحركات االجتماعية القديمة" ،يرتبط بروز " حركات اجتماعية جديدة " – حسب
تورين -بتغييرات عميقة يمكن مالحظتها في المجتمع .فبينما كانت " الحركات االجتماعية" تراقب
الموارد المنتجة في المجتمعات الصناعية ،فإنها تراقب ،في المجتمعات " المتقدمة " أو "مابعد
الصناعية" ،دائرة الخدمات و االستهالك و الروابط االجتماعية .وتبعا لهذه التغيرات التي تمس البنية
االجتماعية ،فإن "الحركات االجتماعية الجديدة" التي تظهر ،لم تعد تناضل من أجل استرجاع الهيكل
المادي لإلنتاج كما قد تفعله "الحركة القديمة" والمقصود هنا " الحركة العمالية" ،بل تناضل من أجل
إعادة امتالك الزمن و الفضاء و الروابط ضمن الوجود اليومي الفردي" .تتسبب األفعال الضرورية من
أجل مراقبة النزاعات الهيكلية التي ال بد منها من أجل توازن المجتمع ،في تناقضات مع عناصر أخرى
من النظام عندما تصبح التغـيرات الناجمة معاكسة لها.
إن احتفاء آالن تورين بالحركة االجتماعية ودورها في الثقافة المعاصرة ،جعله يخوض سجاالت
معرفية مع مفكرين كبار منتقدا كال من "ماركوز" ،و"فوكو" ،و"لوي ألتوسير" ،و"بورديو" ،نظرا ألن
هؤالء – بحسب تورين -رأوا أن الحركة االجتماعية مجرد تمرد يتم على هامش المجتمع دون تأثير كبير،
بدعوى أن المجتمع المعاصر أصبح يميل أكثر فأكثر إلى التسلط والمراقبة المحكمة ،وذلك حيث إن الحياة
االجتماعية لم تعد إال تجليات لسيطرة مطلقة.
و اعتبر آالن تورين أن انتقادات المفكرين المشار اليهم اعاله ،للحركة االجتماعية قد ينسحب عليها في
شكلها ودورها النقابي القديم المرتبط بالعمل السياسي من فئة نقابية تطالب بحقوقهم .لكن ،تورين يعتبر أن
الحركة االجتماعية الجديدة من وجهة نظره ال تتـشكل بالعـمل السيـاسـي والصـدام ،ولكـن بتأثيـرهـا فـي
الرأي العـام.
فهنا حسب تورين ،يمكن الحديث عن حركة اجتماعية جديدة لها تأثيرها البالغ ،وقائمة في تأسيسها على
وعي وقناعة بخالف الحركة "الباردة" ،أو المتشكلة بالعمل السياسي والمرتبطة بالمجتمع الصناعي
أساسا ً.
تتميز الحركة االجتماعية الجديدة عند أالن تورين بقدر معين من التنظيم واالستمرارية اللذان من
خاللهما تسعى إلى الفعالية في إعادة إنتاج تاريخ األنساق االجتماعية ،كما تتميز بكونها ال توجد في
المجتمع الصناعي وال في المجتمع قبل الصناعي.
ويشدد تورين على أن الحركة االجتماعية هي التي من خاللها يمكن أن ندافع عن هويتنا ،واستقاللنا
الذاتي ،وحريتنا من الخضوع والخنوع للسيطرة .لذا نجد ان تورين يلح بالدفاع عن الحقوق كأفراد بمبدأ
المقاومة وشرعية السلوك الذي يتمثل في الحركة االجتماعية المستمرة والتي من المستحيل السيطرة
عليها.
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ومن أجل ذلك يقترح آالن تورين تأسيس الحركة االجتماعية على ثالثة مبادئ يعتبرها أساسية ،وهي
كالتالي:
– مبدأ الهوية :ويقصد آالن تورين بمبدأ الهوية ضرورة تحديد الهوية الذاتية التي يمكن أن تكون متعددة
ومركبة (مجموعة ،طبقة ،شريحة اجتماعية) ..وبمقابلها أيضا يجب تحديد هوية الخصم أي يجب أن تكون
هناك فكرة و قضية.
– مبدأ التعارض :يفترض مبدأ التعارض في الحركة االجتماعية ،عند تورين ،تحديد الخصم ،أي يجب
أن يكون الخصم الذي قائمة عليه الحركة ،واض ًحا وموضوعيا .وبصيغة أخرى ،أن يكون السؤال :لماذا
الحركـة االجتماعية؟ جوابًا معينا وواضحا.
– مبدأ الكلية :ويقصد آالن تورين بهذا المبدأ أن تكون الحركة االجتماعية مكونة من وعي جمعي
وبصيغة جمعية وشمولية ال أقلية وفردية ،وذلك من أجل النجاح في التأثير على الرأي العام والحصول
على الحقوق والمطالب ،وذلك ألنه ،حسب تورين ،إذا كانت هناك حركة كلية شمولية فمن المستحيل
السيطرة عليها.
وانطالقا من مبدأ الكلية عند تورين ،فان الحركة االجتماعية ال يمكن لها أن تتحقق إال في ظل الوعي
بالسيطرة على اعضائها ،وأن الحقوق ال يمكن أن ترجع إليهم ،ألن الحقوق ال يتمتع بها المغفلون.
هذا وعالوة على فان آالن تورين اشتغل على الفعل االحتجاجي ،والعمل النقابي ،والحركات الطالبية،
والحركات الجديدة ألنصار البيئة ومناهضي العولمة ،والرأسمالية المتوحشة ،فانه شارك ايضا في
االحتجاجات ضد الحروب االستعمارية التي خاضتها بالده فرنسا منذ شبابه.
ويلخص آالن تورين هدفه من الحركة االجتماعية الجديدة في تحديد إرادة الحصول على حقوق جديدة،
وفرض االعتراف بالحقوق الواجبة المحتكرة عليهم ،كما يلح أالن تورين بتأكيده على االنضمام إلى
الحركة االجتماعية الجديدة التي تمثل كما سبق الذكر الدفاع عن الهوية والمصالح الخاصة والنضال ضدا
على الخصم.
*****
محاولة تلخيص
يتيح العرض السابق للنظريات والمقتربات  Approchesالمفسرة لنشأة الحركات االجتماعية ان هناك
عددا من العوامل التي تلعب دورا في بروز تلك الحركات والتي يمكن اجمالها في:
 الضغوط االجتماعية – االقتصادية سواء تلك التي تتمثل في حاالت الحرمان النسبي ،او الحرمانالطبقي والتي تسببها حالة الركود االقتصادي ،او زيادة معدالت االنفاق العسكري في مقابل االنفاق على
التنمية ،وما تمخض عنه في العقود االخيرة من صعود الليبرالية الجديدة وتفاقم االزمة االقتصادية
العالمية.
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 الضغوط السياسية – االجتماعية والتي تتمثل في سياق االزمة الديمقراطية التي تتولد في المجتمع،والتي تتمثل في انقطاع سبل االتصال بين الدولة والجماهير مع تعثر مؤسسات الدولة في اداء ادوارها،
وتضيقها الخناق على المجتمع المدني.
 الضغوط الثقافية التي تتمثل في عدم االتساق بين القيم والمعايير االجتماعية بما يؤدي الى فقدان المعاييروخلل المجتمع قيميا.
 الضغوط النفسية التي تتولد نتيجة الكبت واالحباط لدى االفراد والتي تدفعهم الى االنظمام الى الحركاتاالجتماعية بما يساعدهم على التكيف مع الظروف المجتمعية والسياسية المتغيرة.
والى جانب العوامل والنظريات التي تسعى لتفسير بروز الحركات االجتماعية ،تتفق اغلب الدراسات
على ان هذه الحركات تمر في نشأتها ونشاطها بعدد من المراحل والتي تسمى بدورة حياة الحركة.
وتختلف االجتهادات في تفسير هذه الدورات والمراحل ومع ذلك يمكن القول ان هذه الحركات بشكل عام
تمر بثالث مراحل.
 المرحلة االولى وتتمثل في بلورة فكر جديد واتساع دوائر انتشاره.
 المرحلة الثانية وتتمثل في حشد التأييد االجتماعي لهذا الفكر.
 المرحلة الثالثة وتتمثل في تغيير الواقع او االسهام في تغييره.
والبد من االشارة الى انه يغلب على كل مرحلة نمط خاص من النشاطات والبرامج التي من المفترض
ان تسعم في تحقيق اهداف الحركة.
ومن جهة اخرى ،يتيح العرض السابق القول بوجود بدائل نظرية عديدة تتناول الحركات االحتجاجية
من زوايا مختلفة وانطالقا من مرجعيات متباينة .ومن الطبيعي االشارة الى ان هذه المقاربات ال تخلو
جميعها من خلفيات إيديولوجية تتراوح ما بين التخوف من الثورات أو االنتفاضات ومعارضة
االحتجاجات وبعضها تتبنى إما بشكل واضح أو ملتبس أفكارا تدافع عن الوضع القائم وتعارض
االحتجاجات ،أو على العكس تتحمس لها وتؤيدها .هذه الوضعية ال تخلو منها أي أطروحة ،وهي خلفية
مفيدة لفهم سياقات إنتاج النظريات وأيضا التخاذ القرارات على مستوى الفعل بشأن الخيارات السياسية
المطروحة .لذا فان التقييم الصحيح لهذه المقاربات يجب ان يتركز على التماسك النظري ل طروحات
المعتمدة ،ودقة المعطيات وغناها ،األمر الذي يتيح تجاوز غايات الحسابات اإليديولوجية المؤقتة .94
املبحث الثالث :اشكالية العفوية والوعي يف االنتفاضات الشعبية.
بداية ،ال بد من االشارة الى انه يتوجب على التحليل العلمي ان يتضمن وصفا ملموسا للذوات الواقعيين
والقوى االساسية العاملة في المجتمع والتي تغير ظروف معيشتها وتغيير نفسها ايضا .وال يجوز االكتفاء
فقط بالوصف الكمي والكيفي للبنية االجتماعية  -الطبقية للمجتمع المعين في مرحلة معينة من مراحله،
وليس فقط وصف هذه الجوانب المتنوعة او تلك للوجود االجتماعي للطبقات والجماعات االجتماعية
االساسية ،بل ويجب ان يتضمن ايضا وصف الحالة الفعلية للوعي الجماهيري ،وبنية الحاجات
الجماهيرية ،واالماني والتطلعات الحياتية ،والمواقف االجتماعية والمشاعر واالمزجة ،ومواقف الجماهير
 94قارن :عبد الحي مودن ،الرجة الثورية العربية ،...المصدر السابق.
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من هذه العمليات والظواهر االجتماعية او تلك ،واستعدادها للنضال من اجل تحقيق تطلعاتها ،وقدرتها
على تنظيم االعمال الجماعية ،ودرجة تعليمها ومستوى تطورها الثقافي.
وال بد من التحليل العلمي للحالة الفعلية لوعي الجماهير من اجل فهم الحالة الموضوعية للمسارات
الفعلية في المجتمع المعين وفهم التناسب الوضوعي بين القوى المتصارعة في اللحظة التاريخية المعينة
والمقدمات الموضوعية لتطور االحداث الحقا ...وسيكون من الخطا الفادح تجاهل التناسب الفعلي للقوى
الطبقية ،واالفاق العامة لتطور الصراع الطبقي .بهذا الصدد كتب )لينين) قائال " :بالطبع اننا ال نخضع
لجميع أوامر الجماهير ،الن الجماهير ايضا تقع احيانا – وال سيما في سنوات االرهاق االستثنائي
واالنهاك والعناءات واالالم المفرطة – تقع فريسة لالمزجة البعيدة عن ان تكون طليعية "  .95ولكن دراسة
هذه االمزجة ايضا ،واالبعاد الفعلية النتشارها ،ومدى ثباتها ،واسبابها ،تتمتع باهمية استثائية من اجل
بلورة التكتيكات الملموسة طبقا للظروف الملموسة التي بإمكانها بلورة قوى االنتفاضة الشعبية من
الجماهير الكادحة .ومن الهام جدا في هذا المجال الدراسة المنتظمة والتحليل المسهب لتطلعات ومطالب
الجماهير التي تشكل على نحو ما "العبوة الداخلية" لطاقتها الثورية في كل مرحلة من مراحل النضال .96
العفوية والوعي في االعمال الثورية الجماهيرية
ان مقولتي "العفوية" و "الوعي" العائدتين للفلسفة وعلم االجتماع يضطلعان بدور كبير عند تحليل
المنطق الموضوعي الداخلي للعملية الثورية والحركة الجماهيرية .ويستخدم علماء االجتماع الماركسيون
هاتين المقولتين عند تقييم الدرجة الفعلية لنضوج هذه العملية ،ودرجة التنظيم ومستوى الوعي الذاتي في
هذه االعمال.
وتنطل الماركسية من التحرك والمرونة الدايلكتيتين لهاتين المقولتين ،ومن الصلة المتبادلة واالنتقال
المتبادل فيما بينهما ،ومن وحدتهما المتناقضة التي تعكس وتجسد الديالكتيك الموضوعي لنضوج الثورة او
االنتفاضة أو الحراك االحتجاجي .لذلك بالذات ال بد من اتخاذ موقف ملموس الى اقصى درجة عند تحديد
اطر تطبيق هاتين المقولتين على شتى االوضاع الناشئة في سير هذه العملية.
وينظر (لينين) الى النشوء العفوي للوعي الثوري الذاتي ،وانخراط الجماهير الواسعة في النضال ضد
االضطهاد والعسف ،على انه دليل على عمق التطور الموضوعي للثورة وضرورته التاريخية وطابعه
الذي ال مرد له.
وبالمقابل دعا (لينين) الى ان يصار عند تقديم شعارات تكتيكية وسياسية ملموسة ،شعارات العمل في
الحاالت الملموسة التي تنشأ في مختلف مراحل الثورة ،الى " االقتصار فقط على ما هو ضروري بشكل
مطلق لما فيه مصالح تطور الثورة :عدم تجاوز تطور الجماهير بأي حال من االحوال ،بل التريث الى ان
تتقدم نحو االمام انطالقا من الخبرة الذاتية لهذه الجماهير ومن نضالها الذاتي "  .97واستنادا الى ذلك يمكن
القول ان شرط نجاح العمل الفكري للحزب هو معالجة نظرية الوعي الجماهيري واالعمال الثورية،
وتنظيم الدراسات الملموسة لوعي وسلوك الجماهير .
لقد صاغت اللينينية تكتيك المساهمة الفعالة للحزب الثوري في هذه العملية ،وتكتيك التاثير الفعال
عليها بهدف توجيه الثورة بدأب وثبات نحو تحقيق االهداف االستراتيجية العامة .ويعني هذا التكتيك من
بين ما يعنيه تأييد المطالب االكثر ثورية التي تقدمها الجماهير نفسها ،والمساهمة الفعالة في الوقت ذاته
في تكوين تلك الحاالت الموضوعية التي يمكنها ان تظهر للجماهير بكل وضوح .اذ من المؤكد ان
االحزاب البرجوازية والتوفيقية واالنتهازية ال تريد أو ال تستطيع تحقيق هذه المطالب ،تلك الحاالت التي
تفضي الى نزع الثقة من هذه االحزاب وتامين انعطاف الجماهير نحو الحزب الثوري.
 95انظر :لينين ،المؤلفات الكاملة ،المجلد  ،88ص .701-700
 96قارن :زاموشكين ،سولوفيوف ،موتروشيلوفا ،الفلسفة والعملية الثورية ،دار التقدم ،موسكو  ،7710ص  078والحقا.
 97انظر :لينين ،المؤلفات الكاملة ،المجلد  ،18ص .778
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نقد اطروحة "عفوية االنتفاضات"
بداية ،ال بد من العودة الى اطروحات مهمة ذكرها (غرامشي) بشأن العفوية عندما أشار الى انه من
الممكن اعطاء تفسيرات مختلفة لكلمة "العفوية" ،الن الظاهرة التي تشير إليها هذه الكلمة هي ظاهرة
متعددة الوجوه ،مؤكدا على انه ليس في التاريخ عفوية "بحتة" ،فهي تتالزم مع الميكانيكية " البحتة"...
ويمكن القول بان عنصر العفوية هو عنصر مميز " لتاريخ الطبقات التابعة" ،بل للعناصر االكثر هامشية
ومحيطية في هذه الطبقات التي وصلت الى وعيها الطبقي "بنفسها" ،وهي لذلك ال تكاد حتى تظن انه
يمكن ان تكون هناك أية أهمية لتاريخها ،او أن هناك اية قيمة تذكر آلثار وثائقية تخلفها ورائها .وفي هذا
المجال فرق (غرامشي) بين عناصر "ايديولوجية" بحتة وعناصر الممارسة العملية ،بين باحثين يتبنون
العفوية وسياسويين يتبنونها كمنهجية "سياسية" .ويتعلق االمر في الحالة االولى بمفهوم خاطئ ،وفي
الحالة الثانية بتناقض مباشر وهزيل يعبر عن اصول عملية واضحة ،أي بإرادة فورية الستبدال قيادة
معينة بقيادة اخرى .وفي هذا المجال يتساءل غرامشي :هل يمكن للنظرية الحديثة ان تكون في موقع
التعارض مع المشاعر " العفوية" للجماهير؟ يجيب :ال ،ال يمكنهما ان تكونا في موقع التعارض ،ان بينهما
اختالفا "كميا" ،واختالفا في المستوى ،ولكن ليس بينهما اختالفا في النوعية ...ان تجاهل او احتقار –
وهو االسوأ – الحركات السياسية المسماة "عفوية" ،أي التغاضي عن اعطائها التوجيه الواعي ورفعها
الى مستوى ارقى بادخالها في السياسة ،كثيرا ما تكون له نتائج خطيرة وجدية .وكثيرا ما يحصل ان
تترافق الحركة "العفوية" للطبقات التابعة بحركة رجعية ليمين الطبقة السائدة تعود السباب متالزمة مثل
ازمة اقتصادية تؤدي الى استياء واسع في صفوف الطبقات التابعة والحركات الجماهيرية العفوية من
جهة ،ومن جهة اخرى تؤدي الى مؤامرات تحيكها المجموعات الرجعية التي تستغل الضعف الموضوعي
للحكم لمحاولة القيام باالنقالب .98
نعود الى اوضاع بلداننا .جاءت سرعة االحداث وتفاعالتها وما اتخذته االنتفاضات من مسارات وحسم
وسرعة ،الى اعتبار البعض ما حدث مجرد "تعبير عفوي" عن اعتراض فئات من الشباب تواصلت على
" الفيسبوك" .غير ان العديد من الباحثين السوسيولوجيين انتقدوا هذه المقاربة مؤكدين على ان االصرار
على "عفوية" االنتفاضات ليس سوى محاوالت لالبراء من المسؤولية العلمية ودعم للقول بعدم القدرة
على التوقع .اما التركيز على الشباب دون غيرهم فهو محاولة الزاحة للنظر عن ضرورة قراءة "الحدث"
في سياقه المجتمعي المتكامل من جهة والنظر الى ما حدث على انه ابن لحظته وليس نتاج تراكم نضاالت
طويلة وبعضها كان معمدا بالدم من جهة اخرى .99
فمثال لو اخذنا االنتفاضة في تونس فإنها انطلقت من فعل يجمع بين شجاعة شخصية متميزة (احراق
دمحم بوعزيزي لنفسه) من جهة ،وماساوية الشرط االجتماعي من جهة ثانية ،لذا البد من اعتبارها شرارة
توافرت لها شروط االنتشار في هشيم أعده يأس معمم ،وعلى الرغم من األلم الحارق الذي ساد في تونس
صية
بعد هذا الفعل اليائس ،فان الشرارة لم تتوسع فورا ،بل استمرت محصورة في مدينة البوعزيزي الق ّ

 98قارن :فكر غرامشي .مختارات جمعها :كارلوس ساليناري وماريو سبينيال ،تعريب تحسين الشيخ علي (بيروت :دار الفارابي ،بدون تاريخ)،
ص.722 – 728
 99لمزيد من التفاصيل قارن :انظر التحليل االنتقادي العميق لهذه االطروحات في عمل جاك.ا.قبانجي " ،لماذا " فاجأتنا " انتفاضتا تونس ومصر؟
مقاربة سوسيولوجية"" ،اضافات" ،العدد الرابع عشر/ربيع  ،0277ص  07والحقا.
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اكثر من اسبوع كامل قبل ان تفعل فعلها في المدى التونسي االوسع .وبمعنى اخر ،كانت "بيئة االستقبال"
تتحضر ،ودائما على قاعدة الحرمان من الكرامة والخبز ،وفي ذلك تجسدت مالقاة الشرط الموضوعي.
وتأكيدا على "عفوية" االنتفاضة لوحظ ان كثرة من علماء االجتماع ،معززة باجماع قطاعات من
الصحفيين ،اعادت "فرادة" الحدث الى وسائل التواصل االجتماعي وفي مقدمتها "الفيسبوك" تحديدا،
فكيف يستقيم القول بالعفوية في حين ان العمل كان ،كما يحسمون ،في طور االعداد بين شبيبة متمكنة من
شبكة االنترنيت وخباياها؟
من اين منشأ االلتباس يف فهم العفوية؟
يدفع القصور في فهم تشكل "اللحظة الثورية" وعن صيرورتها واقعا ملموسا الى ابتداع التفسير الذي
يقع في مجال االنبهار واالبهار؛ فعندما ال يسعف التفسير العلمي ،ال بأس في امتشاق حسام التكنولوجيا
كما يقول البعض ! .وقد يجد هذا المسعى ما يكفيه من تأييد ثقافة التعويل على الغرائبي .فاذا كان تدبير
االمور في الحياة مرهونا بقدرة خارقة وغير مرئية ،فما المانع اذا ان تكون "الثورة" من صنع إلهام
تكنولوجيا التواصل االلكتروني؟ .ولهذا ارجع عالم االجتماع اللبناني جاك أ.قبانجي منشأ االلتباس في فهم
العفوية الى التباس في فهم االنتفاضة ذاتها – وهو على صواب -؛ فهذه االخيرة تشكلت خارج االطر
المالحظة والمدروسة في الحياة السياسية في مختلف البلدان العربية وذلك لسببين :100
االول :ان المعارضات الرسمية لم تكن عاكسة بدقة لما يحدث من اعتمال سياسيواجتماعي وثقافي – قيمي
في المجتمعات العربية عموما ،وهي التي ترددت كثيرا في االلتحاق باالنتفاضة؛
الثاني :هو طابع القمع والعسف الذي كانت تتعرض له القوى الجذرية ،بمرجعياتها المختلفة ،حيث لم يكن
متاحا لها التعبير عما تراه وتعمل له في ظل طغيان معمم لحالة الطوارئ.
وهكذا ،انتقل "المجال العام" من الساحات والجماعات والنقابات واالحزاب والمنتديات الى عالم
التواصل المسمى بالعالم االفتراضي ،وعالم التواصل هذا تمكن ،بالمراوغة والمواجهة معا ،من تحقيق
تجاوز كامل او جزئي لسيف الرقابة الرسمية المسلط .وبذلك مارس القمع السلطوي دوره كامال في
مطارحه المعتادة ،ولكنه عجز عن ذلك الى حد كبير في الحيز الذي لم يكن بعد مؤهال لترويضه .وفي هذا
الحيز بالتحديد ،المربوط بوشائج متفاوتة القوة بما يحدث فعليا في الحياة المعيشية ،تم تعميم النقد واالفكار
التغييرية ،والمطالب السياسية والقانونية والمعيشية التي انبثقت من نضاالت عمالية وشعبية ميدانية .كما
تم في رحاب التداول في اكثر الوسائل فعالية للتحرك كما للتواصل مع افكار وتجارب انتجتها خبرات
متعددة.
ومع ذلك ،فان لعالم التواصل هذا حدودا ال يسهل تجاوزها؛ فهو عالم غير مفتوح ،في ظل القمع
والرقابة ،على الممارسة السياسية المباشرة والحرة .وهو من ناحية ثانية محصور في من يتاح له الوصول
اليه ويتقن التعامل معه.
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ان المقاربة العلمية الصحيحة لما جرى من انتفاضات ووضعها في سياقها الصحيح تستلزم التخلي عن
المقاربة المباشرة للظواهر المجتمعية – وهنا االنتفاضات التي حدثت مثاال – وتجنب النظر الى بعض
تمظهراتها ،واستبدال ذلك بالنظر الى عمق تلك الظواهر من خالل انتشال االحداث التي وقعت من قيود
اللحظة والقوالب التحليلية الجاهزية (العفوية ،دينامية الشباب " ،الفيسبوك"...الخ) وادراجه في السياق
المجتمعي االوسع ،بربط ذلك كله بالديناميات االعمق واالكثر فعالية على المديين المتوسط والبعيد .هذا
مع العلم ان غياب القيادة المسبقة المفترضة لالنتفاضة ال يفسر عفويتها ،فهو ليس خاصية عربية بل هناك
تجارب أخرى مماثلة.
وهذا يدفع الى طرح سؤال منهجي آخر وهو :اذا كانت العفوية هي ما يميز بزوغ االنتفاضات ،فكيف
نفسر اذا انتشارها على امتداد العديد من البلدان العربية؟ وبمعنى آخر هل كانت مجرد انتفاضات شباب
فقط ،مع كل االعتزاز بدورهم هنا ،ام انها انتفاضات شعبية تضم قوى مجتمعية واسعة؟
ان االجابات على هذه االسئلة تستدعي التأكيد على انه ومع اهمية الدور الذي نهض فيه الشباب حيث
ابدعوا في استخدام "الفيسبوك" وحولوه الى اداة فعالة في االخبار والتعبئة ،وهم الذي حضروا بكثافة في
الميادين فغمروها بديناميتهم وشعاراتهم ،وهم الذين واجهوا العنف المنظم ،ومنهم سقط الشهداء بالمئات
والمصابين باالالف ،وهم الذين تمكنوا بصالبتهم وتصميمهم من "اسقاط النظام" ،إال ان التحليل العلمي
الصحيح يستلزم بالمقابل رؤية الدينامية المجتمعية بكليتها والتفاعالت التي حصلت بين الشباب
والطبقات والفئات والشرائح الشعبية الكادحة االخرى والتي انتجت فعال نضاليا عاصفا افضى الى النتائج
المعروفة .ومن بين عالئم ذلك ما يلي :101
 ن هذه الشريحة تمكنت من ربط المطالب السياسية بالمطالب االجتماعية واالقتصادية .ففي حين كانرهان نظام حسني مبارك في مصر يقوم دائما على عزل الطبقات والفئات "الخطرة" بعضها عن البعض
اآلخر ،سقط هذا العزل عندما اضرب عمال غزل نسيج المحلة عدة مرات .ان النجاح الجزئي لهذا
التحرك حفز قطاعات أخرى للتحرك وتكوين نقابات مستقلة ،أي خارج االطار السلطوي وان بقيت
قطاعية وذات طابع محلي.
 االمر اآلخر المثير لالنتباه هو ان حركة شباب السادس من نيسان/ابريل في مصر انطلقت تحديدا فيسياق نشاط تضامني مع تحرك عمال المحلة الكبرى في عام  .2113وهذه الحركة كانت من اكثر
الداعمين الى انتفاضة كانون الثاني/يناير  ،0277باالضافة الى "حركة خالد سعيد" التي جمعت عشية هذا
التحرك ألف عضو جديد على "الفيسبوك".
 في تونس ،كانت ثمة خاصية ديمغرافية – اجتماعية لعبت دورا حاسما في تحريك االنتفاضة :البطالةبين الشباب من حاملي المؤهالت الجامعية .هنا اندمج الغضب في نظام التوقعات العالي لدى الخريجين
في عجز النظام والرأسمالية المنضبطة ضمن قيود الشراكة مع الجماعة االوربية حيث اعتمدت هذه
االستراتيجية على قطاعين رئيسيين متميزين بكثافة ال ِعمالة البسيطة ،وهما قطاع النسيج والخياطة من
جهة ،وقطاع السياحة من جهة أخرى؛ وهو ما اضعف قدرتهما االستعيابية من قوة العمل المتوسطة
وعالية التاهيل وهو ما ولد شرارة تفجيرية عالية.
 101المصدر الساب  ،ص  02والحقا.
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ان المالحظات اعاله تتيح القول ان الحراك المجتمعي الذي شهدته العديد من البلدان العربية في اوائل
عام  0277لم يكن عفويا او مفاجئا اال اذا اغفلنا عامل الزمن ،وصيرورة المجتمعات وهذا غير مقبول في
التحليل السوسيولوجي .ويمكن االتفاق مع بعض الباحثين ،102بان تجارب التاريخ تشير الى أن الحاجة إلى
التغيير ،والقدرة عليه ،ترتبط بعامليين:
عامل موضوعي يتمثل في وصول االجتماع السياسي إلى حدود األزمة ،وانقطاع عملية التواصل بين
النظام السياسي والجماهير.
وعامل ذاتي يتمثل في إدراك الجماهير لقيمتهم الحقيقية كمؤثرين في استقرار النظام أو تغييره .وما لم
يتوفر العامل األخير ،فحتى لو توفر األول ،تبقى الحاجة إلى التغيير قائمة ،لكن دون إمكانية.
ليس األمر إذا يقظة مفاجئة للجماهير من "سبات شتوي عميق" ،استغرق ما يربوا على االربعة عقود
وإنما هو تحقق لشرط كان غائبا .جاء بفعل تفاعل عدة متغيرات من بينها ثالثة رئيسة:
 متغير التعليم ،وقد أفرز نتيجتان هما :الوعي ،والقدرة على توظيفه ـ أي الوعي ـ في إدراك قيمة الحريةكمدخل إلحداث التغيير.
 متغير اقتصادي اجتماعي ،وقد أفرز كذلك نتيجتان :نمو فئات متوحشة تتغذى على انعدام عدالة توزيعالدخل ،واستشراء البطالة بسبب تخلف الهياكل االقتصادية.
 متغير تواصلي ،وقد أفرز بدوره نتيجتان:* طالع الناس على ما يجري حقيقة في بلدانهم وفي العالم ومقارنته؛
* والقدرة على التواصل بينهم دون حدود أو قيود بالشكل السافر الذي كان طاغيا قبل الطفرة التي شهدها
مؤخرا قطاع االتصاالت.
لقد شكلت هذه المتغيرات ،مجتمعة ،الخامة األساسية التي صنعت منها الشعوب العربية انتفاضاتها،
التي غيرت فعال ـ على األقل في بعض نماذجها ـ طبيعة الرؤية التي كان ينظر بها إلى مسألة التغيير
المؤسس على قطع تسلسل مجريات التاريخ ،التي ارتبطت دائما ،بمتالزمة العنف ،والعنف المضاد،
حسب (حنا أرندت).
وتجنبا ألي التباس البد من االشارة هنا الى ان الحراك و المتغيرات تختلف باختالف المجتمعات،
ومستوى مراكمتها للتجارب؛ وذلك ألن الواقع يختلف باختالف مسبباته .103
فمثال بدأت االحتجاجات الجماهيرية في تونس ،وقد جاءت كردة فعل عفوية على واقع محتقن بسبب
جمود البنية السياسية ،واالستبداد الممنهج .وكانت المطالب التي طرحها الحراك المجتمعي متواضعة
(اصالح النظام) بمقياس الحركة ،حيث لم تتجاوز المطالبة بالمزيد من الحريات ومحاربة الفساد وكان
الشعار البارز "الشعب يريد اصالح النظام" ! لكن وارتباطا بارتفاع منسوب القمع الذي مارسه نظام
الحبيب بن علي عال سقف المطالب حتى رفعت الجماهير المنتفضة شعارها العتيد" :الشعب يريد اسقاط
النظام" ! .ولكن هنا ال بد من مالحظة استدراكية وهي ان الكل كان يريد إسقاط النظام ،اال أنه لم يكن
هنالك تحديد لماهية هذا النظام ،هل هو مجرد شخص بن علي؟ أم هو مجموعة المصالح التي يمثلها؟ وقد
كان لهذا تأثير كبير على نتائج الحراك الحقا.
 102قارن على سبيل المثال ال الحضر :دمحم دده ،الحراك الجماهيري العربي ثورة أم صناعة لفرصة سياسية؟ متاح على االنترنيت على الرابط
التاليhttp://www.aqlame.com/article4500.html :
 103قارن :دمحم دده ،الحراك الجماهيري  ،...مصدر سبق ذكره.
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وعلى نفس المنوال ،مع فارق في الشرارة ،انتقلت آلية االحتجاج من تونس إلى مصر ،التي جاء فيها
الحراك الجماهيري مطابقا لما حدث في تونس ،من حيث سعي المتظاهرين إلى استهداف استبداد النظام،
طلبا إلسقاطه .كما طابق الحراك المصري ،الحراك التونسي في عدم التحديد الدقي للغايات ،مما جعل
من الحالتين ،أقرب إلى صناعة الفرصة السياسية منه للثورة.
اما بالنسبة الى ليبيا فانه وخالفا لما جرى في تونس ومصر اللتان راكمت الجماهير فيهما ،تجربة
كبيرة ،وعميقة على مستوى العمل العام ،من خالل العمل النقابي والحزبي ،لم تعرف "الجماهير الليبية"
أية تجربة في العمل العام ،إال تلك المؤطرة بأطروحات "الكتاب األخضر" ،والنظرية العالمية الثالثة التي
"ابتدعتها" "العبقرية القذافية"!! وفي اليمن ورغم وجود بعض مظاهر العمل الحزبي ،إال أن تجذر
القبلية ـ تتقاطع معها ليبيا في هذه الجزئية ـ أدى إلى إفرا هذا العمل من محتواه ،وحال دون تكريس
تجربة ذات بعد نضالي .ولو أضفنا إلى هذا قصورا في ما يتعلق باالحتكاك بأدوات المعرفة في الحالتين
الكتملت الصورة.
وخالفا لما جرى في تونس ومصر فإنه يمكن القول انه في المثالين الليبي واليمني كان العامل
الموضوعي الباعث على الحراك قائما ،لكن العامل الذاتي الزال في طور التبلور ،ولم تصل الجماهير في
حينه إلى مرحلة الوعي التي تكون فيها جاهزة لتقدير المواقف ،وترتيب األولويات ،مع تباين بسيط في
ذلك لصالح اليمن .وعدم استحضار لخطورة العنف ،أدى في الحالة الليبية إلى درجة االستقواء بقوى
خارجية ،افرغت الحراك من قيمته كفعل إرادة طلبا للحرية ،وحولته إلى صراع تبرر فيه الوسيلة ما
دامت تستهدف اإلطاحة بالنظام؛ وهو ما يقربنا من مفهوم اإلنقالب ،ويبعدنا عن مفهوم الثورة أو
االنتفاضة الشعبية .بينما أدى في الحالة اليمنية إلى ارتكاب عدت ممارسات اثرت على مستقبل الحراك
حيث ظل يراوح مكانه لوقت طويل حتى اخراج علي عبد هللا صالح بطريقة ما زالت ملتبسة وغير
مفهومة للكثيرين.
املبحث اخلامس :جتار ،تارخيية سابقة – تبادل الدروس من أجل عدم تكرار االخطاء
بداية ال بد التاكيد على ان الثورات أو االنتفاضات ال يمكن تصديرها ،غير ان هذا ال ينفي  -بالطبع -
إمكانية التعلم واإلفادة من تجارب الحركات السياسية في الدول األخرى .104
في هذا السياق يمكن القول إن بعض التقنيات ووسائل التعبئة يمكن اإلفادة منها ،وتداولها بين الحركات
المعنية بالتحول الديمقراطي .ولكن في الوقت نفسه يجب أن تقوم كل حركة  -حتى تتمكن من النجاح في
مهمتها  -بتطوير استراتيجية خاصة بها ،تستند في المقام األول علي تحليل لطبيعة األوضاع الداخلية في
كل بلد ومستوى التطور السياسي وتناسب القوى السائد..الخ ،والتي تختلف بالضرورة عن مثيالتها في
الدول األخرى. 105
في محاولة الستكشاف مستقبل سلسلة ثورات  0277التي شهدتها العديد من البلدان العربية ،واستطالع
فرصها في إحداث التغيير المطلوب علي المستويين الداخلي والخارجي ،يسعي الباحثون والمحللون إلي
إعادة تفحص التراكم العلمي النظري والتاريخي في دراسة وتحليل ثورات الدول واألمم  106لالستفادة منه
104

Larbi Sadiki, "Toward Arab Liberal Governance: From the Democracy of Bread to the Democracy of the
Vote", Third World Quartetly, 1997, Vol. 18, N. 1, pp.127-148.
105
Valerie J. Bunce and Sharon L. Wolchik,"International Diffusion and Post communist Electoral Revolutions",
Communist and Post communist Studies, Vol. 39, no. 3.
 106قارن :د .سالي خليفة اسحاق ،التقديرات المسجلة لنهايات "سالسل الثورات" في الخبرة الدولية .متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/110/1506
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في فهم االنتفاضات التي اندلعت في بلداننا والتنبؤ بالمسارات التي ستتخذها في ضوء التجارب التاريخية
السابقة مع تجنب االستنساخ.
التجربة االوربية
من اجل بناء معرفة عن التاريخ سوف نلقي الضوء هنا وبتكثيف على عدد من سالسل الثورات
األساسية :107
السلسلة األولي هي ثورات الثالثينيات من القرن التاسع عشر ،التي بدأت بثورة تموز/يوليو في فرنسا،
ثم انتقلت إلي بلجيكا في آب/أغسطس ،ثم اجتاحت بولندا في تشرين الثاني/نوفمبر ،ثم إلي عدد من الدول
اإليطالية الراغبة في التحرر من نفوذ االمبراطورية النمساوية .وتتسم سلسلة ثورات  7112عموما بالفشل
باستثناء حالة بلجيكا.
السلسلة الثانية هي سلسلة ثورات  0343في القارة األوروبية ،وكانت أوسع سالسل الثورات نطاقا
وأفشلها في النتائج .بدأت هذه السلسلة بالثورة الفرنسية ،ثم اجتاحت القارة األوروبية موجة ثورات ،أهمها
تلك التي اندلعت في الدويالت اإليطالية ،ثم الدويالت األلمانية ،ثم ثورة المجر علي اإلمبراطورية
النمساوية ،ثم انتفاضة األيرلنديين علي بريطانيا العظمي.
والسلسلة األخيرة هي سلسلة "ثورات"  ،0636والتي اجتاحت االتحاد السوفياتي الساب
وشرق أوروبا لإلطاحة بأنظمة الحكم االشتراكية.

ووسط

إلي جانب هذه السالسل الكبري ،يتم التعرض من حين إلي آخر لعدد من سالسل الثورات األصغر نطاقا،
كحالة سلسلة ثورات  7102في أوروبا ،وكحالة سلسلة ثورات  7112في البلقان في إطار الدولة العثمانية.
نتائج نظرية عامة في قراءة سالسل الثورات في الخبرة الدولية االوربية:
إن أغلب سالسل الثورات التي حكم عليها التاريخ الدولي بالفشل وقت وقوعها ،تم وصفها في فترات
الحقة بمثابة الحلقة الضرورية من حلقات متعددة أسهمت جميعها في إحداث التغيير المرغوب ،حتي وإن
بعد حين.
لهذا ،يمكن القول إنه علي الرغم من فشل سالسل ثورات العشرينيات والثالثينيات وأواخر األربعينيات
في القرن التاسع عشر في تحقيق أهدافها ومطالبها التحررية والقومية والديمقراطية ،فإن الوحدة اإليطالية
التي تحققت في  ،7187والوحدة األلمانية التي تحققت في  7117تعدان إلي حد كبير نتاجا غير مباشر لما
سبقهما من سالسل ثورات طرحت المطالب القومية ل متين اإليطالية واأللمانية .كذلك ،فإن الحكومات
الدستورية التي سادت في أغلب الدول األوروبية مع نهاية السبعينيات من القرن التاسع عشر كانت النتيجة
البعيدة لسالسل الثورات واالنتفاضات الشعبية التي سبقتها بعقود طويلة .بل كانت أيضا نتاجا بعيدا لما
انتجته الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر من تأسيس الجمهورية الفرنسية األولي ،وما طرحته
من أفكار تحررية وقومية وديمقراطية تمثلت في إعالن حقوق اإلنسان والمواطن.

 107قارن المصدر السابق؛ كذلك :مارسيل غوشيه ،نشأة الديمقراطية  -0 -الثورة الحديثة ،ترجمة جهيدة الوند( ،بيروت :دراسات عراقية،
 ،)0227ص  771والحقا.
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ويتضح من تفحص سلسلتي ثورات  7112و 7181أن مكاسب هذه الثورات األولية كانت تنذر بتحقيق
الثورات ألهدافها .وفي حالة سلسلة ثورات  ،7112التي بدأت بالثورة الفرنسية في يوليو على الحكم
االستبدادي للملك شارل العاشر ،يالحظ أن الثورة قد نجحت بالفعل في إبعاد الملك ،وإقامة ملكية دستورية
بزعامة (لويس فيليب) .ثم انتقلت عدوي ثورة يوليو إلي بلجيكا في اب/أغسطس ،ونجحت في تحقيق
استقالل بلجيكا ،ثم اجتاحت الثورة بولندا في نوفمبر  ،7112حيث نجح البولنديون في طرد نائب القيصر
الروسي ،وإقامة حكومة وطنية .كما انتقلت الثورات إلي عدد من الدويالت اإليطالية الراغبة في التحرر
من نفوذ االمبراطورية النمساوية وتحقيق أحالمها بالوحدة القومية.
علي الرغم من هذه النجاحات األولي ،فإنه خالل شهور قليلة اتضح فشل سلسلة ثورات  7112باستثناء
حالة بلجيكا .فقد قمع الروس البولنديين في  ،7117وقمع النمساويون الثورات اإليطالية ،وبات واضحا
بعد أعوام قليلة أن ثورة تموز/يوليو في فرنسا لم تحقق أهدافها.
أما حالة سلسلة ثورات  ،0343فتعد مثاال لسالسل الثورات التي نالت فشال ملحوظا في تحقيق
أهدافها .ولكن هذا الفشل لم يتأكد إال بعد مرور ما بين العامين والثالثة أعوام من اندالعها .ذلك ببساطة،
ألن ثورات  7181قد نجحت بالفعل في بداياتها في تحقيق ما يمكن أن يوصف بالكثير ،ومن ذلك :نجاح
فرنسا في تأسيس الجمهورية الثانية .وخالل أسبوع من المكاسب الثورية المتحققة في فرنسا ،نجح الثوار
في ميونخ في طرد ملك بافاريا ،وبعدها بأسبوع اجتاحت الثورة برلين (عاصمة االمبراطورية البروسية
في ذلك الوقت) .وحتي مع محاوالت قمعها بالقوة ،فإنها أدت إلي هروب الملك وتشكيل وزارة منتخبة،
واالتفاق على انتخابات برلمانية.
اندلعت بعد ذلك الثورة في إمبراطورية هابسبرج النمساوية ،والتي أدت إلي إنهاء حكم مترنيخ الذي
طال حكمه ما يقرب من النصف قرن  .108أعقب ذلك اندالع عدد من االضطرابات الشعبية التي اجتاحت
الدويالت اإليطالية الشمالية في إقليمي لمبارديا وبيدمونت ،والتي نجحت في تحقيق التراجع النسبي
للوجود العسكري النمساوي المسيطر عليها .وأخيرا ،تم تأسيس حكومات جديدة في أغلب الدول األوروبية
األساسية التي شهدت هذه الثورات .109
تمث َل نجاح هذه الثورات في سقوط رؤوس أنظمة أو في اعتماد مجموعة من اإلصالحات الحتواء
تفاقم الثورة .إال أنه مع هذه النجاحات التي حققها بالفعل الثوار الليبراليون الجمهوريون والطبقات
الوسطي في أوروبا ،سادت حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان التغيير الكامل المرغوب أوشك على
التمام ،أم أن القوي المحافظة المضادة سوف تنال من هذه الثورات غير المكتملة .فبعد مضي نحو عامين
فقط ،من  ،7181نجحت قوى الثورة المضادة ،القوي المحافظة المضادة للتوجهات الليبرالية الجمهورية
في استعادة مواقعها الحاكمة .وبات واضحا  -مع حلول عام  -7127فشل سلسلة ثورات  7181مع
االنقالب الذي نظمه نابليون ،مدعوما من مطالبي "االستقرار" في مواجهة تيارات اإلصالح واالشتراكية.
وقام نابليون بحل البرلمان وإعالن عودة الملكية المطلقة إلي فرنسا.

 108كليمنس فينزل مترنيف ( Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternichمايو  77 - 7111يونيو  )7127سياسى ورجل دوله
نمساوى ومن أهم شخصيات القرن التاسع عشر .ينسب إليه وضع قواعد العمل السياسى التي سارت عليها القوى الكبرى في أوروبا طوال األربعين
عاما التي أعقبت هزيمة نابليون بونابرت .وكان مترنيخ يعد الدعامة الرئيسية للنظام السياسى في أوروبا القرن التاسع عشر والقائم على مبدأي
رفض التغيير والمحافظة على توازنات القوى في أوروبا .لمزيد من التفاصيل قارن:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B3_%D9%81%D9%88%D
9%86_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4
 109لمزيد من التفاصيل قارن:
Miles Taylor (2000). "The 1848 Revolutions and the British Empire". Oxford University Press: Past & Present,
pp. 146-147. ،No. 166 ،
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أوربا في عام  0693على صفيح ساخن– اشارة خاصة للتجربة الفرنسية
كان عام  7781عاما ثوريا بامتياز .في أماكن عديدة كان للطالب دور بارز ،إال أن الحركة لم تقتصر
على الطالب و "الهيبيز" و "الخنافس" كما كان اإلعالم السائد يحاول أن يقنع الناس ،فقد مثل عام 7781
تهديدا حقيقيا للطبقات المسيطرة في فرنسا خصوصا وفي اوربا الغربية عموما.
واذا اردنا ان نفهم الحريق الثوري الذي حدث في عام  ،7781فانه ال بد من وضعه في مكانه الصحيح
في اطار تناول اشمل .فهو أكبر كثيرا من مجرد تمرد طالبي ،انه حدث مفصلي له جذوره االجتماعية
والتاريخية العميقة ،وأسبابه المادية المتصلة بتطور الرأسمالية العالمية خالل فترة ما بعد الحرب العالمية
الثانية .إن السنوات العشرين السابقة لعام  7781شهدت صعود "الكينزية" وما رافقها من "هدوء طويل"
في مستوى الصراع الطبقي والذي ارتبط بانتعاش اقتصاد ما بعد الحرب .وقد انعكس ذلك الهدوء
أيديولوجيا على طبيعة الفكر السائد في العالم خالل هذه الفترة ،حيث اتفق أغلب المفكرين الكبار من
مختلف مدارس الفكر المهيمن على قضايا أساسية أبرزها أن الرأسمالية الغربية قد حلت مشكالتها
االقتصادية األساسية وأنها احتوت الطبقة العاملة بشكل نهائي! واذ استند هذا الرأي إلى جملة وقائع
ظاهرية ،إال أن النظرة العميقة للتطورات تحت السطح كانت كفيلة بدحضه .فاالنتعاش االقتصادي
الطويل ذاته أدخل تغييرات متراكمة على بنية النظام الرأسمالي العالمي كان من شأنها ،إن آجالً أو عاجالً
أن تطيح بدعائم االستقرار السياسي .ويمكن تبين ذلك على مستويات عدة من بينها ثالثة على األقل : 110
أوال :أعتمد االنتعاش الطويل على معدالت اإلنفاق الهائلة على السالح في ظل "الحرب الباردة" ،فيما
يعرف باقتصاد السالح الدائم .وقد انطوى اقتصاد السالح الدائم هذا على تناقضات عميقة سمحت للقوى
األصغر نسبيًا (مثل ألمانيا واليابان) باالستفادة من ظروف االنتعاش التي كفلها اإلنفاق األمريكي غير
المسبوق على السالح دون أن تتحمل عبء تلك الظروف ،وبالتالي استطاعت هذه الدول تحقيق طفرة
هائلة في اإلنتاجية والتمتع بمعدالت نمو مذهلة ما لبثت أن قوضت الهيمنة األمريكية .وكان هذا بدوره هو
ما دفع اإلمبريالية األمريكية لمزيد من الشراسة في فيتنام وغيرها في محاولة يائسة إلعادة تأكيد
سيطرتها.
ثانيا :أنتج االنتعاش االقتصادي الطويل في الغرب عملية تحضر وبلترة (أي تحول جماهير الفالحين إلى
بروليتاريا حديثة) هائلة كان لها تأثير تدريجي كبير على مجمل البنية االجتماعية .وكان لذلك تأثير كبير
بشكل خاص في القطاعات المتخلفة نسبيًا داخل الرأسمالية المتقدمة (جنوب أوروبا ،وجنوب الواليات
المتحدة ،وأيرلندا ..الخ) حيث راحت تتقوض بالتدريج روح االنصياع الريفي والطبيعة المحافظة لصغار
المزارعين التي استند إليها االستقرار السياسي واالجتماعي خالل سنوات ما بعد الحرب .هكذا شهدت
فترة "الهدوء الطويل" ذاتها إقامة دعائم الصعود الالحق في نضالية الطبقة العاملة ضد العنصرية الفجة
في الجنوب األمريكي وسلطوية ديجول في فرنسا والطائفية البغيضة في أيرلندا ودكتاتوريات شمال البحر
المتوسط في أسبانيا والبرتغال واليونان.
ثالثا :الدور البارز الذي لعبه الطالب في أحداث  7781يجد جذوره أيضا في العملية نفسها ،حيث تغير
وضع الطالب في المجتمع يفعل ظروف االنتعاش الطويل ،فارتفعت أعدادهم و "انخفضت" مكانتهم
وساءت ظروفهم ،ولم يعودا – بحلول الستينات – "أبناء البرجوازية" سواء من حيث أصولهم الطبقية أو
مصائرهم الطبقية بعد التخرج.
تاريخيا ،كان التعليم الجامعي هو حقل تفريغ وتدريب أبناء الطبقة الحاكمة وشريحة ضيقة من الطبقة
الوسطى تلبي بشكل مباشر االحتياجات الثقافية واأليديولوجية للطبقة الحاكمة ،مثل المحامين وكبار
الموظفين ..الخ .أما في ظل رأسمالية النصف الثاني من القرن العشرين ،فقد احتاجت الرأسمالية الحديثة
 110قارن :حسين عمران ،فرنسا  :0693الحلم الثوري يتفجر .متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
http://www.e-socialists.net/node/4387
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آلالف مؤلفة من التكنوقراط والبيروقراطيين ،وهكذا انفتحت أبواب الجامعات بشكل ال سابقة له .ليس
معنى ذلك بالطبع أن الطالب صاروا عماالً ،لكنه يعني أن الطالب من حيث أصولهم ومصائرهم الطبقية
صاروا يكونون خلي ً
طا طبقيا غير متجانس يغلب عليه طابع الطبقة الوسطى .وهم عرضة لضغوط شديدة
تتصل مثالً بنظام االمتحانات الذي كثيرا ما يحدد مصيرهم الطبقي ،وهي ضغوط تدفعهم نحو النضال
السياسي ،خاصة أنهم بسبب الصلة الوثيقة التي تربطهم باألفكار (بحكم طبيعة دراستهم) يكونون بالغي
الحساسية إزاء األزمات األيديولوجية للمجتمع وخوائه الفكري.
وهكذا فقد مهدت التغيرات المتراكمة في بنية المجتمع خالل فترة االنتعاش الطويل وما صحبه من
هدوء نسبي في الصراع الطبقي للحريق الثوري الالحق .وصارت أدنى شرارة كفيلة بإشعال الحريق
الثوري ،مثلما حدث في عام  .7781وإذا كانت أحداث  7781وثيقة الصلة بما قبلها ،فإن أصداؤها
استمرت لسنوات عديدة بعدها.
وأخيرا فإن سنوات أواخر الستينات حتى منتصف السبعينات شهدت صعودا كبيرا في مستوى الصراع
ً
الطبقي في أوروبا ،وهو ما أسفر عن إسقاط حكومة المحافظين في بريطانيا في  7718تحت وطأة
اإلضرابات العمالية ،واندالع االنتفاضات والثورات التي أسقطت األنظمة الديكتاتورية اليمينية في اليونان
والبرتغال وأسبانيا خالل بضع سنوات.
نعود الى تتبع مسارات احداث عام  0693في فرنسا ،والتي كانت بمثابة القلب داخل مجمل أحداث
ذلك العام العظيم .111
حتى مايس/آيار  ،7781كانت الحركة الطالبية في فرنسا أصغر حجما وأقل تأثيرا من مثيالتها في
إيطاليا وألمانيا وبعض جامعات أمريكا وبريطانيا .وإذا أردنا أن نفهم لماذا كان حجم الحريق الثوري في
فرنسا  7781أكبر منه في غيرها فإن علينا أن نتوقف عند بعض السمات المميزة لتطور المجتمع
الفرنسي ،في ظل رئاسة الجنرال (شارل ديغول . )Charles de Gaulle
كما معروف جاء ديغول الى لسلطة في عام  7721وسط أزمة سياسية بالغة متعلقة بكيفية تعامل الطبقة
الحاكمة مع نضال الشعب الجزائري من أجل التحرر الوطني .وسرعان ما وصل ديجول لتسوية
"عقالنية" للحرب الكولونيالية في الجزائر ثم عكف على تحديث الرأسمالية الفرنسية من خالل برنامج
سياسي سلطوي يحاول تلبية حاجات وأهداف تلك الرأسمالية طويلة المدى على حساب الميول والتوجهات
المختلفة داخل البرجوازية الفرنسية نفسها .فإذا كانت الفترة السابقة ( 7781إلى  )7721قد شهدت تهميش
التأثير السياسي لممثلي منظمات الطبقة العاملة ،ففي ظل ديغول تم أيضا تهميش وإبعاد األحزاب التقليدية
الممثلة للبرجوازية والبرجوازية الصغيرة وتركزت السلطة في يد رجل واحد هو الجنرال ديغول نفسه.
ومن جهة اخرى نجح ديغول في تحقيق هدفه المتمثل في تحديث الرأسمالية الفرنسية وزيادة تنافسيتها
على المستوى العالمي من خالل خليط من السلطوية السياسية والتدخل واسع المدى في االقتصاد على
حساب بعض المصالح البرجوازية الفردية .ولكن هذا النجاح كان له ثمن مزدوج .فمن ناحية تشددت
معدالت استغالل الطبقة العاملة الفرنسية التي صارت أكثر اغترابا وبؤسا من الطبقة العاملة في بريطانيا
أو ألمانيا مثالً .وكان لسياسات "التقشف" ذاتها تأثير سلبي على أوضاع الطالب الجامعيين الذين ارتفعت
أعدادهم من  022ألف إلى  222ألف بين  7782و  7781في حين تدهورت كثيرا األوضاع في جامعاتهم
من حيث التسهيالت واإلمكانات والزحام ..الخ.
أضعف كثيرا البنى/الهياكل الوسيطة بين السلطة
ومن ناحية ثالثة ،فإن حكم ديغول السلطوي
َ
والجماهير مثل األحزاب والنقابات ووسائل اإلعالم .ومع تزايد السخط االجتماعي في ظل غياب هذه

 111قارن :المصدر السابق.
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البنى الوسيطة أو تهميشها ،فإن القمع صار األداة األساسية لتعامل السلطة مع الجماهير بشكل لم يكن
يختلف كيفيا عما هو مألوف في بلدان العالم الثالث.
هكذا صارت األجواء ممهدة لالنفجار .فقد شهد عام  7781واألشهر األولى من  7781موجة واسعة من
اإلضرابات العمالية ،إال أن الغالبية العظمى من تلك اإلضرابات انتهت بانتصار أصحاب األعمال بسبب
التوسع في استخدام يد القمع الثقيلة من جانب الحكومة .وعندما التقت "عدوى" النضال من العمال إلى
الطلبة كان طبيعيًا أن يفكر ديغول في استخدام األداة نفسها التي أثبتت كفاءتها من قبل مع العمال :القمع.
أما ما فاجأ النظام فهو أن الطالب ردوا على القمع البوليسي بتصعيد النضال والدفاع عن أنفسهم
بالمتاريس ،حيث صاروا بؤرة جاذبة للعمال الذين أعجبوا بشجاعتهم وسعوا لتقليدهم.
ومن المفيد االشارة الى ان السنوات الثالث السابقة على  7781شهدت احتجاجات ومظاهرات طالبية
متفاوتة القوة والتأثير .ودارت هذه االحتجاجات حول قضايا عالمية وأخرى محلية .فمن جهة كان الطالب
يعبرون عن رفضهم للحرب األمريكية في فيتنام؛ ومن جهة أخرى ،كانوا ساخطين على الطابع المحافظ
للمناهج التعليمية.
وخالل الشهور األربعة األولى من عام  7781وقعت عدة تحركات طالبية قادها الطالب اليساريون،
إال أنها كانت على نطاق أصغر من مثيالتها في إيطاليا وألمانيا أو حتى بريطانيا .ومع ذلك ،فإن هذه
التحركات كانت كافية لكي تصدر السلطات قرارها في  1ايار/مايو بإغالق جامعة باريس بأكملها .أدى
هذا القرار إلى اندالع مظاهرات يومية ووقوع صدامات شديدة مع البوليس وصلت للذروة في  72آيار
عا عن أنفسهم أمام اعتداءات
/مايو .ففي ذلك اليوم احتل الطالب الحي الالتيني وأقاموا المتاريس دفا ً
البوليس؛ وانضمت إليهم أعداد كبيرة من المارة .وعند هذا الحد ،صدر األمر للبوليس باستخدام أقصى
القوة ضد الطالب .وإزاء الشجاعة الكبيرة التي أبداها طالب باريس في مواجهة القمع الوحشي للبوليس،
انتشر التعاطف الجماهيري مع الطالب ،حيث قررت االتحادات النقابية العمالية الثالثة الدعوة لإلضراب
لعدة يوم واحد ،هو  71آيار/مايو ،على أن تصحب اإلضراب مظاهرة جماهيرية في باريس.
ومع اقتراب نهاية شهر آيار/مايو ،كان أكثر من  7مليون عامل قد انضموا لإلضراب؛ وباحتاللهم
مواقع العمل ،أعطى العمال بعدًا جديدًا لإلضراب حيث وجهوا ضربة عنيفة لحقوق الملكية واإلدارة
"المقدسة".
مع نهاية آيار/مايو  ،7781كان المجتمع الفرنسي في حالة اختمار ثوري .في (نانت) ،التي كانت أول
مدينة تنتقل فيها الحركة من أيدي الطلبة إلى العمال ،كانت السيطرة الفعلية على المدينة خالل األسبوع
األخير من آيار/مايو في أيدي المنظمات العمالية .وتضامن فالحو الريف المحيط بـ (نانت) مع عمالها
وطالبها الثائرين .هكذا ففي  08مايو وضع الفالحون الحواجز على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة،
ثم قاموا بتسليم هذه المتاريس لعمال النقل الذين سيطروا على المرور داخل المدينة وخارجها على مدى
األسبوع التالي .وقد سمحت الصالت التي أوجدها عمال (نانت) مع المنظمات الفالحية في المنطقة
المحيطة بالتخلص من دور الوسطاء في عملية توزيع إمدادات الطعام مما أسفر عن انخفاض كبير في
األسعار.
وكان من العالمات البارزة في أحداث  7781في فرنسا روح التضامن األممي التي ظهرت بين العمال
الفرنسيين واألجانب .كان هناك حوالي  1مليون عامل أجنبي يعملون في فرنسا .وعلى الرغم من أنهم
كانوا تحت التهديد الدائم بسحب تصاريح العمل منهم ،إال أنهم لعبوا دورا بارزا في حركة اإلضراب جنبا
إلى جنب مع زمالئهم الفرنسيين.
شكل اإلضراب العام تهديدًا حقيقيًا للسلطة الحاكمة .وفي  08آيار/مايو لجأ ديغول إلى اإلجراء الذي
كان قد استخدمه أكثر من مرة منذ  7721لكي يحتفظ بسلطته :الدعوة الستفتاء حول سلسلة من الوعود
الغامضة باإلصالح التعليمي واالجتماعي واالقتصادي ،إال أن المعارضة العمالية الشديدة أجبرته على
التراجع وتأجيل االستفتاء .وبذلك فشلت هذه الخطة في إنهاء اإلضراب العام .ومع ظهور مؤشرات مهمة
على حالة السخط في صفوف الشرطة والقوات المسلحة ،تفاقم اإلضراب في األوساط الحكومية حيث وقع
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توتر كبير في العالقات بين الرئيس (ديغول) ورئيس الوزراء (جورج بومبيدو) .وفي  07آيار/مايو سافر
ديغول فجأة إلى بادن – بادن بألمانيا الغربية حيث اعتزم كما قيل "االنسحاب من الحياة السياسية" .إال أن
مقترحا هذه المرة إنهاء اإلضراب العام
مستشاريه السياسيين أقنعوه بضرورة العودة إلى فرنسا حيث عاد ِ
وإجراء انتخابات برلمانية.
كان مضمون ما طرحه ديغول هو اآلتي :أن تتخلى الطبقة العاملة عن اإلضراب العام؛ أن تتنازل
طوعا عما حققته من قدرة في السيطرة على عملية اإلنتاج؛ وأن تطرح جانبا تضامنها الطبقي العظيم مع
جماهير الفالحين بما أفرزه من مكاسب عظيمة ،وأن تنبذ بالطبع حلم تغيير المجتمع .كان المطلوب
باختصار هو أن يلقي الجيش العمالي ذي التسعة ماليين جندي سالحه المتمثل في اإلضراب العام مقابل
أن "يتكرم" الجنرال ديغول فيقبل االستمرار على كرسي العرش ،ثم "يتفضل" فيجري انتخابات برلمانية
تجري في ظروف تراجع وإحباط الجماهير فيحوز اليمين النصر فيها على طبق من فضة! لكن ذلك لم
يتحقق واجبر ديغول على مغادرة المشهد السياسي في مساء يوم  01أبريل عام .7787
"ثورات"  7717في أوربا الشرقية
أما بالنسبة لحالة سلسلة "ثورات"  7717في أوروبا الشرقية ،فيتضح أن دول هذه المنطقة لم تواجه
حالة عدم يقين في تقدير ما إذا كانت ثوراتها تحقق أهدافها من عدمه .ويرجع ذلك إلي أنه كانت هناك
خطوات للتغيير ،سبقت اندالع "الثورات" .بدأت هذه الخطوات بالتغيير الجوهري في سياسات االتحاد
السوفيتي ،سواء على مستوي إدارة الدولة داخليا ،أو علي مستوي استعداده لتحمل أعبائه الخارجية
التقليدية ،وهو ما طرح بصورة مباشرة في المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي الذي
عقد في مارس/اذار .7718
112

كما جاءت خطوة التغيير الثانية في خطاب غورباتشوف أمام الجمعية العامة ل مم المتحدة بجلستها الـ
 81في كانون االول/ديسمبر  ،7711حيث أعلن خفض القوات العسكرية السوفيتية بصورة منفردة في
دول حلف وارسو .وأشار غورباتشوف صراحة إلي نية االتحاد السوفيتي إلنهاء عسكرة العالقات مع هذه
الدول كمجتمعات مغلقة سياسيا واقتصاديا .ورافق ذلك كله خطاب جديد كانت اهم مقوالته
"البيروسترويكا" و "الغالسنوست" وما تركاه من تداعيات فكرية وسياسية وتنظيمية.
وما يميز خصوصية هذه السلسلة من "ثورات" هو عدم بدئها في دول أوروبا الشرقية بثورة شعبية في
إحدى دولها ،وإنما انطلقت بعملية جس نبض أو اختبار للتغير المعلن في سياسة االتحاد السوفيتي .حدث
ذلك في  ،7711عندما قامت المجر بإعالن تخفيف القيود علي حرية تنقل األفراد ،مما أنتج موجة من
الهجرة التلقائية لسكان ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) إلى ألمانيا االتحادية (الغربية) عن طريق المجر.
وعندما لم يواجه ذلك بأي اعتراض أو منع ،فقد شجع األلمان على عملية الهدم السلمي لحائط برلين الذي
مثل رمز االنقسام بين الشرق والغرب قرابة العقود الثالثة ،ثم بعد ذلك اندلعت سلسلة "ثورات" ،7717
بداية بتشيكوسلوفاكيا ثم رومانيا.
ويمكن ،في إطار هذه النتيجة النظرية ،التمييز بين ثالثة أنماط الستراتيجيات القوي الكبري في
التعامل مع سالسل الثورات التاريخية :113

 112عالجت بتفصيل اكبر " ثورات"  7717في أوربا الشرقية في عمل اخر .لمزيد من التفاصيل قارن :صالح ياسر حسن ،عمليات االنتقال
الديمقراطي على الصعيد العالمي – بعض اشكاليات النظرية والممارسة (ستوكهولم :اوروك ميديا لالعالم والنشر ،)0277 ،ص .772 – 11
 113لمزيد من التفاصيل قارن :د .سالي خليفة اسحاق ،التقديرات المسجلة لنهايات "سالسل الثورات" في الخبرة الدولية ،مصدر سبق ذكره.
61

أوال -العمل على قمع ثورة ،حتي و ن كانت في دولة أو أمة "غير مهمة" لتجنب حداث تغيير مشابه
في مناط "مهمة" .وتعد ثورة اليونانيين على اإلمبراطورية العثمانية في فبراير  - 7107ضمن سلسلة
الثورات الفاشلة التي بدأت في  - 7102مثاال على ذلك ،حتي وإن كانت قد نجحت مع عام  7112في
تحقيق استقالل اليونان .ودون الدخول في تفاصيل ثورة اليونان ،وعوامل إخفاقها في البداية ثم نجاحها بعد
نحو عقد كامل من الزمان ،فان النقطة الجوهرية في هذا السياق هي أن القوي الكبري وقت اندالع الثورة
اليونانية ،خاصة اإلمبراطورية النمساوية ،عملت على قمعها ،على الرغم من تعاطف الرأي العام
األوروبي مع اليونانيين ،نتيجة المذابح الدامية التي شنتها الدولة العثمانية لمقاومتها .هذا الموقف األوروبي
لم يتشكل بناء علي أهمية اليونان ،التي تعد هنا بمثابة األمة غير المهمة سياسيا واستراتيجيا في هيكل
توازن القوي األوروبي في تلك الفترة ،وإنما تشكل هذا الموقف على اعتبار أن حصول اليونان علي
استقاللها قد يؤدي إلي إثارة المطالب القومية والتحررية لعدد كبير من القوميات واإلثنيات الداخلة في
نطاق إمبراطوريات أوروبا الكبري ،وأهمها اإلمبراطورية النمساوية المتعددة القوميات.
أما االمبراطورية الروسية ،فقد ساندت اليونانيين انعكاسا للعداء التاريخي بين روسيا والدولة العثمانية،
وأمال في أن تكون اليونان منطقة نفوذ روسي ،إذا ما نجحت في االستقالل .من المهم أيضا مالحظة أن
الموقفين البريطاني والفرنسي المتعاطفين مع ثورة اليونانيين تشكل فقط بناء على اعتبارات توازن القوي،
وخوفا من اختالل هذا التوازن لصالح روسيا ،إذا ما استقلت اليونان.
ثانيا -العمل علي نجاح ثورة ضمن سلسلة ثورات فاشلة العتبارات توازن القوي وتأكيد النفوذ :مثل
نجاح ثورة البلجيكيين في تحقيق استقالل بلجيكا الثورة الوحيدة الناجحة في سلسلة ثورات  7112الفاشلة.
وقد جاء النجاح هنا ليس كنتيجة ألي ميزة تتعلق بالبلجيكيين أنفسهم ،وإنما لرغبة فرنسا في نشأة دولة
بلجيكية محايدة على حدودها ،ولتأكيد المكانة الفرنسية والقدرة على الفعل بعد إهانة فيينا عام  . 7172وقد
بلغت مساندة فرنسا للبلجيك حد التهديد بالتدخل العسكري ،إذا ما حاولت إحدى القوي األوروبية قمع
الثورة البلجيكية.
ثالثا :الدفع إلنجاح سلسلة ثورات في منطقة محددة إلعادة رسم مناط النفوذ والمصالح بين الدول
الكبري في نطاقها :وتعد سلسلة الثورات التي اندلعت في إطار الدولة العثمانية من جانب القوميات
السالفية بزعامة صربيا في عام  7112مثاال لهذه االستراتيجية .أخذت هذه الثورات شرارة البدء من ثورة
البوسنة والهرسك ،نتيجة األزمة االقتصادية التي مر بها اإلقليم في هذا العام ،وأعقب ذلك ثورة البلغاريين
 Stara Zagoraاألولي في العام نفسه ،ثم ثورتهم الثانية في أبريل/نيسان من العام التالي ضد الحكم
العثماني .تطورت هذه الثورات سريعا إلي حرب بلقانية مع الدولة العثمانية ،حيث رأت القوى األوروبية
أن الوقت قد حان إلعادة رسم مناطق النفوذ في منطقة البلقان .لذلك ،ساندت القوي األوروبية هذه
الثورات ،وعملت علي إنجاحها بصورة ال تخل بتوازن القوي األوروبي لصالح اإلمبراطورية الروسية
التي كثيرا ما مثلت الهاجس الرئيسي في هذه المنطقة الجغرافية .وتم العمل على إنجاح هذه الثورات
بصورة تسمح بإعادة تقسيم مناطق النفوذ في البلقان ،والموازنة في المكاسب اإلقليمية بين القوي
األوروبية الكبري ،وهو ما تجسد في نتائج مؤتمر برلين عام .7111
ولعل المثال األكثر حداثة هو مثال سلسلة "ثورات"  7717في وسط وشرق أوروبا .فال يمكن فهم
نجاح هذه "الثورات" دون النظر إلي الخلل الذي أصاب توازن القوي في إطار القطبية الثنائية بين االتحاد
السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية ،مع التغيير الجوهري الذي طرحه جورباتشوف بداية من ،7712
وانتهاء بخطابه "التاريخي" السابق ذكره في ديسمبر  7711أمام الجمعية العامة ل مم المتحدة .ويبدو ان
ذلك كله قد مهد الستعداد النظام الدولي لتغيير شكل هذه المنطقة الجغرافية المهمة.
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واذا تناولنا التجارب بالملموس المكننا القول ان هناك إختالفات جوهرية بين الحاالت المختلفة لتغيير
النظام ،خاصة فيما يتعلق بشكل التغيير الذي يحدث في نهاية المطاف .ففي حالتي سلوفاكيا عام 7771
وكرواتيا عام  ،0222أدت االنتخابات إلي تغيرات"ثورية" .وعلى الرغم من ذلك ،فإن مسار األحداث في
هاتين الدولتين لم يتخذ منحى ثوريا نظرا ألن التحول جري في كلتيهما من خالل انتخابات حرة ،قبل
المتنافسون بما تمخضت عنها من نتائج .يطلق البعض على هذا النمط من التحول "االنتخابات
التحولية".)Transformative Elections ( 114
خالفا لهذا النمط من التحول ،جاءت عملية االنتقال في صربيا عام  ،0222وجورجيا عام ،0221
وأوكرانيا عام  0228في صورة "ثورات انتخابية"  Electoral Revolutionsألن فوز المعارضة في
االنتخابات شكل البداية لعملية مخاض من التحوالت أفضي في النهاية إلى االنتقال لي الرأسمالية.
115
شهدت هذه الدول الثالث أنظمة تسلطية تنافسية أو أنظمة مهجنة سياسيا Hybrid Regimes
جمعت بين طياتها بعض سمات الديمقراطية إلي جانب الطابع التسلطي للنظام .فمن ناحية أولي لم تجر
هذه األنظمة انتخابات حرة ونزيهة بمعني الكلمة ،لكنها من ناحية ثانية أتاحت مساحة من الشرعية
ألحزاب المعارضة للدخول إلي حلبة المنافسة السياسية .بعبارة أخري فإن القابضين على زمام السلطة في
هذه الدول  -كقاعدة عامة  -لم يكن في إمكانهم السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة ،واألجهزة المحلية،
وأحيانا مؤسسة القضاء .ترتب على هذه الحالة الثنائية في النظام التسلطي التنافسي أن أسست النخبة
الحاكمة "شرعيتها" على االنتخابات ،وحاولت أن تقدم نموذجا شبيها بالنظام الديمقراطي من خالل
السماح بمساحة من التنافس السياسي ،ودرجة ما من الشفافية في العملية االنتخابية .مكن ذلك المعارضة
من النمو في البرلمان ،واتسع نطاق الدور الذي تلعبه فيما بين المناسبات االنتخابية .وتدريجيا تحولت قوي
المعارضة إلي منافس قوي للنخب الحاكمة .116
أما في سلوفاكيا فقد جاءت حملة  OKعام  7771تعبيرا عن جهد بذله عدد من المنظمات غير
الحكومية ،والمتطوعون ،والممولون علي نطاق واسع .وعملت الحملة علي التوصل إلي استراتيجية عمل
مشتركة ،وسعت إلي تطبيقها بالتعاون الفعال مع عدد كبير من الشركاء في سلوفاكيا والخارج .جاءت
عملية صناعة القرار داخل الحملة على مستويات متباينة ،عكست تنوع تكوين الجهات المشاركة،
والطبيعة الال مركزية للحملة.
وفي صربيا كان نظام (سلوبودان مليسوفيتش) ،خالفا لما جري في سلوفاكيا ،متحفزا الستخدام اآللة
األمنية الشرسة في مواجهة أي حركة مدنية تهدف إلي التغيير .وبالتالي اتجهت الحركة إلى العمل تحت
األرض ،خاصة فيما يتعلق بحملة العالقات العامة التي تبنتها.
حالة أوكرانيا.
خالل العامين  2115-2114قامت الثورة البرتقالية "  " Pomarancheva Revolyutsiyaفي
اوكرانيا وهي واحدة من ما أطلق عليه اسم الثورات الملونة  .117وقد ندلعت عبر سلسلة من االحتجاجات
114

Vitali Silitski, Different Authoritarianisms, Distinct Patterns of Electoral Change, in Reclaiming Democracy:
Change in Central and Eastern Europe, Joerg Forbrig and Pavol Demeš, Editors.
 115قارن :دميترو بوتيخن ،الدروس المستفادة من التحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية :نموذج أوكرانيا .في :ندوة أي مستقبل لحركات التغيير
الديمقراطي في العالم العربي؟ .القاهرة.0221 :
متاح على االنترنيت على الرابط التاليhttp://bohothe.blogspot.com/2010/04/blog-post_13.html:
116
Roger Peterse, Resistance and Rebellion: Lessons from Eastern Europe, (Cambridge: Cambridge University
Press, 2001).
 117لمزيد من التفاصيل قارن :عبد الكريم صالح المحسن ،لمحات من تاريف الثورات السلميه في العالم-الحلقه الثانيه .متاح على االنترنيت على
الرابط التاليhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=279673 :
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واألحداث السياسية وقعت في اوكرانيا من أواخر تشرين الثاني/نوفمبر  0228حتى كانون الثاني/يناير
 ،0222في أعقاب جولة إعادة التصويت على االنتخابات الرئاسية األوكرانية  0228والتي أدعى أنها
شابها الفساد بشكل واسع ،ترهيب الناخبين ،والفساد االنتخابي المباشر .وكانت العاصمة األوكرانية
)كييف) ،هي النقطة المركزية لتحركات آالف المحتجين يوميا .وقد اندلعت في أوكرانيا بسبب الصراع
على السلطة مما أدى إلى دفع العملية السياسية إلى ما يشبه حالة االختناق ،بسبب التجاذبات بين طرفين،
هما :رئيس الجمهورية (فيكتور يوشيشينكو) ،وحليفة زعيم كتلة المعارضة البرلمانية "األقلية" (يوليا
تيموشينكو  )Yulia Tymoshenkoمن جهة ،و رئيس الوزراء (فيكتور يانوكوفيتش Viktor
 )Yanukovychوحلفاءه زعماء كتلة األغلبية البرلمانية من جهة ثانية.
انطلقت الشرارة التي أشعلت حريق األزمة األوكرانية وذلك عندما أصدر رئيس الجمهورية (فيكتور
يوشيشينكو) مرسوما ً جمهوريا ً بحل البرلمان األوكراني ،وجدولة االنتخابات الجديدة ومن ثم قامت على
الفور كتلة األغلبية البرلمانية بقيادة رئيس الوزراء (يانوكوفيتش) برفض المرسوم الجمهوري،
واالعتراض عليه باعتباره يتعارض مع الدستور ،وأكدت األغلبية البرلمانية بأنها سوف تستمر في القيام
بأداء مهامها الدستورية .واستمر الطرفان في التنازع ،بانتظار قرار المحكمة الدستورية التي تم رفع األمر
لها من أجل البت والحسم بالقول الفصل.
حالة جورجيا
الثوره الورديه "  "Rose Revolutionفي جورجيا هي التي أطاحت بنظام الرئيس الجورجي السابق
(إدوارد شيفردنادزه  ،)Eduard Shevardnadzeوأوصلت (ميخائيل ساكاشفيلي Mikhail
 )Saakashviliالمدعوم غربيا ً وزعيم المعارضة الجورجية إلى سدة الرئاسة الجورجية .وتسبب في
قيامها الكثير من العوامل السلبية بما فيها العوامل االقتصادية ،وقد ادت االنتخابات البرلمانية التي جرت
في جورجيا يوم  0تشرين الثاني /نوفمبر عام  0221الى اندالع االزمة السياسية الداخلية في البالد .118
وبلغت موجة االحتجاجات ذروتها في  00تشرين الثاني /نوفمبر 0221اي يوم عقدت فيه الجلسة
االولى للبرلمان الجورجي الذي وضعت شرعيته موضع الشك .وتوغل المعارضون برئاسة "ميخائيل
سآكاشفيلي" الى قاعة اجتماعات البرلمان عندما كان الرئيس (شيفاردنادزه) يلقي خطابا فيه ،واجبروه
على الخروج من القاعة .واعلنت المعارضة بدء ما يسمى بـ "ثورة الورود".
*****
ما يمكن استخالصه من "الثورات" التي قامت في شرق اوربا ووسطها ضد نظام "االشتراكية الفعلية"
أنها ادت الى جملة نتائج ولكن ما ميزها ،اضافة الى انتقال هذه البلدان من االشتراكية الى الراسمالية ،هو
تفتت هذه البلدان على أسس أثنية أو دينية أو لغوية كما جرى األمر فى يوغوسالفيا على سبيل المثال.
ويمكن االتفاق مع المفكر االقتصادي المصري المعروف سمير أمين حين اشار الى أن هذه البلدان
صارت مناطق تابعة ألوروبا الغربية ،ألمانيا وفرنسا وإنجلترا أساسا ،فى ظروف شبيهة للعالقة غير
المتساوية بين الواليات المتحدة وأمريكا الالتينية ،أي ان هذه البلدان شكلت اطرافا في النسق الرأسمالي
 118لمزيد من التفاصيل قارن :عبد الكريم صالح المحسن ،لمحات من تاريف الثورات السلميه في العالم ،..مصدر سابق.
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العالمي .وهي بهذا المعنى تجارب النتفاضات واسعة نجحت ليس فى تجاوز النظام من اليسار ولكن فى
سقوطه على اليمين وإقامة نظم أسوأ من النظم السابقة لها .119
ثمة فكرة تقول بأن الحامل الموضوعي للتغيير ،وإن كان شكلياً ،هو الطبقات الشعبية حصرا ،وأي
تهميش لها أو ل َمن يمثلها داخل الحراك سيفضي حتما ً إلى انهيار العملية من داخلها .طبعا ً ما حصل في
جورجيا وأوكرانيا كان مغايرا ً لذلك .فالتدخل إلجهاض حراك رأس المال هناك حصل من فوق ال من
تحت ،أي من الجناح المافياوي القومي الذي جرى تهميشه في عملية نقل السلطة واالمتيازات الطبقية من
"الضفة الروسية" إلى "الضفة األميركية" .غير أن َمن يعرف طبيعة التشكيالت االجتماعية في هذه
البلدان يدرك أن غياب الطبقات الشعبية هناك عن تقرير مصيرها لم يكن غيابا ً كامالً أو مطلقا ً .فمثال
األوكرانيون من أصول روسية ال يزالون يمثلون "غالبية" داخل ذاك البلد ،وهم كانوا ينحازون تاريخيا ً
إلى ما يعتبرونه "وطنهم األم" (روسيا) في أي نزاع سياسي بين جناحي المافيا داخل أوكرانيا .يساعدهم
في ذلك طبعا ً تغليبهم النزعة القومية على ما عداها .وهذا هو التفسير للشعبية التي يحظى بها (فالديمير
بوتين) بينهم .فالرجل ،مثله في ذلك مثل كثير من الزعماء الروس المرتدين عن الشيوعية ،يفضل استثمار
هذه النزعة القومية المعادية للغرب لدى الروس البسطاء في صراعه مع خصومه داخل النخبة الحاكمة.
ذلك أنه ليس إصالحيا ً كما "يروج" لنفسه ،وال تعنيه في شيء مصالح الطبقات الشعبية الروسية التي
تضررت من سياساته ،تماما ً كما تضررت مثيالتها في جورجيا وأوكرانيا من حكمي ساكاشفيللي
وتيموشينكو .معنى ذلك أن انهيار "الثورات الملونة" التي رعاها الغرب في أوروبا الشرقية والقوقاز كان
مشفوعا ً بدينامية داخلية هي دينامية الطبقات الشعبية المشحونة قوميا .وهذه الدينامية تقاطعت مصالحها
إلى حد معين مع مصالح الدينامية الفوقية التي مثلها آنذاك بوتين وحاشيته داخل الجناح القومي من
األوليغارشيا الروسية الحاكمة ،لتفضيا بعد حين إلى معادلة صفرية كاملة .معادلة لم تنتج تغييرا ً يذكر،
لكنها حافظت على الحد األدنى من "التماسك الداخلي" و"النزعة االستقاللية" تجاه الغرب االمبريالي
وأذياله "الثوريين" .120
التجارب االسيوية واالفريقية
كانت توجد فى البلدان اآلسيوية ،على سبيل المثال الفلبين وإندونيسيا ديكتاتوريات شبيهة تماما
باالنظمة الدكتاتورية التي سادت في البلدان العربية التي شهدت االنتفاضات والحراك الشعبي الواسع في
أوائل  .0277فمثال كان هناك رئيس جمهورية فاسد وديكتاتور محاط باألوتوقراط وثلة قريبة منه وكان
التعذيب منتشرا ً أيضا وما إلى ذلك من األمور المعروفة فى هذا السياق من الحكم .وكانت االنتفاضات
رغم اختالف الظروف من بلد إلى آخر شبيهة إلى حد ما بانتفاضات يناير -فبراير  0277في مصر
وتونس وغيرها ،بمعنى أن الفئات الوسطى والتقدمية والشباب قامت بالدور األساسى فيها كما أن
الجماهير الشعبية انضمت إليها أيضا.
ويمكن أيضا إدخال انتفاضة مالى ضد ديكتاتورية موسى تراورى في مالي (افريقيا) ضمن هذا النوع.
أدت المعركة األولى إلى سقوط الديكتاتور وليس النظام .وكلفت اإلنتفاضة الشعبية فى مالى من الضحايا
عشرة آالف قتيل واستمرت حوالى سنة وليس إسبوعين أو ثالثة كما حدث في مصر وتونس وأدت فى
 119لمزيد من التفاصيل قارن :سمير أمين ،ثورة مصر وما بعد .متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266775
120
لمزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة قارن :ورد كاسوحة ،مأزق تعريف "الحقبة الثورية" .متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
http://www.al-akhbar.com/node/62938
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نهاية األمر إلى طرد الديكتاتور .لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ أن تمتع الشعب بحرية حقيقية غير أن النظام
استخدم الضغط الخارجى -بخصوص وجود تنظيم القاعدة فى شمال البالد على أساس أن القضاء على
القاعدة هى المهمة األساسية ،لعدم القيام بأى تغيير وإجهاض أى استثمار تقدمى لفرض الطبقات الشعبية
والفئات الوسطى للديمقراطية السياسية فى الممارسة اليومية .واستخدم النظام أيضا التيار اإلسالمى
المحافظ القائم على تأويل متجمد للنص الديني الذى يموله الخليج.
وال يختلف األمر كثيرا ً فى ندونيسيا والفلينيين ،حيث تم التخلص من الرئيس ،ال أن الطبقة الحاكمة
ظلت فى الحكم ،فأصبحت الديمقراطية غير نافعة .ففي ندونيسيا فتحت االبواب لتكوين أحزاب مختلفة،
ولكن الطبقة الحاكمة استخدمت اإلسالم السياسى وإثارة النزاعات الطائفية بين األغلبية المسلمة واألقليات
المكونة من المسحيين والهندوس ( %72من السكان) لجعل المشكلة الطائفية التى تتسبب بها الخطابات
الرافضة لحقوق األقليات فى مجتمع إسالمى مثل إندونيسيا ،القضية األساسية مما شل تماما الحركة
االحتجاجية.
وال بد من االشارة ايضا الى أن هناك حركات وانتفاضات شعبية قوية وقعت فى بلدان أخرى ،ولم تقل
من حيث القوة عن الحراك الشعبي الذي اندلع في العديد من البلدان العربية ،غير انها لم تأت بالنتائج
المنتظرة .وفى جميعها استخدم اإلسالم السياسى فى الحفاظ على استمرار التكتل الرجعى فى السلطة
والتبعية للغرب .ويدخل ضمن هذه اللعبة استخدام اإلرهاب و "القاعدة" إلبقاء األوضاع على ما هى
عليه ،باسم "محاربة اإلرهاب" ومنع االنتفاضات والحركات الشعبية من نجاز تغييرات محسوسة
بتحويل الرأى العام لى قضايا أخرى.
امريكا الالتينية
تعتبر أمريكا الالتينية النموذج األمثل بالنسبة لنا .فما حدث هناك ،نجاح وتقدم للمد الثورى .كانت
المرحلة األولى من هذا المد الثورى فى البرازيل والتى أخذت شكل حركة جماهيرية واسعة شملت فئات
مختلفة من الطبقات العاملة باألساس (لكون البرازيل بلد متقدم صناعيا) وفقراء الفالحين والفئات
الوسطى ،أدت إلى نظام لوال ( 121مهما كانت حدوده وحقيقة إنجازاته ...الخ).
كما كانت الحركة الشعبية أقوى فى بوليفيا واستمرت خمس سنوات مقدمة أكثر من  02ألف شهيد ،وأدت
فى نهاية األمر إلى تغيير األوضاع ،ودستور جديد ،وإصالحات اجتماعية (ال نريد أن نقول اشتراكية)
وتبنى سياسة معادية لالستعمار تماما ...إلخ.
ومن المعلوم ان الثورات المسلحة التي شهدتها أمريكا الالتينية في خمسينيات وستينيات القرن
الماضي ،حدثت في الوقت الذي كانت فيه االمبريالية العالمية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها
تسعى لبسط نفوذها في أمريكا الالتينية ،بل وفي العالم أجمع ،وذلك بالتزامن مع محاربة االتحاد السوفياتي
وحركات التحرر الوطني في حول العالم ،لخلق عالم أحادي القطبية ،تكون فيه الواليات المتحدة متفردة
بقيادة دفة العالم.
 121إيناسيو لوال دا سيلفا ،رئيس البرازيل الخامس والثالثون .انتخب رئيسا عام  ،0220ثم أعيد انتخابه سنة  0228بعد أن فاز بـ  %82من
األصوات.
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لقد دفعت تلك السياسات األمريكية ،بأبناء أمريكا الالتينية إلى الثورات المسلحة على أنظمتهم التابعة
للهيمنة األمريكية ،وباألخص عقب سقوط نظام (جاكوبو أربينز غوزمان) في غواتيماال ،والذي كان
بمثابة الحلم لبعضهم .فقد شرع (أربينز) فور وصوله إلى السلطة بعملية نهضة للبالد ،من خالل
اإلصالحات -أهمها اإلصالحات الزراعية التي قام بها ،عقب االنقالب العسكري الذي قاده مع فرانسيسكو
خافيير أرانا على خورخي أوبيكو كاستانيدا ،إال أن الواليات المتحدة دبرت إسقاط حكومة أربينز عن
طريق وكالة االستخبارات المركزية األمريكية .CIA
لقد نجحت تلك الثورات في بعض الدول ،وبطبيعة األمر بدأت قوى الثورة المضادة -المدعومة
أمريكيا ً -بمحاولة ضرب تلك الثورات ،وكانت الغلبة في نهاية األمر لقوى الثورة المضادة التي قضت
على الثورات في تلك الدول ،لتبقى أمريكا الالتينية تحت الهيمنة االمبريالية لعدة عقود.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من التجارب الثورية أسهمت في بلورة ما بات يعرف بـ "الهوت
التحرير" ،حيث خاضت الكنيسة في أمريكا الالتينية تجربة النضال السياسي ألجل الكادحين والمعدمين،
وسعت لمحاربة هيمنة النخب الثرية ،مما قاد الفاتيكان إلى محاربة حركة الهوت التحرير والكنيسة
الالتينية آنذاك بكل قوته ،فيما اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية حركة الهوت التحرير امتدادا ً للماركسية في
الكنيسة ،وبدأت بالترويج لفكرة أن الحركة ما هي إال حركة مدافعة عن توجهات الحركات اليسارية.
غير انه وفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ،بل وفي تسعينياته ،وبعد تلخيص التجارب الثورية
السابقة سعت القوى الديمقراطية واليسارية إلى إعادة اإلرث اليساري إلى القارة ،وترتيب أوراق اليسار
المبعثرة في ذلك الوقت ،وقد ترافق ذلك مع انهيار المعسكر االشتراكي وتفكك االتحاد السوفياتي رويدا ً
رويدا ً.
وعلى ما يبدو فقد سعت قوى اليسار في أمريكا الالتينية عقب ذلك إلى استغالل فكرة "الديمقراطية
الليبرالية" أو "ديمقراطية الصناديق" التي القت رواجا ً لدى الشعوب حول العالم في ذلك الوقت للوصول
إلى السلطة عوضا ً عن الثورات المسلحة ،وهو ما تحقق في عدة بلدان.
دالالت اخلربة الدولية بالنسبة لسلسلة انتفاضات  2100وما تبها يف املنطقة العربية:
على الرغم من اختالف السياق العام ما بين سالسل الثورات المستقاة من خبرة التاريخ الدولي وسياق
سلسلة انتفاضات  ،0277وهو ما يشكل قيدا على إمكانات التعميم والتنبؤ ،فإن خبرة سالسل الثورات في
العصر الحديث والمعاصر وما تطرحه من نتائج نظرية عامة تقدم عددا من الدالالت والدروس المستفادة
التي تمكن من فهم أعمق وتحليل أشمل لحالة سلسلة ثورات  0277في المنطقة العربية.
بداية ،يمكن القول إن هناك تشابها كبيرا بين سلسلة ثورات  0277في المنطقة العربية وسالسل
الثورات األوروبية التي وقعت في القرن التاسع عشر ،خاصة سلسلة ثورات  ،7181وذلك لعدة عوامل،
أهمها:
 تشابه أهداف ودوافع ثورات القرن التاسع عشر عموما  -خاصة سلسة ثورات  0343التي تمثل أكبرسلسلة ثورات علي اإلطالق في التاريف األوروبي الحديث  -مع أهداف ودوافع سلسلة انتفاضات 2100
العربية .يتمثل ذلك في سيادة حالة من عدم الرضا العام من جانب الفئات الوسطي و الشرائح المثقفة في
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أوروبا ضد الحكم الديكتاتوري الذي كثيرا ما مارسته الملكيات المطلقة علي المستوي الداخلي ،واألوضاع
االقتصادية المتأزمة الناتجة عن اضطالع االمبراطوريات األوروبية بدور واسع في مناطق نفوذها
المتزايدة ،نتيجة توسع الظاهرة االستعمارية علي المستوي الخارجي .يشبه ذلك إلي حد بعيد دوافع قيام
انتفاضات  ،0277حيث مطالب التغيير الشامل علي مستوي الداخل السياسي واالقتصادي-االجتماعي
وعلي مستوي الخارج.
 كما استفاد الثوار في  0343من الطفرة النسبية في وسائل االتصال والوصول إلي المعلومات التيصاحبت انتشار الثورة الصناعية في القارة األوروبية ،وهو ما يشبه  -مع الفارق الشاسع في التقدم في
تكنولوجيا االتصاالت  -أهمية الطفرة في وسائل االتصال االجتماعي واستفادة الجماهير المنتفضة منها في
.0277
 وهناك درس مستفاد آخر من جميع سالسل الثورات الناجحة والفاشلة في التاريخ الدولي الحديثوالمعاصر ،وهو أن هيكل توزيع القوي في النظام الدولي ،وعمليات توازن المصالح بين الفاعلين
األساسيين في هذا النظام هي عوامل ال يمكن استبعادها في محاولة تحديد مصير سالسل ثورات ،من
شأنها تغيير شكل مناطق جغرافية مهمة ،سياسيا واستراتيجيا ،كالمنطقة العربية.
تتيح المالحظات السابقة بلورة جملة من الخالصات والدروس ،منها:
 -7أن االنتفاضات في البلدان العربية التي جاءت متقاربة زمنيا وإنتشرت بسرعة على إمتداد العالم
العربي أكدت على نضوج ظروف التغيير الشامل في أكثر من دولة عربية.
 -0أن تلك االنتفاضات جمعت بين القوى الشعبية والشبابية والنسائية في وحدة فريدة من نوعها في
التضامن اإلجتماعي ،وإستخدمت شعارات وأساليب جدية مبتكرة ال سابق لها التاريخ الحديث والمعاصر
للبلدان العربية.
 -1إذا كان من الصعب تصنيف تلك االنتفاضات في خانة الثورات التقليدية ألنها تفتقر إلى المعايير
النظرية التي حددها منظرو األدبيات الثورية التاريخية ،فهي بالتأكيد حركات إحتجاج أصيلة ألنها أثرت
عميقا في بنية المجتمعات في البلدان العربية .
 -8أن من الواجب دراسة أسباب االنتفاضات ،ومقوالتها ،وشعاراتها الشعبوية في التغيير واإلصالح .
وهي تحتاج إلى دراسات أمبيريقية متأنية تعتمد النقد الموضوعي في تحليل أسبابها ونتائجها وإستخالص
الدروس منها.
 -2شكلت ثقافة التغيير الجذري والشامل على مختلف الصعد الركيزة األساسية في تطور تلك
االنتفاضات لتمنحها القدرة على االستمرارية .فثقافة التبرير السائدة باتت عاجزة عن تجديد األنظمة
االستبدادية السابقة أو إستبدالها بأنظمة تسلطية جديدة تعادي ثقافة التغيير.
 -8في الوقت عينه ،باتت القوى السياسية المتصارعة على السلطة من مواقع دينية ،أوقومية ،أو ليبرالية
عاجزة عن إدارة دفة الحكم لسنوات طويلة على قاعدة ثقافة التبرير .فثقافة التغيير الشامل وحدها هي
السالح الفاعل في يد القوى الشعبية المنتفضة لكي تؤسس أنظمة ديموقراطية سليمة قادرة على تحقيق
التنمية البشرية واالقتصادية المستدامة.
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 -1أنها انتفاضات شعوب عانت كثيرا من الديكتاتورية في العالم العربي .لكن االنتفاضات الشعبية
رفضت أسلوب االنقالبات العسكرية السابقة ،وتبنت البراغماتية السياسية في رفع شعارات عملية قابلة
للتطبيق على أرض الواقع .فالتغيير الثوري ال يتم دفعة واحدة ،كما أن الديموقراطية بحاجة إلى
ديموقراطيين يتدربون على الممارسة الديموقراطية التي ال تستقيم بالقمع بل بمزيد من الحوار
والديموقراطي ،وإحترام االختالف ،واالحتكام إلى الشعب بصفته مصدر جميع السلطات.
 -1جمعت انتفاضات الحرية والكرامة في مختلف البلدان العربية مختلف مكونات المجتمع ،وتجاوزت
الفوارق االجتماعية لتجمع جماهير االنتفاضة الشعبية تحت شعارات "ال للديكتاتورية""،نعم للرغيف مع
الكرامة" ،و"الشعب يريد إسقاط النظام".
 -7بعد نجاح االنتفاضة في كل من تونس ومصر  ،كان ال بد من توصيف طبيعة القوى السياسية التي
تسلمت السلطة فيهما بالطرق الديموقراطية ،واسباب وصول القوى االسالمية إلى الحكم في كل منهما ،
وصعود تيارات إسالمية إلى السلطة في الدولة المغربية دونما حاجة إلى إنتفاضات شعبية أو شبابية،
وكيف أن تيارات إسالمية أخرى تقرع أبواب السلطة بقوة في أكثر من بلد عربي.
 -72تبوأت تونس طليعة إنتفاضات الربيع العربي ،لكنها تعيش اآلن حالة مشابهة للحالة المصرية من
حيث طبيعة العالقة بين المجتمع والدولة .وتمتاز تونس بمجتمع مدني متجانس وقوي ،وبوجود دولة
مركزية صارمة ولديها مؤسسات عسكرية ومدنية فاعلة .وهي تعاني من تجاذبات حادة بين مؤسسات
المجتمع المدني العلمانية ،والتيارات الدينية ،والمؤسسة العسكرية.

********************
وختاما :اين املوقف االمريكي من االنتفاضات الشعبية يف عام  2100وكيف تطور؟
إذا دخلنا في التفاصيل فانه ال بد من التذكير بأنه وحين اندلعت االنتفاضات ،كان الذهول األميركي باديا ً .ويمكن
مالحظة ذلك من خالل ارتباك الواليات المتحدة في التعامل مع الوضع التونسي ثم المصري ،حيث سارعت الى
االلتفاف على االنتفاضة من خالل " طرد الرئيس " عبر الجيش .في تونس نجحت ،وفي مصر ارتبكت في البداية
نتيجة عناد الرئيس المصري حينذاك دمحم حسني مبارك .ومن المعروف إن قيادة الجيش في هذين البلدين كانت
على صلة بالواليات المتحدة ،وبالتالي كان يمكن أن تفتح طريقا ً لترتيب بديل يعيد إنتاج السلطة ذاتها ،وهو األمر
الذي توضح من خالل تمسك قادة الجيش بالنمط االقتصادي من جهة ،والمعاهدات واالتفاقات من جهة أخرى.
وهنا البد من االشارة السريعة الى " نموذجين " لدور الجيش في اعادة انتاج النظام " ،النموذج التركي " و "
النموذج الباكستاني " .ففي " النموذج التركي " تقف المؤسسة العسكرية وراء الستار لضمان علمانية الدولة .اما "
النموذج الباكستاني " فيتمثل في هيمنة بورجوازية طفيلية تابعة ونظام حكم يعلن نفسه إسالميا ،تقف وراءه من
خلف الستار المؤسسة العسكرية ،التي تدخل وتدخل إلى مقدمة المسرح من وقت إلى آخر لتصفية الصراعات بين
التيارات اإلسالمية المختلفة باعتبارها نقطة التوازن ال أكثر من ذلك .فالجيش إذن يقبع خلف الستار ،وهو في هذه
الحالة " جيش إسالمي " وفي مقدمة المسرح يحكم برلمان " إسالمي " هو اآلخر منتخب.
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ثم جاء الحراك االجتماعي في ليبيا ليعطي فرصة اخرى لإلدارة األميركية للسير به في اتجاه آخر .فقد ماطلت
الواليات المتحدة أكثر من شهر قبل التدخل ،ثم تدخلت على أمل تحقيق تقسيم ليبيا ،وظلت تعمل على إنهاك
الحراك تحت حجة الدعم الجوي .وربما كانت ال تريد انتصار االنتفاضة ،بل تعمل على التدمير واإلنهاك من أجل
تخف أميركا دعم الرئيس اليمني حينذاك ،علي عبد هللا صالح ،ولم تضغط من
دور أكبر في ما بعد .وفي اليمن ،لم
ِ
أجل رحيله ،بل أمدته بأسلحة ،وظلت الى فترة طويلة ال تميل الى رحيله ،بل راهنت على إنهاك االنتفاضة التي
كانت تم الشوارع من دون أن تتمكن من اقتحام القصر الجمهوري واالستيالء على السلطة .وذلك من دون أن
ننسى أنها دعمت سحق االنتفاضة الشعبية في البحرين من جانب قوات سعودية ،مضفية عليها طابع طائفي ليس
إال.
ربما كان التأخر في حسم الصراع في كل من اليمن وليبيا قد انعكس على سرعة توسع االنتفاضات ،وهو ما
ظهر الحقا في سوريا ،لكن األهم هنا ،هو أن هذا الزمن من التعثر أو التطور البطيء لالنتفاضات الشعبية،
وتوقفه في بعض البلدان ،أو عدم توسعه في أخرى ،سمح للواليات المتحدة بأن تعيد صياغة استراتيجيتها لتضمن
بقاء بنى النظم ،على المستوى االقتصادي وعلى صعيد االرتباط بسياساتها ،دون أن تتجاهل " ضرورة تجديدها "
كي تمتص جزءا ً من األزمة المجتمعية.
ظهر ذلك واضحا ً في تونس من خالل التوافق مع الحكومة الجديدة ،وظهر في مصر من خالل التوافق مع
"المجلس العسكري" الذي تولى إعادة صياغة السلطة محاوال الحفاظ على جوهرها الطبقي وسياستها ،ووضعها
في " العالقات الدولية ".
وبمقابل ذلك وضمن توزيع لألدوار برز الدور الجديد المناط بتركيا كعضو في حلف شمال األطلسي في
المشروع األميركي للشرق األوسط .فقد بدا وكأنها تعمل كعرابة لـ " اإلسالم السني " في مواجهة ما سمي بـ "
التمدد الشيعي " القادم من إيران .ويظهر ان تركيا تروم اداء دور الحاضنة والدولة المرجعية لكل حراك سياسي "
سني "  ،خاصة األخوان المسلمين في فلسطين ومصر وسوريا ،وهو ما ظهر من خالل تبني الحكومة التركية
ألخوان سوريا  ،ودعم حماس بالمعنى السياسي والمعنوي .وقد حرص األتراك ومن خلفهم الواليات المتحدة على
إظهار " الحكم اإلسالمي " الذي كان يحاول تحويل حكم الجيش إلى حكم مدني ليبرالي إسالمي المظهر؛ إلى "
نموذج " يحتذى به في البلدان العربية ،وعلى الثورات السياسية في البلدان العربية اقتفاء أثره.
وهكذا اذن فانه وبحسب االستراتيجية االمريكية فانه يفترض ان توازن تركيا الدور اإليراني النشيط مدعومة
من الواليات المتحدة وستكون النموذج أو الموديل البديل عن الموديل اإليراني حتى تكون العدوى تركية وليست
إيرانية .فوجود إيران غير منسجمة مع السياسات األميركية يتطلب ذلك.
والبد من االشارة هنا ونحن نتحدث عن افق الثورات والسيناريوهات المحتملة ان نذكر بان هذه
االنتفاضات مرت في مرحلة حرجة ،فالثورة المضادة كانت مستعرة في أكثر من اتجاه .صحيح أن النظام
اإلقليمي مني بضربة قوية بسقوط حسني مبارك وبن علي وعلي عبد هللا صالح والقذافي ولكن بالمقابل
حققت الثورة المضادة عدة نجاحات يجب عدم التقليل منها :تأخر انجاز االنتفاضة الليبية واتخاذها طابعا
عنفيا في اخر المطاف من خالل عسكرتها ،تجميد االنتفاضة اليمنية واتخاذها مسارات الحرب االهلية ،
وأد االنتفاضة البحرينية ،استمرار الصراع في سوريا ،مد الدعم المالي والسي اتخذت االزمات التي مر
بها العراق ،وخصوصا بعد  ،0221والحراك المجتمعي مظاهر وأبعادا مختلفة ،واعتملت داخلهما
وبسببهما تناقضات وترتبت عليهما تداعيات ونتائج ...كلها تستحق وقفة تحليلية فاحصة؛ وصوالً إلى
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تحديد السمات الرئيسية لألزمة وطابعها العام ،وبيان آثارها ونتائجها ،وانتهاء باستشراف االحتماالت
واآلفاق المستقبلية ثم بلورة اهم خالصاتها الكبرى كدروس مفيدة لعملنا الالحق.

املبحث السادس :جدل العام/اخلاص ...املظاهر والسمات االساسية املمهدة لبنتفاضة
الشعبية
ابتداء ولضرورات منهجية ،يجب القول ان انتفاضة تشرين  0277ليست بنت لحظتها ،كما يصور
البعض ،بل هي نتيجة منطقية للتراكمات الكمية التي راكمتها الحركة االحتجاجية من اوائل  0277ولحد
لحظة اندالع هذه االنتفاضة .ولهذا فان المظاهر والتجليات االساسية التي مهدت لالنتفاضة الشعبية تجد
جذورها في الحراك االحتجاجي الذي اندلع في  0277وتواصل خالل الفترة حتى تشرين االول .0277
ويمكن بلورة ابرز تلك المظاهر والسمات:
 ن الظاهرة األولى هي سيادة منط النهب والفساد الذي شجعه ورعاه وباركه التحالف البيروقراطيالكومبرادوري الطفيلي الرأسمالي التابع  ،ويتمثل هذا المنط في  :سيطرة مافيات الفساد أو (عصابات
النهب السريع) في ظل غياب أو تغييب أي ضوابط للحد من هذه الظاهرة.
 الظاهرة الثانية  :التداخل العضوي الوثي بين قوى الثروة وقوى السلطة ،بين العصابات النهابة-"المافيات" -و بين "جهاز الدولة" على المستويات العليا والوسيطة .وفي ذلك تفاصيل كثيرة ،ليس هنا
محل استعراضها أو تحليلها .
 الظاهرة الثالثة  :التداخل بين االحزاب والقوى الحاكمة/او االئتالف المهيمن وأجهزة الدولة. الظاهرة الرابعة  :غلبة "االستمرار" و "االستقرار" -استمرار نظام الحكم واستقرار النظامالسياسي القائم – على مطالب التغيير والتجديد الجذري ،سواء من حيث تكوين وشخوص جماعة
السلطة ،أو في التركيب الجيلي والفكري لما يسمى بـ "النخبة السياسية"  ،و في آليات الحكم الدستورية
والقانونية والسياسية.
 الظاهرة الخامسة :كبت منظمات المجتمع المدني وحركة النقابات المهنية وفي مقدمتها العماليةوتهميشها وتحجيم حركتها او تفتيتها الى كيانات واتحادات مختلفة ومتعارضة.
هذا ،و تجدر اإلشارة إلى أن الظواهر الخمس المشار ليها ،ليست أكثر من "مظاهر" خارجية لحقائ
عميقة الجذور ،في أعماق البنية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية ؛ ونذكر من بين هذه
الحقائ  ،في لمحة موجزة ،ما يلي:
 -7ضياع فرصة تحقي انطالقة تنموية حقيقية  ،خالل الستة عشر سنة األخيرة.
 -0عم التفاوت االجتماعي ،الطبقي والمناطقي  ،و هدار العدالة االجتماعية ،وخاصة في مجال عادة
توزيع الدخل والثروة بين الطبقات االجتماعية وبين المناط والمحافظات .وقد تم ذلك بفعل االنجراف
وراء موجات العولمة الرأسمالية العاتية ،وإطالق العنان لقوى السوق العمياء ،واضمحالل الوظيفة
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االقتصادية واالجتماعية للدولة ،وطغيان مجموعات قليلة على الغالبية االجتماعية من الفقراء والكادحين و
شغيلة اليد والفكر عموما وحتى قطاعات واسعة من "الطبقة الوسطى" .
وتجسدت نتائج ذلك بادية للعيان ،من وراء الحركات االحتجاجية األخيرة ،وفي مقدمتها:
 تفاقم ظاهرة "بطالة الخريجين" ،خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا من الماجستير
والدكتوراه؛ وتعامل الحكومة مع مطالبهم المشروعة بشكل سلبي بل وصل الحد الى اعتداء
القوات االمنية على المحتجين منهم بهدف تشتيتهم؛
 و عدم التوازن بين ثالثية األجور واألسعار واإلنتاجية؛
 وتحميل الطبقة العاملة والكادحين و "الطبقة الوسطى" أعباء "األزمة المالية واالقتصادية
العالمية" ،بتقليص فرص العمل وخفض الدخول المتاحة ،وتجريدها من ملكية األصول المنتجة
للثروة ومن فرص الترقي التعليمي والمعرفي والصحي والمعاشي عموما.
 -1تعم احتكار السلطة من قبل مجموعات ابسط ما يقال عنها انها اقرب الى المافيات ،يقال لها نخب
وصفوات ،محتكرة للثروات.
حنو قراءة اقتصادية – سياسية لبنتفاضة الشعبية
في البداية ال بد من مالحظات سريعة:
أوال  :من المهم اإلشارة الى ان القراءة السياسية واالجتماعية لالنتفاضة الشعبية غير ممكنة بدون
العودة لى االقتصاد ،كعامل محدد في نهاية المطاف ،وأقصد بذلك العودة لى األسباب االقتصادية
الجوهرية الكامنة خلف هذه المتغيرات السياسية ،واولها تحديدا ً "المشروع االقتصادي لسلطة االحتالل"
الذي طرحه (بول بريمر) الحاكم المدني لسلطة االحتالل في  ،0221وتاله ما سمى بـ "سياسات التصحيح
الهيكلي" التي فرض صندوق النقد الدولي تطبيقها في بالدنا ،ابتداء منذ عام  ، 0222والتي تطلبت أو
فرضت نظام الخصخصة الذي استهدف محاوالت بيع كل ثروة الشعب لمافيات رأس المال التجاري
(الكومبرادوري) والمالي والعقاري الطفيلي ،وأصبحت مهمة الدولة في ظل الخصخصة والشروط
الجديدة ،تسهيل نشاط الرأسمال التجاري والعقاري والمالي والخدماتي الطفيلي ..ومن ثم تفاقم األثار
االجتماعية المترتبة على هذا النشاط ،مع تفاقم االستبداد والقمع ومصادرة الحريات ودور كل ذلك في
تفجير االنتفاضة.
ثانيا ً  :في هذه المرحلة (منذ  2113و لى اليوم) تم "احتكار" االقتصاد عموما ، ،ونهبه من قبل التحالف
البيروقراطي/الكومبرادوي/الطفيلي ،وتزايدت الهوة الطبقية بصور وأشكال غير مسبوقة في تاريف
العراق الحديث والمعاصر ،حيث أصبحت أقل من  %01من السكان يتحكمون بأكثر من  %81من
الدخل (علما ان توزيع الثروة على صعيد عالمي يزداد تفاوتا بشكل مستمر ،ففي الوقت الذي تملك فيه
النسبة في القاع  %1من مجموع الثروة ،فإن األكثر ثراء ،أي  ،%11يملكون نسبة 89%من مجموع
الثروة العالمية) (ارقام  ، )2109األمر الذي كان طبيعيا معه أن تشعر اوسع قطاعات المجتمع بأنّها لم
تعد قادرة على القبول بتراكمات معاناتها و ذاللها واستغاللها ،وبالتالي وجدت في االنتفاضة الشعبية
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فرصتها للقضاء على هيمنة االئتالف البيروقراطي – الكومبرادوي الطفيلي ومجموعاته التي تنهب كل
شيء ،وتتحكم بكل سياسات الدولة وأجهزتها ،حيث تم بالفعل اعادة صياغة الطبقات – ذا صح التعبير-
بحيث تحتكر قلة من رجال االعمال ورموز البيروقراطية/الطفيلية/الكومبرادورية الحاكمة ،جزءا هائال
من الدخل القومي ،وتعيش قطاعات واسعة تحت خط الفقر (المحدد بدوالرين في اليوم) .واألسوأ هو أن
نسبة البطالة بلغت معدالت عالية في العراق اذ تقدر بين  %82و  ،%22بل وحتى اكثر من ذلك بالفعل.
وفي مثل هذه االحوال ،حين يجتمع تدني األجور مع البطالة والفساد ويتعاظم قمع األجهزة األمنية،
ناهيكم عن تنامي ظواهر الثراء الفاحش وبسرعة ،يقابله تعاظم الفقر واالستقطاب االجتماعي من جهة
اخرى ،كل هذا ولد وسيولد المزيد من مظاهر الرفض واالحتجاج و االنتفاضة بهدف تفكيك النظام المستند
على الهويات الفرعية  ،بعد أن أصبح االحتقان االجتماعي في أوجه ،ويرتفع في أولويته االجتماعية.
ثالثا :ومع تفاقم هذه االحتقانات االجتماعية بسبب الفقر والبطالة واالستبداد وقضم الحريات ،فقد كان
البد لتراكماتها – طوال السنوات الماضية -ان تصل لى لحظة القطع أو التفجر الحالية التي بدأت في
اوائل تشرين .0277
ويبدو ان صيرورة االستبداد والقمع ونهب الثروات  ،وصلت لى نهاياتها في العديد من البلدان ومنها
العراق ،وفي مثل هذه االوضاع لن تكون االنفجارات واالنتفاضات الشعبية ممكنة فحسب ،بل مؤكدة.
وارتباطا بالمالحظات السابقة ،تتطلب القراءة االقتصادية – السياسية لما جرت الحديث بالتفصيل عن
القضايا التالية:
أوال :السياسات النيوليربالية واثارها
إن االضطرابات االجتماعية األخيرة التي حصلت في العديد من البلدان العربية ،ومنها العراق ،تشير
في معظمها بما ال لبس فيه لى أن األثر السلبي للسياسات النيوليبرالية في بلداننا قد بلغ حالة من الخطر
ال يمكن االستهانة بها وهي التي هيئت الظروف لمقدمات االنفجار الشعبي.
واذا اردنا ان نضع هذه االحداث في موقعها الصحيح فانه يمكن القول أن هذه الموجة من االنتفاضات
الشعبية التي اجتاحت معظم البلدان العربية ،هي امتداد للموجة األولى التي شهدناها في نهاية سبعينيات
القرن المنصرم وثمانينياته ،بدءا ً من انتفاضة  71و 77كانون الثاني  /يناير سنة  7711في مصر،
مرورا ً بالسودان وتونس والمغرب ،وعودة ً إلى مصر وتونس والمغرب والسودان ،ثم إلى الجزائر
واألردن والمغرب.
هذه االنتفاضات حدثت بعد البدء بتحقيق " تحرير االقتصاد " انطالقا ً من وصفة صندوق النقد الدولي
الذي فرض ما سمي بـ " سياسات التصحيح الهيكلي ".
فقد تطلبت هذه السياسات الخصخصة وعنت بيع كل ثروة الشعب لمافيات كانت قد بدأت تتألف حينها،
و " كف يد " الدولة عن كل ما يتعلق باالقتصاد .وأصبحت مه ّمة الدولة التابعة تسهيل نشاط الرأسمال
اإلمبريالي ،والمال المضارب ،من خالل إصدار قوانين تحمي نشاطه تحت شعار "استقطاب الرأسمال
األجنبي" !
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وفي الحقيقة ،ولكي نفهم ماذا حصل في العديد من البلدان العربية من حراك مجتمعي يجب أن نتذكر
بأن النيوليبرالية قد تم استيرادها في السياسات االقتصادية العامة للبلدان العربية على مرحلتين تاريخيتين
:122
المرحلة األولى :من سياسة "االنفتاح" إلى أزمة المديونية الخارجية.
المرحلة الثانية :تعميق وانتشار سياسات "التحرر" االقتصادي والمالي
املرحلة األوىل من حترير االقتصاديات العربية على النمط النيوليربايل
من سياسة " االنفتاح " إىل أزمة املديونية اخلارجية ()0661-0681
كانت المرحلة األولى قد بدأت في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن العشرين في إطار أزمة
المديونية الخارجية التي عصفت بالعديد من بلدان العالم الثالث خاصة في أميركا الالتينية (بدأت في
المكسيك عام  )7710والشرق األوسط .وقد انفجرت أزمة المديونية هذه على أثر ازدياد أسعار النفط
والمواد األولية في السبعينيات من القرن الماضي وظهور فوائض مالية كبيرة حيث أقبلت المصارف
التجارية الدولية على إقراض مبالغ طائلة لبعض الدول النامية نظرا ً لزيادة إيرادات قسم منها نتيجة
تصدير النفط والمواد األولية األخرى مثل القطن والفوسفات .لكن في نهاية هذا العقد بدأت تلك األسعار
تتراجع وترافق هذا التراجع مع ارتفاع حاد في الفوائد العالمية (وصل الى  %02على كل من الدوالر
واإلسترليني بين  7712و )7711مما زاد من أعباء خدمة الديون الخارجية على هذه الدول.
وقد أصبح العديد من الدول العربية المدينة ،كما دول أخرى في أميركا الالتينية وأفريقيا ،في حالة
عجز عن خدمة ديونها الخارجية بانتظام ،خاصة بعد أن أصبح عبء خدمة الدين العام يمثل نسبة عالية
اضطرت كل من مصر ،اليمن،
من إيرادات التصدير بلغت في بعض األحيان ما يفوق  ،%722ولذلك
ّ
األردن ،المغرب ،الجزائر والسودان لى طلب عادة جدولة ديونها الخارجية.
وقد استغ ّل الدائنون هذه الحالة لفرض العقيدة النيوليبرالية التي تبلورت خالل عهد كل من رئيسة
وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر( ،)0661-0686ورئيس الواليات المتحدة رونالد ريغان (-0630
سمي ( Washington consensusتوافق واشنطن) تحت تأثير الفكر
 )0633وتج ّ
سدت فيما ُ
االقتصادي الجديد المتطرف في ليبراليته والمطا ِلب بما يلي:
 .7الحد من دور الدولة في االقتصاد عبر خصخصة أهم المرافق العامة؛

 122لمزيد من التفاصيل قارن :جورج قرم ،االضطرابات االجتماعية :حدود النيوليبرالية في العالم العربي ،مقال على االنترنيت متاح على الرابط
التاليhttp://www.aljazeera.net/NR/EXERES/F6662CE2-B239-4A36-9F54-805CDDC838F7.htm:
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 .0التخفيف من عدد الموظفين في القطاع العام وتجميد مستوى رواتبهم ،بل عند اللزوم تخفيضها
زعما بتحقيق التوازن بين اإليرادات والنفقات في المالية العامة؛
 .1الحد من الحمايات االجتماعية التي تقدمها الدول إلى مواطنيها ،بل في بعض األحيان إلغائها
وبشكل خاص عبر القضاء على الدعم الذي تقدمه الدولة للحفاظ على أسعار متدنية للمواد
االستهالكية األساسية ،مثل :الطحين ،السكر ،األرز ،الزيت والبنزين.
وهذا ما أدى إلى انفجار اضطرابات شعبية واسعة النطاق في كل من :مصر ( ،)7711تونس (،)7718
المغرب ( 7717و ،)7718الجزائر ( ،)7711األردن ( ،)7717والسودان ( 7710و .)7712
وقد دخلت الدول المعنية في نوع من هيمنة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على سياساتها العامة،
إذ أن تأمين القروض من هاتين المؤسستين الدوليتين قد أصبح يتطلب الخضوع للعديد من الشروط في
تطبيق سياسات اقتصادية عامة معينة ،تحقق األجندة النيوليبرالية كشرط أساسي للحصول على إعادة
جدولة المديونية الخارجية من قبل المصارف الدولية الكبرى أو الدول الرأسمالية المتقدمة.
جراء تلك السياسات الجديدة شهدنا ما يلي:
ومن ّ
 .0تراجعت معدّالت النمو لى ح ّد كبير ليس فقط في الدول العربية التي أُخضعت لبرامج التعديل
البنيوي.
 .2وقد وقع عبء التعديل البنيوي على عات الفئات الشعبية والكادحين بشكل حصري ،بينما وفي
المقربين من المسؤولين السياسيين
نفس الوقت ُولدت شرائح جديدة من رجال األعمال الكبار
ّ
والذين راكموا ثروات هائلة من وراء عمليات الخصخصة،
" .3تحرير" التجارة الخارجية واألسواق الداخلية،
 .4زيادة الفوائد المصرفية لى مستويات غير مسبوقة ،والتعامل مع الشركات المتعدّدة الجنسيات
كوسيط بينها وبين الحكومات المحلية خالل تدفّ االستثمارات الخارجية وعمليات الخصخصة.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن في هذه الحقبة التاريخية بالذات تزايد عدد السكان في كل البلدان العربية
بمعدّالت نمو سنوية عالية جدا ً،فاقت في بعض األحيان ( %1كمثال ،خالل الفترة  ،7772 – 7712بلغ
معدل نمو السكان في العالم العربي %1.2سنويا) دون أن تتمكن الدول من زيادة اإلنفاق على تطوير البنية
التحتية بما يتالءم مع هذه الزيادة في عدد السكان ،ودون أن تتمكن من التوسع في الخدمات الصحية
والتربوية التي كانت تحتاج إليها هذه األعداد المتزايدة من السكان في البلدان العربية ،خاصة في ظل
القيود المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي والدول الصناعية الكبرى والمصارف الدولية الكبرى
الدائنة على زيادة اإلنفاق العام.
وكان لهذا الوضع المتفجر أثر سياسي بليغ ظهر في انتشار أنواع مختلفة من األصوليات الدينية
والمذهبية التي لعبت دور استيعاب النقمة الشعبية ونقمة الطبقة الوسطى أمام هذا التردي لمستويات
المعيشة.
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املرحلة الثانية من حترير االقتصاديات العربية على النمط النيوليربايل
ّ
تعميق وانتشار سياسات التحرر االقتصادي واملايل ()2101-0661
يمكن تحديد بداية هذه الفترة في التسعينيات من القرن الماضي بعد انهيار المعسكر االشتراكي خالل
الفترة  .7772-7717وفي هذه المرحلة بالذات ،دخلت البلدان العربية في اتفاقيات جماعية لتحرير التجارة
الخارجية مع منظمة التجارة العالمية التي انبثقت عن قمة مراكش عام  7778وكذلك مع االتحاد األوروبي
الذي أسس مسار برشلونة مع الدول العربية المتوسطية عام  ،7772باإلضافة إلى إنشاء منطقة التجارة
الحرة العربية عام  ،7778مما تطلب تسريع خطى "تحرير" التجارة الخارجية التي كانت قد بدأت في
المرحلة األولى.
وقد تناول هذا "التحرير" ليس فقط إلغاء الحواجز الجمركية النوعية والكمية ،بل أيضا ً القيام بتخفيض
متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على االستيراد بهدف تخفيضه تدريجيا ً إلى حد أقصى بواقع % 2
من قيمة البضائع المستوردة .كما اضطرت الدول العربية إلى منح كل التسهيالت لالستثمارات األجنبية
واالمتناع عن فرض قيود عليها و "تحرير" عمليات إعادة تحويل األرباح المحققة من قبل المستثمرين
األجانب.
خالصة القول ،إن انسحاب الدولة من القيام بدورها التنموي ،وترك تطور االقتصاد إلى عفوية السوق
وآلياته الطليقة أدي الى ما يلي:
-

-

تدهور اإلنتاج الصناعي والزراعي من ناحية ونمو القطاعات الخدمية والسياحية والعقارية من
ناحية أخري؛
وقد اتسع ذلك الخلل البنيوي طيلة ما يقرب ثالث عقود ،وهو يؤدي بالضرورة إلي خلق
الضغوط التضخمية ،وتفاقم األزمة االجتماعية؛
ومن الناحية االجتماعية ،كانت آلية التوزيع في القطاعات الخدمية تعاني من التحيز االجتماعي
ضد الفقراء ،فهي ال تخدم سوي الفئات الثرية في المجتمع والسياح وأثرياء البترول ،على حين ال
يجد المواطن العادي خدمات صحية أو تعليمية الئقة .ونفس الشيء نجده في القطاع العقاري الذي
ابتعد تماما عن سكن الفقراء أو حتي الفئات الوسطي ،وتركز على القصور والفيالت و "مدن
األحالم".
وبصورة عامة نحن إزاء آلية الستقطاب الغني والفقر ،فتتراكم الثروة لدي القلة ،ويتسع نطاق
الفقر والفقراء مع تآكل لوضعية الفئات الوسطي ،التي أخذ خط الفقر يطاردها ،وهي التي كانت
تتمتع منذ بدء العصر الحديث بمكانة اقتصادية حصينة نسبيا ،فضال عن المكانة االجتماعية ،تنأي
بها عن وهدة الفقر.
كان هلذه السياسات مجلة من النتائج الفعلية من بينها:

 النتيجة األولى والحتمية لهذه السياسات االقتصادية العامة تمثلت في تفاقم أزمة البطالة عند العنصرالمتخرج في الجامعات بأعداد متزايدة ،سواء بسبب المعدّالت العالية للنمو السكاني أو بسبب
الشاب
ّ
سياسات توسيع المؤسسات التربوية والجامعية في الفترات السابقة الستيعاب زيادة عدد الطالب .وهذه
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الظاهرة الخطيرة أصبحت تغذي التململ االجتماعي العام وتشجع انطواء قطاعات من العنصر الشاب
على هويات مذهبية أو دينية ضيقة بحثا ً عن تعويض معنوي ونفسي أمام تدهور األوضاع االجتماعية.
وهذا ما أدى إلى الرغبة الجارفة في ترك الوطن بحثا ً عن لقمة العيش وفرص العمل التي تليق بالكفاءات
واالختصاصات الجامعية المكتسبة.
تجدر اإلشارة هنا إلى أن  12ألف عربي أنجزوا دراستهم الجامعية يهاجرون سنويا ً بحثا ً عن فرص
العمل خارج أوطانهم؛ كما أن  28بالمائة من الطالب العرب الذين درسوا في الخارج ال يعودون إلى
بلدانهم .وتقَدر مصادر مختلفة بأن عدد العلماء واألطباء والمهندسين الذين يهاجرون من لبنان وسوريا
والعراق واألردن ومصر وتونس والمغرب والجزائر يبلغ  722ألف سنوياً ،كما يقَدر أن  12بالمائة من
العلماء ال يعودون بتاتا ً إلى أوطانهم ،وكذلك  22بالمائة من األطباء و 01بالمائة من المهندسين.
وبالنسبة إلى العلماء ،فإن وجهة اغترابهم تكون دائما ً أوروبا والواليات المتحدة وكندا ،ومرد هذه
المأساة هو انعدام فرص العمل الالئقة في بلدانهم .وتقدر دراسة أخرى أن هجرة  822222شخص من
ذوي الكفاءات العليا قد أدت إلى خسارة ما يقارب  022مليار دوالر لالقتصاديات العربية.
 تعاظم اسقطاب الدخل والثروة خالل هذه المرحلة .صحيح أن الفئات والشرائح الثرية قد توسعت عددا ًإثر موجة زيادة أسعار النفط ابتدا ًء من عام  0228 – 0221وما نتج عنها من فورات اقتصادية في دول
الخليج المصدرة للنفط والغاز ،وكذلك فورات في البورصات الخليجية وبعض البورصات العربية
األخرى وأيضا ً من جراء الفورات في القطاعات العقارية .غير أن معظم الفئات السكانية األخرى وبشكل
خاص الفئات الريفية وفقراء المدن قد زاد عددها أضعافا ً بالمقارنة مع زيادة عدد األثرياء أو الشطر
األعلى من الفئات المتوسطة الدخل.
وقد بدأ التململ االجتماعي يعود إلى العَلَن عام  ( 0221كما حصل في مصر والمغرب وموريتانيا) عندما
أقدمت بعض الدول العربية على زيادة أسعار بعض السلع الغذائية األساسية على اثر الزيادات الجنونية
التي أصابت أسعار هذه المواد الغذائية في األسواق العالمية ؛ والحقا وبشكل صادم حصلت اضطرابات
اجتماعية صاخبة في العديد من البلدان.
ّ
ّ ّ
ثانيا :اخفالاق األنظمالالة الريعيالالة يف البلدان العربيالالة
ال بد اوال من تدقيق مفهوم " الدولة الريعية ".
يعود هذا المفهوم إلى الباحث اإليراني حسين مهدوي الذي طرحه عام  ،7712و حاول باستعمال هذا
المفهوم ان يقدم تفسيرا ليس للسلطة في الدول الخليجية وحسب بل للسلطة في دول أخرى ال تعتمد على
النفط بشكل مباشر.
والريع له نمطين فهو:
 ما يتحق من موارد طبيعية كالثروات المعدنية والغابات والنفط. و ما يتحق عن أو نتيجة لميزة ترتبط بموقع الدولة من حيث موانئها أو تحكمها في طرق التجارة أولثقل عسكري أي أن لموقعها ميزة جيوسياسية ،وأمثلة ذلك الدول التي تعتمد على الدخل الناتج عن
المجاري المائية التي تشرف عليها.
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" الدولة الريعية " اذن بحسب مهدوي  123هي الدولة التي تعتاش على عائدات من الخارج ،إما من بيع
مادة خام او تقديم خدمات استراتيجية (قناة السويس مثال) ،او من ضرائب تجبى على تحويالت من
الخارج (مصر ،اليمن ،تونس والمغرب ،سوريا ولبنان .فالدولة الريعية اذن ،وبهذه المعاني الثالث،
تعتمد على دخل ال يتم كسبه عن طري اإلنتاج والعمل.
والدولة من هذا النوع تتميز بجملة خصائص:
 قطاع دولة كبير ،يقابله مستوى منخفض من تحصيل ضريبة الدخل؛ يعتاش المواطنون في الدولة الريعية من الدولة ،أي أن الدولة هي التي تمولهم بدال من أن يمولوا همالدولة التي هي ،في نهاية المطاف ،مزيج من سلطة قبلية وشركة استثمارية معا .في حين أن دافع
الضرائب في المجتمعات الديموقراطية التاريخية هو الذي يمول الجزء األكبر من دخل الدولة ،وهذا األمر
هو أحد أركان المجتمع المدني الحديث .هذا مع العلم أن تاريخ الديمقراطية ترتبط بدايته مع نوع من
االرتباط المالي عمال بالقاعدة المعروفة في الديمقراطية" :ال ضرائب دون تمثيل".
منذ العام  7711الذي شهد ارتفاع أسعار النفط أربعة أضعاف ما كانت عليه سابقاً ،اضطربت البنية
االجتماعية ـ السياسية في الدول العربية ،وامتدت هذه الطفرة لتشمل الدول النفطية منها ،فتحولت األنظمة
العربية إلى أنظمة ريعية.
ياسي بين الدّولة والشّعب ،ذ ينهمك النّظام
س
الريعيّة فتتمثّل بانعدام التّناظر ال ّ
أما عواقب هذه البنية ّ
ّ
الحاكم بمراكمة الثروات غير آب ٍه بتوفير فرص العمل لشعبه.
من مصلحة هذا النمط من الدول أن يظل شعبها عاطالً عن العمل وعاجزا ً عن خلق الثروات بنفسه،
فهي تخشى زوال احتكارها لتوزيع الريع ،وبالتالي ،تؤثر التعامل مع العاطلين عن العمل أو العاملين في
مهن ال تؤمن لقمة العيش ،ذلك أنه يتيسر عليها شراء دعم هؤالء عبر تأمين المساكن لهم أو منحهم
إعانات اجتماعية ،عوض أن تسمح الدولة ببروز طبقة اجتماعية تنتج الثروات بنفسها فتستقل نوعا ً ما عن
قبضتها وتسائلها وتندد بممارساتها .إن معظم األنظمة العربية تعمل بهذا الشكل ،أما المساعدات الخارجية
الوافدة إليها ،فتسهم في تعزيز استمرارها في السلطة ،وخير دليل على ذلك الحالة في مصر واألردن.
حدى النتائج المهمة للنظرية الريعية كما يرى بعض الباحثين يتمثل في أن المجتمع المدني قد أسقط
مطالبه عن الدولة ،ألنه ال يرى من حقه التأثير في السياسة .كما أن الدولة نجحت بشكل ما في التخلص
من وشائجها المدنية .هذه االستقاللية عن المجتمع المدني مرتبطة بمداخيل النفط الكبيرة المدفوعة
مباشرة للدولة.
أما على الصعيد االقتصادي فإن السياسات التي تقوم عليها الدولة الريعية تفرز العديد من المشكالت
االقتصادية بدايتها االعتماد على أنظمة اقتصادية مهترئة واتكالية تميل نحو السلوك االستهالكي الغير
منتج.
 123لمزيد من التفاصيل قارن:
H.Mahdavy, ‘’ The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran “,
in:M.A.Cook, ed., Studies in Economic History of the Middle East: From the Rise of Islam to the Present Day
)(London: Oxford University Press, 1970
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وهذا بدوره يقود نحو خلل في توزيع الدخل إذ أنه يقوم في مثل هذه الدول على المزايا السلطوية
الناتجة عن النظام السياسي للدولة بدالً من أن يقوم على أساس من التوزيع العادل حسب اإلنتاجية.
واألمر ال يتوقف عند الخلل المتمثل في انعدام التوزيع العادل للثروات بل يؤدي إلى ظهور أمراض
اقتصادية ينشأ عنها خلل أخالقي اجتماعي ،فمثل هذا النوع من االقتصاديات يعتبر بيئة خصبة للفساد
المالي واإلداري والسبب هنا ال يتناول الجانب األخالقي للشعوب بقدر ما يتناول ما تفرزه السياسات التي
تتبعها األنظمة وما ينتج عنها من نظم اقتصادية.
إن أخطر ما تعاني منه الدولة الريعية هي أنها ترسي أسس استمراريتها على ما تسيطر عليه من
موارد وما تقدمه من خدمات وهي بذلك قد تغفل ضرورة بناء كيانها على أساس من اختيار شعوبها
ولنضف إلى ذلك أن أداء الدولة الريعية يتوقف دوما ً على مقدار ما تجبيه من ريع.
ويجمع منظرو الدولة الريعية على أن نشاطات هذه الدولة تخل حالة من الخضوع لدى المواطنين.
فهؤالء ال يرون أهمية للفوارق في توزيع الثروة ،وال تمثل هذه الفوارق حافزا ً كافيا ً لمحاولة تغيير النظم
السياسية .ويكمن الحل بالنسبة للفرد الذي يشعر بالغبن لمشكالته أساسا ً في المناورة لحيازة منافع أكبر
بواسطة النظام القائم وليس في التعاون مع آخرين يعيشون حالته نفسها ألجل التغيير.
وهناك على االقل ثالث آليات سببية من شانها ان تفسر الصلة المفترضة بين صادرات النفط ونشوء
الحكم التسلطي :مفعول الريعية ،آلية القمع ،آلية التحديث .124
اآللية االولى هي ما يمكن تسميته " مفعول الريعية " ،ويعني ان الحكومات تستخدم عائدات النفط
لتخفيف الضغوطات االجتماعية التي يمكن لها ،بخالف ذلك ،ان تؤدي الى تزايد المطالبات بمحاسبة
الحكومات محاسبة اشد .وتقول الدراسات المتوفرة ان ذلك يمكن ان يحصل بثالث طرق:
 .7الطريقة االولى هي " تاثير الضرائب "  .ويقصد بذلك ان الحكومات ،اذ تتوفر على ايرادات
كافية من مبيعات النفط ،ال تعود بحاجة الى ضرائب باهضة ،او ال تعود بحاجة لفرض اية
ضرائب باهضة على االطالق .مقابل ذلك سيخفف ميل السكان الى المطالبة بمحاسبة الحكومة،
ناهيك عن المطالبة بان يمثلوا في هذه الحكومة.
 .0يتضمن مفعول الريعية عنصرا ثانيا هو " تأثير االنفاق " ويقصد بذلك ان الثروة النفطية تفضي
الى زيادة االنفاق على المحسوبية (االتباع والمحاسيب) ،مما يخفف او يسكت االعتراضات
الكامنة التي تسعى الى اقامة الديمقراطية.
وتبدو الريعية في الدول النفطية مثال كما لو هي ما يشبه عملية رشوة سياسية:
 أسر حاكمة تحتكر السلطة السياسية؛ مقابل عقد اجتماعي تقوم بمقتضاه بضمان الوظائف والخدمات االجتماعية؛ ومجتمعات تستقبل هذه الخدمات ال كحقوق مواطنة بل كهبات تقوم مقابلها بالصمت عن إطالق يدالحاكم ليتصرف على هواه.

 124لمزيد من التفاصيل قارن :مايكل روس ،هل يعيق النفط الديمقراطية؟ في :محموعة باحثين ،النفط واالستبداد (االقتصاد السياسي للدولة
الريعية) ،الطبعة االولى (بغداد-اربيل – بيروت:معهد الدراسات االسترايجية ،الطبعة االولى ،)0221 ،ص  721والحقا.
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 .1العنصر الثالث في مفعول الريعية هو ما يمكن ان نسميه "تاثير تشكيل الفئات االجتماعية".
المقصود بذلك ان ايرادات النفط تمنح الحكومات أمواال كافية تستطيع بواسطتها ان تمنع تشكيل
فئات وشرائح اجتماعية مستقلة عن الدولة ،وميالة الى المطالبة بالحقوق السياسية780 .
اآللية الثانية هي آلية القمع.
في حين اآللية الثالثة هي آلية التحديث.
ان مؤثرات الريعية والقمع والتحديث متداخلة ،يغذي بعضها بعضا.
فمؤثر الريعية ينحصر في استخدام الحكومة للتدابير المالية البقاء السكان خاملين اقتصاديا؛
اما مؤثر القمع فيتركز في استخدام الحكومة للقوة (بفضل بناء اجهزة امن داخلي كبيرة السكات المطالبة
بالديمقراطية) البقاء السكان خامدين سياسيا؛
في حين ان مؤثر التحديث يتجه الى العوامل االجتماعية التي تحافظ على خمود السكان (بسبب عدم
انتقال السكان الى قطاع الصناعة والخدمات مما يجعلهم اقل ميال للديمقراطية).
ملخص القول ان التصرف بثروة نفطية كبيرة اتاح للدولة ،والنظام السياسي المتحكم ،والى مدى بعيد،
بالحراك االجتماعي وتراكم الثروة لدى الفئات المختلفة .وبفضل ذلك استطاع النظام السياسي في العراق،
خالل فترة زمنية وجيزة نسبيا ،ان يلحق تغييرات جوهرية في االصطفاف االجتماعي ،من خالل التحكم
بتوزيع ال ثروة ،مما افضى الى تدهور وتبدد شرائح اجتماعية ،وظهور شرائح وفئات اخرى ترتبط
مباشرة ،من خالل وشائج الوالء والقرابة ،بالنخبة المهيمنة على الدولة ونظامها السياسي.
لقد مثل توفر الثروة النفطية الغنية في العديد من البلدان نقيضا لتطور الديمقراطية ومصدرا اساسيا
لتفشي االستبداد ،بفعل قدرة الدولة على اختطاف واخضاع المجتمع المدني بوسائل االغراء واالكراه.
وفي حين وفرت الثروة النفطية امكانية اختزال قرون من االنتقال من االنظمة السابقة على الراسمالية
الى الراسمالية الحديثة فانها ،من جهة اخرى ،حررت الدولة من الحاجة الى فرض الضرائب على
المواطنين ،وبالتالي لم تجد الدولة الحاجة الى منح مواطنيها حقوقا ديمقراطية مقابل تمويل المجتمع
لحاجاتها ...وبدال من ان تتيح الثروة النفطية فرصا حقيقية للتراكم الراسمالي ،وللتنمية االقتصادية
واالجتماعية ،لما تمثله هذه الثروة من موارد مالية ضخمة جاهزة ،فانها غالبا ما افضت الى نشوء
اقتصادات مشوهة تقوم على االستهالك المسرف ،اقتصادات تتكل ،الى حد كبير ،في ادائها على
االيرادات المالية المتأتية عن بيع الموارد الطبيعية في االسواق الدولية ،مما يجعلها عرضة للتقلبات التي
تتعرض لها االسواق.
ا ضافة الى ذلك ،فان استئثار الدولة بالثروة الطبيعية يمنح النظام السياسي الحاكم االداة الفاعلة لضمان
استمراريته وشرعيته ،عن طريق وسائل الفساد االاري والحكومي ،نتيجة تغليب مظاهر الوالء السياسي
والقرابة والمحسوبية في توزيع الثروة على النشاط االقتصادي الفعلي.
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ثالثا :تاثري االزمة االقتصادية العاملية على احتدام الصراعات االجتماعية احمللية
ال بد من االشارة الى أن االحتقانات االجتماعية بدأت منذ بداية االلفية الثالثة ،لكنها تسارعت في أواسط
العقد االول من بداية هذه االلفية ،لتأتي األزمة "المالية" العالمية في عام  0221مكملة على عوامل
االنفجار االجتماعي ومفضية الى استقطاب اجتماعي ال مثيل له.
لقد أدت الكتلة المالية الضخمة التي تنشط في المضاربات (والتي أصبحت هي الكتلة المهيمنة في
االقتصاد الرأسمالي) دورا ً كبيرا ً في ارتفاع أسعار المواد األساسية ،مثل القمح واألرز والذرة والسكر،
وهي مواد أساسية لعيش المواطن ،من خالل عمليات المضاربة التي حدثت سنوات  0228و0221
و .0221كذلك أفضت إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط ،األمر الذي أسهم في زيادة أسعار سلع أساسية
أخرى ،وكذلك الخدمات ،وحتى عناصر اإلنتاج ،الزراعي خصوصاً ،ثم أسعار السلع الصناعية.
لكنها في المقابل عززت النهب الذي يمارس على شعوب "الجنوب" ،فعمقت أزمة المديونية ،وفرضت
على النظم المختلفة الميل إلى زيادة الضرائب لسد عجز الميزانيات ،ومالت إلى تسريح العمال في القطاع
الحكومي .كذلك نفذ القطاع الخاص نتيجة أزمته عملية تسريح كبيرة ،وسدت الدولة إمكانية التوظيف،
وخصوصا ً لحاملي الشهادات ،مع زيادة هامشية في األجور ال تجاري التضخم أبدا ً.
وإذا كان تعم األزمة الرأسمالية االقتصادية والمالية منذ سنة  0221يعبر عن شيء فإنما يعبر عن
ح ّدة معاناة الطبقات الكادحة في مجموع أنحاء العالم ،مع تزايد التسريحات الجماعية ،واتساع الفقر،
وضرب مختلف المرافق العمومية التي كانت تقدم خدماتها بالمجان ،وتشكل اضافة نوعية لمداخل
الكادحين واسرهم ،خصوصا في مجاالت التعليم والصحة وتعمق ظاهرة الغالء.
هذا في الوقت الذي تعرف فيه البرجوازية تكديسا غير مسبوق للثروات وتواصل هيمنتها على وسائل
االنتاج والمناصب الحساسة في أجهزة الدولة والقطاع العمومي وتزويرها لالنتخابات لضمان تجدد نخبها
السياسية المدافعة عن مصالحها .عدا عن مواجهة األممية الرأسمالية لطموحات الشعوب في االنعتاق
والتحرر ،بل واخضاعها من جديد للفوضى واالستعباد .وفي مواجهة هذه البربرية فإن القناع الذي كان
يستر عورة الراسمالية والذي استعمل لسنوات طويلة الخفاء الطابع البربري لميكانيزماتها واستعماله
سياسيا ضد البروليتاريا ،قد تحطم في ظل االزمة الى عدة قطع صغيرة.
في مثل هذه االوضاع لن تكون االنفجارات الشعبية ممكنة فحسب ،بل مؤكدة .فاإلفقار بلغ حدا ً غير
ممكن االحتمال ،والتهميش توسع ،والبطالة أصبحت سمة عامة .لذا لم يعد السكوت والخنوع خيارا مقبوال.
خبصات كربى -عام على اندالع انتفاضة تشرين– مهر النصر غال
تتيح متابعة المسارات الكبرى التي اتخذتها انتفاضة تشرين ومساراتها الممهورة بالدم وتضحياتها
الغالية وجموح شبابها الالمحدود بلورة الخالصات الكبرى التالية:
 الخالصة االولى :ان تواصل رياح التغير إندفاعها ،تؤكد أن نظم الطغيان واإلستبداد مهما طال امدهيمنتها ،مرفوضة وضد المجرى الموضوعي للتاريف والبد ان تحل اللحظة التي يتوجب عليها مغادرة
مسرح التاريف الى مزبلته غير مأسوف عليها.
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لقد اثبتت انتفاضة تشرين وما قبلها من انتفاضات سواء في العراق ام في مناطق اخرى مرة أخرى جدوى
القاعدة السوسيولوجية القائلة " :ان كل نسق مهما كانت صالبته مهدد بالتالشي" ،ألنه وبكل بساطة "
يتوفر على كم محدود من الطاقة التي يقوم بصرفها للحفاظ على توازنه".
وهكذا كلما ازداد تصلب النس وادار ظهره للحراك المجتمعي من دون حل المشاكل الفعلية ،كلما
تضاعفت سرعة انحداره نحو التالشي .وبحكم طبيعتها األمنية والمتصلبة ،لم تستطع هذه االنظمة ان
تلتقط اإلشارات التي شكلت في السابق مؤشرات على تدهور االوضاع االجتماعية والسياسية
واالقتصادية " ،فاالنساق المغلقة محكوم عليها بالتالشي " .فامثلة من قبيل نظام صدام حسين وحسني
مبارك وبن علي وعلي عبد هللا صالح وغيره كثيرين ماثلة للعيان وتفقأ العين..
 الخالصة الثانية :اعادة االعتبار لمفهوم الثورة واالنتفاضة باعتبارها ليس عمال فوقيا ،انقالبيا ،بل منصناعة الجماهير الطامحة للحرية والمساواة والعدالة االجتماعية .واكدت االحداث في هذا المجال على
ثالثة جوانب هامة:
الجانب االول :ان دحر القوى المهيمنة وكسر هيبتها ممكن ايضا عن طريق االنتفاضة الشعبية السلمية.
الجانب الثاني ،ويعني ذلك ان اشكال واساليب التغيير ال تتحدد سلفا عبر تنميط مفروض مسبقا ،فاالمر
كله مرتبط بجملة من العوامل وتناسبات القوى في اللحظة التاريخية الملموسة وموقف القوى الحاكمة
واالساليب التي تستخدمها في مواجهة الحراك الجماهيري ومدى استعداد الجماهير الثائرة على خوض
النضال حتى تحقيق اهداف االنتفاضة.
الجانب الثالث :اهمية التدرج في رفع الشعارات .ال بد من االشارة هنا ان االحتجاجات االجتماعية التي
جرت في العديد من البلدان العربية وفي العراق ايضا لم تحدد اهدافها النهائية مسبقا بل تدرجت في ذلك،
وربطت تصعيد مطالبها بردة فعل االنظمة الحاكمة على االحتجاجات التي انطلقت لتصعد شعاراتها من "
الشعب يريد اصالح النظام " مرورا بالمطالبة بالديمقراطية والحريات وتحسين مستويات المعيشة صعودا
الى رفع شعار " :الشعب يريد اسقاط النظام ".
 الخالصة الثالثة :ن الوعي بضرورة التغيير ليس وليد الصدفة ،و نما هو نتاج عملية تطور تراكميمتواصل ،يتولد من خالل المعاناة والشعور بالغبن وضرورة زالته .والوعي بالتغيير يأخذ شكله المنظم
والمرتب في إتجاه صيرورته في فعل ملموس وشعار ملموس ،من خالل جهود القوى المنظمة القادرة
ليس على االطاحة باالنظمة وانما تقديم بدائل قابلة على الحياة.
ان التطور البطيء للصراع الطبقي خالل العقود األخيرة في العديد من البلدان العربية لم يكن يعني
عالمة ضعف الطبقات الكادحة وفي مقدمتها الطبقة العاملة في مساعيها للتحرر من االستبداد واالستغالل
والتهميش االجتماعي المفرط ،وإنما كان ذلك البطء عنوانا لعنف المواجهات الطبقية التي تختمر وتتهيئ
لالنفجار . 125فهذه الطبقات لم تبق كما كان الشأن في ظل الصراعات الطبقية لعقدي الستينات والسبعينات
وإنما في مواجهة برجوازية تابعة مدججة حتى اسنانها باألسلحة وتستعمل ضد النضاالت العمالية آلياتها
اإليديولوجية المخدرة ،الدينية والشوفينية والوطنية ،والسياسية وامتشاق اسلحتها القمعية "عند
الضرورة".
 125لمزيد من التفاصيل قارن :عبد السالم أديب ،أية آفاق لالنتفاضات المغاربية؟ متاح على االنترنيت على الرابط التالي:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=241176
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 الخالصة الرابعة :القدرة على دمج االجتماعي بالديموقراطي في مطالب الشعوب وخصوصا الشبابمنهم .فقد بين مسار االحداث حساسية المتظاهرين من البطالة وعداؤهم للنظام االقتصادي
الريعي/الحدماتي مربوطة بحساسيتهم بأهمية بالعدالة االجتماعية والكرامة والحريات الفردية والجماعية.
وبين مسار االحداث ان هناك عالقة وثيقة بين الخبز والحرية ،فعلى الرغم من تقديم حكومة عادل
عبد المهدي على تقديم ُحزم من االجراءات االقتصادية واالجتماعة ،فإنّ انتفاضة الجماهير لم تتوقف.
فقد رأى الشباب والمهنيون والطلبة وغيرهم من المنتفضين أن لقمة العيش مربوطة بحرية الصحافة،
ورفع القيود عن اإلنترنت ،وحرية التعبير  ...الخ .وتحولت الشبكة العنكبوتية إلى أداة معرفية وتعبوية
حاسمة ،صنعتها قدرات بسيطة ل فراد ،والمدونون والجمعيات لمعرفة ماذا يحصل والتواصل مع العالم،
فهم ليسوا بحاجة إلى اإلعالم الرسمي المزيف.
 الخالصة الخامسة ،وتتمثل في اللحظة المهمة التي ينبغي تسجيلها هنا وهي االنتقال من التعبيراتالصامتة لدى الشباب او الالمباالة بالشأن العام واالنصراف عن السياسة ،كما كان يزعم كثيرون،
ليتحول الى قاطرات محركة لعمليات الحراك االجتماعي واالنتفاضة الشعبية وليواجهون بصدور عارية
عسف السلطة وعنفها السافر.
 الخالصة السادسة :البعد الرمزي لالنتفاضة اخذ أقصى مداه .فقد ظهر الشباب حاملو مطالب االنتفاضةأفرادا ً متعلمين ،سالحهم الهاتف النقال ألخذ الصور ،والكمبيوتر المحمول للتواصل االجتماعي .هم شبان
وشابات ،من مختلف الشرائح والفئات والطبقات االجتماعيىة ،يحملون الفتات صنِعَ ْ
ت باليد ويهتفون "
سلمية ..سلمية " .في المقابل ،مثال ،عبأ النظام المحاصصي كامل ترسانته من اجهزة القمع يقتحمون
الساحات ويفتكون بالمتظاهرين السلميين.
لقد كشفت االحتجاجات فاعلية شبكة االنترنت في نقل أخبار االحتجاجات وتوثيقها وتعميم خبراتها،
وأنها – كوسيلة أو اداة نضالية جديدة  -تشكل عالما موازيا خاض المحتجون والنظام الحاكم معاركهم
فيه بالتوازي مع معارك العالم الواقعي .وأظهرت أيضا ً وجود بيئة افتراضية متضامنة بقدر كبير .لكن
ظهر كذلك أن هناك نظاما ً رسميا ً متضامنا ً وفعاالً ،في مواجهة مما كان يجري في مختلف الساحات،
وحين ال يصف اإلعالم الحكومي االحتجاجات بأنها أعمال شغب او تضم مندسين  ...الخ ،فإنه يسكت
عنها.
 الخالصة السابعة :يخطأ من يتصور ان ما حدث هو توقيت ذاتي ارادوي النفجار االحداث .فاالمر ليسكذلك البتة ،فقد شهد العالم في السنتين االخيرة تحوالت و تطورات كثيرة هزت الكثير من القناعات
والكثير من المعاقل.
فقد تم احتكار االقتصاد العراقي عموماً ،ونهبه من قبل التحالف البيروقراطي الكومبرادوي ،وتزايدت
الهوة الطبقية بصور وأشكال غير مسبوقة في تاريخ البالد الحديث والمعاصر ،األمر الذي كان طبيعيا ً
معه أن تشعر الطبقات الشعبية بأنها لم تعد قادرة على القبول بتراكمات معاناتها وإذاللها واستغاللها،
وبالتالي وجدت في االنتفاضة الشعبية فرصتها للقضاء على هيمنة االئتالف البيروقراطي – الطفيلي-
الكومبرادوي ومجموعاته التي تنهب كل شيء ،وتتحكم بكل سياسات الدولة وأجهزتها.
الخالصة الثامنة :تجنب االستخفاف باالحتجاجات ذات الطابع المطلبي الفئوي ،او نعتها بالشغب والقول
إنها من اختالق القوى والجهات "المغرضة" التي ال تريد خيرا ً للدولة والمجتمع معا ً! وقد بينت التجربة
82

أن هذا االستخفاف باالحتجاجات ولد إحباطات كثيرة في أوساط المجتمع وجعلها تفكر في تغيير أساليبها
وربما كذلك رفع سقف مطالبها في كل نزول الى الشارع بحيث يكون من الصعب إقامة أي نوع من
التماثل بين حركة احتجاجية وأخرى .والمالحظ أن منحنى تطور هذه االحتجاجات اتجه في الغالب الى
التفاقم والتعقيد ،األمر الذي يفسر حدة التناقضات الناشئة بين قمة النظام السياسي وقاعدة المجتمع الواسعة.
خالصة القول انه ومهما كانت مآالت االنتفاضة الشعبية العارمة فان االوضاع التي تلت االول من
تشرين االول  0277ال تماثل باي حال اوضاع ما قبل هذا التاريخ ..قد تكون االنتفاضة قد احدثت نوعا
من القطيعة في هذا المجال ولكن نهاياتها لم تحسم بعد ..ان االنتفاضة تمر في طور انتقالي ال احد يعرف
مدته ...كما ان افاقها مفتوحة على كل االحتماالت...
ولكن  ،على الرغم من كل االحتماالت المشوبة بعوامل القلق والمحاذير ،إال أننا نؤكد على أن مجتمعنا
يعيش اليوم على عتبة مرحلة جديدة من النهضة بالمعنى الحداثي تتجاوز النظام
المحاصصي/الطوائفي/االثني  ،بمثل ما تتجاوز أيضا ً المطلق األيديولوجي الديني او شعار "االسالم هو
الحل" أو مظلومية الطائفة أو المذهب او القومية.
ثمة فكرة تقول بأن الحامل الموضوعي للتغيير الى االمام ،هو الطبقات الشعبية حصراً ،وأي تهميش
لها أو ل َمن يمثلها داخل الحراك االجتماعي واالنتفاضات الشعبية سيفضي حتما ً إلى انهيار العملية من
داخلها الن هذا الحراك وهذه االنتفاضة لم تكن بطرا او تكرارا لموضة تقليد بل هي تعبيرات حقيقية عن
انسداد االفق امام الجماهير المسحوقة التي تطحنها يوميا مفاعيل ازمة بنيوية متعددة الصعد وال تجد
امامها أي افق للتغيير إال عبر تطوير حركة احتجاجية تناضل من اجل تحقيق اهداف ملموسة لتغيير
اوضاعها البد ان تتوجها بنصر يستحق كل هذه التضحيات.
ومن جهة اخرى فان االبقاء على الحركة االحتجاجية بدون قيادة سياسية ،اي االبقاء على
"عفويتها" و"عدم تسيسها" هي نقطة مقتلها .فاالبقاء على العفوية ومن دون اهداف واضحة يسهل
على القوى المتنفذة السيطرة على مثل هذه الحركات وتطويعها او اشغالها في معارك ثانوية .وفي حالة
بالدنا يعد هذا هدف النظام المحاصصي الذي يحاول اآلن المزج بين "العصا والجزرة "ولكنه – كقاعدة
عامة  -يصعد في اجراءاته القمعية لتتحول الى ارهاب سافر ال حدود له في محاولة لشيطنة الحركة
االحتجاجية وبالتالي تبرير قمعها عبر الرهان على الخيار االمني وامامها "النموذج السوري" مثاال قد
يحتذي به !!  ..ومجددا يخطأ المتنفذون عندما يراهنون على االسلوب االمني إلدارة الصراع والهروب
من الحلول ذات الطبيعة االقتصادية/االجتماعية/الثقافبة  ...الخ .ان الرهان على الخيار االمني قد يورط
البالد في اتون حرب اهلية ومجددا -المثال السوري يفقأ العين!!!!
وينبغي اآلن ،وبعد تطور الحركة االحتجاجية وتعميدها بالدم في اكثر من موقعة وفي مختلف
المحافظات ،يمكن توقع حدوث اصطفافات داخل هذه الحركة وبروز تيارات "راديكالية" بعضها بال
اهداف واضحة او باهداف ثانوية ..وفي حال استمرار الحركة بوتيرة تصاعدية سيتصاعد ايضا عنف
السلطة و قمعها السافر وسيظهر "كاسرو االعتصامات" كما حصل في لبنان اخيرا ،لضرب الجزء
المنظم من الحركة االحتجاجية تحت ذرائع عدة ..لذا ال بد من اعادة تنظيم الحركة وبناء تحالفات ميدانية
جديدة وتجنب اي مناورات من اي طرف كان يريد تعطيل هذه الحركة أو الهائها في معارك ثانوية .ومن
الضروري رفض اي محاوالت الستبعاد بعض القوى المنظمة من هذا النشاط ،فهذه القوى ساهمت في
ادامة اس تمرار االحتجاج وواظبت عليه وجعلت منه واقعا ملموسا يحشد القوى ويرفع الشعارات ويتصدى
لسياسات النظام المحاصصي وممارساته وفساده وانعدام اية رؤية لديه للتغلب على المشكالت الفعلية التي
تجتازها البالد.
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ان احتجاجات اكتوبر  2106التي ارتقت الى انتفاضة شعبية بكل معنى الكلمة تشكل تطورا نوعيا و
لحظة فريدة في تاريف الحركة االحتجاجية في العراق فال يجوز اضاعتها في دهاليز مناورات
المتحاصصين او االستحواذ عليها من قبل مغامرين من اي طرف كان ،فالجماهير التي م ت الساحات
في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ،انتفضت ضد طغيان التحالف البيروقراطي/الطفيلي/
الكومبرادوري وممارساته وسياساته الخائبة التي عممت الفقر والبطالة والظلم واالستقطاب االجتماعي
والفساد ..الخ وليس من اجل اعادة انتاجه بـ "طبعة جديدة".
وهكذا وبعد أن أخف القمع ووصم المحتجين بنعوت شتى في تحقي اهدافة في التعتيم على المطالب
الحقيقية والمشكالت الحقيقية ،اعترفت السلطة الحاكمة بشرعية االحتجاجات وشرعية المطالب ،وهو
اعتراف موارب على اية حال ،وقامت بتقديم "فرشة" من االجراءات فمثال اطلقت حكومة عادل عبد
المهدي في حينه كتلة كبيرة من التخصيصات المالية (علما ان السلطة ظلت تتحجج على الدوام بعدم وجود
الموارد الالزمة !) لتنفيذ جملة من المشاريع في مناطق االحتجاجات ،مما أثار اسئلة عدة حول هذه
االجراءات ولماذا لم تجد طريقها إال تحت مطرقة المحتجين الذي عانوا طويال من الفقر والبطالة والفساد
وسوء الخدمات والظلم االجتماعي عموما .
االفاق والرهانات
بني تفاؤل االرادة  ...وتشاؤم العقل !
السؤال اليوم هو معرفة كيف يمكن للحراك المجتمعي ،الذي تطور الى انتفاضة شعبية عارمة،
مواجهة عمليات االحتواء على مختلف أنواعها ،بل وحتّى الثورة المضادة؟
من المؤكد ان الطري التي يسلكها المنتفضون نحو استعادة الحرية والكرامة ستكون طويلة وشاقّة.
قد تصبح أعمال القمع اكثر وحشيّة وقد تزداد وتيرة التد ّخالت الخارجية ،ملوحة بشبح انقالب
عسكري او حرب أهلية كواحد من السيناريوهات المحتملة البشعة.
ثمة اخطار عدة في مقدمتها خطر ظهور تناقضات جتماعية بين الفئات الوسطى المدينية والطبقات
الشعبية والفقيرة ،الريفية والمدينية ،الذي أدّى تو ّحدها حتّى اآلن لى نجاح الحركات المطلبية وتقدم
االنتفاضة الشعبية وارتقائها الى مديات عليا.
طبعا ً يجب تلبية المطالب المحقة التي تتعلق باألجور ومكافحة البطالة وتحسين الخدمات وتطوير
التعليم ،...لكن هذا األمر قد يتم بشكل أفضل في حال ت ّم خراج الجهاز اإلنتاجي بسرعة من االقتصاد
الريعي  ،ذي اإلنتاجية المحدودة والقيمة المضافة الضئيلة ،وتوجيه االستثمار الحكومي والخاص باتجاه
القطاعات المجدِدة ،والبحوث والتطوير ،وتنويع االقتصاد خارج القطاع العقاري والمالي وتجارة التوزيع.
ث ّم هناك خطر اخر ،وهو الذي أراد المتنفذون المهزومون حتّى اآلن المراهنة عليه :النزعات المناطقية
والقبلية ،وحتّى االنقسامات الطائفية .حتى اللحظة امكن تجاوز الرهان على هذا الخيار لكن السؤال هو:
من يضمن استمرار التجاوز وعدم الوقوع في الفف؟
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خالصة القول انه ومهما كانت مآالت الحراك االجتماعي الجديد الذي شهدناه ونشهده االن فإن مرحلة
جديدة قد بدأت ،ويجب مواصلة هذا الحراك وهذه االنتفاضة الشعبية العارمة حتى تحقيق اهدافها في:
تفكيك النظام المحاصصي – الطوائفي و تحسين الخدمات و مكافحة البطالة وتوفير مناصب عمل جديدة،
والقضاء على الفساد واستعادة االموال المنهوبة ،وتحقيق العدالة االجتماعية ..والكرامة ...الخ.
الحرية الحقة هي أوال ان يتحرر االنسان من نير الفقر والجهل والخوف وانعدام الحريات ،فهي ضاربة
الجذور في شروط الحياة المادية ،فهل يفهم المتنفذون؟  ...انه سؤال برسم االجابة ! علما ان الحركة
االحتجاجية قالت كلمتها ولم تتلعثم أو تسكت واظهرت ان لديها ما يكفي من روح المطاولة إلبقاء جذوتها
مشتعلة رغم كل محاوالت اخمادها والتي لن تحصل اال بزوال اسبابها .وها هي تعاود زخمها مجددا ...
فالمجد كل المجد لها ولجموعها الثائرة في ذكراها االولى !.
ور ابدا ،طال الزمن أم قصر ! فهل سينصف
لقد بينت تجارب كثيرة ان التاريف لن يكون شاهد ز ٍ
التاريف هذه المرة من "يقتحمون السماء" باحثين عن وطن بهي وجميل؟
2121/16/31
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