
 فتنة القول في فتنة العمل: ةة العربي  الديمقراطي  مستحدثات 

 حممود حيدر

 ؛ الثورات العربي ة.فتنة العمل ؛فتنة القول ؛ةالدميقراطي   الكلمات المفتاحية:

كاحلادث   ،ته ومآالته املنتظرةته وهوي  أن حيظى بتلك الوفرة من اجلدل حول ماهي   مل يكن حلادث تارخيي  
 .2011منذ بداية العام  املتمادي على مساحة العامل العرب  

فلقد بدا   .هلا احمدَّد  و أ اال تعريف واحد   ،ة"بإزاء "جيولوجيا سياسي   ،ومل ا نزل ،إن ا مررنا ،يف القول و  وال غل
 هذا احلد   إىلوأحكام وتعليالت تعكس  ه يصدر من رؤىذاك أن   ؛بالنقص اتعريف ُنِسب إليها مشوب   كل  

توصيفها بـ"ثورات الربيع العرب" سيكون  إىلذين ذهبوا فال   .وحتي زات الفاعلني فيها ،آراء ومواقع ومصاحل ،ذاكو أ
تلك  إىلنظروا  ،قراءة معاكسة إىلالذين مضوا و  ،هلم من األسباب والتقديرات ما حيملهم على ذلك

 اتبع   قليم العرب  تفكيك وإعادة تركيب اإل بتغية تهليمنة خارجي   ،سرتاتيجي  ا-متداد جيوامبا هي  ،"اجليولوجيا"
من و مه من شواهد على أوصاف ونعوت ال ختلمبا تقد   ،من الصواب حظ   ،ملصاحلها. وهلذه القراءة كذلك

واملنعطفات ى التفسري املألوف للثورات ما يتعد   إىلنربوا اة آخرون ة. ث  دها ويسبغ عليها املشروعي  منطق يؤي  
 انتجت لنفسها حيـ ز  أو  ،ها فاجأت الكل  لكن   ،ة نبتت على أرض الضرورةفرأوا إليها كمصادفة تارخيي   ،الكربى

 خارج التوق ع.

نامجة من   ،مشكلة الفهم هذه منها من اعترب أن   .تكث رت أسباهبا ودواعيها ،مشكلة فهم ،اهنالك إذ  
راب الذي حيكم ضطهذه األخرية هي حاصل واقع اال ومنها من قر ر أن   .التد الفاعلني يف دوائر التحو  تعد  

ة نتقالي  افرتضتها حقبة ا ،ةة حتمي  ا تصد عات تجتمعي  من رأى إليها على أن   ،اثالث   ،ومنها صطفاف األحالف.ا
 وعدم اليقني. ،ستقرارواال ،متتلئ بعوامل متناقضة من الفوضىو  ،عقيدة شديدة التدولي  

دقيق و صعوبة أكيدة يف تظهري فهم مشرتك  إىلفلكي ننب ه  ،املعريف   شكلاملإىل مثل هذا وحيث نشري 
ومتوضعها ضمن حقول  ،التباس املفاهيم إىله فمرد   ،هذا التنبيه إىلا دافُعنا أم   .حلاضر ومآل احلوادث اجلارية

 ة.بدت معها على  نقيض غايتها األصلي   ،ستعمالا

 على سبيل املثال واإلشارة:ف



فلن نكون  ،ة يف احلادث العرب املستمرة مركزي  ة وأخالقي  كمعيار وقيمة سياسي    ،ةأخذنا مد عى  الدميقراطي  و ل
مقاصد وأهداف  وهذا املد عى جيري توظيفه حن أن   ،وسنجد على اإلمجال .تقدير أمام أطروحة بريئة حتت أي  

يات االستبداد يف احلياة بدعوى التصد ي لتحد   ،التغيري الدميقراطي   إىلالدعوة  أن   ،توضيح ذلكو  .الد اعني إليه
 .وبشطر وازن من شروطها ،عتباراهتااوحمكومة ب ،ةسرتاتيجي  ا-رات جيوهي دعوة موصولة مبؤث   ،ةة الوطني  السياسي  

 .على عقب ابتها رأس  ة وقلة العربي  ا دعوة داخلة يف صلب "جيولوجيا األفكار" ال ي ضربت الثقافة السياسي  إن   ث  
ى يف أكثر ال يتعد   ،ةة والتارخيي  ة وضرورهتا املعرفي  تها املعرفي  ي  على أه   ،ةستحضار قيم الثورة الدميقراطي  ا ن  إحيث 
 ثن. ستيالء على السلطة بأي  االو أ ،ة يف أنظمة السياسة واألمنإجراء حتويالت جوهري   ،ومكان من آن

  ة واإلصالح السياسي  التوظيف: عزل األطروحة الدميقراطي   املندرج على خط  ستقطاب يات االمن أظهر جتل  
هذا العزل طفق  فت أن  الالو  .ةمربيالي  ا-اهليمنة بصيغتها النيو اتسرتاتيجي  اختصام مع عن اال ،ةيف الدائرة العربي  

  إىل ،ويف خالل زمن قياسي ،ليتحو  
م
ا احلصاد أم   .واإلسالمي ني العربثقافة سارية لدى خنب واسعة يف العامل

مها يف مقد   ،على حزمة من املسل مات ب عميق الغور سيكون له أثر بني  نقالافحدوث  ،املباشر ملثل العزل
ة للفلسفة السياسي   ست قواعده على نصاب الدرس التارخيي   باملع ى الذي تأس  حت  ،ةخلخلة الوالءات الوطني  

 احلديثة.

واحملافظة  ،ةة الداخلي  ني: تنمية احلياة السياسي  ني متالزمتم كال بني ضرورتم من داخل هذا املنفسح ينعقد إش
يف  أوجد خلال  و  ،اني مع  عمصمفم بالضرورتم  اي  جد   اتناقض   ،العام   فلقد أظهر املشهد العرب   .ةعلى السيادة الوطني  

 ني:اهني متعاكسم جت  اودفع هبما يف  ،وحدهتما املفرتضة

ا االستغراق يف الفوضى وضع حركة التغيري أمام حد ين: إم   إىلى أد   ،ل الداخلي  التحو  ضطراب يف ال : األو  
بوقائع وصور  وول ،ختبارات مصر وتونس واليمن وليبياايف  اما ألفيناه جلي  و وه .حتواءاملصادرة واال وأ ،العنفو 

 متباينة.

ة غايتها إعادة تشكيل مظل ة أمني   ،مستأنفةة بلغ ذروته مع ترتيبات دولي   ،حتدام يف فضاء اإلقليما: الثاين
ة ة احمليطة بالدولة اليهودي  ة على البلدان العربي  ز بصفة خاص  وترك   ،ةة الشرق أوسطي  ي شبه القار  تغط   ،ةسرتاتيجي  ا

 .يف فلسطني



 لربيع ثوري  ة عسر الوالدة الطبيعي   ،من عالماته الفارقة ستظهر إرهاصات زمن رمادي   ،اهنيجت  ين االبني هذم 
 راهتا.ة والتحر ر من مؤث  ميلك حظَّ االستقالل عن املداخالت اجليوبوليتيكي   ،عرب  

  جتماعي  واال ل يف نظام هذا البلد السياسي  ا: ليأيت التحو  وصارخ   ايف هذا الزمن جاء منوذجي   ختبار الليب  اال
من  ويدن اة أمر  مبا كان لذلك من تداعيات جعلت إعادة تكوين مجاعاته الوطني   ،خارجي   ولغز و  كحاصل مد  
فقد انطوى منذ  - اني املشار إليهما آنف  وعلى الرغم من تالزم الضرورتم  – ا االختبار السوري  املستحيل. أم  

املدوَّية يف مسار  ومفاعيله ،سرتاتيجي  ا-مه كمثال بني  على طغيان العامل اجليوتقد   ،ي ةالبداية على خاص  
 .ل الداخلي  التحو  

مات والنتائج ال ي تشهدها ة على املقد  ختام النهائي  توقيع األ إىل ترمي هذه املقالةحال ال  يف أي  
ة تستغرق فيه امليادين العربي   حيث ال تنفك   ،اقلق   ايناه زمن  ا ملقاربة ما س  ضروري   ويبد ،الت. فما مر  معناالتحو  

 ة والتعقيد.غاية احلساسي  بصورة هي يف 

 


