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 تساؤالت عن الحالة الثورية في المجتمعات العربية
 

  ماجد كيايل
ماجد كيايل، تساؤالت عن احلالة الثورية يف اجملتمعات العربية، الثورات العربية، الكلمات المفتاحية: 

 مصر، تونس، ليبيا، التغيري السلمي.

حملّقة واملشروعة، من الكثري من األسئلة، اأثارت احلالة الثورية اليت هنضت يف العديد من البلدان العربية 
الت اخلارجية؟ وما التدخاآلن؟ وبأية طريقة؟ وإىل أين نذهب من هنا؟ وماذا يف شأن  مثل: ملاذا

 انعكاسات ذلك على إسرائيل؟

ىل التوقيت، أن السؤال الذي كان يلّح على األذهان، قبل اندالع الثورات إاملفارقة، بالنسبة 
ر العامل ا، إذ كان يدور حول أسباب تأخنس ومصر واليمن وليبيا )وغريها(، كان معكوس  الشعبية، يف تو 

العريب، وحول حال السلبية املقيمة يف جمتمعاته، منذ عقود من الزمن. وكانت اجملتمعات العربية كابدت  
ية والثقافية ف احمليط هبا، من كل النواحي: السياسية واالقتصادية واالجتماعا من الواقع املتخلكثري  

ياهتا، حرّ  ة اليت ظلت حتكمها، وحتجزا جرّاء اخلنوع للسلطات املستبدمثلما عانت كثري   اوالتعليمية، متام  
ؤال التوقيت ال معىن له، إذ يتبني لنا أن هذه هكذا فإن س .من كرامتها، وتفسد عيشها ومستقبلها وحتط

العربية كانت أعطت أنظمتها فرتة طويلة من الزمن، ، بواقع أن اجملتمعات ارة جد  الثورات جاءت متأخ
لتقومي أوضاعها، وإصالح أحواهلا، وترشيد سياساهتا، من دون جدوى، بل إن تلك األنظمة تصرفت 

دة، وأهنا ا منها بأهنا خملالتسلط على الدولة واجملتمع، ظن   ، إذ أهنا استمرأت حالابالعكس من ذلك متام  
 .منها أهنا ميكن أن حتجز جمتمعاهتا خارج التاريخ خارج قوانني التطور، وظنا  

يتعلق بكيفية مشول احلالة الثورية لعديد من اجملتمعات  اآخر   ويستبطن السؤال السابق، سؤاال  
 عقلية املؤامرة، يتناسى أن هذه املنطقة ت واحد، ولكن هذا السؤال املراوغ أو الذي يتبىنالعربية يف توقي

واحدة ضد السلطة العثمانية، يف مصر واجلزيرة وبالد الشام والرافدين، يف مطلع  سبق هلا أن هّبت دفعة
تسونامي االنقالبات العسكرية اليت مشلت العديد من البلدان العربية،  االقرن السابق، مثلما يتناسى، أيض  

ة عربييف مخسينات وستينات القرن املاضي. واألخطر أن السؤال املذكور يستكثر على اجملتمعات ال
أو  العيش، كأن حال الطغيان واحلرمانوحقها يف مستوى الئق من  النهوض من أجل حريتها وكرامتها

 .ىل الثورة، يف حماولة لتغيري واقعها البائسإاالستبداد والفساد، ال تكفي وحدها لدفع الناس 



2 

 

فكيف  .خرىسؤال على أمهيته حيجب أسئلة أالسؤال الثاين يتعلق بوسيلة التغيري، لكن هذا ال
إذا كان الواقع ال يقوم على أساس من التداول السلمي  بالوسائل الدميوقراطية والسلمية يتم التغيري

للسلطة، وفصل السلطات، واملساواة أمام القانون؟ وإذا كان هذا الواقع حيّرم، أو جيّرم، أو خيّون أية 
 الستبداد؟ حماولة من أجل اإلصالح، وتغيري الواقع القائم على الفساد وا

مع ذلك فإن الثورات الشعبية، اليت اندلعت يف البلدان العربية، أوضحت جبالء أهنا تنتهج الثورة 
حصل ذلك يف تونس ويف مصر . السلمية اهلادئة والنظيفة، واخلالية من العنف، ومن رد الفعل الثأري

صدور العارية، يف قطع وهو حيصل )على رغم كل شيء يف اليمن(، بدليل مواجهة الشعب للرصاص بال
 .ة يف الوعي الشعيب العريبا لردح من الزمن أهنا باتت متفشيمع ثقافة العنف اليت ظننّ 

( أن اويف كل األحوال فقد بّينت احلالتان الثوريتان يف تونس ومصر )ورمبا يف اليمن الحق  
لقمعية للسلطة احلاكمة، ا الشعب ميكن أن يفرض حبضوره املكثف عملية التغيري السلمي، وأن حيّيد اآللة

ر األمور بكيفية تطو ها للرتاجع. والقصد من كل ذلك التوضيح أن السلطات هي اليت تتحكم وأن يضطر 
برّده على االنتفاضات السلمية يف املدن الليبية، بالطائرات  "القذايف"عندها، وهذا ما أوضحه العقيد 

ب وهذا يعين أن النظام اللييب هو الذي يتحمل مسؤولية هذا اخلرا .قذائف البوارج البحرية والدباباتوب
 .مسؤولية استدراج التدخالت األجنبية يف شؤوهنا اأيض   والدمار يف ليبيا، مثلما يتحمل

تؤكد أن العامل العريب ( اىل سؤال املستقبل، فإن األوضاع يف تونس ومصر )واليمن أيض  إوبالنسبة 
بوقة، تنعكس على األفراد واجملتمعات وعلى مفهوم الدولة. هكذا مثة هنضة ضوية غري مسهن يعيش حاال  

يف ثقافات الناس واعتدادهم بكراماهتم وبسلوكياهتم وتطلعاهتم للمستقبل، كما يف إدراكات اجملتمعات 
ت ءاذات انتما ، ال باعتبارها جمموعات بشريةال  ا متشكلذاهتا واكتشافها هوياهتا الوطنية، باعتبارها شعب  

قوامها إعادة االعتبار ملفهوم الدولة، أو  اة جد  ثنية. كذلك مثة هنضة مهمإقبلية أو مذهبية أو طائفية أو 
يف اجملتمعات العربية، باجتاه التحول حنو دولة املؤسسات والقانون واملواطنني، وهو ما  ملفهوم اجملال العام

 .املواطن وحريته توضحه اجملادالت يف شأن الدستور وفصل السلطات وكرامة

أن انسداد القنوات الشرعية  اأما يف شأن شبهة التدخالت األجنبية فينبغي التذكري هنا أيض  
د شعبها، وضمن ذلك ىل استخدام القوة املفرطة ضإوالسلمية للتغيري الداخلي، وجلوء السلطات احلاكمة 

اع عن النظام للدفاع عن الوطن إىل الدفىل أداة إلغري األغراض املناطة به، أي بتحويله  استخدام اجليش
  (.سيسهل عملية التدخالت اخلارجية )على أنواعها )كما حدث يف ليبيا(
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، من خالل ضبطها األمر هو يف يد األنظمة املعنية أوال   ويستنتج من ذلك أن مفتاح هذا
من خالل مبادرة  اوثاني   أرواح الناس املتظاهرين،وعدم استباحتها  ا، بعدم استخدامها العنف املفر لذاهت

أن هذا األمر  م اهذه األنظمة اىل القبول بإدخال إصالحات سياسية واقتصادية وقانونية يف بلداهنا، عل
ينطوي على مسؤولية سياسية وأخالقية وتارخيية عالية، على خالف االعتقاد الساذج الذي مفاده أن 

ثقة هي اليت حتتمي بشعبها، وتصون كرامته، ذلك رمبا يدل على ضعف السلطة، فالسلطة القوية الوا
 .وتستقوي به، ال تلك اليت تستقوي عليه وتستضعفه وتذله

اسية ويف هذا اإلطار طبيعي أن من السذاجة االعتقاد بتنزيه التدخالت الدولية عن املصاحل السي
تتمثل بقيام رأي  ألمهيةإىل حصول تطورات يف غاية انه مع ذلك ينبغي التنويه أواالقتصادية واألمنية، إال 

يساند قضايا التحرر وحقوق اإلنسان  عود اجملتمعات املدنية يف العاملعام إنساين دويل، حممول بقوة ص
والدميوقراطية والعدالة واحلقيقة والسالم يف العامل، وهو رأي عام بات يضغط على حكوماته من أجل 

تطورات حتصل بفضل دولية. وبديهي أن كل هذه الوضع هذه القيم العاملية على رأس أجندة سياساهتا ال
  .عور بنوع من وحدة املصري اإلنساينوالثورة يف وسائل االتصاالت واإلعالم، وتزايد الش مسارات العوملة

أما بالنسبة اىل احلديث الساذج عن عودة االستعمار )جبيوشه وأساطيله( فهو ال يستقيم مع 
 االستعمار القدمي، ومثة ألمريكا ، وال مع الوقائع اجلارية، فقد وىّل عهدالتطور يف وسائل السيطرة يف العامل

وغريها من الدول الكربى، وسائل أخرى للسيطرة والتحّكم تشمل وسائل االعتمادية والتبعية االقتصادية 
ستعمار، الذي حياول التخويف من عودة اال "القذايف"والتكنولوجية والعلمية واملالية. واملفارقة أن العقيد 

ا هو الذي جّر بلده إىل منزلق التدخالت األجنبية، ألنه يظن أن ليبيا وقف له وألوالده إىل األبد، متناسي  
بادعائه أن ذلك سيؤدي إىل  الدول االستعمارية من حماولة شعبه تغيري نظامه (ختويف)نه كان حاول أ

 .إسرائيل ذاته ريكا، وحىت استقرارتقويض استقرار أوروبا وآسيا وأفريقيا وأم

من حال النهوض يف العامل العريب،  اهذه يف الواقع تبدو األكثر تضرر  و  أخريا ، تبقى إسرائيل
 من حضور الشعب على مسرح األحداث باجتاه دولة املواطنني واملؤسسات والقانون، فهي تضررت

وحماولته استعادة السيادة على مصريه، ومن خسارة مكانتها كالدميوقراطية الوحيدة يف هذه املنطقة، 
 .وسقو  ادعاءاهتا يف شأن عدم قابلية العامل العريب للحداثة والتطور والسالم


