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الأعوام الأخيرة من حياة مديدة في 

حافلة بالأحداث، �صادف اأن كان 

ابن خلدون، اأعظم الموؤرخين العرب، في 

دم�صق في �صنة 1402، حيث التقى الفاتح 

العظيم تيمورلنك في اإبان فتحه المدينة، 

وقد خّلف لنا و�صف تجربته هذه. ومع اأن 

اأحداً منا لي�س ابن خلدون، فاإن اأي موؤرخ 

عربي يرقب الأحداث وهي تتك�صف في 

منطقتنا اليوم ل بد من اأن ي�صاوره ذلك 

الإح�صا�س الذي �صاور �صلفنا وهو ي�صهد 

تحوًل عظيمًا في اأو�صاع العالم.

اإنه لمن الم�صتحيل اأّل ن�صعر باأن هذه 

اللحظة هي لحظة اإمكانات جديدة في 

العالم العربي، وقد م�صى زمن مديد لم 

ن�صهد فيه لحظة مماثلة، بل اإن هذا الو�صع 

ل �صابق له من بع�س النواحي في التاريخ 

العربي الحديث. فهذه الأنظمة ال�صتبدادية 

التي ظّلت ح�صينة ما يزيد على اأربعين 

عامًا، غدت فجاأة ه�صة، وانهار اأمام اأعيننا، 

وفي غ�صون اأ�صابيع قليلة، اثنان من اأ�صّدها 

عتواً، في تون�س ثم في القاهرة. وثمة اآخر 

في طرابل�س، وهو واحد من اأكثرها وح�صية 

وقمعًا، ل يزال يقارع من اأجل البقاء. فجاأًة، 

بدا الحكام الذين حكموا طوياًل اأكثر بالد 

العرب هرمين، وبدت �صا�صعة على نحو ل 

�صابق له تلك الم�صافة التي تف�صلهم عن 

ر�شيد الخالدي
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مالحظات تاريخية اأولية

الأغلبية ال�صاحقة من اأبناء �صعبهم 

المولودين بعدهم بعقود كثيرة. وبين ليلة 

 ال�صيا�صي المتجمد 
َ
و�صحاها، اأذابت الو�صع

في الظاهر حرارُة النتفا�صة ال�صعبية التي 

بداأت في تون�س وم�صر، وراحت تنت�صر الآن 

في بقية بالد العرب. واإننا لمحظوظون 

جميعًا اأن ن�صهد لحظة تاريخية عالمية مثل 

هذه، يتبدد فيها ما �صبق اأن بدا حقائق 

ثابتة، وتبزغ اإمكانات وقوى جديدة. ولعله 

يكون في قدرتنا، ب�صيء من الحظ، اأن نقول 

رث 
ُ
ردذو

ُ
يومًا ما قاله ال�صاعر الإنجليزي و

عن الثورة الفرن�صية: ''اإنها لنعمة اأن تكون 

ا اأن تكون 
ّ
بين الأحياء في ذلك الفجر، اأم

�صابًا فتيًا فذاك هو النعيم بعينه.''

اإن هذه الثورات حتى الآن هي من �صنع 

ال�صعب العادي الذي يطالب �صلميًا بالحرية، 

والكرامة، والديمقراطية، والعدالة 

الجتماعية، والمحا�صبة، وال�صفافية، وحكم 

ن في النهاية اأن لدى 
ّ
القانون، وقد تبي

ا 
ّ
ثاًل ل تختلف عم

ُ
ال�صباب العربي اآماًل وم

عامل عربي جديد

)*( اأ�صتاذ كر�صي اإدوارد �صعيد في جامعة 

 Journal of كولومبيا ــ نيويورك، ورئي�س تحرير

.Palestine Studies

)**( محا�صرة باللغة الإنجليزية اأُلقيت في 

الجامعة الأميركية في بيروت في 2011/3/16.

ترجمة: ثائر ديب.

الملف



مجلة الدرا�صات الفل�صطينية ربيع 018862011

لدى ال�صباب الذين �صاهموا في اإقامة الموؤ�ص�صات 

الديمقراطية في اأوروبا ال�صرقية واأميركا 

الالتينية وجنوب اآ�صيا وجنوبها ال�صرقي 

و�صرقها. ولم تكن هذه الأ�صوات �صربًا من 

الك�صف المفاجئ اإّل بالن�صبة اإلى اأولئك الذين 

�صللتهم الدعاية المتوا�صلة التي تمار�صها 

الأنظمة العربية، اأو تركيز الإعالم الغربي 

المهوو�س على الأ�صولية الإ�صالمية والإرهاب 

ني بال�صرق الأو�صط، الأمر الذي 
ُ
الإ�صالمي كلما ع

ي�صفي على هذه اللحظة اأهمية فائقة لي�س 

بالن�صبة اإلى العالم العربي وحده، بل اإلى 

ر بها الآخرون العرب اأي�صًا. 
ّ
الكيفية التي ي�صو

فاأولئك الب�صر الذين كثيراً ما افُتري عليهم 

ب�صورة منهجية متوالية على مدى عقود راحوا 

يظهرون للعالم لأول مرة في �صوء جديد، هو 

�صوء اإيجابي اإلى حد بعيد.

 اأن اأ�صارع لأ�صيف اأن �صيئًا اإلى الآن لم 
َّ
وعلي

م في اأي بلد عربي �صهد هذه النتفا�صات، 
َ
ح�ص

ُ
ي

اإذ ل يزال اأمام هذه البالد مهمات بالغة 

ال�صعوبة. وعلى الرغم من �صعوبة الإطاحة 

بالطاغية الفاقد الت�صال بال�صعب وعائلته 

الج�صعة، �صواء في تون�س اأو في القاهرة، فاإن 

تغيير النظام برمته، وبناء نظام ديمقراطي 

فعلي، هما اأكثر �صعوبة. واأ�صعب من ذلك اأي�صًا 

�صمان اأّل ت�صيطر الم�صالح القوية والح�صينة 

 بناوؤه. 
َّ
على ذلك النظام الديمقراطي اإذا ما تم

واأخيراً، فاإن المهمة ال�صاّقة بالن�صبة اإلى اأي 

نظام ديمقراطي �صعبي جديد تتمثل في تحقيق 

العدالة الجتماعية والنمو القت�صادي ال�صريع 

وال�صروري لتوفير تكافوؤ الفر�س، والتعليم 

المت�صاوي، والوظائف المالئمة، وال�صكن الالئق، 

والبنية التحتية التي ت�صتد الحاجة اإليها اإلى 

اأبعد الحدود. هذه هي الأ�صياء التي اأخفقت 

الأنظمة ال�صابقة في توفيرها، فاأولئك الذين 

يعي�صون في م�صر باأقل من دولرين في اليوم 

الواحد ازدادت ن�صبتهم من 39 اإلى 43% من 

مجموع ال�صكان خالل العقد الأخير من عهد 

مبارك. والإخفاق في اأي من هذه المهمات 

الع�صيرة يمكن اأن يوؤدي اإلى عودة قوى الرجعية 

والقمع، تلك القوى التي لم ت�صت�صلم بعد في ليبيا 

اأو في معظم بالد العرب، كما يمكن لهذا 

الإخفاق اأن يطلق تلك الميول الأقلوية المتطرفة 

والعنيفة التي تزدهر في اأو�صاع ال�صطراب 

والفو�صى، كتلك التي اأوجدها الغزو والحتالل 

الأميركيان في العراق وما لحقهما من دمار 

الدولة العراقية. ويجب اأّل نن�صى مطلقًا اأن هذا 

هو ال�صرق الأو�صط، المنطقة الم�صتهاة جداً في 

العالم، والأكثر اختراقًا من طرف الم�صالح 

الأجنبية، ولذلك فاإنه عر�صة، كما كان طوال 

تاريخه، للتدخل الأجنبي الذي يمكن ب�صهولة اأن 

يحرف الح�صيلة اأو ي�صوهها.

ومع ذلك، فاإن ما بداأ في تون�س والقاهرة 

فتح اآفاقًا ظلت مغلقة طوياًل، فانطلقت طاقة 

الجيل ال�صاب في العالم العربي كما انطلق 

 
ٌ
َت ذلك كله نظام

َ
حراكه وذكاوؤه بعد اأن َكب

عاملهم وعامل مطامحهم باحتقار، وركز 

ال�صلطة في يد جيل اأكبر كثيراً. وقد اكت�صب 

�صباب العالم العربي وكباره ثقة واطمئنانًا 

َدت م�صتمدة من مكان غام�س، وغدت 
َ
و�صجاعة ب

الأنظمة البولي�صية المخيفة التي كانت تبدو في 

ال�صابق كاأنها ل ُتقَهر، ترتعد وتفقد اأع�صابها.

ما الذي يدفعني اإلى اأن اأ�صير اإلى اأن هذه 

النتفا�صات الثورية ل �صابق لها؟ اإن العالم 

العربي، كما يمكن اأن يقول اأي موؤرخ للمنطقة، 

كثيراً ما كان م�صرحًا للثورات والنتفا�صات 

والتمردات على مر تاريخه الحديث، ففي اأثناء 

الحتالل الفرن�صي ثارت القاهرة مرات عديدة، 

وخ�صو�صًا في �صنة 1800، الأمر الذي دفع 

الفرن�صيين اإلى ق�صف المدينة بالقنابل من 

القلعة، ثم ثارت مرة بعد مرة �صد الحكم 

الأجنبي و�صوًل اإلى �صنة 1882، وهو ما دفع 

الأ�صطول البريطاني اإلى ق�صف الإ�صكندرية، ثم 

ثارت �صد البريطانيين في ثورتها العظمى في 

�صنة 1919، وبعد ذلك في �صنة 1952. وفي 
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وقيل اأي�صًا اإن ما يميز هذه الثورات عن 

�صابقاتها في العالم العربي، وفي غير مكان من 

ال�صرق الأو�صط، هو تركيزها على الديمقراطية 

والتغيير الد�صتوري. ومع اأنه من ال�صحيح اأن 

هذين المطلبين هما بين المطالب الأ�صا�صية في 

مان، اإّل اإن لهذا 
ُ
كل مكان من المغرب اإلى ع

الأمر �صوابق، فهذه منطقة اأدى ال�صجال فيها 

ب�صاأن الحد من �صلطة الحكام اإلى فوران 

د�صتوري متوا�صل في كل من تون�س وم�صر في 

اأواخر �صبعينيات القرن التا�صع ع�صر، و�صوًل اإلى 

الحتاللين البريطاني والفرن�صي لهذين البلدين 

في �صنَتي 1881 و1882، كما اأن �صجاًل مماثاًل 

اأدى اإلى و�صع د�صتور لالإمبراطورية العثمانية 

في �صنة 1876، جرى تعليقه في �صنة 1878، 

ثم اأعيد تفعيله عقداً كاماًل بداأ مع الثورة 

الد�صتورية في �صنة 1908. ولم تكن هذه 

الإمبراطورية في ذلك الوقت ت�صم تركيا الحالية 

فح�صب، بل معظم ''الم�صرق'' اأي�صًا، بما فيه 

�صوريا الكبرى والعراق. وقد تاأثرت هاتان 

المنطقتان و�صواهما من الدول التي خلفت 

الإمبراطورية العثمانية تاأثراً �صديداً بهذه 

التجربة الد�صتورية وما عرفته من اإخفاق 

ونجاح. ففي �صنة 1906، اأقامت اإيران نظامًا 

د�صتوريًا اعتراه ك�صوف متكرر، لكنه اأف�صى في 

النهاية اإلى حكومات برلمانية قامت في الفترة 

بين الحرب العالمية الثانية و�صنة 1953. وفي 

الفترة ما بين الحربين وبعدها، كانت تحكم 

البالد �صبه الم�صتقلة والم�صتقلة في ال�صرق 

الأو�صط اأنظمة د�صتورية في جوهرها.

وطبعًا، فاإن هذه التجارب الد�صتورية 

والبرلمانية �صابتها عيوب جدية وخطرة، كما 

اأنها واجهت عوائق ج�صيمة اتخذت هيئة م�صالح 

ح�صينة، وميول اأوتوقراطية غير محدودة لدى 

الحكام، ف�صاًل عن الأمية والفقر ال�صديدين، فلم 

ت�صتطع في النهاية، اأن تحل �صوى قلة من 

الم�صكالت الداخلية العميقة التي كانت تواجه 

هذه المجتمعات. غير اأن �صروب الإخفاق في 

اإبان الثورة ال�صورية الكبرى خالل الفترة  

1925 – 1926، ُدِفع الفرن�صيون اإلى خارج 

معظم اأحياء دم�صق، فق�صفوا المدينة بوح�صية، 

وكرروا ذلك في �صنة 1945. وثمة اأمثلة م�صابهة 

وفيرة في كل مكان، اإذ اإن المقاومة الليبية �صد 

الطليان بداأت في �صنة 1911 وا�صتمرت ما يزيد 

على ع�صرين عامًا، وثمة الثورة العراقية الكبرى 

في �صنة 1920، والمغربية خالل الفترة 

1925-1926، والثورة الفل�صطينية في 

ال�صنوات 1936-1939، وهذه الثورات جميعًا 

اأدت اإلى حمالت ا�صتعمارية وح�صية ا�صُتخدم 

فيها الق�صف الجوي من دون تمييز، بل اإن هذه 

الأحداث هي التي و�صمت بداية ف�صل كئيب في 

التاريخ الب�صري، فاأول ا�صتخدام للق�صف الجوي 

�صد المدنيين حدث في ليبيا في �صنة 1911، 

واأول ا�صتخدام للغاز ال�صام �صد المدنيين كان 

في العراق في �صنة 1920.

اإذاً، ما الذي يميز الفوران الثوري الذي نرقبه 

في اأرجاء العالم العربي عن اأ�صالفه الكثر؟ اإن 

اإحدى المميزات الوا�صحة تتمثل في اأن هذا 

الفوران، في تون�س وم�صر والبحرين وعدد من 

البالد الأُخرى على الأقل، كان �صلميًا اإلى حد 

بعيد: ''�صلمية، �صلمية''، هكذا هتفت الح�صود في 

ميدان التحرير. غير اأن هذا ما كان عليه اأي�صًا 

كثير من الهبات العربية العظيمة في الما�صي، 

ككثير من اأحداث الن�صال الم�صري والعراقي 

الطويل الرامي اإلى اإنهاء الحتالل الع�صكري 

البريطاني، واأي�صًا في �صورية ولبنان والمغرب 

وتون�س لإنهاء الحتالل الفرن�صي، ف�صاًل عن 

النتفا�صة الفل�صطينية الأولى �صد الحتالل 

الإ�صرائيلي بين �صنَتي 1987 و1991. وفي 

الواقع، فاإنه على الرغم من ا�صتخدام تكتيكات 

الالعنف ذلك ال�صتخدام الوا�صع والواعي في 

النتفا�صات الأخيرة في م�صر وبقية الأمكنة، 

فاإن هذه لي�صت باأي حال من الأحوال اأول مرة 

تكون فيها النتفا�صات العربية بعيدة عن 

العنف ب�صورة عامة، اأو غير م�صلحة على الأقل.
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ا 
ّ
الجزائر وليبيا وال�صودان و�صورية واليمن. اأم

نظام العراق فاأزاحه الغزو والحتالل اللذان 

اأف�صيا اإلى دمار كبير في بنية الدولة العراقية، 

واإلى حرب اأهلية، ونزوح ما يقارب ربع ال�صكان. 

 مثل هذه الأنظمة اإلى الآن اإّل 
ُ
ِزح ال�صعب

ُ
ولم ي

في تون�س وم�صر، ومثل هذه النتيجة لي�صت 

م�صمونة باأي حال من الأحوال.

ز ثورات �صنة 2011 عن �صابقاتها هو 
ّ
ما يمي

اأنها َت�ِصم نهاية الطور القديم الوطني المعادي 

لال�صتعمار، بمعنى اأنها موجهة نحو الداخل اإلى 

حد بعيد، نحو م�صكالت المجتمعات العربية 

وم�صكالت الحكم العربي. وما من اأحد يتجاهل 

طبعًا حقيقة اأن ال�صتعمار القديم ف�صح المجال 

خالل الحرب الباردة اأمام �صكل من النفوذ 

الخارجي اأ�صد خبثًا، نفوذ القوتين العظميين 

اأوًل، ثم نفوذ الوليات المتحدة وحدها في 

العقدين الأخيرين. كما اأن اأحداً ل يتجاهل 

 الإقليمي 
َ
حقيقة دعم تلك القوة المفرطة النظام

العربي برمته، ذلك الدعم الذي كان حا�صمًا في 

الحفاظ على �صلطة معظم الأنظمة الديكتاتورية 

التي تهتز الآن اأمام �صعوبها. غير اأنه على الرغم 

من بقاء هذا العامل ذي الأهمية الفائقة في 

خلفية اللوحة على الدوام، فاإن تركيز ثورات 

�صنة 2011 هو في مكان اآخر: على الم�صكالت 

الداخلية المتعلقة بالديمقراطية، والد�صاتير، 

والم�صاواة.

غير اأن هنالك مطلبًا اآخر، هو مطلب الكرامة 

فَهم بمعنيين: كرامة الفرد 
ُ
الذي يجب اأن ي

وكرامة المجموع، اأو كرامة ال�صعب وكرامة 

الأمة. والمطالبة بكرامة الفرد يمكن فهمها 

ب�صهولة، ففي مواجهة الدول البولي�صية ال�صلطوية 

المخيفة التي ت�صحق الفرد، فاإن مثل هذه 

المطالبة يكون اأمراً طبيعيًا، ذلك باأن �صروب 

التعدي الدائم التي قامت بها هذه الدول الكلية 

القوة على كرامة كل مواطن عربي تقريبًا، 

وتاأكيد الحكام المتوا�صل انعدام قيمة 

مواطنيهم، جرى ا�صتبطانها داخل الأنف�س في 

اإقامة اأنظمة د�صتورية وبرلمانية م�صتدامة لم 

تكن ناجمة عن هذه العوامل الداخلية وحدها 

على وجه الح�صر، بل عن التقوي�س المنهجي 

الذي مار�صته القوى الإمبريالية اإزاء هذه 

الحكومات اأي�صًا، ذلك باأن البرلمانات والراأي 

العام وال�صحافة النا�صئة غالبًا ما كانت تقف 

 على ال�صيادة الوطنية 
ّ
في وجه تلك القوى وتلح

وعلى ح�صة عادلة من مواردها. اإن تقوي�س 

القوى الأوروبية الحكومات الد�صتورية الإيرانية 

والعثمانية في العقود الأولى من القرن 

الع�صرين، مروراً بتدخل الوليات المتحدة 

وبريطانيا العظمى في خم�صينيات ذلك القرن 

في كل من لبنان و�صورية والأردن واإطاحتها 

الحكومة الإيرانية، كانا نموذجًا يتكرر 

با�صتمرار. فبدًل من دعم الحكم الديمقراطي في 

�س مثل 
ّ
ال�صرق الأو�صط، راحت القوى الغربية تقو

هذا الحكم، مف�صلة التعامل مع اأوتوقراطيين 

عين و�صعفاء ينفذون اأوامرها، وتتاآمر مع 
ِّ
طي

النخب المحلية، كما حدث في م�صر حين اأُبعد 

حزب الوفد ال�صعبي الذي يحظى ب�صعبية �صخمة 

عن ال�صلطة طوال 18 عامًا من مجموع ثالثين 

عامًا هي مدة الحكم البرلماني الذي دام من 

�صنة 1922 اإلى �صنة 1952.

ما اأراه، اإذاً، هو اأن ما يجعل انتفا�صات �صنة 

2011 الثورية غير م�صبوقة لي�س طبيعتها 

الديمقراطية. واإذ اأعود اإلى ما ذكرته من ثورات 

وانتفا�صات �صابقة بين �صنة 1800 

وخم�صينيات القرن الع�صرين فاإنني األحظ اأن 

معظمها كان موجهًا �صد الحتالل وال�صيطرة 

الأجنبيين في المقام الأول. وقد نجحت هذه 

الثورات والنتفا�صات الوطنية في النهاية، 

وبعد بدايات زائفة كثيرة، وماآزق، وخيبات، في 

طرد القوى ال�صتعمارية القديمة وقواعدها 

الع�صكرية البغي�صة من معظم العالم العربي، 

واأف�صت اإلى �صل�صلة من الأنظمة الوطنية 

المنبثقة من الع�صكر في معظم البالد العربية، 

وهي اأنظمة ل تزال تت�صبث بال�صلطة في كل من 
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ويرتبط هذا طبعًا بالدور الذي توؤديه 

الوليات المتحدة وربيبتها المدللة، وعميلتها 

المفرو�صة على المنطقة، اإ�صرائيل. فعلى الرغم 

من قلة اإ�صارة ثورات �صنة 2011 اإلى هذا 

العامل الوا�صح، فاإنه حا�صر في الخلفية على 

الدوام، �صاأنه في ذلك �صاأن حقيقة ا�صتفادة 

الدول البولي�صية العربية من اأحدث المعدات، 

واأكثف �صنوف التدريب التي تقدمها الوليات 

المتحدة واأوروبا. فقد ا�صُتخدمت القنابل 

الأميركية الم�صيلة للدموع بغزارة �صد 

المحتجين الم�صالمين في تون�س والقاهرة، كما 

ا�صتخدمت ب�صورة منهجية على مدى اأعوام �صد 

الفل�صطينيين وقلة من النا�صطين الإ�صرائيليين 

والأجانب الذين يتظاهرون في قرى مثل بلعين 

في ال�صفة الغربية، ف�صاًل عن اأن بلطجية بن 

علي ومبارك على �صلة وثيقة با�صتخبارات 

الوليات المتحدة وفرن�صا والدول الأوروبية 

ا الدعم الأميركي لـ ''ال�صتقرار'' 
ّ
الأُخرى. اأم

فيعني في الحقيقة دعم القمع، والف�صاد، 

واإحباط المطالب ال�صعبية، ودّك الديمقراطية، 

كما يعني خ�صوع البالد العربية لإمالءات 

ال�صيا�صة الأميركية ومطالب اإ�صرائيل. وبذلك 

يكون مطلب الكرامة الجمعية بمثابة دعوة اإلى 

اإنهاء هذا الو�صع غير الطبيعي.

وعلى غرار بقية �صعوب العالم غير الغربي 

ودرو 
ُ
ممن يخطر ببالها اللورد بالمر�صتون وو

ول�صون، فاإن العرب يدركون تلك الهوة الدائمة 

التي تف�صل بين ما تعلنه الديمقراطيات الغربية 

ثل عليا وبين �صيا�صاتها الواقعية 
ُ
العظمى من م

المريبة. ونظراً اإلى وجود هذا الإدراك، فاإنه 

�صيكون من باب التغيير المرحب به اأن يحجم 

الم�صوؤولون الأميركيون والأوروبيون عن وعظ 

اأولئك الذين اأطلقوا تغييراً ثوريًا لفتًا في كل 

من تون�س وم�صر، اأو اأ�صباههم في العالم العربي 

ن يحاولون القيام بال�صيء ذاته.
ّ
مم

ومن الوا�صح اأن هوؤلء الثوريين ال�صباب 

يعلمون ما يحتاج اإليه تحقيق الديمقراطية 

النهاية واأحدثت كرهًا للذات متف�صيًا، واعتالًل 

اجتماعيًا متقرحًا تجلى بين اأ�صياء اأُخرى في 

التوترات الطائفية، والتحر�س الجن�صي المتكرر 

بالن�صاء، والجريمة، والمخدرات، وال�صفاهة 

المهينة، والفتقار اإلى الروح العامة. وبدت هذه 

الظواهر كلها كاأنها تثبت تلك النظرة الكالحة 

التي حملها اأولئك الذين في ال�صلطة تجاه 

رعاياهم.

غير اأن واحداً من اأ�صواأ الأ�صياء لدى تلك 

المجموعة من الأنظمة ال�صلطوية، وهو اأبعد من 

اإنكارها كرامة الفرد، هو ما اأبداه الحكام من 

احتقار تجاه �صعوبهم، وروؤيتهم اإليها على اأنها 

بعيدة عن الن�صج، وخطرة، ولي�صت جاهزة 

للديمقراطية. ونبرة مبارك الأبوية الرعائية في 

خطاباته الأخيرة ت�صم تمامًا هذه الأنظمة: 

فنحن ل نزال ن�صمع مثل هذه النبرة من القذافي 

في ا�صتطراداته المنفلتة، ومن الملوك والروؤ�صاء 

مدى الحياة في الدول العربية الأُخرى. وحده 

القذافي يقول �صراحة ما يكّنه الحكام الآخرون: 

اإن �صعوبهم ي�صهل خداعها وقيادها في الطريق 

الخطاأ، واإنه ل كرامة لها في حقيقة الأمر.

وهذا ي�صل بنا اإلى ق�صية الكرامة الجمعية 

التي هي اأي�صًا مطلب رفعته ثورات �صنة 2011، 

فغياب الإح�صا�س بالكرامة الجمعية العربية 

مرتبط بو�صع هذه المنطقة الرث التي هي 

واحدة بين قلة من المناطق التي لم تتاأثر 

بالتحولت الديمقراطية وبموجة التحرر من 

الت�صلط التي اكت�صحت اأجزاء اأُخرى من العالم في 

اأواخر القرن الع�صرين. لكن العرب فجاأًة، اأثبتوا 

اأنهم ل يختلفون عن اأي �صعب اآخر، اإذ اإن هذه 

الثورات اأوجدت اإح�صا�صًا بالكرامة الجمعية 

انعك�س على اأف�صل وجه في افتخار التون�صيين 

والم�صريين بعد �صقوط الطاغية في كل من 

البلدين. ''ارفع راأ�صك عاليًا. اأنت م�صري!'' هكذا 

هتفت الح�صود في ميدان التحرير، وذلك كان 

تاأكيداً لكرامة ال�صعب الم�صري الجمعية، ومعه 

ال�صعب العربي باأ�صره.
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تطمح اإلى حياة اأف�صل، وكرامة اأعظم، ومزيد من 

ال�صيطرة على حيواتها. وقد اكت�صف �صباب هذه 

البالد كيف يمكن لهم اأن ي�صّخروا ال�صخط 

لوه اإلى قوة �صد الو�صع القائم، 
ّ
ال�صعبي ويحو

وعرفوا طريق العودة اإلى ال�صارع اإذا ما 

ا�صطرهم اإلى ذلك تلّكوؤ الم�صوؤولين. ومن الوا�صح 

اأن هذه الروح تلهم ال�صعب في كثير من البالد 

مين 
ّ
العربية كي يقارع الياأ�س والقنوط المخي

اللذين يوؤديان دوراً اأ�صا�صيًا في بقاء ال�صتبداد.

وال�صوؤال الكبير الآخر هو ما اإذا كان الذي بداأ 

في تون�س وم�صر يقوى على الإطاحة بمن هم 

في ال�صلطة في بالد اأُخرى. فعلى الرغم من 

جميع �صروب الت�صابه بين اأنظمة هذه البالد، اإّل 

اإن كل واحد منها يختلف اأ�صد الختالف عن 

�صواه، وعن كل من تون�س وم�صر. فال�صكان في 

عديد منها، وخ�صو�صًا في الأردن والجزائر 

ا في 
ّ
والبحرين والعراق، هم اأقل تجان�صًا مم

م�صر اأو تون�س، مع وجود ان�صطارات اإثنية اأو 

دينية مهمة يمكن للحكام ا�صتغاللها على الدوام 

كي يفرقوا وي�صودوا. وفي بع�س الحالت، ول 

�صيما في الجزائر والعراق والأردن، ثمة ذكريات 

ن اأهلية دموية قريبة اأو بعيدة مّزقت هذه 
َ
ِمح

المجتمعات، ويمكن اأن تدفع ال�صعب اإلى التردد 

في احتجاجه.

ومع هذا، فاإن روحًا جديدة تنت�صر في العالم 

ٍد تبّثه روح الحتجاج 
ْ
ع

ُ
العربي، وثمة اأثر م

والمطالبة بالديمقراطية، اللذين بداآ في تون�س 

وفي م�صر. ويكفي المرء اأن يراقب الف�صائيات 

العربية، اأو ي�صغي اإلى الإذاعات وهي ت�صف 

د من 
َّ

الحتجاجات، كي ي�صمع ذلك ال�صعار الموح

المحيط اإلى الخليج الذي رفعه ثوار تون�س اأوًل 

ثم اأ�صقاوؤهم و�صقيقاتهم في م�صر: ''ال�صعب يريد 

اإ�صقاط النظام''.

ومهما تكن النتيجة، فاإن هذه الأحداث هي 

 لي�س للمطامح الم�صتركة في 
ّ
بمثابة تاأكيد جلي

الحرية والكرامة لدى جيل كامل من ال�صباب 

العرب فح�صب، بل لوجود مجال عام عربي 

والعدالة الجتماعية اأف�صل من اأولئك الذين 

كانوا، حتى اأ�صبوعين م�صيا، اأقرب اأ�صدقاء 

الديكتاتور في كل من تون�س والقاهرة، ول 

يزالون على �صلة وثيقة ببقية الم�صتبدين العرب.

غير اأن ثورات �صنة 2011 تطرح كثيراً من 

الأ�صئلة الأُخرى، فكما نعلم جميعًا، فاإن التحرر 

من ال�صتعمار الغربي، والتجارب الفا�صلة التي 

منيت بها ال�صعبوية الراديكالية والقومية 

العربية والتنمية القت�صادية التي قادتها الدولة 

في خم�صينيات القرن الع�صرين و�صتينياته، اأديا 

اإلى ما نعرفه من ركود وقمع مار�صته 

الديكتاتوريات والملكيات المطلقة. فخالل 

العقود منذ �صتينيات القرن الع�صرين، �صيطرت 

اأنظمة �صلطوية في بالد العرب كلها، با�صتثناٍء 

)جزئي( في كل من لبنان والكويت، وكان ذلك 

ا تقوى 
ّ
اأ�صبه بليل ل نهاية له، يعود اإلى اأبعد مم

عليه ذاكرة العرب، في معظمهم، الذين ولدوا في 

�صبعينيات القرن الع�صرين وما بعدها. فهوؤلء ل 

يتذكرون لحظة واحدة لم يحكمهم فيها �صباط 

رون، اأو حكام مطلقون، اأو الورثة 
ّ
�صابقون معم

الذين اختارهم هوؤلء.

وي�صتحيل القول ما اإذا كانت روح التحرر 

الماثلة في ثورات �صنة 2011 العربية يمكن اأن 

تثبت، وما اإذا كانت انتفا�صات اأُخرى �صت�صاعد 

على اإبقائها حية، اأو حتى اإن كان في قدرة هذه 

الروح اأن ُتذكى بما يكفي لتخّطي الم�صكالت 

البنيوية ال�صخمة في البالد العربية. ولي�س في 

اإمكاننا اأن نعلم ما اإذا كانت هذه النتفا�صات 

�صتف�صي اإلى تغيير فعلي للنظام، وما اإذا كان 

التون�صيون والم�صريون �صيفلحون في اإقامة 

نظامين �صيا�صيين جديدين حقًا، اأو اأنهما 

ٍة'' من دون بن علي، 
ّ
�صينتهيان اإلى ''بن علي

و''مباركيٍة'' من دون مبارك. فالأمر الموؤكد هو 

اأن النخب في البالد العربية لن تتخلى ب�صهولة 

عن �صلطتها.

ومع ذلك، فاإننا ن�صهد لأول مرة في حياة 

جيلين اأماًل لدى ال�صعوب العربية باأنها يمكن اأن 
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�صيا�صاتها. و�صواء تعلق الأمر باّتباع وا�صنطن 

ذلك الّتباع ال�صاغر في حربها الباردة �صد 

اإيران، اأو في حمايتها اإ�صرائيل من اأي �صغط 

وهي ت�صتوطن الأر�س الفل�صطينية وتح�صن 

احتاللها، فاإن هذه ال�صيا�صات غير ال�صعبية التي 

تّتبعها معظم الحكومات العربية لم يعد ممكنًا 

نتظر ح�صمه 
ُ
لها. ومع اأنه يبقى كثير مما ي

ّ
تحم

في العالم العربي، ومع اأن تدّخل الراأي العام في 

ر�صم ال�صيا�صة الخارجية ل يزال اأمراً من اأمور 

الم�صتقبل، فاإن من المنطقي اأن ياأمل المرء باأن 

ذلك اليوم الذي يمكن فيه للحكام العرب اأن 

يتجاهلوا الراأي العام المحلي والعربي ويقيموا 

ال�صالم مع اإ�صرائيل على الرغم من وح�صيتها 

تجاه الفل�صطينيين، بات من الما�صي.

اإن معاهدَتي ال�صالم الم�صرية والأردنية مع 

اإ�صرائيل ربما ت�صتمران، حتى لو كان هناك 

تحولت ديمقراطية فعلية في العالم العربي 

ته، غير اأن اأحداً في وا�صنطن ل يمكنه اأن 
ّ
برم

يعتمد على الن�صياع والخ�صوع لإ�صرائيل 

والوليات المتحدة، واللذين كانا ي�صّكالن �صمة 

اأ�صا�صية للنظام العربي الراكد الذي يجري تحّديه 

في �صوارع المنطقة باأ�صرها. ومع اأن ما �صيحل 

محل ذلك لي�س معروفًا بعد، اإّل اإن هذه ال�صوارع 

�صتقرره اإلى حد بعيد، �صاأنها في ذلك �صاأن 

مقاهي الإنترنت، واجتماعات النقابات، 

ومكاتب ال�صحف، وجماعات الن�صاء، وبيوت 

روا بو�صوح عن 
ّ
ماليين ال�صباب العرب الذين عب

لوا بالزدراء 
َ
عام

ُ
اأنهم ما عادوا يحتملون اأن ي

وقلة الحترام اللذين عاملتهم بهما حكوماتهم 

حتى الآن. لقد قالوا: ''ال�صعب يريد اإ�صقاط 

النظام''، وعنوا بذلك الأنظمة في كل بلد عربي 

د مواطنيه من كرامتهم، وعنوا اأي�صًا نظامًا 
ّ
يجر

اإقليميًا ي�صّكل حجر الزاوية فيه ذلك الخ�صوع 

ذّل للوليات المتحدة واإ�صرائيل، والذي يجرد 
ُ
الم

n .العرب باأ�صرهم من كرامتهم الجمعية

م�صترك اأي�صًا. ومع اأن هذا يدين كثيراً لو�صائل 

الإعالم الحديثة بما فيها الف�صائيات، اإّل اإنه 

من الخطاأ اأن نركز ب�صورة ح�صرية على مزايا 

التكنولوجيا، اأكانت الفاي�س بوك اأم التويتر اأم 

الهواتف الخليوية اأم الف�صائيات، فمثل هذا 

جد في الما�صي، 
ُ
الف�صاء العام الم�صترك و

م�صتنداً اإلى اأ�صكال �صابقة من التكنولوجيا، 

اأكانت ال�صحافة المطبوعة اأم الإذاعة.

ا ال�صوؤال الأخير الذي تطرحه هذه الثورات 
ّ
اأم

العربية فيتعلق بدور الوليات المتحدة 

و�صركائها الأوروبيين في تثبيت الو�صع العربي 

الراهن المتعّفن الذي يبدو اأنه ينهار اأمام 

اأعيننا، اإذ اإن الوليات المتحدة كثيراً ما كانت 

ممزقة في �صيا�صتها ال�صرق الأو�صطية بين 

مبادئها، بما فيها دعم الديمقراطية، 

وم�صالحها، بما فيها دعم الديكتاتوريين الذين 

طَلب منهم. ويكفي اأن ندّقق قلياًل 
ُ
يفعلون ما ي

لنرى اأن الدافع الأخير يكاد يكون مهيمنًا على 

�صيا�صة الوليات المتحدة في ال�صرق الأو�صط. 

واليوم، وبينما يبّث الإعالم الأميركي اأخبار 

�صقطون 
ُ
ال�صباب العرب الموهوبين وهم ي

الديكتاتوريات البغي�صة ويدعون اإلى 

الديمقراطية باإنجليزية متقنة، وبينما الجمهور 

يراقب، فاإن وا�صنطن ت�صتجيب بدعم فاتر 

للتحول الديمقراطي، وبدعوة اأ�صحابها من 

الحكام العرب اإلى الإحجام عن قمع �صعوبهم. 

ا 
ّ
غير اأنه ل ي�صع المرء �صوى اأن يت�صاءل عم

�صيحدث حين يتحول انتباه الجمهور الأميركي 

عن العالم العربي، وهو الأمر الذي �صيحدث في 

النهاية.

ومهما يكن الأمر، فاإن هذه اللحظة الجديدة 

في ال�صرق الأو�صط ل بد من اأن تجعل المقاربة 

القديمة المعتادة في كل من وا�صنطن وتل اأبيب 

اأ�صعب كثيراً. وحتى لو بقيت الديكتاتوريات 

والملكيات المطلقة في ال�صلطة، فاإنها باتت 

تحت الأنظار ولم يعد في و�صعها تجاهل 

�صعوبها كما اعتادت اأن تفعل حين تر�صم 


