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  المثقف العربي مفّكًرا في الثورة  
    قراءة في ماهية الثورة ودواعيها وتحّدياتها من منظور عزمي بشارة

 هي اللحظة التاريخية التي ال يكون فيها الشعب َمجاًزا، بل حقيقة ملموسة وذاتًا فاعلة وواقعًا عمليًا الثورة

 عزمي بشارة

 

  لم تُرَو سابقًا ولم تُعرف قَطُّ. إنها بداية جديدة للتاريخ جديدة تماًما، قّصة قّصة الثورة       

 حنة أرندت

 

  مدخل

بعض األقطار العربية، مع نهاية العشر األول من األلفية الثالثة، حالة تعبيرية دالة داخل مثّل الحراك االحتجاجي الذي شهدته 
االجتماع العربي المعاصر، فقد تجاوز المحتجون سقف نقد النُظم الحاكمة ومعارضة سياساتها وكيفيات إدارتها دواليب الدولة في 

عين إلى إقامة دولة ديمقراطية بديلة من الدولة األحادية الشمولية، مختلف المجاالت، ليطالبوا بتغيير جذري في هرم السلطة، دا
ومنادين بضرورة تحكيم العدالة وضمان الكرامة والتمكين للحريات العامة والخاصة ودولة الحق والواجب، وهي مطالب عبّرت عن 

واطن من حقه أن يكون فاعًال في الشأن تشّكل وعي سياسي جمعي عربي يؤمن إلى حد كبير بأّن الحكم تكليف ال تشريف، وأّن الم
العام ومسهًما في صناعة القرار السياسي. والواقع أن هذا الحراك االحتجاجي كان واقعة اجتماعية حضارية ارتقت إلى مقام التحول 

و بأخرى، من التاريخي النوعي في سيرة العرب المعاصرين، وهو تحّول تأكد إجرائيًا من خالل تنحية رموز االستبداد بصورة أ
  خالل محاوالت االنتقال الكلي أو الجزئي نحو إقامة أركان دولة ديمقراطية.

لقد تعددت المصنفات التي اتخذت الحراك االحتجاجي العربي موضوع تدبر ومدار بحث ونظر، وتباينت المقاربات، متراوحةً 
ه انتفاضة، ومنهم عدمنه، فمنهم من عّده ثورة، ومنهم من بين التأريخ والتحليل وبين الوصف والتفكيك، واختلفت مواقف المثقفين 

من رآه انفجاًرا، وتنافس المتنافسون في االحتجاج على صحة مذاهبهم في هذا الخصوص. وتعد مؤلفات عزمي بشارة من أهم ما 
وكيفيات اشتغالها،  ماهيتها في فبحث ،"ثورة"انتهى إليه العقل العربي المعاصر في مستوى التفكير في الحراك االحتجاجي الذي سّماه 

ذلك أن الرجل معني بالتنظير للثورة، ومشغول برصد حركاتها وتجلياتها  ،وحفر في أسباب قيامها واستمرارها وتعقيداتها ومآالتها
  وآفاقها. 

مقاربة وصفية  في مدونة عزمي بشارة مراوحة بين التأسيس التجريدي للثورة والتأريخ لراهن الثورات، بما يخبر بأننا إزاء
تفكيكية تحليلية نقدية ألبعاد الشأن الثوري. وهو ما يغري بتقديم قراءة علمية معّمقة في المنجز الفكري عنده، في مستوى مقاربته 
الثورات العربية، من جهة مفهمتها والوعي بدواعيها وتحّديات تحويلها إلى نقطة ارتكاز إلقامة نظام ديمقراطي. هذا ما أسعى إلى 

أنّي سأبلغ في ذلك تمام الجهد وكمال الرأي، بل هي محاولة للفهم  قيقه في هذه الورقة في حدود القدر الذي أستطيع، وال أّدعيتح
  واإلفهام ال غير. 

 بشارة في التأريخ للحاضر العربي؟عزمي أهّمها: ما موقع التأريخ للثورة من مشروع و نظري في هذا البحث أسئلة، توّجه
من منظوره؟ وهل يكفي  ما أبرز دواعي الثورة وما آلياته في مفهمة الثورة؟ كاتب الحدث الثوري العربي المعاصركيف تمثّل ال

ما تحّديات االنتقال من الثورة إلى البناء الّديمقراطي في تصّور  اندالع الثورة للقطع مع الدولة القامعة وإقامة الدولة الديمقراطية؟
  عزمي بشارة؟

 

 دواعي البحث

عتني إلى تفصيل القول في هذا البحث دواع عدة، وأهمها: ندرة المصنفات المعنية بتحليل مقالة الثورة عند عزمي بشارة، دف
وأغلب ما وجدته في هذا الشأن يكتفي بتوصيف موقف الرجل من الثورات، وال يرقى إلى البحث في آليات تفكيره ومكوناتها في 

قلة النصوص العربية المعاصرة التي تُعنى بالتأريخ للراهن السياسي العربي عموًما، والحدث ماهية الثورة ومتعلقاتها. والمالحظ 
الثوري خصوًصا، فما زال العقل النقدي العربي في كثير من إبداعاته مشغوًال بمساءلة التراث ومراجعة الماضي، غير منتبه إلى 

بشارة من أهم لبنات بناء تاريخ آني لالجتماع العربي عموًما والحالة أهمية مواكبة الحاضر واستشراف المستقبل. وتعد مدونة عزمي 
   .الثورية خصوًصا

صدور مقالة عزمي بشارة في الثورة عن ذات ثقافية  لذلك، من المهم مقاربة هذه المدونة ومحاورتها، ويضاف إلى ذلك أنّ 
مواكبةً أهم قضايا العرب ومعضالتهم وتحدياتهم وأحالمهم؛ مسكونة بالهم القومي ومنغرسة في التربة الحضارية العربية منذ عقود، 

مما يقتضي التقليب والتدبّر،  .إشكالياته المتعددة حول مشاغل الناس وثرية بأسئلة الراهن الثوري العربي  الباحث أمام مقالة حيّة يجعل
العربية، وانعكاساتها في الداخل العربي والعالقات  كما أّن مركزية الثورة ودورها في إعادة صوغ مالمح الجغرافيا السياسية بالمنطقة

  .بين العرب وغيرهم، تبرر اهتمام عزمي بشارة بها وتجعل استجالء معالم تفكيره فيها أمًرا جديًرا بالنظر والقراءة المعمقة
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 أهداف البحث

وم محاورة أفكاره في الثورة واستجالء ال يروم هذا البحث التفتيش في عقيدة عزمي بشارة وال البحث في سيرته الذاتية، بل ير
عند  أدواته الفنية والمنهجية في تحليل الحدث الثوري والتأريخ له. والمراد تحقيق مطالب عدة: أولها، الوعي بالمهاد النظري للثورة

اك آليات عزمي بشارة في وأسبابها وكيفيات اشتعالها. ثانيها، تمكين المتلقي إدر عزمي بشارة، ونعني البحث في ماهية الثورة عنده
ثالثها، تبيّن مسارات انتقال عزمي بشارة من مقام التنظير للثورة إلى مقام البحث في  فهم الحدث الثوري وتحليله والتأريخ له.

  سيرورتها ومعيقاتها وتحّدياتها، والوعي بمدى أهمية ما وضعه الرجل في هذا الخصوص.

 منهجية البحث

المتعلقة بالثورة عموًما والمتصلة بالحاالت الثورية خصوًصا، في كل من  ة مؤلفات عزمي بشارةينطلق هذا البحث من مراجع
تونس ومصر وسورية تحديًدا، ويحاول أن يستجلي في مقام أول معالم التحديد التجريدي للثورة في مستوى مفهمتها وضبط حدودها، 

بتبيّن مناهج الرجل وأدواته في قراءة المشروعات الثورية في البالد  ودوافعها وتحّدياتها من منظور بشارة، ويُعنى في مقام ثان
العربية، والوقوف عند طرائقه في التأريخ والتحليل والنقد. ويتأسس تدبّر موضوع البحث على محاورة النصوص التي وضعها 

الالتها، مع لزوم الموضوعية قدر اإلمكان الرجل، واجتناء األفكار منها، فتحليلها، والوعي بخلفياتها، وكيفيات انتظامها، وأهم د
  وتفادي األحكام المسبقة والمقاربات المعيارية االنطباعية، مع المراوحة بين المالحظة والتحليل واالستنتاج.

 

 . في ماهية التأريخ للراهن1

بالتأريخ للراهن، وهو فرع  عربيًا ضمن ما يصطلح على تسميته "هنا"والـ  "آلن"عزمي بشارة في التأريخ لـ  تندرج مصنّفات
وذلك لصعوبة هذا  من فروع علم التاريخ الجديدة، ومبحث من المباحث التي ما زال التصنيف فيها داخل الثقافة العربية محدوًدا،

تي تخشى التأريخ للراهن العربي عموًما والسياسي خصوًصا كثيًرا ما يثير حفيظة األنظمة العربية الحاكمة ال المبحث من ناحية، وألن
  تحويل التأريخ للراهن إلى َمنفَذ لمساءلتها ومراجعة تاريخها وسياساتها وخلفيات وصولها إلى الحكم، وآلياته وتداعياته. 

يضاف إلى ذلك أن التأريخ للحاضر العربي يقتضي مقاربة مباشرة للحدث، ودراية بكل تفصيالته، ووعيًا بدوافعه وأسباب 
بالفاعلين والبنى االقتصادية واالجتماعية والسياسية المحيطة بهم، واآلثار المترتبة على أفعالهم في الفرد  انتشاره أو انحساره، وعلًما

والمجموعة. ما يستوجب تنويع المصادر، وتعقُّب المعلومة، والتحقيق فيها، قبل المجازفة بنشرها واالستناد إليها في توثيق الحدث 
ارتياد  وًصا. ولعل تلك المصاعب اإليبيستمية واإلجرائية كلها جعلت كثيًرا من العرب يتهيّبونالتاريخي عموًما والحالة الثورية خص

  مجال التأريخ للراهن.

من الناحية المفهومية واإلبيستيميّة، حقًال علميًا حديثًا ينتمي إلى مجال العلوم االجتماعية، وهو فرع  يعد التأريخ للزمن الحاضر،
ي يتأسس على تقديم مقاربة وصفية تحليلية مباشرة لألحداث الجارية ودراسة السلوك اآلني لألفراد من فروع علم التاريخ الذ

والجماعات والمؤسسات، في أثناء حاالت الحرب والسلم وفي مناطق االستقرار والنزاع، على حد سواء. وال يرصد بالضرورة 
لفاعل االجتماعي ورصد مواقفه وآرائه وأفعاله وأقواله وخلفياته سلوك فئة معينة من الناس، من دون غيرها، بل يُعنى بمتابعة ا

وأوضاعه وأهدافه، سواء كان من المهمشين أم من صناع القرار، ومن المفقرين أو من أصحاب الثروة والنفوذ، ومن الصغار أو 
   الكبار، ومن فئة الشباب أو المتقدمين في العمر أو غيرهم.

ل من أشكال التاريخ الحي الذي يتفاعل وهموم الناس ومشاغلهم وأفكارهم، وما يستجد بهم من ثم، فالتأريخ للراهن هو شك
وحولهم من حوادث تسهم في التأثير في حاضرهم ومستقبلهم، في مختلف مناحي الحياة السياسية أو الثقافية أو االقتصادية. وهو إلى 

ألهم وقائعه وتدوين ألهم متعلقاته. ومعلوم أن المؤرخ، إذ ينقل ما  جانب ذلك تسجيل للواقع الُمعاش وحفظ ألبرز مستجداته وتفسير
ينقل من وقائع الراهن، فهو محاور للواقع بتعقيداته وتفاصيله وتشكيالته المختلفة، ومنها ينتقي ما بدا له جوهريًا وداًال وجديًرا 

فين تاريخيًا ال يعفيه من ضرورة لزوم الموضوعية، بالوصف والتسجيل والمتابعة. إن اختياره الزمان والمكان والفاعلين الموصو
  والوقوف موقف الحياد من األشياء والظواهر واألشخاص موضع الوصف التاريخي اآلني/المباشر.

 1920) الفرنسية التي تأسست سنة Les Annalesتعود بواكير ظهور التأريخ للراهن إلى عدد من أعالم مجلة (الحوليات 
 -1886) ومارك بلوخ (1956-1878، ومن أبرز أعالمها لوسيان فيفر ()1(التاريخ االقتصادي واالجتماعيووجهت اهتمامها نحو 

) الذين قالوا إن المؤرخ غير معني بدراسة الماضي البعيد فحسب، بل هو معني أيًضا 1985 -1902) وفيرنان بروديل (1944

                                                   
  . انظر أيًضا:200 -199)، ص2013(بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  تأريخ: اتجاهات مدارس مناهجتاريخ الوجيه كوثراني،  )1(

 http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_Annales 
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حاء القضايا التي يطرحها الزمن الراهن الذي فيه يعيش المؤرخ، ويفكر استي"بدراسة الحاضر. في هذا السياق، دعا لوسيان فيفر إلى 
من استكشاف الماضي وتتيح إمكان بناء الزمن التاريخي، بطريقة تصل الالحق بالسابق.  تُمّكن . ذلك أن مساءلة الحاضر)2("ويكتب

قرا بأنه من غير الموضوعي اختزال علم التاريخ ويعد مارك بلوخ امتداد الحقل التاريخي إلى معرفة الزمن الراهن جرأة ضرورية، مُ 
  في علم الماضي. 

التأريخ للحياة المادية اليومية يبدأ من األشياء الصغيرة في المعيش، الكتشاف جذورها التاريخية "ويذهب فرنان بروديل إلى أن 
. وازدهر التأريخ للزمن )3("تي طرأت عليهاالقديمة (الحفر في أصولها)، واكتشاف شروط استمرارها وحالة تطورها والتحوالت ال
على استقطاب  وهو الذي رّكز 1978سنة  )4(الحاضر خاصةً في سبعينيات القرن الماضي، وذلك مع تأسيس (معهد التاريخ الراهن)

ا وخارجها، باحثين مختصين في هذا المجال، ممن أسهموا في توجيه االهتمام األكاديمي نحو مستجدات الواقع السياسي في أوروب
  ودعموا حضور مبحث التأريخ المباشر في المشهد المعرفي المعاصر. 

فرع من فروع التاريخ المعاصر يتخذ من دراسة فترة زمنية، ما زال "وقد عّرف هنري روسو التأريخ للزمن الحاضر بأنه 
، ويهتم بتقديم سرد فوري )5("ين سنة المنقضيةبعض الفاعلين فيها أحياء، موضوًعا له، ويتعلق بأحداث ال تتعدى زمنيًا حدود العشر

لألحداث مع االجتهاد في فهمها وتفسيرها وتحليلها، ويُعنى بتوفير مقاربة آنية لواقع المجتمعات وحركة الجماعات وسلوك األفراد 
الهتمام بما يبدو بدهيًا، المشهورين والمغمورين والمهمشين، على حد سواء، جامعًا بين االهتمام بالشأن الخاص والشأن العام، وا

  والوعي بكيفيات إنتاجه وانتظامه وانسيابه، وهو ما يُخبر بثراء الفضاء المضموني لموضوع فّن تأريخ الزمن الحاضر. 

من مزايا هذا المجال المعرفي أنه ال يقتصر على سرد الوقائع مباشرة، بل يتيح للمؤرخ البحث في كيفية انشغالها وفهمها 
لوعي بسيرورتها وصيرورتها، وينفتح التاريخ الراهن في هذا الخصوص على مخرجات العلوم اإلنسانية والحقول وتفكيكها، وا

المعرفية المجاورة (علم االجتماع، األنتروبولوجيا، اإلعالم، التاريخ الشفوي، التاريخ المكتوب..) وأدوات البحث اإلحصائي وتقنيات 
ينة األحداث عن قرب، المقابالت األولية والمقابالت المعمقة، المناقشات الجماعية وتحليل العمل الميداني (استقاء الشهادات/معا

بوحدة العلوم اإلنسانية وبمفهوم التاريخ الشامل.. فهو اقتصادي وأنثروبولوجي وديموغرافي  ُمسلِّم"البيانات..). ذلك أن المؤرخ للراهن 
، على حّد قول )6("انفتاًحا، وأكثر حاجة إلى أن يتغذى من العلوم اإلنسانية األخرىوعالم نفس وألسني. ذلك أن التاريخ أكثر العلوم 

  .كوثرانيوجيه 

هي تمكين المؤرخ االنتماء إلى العصر من ناحية، وتمكين المتلقي من الوعي بمستجدات الزمن الذي ينتمي  إن الغاية من ذلك
قليميًا وكونيًا. يُضاف إلى ذلك أن التأريخ للزمن المعيش يُمّكن من حفظ عن قُرب الحاضر، محليًا وإ فيواكب من ناحية أخرى، إليه

الذاكرة الجماعية وحمايتها من اإلتالف أو التغييب أو التشويه. وعلى الرغم من المزايا الظاهرة لالنشغال بتأريخ الزمن الراهن، فإن 
به في مراكز البحث العربية يبدو ضئيًال. من هنا، اكتسبت مبادرة تدريس هذا العلم في الجامعات العربية يكاد يكون غائبًا واالهتمام 

بشارة للتصنيف في هذا الفن وانصرافه إلى التأليف في تاريخ الثورات العربية بُعًدا تأسيسيًا يروم سّد الفراغ المشهود في المكتبة 
فما منهجية الرجل في التأريخ للراهن  يف ما.العربية في هذا المستوى، ويروم اإلحاطة بالحدث الثوري ومفهمته وتمثله على ك

  العربي؟ الثوري

  

  . منهجية عزمي بشارة في التأريخ للثورة2

ثورة مصر)، من خطاب في منهج  لم تخُل مصنفات عزمي بشارة، في التأريخ للثورات العربية (ثورة تونس، ثورة سورية،
ويُفصح فيه عن أهّم أدواته في مقاربة الحالة الثورية والتفاعل معها،  يُعلن فيه موقع جهده البحثي من المشهد اإلبستيمي العربي،

 تنتمي إلى ما يعرف بفضاء التاريخ المباشر"وصفًا وفهًما وتحليًال، ففي مستوى التموقع المعرفي أعلن بشارة أن مدّونته 
Immediate Historyوإنّها )7("ي سيرورته وآثاره اليومية، لتركيزها على التأريخ اليومي للحدث التاريخي، ونقلها الحدث ف ،

التحليل "المراد من لزوم  للشأن الثوري، وإنّ  )9("، وتُقّدم قراءة تلخيصية سردية تحليلية وتركيبية)8("تتجاوز عملية التوثيق إلى الفهم"

                                                   
  حسام هاب، "تاريخ الزمن الراهن في المدارس التاريخية األوروبية": )2(

 http://www.anfasse.org/index.php/2012-07-03-21-58-09/2010-12-30-15-59-35/5043-2013-09-01-15-48-28 
  .217، صتاريخ التأريخكوثراني،  )3(

(4) http://www.ihtp.cnrs.fr/spip.php%3Frubrique241&lang=fr.html 
(5) http://www.puf.com/Dictionnaire:Dictionnaire_des_sciences_humaines/HISTOIRE_DU_TEMPS_PR%C3%89SENT 

  .16-20، صتاريخ التأريخكوثراني،  )6(
  .59)، ص2012(بيروت، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  الثورة التونسية المجيدة: بنية الثورة وصيرورتها من خالل يومياتهاعزمي بشارة،  )7(
  .11)، ص2013بحاث ودراسة السياسات، المركز العربي لأل ،(بيروت سورية: درب اآلالم نحو الحريةعزمي بشارة،  )8(
  .12، صسورية: درب اآلالم نحو الحريةبشارة،  )9(
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في تاريخ العرب  )10("ثرهااالجتماعي التاريخي وإعادة إنتاج ما جرى أن نفهم وأن نفسر ألنفسنا وللقارئ خصوصية الثورة.. وأ
  الحديث.

بشارة يتعامل مع الثورة بوصفها واقعة تاريخية وفعًال اجتماعيًا تفاعليًا حيا قابًال للمعاينة والدراسة والتحليل،  من ثم، فعزمي
ا والوعي بماهيتها وهو معني بمقاربة تلك الظاهرة أفقيًا، بوصفها ومتابعتها مباشرة ومقاربتها عموديًا ومحاولة فهمها وتفسيره

ودواعيها والحفر في كيفيات اشتغالها والعناصر الفاعلة فيها والبنى الُموّجهة لها. لذلك، مّهد بشارة في عدد من مصنفاته للتأسيس 
 النظري للثورة، وعني في أخرى بالتأريخ لها واستجالء دينامياتها ومكوناتها وسبل دمقرطتها. لقد توّسل في ارتياد هذا المبحث

الُمرّكب منهجية عابرة االختصاصات التي تراعي سردية الحدث التاريخي من ناحية وتسعى إلى تفكيكه وإعادة تركيبه من ناحية 
، )11("التحليل السوسيولوجي واالقتصاد السياسي والتاريخ التسجيلي والتحقيق الميداني"أخرى، وأعلن أنه يجمع في طلب ذلك بين 

ج وإنفاذ المعارف، بغية استكشاف الراهن وتعقّل الثورة ومفهمتها، والوعي بتحديات سيرورتها على نحو يضمن تضافر المناه
  وصيرورتها في آن.

يكتب قريبًا من أجواء األحداث التي سوف يصعب على المؤرخين الحقًا "يكتسب هذا المشروع قيمته في تصور بشارة من أنه 
. والواقع أن الكاتب، إذ يبرز إيجابية )12("سبقة وتظهر األحداث المفخمة واألساطيرتتبعها وفهمها، وخاصة بعد أن تتصلب اآلراء الم

التأريخ اآلني للثورة، فإنه يروم التشريع لهذا المبحث في السياق المعرفي العربي المعاصر، وكذلك يروم تسجيل الحدث الثوري 
وذلك قبل أن يطاله النسيان أو التبديل أو التعتيم أو التشويه،  العربي المعيش واإلحاطة به من كّل جوانبه، حفًظا ووصفًا وتحليًال،

  فكيف تمثّل بشارة الثورة من جهة ماهيتها ودواعيها وتحّدياتها؟

  

  . مفهمة الثورة في فكر عزمي بشارة3

اسة في العلوم اإلنسانية يُعّد تحديد المفهوم من بين المداخل المهمة المعتمدة في مقاربة الظواهر االجتماعية والتاريخية مدار الدر
الحديثة، ذلك أن ضبط الماهية خيار منهجي استراتيجي يؤسس لتفاعل تعاقدي ضمني أو معلن بين الباّث والمتقبل، وبمقتضاه يُحّدد 

ناحية  مجاله المعرفي وفضاءه المفاهيمي من ناحية، ويجعل المتلقي على بيّنة من المصطلحات المفاتيح التي توّجه البحث من الّدارس
داالّ  تحديديًا بالحفر في ماهية الثورة، بوصف ذلك َمشغًال  . من هنا، كان عزمي بشارة َمعنيامعًا أخرى، فيتحقق الفهم واإلفهام في آن

يروم تمثّل الحراك االجتماعي المشهود في تاريخ العرب المعيش، والوعي بحدوده وآلياته وتعبيراته والبنى والفواعل التي أسهمت 
مفهومها في السياق  تشّكل إنتاجه، فمفهوم الثورة مفهوم مرّكب بالضرورة ويقتضي تمثل سيرورة الثورة في التاريخ وكيفياتفي 

  . "هنا"والـ  "آن"العربي، ماضيًا وحاضًرا، وكيفيات قيامها، بوصفها حدثًا تاريخيًا بارًزا في الـ 

يُمّكن من إدراك آليات إمعان الكاتب في هذا المصطلح وأدواته، في  عزمي بشارة من ثّم، فإن الوقوف عند مفهمة الثورة لدى
 فهمه والروافد المعرفية والمعطيات السياقية التاريخية والعمرانية التي أسهمت في بلورته عنده. ومن المفيد اإلشارة هنا إلى أن الرجل

مقدًسا أو فعًال َمتحفيًا يُحتفل به من سنة إلى أخرى، بل يتعامل  ال يتعامل مع الثورة بوصفها حدثًا اعتباطيًا عابًرا، أو بوصفها منجًزا
معها بوصفها واقعة اجتماعية وظاهرة تاريخية مركبة وحالة حضارية ُمعبّرة تقتضي المفهمة، وتستلزم الوصف والتحليل والتفكيك 

هائيًا محنًّطا، وذلك أنها ظاهرة اجتماعية تاريخية والنقد واالستثمار والتجاوز، فالثورة عنده حركة نامية، ال كتلة ثابتة أو حدثًا ن
دينامية هي نتاج معطيات شتّى ودواع عّدة. إنها مسكونة بفواعل متعددة ومحكومة ببنى ذاتية وأخرى موضوعية تقتضي الفهم والتمثل 

 والتفسير واالستكشاف، وتدقيق النظر في ماهية الثورة من أبرز مراحل االستكشاف تلك.

  

  ة في سياق تاريخي أ. الثور

في التاريخ القديم والتاريخ الحديث، إلى ثالثة متون فكرية: أّولها،  "الثورة"يعود عزمي بشارة، في مستوى تنزيله مصطلح 
المتن الفلسفي األرسطي. ثانيها، المتن الفكري الفرنسي. وثالثها، الفقه السياسي العربي اإلسالمي. وينزاح بشارة، في هذا المستوى 

التأصيل لسيرة المصطلح، عن التصنيف المتداول للثورة والقائم على وصلها غالبًا بعصر األنوار وحركة التحديث األوروبية، من 
في هذا الشأن. وفي ذلك محاولة للحفر في المفهوم في مهاده  )13( (كتاب السياسة) ليصلها بالمتن اليوناني، وتحديًدا بمدونة أرسطو

مألوف الدراسات العربية والغربية القائمة على عد الثورة الفرنسية اإلطار المرجعي والتأسيسي للثورة،  األصلي األّول، وخروج عن
  األرسطي في هذا الخصوص.  سهامفي غير مباالة باإل

                                                   
  .12، صسورية: درب اآلالم نحو الحريةبشارة،  )10(
  .59، صالثورة التونسية المجيدةبشارة،  )11(
  .60 -59، صالثورة التونسية المجيدةبشارة،  )12(
  للمزيد حول مفهوم الثورة عند أرسطو: )13(

 Aristotle, Politics, Ernest Barker (trans), (New York: Oxford University Press, 1962), Pp.50- 59. 

 



 

    ملف العدد 258  

  المثقف العربي مفّكًرا في الثورة  
    قراءة في ماهية الثورة ودواعيها وتحّدياتها من منظور عزمي بشارة

ضة للثور"التصّور األرسطي القائل بأّن  يستحضر بشارة ضمن كتابه (في الثورة والقابلية للثورة) ة، بما أنماط الحكم كلها ُمعرَّ
نظام الحكم المتوازن أو الدستوري أو  يُسّميه فيها نمطا الحكم األساسيان، وهما األوليغاركية والديمقراطية، وكذلك ما

تقوم بالثورات في ظل األوليغاركية، عندما تتملكها فكرة أنها ال تُعامل بعدل، وأن لديها شعوًرا  ، وأّن الجماهير")14(األرستقراطي
اوية، ويفترض من ثّم أن يعامل أفرادها بما هم أفراد متساوين، بينما ينتفض الوجهاء أو النبالء في الديمقراطيات ضد مسبقًا بأنها متس

والديمقراطية لدى أرسطو أقل تعّرًضا للثورات من األوليغاركية؛ ألّن الصراعات أو  .)15(المساواة؛ ألن لديهم شعوًرا بأنهم متميزون
اركي قد تكون بين الشعب والطبقة الحاكمة أو داخل الطبقة الحاكمة نفسها، أما في الديمقراطية فإن النزاع النزاعات في الحكم األوليغ

  .)16(الممكن هو مع الطبقة الحاكمة فحسب، وال يوجد صراع يذكر داخل الشعب نفسه

الثورة حركة احتجاجية جماهيرية من تركيزه على أمرين: األّول، عد  يكتسب هذا التأسيس المفهومي للثورة عند أرسطو أهّميته
ُموّجهة ضد نظام الحكم؛ والثاني، اكتساب الثورة مشروعيتها من الدافع األساسي الذي يأخذ الناس إليها، وهو المطالبة بالمساواة 

ستوى من . وبشارة، باستحضاره المتن األرسطي في هذا الم)17(النابعة من شعور مسبق يَفترض أن يُعامل الناس جميعًا بالتساوي
مفهمة الثورة، يريد اإلشارة إلى أّن غياب المساواة، قديًما وحديثًا، يسهم بالضرورة في إنتاج الثورة. واألمر ينطبق على حال الدولة 
القُطرية في العالم العربي التي انتهجت سياسات جائرة، واعتمدت خيارات تنموية غير عادلة أسهمت في اندالع الثورة وأدت إلى 

  جماهير ضد السلطة الحاكمة. من ثم، فإن استدعاء المتن األرسطي يراد به إضاءة الراهن العربي بكيف ما.حركة ال

، وهي ثورة يترافق "الثورة الوطنية/الديمقراطية"التاريخي الفرنسي، فيقّدم في نظر عزمي بشارة نموذًجا في  أّما المتن الفكري
لى تأمين حقوق المواطنين في مقابل الصيغة السابقة التي ال تؤلّف فيها امتيازات تسعى إ )18("وعي األّمة بسيادتها كأّمة"فيها 

ترسيخ "أّمة تُبدع الثورة عبر  ،)19(األرستقراطية/األقلية من جهة، وانعدام الحقوق لدى الرعية، من جهة أخرى، أّمة بأي معنى
وتوحيد نظم التعليم واإلدارة، والقضاء على االستقالل اإلقليمي  الشعور القومي ونشر اللغة القومية، وتهميش اللغات واللهجات المحلية

والمحلي لألسقفيات، ونسف الهيئات الوصائية التقليدية إقطاعية الطابع، وتعميم التجنيد اإللزامي والنشيد الوطني، وغير ذلك من 
طية في بلورة القومية بما هي جماعة لها جملة مركبات تحولت إلى مميزات الحركات القومية الحقًا، وساهمت هوية الثورات الديمقرا

  .)20("حقوق سياسية، وقادت الحركات الوطنية أحيانًا إلى تبني الديمقراطية

بناء عليه، فإن الثورة الفرنسية مثلت تحّوًال نوعيًا، في مستوى تشّكل مفهوم جديد للثورة، يقوم على عدها حركة جماعية تنشد 
وتسعى إلى ضمان الحرية والعدالة وبناء دولة حقوق اإلنسان، وهي مطالب يُسهم في تحقيقها وجود التغيير وتروم الديمقراطية، 

رابطة قومية متجانسة ترفد الجهد الثوري، وتُوّجهه نحو ترسيخ قواعد الديمقراطية وتحرير اإلنسان من سلطة الطبقة األرستقراطية 
أن العام، وبذلك تجاوزت الحالة الفرنسية التصور الكالسيكي للثورة (أرسطو، أو سلطة النظام الحاكم، وتمكينه من المشاركة في الش

أفالطون) القائم على عدها حلقة من حلقات التعاقب التكراري للحكم، وشكًال من أشكال التحول شبه الطبيعي الذي ال يأتي بجديد، 
  السائدة، واإلعالن عن بداية جديدة للتاريخ. لتصبح حدثًا تغييريًا حقيقيا يسهم في تحرير اإلنسان من أشكال التسلط

يندرج في إطار تتبع التحول الماهوي للثورة عبر التاريخ،  بل ،اإن استحضار عزمي بشارة اللحظة الفرنسية ليس اعتباطً 
غ الثورة المشهودة، وينخرط في إطار التنبيه إلى إمكان استثمار النموذج الفرنسي في توجيه الحالة الثورية العربية، فمن المهم إسبا

في بعض الدول القُطرية، بطابع قومي يجمع الناس تحت رابطة العروبة والوحدة الوطنية، ويتراقى بهم عن الروابط الفئوية والطائفية 
كافية في والوشائجية، بغاية إقامة أركان الدولة الديمقراطية، فيتاح للثورات أن تساهم في بلورة الهوية الوطنية التي لم تحظ بشرعية 

  .)21(الدولة القُطرية، ويتاح لها أن تسهم في بناء المؤسسات الديمقراطية

أّما في السياق التاريخي العربي اإلسالمي، فمع أن تجليات الثورة حاضرة في تاريخ العرب والمسلمين، من خالل حركات 
أسيس لها معرفيًا، يبدو أمًرا باهتًا في اإلرث النظري التمرد على الخالفة ومحاوالت الخروج على السلطان؛ فإن التنظير للثورة والت

العربي القديم. فمصطلح الثورة، بما يدّل عليه من حركة احتجاجية تغييرية، هو مصطلح حديث التداول في األدبيات السياسية العربية، 
ام الخالفة أو والة أمور المسلمين بشارة، هو تسمية محاوالت االحتجاج على نظ وأقصى ما نجده في مصنفات القدامى، بحسب عزمي

. والخروج هنا حّمال دالالت سلبية، ذلك أنه خروج على إجماع األمة وشق لصف المسلمين وكسر لعصا )22("فتنة"أو  "خروًجا"
  الطاعة في وجه الخليفة وطلب للفرقة وإحداث للبدعة. 

                                                   
  .7)، ص2012(بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  في الثورة والقابلية للثورةعزمي بشارة،  )14(
  .8، صفي الثورة والقابلية للثورةبشارة،  )15(
  .8، صرة والقابلية للثورةفي الثوبشارة،  )16(
  .8، صفي الثورة والقابلية للثورةبشارة،  )17(
  .9، صفي الثورة والقابلية للثورةبشارة،  )18(
  .9، صفي الثورة والقابلية للثورةبشارة،  )19(
  .10، صفي الثورة والقابلية للثورةبشارة،  )20(
  .10، صفي الثورة والقابلية للثورةبشارة،  )21(
  .12، صالثورة والقابلية للثورةفي بشارة،  )22(
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وتشتيت  األّمة ه بالفتنة، بما توحي به من تفتيت لعضدمن ثم، جرى استهجان االحتجاج وبلغ األمر بفقهاء السلطان درجة نعت
للجماعة المسلمة وإثارة للفوضى المؤذنة بخراب العمران. هذا التقويم التهجيني لحدث الخروج االحتجاجي على السلطان دارج في 

يّة، وهو حاضر في أدبيات الفكر ابن حنبل وصوًال إلى ابن تيم عند مصنفات الفقه السني، من مالك بن أنس مروًرا بالشافعي وقوفًا
السياسي عند القدامى، بدًءا بالماوردي في األحكام السلطانية وصوًال إلى ابن خلدون في (المقدمة)، إذ غلب على العرب القدامى عد 

بية، مثل أي خروج على أنّه فتنة، وتحمل الفتنة معاني معيارية سل". وقد جرى حمل )23("الخروج على الجماعة تقويًضا للعمران
   .)24("الفوضى االجتماعية وحالة الخصومة الضيقة والمستدامة بين مجموعات سكانية، بمعنى الحرب األهلية في عصرنا

من هنا، فإن السلوك السياسي للّرعية قائم في ظن علماء السلف بمبايعة الخليفة ولزوم طاعة اإلمام، حتى لو بلغ من الجور 
يره شيئًا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس من أحد من الناس يخرج عن السلطان شبًرا فمات عليه إال فمن رأى من أم" ،امبلغًا عظيمً 

فجعل المحذور هو الخروج على السلطان ومعارضة الجماعة، ". ويُعقّب ابن تيميّة على هذا الحديث بقوله: )25("مات ميتة جاهلية
بذلك، جرى الوصل بين  )26("انًا معيّنًا، وال أميًرا معيّنًا وال جماعة معيّنة.وأمر بالصبر على ما يكره من األمير، لم يخّص بذلك سلط

الوالء للسلطان واالنتماء إلى الدين، فالخروج عليه هو خروج عن اإلسالم وانخراط في الجاهلية، وخروج عن الجماعة التي تبدو 
إخبار بأننا إزاء منظومة فكرية مغلقة، ال تقف عند منع الثورة  كيانًا ملحقًا بخليفة يتولى خدمته والخضوع له وتزكية وجوده. وفي ذلك

  بل تتجاوز ذلك إلى شيطنتها.

يُفّسر عزمي بشارة هذا النزوع إلى محاصرة الفعل الثوري وإدانة الخارج على السلطان بعدة معطيات، ولعل أهمها: طبيعة 
قائم على تركيز الملك العضوض الذي تُجلّيه إمارة االستيالء وحكم نظام الحكم الذي ساد أغلب مراحل التاريخ العربي اإلسالمي، وال

، والمتغلب ال يقبل بالمخالف، بل يعمد إلى استتباع الناس تحت )27("فمن اشتدت على الناس وطأته وجبت طاعته"الناس بالتغلب، 
، أكثر منه إلى اإلمكان، ويرجع ذلك إلى حرص الفتة البيعة وبقوة السيف. إذًا، يصبح الخروج على الخليفة أمًرا قريبًا إلى المحال

الفقهاء على تقديم مطلب وحدة األمة واإلمامة على مطلب الخروج على السلطان الجائر. ذلك محافظةً على البيعة وضمانًا الستمرار 
بعد أن اتسع المجال يستوجب وجود كيان اجتماعي إسالمي متحد، خاصةً ي الجماعة وتحقيقًا لمطلب تمصير المناطق المفتوحة الذ

  الجغرافي لدولة الخالفة.

بناء عليه، فالمالحظ أن العقل السياسي التقليدي لم يكن عقًال تعدديًا، بل كان عقًال أحاديًا بامتياز، ال يحسن إدارة الخالف وال 
معارضة تحل قضاياها  -ممعارضة أو حك -دينامكية سلطة"يؤمن بالتداول السلمي على السلطة، فلسنا أمام ما يسميه بشارة بـ 

، بل نحن إزاء )28("وتناقضاتها في إطار النظام، أو تؤدي في حالة عدم حلّها إلى الثورة على النظام، منتجةً فقهها النقدي والتبريري
وج باهتًا وانحسر في وصل الخر مفهوم الثورة في فكر القدامى سلطة مغلقة وحكم مطلق يلغي االختالف ويناقض الثور، حتّى بدا

بأن مؤسسة علماء الدين كانت خادمة السلطان، وهي معنيّة بشرعنة حكم التغلب، وترقى به إلى  ويمكن تفسير ذلك .بالدالالت السلبية
حتّى تصبح معارضة الخليفة خروًجا عن تعاليم هللا وأحكام الشريعة؛ ألن الخليفة عند الفقهاء  درجة المقّدس، فيلتبس الديني بالسياسي،

  الشريعة. هو حارس 

السلطة السياسية بالنص الديني واستحضار سلطة اإلجماع هي محاولة بعدية/تاريخية اخترعها الخلفاء  من ثم، فإن تسييج
والعلماء، على حد سواء، لضمان استمرار هيمنة الخليفة وإلغاء أي محاولة للخروج على السلطان. ولقد تبيّن لنا، من خالل النظر 

بشارة ضمنه مصطلح الثورة، أننا إزاء مصطلح إشكالي ذي محامل داللية غير ثابتة،  لمتعدد الذي نّزل عزميفي المهاد التاريخي ا
الثورة في المعيار األرسطي دورة تكرارية ال  أنّ  بل هي متغيرة من فضاء حضاري إلى آخر ومن سياق إبيستيمي إلى سواه، فبدا

وهي  إلى الحرية والعدالة والتغيير الخالّق الذي يتجاوز القديم ويؤسس للجديد، تأتي بجديد، وهي في مخرجات الثورة الفرنسية توق
 في السياق السياسي العربي التقليدي خروج على السلطان والجماعة ومدعاة للفتنة.

الواقع أن بشارة، باستحضاره العمق التاريخي للمصطلح، يبرهن على أصالة الحدث الثوري وأهميته في حركة المجتمعات 
البشرية وسيرورتها، ويعيد في الوقت نفسه قراءة الماضي، مؤسًسا لفهم الحاضر واقتحامه بمواجهة التحدي اإليبستيمي الذي تطرحه 

إنه ال يقف عند هذا الحّد في مستوى مفهمة الثورة، بل يتجاوزه إلى التمييز إجرائيًا بين  .الثورة في مستوى ماهيتها وتاريخيتها
  .اإلصالح..) من المصطلحات المجاورة له دالليًا (االنتفاضة، االنقالب، مصطلح الثورة وغيره

  

                                                   
  .13، صفي الثورة والقابلية للثورةبشارة،  )23(
  .22، صفي الثورة والقابلية للثورةبشارة،  )24(
  .75 -74)، ص2005، عبد هللا الغنيمان (مختصًرا)، (صنعاء: دار الصّديق، مختصر منهاج السنةابن تيمية،  )25(
  .75 -74، صمختصر منهاج السنةابن تيمية،  )26(
  .30، صفي الثورة والقابلية للثورةبشارة،  )27(
  .23ص ،في الثورة والقابلية للثورةبشارة،  )28(
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  المثقف العربي مفّكًرا في الثورة  
    قراءة في ماهية الثورة ودواعيها وتحّدياتها من منظور عزمي بشارة

  في التمييز بين الثورة وغيرها من المصطلحات (االنقالب، االنتفاضة، اإلصالح) ب. 

ك الحراك طرح الحراك االحتجاجي الذي شهدته البلدان العربية في مستهل العقد الثاني من األلفية الثالثة أسئلة تتعلق بتوصيف ذل
أم انقالب أم موجة مطالبة باإلصالح؟ في مدّونة عزمي بشارة وعي بأهمية الضبط المفهومي  وتسميته: هل ما حدث ثورة أم انتفاضة

في هذا الخصوص، بغية رسم الحدود الفاصلة بين الثورة والمصطلحات المجاورة لها والمنتسبة إلى الحقل المعجمي ذاته، فمن المهم 
ة من لفظة أو كلمة تصف ظواهر مختلفة أو متشابهة، من دون دقة علمية، إلى مصطلح مفهومي يحكم إنتاج األفكار تحويل الثور"

على هذا األساس، ميز بشارة بين الثورة واالنتفاضة ورسم الفرق بينها وبين االنقالب، وأبرز خيوط  .)29("أو يتوسط ببناء مدركاتها
شعبي خارج البنية الدستورية القائمة أو  تحّرك"الفعل اإلصالحي، فعنده أن المقصود بالثورة التواصل والتفارق بين الفعل الثوري و

والثورة بهذا المعنى هي حركة تغيير لشرعية سياسية قائمة ال  .نظام الحكم القائم في الدولة تغيير خارج الشرعية، ويتمثل هدفه في
  .)30("تعترف بها، وتستبدلها بشرعية جديدة

من هذا التحديد المفهومي أن الثورة عمل احتجاجي شعبي، وحراك جماعي ال تنجزه فئة مخصوصة أو طبقة محددة والمستفاد 
والجماهير هي "أو طائفة معينة، بل هو فعل جماهيري يتمتع بسند شعبي واسع عابر للطبقات واألعراف والديانات واأليديولوجيات، 

من ثم، فإن المشاركة الشعبية  .، على حد تعبير جان مونرو)31("ا ال تكون الثورة ثورةالتي تضفي السمة الثورية على الثورة، ودونه
الواسعة في الحراك االحتجاجي ترقى إلى مستوى الثورة التي تنتظم خارج األنساق الدستورية السائدة، فهي تخرق الشرعية القائمة 

م الحكم واستبداله بشرعية جديدة. من ثم، فالثورة ذات بعد وتتحداها، بل تتجاوزها إلى تحقق هدفها األساسي، وهو تغيير نظا
  تغييري/تجديدي من جهة أنها ال تُسلّم بالسائد وتسعى إلى تقويضه تأسيًسا لنظام سياسي جديد.

، )32("ال يعكس تحرًكا شعبيًا بالضرورة"الثورة وفق هذا التصور تقف على حّدي نقيض من االنقالب العسكري بعده، و 
داخل النظام القائم على أيدي جزء من النخبة الحاكمة أو على أيدي جزء من المؤسسات الحاكمة، بما في ذلك الجيش  ويجري في"

من ثم، فإن االنقالب ينبني بالضرورة على صراع داخلي على  .)33("أو قسم منه، ويؤدي إلى توزيع جديد للسلطة داخل النظام نفسه
لى خلفيات تنازع على النفوذ وسلطة القرار، وقد ال يقتضي بالضرورة عمقًا شعبيًا، على السلطة بين األجنحة الحاكمة، ويقوم ع

الرغم من أنه يمكن أن يستتبع الجماهير الحقًا، ويوظفهم إلسناد طرف ما أو سياسة ما يقودها الفريق االنقالبي. في هذا الفهم الذي 
هذا التصّور الصادر عن  قد صفة الثورية والشرعية الشعبية، ويتعارضيورده عزمي بشارة لالنقالب، يُبين أنّه حركة معزولة تفت

بشارة وما درجت عليه بعض التنظيمات القومية (حزب البعث) والجماعات اإلسالموية في تمجيد االنقالب، واغتنام االنقضاض على 
  ، على سبيل المثال ال الحصر.)35(تحي يكنوف )34(السلطة لتشييد نظام الحكم المنشود، وهو ما نجد له صدى في كتابات ميشيل عفلق

، فمع أهمية الرصيد )36("لعدم طرحها مسألة تغيير النظام الحاكم"أّما االنتفاضة، فتختلف في نظر عزمي بشارة عن الثورة 
هي بتغيير الشعبي لالنتفاضة والتقائها بالثورة في مستوى رفض الوضع القائم، فإن سيرورتها مختلفة عن سيرورة الثورة التي تنت

ن االنتفاضة تُعبّر عن هاجس مطلبي ال يؤدي إلى تغيير فعلي في البنى الحاكمة وتجديد جوهري في واقع إالنظام السائد، في حين 
بشارة عن الخيوط الواصلة والحدود الفاصلة  الجماعة الثائرة. وتعميقًا لمطلب المعالجة المفهومية لمصطلح الثورة، يكشف عزمي

، يذهب )37(وري والفعل اإلصالحي، فعلى خالف الرأي الغالب عند اليساريين العرب والقائل إن الثورة نقيض اإلصالحبين الفعل الث
إعادة "بشارة إلى ضرورة التمييز بين إصالح حقيقي/جذري وإصالح صوري/شكلي يندرج في إطار ما تسميه روزا لكسمبورغ بـ 

  .ام القديم وإخراجه بطريقة توهم بالتغيير، من دون أن تحقّقهالتي ال تتجاوز إعادة ترتيب النظ )38("التشكيل

الالفت للنظر في كتاب (في المسألة العربية) أن عزمي بشارة يعد اإلصالح في بلدان المشرق العربي خصوًصا، والوطن 
زن المفقود بين الحاكم والمحكوم، عربي، وسبيًال إلى إعادة التوا لتمكين المشروع الديمقراطي في سياق ُمهّما العربي عموًما، مدخًال 

وتعزيز دور المواطن في الشأن العام، وال يرى حرًجا في أن تضطلع الدولة بدور متقدم في مجال العمل على تمدين المجتمع وتحديثه 
في تشجيع فئة  الدولة اضطلعت في حاالت عديدة بعملية بناء األمة والمواطنة، وساهمت"وإصالحه، مؤسساتيًا وفكريًا وسلوكيًا، فـ 

                                                   
  .30، صفي الثورة والقابلية للثورةبشارة،  )29(
  .27، صفي الثورة والقابلية للثورةبشارة،  )30(
  .153)، ص1986الطليعة للطباعة والنشر،  ، تركي الحمد (مترجًما)، (بيروت: دارالحركات الثورية المقارنةتوماس غريب،  )31(
  .27، صفي الثورة والقابلية الثوريةبشارة،  )32(
  .33، صفي الثورة والقابلية الثوريةبشارة،  )33(
  ).1963، (بيروت، دار الطليعة، 3، طفي سبيل البعثراجع: ميشيل عفلق،  )34(
  ة الرسالة، بال تاريخ).(بيروت: مؤسس اإلسالم فكرة وحركة وانقالب: فتحي يكن، راجع )35(
 .37، صفي الثورة والقابلية للثورةبشارة،  )36(
مشكالت اإلصالح  خّصص عزمي بشارة الفصل العاشر من كتابه (في المسألة العربية)، وهو بعنوان (الديمقراطية كقضية سياسية: خصوصية اإلصالح عربي) لتحليل )37(

 -261)، ص2007(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  ، في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربيجع: بشارةفي السياق السياسي العربي وحدوده ومعيقاته. را
283 .  

  راجع: )38(
 Rosa Luxemburg, Réforma sociale ou révolution (Paris: Maspero, 1968), p. 273. 
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في نظره، أن تتحلى الدولة، بما لها من حضور رمزي وأداتي ومؤسساتي، بروح  . ومن الناجع عربيًا،)39("االقتصاديين واالتحادات
سهم في بلورة مصالحة بين النظام يُ المبادرة، وتتبنى مشروع اإلصالح والدمقرطة، على نحو يُقلّص من الفجوة بينها وبين المواطن، و

  ويُجنّب الدولة مخاطر الهزات االجتماعية والحركات االحتجاجية العنيفة. م وجموع المحكومين،الحاك

وبالتشارك  )41(، بل هي مشروع مرحلي ينبني على التدريج)40("دفعة واحدة الديمقراطية ال تُبنى"ينبني هذا التصور على عد 
أن تبدأ مبادرة  ، فمن المهمّ ي. ولكي ينتشر الفعل اإلصالحي ويستمرّ بين السلطة الحاكمة واألحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدن

اإلصالح من السلطة، ثم ما تلبث أن تفلت منها وتخرج عنها وتتجاوزها، لتصبح مبادرة مجتمعية عامة وقناعة مواطنيه جامعة وغاية 
الطرح التفاؤلي للفعل اإلصالحي تعقيدات يتنافس المتنافسون من داخل المجتمع في تمثلها وتجسيدها وتعميمها. وتواجه هذا 

المعاصرة المتمثلة أساًسا في أن المبادرة لم تُفلت من يد أي نظام، حتى بقي النظام يمسك بزمام عملية اإلصالح،  "االستثنائية العربية"
ية تُنّصب نفسها وصيّة على اإلصالح، تقدًما وتراجعًا، في تاريخ العرب الحديث. مما يُخبِر بأن الطبقة الحاكمة في أغلب األقطار العرب

فتتحكم في سيرورته وصيرورته، وتحتكر مساره وآفاقه، وتعمد إلى تحييد القوى المدنية والهيئات التمثيلية للمجتمع (منظمات حقوقية، 
قى محض شعار أو نقابات، جمعيات مدنية..)، وتحجيم دورها في مشروع اإلصالح المعلن من جانب السلطة، وهو الذي كثيًرا ما يب

  حبر على ورق، لكونه في ِحّل من رقابة القوى الحزبية والجمعياتية والنقابية والمدنية الفاعلة. 

وفي أحسن الحاالت يصبح اإلصالح الصادر عن مخابر السلطة الحاكمة فرقعة إعالمية، وفعًال تجميليًا لواقع الناس ويُحسب 
من إنجازات الحزب الحاكم، فيفقد بذلك بعده الحضاري وامتداده الشعبي وعمقه التغييري،  وإنجاز عظيم )42("أنه َمكرمة َملَكية"على 

ليتلبس بخلفيات الشخصنة والزعامتية والتحزب المغلق. واإلصالح الديكوري ليس من الثورة في شيء؛ ألن الثورة تقتضي التغيير 
اإلصالح الذي يقود إلى "في نظر عزمي بشارة، ذلك أنها تروم  يًاالحقيقي والعميق، وذلك ال يعني أن الثورة ال تحمل بعًدا إصالح

في واقع الناس والمؤسسات التي تحكمهم، فالثورة تعد أن اإلصالح غير ممكن في إطار النظام القائم، وال  )43("عملية تغيير جذري
ال تلغي اإلصالح، بل تذهب به إلى مدى أعمق . من ثم، فالثورة )44("بّد من تغيير النظام بالكامل وإقامة نظام جديد على أسس جديدة

مستوى إجرائيته وشموليته ونجاعته، فالعالقة ضرورية جدلية وتكاملية بين المطلب الثوري والمطلب اإلصالحي الجاد،  وأوسع في
ثوري الذي ينفي كل ما فالثوري يجب أن يكون إصالحيًا ويقود إصالًحا في النهاية، واإلصالحي يمكن أن يقود تحوًال ثوريًا، أما ال"

هو قائم ويرفض اإلصالح، فغالبًا ما ينتهي إلى أيديولوجية شمولية وإلى استبداد من نوع جديد، أو ينتهي إلى موقف محافظ مضاد 
   )45("للثورة وهو الوجه اآلخر للعدمية.

كون مشروًعا إصالحيًا/تغييريًا، بشارة يعقد عالقة جدلية بين اإلصالح والثورة، فالثورة عنده يجب أن ت من ثم، فإن عزمي
واإلصالح يجب أن يكون ثوريًا، والثورة تختلف عن ميكيافيلية األنظمة العربية الحاكمة في تعاملها األداتي/البراغماني الفضفاض 

ية التي تشّرع مع اإلصالح. ويتباين هذا التصّور الّصادر عن عزمي بشارة والمقاربات األيديولوجية الماركسية والقومية واإلسالمو
للقفزة الثورية، وتقول بضرورة نقض كل البنى السائدة وهدمها، وتلغي إمكان اإلصالح التدريجي، وإمكان استثمار السابق في بناء 
الالحق. إن بشارة، بهذا االنزياح عن السائد، يؤسس لثورة مسؤولة ذات مشروع إصالحي يوّجه فعل التغيير نحو ضرورة المراكمة 

  ال الهدم واإلقصاء. والبناء، 

بشارة، إلى أّن الرجل يدرك أهمية  يمكن أن نخلص، في حدود هذا المستوى من النظر في المعالجة المفهومية للثورة عند عزمي
فّض االشتباك المفهومي بين مصطلح الثورة ومصطلحات تنتمي إلى المجال السياسي نفسه، وتلتبس على الخاصة والعامة وتُحمل 

ادف للثورة أو نقيض لها، من قبيل االنتفاضة واإلصالح واالنقالب. وبدا أن بشارة، إذ يعّرف ما يعّرف، يروم البيان على أنها مر
ويجافي اإلبهام ويرتقي عن التأدلج، ليبيّن أن الثورة هي حركة شعبية/جماهرية تروم تغيير النظام القائم والتأسيس لنظام جديد، 

حضور الجماهيري والخروج على النظام والمطالبة بالتغيير، من أجل االنتقال إلى مرحلة جديدة بين مطلب ال فجمعت الثورة عنده
  في تاريخ الشعوب. 

تتجاوز االنقالب وتفيض عن االنتفاضة وتتبنى اإلصالح الجذري وفق كيف ما، والواقع أنه ال يصدر في  إن الثورة في تصّوره
عن فراغ، بل يصدر عن قراءة موضوعية لعقل واكب الثورة وعاينها في الوطن هذا المستوى من التدقيق المفهومي للمصطلح 

العربي، بدًءا بتونس مروًرا بمصر وقوفًا عند ليبيا واليمن وصوًال إلى سورية، حيث بدت الثورة حركة جموع غفيرة نافرة من النظام 
ه من داللة على مطلب تغيير الوضع الحقوقي والمعاشي ، بما يحمل"شغل.. حرية.. كرامة وطنية"القائم، وخارجة عليه رافعة شعار 

من هنا، جاء مفهوم  .، بما يدل عليه من رغبة جماعية في إطاحة النظام القائم"الشعب يريد إسقاط النظام"للناس، ورافعة شعار 
اهيري يتقصد التغيير وهدفه عزمي بشارة للثورة منسجًما وطبيعة الحالة الثورية في العالم العربي، مخبًرا بأن الثورة حراك جم
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  المثقف العربي مفّكًرا في الثورة  
    قراءة في ماهية الثورة ودواعيها وتحّدياتها من منظور عزمي بشارة

. هي فرصة للتحرر من الكبت والحاجة والخوف واالستبداد، نحو )47(، فالثورة خروج إلى الحق ودفع للظلم)46("سعادة الشعب"
معانقة المحتوى الحقيقي للحرية عموًما، والحرية السياسية خصوًصا المتمثلة أساًسا في المشاركة في الشأن العام، والمساهمة في 

  .)48("سم سياسات الدولة والتمتع بالحقوق المدنية العامة والخاصةر

بناء عليه، فالثورة من منظور بشارة هي حدث تاريخي مصيري ذو طاقة تحويلية خالقة تأخذ الناس من حال إلى حال. إنها 
جديدة  إنها قّصة"ى عيش الكرامة. تأخذهم من الخضوع إلى الحرية ومن اإلحساس بالظلم إلى التمتع بالعدالة ومن الشعور بالغبن إل

، على حد تعبير حنة أرندت. من خالل ما سبق، يمكن أن )49("لم تُرَو سابقًا، ولم تُعرف قَطُّ.... إنها بداية جديدة للتاريخ تماًما، قّصة
  نثبت:

 ،ويروم  أن الثورة، من منظور بشارة، فعل احتجاجي جماعي ينتظم خارج المنظومة الحاكمة والشرعية السائدة
 تغييرها.

  أن الثورة ليست انقالبًا وليست انتفاضة وعملية إصالحية تعديلية بسيطة للنظام الحاكم، بل هي حراك شعبي واسع
 ومشروع إصالحي تغييري معمق وشامل.

  ،من خصائص الثورة التجديد والتأسيس لمرحلة تاريخية حضارية جديدة، فهي ليست تكراًرا للماضي أو ارتهانًا له
 هي فعل في الحاضر وتطلع إلى مستقبل أفضل. بل

  ،ليست الثورة من إبداع زعيم أو حزب أو طائفة، بل هي من إبداع الجماعة، وفيها تظهر وبها تتحرك وبها تنتشر
 وغايتها إسعاد الجماعة وتعزيز مشاركتها في الشأن العام.

 ثائر في البلدان العربية، فكانت مقاربته في الشأن اشتق بشارة نهجه في مفهمة الثورة من طبيعة الحراك االحتجاجي ال
 قريبة من الواقع ومنفتحة على الراهن وبعيدة عن المقاربات األيديولوجية أو الرومانسية المسبقة، الماهوي للثورة

 فماذا عن تصّوره دواعي اندالع الثورات في سياق عربي؟

 

  . في دواعي الثورات العربية من منظور عزمي بشارة4

ست الثورة حدثًا اعتباطيًا يأتي من الفراغ أو معجزة خارقة تأتي بها السماء، فعلى الرغم من أن اندالع الثورات قد يكون لي
، والمراد بها مجموع )50("التراكمية"بـ  Eric Hobsbawmعفويًا، فإن ظهورها راجع في الحقيقة إلى ما يسميه إريك هوبزباوم 

نين، وتُحِدث ضغًطا على القاعدة الشعبية، فتولد االنفجار الذي يتجّسد في الثورة. ومن خالل قراءة العوامل المتراكمة على امتداد س
مصنفات بشارة في التأريخ لثورات العرب، في تونس وسوريا ومصر، يمكن أن رصد جملة من من المعطيات والدواعي التي 

اسي وتغّول الدولة البوليسية والسياسات التنموية الجائرة ونشأة االنسداد السي أسهمت من وجهة نظره في اندالع الثورة، وأبرزها
 وعي بالمظلومية.

  

  أ. االنسداد السياسي

عزمي بشارة التاريخ السياسي لألنظمة الحاكمة في الدول العربية التي هّزها حدث الثورة، وفي مقدمتها تونس ومصر  يسترجع
في سيرة مؤسسة الحكم في البلدان المذكورة بأن الدولة القُطرية العربية قد  وثقةوسورية، فيُخبر من خالل قراءة تفصيلية/تحليلية م

تنكرت في الغالب لما قّدمته من وعود لجمهور المحكومين، من قبيل وعدها بتحقيق العدالة االجتماعية والتنمية الشاملة وبناء دولة 
فة واسعة بين الوعد واإلنجاز وبين الخطاب والممارسة، فكثيًرا تقدمية حداثية وإقامة نظام جمهوري مؤسساتي تعددي، وكانت المسا

ما بقيت الوعود بالديمقراطية والتعددية السياسية والتداول على السلطة، وتكريس الالمركزية والمساواة محض شعارات وأمنيات، 
   .ُكلّما رام المواطن العربي القبض عليها فّرت منه إلى األقاصي

م القائمة بعد االستقالل قد تحولت بالتدريج إلى طبقة حاكمة مغلقة تحرص على خدمة مصالح الرئيس الحاصل أن مؤسسة الحك
العرب لم يعرفوا في "وحاشيته وعائلته، وتعمل على تكريس نموذج الدولة الشمولية األحادية بامتياز. ويذهب عزمي بشارة إلى أن 

، واتسمت الدولة )52("اشتد االستبداد وتفشى العوز والفقر والفساد"، فقد )51("ورةحداثتهم حالة انسداد أفق شبيهة بالحالة السابقة للث
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االستبداد ال يحمي السيادة ". إن )53("هو أقرب إلى الشمولي بنوع من المركزة الشديدة المتجاوزة للبنى األهلية والمحلية وتَشّكل ُحكم
أصًال مع جميع المفاهيم الوطنية، حيث الحفاظ على كرسي الحكم أكثر  الوطنية، وهو بذاته أول وأهم انتهاك لها؛ ألن جوهره يتناقض

هائًال من الوقائع الدالة على قيام نظام سلطوي/استبدادي أسهم في نفور الناس  ويورد في مؤلفاته كما .)54("أهمية من السيادة الوطنية
، وَمرّدها إلى نكوص الحاكم عن وعوده باإلصالح والتغيير من مؤسسة الحكم ونشأة أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم في العالم العربي

من ناحية، واستئثاره بكل أسباب السلطة والنفوذ من ناحية أخرى، ويرصد المؤلّف من خالل كتاباته تاريخ األنظمة العربية الحاكمة 
  عدة تجليات لقيام حكم تسلطي/شمولي عربي، بعد االستقالل وقبل الثورات. 

تلك التجليات في: فردانية الرئيس وأحادية الحزب الحاكم وإقصاء كل توجه سياسي معارض للزمرة الحاكمة. يمكن أن نختزل 
في مستوى فردانية الرئيس نشأت في الدوائر الرسمية العربية نزعة إلى عد الحاكم مرجعاً في كل شيء وجهة علم في كل شيء، 

مكثف في إدارة شؤون الدولة واإلشراف على الشأن العام، بتوسيع وعده الوصي على الحجر والبشر، وجرى إسناد حضوره ال
درجة المقدس الذي ال يطاله النقد وال ينطق عن الهوى، فجرى التلبيس بين  صالحياته دستوريًا والتمكين له قانونيًا، واالرتفاع به إلى

رار بيد الرئيس. يستحضر بشارة في هذا الخصوص مثال السياسة والقداسة والتراقي بالرئاسة إلى مقام المتعالي، وتم تركيز سلطة الق
إلى رجل سلطة وحاكم يأبى أن يرى أمًرا ما قد تغيّر.  "زعيم وطني"حّولته الممارسة التسلطية للسلطة من "الحبيب بورقيبة الذي 

عد بورقيبة "عاماتية المتعالية . وانسجاًما مع هذه الروح الفردوية/الز)55(وقد تحول منطق المحافظة على السلطة عنده إلى استبداد
  . )56("التحرر الوطني وبناء الدولة مهمته، والسياسة من عمل شخص واحد وذهب حتى النهاية في احتكاره القرار وقمعه المخالفين

لثانية ) وكان حينها في ا1975 مارس/آذار 18بلغت الفردانية/الزعامتية مع بورقيبة أوجها بانتخابه رئيًسا لتونس مدى الحياة (
اتسمت الحياة السياسية في تونس باالنفراد الكامل للزعامة البورقيبية التي وصلت إلى درجة ادعاء "، ومن ثّم )57(والسبعين من العمر

والواقع أّن زين العابدين بن علي،  .)58("األبوية أو التعامل األبوي بين القائد من جهة ومؤسسات الدولة والشعب من جهة أخرى
، استمر في تركيز هيمنة الرئيس على الشأن السياسي، وجّد في تحصينه قانونيًا من كل متابعة أو محاسبة، واستجمع خلف بورقيبة

كل السلطات تحت إمرته، فهو رئيس الجمهورية والقائد األعلى للقوات المسلحة وزعيم الحزب الحاكم، ولقد عمد إلى تنقيح الدستور 
  جديد مدة الرئاسة وتمديد استفراده بالحكم. في أكثر من مناسبة، ليسمح لنفسه بت

فردانية الرئيس، بما هي ظاهرة استبدادية/شمولية، حالة حاضرة بامتياز في المشهد السياسي السوري، على امتداد حقبة حكم 
لشرعية. ويُنتج النظام ظاهرة تقديس األسد هي استراتيجية للسيطرة قائمة على المطاوعة بدًال من ا"األسد األب واألسد االبن، ذلك أن 

المطاوعة من خالل المشاركة اإلجبارية في أشكال االمتثال الزائفة ألولئك الذين يخترعون هذه المظاهر وألولئك الذين 
 ."والمطلوب هنا هو باختصار االمتثال بغض النظر عن دوافع هذا االمتثال لخوف كان أم لمصلحة أم لغيرها"، )59("يستهلكونها

بشارة، في البرهنة على تشّكل مقولة تعالي الرئيس وإسباغه بالقدسية في الحالة السورية، بحوادث تاريخية مهمة  ويستشهد عزمي
انتشار ظاهرة البيعات لألسد أو قسم البيعة، بعد هزيمة "تؤكد هذا التوجه في مستوى ترتيب العالقة بين الحاكم والمحكوم، ومن ذلك 

، واتخذت شكل إعالنات في الصحف ورسائل موجهة للرئيس وملصقات وشعارات، وتوقيع )1982اإلخوان المسلمين في حماة (
. وجرت تسمية ساحات بأسماء أفراد من عائلة )60("شبان بالدم على رسائل البيعة وتشييد النصب التذكارية والتماثيل في تمجيد األسد

التعالي بالرئاسة إلى القداسة يسهم في ترهيب الناس  ، وهذا)61("عائلة مقدسة في سورية"األسد، ما خلق االنطباع عن وجود 
   .)62(واستتباعهم، على سبيل االنبهار أو الخوف من الحاكم المستبد/المتنفذ

أما في مصر، فكان نظام حسني مبارك جاّدا في تنظيم حمالت دعائية إلبراز الرئيس في صورة المنقذ وصّمام األمان، بعّده 
عبر التّركيز على  ، وكان يجري التسويق لحضوره الكاريزمي1973وية وأحد رجال حرب أكتوبر رئيس أركان حرب القوات الج

، ويتعيّن رد الجميل إليه بطاعته وتمديد رئاسته. وهذا التشريح النقدي )63("ابن المؤّسسة العسكرية وقائد سابق لسالح الجّو "أنّه 
ناًدا إلى ما تُوفّره مصادر التاريخ المباشر من وثائق وشهادات، يندرج لمرحلة حكم الفرد من منظور علم االجتماع السياسي، است

في تلك الفترة، وهي  "الزعماء"ضمن مشروع عزمي بشارة في إعادة كتابة التاريخ السياسي العربي الحديث وتقويم منجزات 
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  .116)، ص2010، نجيب الغضبان (مترجًما)، (بيروت: دار الطليعة، مضة: السياسة، الخطاب والرموز في سورية المعاصرةالسيطرة الغاليزا وادين،  )59(
  .236، صالثورة السوريةبشارة،  )60(
  .236، صالثورة السوريةبشارة،  )61(
من: جاد الكريم )62( أة والتطور والمآل"، ض وري: النش لطية للنظام الس وريةمجموعة مؤلفين،  الجباعي، "البنية التس ات س (بيروت: المركز العربي  خلفيات الثورة: دراس

  .242 -189)، ص2013لألبحاث ودراسة السياسات، 
 .146، ص1)، ج2016(بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  ثورة مصر: من جمهورية يوليو إلى ثورة ينايرعزمي بشارة،  )63(
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انتهاج نهج جديد في إعادة بناء الذاكرة السياسية  لقد بدا بشارة في هذا الخصوص ميّاًال إلى .منجزات شابها الكثير من التعتيم والتمجيد
  من منظور موضوعي ال يُجامل وال يُعادي، بل يتقّصى الحقيقة قدر اإلمكان. وتقويم أداء الرئيس العربي وحضوره بعد االستقالل،

استقطاب الناس وتوجيههم، لم يكن في مقدور الرئيس الفرداني أن يسود ويستمّر تاريخيًا، لوال وجود حزب حاكم يسنده ويتولّى 
بطريقة ديماغوجية، إلى القبول بهيمنة النظام القائم والتشريع له وفق كيف ما، فقد استجمع بورقيبة الناس تحت يافطة التجمع 
الدستوري، بما هو وريث الحركة الوطنية، وعّدل ابن علي اسم الحزب الحقًا ليصبح (التجمع الدستوري الديمقراطي)، إيهاًما 

صالح والدمقرطة. وقد ارتكن نظام األسد إلى (حزب البعث)، بوصفه إطاًرا مرجعيًا لمشروع القومية العربية وحلم الوحدة باإل
العربية ومناهضة إسرائيل، وتلّون الحزب بلون عقائدي أيديولوجي مغلق، فوّظفته الدولة األسدية في تكريس نظام الحزب الواحد 

نظام حسني مبارك بـ (الحزب الوطني)، لتأليف الناس حول الرئيس وتأليبهم على خصومه، حتى وإقصاء اآلخر/السياسي. وتوّسل 
  .  )64("ذات طابع بلطجي" كانت للحزب مليشيات تابعة له، وهي

لقد استولت هذه األحزاب على الفضاء العام في الدول العربية على امتداد عقود، وتلبّست بمفاصل الدولة وأمسكت بقنوات 
لوعي الجمعي (وسائل اإلعالم، المناهج الدراسية، دور الثقافة..) واستتبعت الجيش والشرطة (مصر، سورية)، لتبسط نفوذها تشكيل ا

الذي صادر حرية التفكير ومتعة التعدد، ومارس الوصاية  على المشهد المجتمعي بشرائحه المختلفة، ولتنتج حالة من التصحر السياسي
قابل، جرى التحجير على المعارضة والتضييق عليها في تونس ومصر، وتم منع أي نشاط سياسي على عقول الناس لعقود. بالم
، فكانت األحزاب الحاكمة تؤسس لذاتها عبر إقصاء اآلخر، فشهدت دولة األسد تصفية اإلسالميين )65(معارض للسلطة في سورية

نكيل بالمعارضين اإلسالميين والقوميين والليبراليين ، وجّد النظام الحاكم في تونس ومصر في الت)66()1982في مذبحة حماة (
واليساريين، على نحو جعل البالد بمنزلة سجن كبير تُصادر فيه الحريات، وتُكتم فيه األصوات، ويمنع بين جدرانه التفكير والتعبير 

والقلق والسأم في قلوب الناس، فأذكى فيهم والتأثير، وأنتجت تلك الحالة مشهًدا سياسيًا عربيًا منّمًطا بائًسا أورث اإلحساس بالملل 
من مكونات القابلية للثورة، ال يقف عند وصف  التوق إلى الثورة. من ثم، فإن عزمي بشارة، بعده االستبداد واالنسداد السياسي

 الحزب وتغييب المعارضة،الظاهرة تاريخيًا، بل يتجاوز ذلك إلى التنبيه إلى أنها بنية مرّكبة تتقاطع فيها فردانية الحاكم وأحادية 
  فالحكم األحادي مؤّد بالضرورة إلى إنتاج سياسات تنموية جائرة.

  

  ب. السياسات التنموية الجائرة

كثف عزمي بشارة، في مستوى معاينته مالمح المشهد االقتصادي واالجتماعي، في تونس وسورية ومصر قبل الثورة، من 
في تمكين القارئ الوعَي بتفاصيل االجتماع واالقتصاد في مرحلة دقيقة من تاريخ الدولة  المصادر التوثيقية ذات الصدقية التي أسهمت

القُطرية العربية. ومن خالل االستعانة بمصادر المؤرخ الجديدة، مثل اإلحصائيات والرسوم البيانات والمؤشرات العربية وبيانات 
ولي، كشف الغطاء عن واقع اقتصادي واجتماعي متدهور في البلدان التي الهيئات المهنية والنقابية والمذكرات الصادرة عن البنك الد

قامت فيها الثورات، وهو مرّده إلى السياسات التنموية الفاشلة والجائرة التي انتهجها أصحاب القرار، في تونس وسورية ومصر، 
ة. يضاف إلى ذلك، انخراط األنظمة الحاكمة في وشيوع الفساد المالي واإلداري والعالقات الزبونية القائمة على المحسوبية والرشو

، وارتهانها لشروط الصناديق المالية المانحة، مثل صندوق النقد الدولي )67(سياسات اللبرلة االقتصادية والخصخصة واقتصاد السوق
الشرائية وتراجع الدخل  والبنك الدولي. ما انعكس سلبًا في واقع المواطن في الدول العربية، فارتفعت األسعار وانخفضت المقدرة

، وهيمنت قلة متنفذة من األسرة )68("الفهلوة والتالعب بالقانون"الفردي، ورافق ذلك شيوع التهرب الضريبي والتهريب والوصولية و 
ومسالك االستثمار، فأصبح االقتصاد  )69(الحاكمة ورجال األعمال واألمنيين والعسكريين على وسائل اإلنتاج ومصادر الثروة

مائة رجل أعمال ينتمون "ًصا وكيان الدولة عموًما في قبضة العائلة الحاكمة والمقربين منها، حتى غدا االقتصاد السوري بيد خصو
  .)70("وعائالت خّدام وطالس والشهابي وسليمان "شاليش -مخلوف"إلى الكتلة العائلية آلل األسد والمتمثلة بكتلة 

ويحتكرون أسهم  ،)71("اإلمارة والتجارة"في إطار ما يُسّميه محمد جمال باروت جدل  هؤالء المائة الكبار متحالفون مع الدولة
في المئة من مجموع النشاط االقتصادي  60الشركات القابضة الكبرى وفي مقدمتها (شركة شام القابضة) التي يقدر نشاطها بـ 

تصاد التونسي، عبر امتالك عدد ُمهّم من الشركات وأصهار الرئيس المخلوع وزوجته على االق "الطرابلسية". وهيمن )72(السوري

                                                   
 .180، صثورة مصربشارة،  )64(
  برهان غليون، "عن الدولة البربرية": )65(

 https://www.alaraby.co.uk/Print/cba4e9c4-93b6-41ce-acd9-46dfec8074c5/7bed1252-b4e9-48a6-bbba-86a0d4afe381 
 غليون، "عن الدولة البربرية". )66(
 .169 -154، صثورة مصربشارة،  )67(
  .308، صالثورة السوريةبشارة،  )68(
  . 153-151ص ،ثورة مصر بشارة، )69(
  . 153-151ص ،ثورة مصربشارة،  )70(
  .214)، ص2012(بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  العقد األخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود اإلصالحمحمد جمال باروت،  )71(
  .310، صالثورة السوريةبشارة،  )72(
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، وبلغ األمر )73("والمؤسسات المالية أو عبر الوساطة مقابل مكافأة مالية لقاء تيسير التراتيب اإلدارية والقانونية لباعثي المشاريع
كما تّم توظيف السلطة التشريعية  .بالعائلة الحاكمة درجة منع االستثمار عن اآلخرين في مجاالت تحتكر العائلة االستثمار فيها

. ولم يخرج حسني مبارك عن هذا النسق، بما أرسته حقبة حكمه من حصر للثروة ومصادرها )74(إلصدار قوانين في هذا الخصوص
 بين فئة قليلة من المتنفذين من رجال األعمال والعسكر وأفراد عائلته، وفي مقدمتهم جمال مبارك وعالء مبارك. من هنا، كشف

زمي بشارة تداعي أركان االقتصاد في الدول التي طالتها الثورة، وأخبر بدور السلطة الحاكمة في ما آل إليه الوضع من تدهور. ع
أثبته بشارة مفيد لما يقدمه من مخرجات للمؤرخين والقراء، فهي تسهم في إضاءة الراهن وكشف الوقائع وتحديد األفعال  إن ما

  والفواعل.

النشاط االقتصادي والخدماتي في مراكز المدن الكبرى وتجاهل المناطق  تنموية الجائرة في مستوى مركزةتجلت السياسات ال
الطرفية. وهو ما أورث حالة من اإلحساس بالنقص في تلك المناطق المحرومة من أبسط مرافق الحياة اليومية (الصرف الصحي، 

لغضب بالثورة على الفئة القليلة المستأثرة بالمال واألعمال والسلطان، وأنتجت التنوير الكهربائي، اإلحاطة الصحية..)، وتّمت ترجمة ا
سياسات الحيف االجتماعي والفساد المالي واإلداري جيوب فقر جديدة في البلدان العربية المذكورة، فقدر عدد الفقراء في سورية سنة 

ويشير  .)77(مليونًا 14كان، وبلغ عدد الفقراء في مصر من مجموع السّ  )76(في المئة 24وبتونس بـ  )75(في المئة 31بـ  2010
إلى أن واحًدا من كل خمسة أشخاص في العالم العربي تحت الخط الدولي للفقر (أقل  2009(تقرير التنمية اإلنسانية العربية) سنة 

  .)78(من دوالرين في اليوم الواحد)

ا في اندالع الثورة، فإن بشارة يرى أن هذا الرأي ال يسلم ألصحابه ومع أن الفقر يُعّد في نظر عدد مهم من الدارسين سببًا رئيسً 
ذلك أّن الفقر سيف ذو حّدين، فكما يمكن أن يكون سبيًال للسخط على الحاكم، فإنه قد يكون سببًا من أسباب اإلحساس  .ويبقى نسبيًا

تقديم مساعدات مالية رمزية لهم من  استتباعهم، عبرإخضاعهم و في الناس وتضمن لتتحّكم بالعجز، وحالة تغتنمها األنظمة المستبدة
حين إلى آخر. وبشارة، في محاورته التصور القائل بأن الفقر مؤٍد إلى الثورة، يستبعد التحليل المادي الماركسي القائل بأن الثورة 

يرة وامتالكها وسائل اإلنتاج، هي نتاج صراع طبقات بين البرجوازية والطبقة العاملة المسحوقة، مما يؤدي إلى صعود هذه األخ
مكرسةً دكتاتورية البروليتاريا، ذلك أن الثورة عند عزمي بشارة هي نتاج عوامل شتى اقتصادية واجتماعية وثقافية، وال يمكن 

  حصرها في سبب أو مجال من دون آخر، وال وصلها بطبقة من دون سواها.

التنبيه إلى  ضرورة ادي، وإسهاماته في قدح الحدث الثوري، ال يمنع منالرجل إلى التركيز على تحليل الداخل االقتص ميلإن  
 أهمية الوضع االقتصادي العالمي، نهاية العشرية األولى من األلفية الثالثة، ألقى بظالله على المشهد العربي، فقد أدت األزمة المالية

بضائع العربية، وعودة كثير من العمال العرب المسّرحين ) إلى تراجع االستثمار الخارجي، وانخفاض الطلب على ال2008العالمية (
، وهو ما زاد في تأزم الوضع االقتصادي واالجتماعي وهيّأ األسباب للثورة. )79(من مواطن شغلهم في أوروبا إلى بلدانهم األصلية

أن تضمنوا لي االستفراد بالحكم  أوفّر لكم الخبز واألمن على"والثابت أن الحاكم العربي فشل في ضمان استمرار معادلة مؤداها: 
فقد تالشت هذه الصفقة السلطوية في ظل تزايد عجز االقتصاد عن خلق الوظائف للوافدين الجدد على أسواق العمل من "، "وبالثروة

لمناطقية، ذوي الشهادات الجامعية، وانتشار الوظائف الهامشية متدنية األجر في القطاع غير الرسمي، وارتفاع التفاوت والفوارق ا
، واندالع الثورة التي كانت )80("حتى فاق عدد الخاسرين من األوضاع االقتصادية عدد المستفيدين مما أدى إلى تآكل شرعية النظام

  صرخة شعبية غاضبة في وجه دولة بوليسية جائرة.

  

  ج. تغّول الدولة البوليسية القامعة

ونس وسورية ومصر، ليستمّر لوال استناده إلى آلة أمنية/عسكرية قامعة لم يكن للنظام االستبدادي في الدولة القُطرية، في ت
أسهمت في تحصين السلطة الحاكمة من آثار الهبّات الشعبية واالنتفاضات االجتماعية التي شهدتها المنطقة على مدى عقود (مثل 

لقد  .)1982حماة في سورية سنة وانتفاضة  )81(2008، وانتفاضة الحوض المنجمي سنة 1984انتفاضة الخبز في تونس سنة 
ة أسهمت اآللة البوليسية في إقامة جدار عازل بين النظام الحاكم ومجموع المحكومين، فتبلورت عمليًا ونفسانيًا حالة من التنافر والقطيع

                                                   
(73) Beau, N et Graciet, La légende de Carthage, (Paris: édition la Découverte, 2009) . 
(74)http://wwwwds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/25/000158349_20140325092905/Rende
red/PDF/WPS6810.pdf  
(75) http://www.un.org/ar/esa/ahdr/ahdr09.shtml 
(76) http://www.un.org/ar/esa/ahdr/ahdr09.shtml  
(77) http://www.un.org/ar/esa/ahdr/ahdr09.shtml 
(78) http://www.un.org/ar/esa/ahdr/ahdr09.shtml 
(79) Jean François Daguzan, "La crise arabe: de la crise économique à la révolution politique", Maghreb Machrek, N. 206 
(4/2010), p. 82. 

  .26، ص2011كانون األول/ديسمبر  22، مركز كارينغي للشرق األوسطشي، "التحديات االقتصادية في تونس"، الحسن عا )80(
  .135-131، 80-76، 20-19، ص ثورة تونس المجيدةبشارة،  )81(

 



 

    ملف العدد 266  

  المثقف العربي مفّكًرا في الثورة  
    قراءة في ماهية الثورة ودواعيها وتحّدياتها من منظور عزمي بشارة

مرير سياساتها بين الطرفين، وتأسست عالقة بين الرئيس والمرؤوسين قوامها القهر وإعمال منطق القوة في فرض نفوذ الدولة وت
الجائرة، واستتباع قطاع من الناس أو إقصائهم وكتم أصواتهم المخالفة، بقوة الترهيب وعصا األمن الغليظة، وجرى التشريع للقمع 
الصارخ أو الناعم، ومشروع عسكرة الدولة والمجتمع، بحجج المحافظة على الوحدة الوطنية، وضمان االستقرار األمني والسلم 

  لحالة التونسية خاصة).االجتماعي (ا

وبحجج مواجهة العدّو الخارجي (الحالتان المصرية والسورية خاصة)، والحال أن المراد تكبيل المجتمع وتحديد الحريات  
ومحاصرة المعارضة وحراسة هيبة الدولة القاهرة، تحولت قوات الجيش واألمن بالتدريج من مؤسسات سيادية خادمة للمواطن إلى 

بشارة في هذا الخصوص، بأدوات  حامية للمستبد وأعوانه من غضب الجماهير. ويكشف عزمي )82("نيالية داخليةكولو"مؤسسات 
المؤرخ المحقق واألنثروبولوجي المدقق، حالة تضخم جهاز الدولة البوليسية ومسالكه وفروعه، واتساع شبكات نفوذه في ما يُسّمى 

هذا الجهاز طبقة اجتماعية بحد ذاتها تجمع بين قوة السالح والمال واالمتداد في نسيج  ، حتى أصبح"الدولة الوطنية بعد االستقالل"بـ 
من أبرز السمات المشتركة بين أنظمة الحكم العربية عشية انطالق الثورات "الدولة والعالقات العامة. يقول بشارة في هذا الصدد: إن 

راقبة المجتمع ككل والتدخل في المجاالت االجتماعية والتعليمية والثقافية، دور األجهزة والمؤسسات األمنية، المتقدم والشمولي، في م
وفي مجال الحريات ومشاركتها السافرة في عملية صنع القرار السياسي، وفي توجيه المخرجات الناتجة عن تفاعالت النظام السياسي 

مجال العام أمام أي حراك سياسي معارض للسلطة واالجتماعي، بما يخدم تحصين نظام الحكم وبقاءه.. وأغلقت هذه األجهزة ال
  . )83("القائمة

األجهزة األمنية في سورية تنقسم إلى أربعة أجهزة رئيسة تتبع لها عشرات الفروع في المدن والمناطق "يشير بشارة إلى أن 
األسد تتبع رئيس الجمهورية  عاًما، وهي منذ مرحلة 40السورية، وكان لها شأن كبير وفاعل في حفظ النظام في سورية على مدى 

، وجهاز المخابرات العامة، ويعرف "األمن العسكري"مباشرة، وهذه األجهزة هي جهاز المخابرات العسكرية، ويعرف أيًضا باسم 
تية، . أما في تونس، فاألجهزة األمنية كبيرة وعا)84("، وجهاز األمن السياسي ومخابرات القوى الجوية"جهاز أمن الدولة"أيًضا باسم 

، وهي منتشرة في كل مؤسسات الدولة الحيوية، وممتدة في )85(لكل مائة مواطن) 1.3ألف رجل أمن (بمعدل  130وهي مؤلّفة من 
األحياء والمناطق الحضرية والطرفية كلها، ومعنية بفرض الرقابة على كل نشاط الفكرية والسياسية واإلعالمية، وبتحجير السفر 

ام الحاكم. وفي مصر مجتمع محاصر على مدى عقود باألجهزة المخابراتية والعسكرية والشرطية والعمل على كل معارض للنظ
  . )86(التي تلبّست بالدولة وسيطرت على االقتصاد ومفاصل اإلدارة

المجتمع لقد أدت القبضة البوليسية الحديدية والمعالجة األمنية لبوادر االحتجاج، والتنكيل بالمعارضين السياسيين والفاعلين في 
المدني، وانتهاك حقوق اإلنسان واالستقواء باألمن والجيش، إلى عسكرة المجتمع والدولة وتشّكل دولة تسلّطية تمارس الوصاية على 
عقول الناس وأفكارهم ومصائرهم، وقد أدى ذلك إلى عزلة النخب الحاكمة في البالد العربية، وأورث حالة من الحنق والنقمة على 

. والمالحظ أّن بشارة، في تأريخه لسطوة الدولة البوليسية، يكشف طابعها )87(الكبت يولّد االنفجار ة ومّهد للثورة، ذلك أنّ الدولة القامع
الشمولي وسعيها إلى الهيمنة على كل مناحي الحياة الفردية والجماعية، مخترقةً كل مؤسسات الدولة، بما يدل على انزياح المؤسسة 

، وهي توفير أسباب األمن وحماية المؤسسات العامة والخاصة، وحماية أداء المواطن )88(همتها الرئيسةاألمنية والعسكرية عن م
لحقوقه وواجباته وتأمين سيادة البلد وحدوده، لتصبح مؤسسة أداتية/تسلّطية توظفها األسرة الحاكمة، لتوطيد أركان نفوذها وتنفيذ 

  .سياسات الفتك بخصومها السياسيين

مي بشارة في تشريح الدولة البوليسية وفهم مكوناتها وآليات نشاطها ومجاالته وخطر الدور الذي تلعبه داخل النظام لقد استند عز
الشمولي؛ إلى المعاينة الشخصية لراهن العالقة بين السلطة األمنية والمواطن العربي، ومتوسًال بشهادات بعض المنتمين إلى المجتمع 

المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصدقية، ومفيًدا من الكشوف اإلحصائية المتعلقة بتعداد القوات  المدني وبالتقارير الصادرة عن
األمنية والعسكرية في البلدان العربية. إن هذا التشخيص التأريخي/التحليلي يستأنس بأدوات التاريخ المباشر في جمع المعلومة 

ث من مصادر في هذا الخصوص، فقد كان بإمكانه أن يُغنَي قراءته لتغول الدولة (الشهادات اإلحصائيات). ومع أهمية ما اعتمده الباح
البوليسية العربية بشهادات عدد من ضحاياها، وفي مقدمتهم مسجوني الرأي الذي عانوا ويالت االعتقال والمتابعة والمراقبة اإلدارية 

  والمحاصرة األمنية اللصيقة، زمن الدولة القامعة.

اء البحث بشهادات عدد من رجال األمن والعسكريين الذين مارسوا دور حراسة السلطة االستبدادية أو عملوا وكان ممكنًا إغن
ويبقى عدم وصول الباحث إلى أرشيف البوليس السياسي واألمن العسكري  .بما يُخبر عن خلفيات عملهم، ودواعيه ودالالته ،في ظلها

عزمي بشارة لراهن الدولة العربية القامعة. ولعل كشف الثورة في تونس عن بعض من بين النواقص المصدرية المرجعية في تأريخ 
                                                   

  .32، ص الثورة السوريةبشارة،  )82(
  .30-29، ص الثورة السوريةبشارة،  )83(
  .30-29، صالثورة السوريةبشارة،  )84(
  .39، صالثورة التونسيةبشارة،  )85(
 .150-108ص ،1، جثورة مصربشارة،  )86(
   334.-323ص ،1، جثورة مصربشارة،  )87(
  .150-108ص ،1، جثورة مصربشارة،  )88(
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عزمي بشارة في هذا  يمكن أن يساعد مسقبًال في إكمال ما بدأه )90(، وإطالق مشروع العدالة االنتقالية)89(ملفات البوليس السياسي
  ورة من منظور الكاتب.فسطوة الدولة البوليسية تُنتج وعيًا بالظلم يُعّجل بقيام الث الخصوص،

  

  د. وعي المظلومية

الدولة العربية القُطرية بعد االستقالل شعوًرا  جماعيًا بالظلم واإلحساس  ولّدت العالقة القهرية بين النظام الحاكم والمحكومين في
من الناس، ممن وصلوا إلى الحكم بالغبن، بسبب انتهاك الحق في التعبير والتفكير والتأثير خارج دوائر السلطة، وبسبب استفراد قِلّة 

عن طريق االنقالبات العسكرية أو التوريث، بمقاليد الدولة ومراكز النفوذ والقرار ومصادر الثروة ومقدرات الشعوب المقهورة 
بفساد الذي يتأّسس على وعي الجماهير  )91("وعي المظلومية"عزمي بشارة  المفقرة المغلوبة على أمرها. لقد أنتج ذلك ما يُسّميه

الواقع السياسي، واألحوال الموضوعية التي تنتمي إليها اقتصاديًا واجتماعيًا، وإحساسها بوطأة الظلم المسلّط عليها بأشكال مختلفة 
من جانب النظام الشمولي الحاكم وأجهزته القامعة، وتحّول ذلك الوعي وجدانيًا وأنطولوجيًا ووجوديًا إلى حركة احتجاجية شعبية 

  وجه النظام وثائرة عليه، ُمعبّرة عن توق إلى التغيير وشوق إلى الحرية ورفض للمذلة والظلم السلطوي.صارخة في 

، وتنادى المصريون بالحرية والكرامة الوطنية، وأعلن محمد "الموت وال المذلة"في هذا السياق، رفع السوريون شعار  
الذات نوًعا من الغضب الموجه ضد الظلم الذي يشعر به الكثير من البوعزيزي صرخته الرافضة للعيش في حال الذل، فكان إحراق 

، فاإلحساس بالظلم هنا ال يعني العجز والتسليم بالواقع، بل يعني تجاوز الذات الفردية أو الجماعية قصورها وآالمها )92("أبناء جيله
لم إلى قادح للفعل، وال تكتفي الذات مفردة أو مجتمعة وإحباطها، لتنتفض ملحميًا في وجه اآللة االستبدادية الغاشمة، فيتم تحويل الظ

باالرتهان لوضع الضحية والمظلومية، بل ترتقي إلى مقام الفاعلية (الثورة/التغيير) في حالة من النفي لعجز الذات، وإعادة إنتاجها 
ونسية، الحالة المصرية) وتقويض منظومة بطريقة تخبر بأن األنا/النحن المقموعة مازالت حية وقادرة على إزاحة الظالم (الحالة الت

  الظلم أو إرباكها (الحالة السورية). 

لقد بدا جليّا أن الدكتاتور وأعوانه في الدول العربية التي عرفت حراًكا احتجاجيًا لم يكونوا على يقين من إمكان ثورة المظلوم، 
آللة البوليسية القامعة. والواقع أن تشّكل وعي المظلومية الذي بعد أن كبّلوه من كل ناحية وحاصروه من جهة، واستقووا عليه ببطش ا

عميق بجور السلطة الحاكمة من ناحية، ونتاج تراجع األميّة في األقطار  أّدى إلى اندالع الشرارة األولى للثورة هو نتاج وعي شعبي
لقد تزامن ذلك مع هيمنة الشباب على المشهد  .ىالعربية وتزايد نسبة التمدرس وخّريجي الجامعات في العقود األخيرة من ناحية أخر

الديمغرافي بالمنطقة والحضور المهم للطبقة الوسطى في النسيج المجتمعي، وشعور هذه القوى الشبابية باإلحباط من ناحية، ووعيها 
إلى الشوارع واالحتشاد في  بالسياسات الجائرة للدولة القامعة ورغبتها في غد أفضل من ناحية أخرى. ذلك كله حفّز الشباب للنزول

  الميادين، احتجاًجا على النُُظم السائدة ورغبة في التغيير، فكانت الثورة ثورة وعي وثورة مظلومية في آن معًا. 

  بشارة دواعي الثورة في سياق عربي، إلى إثبات ما يأتي: يمكن أن نخلص، من نظرنا في تحليل عزمي

انت فعًال جماعيًا واعيًا يتطلّع إلى التغيير وإطاحة نظام استبدادي شمولي جثم على لم تكن الثورة حدثًا اعتباطيًا، بل ك -
 قلوب الناس وعقولهم وصادر إرادتهم، على مدى عقود.

أسهم تركيم القمع وتكثيف الظلم في استحكام القطيعة بين الحاكم والمحكوم في العالم العربي، وفي والدة وعي  -
 تجاجي ثوري.بالمظلومية تحّول إلى حراك اح

بشارة عن التصور الذي يحصر الدافع الثورة في عامل مخصوص دون غيره، من قبيل تدهور الوضع  ينأى عزمي -
االقتصادي أو االستبداد السياسي، ويذهب إلى تقديم مقاربة شمولية عنوانها القابلية للثورة في سياق عربي، ُمخبًرا 

وفي مقدمتها سطوة الدولة التسلطية وغطرسة اآللة البولسية والسياسات  بأن الثورة حالة تاريخية أنتجتها عوامل عدة،
التنموية الجائرة والفاشلة، وتنامي الوعي بالمظلومية. والعوامل المنتجة للثورة التي أشار إليها بشارة هي عوامل 

ادلة والجور يستدعي اآللة متعالقة يستدعي بعضها اآلخر، في عالقة ضرورية سببية، فاالستبداد يُنتج التنمية غير الع
العسكرية، تأمينًا لمصالح قلّة متنفذة، وتحقيقًا لشرعنة بالقوة وضمانًا لهيمنة جانب من السلطة على المجال / األمنية

  العام. هذا كله يُنتج الوعي بالمظلومية المؤدي إلى إعالن الثورة والتوق إلى التغيير. 

أّن مشروعه في التأريخ للّراهن العربي ال يقتصر على سرد  دواعي الثورات،أثبت عزمي بشارة، من خالل اشتغاله على 
وّجهتها والقوى التي أبدعتها، فجمع بذلك  أحداث الثورة، بل يتجاوز ذلك إلى الحفر عموديًا في الدوافع التي أنتجتها والمعطيات التي

                                                   
ي بتونس، راجع: "تونس ومنعرج  )89( ياس ر ألّول 1969حول أرشيف البوليس الس ياسي: وثائق تُنش وء تقارير من أرشيف البوليس الس ة التميمي مّرة"،  على ض س مؤس

 ).2017( للبحث والمعلومات
  ):2013 ديسمبر 24المنظم للعدالة االنتقالية"، المجلس التأسيسي بتونس ( 53راجع: "القانون األساسي: عدد  )90(

 http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2013531.pdf 
  24بشارة، الثورة التونسية، ص  )91(
  139-138رة، الثورة التونسية، ص بشا )92(
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  المثقف العربي مفّكًرا في الثورة  
    قراءة في ماهية الثورة ودواعيها وتحّدياتها من منظور عزمي بشارة

ماعية من الداخل. لكن ما أهّم التحّديات التي تواجه مشروع بين صفة المؤرخ وخصلة األنثروبولوجي الذي يحاول فهم الظاهرة االجت
 االنتقال من الثورة إلى البناء الديمقراطي من وجهة نظر الكاتب؟

  من الثورة إلى البناء الديمقراطي . تحّديات االنتقال عربيا5

ساتي ديمقراطي تنتظم بمقتضاه مشاركة المراد بالبناء الديمقراطي تحويل الثورة من فعل شعبي احتجاجي شعاراتي إلى واقع مؤس
المواطن في الشأن العام، وفي إقامة أركان الدولة المدنية ضمن مؤسسات شرعية منتخبة وممثلة جمهور المواطنين، ويكون ذلك 

سلطات، باالنتقال إلى مرحلة التأسيس الدستوري بعد الثورة، وإقامة نظام سياسي تعددي يقوم على توزيع المهام والفصل بين ال
بشارة إلى أن الثورة إذا لم يتّم تحويلها إلى مشروع سياسي وأفق حضاري، فإنها  وتأمين التداول السلمي على السلطة. ويذهب عزمي

الثورة "تبقى ثورة مبتورة، وقد تؤدي إلى الفوضى أو إلى عودة رجال النظام القديم وقيام شكل جديد من أشكال االستبداد، فعنده أن 
، فمن غير )93("تعني تفكيك نظام الظلم، وليس التخلص من أفراد وال التخلص من جميع أفراد جهاز الدولة بالضرورة على الظلم

المفيد في نظره االكتفاء بإسقاط الدكتاتور وعدد من أعوانه في الدولة القامعة، ذلك أن المطلوب تفكيك منظومة االستبداد، والخروج 
ل التأسيس الديمقراطي، ومن طور االنفعالية واألحالم الطوباوية إلى طور الوعي بإكراهات الواقع بالثورة من حيّز الشعار إلى مجا

  وتعقيداته وتحّدياته. 

حذّر عزمي بشارة مبّكًرا من مغبّة ركوب الثورة، لتحقيق مطالب فئوية أو مصالح حزبية أو جهوية أو شخصية، مشيًرا إلى لقد 
ورية والترقي بها إلى درجة القدسية، لما في ذلك من مخاطر الشخصنة، وإعادة صنع صورة ضرورة الكّف عن تضخيم الذات الث

قد تنزلق في لحظة النشوة والزهو بعد خروج الشعب متحديًا ومطالبًا بحقوقه بعد طول صمت واستكانة، وقد "الزعيم/المستبد، قائًال: 
، فليس القصد بالثورة خلع دكتاتور وصناعة آخر، بل )94("وا كذلكنغرق في رومانسية تجعل من الثوار أولياء وقّدسين، وهم ليس

ورفع مطالب الحرية، وتقييد السلطة ومراقبتها، وفصل األمن عن تدبير "، )95("إقامة نظام ديمقراطي ضد نظام االستبداد"المراد 
. وتحقيقها يعني انتاج آليات الحكم حياة الناس اليومية، وعن القرار السياسي واالقتصادي، واستقالل القضاء ومحاربة الفساد

من ثم، فإن التحدي األساسي بعد الثورة هو البحث في كيفيات مأسستها ديمقراطيا، وتحويل ما رفعه الناس من  .)96("الديمقراطي
  مطالب وشعارات وأحالم إلى واقع قائم.

بني على االحتكام إلى القانون وتكريس العدالة، مقرطة الثورة تكون بدسترتها وتحويلها إلى مشروع سياسي وطني جامع ينإن د 
واحترام حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد وعدم احتكار السلطة، وبلوغ ذلك أمر عزيز ويقتضي في نظر بشارة من الفاعلين السياسيين 

خريطة طريق وبرنامج  التحلي بقدر عال من المسؤولية والوطنية، وتغليب منطق التوافق على هواجس التنافر، بغية اإلجماع على
تُهيّئ األوضاع المناسبة لالنتقال الديمقراطي،  )97("نقطة ارتكاز، ونقطة توازن واستقرار"مستقبلي لدمقرطة الثورة، ليكون بمنزلة 

ولوجية، ترقى إلى مقام التحّديات، وأهمها: صعود الطائفية وغلبة العصبية الحزبية واأليدي وهو انتقال صعب ودونه عقبات كأداء كثيرة
  وانزياح الجيش عن وظائفه السيادية، وتشكل كتلة الثورة المضادة.

  

  أ. العصبية الطائفية

أن يدعو الّرجل إلى نصرة َعَصبته (أقاربه) والتألّب معهم، على "العصبيّة، وفق ما جاء في (لسان العرب) البن منظور هي: 
إذا تجّمعوا على فريق آخر قيل تعّصبوا. وفي الحديث: العصبي من يُعين  ، وقد تعّصبوا عليهممن يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين

بذلك فالعصبيّة هي ارتداد عن األحكام أو القوانين أو الّشرائع التي  .)98("والمدافعةة قومه على الظلم.. العصبية والتعصب المحاما
أو قبيلته أو عشيرته أو الفئة التي ينتمي إليها على مصالح  ئفتهطا تنّظم التعامل بين أفراد الجماعة البشريّة، وتقديم لمصلحة الفرد أو

ويّة، المجموعة، من ثّم، فالعصبيّة فعل انفعالّي وجدانّي ال يحتكم إلى أولويّات الصالح العاّم، بل إلى إمالءات المصلحة الفرديّة أو الفئ
مصلحته فتضعف بذلك أسباب الوحدة الوطنيّة، وينحّل النّسيج  فيتوزع بذلك النّاس ِشيَعًا وفرقًا وطوائف وقبائل وعشائر. كّل ينشد

االجتماعي إلى كيانات صغرى يعادي بعضها بعًضا، ما يهّدد الّسلم األهلي واالجتماع المدني. وصاحب العصبيّة على حّد قول ابن 
، فالملك غاية العصبيّة )99("تغلّب والقهر ال يتركهإذا بلغ رتبةً طلب ما فوقها، فإذا بلغ الّسؤدد واالتّباع ووجد الّسبيل إلى ال"خلدون: 

  .)100(على حّد قوله

                                                   
  .15(بال تاريخ)، ص 1، عددأوراقعزمي بشارة، "عن الثورة والمرحلة االنتقالية"،  )93(
  .15بشارة، "عن الثورة والمرحلة االنتقالية"، ص )94(
  .47، صالثورة التونسية المجيدةبشارة،  )95(
  .16بشارة، "عن الثورة والمرحلة االنتقالية"، ص )96(

(97) David Truman, The Governmental Process, 2nd Edition, (New York: Alfred Knopf Inc., 1971), Pp. 27-33. 
 .95، ص2)، ج1995(بيروت: دار صادر،  لسان العربابن منظور،  )98(
 .226، ص1)، ج0052، عبد السالم الشدادي (محققًا)، (الدار البيضاء: بيت الفنون والعلوم واآلداب، المقدمةابن خلدون،  )99(
 .226، ص1، جالمقدمةابن خلدون،  )100(
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، وجاء )101("أو االثنان فصاعًدا أو القطعة من الشيء أو هي الواحد إلى األلف "بعض الشيء"الطائفة في التداول اللغوي هي 
ئفة جماعة تشكل جزًءا من المجتمع وهي وفي ذلك داللة على أن الطا .)102("ال تزال طائفة من أمتي على الحق"في الحديث النبوي 

أقل منه وأكثر عدًدا من الفرد، وتتمتع بهوية خاصة وكيان مستقل داخل الدولة، وتستجمع الناس تحت يافطة الدين أو العقيدة أو 
تتفكك، وأما إثر المذهب، مشكلة وحدة اجتماعية تواصلية ترابطية تضامنية تخترق المجتمع األوسع، وتبرز عندما تتالشى الدولة أو 

انقالب أو ثورة أو حرب أهلية، فتستعيد الطائفة حيويتها، بوصفها مرجعية لجماعة تّدعي امتالك الحقيقة وتروم استتباع الناس وتمديد 
آلخر نفوذها على حساب الدولة، منتقلةً من الكينونة إلى االمتداد ومن االنحسار إلى االنتشار ومحاولة التأسيس للذات، عبر تقويض ا

والعمل على امتالك الفضاء العام، وتصنيف األفراد على أساس هوياتي ضيق، فيجري تطييف المجتمع وفتح الباب واسعًا للصراع 
   .على مراكز النفوذ وموارد الثروة، ويتم استبعاد المخالف أو تهميشه، بدعوى أنه خطر على الطائفة

عدم رسوخ مفهوم الدولة "بعد الثورة، في مصر وسورية خاصة بـ  بشارة صعود الطائفية في المشهد العربي يفسر عزمي
والمواطنة في هذه المجتمعات المركبة، فتوهم جماعة هوية ما، أقلية كانت أم أكثرية، أنها تملك الدولة أو ترتبط بها بعالقة تملّك، 

هوية الجماعة التي تدعي أنها تملك  وفي هذا الحال يصبح تأكيد الجماعات األخرى هوياتها مسألة معارضة أو اعتراض على
. بذلك، فالطائفية تنشأ وتنمو وتترعرع وتكبر في ظل عدم قيام الدولة بمهماتها في تأطير الناس وتثقيفهم سياسيًا وتجميعهم )103("الدولة

لدولة أو تستولي عليها الطائفة إذ تنافس ا أنّ  المشكل من منظور عزمي بشارة تحت راية الوطن وتربيتهم على قيم المواطنة. ومدار
أو تقوم بديًال منها، فإنها تفتح الباب للقمع وتكريس األحادية العصبية الطائفية، فتصادر التعددية وتنّمط السلوك وتحاصر األفكار 

ترتكب  هوية أقلية وبأنها ضحية تاريخية، حتى وهي"وتجهض كل مبادرة لالنتقال الديمقراطي، ذلك أن شعور الطائفة الصاعدة بأنها 
 الجرائم، يساهم في زيادة شدة القسوة في القمع؛ ألّن األقلية ترى أنها يجب أن تمارس قدًرا كبيًرا من العنف، لتُخضع األكثرية بردعها

  . )104("وتخويفها، كما أّن العنف يتخذ وسيلة لالنتقام والثأر لها من المعاناة أو بعده، خوفًا من المستقبل

ك الطائفي من منظور أنثروبولوجي/نفساني هو فعل جماعة تنحاز إلى كينونتها ضد كينونة المجتمع في ذلك إخبار بأّن السلو
وتحكمها نوازع سيكولوجية مرّكبة، في مقدمتها االنبهار بالدوغما الطائفية التي تصبح مقدسة، واإلحساس بالغبن والتهميش الذي يتم 

جاوز ذلك إلى االنتقام منه والعيش بدًال منه، وهو ما يؤدي إلى تفتت المجتمع تعويضه الحقًا باإلمعان في الهيمنة على اآلخر، وت
داخليًا وما يعجل بتفكيك الدولة وتأجيل التحول نحو الديمقراطية وتعطيله سنين عدًدا. في هذا الّسياق، ذهب تشارلز تيللي في كتابه 

ظهور مراكز [داخل الدولة] ذات استقالل ذاتي ولها سلطة "عليها  (الديمقراطية) إلى أن من أهم معوقات الديمقراطية وأسباب القضاء
   .الدمقرطة في العالم العربي ، والطائفة من مراكز الضغط داخل الدولة و من معوقات)105("اإلرغام واإلكراه

سيين النوازع بشارة، من خالل تأريخه اآلني، مستجدات الثورة المصرية والثورة السورية وتوظيف الفرقاء السيا بيّن عزمي
 الطائفية، لتأجيج الصراع على السلطة وتوجيه المجتمع نحو التنازع الداخلي بدًال من التوجه نحو البناء والتنمية وإقامة أركان الدولة
الديمقراطية، فعشية الثورة وبعدها تزايدت في مصر جهود إحياء النعرات الطائفية، بإقدام بعضهم على حرق الكنائس، وظهور 

مجتمع مركَّب، دينيًا وطائفيًا "وفي سورية  .ات بين مسلمين ومسيحيين، بما أنذر بتهديد السلم االجتماعي والوحدة الوطنيةمواجه
وإثنيًا، أعاق تبلور هوية وطنية جامعة تسمح بفصل المجتمع عن النظام والنظام عن الدولة، وأوجدت جماعات أهلية تجمع بين 

يًا، وتمكن النظام من استثمار والء األجهزة األمنية وضباط الجيش في استخدام غير محدود المجتمع والنظام، تخترقها عمود
الطائفي، فجرى توظيف سياسات الهوية في تصفية المتظاهرين والتنكيل بالمعارضين، وجرى تطييف الجيش ومؤسسات  )106("للعنف

  ئفة السنية.الدولة الحيوية، على نحو ضمن التمكين للطائفة العلوية وتهميش الطا

والمؤامرة  )107("واجه النظام السوري الحركة االحتجاجية ذات المطالب اإلصالحية في البداية، بخطاب الفتنة الطائفية"لقد  
على أساس  "الشبيحة"، ولتحقيق هذا المطلب انتدب األسد )108("ويتطلب وأدها نهًجا قمعيًا أمنيًا "االستقرار االجتماعي"التي تستهدف 

والفتك بالجماهير الثائرة  )109(تارهم من بين المتعصبين للطائفة العلوية، ووظفهم مرتزقةً مهمتهم حماية النظام المتداعي،طائفي واخ
، )111("حيث ال تنفع القوة، ينفع المزيد من القوة"فكان ملخص العقلية األمنية أن "، )110(من السنة المعارضين للسلطة خصوًصا

وعنده أّن عدم نجاح نهج العنف في وأد الحراك االحتجاجي ال يعني  ل مع األزمة في نظر النظام،فالعنف هو السبيل الوحيد للتعام

                                                   
  .359، ص12)، ج1994(بيروت: دار الفكر،  تاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الزبيدي،  )101(
  .345، ص3)، ج1995، أحمد شاكر وحمزة الزين (محققان)، (القاهرة: دار الحديث، المسندابن حنبل،  )102(
  .190، صفي المسألة العربيةبشارة،  )103(
  .33، صالثورة السوريةبشارة،  )104(
  .335 -333)، ص2007، محمد طباخ (مترجًما)، (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، الديمقراطيةتشارلز تيللّي،  )105(
  .32 -31، صالثورة السوريةبشارة،  )106(
  .34ص ،الثورة السوريةبشارة،  )107(
 . 34ص ،الثورة السوريةبشارة،  )108(
  .269-262ص ،الثورة السوريةبشارة،  )109(
  .263، صالثورة السوريةبشارة،  )110(
 .263، صالثورة السوريةبشارة،  )111(
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  المثقف العربي مفّكًرا في الثورة  
    قراءة في ماهية الثورة ودواعيها وتحّدياتها من منظور عزمي بشارة

ُجّل عناصر الجيش يتم استقطابهم طيلة حكم األسد وابنه على  أنّه نهج فاشل، بل ألّن جرعة العنف لم تكن بالقدر الكافي. لقد بدا أنّ 
  . )113(وأغلبيته من العلويين )112("أساس طائفي، فتشكل جيش عقائدي موال للسلطة

واعتمدته  إن التطييف خيار منهجي/استراتيجي دأبت عليه السلطة الحاكمة في سورية، في أثناء هندستها بنية مؤسسة الجيش،
في أثناء قمعها الحراك االحتجاجي، فجرى الترويج للخطاب الطائفي في وسائل إعالم النظام بعد الثورة والتمويه بأن المحتجين 

ال أحد يستطيع أن ينكر أن الطغمة الحاكمة عملت جاهدةً ف، )114("فضون النظام الحاكم؛ ألنه نظام َعلَوي ال ألنه نظام استبداديير
على استثمار الطوائف والطائفية في لعبتها، للبقاء في السلطة، ومن ذلك تثبيت أن سبب عنفها طائفي، وأن من يقومون بهذا الفعل 

. )115("طائفة محددة، محاولةً إخفاء مصالحها السياسية واالقتصادية التي تشكل دينها ومذهبها الحقيقيينطائفيون، وينتمون إلى 
والمراد تشويه الثورة واختزالها في مطالب مذهبية ضيّقة، واتخذ العنف الطائفي ميدانيًا أشكاًال دامية مختلفة، فسّجل يومياتها عزمي 

بدا أن عنف النظام يترّكز في إذكاء التنازع الطائفي في المناطق التي يسكنها السنة والشيعة، بشارة في تأريخه الثورة السورية. لقد 
مثل حمص وبانياس والالذقية، بطريقة تلهي الناس عن السعي إلى إطاحة النظام واستبداله بنظام ديمقراطي، وتدفعهم إلى االنهماك 

  عمر الزمرة الحاكمة. في صراعات بينية/مذهبية تؤجل رحيل المستبد وتطيل في 

لم يقف جيش بشار عند ذلك الحد، بل انصرف إلى تعميم العنف وتنويع أشكاله، فانتشرت جرائم الكراهية وتراوحت بين الخطف 
-2، ومجزرة بانياس 12/07/2012ومجزرة التريمسة بحماة  25/05/2012والتعذيب والمجازر الجماعية (مثل مجزرة الحولة 

مقابل، فإن المعارضة لم تنأَ بنفسها عن الصراع الطائفي وانزلقت في مطب الفعل ورد الفعل، وأنتج بعض . بال)116()4/05/2013
المنتمين إليها خطابًا تحريضيًا طائفيًا سرعان ما تحول إلى عنف جسدي وأعمال انتقامية فوضوية زادت في تأزيم المشهد السوري 

مواجهة الثوة بقّوة ردعـية تدميرية، محتجا أمام الرأي العام الدولي بأنه يواجه يّسر ذلك على نظام األسد "لقد  .وعسكرة الثورة
ما  ،)117("بحقوق اإلنسان وبإجراء انتخابات نزيهة حّرة نالسلميين، المطالبيجماعات طائفية تكفيرية، ال حشوًدا من المتظاهرين 

  .)118(العنف الطائفي والحرب األهلية جعل مصير الثورة معلقًا وتحقيق الديمقراطية حلًما مؤجًال، في ظل

، على حد قول عزمي بشارة، ذلك أن الطائفة، بوصفها اجتماًعا )119("عملية تفتيت بالضرورة"كمن خطر الطائفية في أنها ي
 األّمة، الشعب) ويؤسس لوجوده، عبر تلبيس الديني، مذهبيًا مغلقًا، هي كيان جزئي يروم االنفصال عن الكل (المجتمع، الدولة

الجماعة طائفة ذات هوية تتجاوز الهوية "بالسياسي واالرتفاع باألفكار إلى مقام العقائد وباألشخاص إلى مقام المقدس، فتصبح 
بقصد إثبات كيانها وتوسيع مجال انتشارها، ولو عبر إقصاء  ،وتنحو الطائفة منحى التعّصب، )120("المذهبية إلى السياسة والمصالح

تظهر "الحّد، إذا توفرت على أسباب القوة، عدًدا وعّدة، فتعمد إلى بذل الجهد في القيام بديًال من الدولة، واآلخر. وقد تتجاوز ذلك 
عالقة الطائفة بالدولة، وببقية الطوائف في المجتمع في الصراع، من أجل حصة أكبر من حّصة الدولة، ترجمةً لوزن ديمغرافي أو 

. وقد تتذرع الطائفة بأنها مهددة من طرف ما، فتعمد إلى استتباع )121("تاريخي أو غير ذلك قوة اقتصادية وثقافية أو تعويًضا عن غبن
الناس وإعالن النفير ضّد المخالف، بدعوى مواجهة االستصال والتهميش. الواقع أنها بذلك السلوك تنزاح عن الرباط الوطني الجامع 

ومطلب الوحدة وضرورة االندماج. والسؤال هنا: ما البديل من  وتوظف ذريعة التهميش، لتؤسس مركزية إلغائية جديدة تتعارض
  الطائفية في تجلياتها المختلفة؟

بشارة أن البديل من الطائفية يتمثل في التمسك بعرى العروبة والعمل على بناء دولة المواطنة، فالعروبة، بما هي  يرى عزمي
متخيلة عابرة للجماعات المحلية والطوائف، وتتيح التعدد داخلها  "نحن"ثقافة قومية جامعة أساسها اللغة المشتركة، هي تجسيد لـ "

، فالعروبة، بما هي انتماء هوياتي/إدماجي، هي فضاء ثقافي وشعور وجداني وسلوك لغوي )122("بدل االنشطار في حروب أهلية
والمكان، وظلت تواجه تحديات وعمل تواصلي وفعل وجودي ُمعبّر عن ذاكرة جماعية وكينونة أّمة ظلت مستمرة عبر الزمان 

متشابهة عبر التاريخ (االحتالل، التهميش، التقسيم، االستبداد..) تستمد قوتها الكامنة من أسباب وحدتها (اللغة، التاريخ، االمتداد 
ساًسا على الجغرافي)، ومن وعي العرب بضرورة تجاوز إمالءات العقل الطائفي، والتوجه نحو بناء دولة المواطنين التي تنبني أ

   .دعامة المواطنة، بوصفها انتماء إلى الدولة، ومركبًا حقوقيًا ال يُجبر الفرد على المرور عبر الطائفة أو العشيرة أو الوالء للسلطان

                                                   
  .256ص ،الثورة السوريةبشارة،  )112(
  .294ص ،الثورة السوريةبشارة،  )113(
  .353صالثورة السورية، بشارة،  )114(
  :2014أكتوبر  24، العربي الجديد"طائفية طارئة وعلمانية طائفية في سورية"،  ،نهار حازم )115(

 https://www.alaraby.co.uk/Print/cba4e9c4-93b6-41ce-acd9-46dfec8074c5/9c68de76-779c-426e-bf23-fb789eae0f5f 
، عدد عمران). انظر أيًضا: نيروز ساتيك، "الحالة الطائفية في الثورة السورية: المسارات واألنماط"، 340 -316، الفصل الثامن (صلثورة السوريةاراجع: بشارة،  )116(

  .125-105)، ص2013(صيف  5-6
(117) John McHugo, Syria: A Recent History (London: Saqi Books, 2014), p.193. 
(118) John McHugo, Syria: From the Great War to Civil War (London: Saqi Books, 2014), p.9. 

  .9)، ص2015(شتاء  11، عددعمرانعزمي بشارة، "مدخل لفهم المسألة الطائفية وصناعة األقليات في المشرق العربي الكبير"،  )119(
  .8الكبير"، صبشارة، "مدخل لفهم المسألة الطائفية وصناعة األقليات في المشرق العربي  )120(
  .10بشارة، "مدخل لفهم المسألة الطائفية وصناعة األقليات في المشرق العربي الكبير"، ص )121(
  .10بشارة، "مدخل لفهم المسألة الطائفية وصناعة األقليات في المشرق العربي الكبير"، ص )122(
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بناء عليه، فالمواطنة تحرير لإلنسان عموًما والعربي خصوًصا من هيمنة المذهب أو سطوة الجماعة أو تغّول الحاكم، وذلك 
ن للمساواة بين جموع المواطنين وللتأليف بين الناس، على اختالف مللهم ونحلهم وأعراقهم وأهوائهم وأفكارهم وأقوالهم أنها ضام

القومية العربية (ليست مسؤولة) عن تقويض الوطنية في المشرق العربي، بل االستبداد "وأفعالهم تحت راية الوطن. وعند بشارة 
ية القومية لخدمة سيطرته ونظمه السياسية وفرضها على العرب وعلى غير العرب، وأجج الذي استخدم األيديولوجيا السياس

. وفي ذلك إعالن من جانب عزمي بشارة عن مقاربة نقدية ألداء القوميين العرب (في مصر وسوريا خاصة) في )123("الطائفية
ة/النص أو القومية/الثقافة هي خالف القومية في الممارسة الحكم ومحاولة فهم كيفيات إجرائهم الفكر القومي في الواقع، فبدا أن القومي

التاريخية، إذ انزاح الحكام عن توظيف العروبة، لتحقيق الوحدة والعدالة والكرامة والمواطنة ووّجهوها نحو األدلجة والتشريع للحكم 
اس عن حقوقهم المدنية (حرية، كرامة، عدالة، الشمولي والدولة القامعة، فجرى إشعال الفتيل الطائفي في المشرق العربي، إللهاء الن

مواطنة) وصرفهم عن معارضة النظام الحاكم واالنشغال بمعضالت الصراع بين السنة والشيعة (لبنان، سورية، العراق..) أو بين 
  العرب.األقباط والمسلمين (مصر)، والمراد تأجيل االنتقال الديمقراطي وتعطيل مشروع إقامة دولة المواطنين في أرض 

كشف اهتمام عزمي بشارة في الطائفية ورصده حركتها أنّها هيئة أهلية تنافس، في امتدادها ونفوذها وانتشارها، سيادة الدولة، 
وتنذر بالقيام بديًال منها، وهي ظاهرة مركبة ذات خلفيات نفسية واجتماعية وسياسية وعقائدية تنمو في ظل التنازع على السلطة، 

مجتمع على أساس هوياتي، وتسهم في تعطيل االنتقال الديمقراطي، ويُدّل حضورها بعد عقود من االستقالل على وتؤسس لتقسيم ال
على أساس  على أساس المواطنة ال أزمة العقل السياسي العربي وعجز الدولة القُطرية على أن تكون دولة وطنية جامعة تنبني

 يحسنون إدارة االختالف وتحويل التنوع إلى عوامل إثراء وإغناء للبناء المجتمعي، االنتماء الطائفي. والظاهر أن العرب ما زالوا ال
في السياق ينبّه عزمي بشارة إلى ضرورة مواجهة تحّدي العصبية  ال إلى عوامل تفريق وتطييف يعيد تقسيم المقسم وتفتيت المفتت.
  تواجه مسار االنتقال من الثورة إلى الدولة الديمقراطية. الحزبية/األيديولوجية اإلقصائية، بوصفها من أهّم التحّديات التي

  

  ب. العصبية الحزبية وصعود األيديولوجيا

إّن األيديولوجيا، بوصفها منظومة من األفكار التي تنتظم وفق نسق منهجّي مخصوص، هي حالة من التمثّل الفكري لألنا واآلخر 
ضرة في االجتماع العربي اليوم، بصورة الفتة للنّظر، على الرغم من عقود القمع والعالم على نحو ما، والواقع أّن األيديولوجيا حا

، بوصفها تصّوًرا للعالم، اختالفهم. واأليديولوجياوآلة القهر التي عبثت بأصحاب الّرأي وأتباع المذاهب واألحزاب والمتأدلجين على 
والتعدديّة الثقافيّة، خيار  يّنًا. إن االنتماء األيديولوجي، في عصر الديمقراطيّةقد تتّخذ شكًال دينيا أو عقديا أو حزبيا أو طائفيا مع

شخصّي وحّق ال راّد له. لكن ما يمكن أن يُؤاخذ عليه المتأدلجون هو أن يتّم االرتقاء بفكرة إلى درجة المقّدس، وباأليديولوجيا إلى 
ترتقي به العصبيّة األيديولوجيّة إلى درجة استتباع النّاس أو إقصائهم، بحسب  مقام الكالم المنزل الذي ال يحتمل النّقد، بل إّن بعضهم

، وتصبح "من خالفني الّرأي فهو عدّوي"عمًال بشعار  مدى والئهم لحزبه أو إعراضهم عنه أو نقدهم له، فيتّم تجريم الفكر النّقدي،
ما يتعارض والمصلحة الوطنيّة التي تقتضي توظيف االختالف، بذلك األيديولوجيا بابًا إلقصاء اآلخر واالنكفاء على الذات، وهو 

بذلك، فتسييج التحّزب بالعصبيّة اإليديولوجيّة والتعامل مع اجتهادات الّسابقين، من  إلغناء المشهد الثقافي وإثراء المشهد الحضاري.
و سبيل إلى تحنيط الفكر األشخاص وتقديسهم، مّما يحجب األعالم والمنّظرين والمتحّزبين، على أنّها عقائد ال تحتمل النّقد والتّبديل، ه

التنوير  التعّدد ويمنع التطّور ويُْلِقي بالمتأدلجين وأتباعهم خارج حركة التاريخ، والحال أّن الوطن العربي في حاجة إلى مزيد من
  .والتعدديّة والتفكير والتثاقف

النزوع إلى االنغالق واإلقصاء  خل السياق العربي، بأنه ال يقصريمتاز عزمي بشارة، في مستوى تشخيصه الحالة السياسية دا
اإلقصاء سلوك درج عليه عدد من العلمانيين العرب أيًضا، من الذين أسسوا  أنّ  الّطائفية فحسب، بل يرى على الجماعات الدينية

جل ال يقرر هنا من فراغ، بل عن وعى بطبيعة والرّ  .)124("أحزابًا علمانية شمولية تقدس قيًما دينوية، بما في ذلك تقديس الحزب ذاته"
الحراك الحزبي العربي بعد االستقالل، فكثيًرا ما ظل حزب الرئيس هو الحزب المهيمن على المشهد السياسي، وظل االنتماء إليه 

وكذا الشأن مع (الحزب  فعًال مقدًسا والخروج عنه َمذَّمة، بل بدعة. هكذا كان الحال مع (التجمع الدستوري الديمقراطي) في تونس،
في مصر و(حزب البعث االشتراكي العربي) في سورية، فقد كّرست تلك األحزاب الحكم األحادي وشّرعت إقصاء المخالفين، ) الوطن

  ودأبت على تزكية الدكتاتورية الفردانية أو الحزبية أو الطائفية، على مدى عقود. 

سياسي العربي إلى صراع على السلطة بين اإلسالميين والعلمانيين (تونس، سورية، أّما ما بعد الربيع العربي، فتحّول التكلس ال
مصر)، صراع كثيًرا ما غاب عنه منطق التنافس البرامجي، ليحل محل ذلك النفي والنفي المضاد، بما يكتنفه من تشكيك وتخويف 

وأربك االنتقال من الثورة إلى البناء  ة الحزبية المغلقة،وتعصب وغياب ثقة بين الفرقاء السياسيين. ما أدى إلى تعميق أسباب العصبيّ 
إن الناظر في المشهد الحزبي العربي قبل الثورة وبعدها، يالحظ حالة التنافي بين الكتل السياسية، فالتنافر بين اإلسالميين  الديمقراطي.

                                                   
  .13الكبير"، ص بشارة، "مدخل لفهم المسألة الطائفية وصناعة األقليات في المشرق العربي )123(
  .11بشارة، "مدخل لفهم المسألة الطائفية وصناعة األقليات في المشرق العربي الكبير"، ص )124(
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  المثقف العربي مفّكًرا في الثورة  
    قراءة في ماهية الثورة ودواعيها وتحّدياتها من منظور عزمي بشارة

ة اإلخوان المسلمين في مصر لم تخرج من شرنقة والعلمانيين ألقى بظالله على المشهد السياسي العربي بعد الثورة، وبدا أن حرك
    .ظلت تنظر إلى اإلسالميين من منظور إقصائي إلى حد ما "الليبرالية"كما أن المعارضة  .االنعزالية، ولم تتمكن إعادة إنتاج نفسها

النهضة وجدت صعوبة  في التحالف بين إسالميين وعلمانيين، فإن حركة )125(في تونس، وعلى الرغم من أهمية تجربة الترويكا
في التعامل مع طبقة سياسية معارضة ترفض وصول اإلسالميين إلى الحكم. كما أربك صعود السلفية الجهادية، بما هي تيار يقصي 

ذم اآلخر باسم الدين وال يؤمن بالتعددية السياسية، مسيرة االنتقال نحو الديمقراطية وهدد السلم االجتماعي. أما في سورية، فغلب التشر
وتجلّى ذلك من خالل افتراقها في مستوى الموقف من الحوار مع النظام من عدمه، ومن تسليح الثورة  والتنازع على أداء المعارضة،

، فبان أّن عدم وقوف األحزاب على )126(من عدمه ومن القبول بالتدخل الخارجي من عدمه، ومن خالل الصراع على قيادة الثورة 
عة، وعدم اتفاقها على خريطة طريق إلدارة الثورة وما بعدها، وانهماكها في الصراع األيديولوجي أسهم أرضية سياسية/مبدئية جام

الفرصة لدولة العسكر لتستعيد نفوذها  فوفّر ذلك التشتّت في إهدار الرصيد القيمي للثورة وتعطيل عملية االنتقال إلى الديمقراطية،
  مصر وسورية.وتصادر مشروع الثورة والدمقرطة، خاّصة في 

  

  ج. دولة العسكر

تضطلع المؤّسسة العسكريّة في الّدول المتقّدمة بمهّمات استراتيجيّة عدة، ولعّل أهّمها حماية الحدود وحراسة المؤّسسات السياديّة 
رجي. تنأى هذه واإلداريّة، وحفظ الممتلكات العاّمة والخاّصة، وضمان االستقرار األمني والّسلم االجتماعي، ومواجهة الخطر الخا

ي المؤّسسة الحيويّة بنفسها عن التدّخل في الّشأن الّسياسي، فهي ملتزمة بالحياديّة ومشغولة بتوفير األوضاع المناسبة للتّنافس الّسلم
عن  على الّسلطة، حريصةً دوًما على االنحياز إلى القيم الوطنيّة العليا وخدمة الوطن والمواطن، على جهة اإلطالق وبقطع النّظر

 انتمائه الحزبي أو الّديني أو الجهوي أو الّطبقي أو األيديولوجي.

يذهب عزمي بشارة إلى أّن النّاظر في تاريخ سورية ومصر الحديث يتبيّن أّن العسكر، في عصر ما يُسّمى بدولة االستقالل في 
امشها، وبلورة جوهرها ومتعلّقاتها، فلم يكتف الجيش البلدين، لم يحافظ على الحياديّة وتلبّس بالّسياسة، وتدّخل في صياغة متنها وهو

في بتوفير األمن الّداخلي والخارجي وإدارة األزمات وحاالت الّطوارئ، بل تجاوز ذلك إلى الوصاية على النّاس والهيمنة على المشهد 
عقود، فما حصل من انقالبات عسكريّة  ومصادرة التعدديّة ومساندة األنظمة السلطويّة وحراسة الّديكتاتوريّة على مدى )127(الّسياسي

، لم يؤّد إلى ترسيخ معالم دولة مدنيّة تقدميّة، بل تركيز 1963ثّم سنة  1961وسوريا سنة  2013وسنة  1952في مصر سنة 
رزتين: سطوة الفرد واستبداد الّزمرة الحاكمة، بكّل الّسلطات والصالحيّات، على نحو أسهم في إنتاج مجتمع يتكّون من طبقتين با

 طبقة الحزب الحاكم أو الّزعيم المتسلّط وأتباعه وأعوانه الذين يتمتّعون بامتيازات ال نهاية لها. وطبقة المحكومين العيّاشين، في ظلّ 
ة وأداء الّدولة القامعة التي تلغي اآلخر وتمنع المواطن من اإلسهام الفعلّي في الّشأن العاّم والمشاركة العمليّة في مراقبة رموز الّسلط

اإلدارة الحاكمة في مختلف المجاالت. ذلك أّن دولة العسكر في مصر وسورية تستخدم منطق العنف الّشرعي لضمان استمرارها، 
فتستظّل بشعار الّدفاع عن الوحدة الوطنيّة لتمنع حّق االختالف، وتستند إلى حّجة المحافظة على االستقرار وضمان األمن العاّم 

خارجي، لتصادر الحّريات العاّمة والخاّصة وتحتكر منابر التّعبير وتغلق وسائل اإلعالم المعارضة وتهيمن على ومواجهة العدّو ال
 .)128(القضاء

ذلك راجع إلى أّن المنتمين إلى جهاز العسكر يعانون غالبًا نقص مضاعف َمرّده محدوديّة وعيهم النّظري والعلمي بالّديمقراطيّة، 
بطريقة غير شرعيّة، ومن دون تفويض شعبّي، وهو ما يجعلهم يناصبون المثقّفين التنويريّين والسياسيّين وصعودهم إلى سّدة الحكم 

واإلعالمييّن المعارضين والحقوقيّين العداء، ويسعون إلى تهميشهم أو احتوائهم، كما يصادرون كّل فرصة للتّنافس التعّددي النّزيه 
نّاس على أرض مهتّزة، وفي أجواء محكومة بالتوتّر واالنغالق بسبب انعدام الثّقة، وغياب على الّسلطة، فيحتكرون الحكم ويسودون ال

بل  الشرعيّة الشعبيّة، ذلك أّن المواطنين في دولة العسكر ال يُعاَملون بعدهم ذوات حيّة مستقلّة وكائنات ثقافيّة فاعلة مفّكرة وناقدة،
ّمتها التّزكية والتّصفيق للحاكم ولزوم السمع والطاعة له أو الوقوع في مهواة بعدهم موضوعات خضوع وكائنات ملحقة بالقصر، فمه

  اإلقصاء والتّهميش والتّشريد والتّعذيب. 

                                                   
)، ويتكون من حركة النهضة (ذات مرجعية إسالمية)، وحزبين 2011أكتوبر  23الترويكا: االئتالف الحزبي الثالثي الذي حكم تونس بعد االنتخابات التشريعية ( )125(

  هما: المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات.علمانيين 
  :برهان غليون، "في أصل فساد القيادة وتهافتها في سورية والبالد العربية" )126(

 https://www.alaraby.co.uk/Print/cba4e9c4-93b6-41ce-acd9-46dfec8074c5/4df6a355-8c5c-47f8-beb3-51276f03e6bd 
  .144 -145، ص1، جة مصرثور بشارة، )127(
 .154، ص1ج، مصرثورة بشارة،  )128(
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تقع فوق "المشهودة في مصر وسورية هي جمهورية أحاديّة شموليّة بامتياز، وهي  )129("جمهورية الضبّاط"من هنا، فإّن 
ة عقود سوى سنوات من الكبت والقمع، ورصيد هائل من اإلحساس بالّظلم والتوق إلى ، ولم يجن منها المواطن طيل)130("الدولة

العسكر متحّكم في  في نظر عزمي بشارة، بأنّ  الحّرية. وما حصل في مصر من انقالب على التجربة الديمقراطية الوليدة أخبر،
. إن ما يجري في )131(ية النظام القديم واحتكار السلطةالمعترك الّسياسي ومؤّسس للديكتاتوريّة بأسماء جديدة ومعني أساًسا بحما

سورية من تطييف للجيش، وتوظيف للشبيحة في قمع المدنيين والتنكيل بالمعارضين، دّل على خطر انخراط المؤسسة العسكرية في 
وضع البالد على سكة االنتقال  الحياة السياسية ودواليب الصراع على السلطة. بالمقابل، فإن التزام الجيش بالحياد في تونس أسهم في

، على الرغم من سطوة الثورة المضاّدة التي تبقى، من منظور عزمي بشارة، من أهّم )132(الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة
  التحّديات التي تواجه نجاح الثورات وبناء الديمقراطية في سياق عربي.

 

    )133(د. الثورة المضادة

ادة هو ظهور جماعات وأفراد وهيئات تعارض نسق التّغيير وواقع ما بعد الثّورة، وتسعى إلى المراد بمصطلح الثورة المض
تعطيل مسيرة اإلصالح ونهج المساءلة والمحاسبة، وتحاول إحياء عصر ما قبل الثورة، وذلك لما يمثّله الوضع الجديد من تهديد 

 مضاّدة للحالة الثوريّة في البلدان العربية نذكر:. ومن أهّم قوى الّضغط ال)134(لمصالحها وتحديد لمجاالت نفوذها

وسورية ومصر  أنصار النظام القديم: خاّصة من تولّوا مناصب قياديّة فيه، واستفادوا من هيمنته على المشهد السياسي في تونس -
لمال الفاسد، على مدى عقود خلت، ويخشون من تراجع نفوذهم، فيعمدون بطرق شتّى وبوسائل عّدة، في مقّدمتها توظيف ا

 لتعبئة المهّمشين والمحرومين والعاطلين عن العمل، وتجييشهم لإلجهاز على الثورة أو على الدولة الوليدة التي أنتجتها الثورة.

البيرقراطيّة اإلداريّة التقليديّة التي أنتجها النظام القديم، وتأّسست على تنصيب الموالين للنّظام في مراكز إداريّة مفصليّة،  -
مكينهم في المؤّسسات الحكوميّة والوزارات السياديّة، والذين يبذلون جهدهم في تعطيل مسارات اإلصالح اإلداري. مما يسهم وت

 في استمرار دولة الفساد وتأجيل مشروع بناء الّدولة الديمقراطية القائمة على الشفافيّة والنزاهة والمحاسبة.

سي، والعائالت المافيوزيّة التي نهبت المال العاّم، واستحوذت على الّشركات الكبرى رجال األعمال المتواطئون مع النظام البولي -
 وعلى المشروعات االستثمارية النّاشئة، وترى في الثورة واالنتقال الديمقراطي خطًرا يهّدد مصالحها.

مجتمعة، وتسعى إلى تحويل معركة ما  صعود العصبيّات القبليّة والجهويّة التي تسهم في إشعال فتيلها لوبيّات الثورة المضاّدة -
بعد الثّورة من معركة تنمية وبناء أسس الّدولة المدنيّة إلى معركة تناحر داخلّي وصراع هويّاتي ينخر المجتمع من الّداخل ويهّدد 

 بتقويض الوحدة الوطنيّة.

المهم إلى واقع، هو معطى مهم يستثمره وتحويل أح يضاف إلى ذلك أن فشل الحكام الجدد، بعد الثورة، في تحقيق مطالب الناس -
 ،بمصر 2013يونيو حزيران/ 30تجلت خاصة خالل أحداث  "ثورة إحباطات"أنصار النظام القديم في دفع الناس إلى إعالن 

عندما فشل اإلخوان المسلمون في إدارة تجربة الحكم وتحويل الثورة إلى مشروع تنمية، منصرفين إلى االستقطاب والتحشيد، 
أّما في سورية، فأّدى  ما ساهم في تأليب الناس ضّدهم وقيام دولة العسكر التي أجهزت على مشروع الديمقراطية الوليد. وهو

وأفضى "بطش النظام وافتراق المعارضة إلى تسليح الحراك االحتجاجي، واحتدام الصراع على قيادة الهيئات التمثيلية للثورة، 
إلى صعود المليشيات، وعلى أنقاض الدولة أخذ يتوالد أمراء الحرب، وفي جنباتها راحت سقوط الدولة واالستقواء باألجنبي 

 ، وتوّزع المواطنون بين السجون والمقابر وبين المالجئ والمنافي. "تعم الفوضى

قه عدة من خالل ما تقّدم، بدا أن عبور العرب من الثورة إلى الديمقراطية ضروري في تصّور عزمي بشارة، وتحول دون تحقي
عقبات، ومنها ما تعلّق بعدم تحييد المؤسسة العسكرية في السياق العربي، وانخراطها في عمق في الشأن السياسي، ومنها ما اتصل 
بعدم القابلية للديمقراطية، وأظهر ذلك ارتهان البعض إلى النظام االستبدادي وقبولهم الخضوع له، وحنين آخرين إلى عصر 

هم في االرتداد عن الثورة، في حين حرص آخرون على عدم الخروج من أسوار الطائفة وحدود التحزب، الديكتاتورية، واجتهاد
ووجّدوا في إلغاء المخالفين ما أسهم في انشطار المجتمع على نفسه وتأجيل االنتقال إلى الديمقراطية. لكن على الرغم من ذلك يبقى 

                                                   
  يزيد صايغ، "فوق الدولة: جمهورية الضبّاط في مصر": )129(

 http://carnegie-mec.org/2012/08/01/ar-pub-48996 
 صايغ، "فوق الدولة: جمهورية الضبّاط في مصر". )130(
 .60، 51، ص2، جثورة مصربشارة،  )131(
  تجربة المصرية والتجربة التونسية بعد الثورة، انظر: بشارة: "لهذا تقدمت تجربة تونس وتعثرت الثورة المصرية": عن الفرق بين ال )132(

http://alasr.me/articles/view/15787 
  الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب والثورة المضادة": مزيد التوسع في ماهية الثورة المضادة وتجلياتها: بشارة، "لل )133(

http://www.dohainstitute.org/release/2c3b5c81-bb62-4e49-b648-2e6aee06268e  
(134) http://www.dohainstitute.org/release/2c3b5c81-bb62-4e49-b648-2e6aee06268e 
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  المثقف العربي مفّكًرا في الثورة  
    قراءة في ماهية الثورة ودواعيها وتحّدياتها من منظور عزمي بشارة

م والشد إلى الوراء متمثًال، في نظر عزمي بشارة، في ضرورة القطع مع الدولة البديل من الراهن العربي المتأرجح بين قوى التقد
والكرامة للجميع، وتكّرس الفصل بين  )135(الشمولية والـتأسيس لدولة المواطنين التي تضمن الحّرية والعدالة والمساواة في المواطنة

فهل  .، ووفق ما يقتضيه الدستور وقواعد االجتماع الديمقراطيالسلطات وتتيح التنافس السلمي على الحكم في كنف النزاهة والشفافية
سينجح العرب مستقبًال في التأسيس لدولة مواطنية/ديمقراطية أم أّن األمر بخالف ذلك؟ تبقى اإلجابة على هذا السؤال رهن مستّجدات 

  المشهد العمراني العربي في السنوات القادمة.

  

 استنتاجات

بشارة، بوصفها حركة احتجاجية جماعية تعبّر عن كينونة الشعب وحضوره الوازن في تجلت الثورة في فكر عزمي  -
 معادلة السلطة، وبينت قدرته على التغيير واستبدال الموجود بالمنشود، تأسيسيًا لبداية تاريخ جديدة.

بل تجاوز ذلك إلى محاولة لم يكتف عزمي بشارة، في تعامله مع الثورة في العالم العربي، بالتأريخ لها وسرد يومياتها،   -
 وإمكانات تحويلها إلى نقطة ارتكاز لنهوض حضاري عربي منشود. مفهمة الثورة والبحث في دواعيها وتحّدياتها

أغنى عزمي بشارة مقاربته الحالة الثورية بقراءات جديدة وروافد معرفية متعددة، واعتمد في مفهمته الّظاهرة الثورية  -
 وهي تروم إدراك البناء الداخلي للثورة وكيفيات اشتغالها. منهجية عابرة االختصاصات،

 إلى الديمقراطية في سياق عربي أمًرا ضروريا وعزيًزا في الوقت نفسه. ومرّد ذلك في نظر بشارة بدا االنتقال من الثورة -
لكن يبقى الحلم مشروًعا؛  .استحكام العصبية الطائفية والحزبية واأليديولوجية، وسطوة العسكر وصعود الثورة المضادةإلى 

ألن الثورة رفعت الخوف من القلوب، وأعادت ترتيب العالقة بين الحاكم والمحكوم، ومكنت المواطن اكتساح المجال 
 العام.

انتقل عزمي بشارة بمرونة بين وظيفة المؤرخ المعني بتجميع الوقائع وترتيبها، ووظيفة عالم االجتماع المشغول بتحليل  -
يكها، واألنثروبولوجي المعني بالوعي بسلوك الجماعة وفهم اشتغالها من الداخل؛ ووظيفة عالم النفس الذي الظواهر وتفك

يحاول سبر أغوار الذوات وما يعتمل في شعورها وال شعورها، فكانت مقاربته الحدث الثوري والفاعلين فيه مقاربة 
 شمولية بامتياز.

تغيير ونقطة ارتكاز إلقامة دولة مواطنية/ديمقراطية، وألنها صوت  انحاز عزمي بشارة إلى الثورة؛ ألنها مشروع -
المستضعفين الصارخ في وجه مافيا المال واالستبداد، ونّظر بشارة في الثورة وفّكر فيها وانغمس في تحدياتها ومعضالتها، 

  فبرز في مقام المثقف المسؤول.                                  

؛ هكذا حّدث النفري وكذلك شأني في تدبّر قضايا مفهمة الثورة، وتبيّن دواعيها وتحّدياتها "ضاقت العبارةكلما اتسعت الرؤية "
 ألفيتني ال أّدعي إحاطة جوانبه كلها.  في فكر عزمي بشارة، فكلما اتسع فضاء السؤال في تناول هذا المبحث المعرفي
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