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التحميل السياسي ومنظومة التغيير العربي
م.د.طالل حامد خميل
كمية القانون والعموم السياسية /جامعة ديالى
الممخص

إن التحوالت الفجائية التي تتوالى في العالم العربي ،والتي اعترفت كل اطر

الدراسة األكاديمية  ،بعجزىا المسبق عن التوقع بحدوثيا أو التنبؤ بمحظة انفجارىا،
ربما شكمت محطة تاريخية ،ذات اثر حاسم عمى طبيعة

التحميل السياسي نفسو،

ستدفع التحميل إلى مزيد من التواضع الذي آل إليو مساره ،فإذا كان
انتقل م ـن (المتوقع ) إلـ ى ( المحتمل )  ،فإننا بصدد انتقالو من

التحميل ـقد
( االحتمالية )

إلى(التفسيرية) ،دون أي إضافة مبالغة تتصل بقدرتو عمى التوقع أو التنبؤ .مما حمل
المحممون السياسيون العرب أن ينصرفوا إلى تفسير الظواىر بعد تشكميا ودراسة
الثورات بعد انفجارىا ،والسعي لبناء النسق مفيومياً بيدف الفيم والتحميل0

يحاول ىذا البحث بيان القصور في التحميل لما حدث في الشارع العربي ،

ويوضح مواطن اإلرباك التي انتابتو  ،فمن أىم مواطن اإلرباك التي تشكمت في
بدايات الثورات العربية  ،ىو انطالقيا من النقاط الخارجة عن رؤية النظام السياسي
والمحمل السياسي معا  ،ففي الوقت الذي كان النظام السياسي يسخر كل عممو
األمني لمتابعة وتحديد الجماعات السياسية المعارضة سواء كانت أحزابا أو حركات
أو مؤسسات مجتمع مدني  ،انطمقت الثورات من تجمعات شبابية ما لبثت أن حشدت
الجماىير خمفيا وامتدت لتشمل كافة فئات الشعب العمرية والوظيفية  ،فضال عن
استخدام التواصل عبر الشبكات المعموماتية المتطورة والخارجة عن سيطرة النظام
،لقد لعبت وسائط االتصال الحديثة ،المتمثمة خصوصا في المواقع والشبكات
االجتماعية ،مثل « فيسبوك » و»تويتر» ىذا الدور ،أي التقريب بين الناس ،الجمع
بين األفكار والطموحات والرغبات المشتركة ،دفع الناس إلى اجتراح طرق التعبير
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عن آرائيم في حرية تامة ،بعيدا عن كل أشكال القمع الذاتية والجماعية وبعيدا عن
الرقابة والمنع.
المقـــدمــة
شيد الشارع العربي في األشير األخيرة لنياية العقد األول وبداية العقد الثاني
من األلفية الثالثة حراكا شعبيا سياسيا وتوات ار لمثورات الساعية لمتغيير  ،وعى الرغم
من اختالف األمكنة واألزمنة من حيث التوقيت إال أن الدافع كان واحدا ىو البحث
عن الحرية والكرامة  ،بعد أن عجزت األحزاب السياسية المعارضة سواء في الداخل
أم المنفى من أن تحشد لإلصالح والتغيير ما استطاع فعمو شباب الثورات ضد
األنظمة السياسية التي لم تكن تتوقع أن يحدث ما حدث ألنيا نامت عمى تحميل
سياسييا ورجال المصالح المرتبطين بيا فراحت تحمم بالحكم مدى الحياة والتوريث ،
فكان تسونامي الشارع العربي الذي لم يبق ولم يذر  ،ليثبت الشباب العربي مأثرة
جديدة في وقت تعز فيو المآثر  ،وليقمب طاولة التحميل السياسي رأسا عمى عقب
مثبتا عجزه وقصوره0
أهمية البحث
تعد عالمات العجز التحميمي وقصوره عن فيم ما حدث  ،وعدم القدرة عمى
استنباطو وتوقعو  ،دليال عمى عدم االفادة من التجارب التاريخية وقراءتيا قراءة
تحميمية  ،فان ماتمر بو األنظمة العربية من حراك عاصف يشبو الى حد معين ما
مرت بو المجتمعات الغربية في القرن الثامن عشر ،إذ فتحت الثورة الفرنسية الطريق
عمى تداعيات ىائمة ،تعرضت الرتدادات وانتكاسات عدة قبل أن تنضج نتائجيا التي
قد انفجرت الثورة الفرنسية في العام 1789م ،
احتاجت إلى عقود طويمة كي تستقر ،ف
لكنيا جوبيت بتكتالت أوروبية متالحقة تجمت بحروب عديدة ،وقد رست في مؤتمر
فيينا ( )1815-1814عمى ىزيمة الثورة واعادة األمور إلى ما كانت عميو قبميا
وتأكيد شرعية العائالت في اإلمساك بالعروش  ،ثم لتنفجر ثورات مضادة عدلت في
اتفاق فينيا ( 1830م) وثورات أخرى أدت إلى قيام النظام الجميوري في فرنسا
( )1848واحداث تعديالت دستورية في النمسا واطالق مسار معقد من التحوالت
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التغيير التي صاحبت سقوط األنظمة في أوربا الشرقية في العقد األخير من القرن
الماضي  ،وانفراط عقد االتحاد السوفيتي  ،وشيوع أنظمة الحكم الديمقراطية  ،حتى
سميت تمك الفترة بموجة الديمقراطية واالصالح السياسي  ،التي ىزت عروش اعتى
األنظمة دكتاتورية واستبدادا  ،فراح محممو األنظمة العربية يعممون ما حدث ألسباب
وعمل مختمفة ال تمت لواقع األنظمة العربية بصمة من قريب أو بعيد  ،واألدىى من
ذلك أن السياسيين العرب راحوا يتحدثون مع انطالقة عممية التغيير في تونس بأنيم
ليسوا مثل تونس  ،فكان تسونامي الشارع العربي المتواصل في سحب شرعية
األنظمة الواحد تمو اآلخر منطمقا من تونس ،أليس ما حدث يمثل قصور في قدرة
التحميل السياسي التي انسحبت عمى عدم القدرة عمى التعامل الرشيد مع أزمة النظم
؟ اال ينبغي التعامل مع تأثير التحوالت العربية الراىنة ،ليس فقط أن نستعيد ثقتنا
بأنفسنا ومجتمعاتنا سياسياً ومعنوياً ،بل أن نستعيد تمك الثقة كذلك بمفاىيمنا التي
تممك قدرة تفسيرية لمظواىر التي تختص بيا مجتمعاتنا

 ،عمى غرار ما فعل يوماً

«ابن خمدون» الذي ال زلنا نأكل من خبزه المنيجي رغم مرور قرون عديدة ؟
فرضية البحث

ينطمق البحث لإلجابة عن التساؤالت التالية-:
مامواطن القصور في التحميل السياسي ؟ وما اإلرباكات التي أدت الى ما آل
إليو التحميل ؟ االينبغي التعامل مع تأثير التحوالت العربية الراىنة ليس فقط من باب
استعادة الثقة بالمناىج األكاديمية لمتحميل السياسي فحسب  ،بل استعادة الثقة

بمفاىيمنا التحميمية التي تمتمك القدرة التفسيرية لمظاىرة االجتماعية وعمى غرار ما
فعل يوما ابن خمدون الذي ال زلنا نأكل من خبزه المنيجي رغم قرون عديدة ؟
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قسم البحث عمى مبحثين وخاتمة  ،ففي المبحث األول تم تبيان معنى التحميل
السياسي وأىميتو  ،وقد جاء ىذا الجانب النظري لمرد عمى موجة التحميالت السياسية
وكثرتيا بحسب كثرة القنوات الفضائية التي تعرض لنا في اليوم الواحد عشرات
المحممين الذين يطرحون رؤاىم بدافع النظرة األحادية المجتزأة والتي أسيمت في
تغييب الفعل الثوري لمشعوب العربية  ،مستثنين من ذلك بطبيعة الحال وجيات
النظر والتحميالت المبنية عمى أسس التحميل السياسي العممية0
اما المبحث الثاني فقد تم تكريسو لعرض مواطن الخمل التي انتابت التحميل السياسي
سواء قبل األزمة أم بعدىا  ،فضال عن اإلرباكات التي أدت الى قصور التحميل ،كما
سنسعى الى بيان منظومة التغيير العربي من حيث انساق التشابو واالختالف في
دوافع ومأالت األحداث  ،وفي خاتمة البحث حاول الباحث الكشف عن قراءة
تداعيات ثورات الشارع العربي عمى صعيد البمدان التي شيدتيا وتداعيات ذلك عمى
الصعد العربية والعالمية 0
المبحث األول
في معنى التحميل السياسي وأهميته
يحيل عدد من الكتاب والمفكرين بواكير موضوعة التحمي

ل السياسي الى

ظيور المدرسة السموكية التي احدث منيجيا إضافة المزيد من العممية لعمم السياسة
 ،ولعل أىم ما أسس لو ىذا المنيج – حسب ادعائيم – ىو التحميل السياسي  ،إذ
بدأت الدراسات السياسية المعاصرة تبتعد عن الدراسات الوصفية وتقترب من
الدراسات التحميمية (  ، )1إال أن نظرة متفحصة لحقيقة التحميل السياسي تحيمنا الى
كون موضوعو قديما قدم عمم السياسة ذاتو  ،فقد التزم أفالطون في منيجيتو بإحدى
صور التحميل السياسي من خالل البحث في المثاليات نتيجة لرفضو القيم السائدة في
مجتمعو ورسم صورة مستقبمية الستق ارره من خالل أسموب الحوار المرتبط بااللتزام
السياسي الى وضع أسس مجتمعية يمكن معيا اإلجماع عمى القبول السياسي ومن
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خالل تراتبية اجتماعية مقفمة الى الحد التي اعتقد بأنيا يمكن أن تفرز وضعا سياسيا
فاضال ومثاليا ،وىو بذلك العمل ال يفصل السياسة عن الكل االجتماعي ويعكس
قراءتيا عمى الرغم مما أحاط بيا من ظروف إعدام معممو سقراط  ،إال انو ال يمكن
تجاىميا في بدايات التحميل السياسي (0)2
ثم جاء أرسطو ليضع من خالل منيجو دفعة قوية وواضحة في أسس التحميل
السياسي المبني عمى الكل االجتماعي  ،من خالل تشديده عمى القانون في إطار
الدولة وتقسيمو لنظم الحكم وطبقات المجتمع التي اتسمت بانفتاحيتيا  ،واألكثر من
ذلك فان أرسطو وضع نظرية في الثورة حمل في الفرضيات التي أسسيا مبادئ الثورة
واالنتفاضة الشعبية عمى الحكم المستبد  ،موضحا لممؤسسة السياسية خارطة طريق
تمكنيا من استيعاب الشعب وعدم إيصالو الى مرحمة الخروج عمى السمطة  ،مبينا أن
ركيزة أي ثورة في أي شكل من أشكال الحكم ىي عدم المساواة  ،فالنا

س يثورون

من اجل المساواة ( ، )3فكانت آراء أرسطو في الثورة من العمق إذ انو وعمى الرغم
من التطورات التي شيدىا العالم  ،فإنيا ال زالت تقدم صورة واقعية لحقيقة دوافع
الثورة  ،كما أن أرسطو وضع نظريتو في الثورة لدوافع استطاعت قدرتو التحميمية من
رسميا خشية عمى النظام السياسي الذي تحقق في أثينا (  )4إذ انو لم يكتف بتحميل
دوافع الثورة وأسبابيا فحسب  ،بل وضح الكيفية التي تتمكن معيا السمطة السياسية
من معالجة الثورة وعدم التسبب في تأجيجيا0
أن مراحل الفكر السياسي تكشف العديد من األسماء التي كان ليا إسيام في
التحميل السياسي مثل ابن خمدون ،1332الذي شخص أزمة الدولة اإلسالمية ودورة
حياة الدولة ودور العصبية في بناء الدولة وقوتيا في ( المقدمة ) ،و ميكافيمي
، 1469الذي وضح أسباب ضعف وتفكك ايطاليا وضرورة القائد المنقذ في كتابو (
األمير)  ،وروسو ، 1712في العقد االجتماعي إذ حمل تداعيات تحوالت الحياة وما
سببتو من غربة مجتمعية وضرورة التكاتف في المجتمع الستق ارره من خالل عقد
يبرمونو مع الحاكم  ،وغيرىم مما ال تسمح محدودية البحث من ذكرىم  ،تؤكد ما
ذىبنا إليو في كون التحميل السياسي قديم قدم السياسة والفمسفة 0
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أن السياسة ميما كانت حقيقتيا وطبيعتيا فيي مجرد جزء من الكل االجتماعي
الذي يتكون من عناصر مترابطة وأجزاء متداخمة ومكونات تتأثر وتؤثر سببيا
وترابطيا في بعضيا بعضا  ،وينطمق التحميل السياسي من فرضية انو عمى الرغم من
تداخل األجزاء مع الكل االجتماعي وتشابكو اشد التشابك فانو باإلمكان فرز الجزء
السياسي من اجل دراستو دراسة مستقمة وفيم عالقتو باألجزاء األخرى كالجزء
االقتصادي والثقافي والقانوني والتاريخي والنفسي  ،وان اليدف األساس من ىذا
الفرز ىو فيم الجزء السياسي وتوضيح موقعو وأىميتو وتقييم مدى تأثره وتأثيره
باألجزاء األخرى واستقراء ما سيحدث سواء عمى صعيد الجزء أم الكل االجتماعي ،
فعممية التحميل السياسي مرتبطة اشد االرتباط بالعوامل األخرى 0
فالتحميل السياسي عممية ذىنية بحتة تغوص في طبيعة المعطيات التي تمثل مرتكز
التحميل  ،وان ىذه العممية ال تكتفي بما ىو حاصل والتكين بنتائجو فحسب  ،بل
يمكن لممحمل السياسي أن يستشرف المستقبل وما ستؤول إليو العممية السياسية من
خالل الربط التاريخي والنفسي واالجتماعي ،إذا التحميل

ىو عممية بحث وتفسير

حدث معين ومعرفة أسبابو وكذلك معرفة االحتماالت الممكنة وغالباً ما يتعمق في
فيم وشرح موقف اتخذ من جماعة أو حزب أو دولة أو حتى بحمف ما..

الخ تجاه

موقف محدد وتفسير ذلك .وكذلك محاولة معرفة بعض الظواىر واألحداث السياسية،
والتحميل السياسي ىو في النياية وسيمة يتم من خالليا

إيصال فكرة أو وجية نظر

معينة الى المتمقي من خالل عرض جميع جوانب الحدث واستنتاج أسبابو ودوافعو
وتوقع ما سوف تؤول إليو األحداث في المستقبل ومعرفة تأثيراتو عمى الواقع ،وذلك
بأفضل وأسيل أسموب ممكن ان يستوعبو المتمقي محاوالً اإلجابة عن األسئمة المعمقة

والمبيمة لديو  ،وكذلك محاولة التأثير عميو وبالتالي يكون لدى المتمقي تصور ورأي
تجاه حدث يشاىده ويسمع عنو)5(.
ويمكن تعريفو أيضا بأنو -

التحميل السياسي  -ىو البحث في االحتماالت

الممكنة لمسارات التفاعالت بين القوى السياسية في المجتمع وتفسير عممي واضح
لنوع العالقات بين ىذه القوى السياسية الداخمية والخارجية)6(0
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المحمل السياسي يحاول دائماً البحث عن إجابة لمسؤال "لماذا" بطريقة موضوعية
ف

ومنطقية فضال عن البحث في ماىية العالقة بين الحدث السياسي ومعطياتو

األساسية في االنعكاس االقتصادي واالجتماعي والنفسي  ،وتأثر وتأثير بعضيا
بعضا  ،فاىم دور يقوم بو التحميل السياسي ىو االطالع المكثف والعميق عمى
التفاصيل المتعمقة بالحدث السياسي وانعكاساتو واستشراف أثره المستقبمي
وخالصة القول أن التيار السموكي والتحميمي يجزم بان عمم السياسة من الممكن أن
يصبح كالعموم التطبيقية والتجريبية ويستخدم مناىج وتقنيات البحث العممي في دراسة
السموك السياسي  ،من خالل إتباع التقسيم المرحمي لمحدث السياسي والتي تمثل
الخطوات العممية لمتحميل والتي نستطيع إجماليا بأربعة مراحل كما موضحة في
الشكل التالي -:
المرحمة األولى

المرحمة الثانية

المرحمة الثالثة

المرحمة الرابعة

اإلدراك

التشخيص

االقتراحات

إعادة البناء

الفيم

التوصيف

التوصيات

البديل األمثل

اإلحساس

التفكيك

العالج

الرؤية الجديدة

الشعور

التحميل

برنامج العمل

التداعيات

المالحظة

البحث

خارطة الطريق

االستشراف

وتتضمن

وتتضمن

وتتضمن

وتتضمن

المصدر :عبدالخالق عبداهلل  ،حكاية السياسة ،بيروت  ،المؤسسة الجامعية لمتوزيع
والنشر، 2006،ص 151
عمى إال يفيم أن العممية التحميمية توظف ىذه المراحل بشكل يمكن مالحظتو ،
فالمراحل متداخمة وكل الذي يحدث ىو أنيا مجزأة في ذىن الباحث أو المحمل
يستعين بيا من خالل إدراكو لطبيعة الحدث السياسي وفيمو وشعوره ومالحظتو
ليتمكن من تشخيص عمة الحدث وتوصيفو وتحميل كل مكون وما ارتباطو مع
المكونات والمعطيات األخرى ويبحث عن دورىا في الحدث بشكل عام ليتمكن من
وضع االقتراحات والتوصيات والعالج الذي يتضمن برنامج العمل وخارطة الطريق
437

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

لمحدث وتشابكاتو ليتمكن من إعادة البناء في المكونات الجزئية وتفاعميا إلنتاج الكل
الذي يتمخض عن الحدث من خالل ظيور رؤية جديدة يصوغيا الحدث ذاتو لبيان
التداعيات المترتبة عميو واستشراف الحالة المستقبمية لمبناء االجتماعي الكمي المتولد
من ذات الحدث 0
وما دام التحميل يختص بمسالة اجتماعية فال مناص من القول بان العممية
التحميمية قد تصيب وقد تخطا  ،وىذا عائد الى اإلحاطة الموضوعية الشاممة
والمعطيات المتوافرة لممحمل ومدى فيمو واستيعابو لطبيعة وتاريخ مكان وزمان
الحدث وحيادية المحمل و إدراكه لطبيعة المصالح التي تربط القوى السياسية في
المجتمع ونوعيا ومدى تأثيرىا في شكل العالقة.

فضال عن امتالكو للمعمومات

الخاصة حول الموضوع من خالل موقعة أو اتصاالتو  ،وخبرة المحمل السياسي في
المجال الذي يكتب فيو )7( 0
المبحث الثاني

إخفاقات التحميل السياسي لمنظومة التغيير العربي
تنطمق فرضيتنا األساسية في ىذا البحث من أن ما يشيده العالم العربي من

تحوالت ،ىو مجرد عتبة لوالدة عالم عربي جديد ،فان التحوالت تتجاوز لكونيا تغيي اًر
في بعض األنظمة السياسية ،أو تعديالً في دساتير الدول أو تحقيقاً لمطالب

إصالحية ،بل إنيا مجرد مرحمة انتقالية تتسم بكل السمات األساسية لممراحل

التاريخية االستثنائية ،التي تميد لتحوالت أكثر جذرية .بيد أن الال استقرار ىو سمة
الراىن ،والغموض ىو سمة المآالت ،وبينيما عممية تاريخية متدحرجة غير قابمة
لمضبط إال بصورة موقتة ،وعمى الرغم من اختالف المسارات وتفاوت إيقاعيا ،إال أن
العودة إلى الوراء تبدو شبو مستحيمة.
كان العالم العربي في بناه السياسية المعاصرة ،ما قبل التحوالت ،إنما ينتمي إلى
العالم القديم ،إذ االستبداد امتداد لمدولة السمطانية التاريخية،

واذ اليياكل السياسية

إنما ىي تقميد واستعارة لممؤسسات الغربية دون منظومة العقالنية السياسية التي
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قامت عمييا الدولة الحديثة والتي تتجمى أوالً بسيادة القانون( ، )8واذ

جيدت ىذه

الدولة لولوج روح العصر فإنيا شكمت (تحديثاً دون حداثة ) بحسب مصطمح (برىان

غميون) في معالجتو لمحنة الدولة العربية المعاصرة ()9

إذن ما نشيده يأخذ من الناحية الشكمية ومن حيث النتائج القريبة شكل انتفاضة ،لكن
من حيث العممية المترتبة عمييا والقابمة لمتدحرج إنما ىي ثورة ،والناتج المباشر ليا
ىو تغيير في رأس النظام وفي السمطة التنفيذية ،لكن ثمة استمرار لبعض ىياكل
النظام األساسية كالجيش واألجيزة األمنية واألجيزة الدبموماسية والبنية اإلدارية .إذن
نحن أمام صنف جديد من الثورات :ليس ىناك قيادة فردية لمثورة ،ليس ىناك زعيم
رمز وليس ىناك إيديولوجية واحدة لمثورة ،وليس ىناك تخطيط مسبق النفجارىا،
فالثورة تنتج قيادتيا الجماعية بعيد اندالعيا ،وتنتج خطابيا في مجرى تحققيا)10( .
ال شك أن العالم العربي عمى أبواب مرحمة جديدة ،جاءت صاخبة أكثر مما
كنا نتوقع ونظن ،وال تقتصر في نتائجيا عمى األحداث والوقائع ،إنما عمى األفكار
أيضاً ،واألمر الذي يستدعي عدم الركون إلى األفكار السياسية ذاتيا دون تمحيص

ومراجعة إنما ينطمق من عدم القدرة عمى التحميل السياسي التي رافقت المشاىد

التغييرية  ،كما يعكس عدم االكتراث بالحالة التي وصل إلييا المواطن العربي من
الحرمان وىدر الكرامة وتغييب الحريات واالستئثار بسدة الحكم واإلثراء عمى حساب
ماليين الفقراء 0وىنا ال بد أن نسال  ،أين مواطن القصور المعرفي ألسس التحميل
السياسي التي رافقت وترافق التغيير أو السعي لو ؟ وىل أن الجمود الفكري عطل
استشراف ما آلت إليو األمور في الشارع العربي ؟ أم أن سعي المحمل الى إرضاء
الحاكم وما يمني بو النفس لمحكم مدى الحياة والتوريث من بعده كان المسيطر عمى
جل التحميالت السياسية قبل وأبان األزمة ؟ كل ىذه األسئمة وغيرىا تستوجب الوقوف
عندىا لبيان مدى قصور التحميل السياسي 0
إن التحوالت الفجائية التي تتوالى في العالم العربي ،والتي اعترفت كل اطر
الدراسة األكاديمية واالستخبارية ،بعجزىا المسبق عن التوقع بحدوثيا أو التنبؤ بمحظة
انفجارىا ،ربما شكمت محطة تاريخية ،ذات اثر حاسم عمى طبيعة التحميل السياسي
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نفسو ، ،فأصبحنا أمام مأثرة عربية في وقت تعز فيو المآثر ،ستدفع التحميل إلى
مزيد من التواضع الذي آل إليو مساره ،فإذا كان
إلـ ى ( المحتمل )  ،فإننا بصدد انتقالو من

التحميل ـقد انتقل م ـن (المتوقع )

( االحتمالية ) إلى (التفسيرية ) ،دون أي

إضافة مبالغة تتصل بقدرتو عمى التوقع أو التنبؤ.

مما حمل المحممون السياسيون

العرب أن ينصرفوا إلى تفسير الظواىر بعد تشكميا ودراسة الثورات بعد انفجارىا،
والسعي لبناء النسق مفيومياً بيدف الفيم والتحميل،

لحظة البوعزيزي عكرت عمى
ف

رىط المحممين ىؤالء صفو ركونيم إلى قدراتيم الواثقة ،في بناء المسارات المستقبمية
لمظواىر  ،فمحظة البو عزيزي اقرب إلى أن تكون (سندروم ، )11 ( )Syndrome
ألنيا تزامن أو تناذر مجموعة أعراض ترتد إلى سبب واحد لكنو مولد لنتائج غير
محسوبة ،إن (البوعزيزي سندروم ) قطع عمى المفاىيم التحميمية مطامحيا وادعاءاتيا
وكشف غرورىا  ،وأظيرت العجز العممي عن اإلحاطة الشاممة بالظواىر اإلنسانية.
( )12لقد منح الفعل الذي قام بو بو عزيزي الثورة التونسية إمكانية قمب األوضاع،
فيو يبين أن اإلنسان يستطيع أن يجد قوة حتى في عجزه ،ويستطيع أن يكون
موجوداً عبر االختفاء ،ويغمب حقوقو عبر خسارة كل شيء .إنو تماماً نقيض بن

عمي ومبارك المذين ال يمكن أن يكونا موجودين إال بإلغاء الباقين  ،لقد كان الحدث
التونسي المحرك الخارجي الفاعل لمثورة في مصر0
لقد عاشت المجتمعات العربية ركوداً غير مبرر عمى مدى عقود من السنوات،

رغم ما لحق بيذه المجتمعات من حوادث وعواصف فاجعة ،كان عمييا أن تفجر

غضب ىذه المجتمعات وتخرج ما في داخميا من احباطات ،إال أن ىذا لم يحصل -
يستثنى من ذلك ظاىرة المقاومة التي ليا سياقيا الخاص ،والتي شكمت تعبي اًر مبك اًر

عن عالقة التجاور الخالق بين العقالنية السياسية والميتافيزيقا ،ولنقل اإليمان ببعده

الغيبي ،وبوصفو محركاً ثرياً لإلرادات الحرة  -لقد كان الركود العربي ظاىرة غير

عقالنية وغير مفيومة وغير مبررة .ثم عندما نيضت ىذه المجتمعات عمى النحو
الذي نشيده اآلن ،بدت كذلك مفاجئة خارج أي حسبان ،وألنيا بدت غير مفيومة
كفاية في لحظة انبثاقيا ،فقد أربكت

التحميل  ،في حين أنيا في حقيقتيا تعيد
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االعتبار لمتحميل  ،من حيث أنيا ترسم لو حدوده وتظير إمكانات استساغتو وتفسيره
لمحدث.
ففاعمية التغيير العربي واندفاعي ة شبابو عقدت الخيط الذي يجمع أجزاءىا
ويسوقيا في وجية واحدة من المستوى األكاديمي النظري إلى المستوى السياسي
العممي ،من موضوع العمم بوصفو مفيوماً كمياً إلى النظرية السياسية التي تأنف

التفسير ببعد واحد إلى المقاربة العممية التي تعيد صياغة مفيوم التغيير وفقاً لترابطو

مع مفاىيم أخرى ،إن ما نحن بصدده ىو

إن إرادة
ثورات غير مأسورة ببعد واحد ،ف

اإلنسان العربي الراىنة تكسر كون اإلنسان أسير حاجاتو فقط ،إلى كونو إنساناً

تحركو تطمعاتو أيضاً.

كما أن من أىم مواطن اإلرباك التي تشكمت في بدايات الثورات العربية  ،ىو

انطالقيا من النقاط الخارجة عن رؤية النظام السياسي والمحمل السياسي معا  ،ففي
الوقت الذي كان النظام السياسي يسخر كل عممو األمني لمتابعة وتحديد الجماعات
السياسية المعارضة سواء كانت أحزابا أو حركات أو مؤسسات مجتمع مدني  ،وكان
المحممون يعقدون موازين القوة الشعبية والمادية ويخمصون أن الميزان لصالح األنظمة
السياسية  ،انطمقت الثورات من تجمعات شبابية ما لبثت أن حشدت الجماىير خمفيا
وامتدت لتشمل كافة فئات الشعب العمرية والوظيفية  ،فضال عن استخدام التواصل
عبر الشبكات المعموماتية المتطورة والخارجة عن سيطرة النظام  ،لقد لعبت وسائط
االتصال الحديثة ،المتمثمة خصوصا في المواقع والشبكات االجتماعية ،مثل
«فيسبوك » و»تويتر» ىذا الدور ،أي التقريب بين الناس ،الجمع بين األفكار
والطموحات والرغبات المشتركة ،دفع الناس إلى اجتراح طرق التعبير عن آرائيم في
حرية تامة ،بعيدا عن كل أشكال القمع الذاتية والجماعية وبعيدا عن الرقابة والمنع.
لقد عوض(فيسبوك) و( تويتر) ،إلى حد بعيد ،الدور الذي كانت تمعبو األحزاب
والزعماء السياسيون في صياغة رؤى وأفكار نظرية من أجل التغيير وفي قيادتو
وتوجييو ،بل إن وسائط االتصال الحديثة ىذه غطت عمى

(اإلفالس ) المريع ليذه

األحزاب والشخصيات السياسية .لقد كان داال أن أغمب ىذه التحركات الجماىيرية
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الشبابية ،التي ىدفت إلى التغيير وحققتو بالفعل ،كانت متعددة المشارب والتوجيات،
حيث بدت أحيانا كما لو أنيا ىالمية ،تماما كما ىي متعددة الشبكة العنكبوتية
وغرف الدردشة التي في داخميا يتحاورون ويتبادلون اآلراء .داخل ىذه الشبكات
عيم نفسو ،دون الحاجة إلى
االجتماعية ،يمكن ألي كان أن يصير حزب نفسو وز َ
أ أن الكثيرين منيم
أوصياء أو آباء إيديولوجيين رمزيين أو إلى فعمة سياسيين بد
بعيدون ،كل البعد ،عما يفكر فيو الشبان والشابات .كل شيء يقول إنيم شباب معولم
 ،بنفس الشكل والمباس الذي يمكن أن تجد عميو حشود الشباب ،سواء في ساحة
(تيانانمين ) في الصين أو في (ساحة التحرير ) أو في ( ساحة التغيير ) أو في (
دوار المؤلؤة) أو في غيرىا من األماكن )13( .وىنا ال بد من السؤال لماذا الشباب
؟تشيد المنطقة العربية ما

يعرف بالطفرة الشبابية ،حيث يمثل الشباب في المرحمة

العمرية من  15إلي  29سنة أكثر

من ثمث سكان المنطقة .وتعاني ىذه الفئة
وسياسي ،جعمتيا في مقدمة الفئات

العمرية مظاىر إقصاء اقتصادي واجتماعي
المطالبة بالتغيير والمحركة لو .وتعد البطالة من

أىم المشاكل التي يعانييا الشباب

في العالم العربي ،حيث ترتفع مستويات البطالة إلي

 25%بين الشباب مقارنة

بالمتوسط العالمي  .%14.4وتتركز نسب البطالة بشكل كبير في

أوساط الشباب

المتعمم الحاصل عمي تعميم عال ،حيث يمثل الشباب المتعمم نحو  %95من الشباب
المتعطل عن العمل في العالم العربي .كما ترتفع نسب البطالة بشكل كبير في
أوساط الشابات المتعممات ،حيث تشغل المنطقة العربية موقعا متدنيا بين مناطق
العالم من حيث إدماج المرأة في سوق العمل .يعاني الشباب أيضا تدني مستويات
األجور ،وسوء ظروف العمل ،حيث يعمل نحو  %72من الشباب في القطاع غير
الرسمي .وقد أثر كل ذلك

بالسمب في الظروف االجتماعية لمشباب في الوطن

العربي ،حيث تفشت ظاىرة العنوسة ،وتأخر سن الزواج بشكل كبير .ووفقا لمتقارير
الدولية ،فإن أكثر من  %50من الذكور في المرحمة العمرية من  25إلي  29لم
يسبق ليم الزواج ،وىي النسبة األعمى بين الدول النامية .ومن ناحية أخر ى ،يعاني
الشباب في العالم العربي إقصاء سياسيا واضحا ،حيث أدى غياب الحريات السياسية
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والمدنية ،وضعـف األحزاب ومنظ ـمات المجتمع الم ـدني ،واالنتياكات الواسعة لحقوق
القنوات

اإلنسان إلي انصراف الشباب عن المشاركة السياسية من خالل
الشرعية( )14والمجوء الى شبكات التواصل

لقد أصبحت ىذه الشبكات االجتماعية بمثابة ساحة إغريقية ،أي ساحة مفتوحة
لتبادل اآلراء ،فييا يعبر الناس عن رغبتيم العارمة في الحياة وفي التمتع بالحرية
وممارستيا .وقد ازداد دور ىذه الفضاءات األنترنتية وتعاظم

 ،خصوصا في

المجتمعات التي يل قى داخميا الناس أنفسيم -كأفراد أو كجماعة -محرومين من
حرية التفكير والتعبير ،مراقبين يوميا في أنماط التواصل بينيم  ،فمن النقطة الخارجة
عن رؤية النظام التي أسست لعنصر المباغتة  ،ومن إمكانية التواصل في تحديد
الموعد واليدف  ،وعظمت من زخم التظاىرات لتصبح مميونية  ،يحصل عامل
اإلرباك لمنظام السياسي والتحميل السياسي معا  ،المذين لم يظنا أن التسرب والبمل
سيأتي من أقبية الشعب من أناس غير مسيسة طبقة متوسطة برجوازية صغيرة،
يخرجون يطالبون وييتفون  ،فأصبحنا أمام مخاض فكري اجتماعي يشكل مرحمة
القرن الحادي والعشرين 0
إن اكتمال الرؤية بيدف فيم المشيد العربي برمتو الذي يرتكز إلى التحوالت
الراىنة ،يستدعي كذلك تركيز التحميل ،داخمياً عمى دور الشباب ،لناحية شواغميم

وميكانيزمات التعبئة والتحريك لدييم ،من زاوية ميكروسوسيو -بوليتيكية ،وليس كمية
وعامة فحسب ،ويستدعي خارجياً تحميل دور النظام الدولي بقواه المييمنة ،وتحديداً

أميركا وأوروبا ،المتين تؤديان دو اًر مباش اًر في مسار التطورات ،وان ذلك يساعد عمى

الحؤول دون الوقوع في غمواء المقاربة البنيوية التي تركز عمى العوامل الداخمية فقط

دون العوامل الخارجية0
ان ظروف األزمة وعناصر تشكميا

ضاقت وضيقت عمى المحمل السياسي نتيجة

األزمة تتميز بأحداث تغييرات في العالقات بين أطرافيا كما تؤدي
لضغط الوقت  ،ف
إلى رفع حالة التوتر بين األطراف المعنية بيا ،واألزمة طبقا ليذا التعريف ىي
(لحظة احتقان تاريخي في النظام يتعين التعامل السريع معيا لتجاوزىا
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النو ينصرف لخصائص األزمة في مجال

العالقات الدولية أكثر منو ألزمة نظام سياسي ولعل تحميل (ديفيد ايستون ) لألزمة في
النظام السياسي  ،يربط فيو بين مفيوم األزمة ومفيومين آخرين ىما مفيوم اإلجياد
" "Stressومفيوم االستم اررية أو البقاء ". "Persistenceالمفيوم األول يشير الى
الظروف التي تتحدى أو تيدد قدرة النظام عمى البقاء ،وىي

أحداث أو أنشطة تنبع

من احد مصدرين  :البيئة الخارجية لمنظام أو من داخل النظام نفسو  ،وتفرض تمك
األحداث بما ينطوي عميو من خمل
النظام عمى البقاء.

أو اضطراب  disturbanceخط اًر عمى قدرة

المفيوم الثاني وىو البقاء ،فيو يتجاوز مجرد استمرار أبنية أو أشكال وعالقات معنية
قائمة وينصرف إلى استم اررية طريقة أو منيج عمل النظام وعمميتو الحيوية الرئيسة.

" "life process of a political system Fundamentalوالتي تعني طرق وأساليب
التخصيص السمطوي لمقيم ( ، )15لقد تحقق اإلجياد وعدم القدرة عمى االستمرار في

األنظمة العربية (تونس ومصر ) في حين لم ينثني شباب الثورة الى الممل عمى
الرغم من تعويل األنظمة عميو ،كما لم يصغوا الى التنازالت التي قدميا  ،ولم ترىبيم
ممارسات األنظمة القمعية فأوصموا النظام الى مرحمة اإلجياد وعدم القدرة عمى
االستمرار  ،وىذا ما سيحصل في ليبيا واليمن وسوريا عمى الرغم من ان المدة
الزمنية غير محددة فقد وصمت األمور الى مرحمة الالعودة0
إن ىذا ربما يفرض عمينا تتمة ما ،لكن في كل حال ،ثمة استدراك ال بد منو،
ىل وقعت ىذه المقاربة في المبالغة واالستعجال؟ وىل تنطوي عمى رومانسية ما
نتحفظ في
تناقض ما سعت إليو أصالً؟ ربما ،وربما كان عمينا أن نتريث قميالً ،وان ّ
نتبين نتائج الثورات العربية ووجيتيا والمدى الذي
إطالق االستنتاجات ،بانتظار أن ّ

ستبمغو ،بيد أن عمينا أن ال ننكر في أي حال ،الوظيفة التحفيزية لألفكار التي يعتم د
التحميل السياسي عمييا بأىم أركانو إال وىو اإلبداع الذىني  ،وال سيما عندما تكون

نتاجاً لثقافة عضوية تولدت من قمب أحداث التغيير ومسايرة لو.
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فيل التغيير آ ت ؟ ىذا ما سنشيده عمى األرجح ،ألنو بالفعل قد بدأ لتوه

 ،فما

يحصل ال يعيد تشكيل الواقع السياسي فحسب ،إنما أيضاً ومع مرور المزيد من

الوقت ،ستتبدى لنا بوضوح أكبر التغيرات التي لحقت باإلنسان العربي نفسو ،وىي
عمى كل حال قد الحت وال يصعب التقاطيا ،وكذلك التغيرات التي ستصيب النخب

الثقافية والسياسية واألحزاب عمى اختالف اتجاىاتيا ليبرالية ويسارية واسالمية.
فما نقرأه من رؤى وخطابات وأطروحات لإلسالميين في مصر وتونس – عمى سبيل
المثال  -يدع لمتأمل العميق .ربما ىذا ما يفسر عبارة (أوليفيو روا) الباحث الفرنسي
المتخصص بشؤون الحركات اإلسالمية ،في معرض تحميمو لدور اإلسالميين في
الثورة المصرية ،عندما قال( :اإلسالميون لم يختفوا لكنيم تغ ير وا) فما نشيده ىو
مصالحة لمرؤية اإلسالمية الحزبية مع ضرورات التواصل واالنفتاح واالعتدال
والواقعية  ،إن اإلسالميين باتوا اقل إيديولوجية وأكثر سياسة ،وراحت نظرتيم إلى
السمطة تتحرر من الجموح اإليديولوجي لصالح تفكير أكثر انجذاباً إلى المصمحة
المجتمعية الشاممة)16( .

فضال عن كل ما تقدم بقي أن نوضح العوامل الخارجة عن إرادة المحمل ،
والتي أدت الى قصور التحميل السياسي وانسياقو وراء أىواء الحكام ورغباييم وىي
-:
 – 1احتكار وسائل التثقيف وسيادة الثقافة األحادية  ،فقد نزعت اغمب األنظمة
العربية والتي تدعي الديمقراطية الى احتكار وسائل التثقيف التي ارتبطت بتقنيات
التأطير التي تقضي تطوير مجموعات منظمة تضم المواطنين في حزمة من
العالقات يتم عبرىا دمجيم في ثقافة المجتمع الكمي من خالل ىيمنة الحزب الحاكم
عمى النقابات واالتحادات وحركات الشبيبة والنوادي الرياضية واألدبية والتي تصب
جميعيا في مصمحة النظام السياسي وتؤطر مخرجاتيا عممية الخضوع أليديولوجية
النظام  ،فالحزب الحاكم ىو ( الحارس الرسمي لسالمة األمة والمعبر الرسمي
عنيا( ، )17كما ىو الحال في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا  ،مما اثر عمى
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إمكانية التحميل الذي يتطمب فضاءات ثقافية واسعة تمكنو من تأدية دوره في الرصد
والمتابعة واالستشراف 0
 -2النفوذ المتعسف الذي مارستو األنظمة السياسية  ،فالنفوذ غير المعقمن يأخذ
أشكال متنوعة عدد( روبير داىل ) عوامل مختمفة تدخل فيو منيا القوة المادية
وامكانية إنزال العقاب والثروة والمكانة والمودة والمعايير والقيم التي تصمح لتمييز نمط
خاص من النفوذ الذي ىو السمطة من غيره من األنماط السموكية  ،وىكذا يقر داىل
بان السمطة حالة خاصة من النفوذ تنطوي عمى خسائر قاسية بالنسبة لمن يرفض
االستسالم ليا واالمتثال ألوامرىا  ،ويعمق موريس دوفرجيو عل ذلك ( أن ما يسميو
داىل السمطة ينبغي أن يسمى اإلكراه ) ويشير الى مقارنة ( تالكوت بارسونز ) الذي
يعد اإلكراه ىو بالنسبة لمسمطة مثمما ىو الذىب بالنسبة لمنقد فال يتم المجوء الى
المعيار المعدني إال في وقت األزمات  ،إذ أن قيمة النقد تستند عادة الى أسس أخرى
( ، )18والنفوذ غير المعقمن الذي مارستو األنظمة العربية حدد كثي ار من قدرات
التحميل السياسي وامكانية إيغالو في سبر أغوار الحدث 0
 -3عدم ركون المحمل الى خمفية عممية وابتعاده عن الحيادية التي تقتضييا العممية
التحميمية فضال عن افتقار العديد منيم الى المنيجية العممية السميمة التي يتطمبيا
التحميل 0
ولكن ومن باب اإلنصاف المعرفي ال بد أن نسجل بأنو إذا عانى التحميل
السياسي من اإلرباك ومن ثم القصور فان مدعاة ذلك

– وكما قررنا سابقا – عدم

القراءة المتأنية لحوادث التاريخ  ،أضيف إلييا أن المحممين السياسيين واألنظمة
الحاكمة ال تق أر النتاج األدبي كما تق أر التقارير البوليسية واالستخبارية  ،فقد تنبأ
الكاتب والروائي المصري محمد سمماوي لكل ما حدث في روايتو التي نشرت قبل
ثالثة أشير من بداية االحتجاجات والتي كانت تحت عنوان (أجنحة الفراشة )

 ،إذ

ترسم "أجنحة الفراشة" سيناريو لالحتجاجات مشابية تماما لتمك التي حدثت بعد

25

يناير/كانون الثاني ،إذ توقع سمماوي أن تتفاقم ىذه االحتجاجات ،بفضل اليواتف
المحمولة وتجمعات فيسبوك ،واإلنترنت ،وتحاول الحكومة حسب الرواية أن تكشف
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عن مؤامرة مدعومة من الخارج لقمب نظام الحكم  ،ووفق الرواية تعتقل الحكومة
جميع أقطاب المعارضة ،كما تعتقل كل المتعاممين معيم ،ومن ضمنيم مجموعة
الشباب وقود العصيان المدني ،ويمضى سيناريو الرواية إلى تخيل امتناع معظم
الموظفين لمذىاب إلى أعماليم ،وكذلك يغمق التجار أبواب محاليم ،وتضطر
الحكومة لالستقالة ،فتبرز ىيأة وطنية تعد النتخابات حرة عمى مستوى البالد .كما
تقدم الرواية مجموعة من الشخصيات التي تسير في خطوط متوازية يربط بينيا أنيم
جميعا يبحثون عن تحقيق ذواتيم ،وذلك في فترة تاريخية حرجة تشيد حراكا سياسيا
غير مسبوق لبمد يبحث ىو اآلخر عن نفسو)19( .
فإذا كانت الثورات العربية عمى األنظمة السياسية بسبب تمادييا وتعسفيا
واستبدادىا بالسمطة وتغييبيا لمجماىير التي أكسبتيا الشرعية في يوم ما  ،فان
المطموب ثورة عمى العمم والنظرية وأنماط التفكير التي أسيمت في الخمل لمتحميل
السياسي 0
الخاتمــة
يستيقض النظام العربي الجديد وأمامو قائمة مزدحمة بالقضايا القديمة والجديدة
،الطارئة والمزمنة ،والساخنة واألقل سخونة ،وتمك التي رحمت مع األنظمة العربية
القديمة  ،واألخرى التي تفجرت مع والدة عمميات التغيير العربي  ،فاألوضاع
االقتصادية واالستقرار والديون والفقر والعدالة في التوزيع والمساواة ىي من القضايا
القديمة التي ال تممك مخرجات الثورة العصا السحرية لتجاوزىا بين يوم وليمة  ،كما
أن إرساء العممية الديمقراطية التي نادت بيا وتنادي الثورات العربية يحتاج الى بناء
مؤسسي قد ال يوافق في بعض األحيان ما إرادتو الثورة من تغيير فيل سيؤدي ذلك
الى عدم االستقرار المزمن ؟  ،فالشعب أصبح لديو أماكن ليرفض وليوصل رؤاه غير
المحدودة مثل ساحة التحرير  ،وساحة التغيير  ،ودوار المؤلؤة  ،وغيرىا  ،وكأننا نعيد
مشيد الديمقراطية في دولة المدينة اليونانية القديمة بما عرف بالديمقراطية الشعبية ،
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وبيذا الصدد ،يمكن لالحتجاجات التي تتصاعد في كل مكان بين المجتمعات
العربية ،أن تضع حداً إلحدى الفترات األكثر رجعية في التاريخ المعاصر ،حقبة

شيدت حكاماً ومثقفين واجتماعيين -ديمقراطيين ،وىم يتخمون عن مبادئ الديمقراطية
التي كانوا يرددونيا في كل مناسبة وحديث والسعي لتحويل الدولة الى مؤسسة عائمية

خاضعة لقانون التوريث  ،ويقترحون طرحاً منيكاً من اإلصالحات العزيزة عمى قموب
الميبراليين ،عوضاً عن مستقبل متألق .أو بعبارة أخرى القيام بعممية تكيف ،وذلك

باالمتناع عن التخمي ،والخضوع ،حتى عن الحقبة األكثر استبدادا 0

لقد أفرزت الثورات العربية بان العصر القادم ىو عصر الشعوب وارادتيا التي
لم تعد ساذجة كما كانت تصورىا األنظمة السياسية باألمس  ،فمم يعد أي نظام في
العالم العربي من حكم المموك واألمراء في دول الخميج الى أمير المؤمنين في
المغرب يمكنو القول ان بمدي ليس تونس أو مصر  ،فقد قاليا السياسيون المصريون
فكانوا أول من اكتوى بأجيج نارىا التي اكتسحت الشارع العربي كاتساح النار في
اليشيم  ،وقاليا الميبيون واليمنيون والعمانيون وغيرىم  ،كما أفرزت ان الشعوب لم
تعد تمني النفس بوعود اإلصالح بل إنيا باتت تسعى لمتغيير

 0فالمرحمة الحالية

والمستقبمي شيدت تكامل جيود الشباب المتعمقة باليوية والكرامة ورفض البطالة
والفقر واالحتجاج عمى التيميش والفساد ومبادرتيم مع حراك سياسي واجتماعي في
ولمتصديق عمى ديمقراطيتو،

المساحة التي افردىا النظام لتحسين صورتو

فكانت النقابات أو االتحادات المينية أو بعض منظمات المجتمع المدني واألحزاب
السياسية باإلضافة إلى اإلسالم السياسي والمعارضة القومية واليسارية التي دفعت
ثمنا كبي ار في حراكيا عبر السنوات والعقود األخيرة .وليذا فإن من نزل إلى الشوارع
ىم فئة الشباب وبقية قطاعات الشعب بأجيالو من رجال ونساء وعمال وفالحين
وقضاة ومحامين وغيرىم من الفئات التي رفعت حاجز الخوف وفتحت الباب أمام
كافة الفئات التي عانت وال زالت تعاني من أنظمة لم تفكر بالحد األدنى من العمل
لصالح كرامة المواطن الفردية والجمعية0
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Abstract
The Political Analysis
And
The Arabic Regimes Chang
In this research offer backgrounder on the uprisings, revolutions, and
democratic developments ongoing throughout the Arab world. And
undertake a critical analysis of the prospects for Arab democracy that
take place in Tunisia, Egypt, and Libya in particular, and finally, the
research suggest some ways that we may support the struggle for

democracy and human rights in the region .

The research contain two topic and occlusion as fallow :The first topic devoted to discus the origin of the political analysis and its
theories that come out with the beginning of the behavioural school . and
the principles of it.

The second topic discuses the steps that take its offer until the
revolution in Egypt . Tunis as well as Yemen. Labia . Bahrain
and finally Syria .
through explaining the youth revolutions
in these states . as well as their firmness to overthrow the military
regimes as happened in Tunis and Egypt . the topic also discus the
elements and factors lead to the rising and developing
demonstrations insisted on the economic .social and
political demands .
in the conclusion we pin pointed the causes of analysis cant expectation
the region events .
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