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فلسفة ثورات الربيع العربي وأهدافها
برهنت الثورات العربٌة على أن قابلٌة معظم الشعوب العربٌة للتعاٌش مع
االنظمة االستبدادٌة التً ذاقت منها األمرٌن قد نفدت إو إنها فً طرٌقها
للنفاد.
بدهٌا ً ٌمكن القول بؤنه لٌس بإمكان أي ثورة أن تنجح وتصل الى اهدافها أو
بعضها بدون رإٌة واضحة وخطة مدروسة وتنظٌم محكم وتوجٌه دائم.
كما أن الثورة التً ال تتضمن تلك العناصر مآلها الفوضى والتخبط ثم
الفشل.
لكن المتابع للكٌفٌة التً من خاللها اندلعت ثورات الربٌع العربً بدءاً من
تونس ومرورا بسائر االقطار العربٌة التً شهدت تلك االحتجاجات،
خصوصا فً بداٌاتها ،ال ٌرى أنها تحتوي على أي من تلك العناصر
المشار الٌها ،بل ما هو أكثر إلفاتا فً تلك الثورات انها بدأت بصورة
عفوٌة وفجائٌة وبدون سابق تخطٌط.
ان عدم وجود تخطٌط أو برنامج مسبق للثورات العربٌة فً بداٌة
انطالقتها ال ٌعنً بالضرورة أنها استمرت على هذا النحو .ولو كان األمر
كذلك لما كتب لبعضها النجاح ،الجزئً على األقل ،وفً فترة قصٌرة جداً،
كما فً الحالة التونسٌة والمصرٌة مثال.
لقد اعتمدت هذه الثورات بشكل أساسً ،كما ٌشٌر أحد الباحثٌن ،على
الحس العفوي كمصدر أساسً لنظرٌة الثورة وعلى خ ّفة الحركة كؤسلوب
أساسً لممارسة الثورة .من هنا ٌمكن القول بؤن الثورات العربٌة استلهمت
نظرٌة وأسلوب الثورة من مصدر قرٌب منها أال وهو الثقافة الشعبٌة
العامة
ولقد أصبح القهر والحرمان الممزوج بالذل ،بمثابة الوقود الذي فجر
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

وأشعل شرارتها فً تونس وزودها باالستمرار واالنتشار السرٌع والواسع
والعابر اٌضا لحدود تونس.
مع أن الغضب الكامن فً نفوس المواطنٌن العرب هو أحد محركات
الثورات االساسٌة ،إال أن مسارها لم ٌكن هو االنفعال والهٌجان ،ولو كان
األمر كذلك لكان الطابع العام للثورات العربٌة هو العنف والفوضى ،فً
حٌن ان نقٌض ذلك السلوك هو الذي برز على السطح ،لهذا اصبحت
"السلمٌة" هً السمة االبرز للثورات فً معظم االقطار.
واستطاع الشباب الثوار الذٌن نزلوا إلى المٌادٌن والساحات ،واكتظت بهم،
استطاعوا أن ٌحولوا الغضب الجماهٌري الكامن فً النفوس إلى قوة
سٌاسٌة فاعلة وضاغطة ،استطاعت ان تحرك عجلة التغٌٌر فً بعض
االقطار العربٌة ،وأجبرت بعض االنظمة الدكتاتورٌة على التنحً عن
السلطة والتخلً عن مناصبهم ،كما اوصلت رسالة بالغة الوضوح إلى
العدٌد من االنظمة العربٌة االخرى ،مإداها أن بادروا فً االصالحات
المرجوة قبل أن ٌجرفكم طوفان الثورة القادم وٌصبح مصٌرهم كمصٌر
نظرائهم.
صحٌح انه لم ٌكن على رأس الثورات العربٌة قٌادات ملهمة ،تحرك
الجماهٌر وتوجهها الوجهة التً ترٌد ،كما هو شؤن الثورة االسالمٌة فً
اٌران 9781م مثال ،كما خلت الثورات اٌضا من وجود فالسفة ومنظرٌن
للحراك الثوري ،الذي ٌتناسب مع مختلف مراحل التغٌٌر .ولم ٌكن خلفها
احزاب سٌاسٌة تعبئ الجماهٌر وتشحذ هممهم وتوجه طاقاتهم لممارسة
مختلف اشكال االعمال الثورٌة المطلوبة.
كل تلك العناصر ،وفق االشكال التقلٌدٌة المعهودة سابقا ،لم تكن موجودة
لكن الشًء المإكد ان هناك ثمة رإٌة جماعٌة مشتركة للثوار ،كانت
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تصنع فً الشوارع والمٌادٌن وعبر مختلف مواقع التواصل االجتماعً،
وذلك من خالل عملٌة الحوار المستمرة ،وكانت هً البدٌل الموضوعً
عن القائد الموجه والفٌلسوف المنظر والحزب المنظم اٌضا
ولقد ادرك المهتمون بثورات الربٌع العربً جٌدا بؤن القٌادة وعملٌات
التوجٌه والتنسٌق والتنظٌم والتخطٌط لٌست عناصر مفقودة فً الثورات
المعاصرة ،وإن لم تكن حاضرة منذ البداٌة ،وإنما اصبحت تلك العناصر
والعملٌات فً صور وأشكال مختلفة عن ذي قبل.
بروز هذا النمط الجدٌد من العملٌات والعناصر ،التً اضحت سمات بارزة
للثوارت العربٌة ،مرده تطور وسائل االتصال وتقنٌاته ،وسهولة التواصل
بٌن الناس ،إلى جانب ارتفاع منسوب الوعً السٌاسً والحقوقً فً
صفوف الشباب ،الذٌن ٌمثلون الشرٌحة االوسع واألكثر تؤثٌرا فً العالم
العربً.
لقد سمٌت الثورة فً اٌران قبل ثالثة عقود ،بثورة ألكاسٌت ألنها كانت
تعتمد على الكاسٌت كوسٌلة اساسٌة للتوجٌه والتعبئة والتثقٌف السٌاسً،
فً حٌن ان ثورات الربٌع العربً اعتمدت بشكل كبٌر على مواقع
التواصل االجتماعً ،والقنوات الفضائٌة التً تنقل االحداث لحظة بلحظة،
مضافا ً الى الحوارات الجارٌة فً الشوارع والمٌادٌن ،ومحاكاة الثورات
لبعضها البعض واألخذ منها بما ٌتناسب مع ظروف وخصوصٌات البلد،
الذي بدأ ٌعٌش حراكا ً ثورٌا ً.
فلسفة الثورات:
فٌما ٌتعلق بفلسفة الثورة ،فؤنه ٌقصد بها أمران:
-9مجموع التصورات واالفكار والطروحات التً تتبناها الثورة ،والتً
"تشكل فً مجموعها "الرإٌة .
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-2النهج الذي تسلكه الثورة للوصول الى أهدافها والذي ٌتمثل فً مجموع
االعمال الثورٌة ،التً تعكس افكار وتوجهات الثورة غالبا.
فالرإٌة التً تبنتها الثورات العربٌة ،لم تكن معقدة أو غامضة ،بل كانت
فً غاٌة البساطة والوضوح.
لقد اختزلت الرإٌة فً مطلبٌن اساسٌن لم ٌختلف علٌهما اثنان ،االول
ضرورة انعتاق المجتمع من هٌمنة االستبداد السٌاسً بصورة سلمٌة.
وثانٌهما ،إقامة نظم سٌاسٌة تعزز حاكمٌة القانون والشراكة الشعبٌة وتحقق
العدالة والمساواة أالجتماعٌة وتحترم الحرٌات العامة.
أن سلمٌة الحراك الثوري وبساطة ووضوح الرإٌة التً تبناها الثوار ،حققا
العدٌد من المكاسب المهمة ،كان ابرزها تبنً غالبٌة الثوار لها ،مما شكل
اجماعا حقٌقٌا حولها ،اذ اصبحت هً البدٌل الموضوعً للقٌادة الجامعة.
إلى جانب ذلك ،فقد القت ترحٌبا وقبوال دولٌٌن ،مما شكل الحاح الثوار
بالمطالبة بتجسٌدها ضغطا حقٌقٌا على النظام السٌاسً الذي ثار الناس
ضده.
وفً األخٌر وجد رأس النظام نفسه مجبراً على االستجابة لضغط الشارع
واالنصٌاع التام لمطالب الثوار.
اما بالنسبة الى النهج الذي سلكته الثورات العربٌة ،فلقد كان سلمٌا ً فً
معظم االقطار العربٌة التً اندلعت فٌها الثورات ،واتضح ذلك من خالل
الشعارات التً رددها المتظاهرون فً مختلف المٌادٌن والساحات ،وكذلك
اٌضا من خالل مجموع االعمال الثورٌة المدنٌة ،التً اعتمدها المحتجون
كوسائل ضغط إلسقاط االنظمة المستبدة.
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اما فٌما ٌتعلق بؤهداف الثورات العربٌة ،فٌمكن إجمالها فً هدفٌن
رئٌسٌٌن ،شكالً محل إجماع لمعظم المواطنٌن العرب ،وهما:
-9االطاحة بالنظم االستبدادٌة بكافة شخوصها ،وهذا ٌتطلب إحداث قطٌعة
كلٌة مع الحقبة الماضٌة الملٌئة بالمآسً والحزن واأللم والتخلف والفساد.
-2إقامة نظم دٌمقراطٌة حقٌقٌة وفاعلة ،تحقق ما عجزت عن تحقٌقه النظم
السابقة ،وتلبً الحد االدنى والمعقول من تطلعات الجماهٌر التً صنعت
التغٌٌر.
ومما سبق ٌمكن القول بؤن التشخٌص القائل ،بؤن الثورات العربٌة ال تمتلك
رإٌة وال قٌادة وال برنامج عمل وال أهداف ،هو تشخٌص ٌخلو من
الموضوعٌة.
كما أن القول بؤن ما جرى وٌجري فً العالم العربً ،الذي انفجر من
اقصاه الى اقصاه ،ما هو اال مجرد تمرد وسخط وهٌجان اجتماعً
فوضوي وعبثً ،وان الثورات تفتقر إلى فلسفة(رإٌة) أو فالسفة
ومنظرٌن أٌضا ً هو تشخٌص ال ٌستقٌم مع الواقع.
نعم قد تكون هناك مإاخذات عدٌدة على الرإٌة أو برامج العمل أو بعض
التفاصٌل المرتبطة بهما ،ولكن هذا ال ٌلغً وجودهما.
لقد اصبح الثوار الشباب فً العالم العربً بإبداعاتهم الثورٌة ووعٌهم
وحواراتهم المستمرة ،بمثابة الفالسفة والمنظرٌن والقادة الموجهٌن الذٌن
قادوا ونظروا للثورات التارٌخٌة الكبرى التً حدثت فً التارٌخ الغابر،
وفً أكثر من مكان .
وهذه مٌزة جدٌدة تمٌزت بها الثورات العربٌة ،وهً بحاجة الى المزٌد من
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الدراسة والتؤمل .
لقد برهنت الثورات العربٌة على أن قابلٌة معظم الشعوب العربٌة للتعاٌش
مع االنظمة االستبدادٌة التً ذاقت منها األمرٌن قد نفدت إو إنها فً
طرٌقها للنفاد .
ٌظهر ان شعوب المنطقة وصلت إلى قناعة مإداها :أنه ال خٌار مع تلك
االنظمة إلصالح األوضاع إال االطاحة بها ،واستبدالها بنظم سٌاسٌة
دٌمقراطٌة أخرى وإن الطرٌق االمثل واألنجع واألقصر إلى تحقٌق ذلك
"الحلم ،صار فً نظرهم هو خٌار "الثورات السلمٌة المدنٌة.
أن هذه القناعة ما كان لها مجال لتتولد لدى الشعوب العربٌة وتنمو اال بعد
االحباط وفشل كل وسائل ومحاوالت وتجارب االصالح األخرى والسبب
فً ذلك ٌعود الى تعسف وجمود االنظمة.
كما ان التجارب القائمة ،أثبتت بما ال ٌدع مجاالً من الشك أٌضا ً أن لدى
الشعوب العربٌة مخزونا ً هائالً من االستعداد الكبٌر على التضحٌة فً
سبٌل تغٌٌر واقعها السٌئ ألجل العٌش بحرٌة وكرامة ورفاه.
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