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 ربيع الغضب والثورات المغدورة

 كامل العضاض. د

منذ فجر التؤرٌخ عرف اإلنسان العٌش ضمن الجماعة، وعرف أن ثمة من ٌتولى قٌادتها     

للجماعات  والترتٌبات الهكٌلٌة السٌاسٌة وثمة من ٌؤتمر بؤمرها، وتوالت بعد ذلك أشكال النظم

، وما نشؤ عنها من أعراف إجتماعٌة وسلوكٌات وتقالٌد، أخذت أنماطا وأسماءا البشرٌة

مشٌخة أو حكومة قرٌة، حكومة مدٌنة، نظام دولة، نظام مثل  ؛وتعبٌرات مختلفة، عبر العصور

حكام ومحكومون، وثمة صراع دائما وخالل كل هذه األطوار، كان هناك . مبراطورٌة، وهكذاإ

لب ومغلوب، هناك حاكم ومحكوم، هناك مستبد اهناك غ .، كما ٌبدو لحد اآلنبٌنهم أزلً

ٌسٌر بمثل هذه  ال لكن التؤرٌخ. وهناك مستلب ومحروم ومقهور، وهكذا دوالٌك وطاغٌة،

خلعوهم حٌنا، توالٌة التبسٌطٌة، فالمحكومون، إستطاعوا عبر التؤرٌخ أن ٌواجهوا حكامهم، فٌمال

على تصرفاتهم أو ٌوقفوا إنتهاكاتهم، أو سلبهم إلموالهم، أو إمتهان  قٌودا ، حٌنا،أوٌضعوا

، وفقا لدستور أو عرف أو قانون، مسإولٌاتهم أمامهم لتحم   ٌجبروهم على كراماتهم، أو

الماضً، ونشهدها تتطور فً  وهذه المتوالٌة هً األحدث فً التؤرٌخ القرٌب. أوغٌرذلك

صرنا الراهن، بل لعلنا جمٌعا نشهد الٌوم ومٌضها فً بالدنا العربٌة والشرق أوسطٌة، بل ع

إال  انهعوفً عراقنا الذي رضخ لدٌكتاتورٌة طالت طوٌال، بمعاٌٌر هذا الزمان، ولم ٌنفك 

 علىأكثر من ثالثٌن عام  مضً بغزو أجنبً، أملت مصالحه علٌه أن ٌزٌل الطاغٌة صدام بعد

ا ، فالغزاة لم ٌمنحوحساب البٌدر لم ٌؤت كحساب الحقلولكن . اإلستبدادي المدمرسطوة نظامه 

نه فعال من حكم نفسه، ومن تداول السلطة بشفافٌة وعلى دٌمقراطٌة حقٌقٌة، تمك   العراق المحتل

قٌم مجلس أ  ، وهوفئوٌة علٌ ةتم تسلٌط قوى طائفٌبل . أساس مبادئ المواطنة وحقوق اإلنسان

عد دستور مهلهل تقسٌم الشعب العراقً الى طوائف مذهبٌة وعرقٌة، وأ   حكم على أساس

ذوي الثقافات المتخلفة من المحسوبٌن والطائفٌٌن بالهٌمنة من لغٌر األكفاء، وغامض، وسمح 

فضال عن فتح  خالٌا الدبابٌر السامة من  وهذا. على المناصب والمواقع، وإكتساح البرلمان

ً   لتهب   وغٌرهم جورٌنبٌٌن السلفٌٌن والمؤااإلره ًَ  ً  ً . البالد عرضا وطوالالشعب و ناهشَة

تخٌلها  الغزاة، أو كما أعلن عنهبالمفهوم الذي وهكذا تشوهت صورة الدٌمقراطٌة، سواء 

الذٌن ٌتحملون  وحدهم ،ولٌس هم الغزاة، وعلى رأسهم الوالٌات المتحدة. الحالمون بالحرٌة

إلسالموٌة والكتل السٌاسٌة التً تصدت للمشاركة أو النخب اإلسالموٌة وغٌر ا أن اللوم، بل

اإلستحواذ على العملٌة السٌاسٌة هً التً تالم فً الواقع، الن الغزاة األمرٌكان تهمهم، فً 

آخر المطاف مصالحهم، فهم، من وجهة نظرهم، ال ٌتحملون، أو هكذا ٌبررون، عدم نضج، 
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حكومات طائفٌة ل ه المتكررنتخابإلا نظرب العراقً، عإن لم ٌكن جهل الناخبٌن، أي الش

ٌ  . وعرقٌة . فرد فصل خاصولٌس هنا المجال لمناقشة هذا اإلدعاء أو التبرٌر، فله ٌجب أن 

أمامنا فً الٌوم ولكن، ما نود أن نناقشة ونعرضه، هو ما ٌسمى بثورات الغضب التً نشهدها 

والجزائر وفً غٌرها من تونس ومصر، وتتصاعد اآلن فً لٌبٌا، ولعلها تتفاعل فً الٌمن 

شباط  52أقطار الوطن العربً، وها نحن اآلن نرقب بوادرها فً العراق منذ ٌوم الجمعة فً 

كٌف أنها حصلت فً الماضً، لنبٌن ، منظور تؤرٌخًنود دراستها ضمن ثورات الماضً؛ 

وله فصؤعاد التؤرٌخ نفسه وتكررت الحقا فً شعوب ودول مختلفة، ولكن التؤرٌخ ٌعٌد لنا ف

 من فصول الذاكرة المتلقون، فٌعٌد لنا مخاطرها الخفٌة ٌدركأو ال ها ا، حٌنما ال ٌتلقالخائبة

كٌف أنها سلمٌة،  متآمرٌة، عنفٌة كانت أ موردٌة، إنقالبٌة، أ مكٌف أن الثورات، دموٌة كانت أ

 منجندات، أو ألمن قبل راكبً الموجات، أو أصحاب ا ر أٌضا وتجري مصادرتها   كانت ت غد

الذٌن ال ٌمانعون من دفع أي ثمن ترٌده المصالح األجنبٌة ذات  الخطوط المائلهقً أعضاء  قبل

، فً سبٌل تمكٌنهم من ركوب ظهر الشعب الثائر أو الغاضب أو ثالعالقة والصلة بالحد

. حٌاة أفضلأجل بصٌص من ال ذلك  عنالباحث  ،فً األقل ،المتمرد أو المطالب بحقوقه، أو

مصادرة ثورات الشعوب، وبالتالً آمالها، رغم  ؛تؤرٌخ ملًء بهذه المفارقاتال ،لألسف

 .تضحٌاتها الجسٌمة، وتقدٌمها لقرابٌن من شهداءها المٌامٌن

الغور فً أعماق التؤرٌخ، او سرد أحداث ثوراته  ،هذا المقال المحدود نطاقفً  ،ناال ٌمكن     

أن نكون إنتقائٌٌن، فنشٌر الى بعض هذه  ولكن، البد. التً قد ال تحصى على وجه التحدٌد

والبد، إبتداءا، من تحدٌد معنى الثورة، وتمٌٌزها عن . او اإلنتفاضات الشعبٌة/الثورات و

ث تغٌٌرات، أما فً بنٌة الحكم، أو فً إصالحه، أو لمجرد تغٌٌر دحاألشكال األخرى التً ت  

التغٌٌر الشامل والسرٌع، وخالل مدة تعنً  ،(Revolution)فالثورة، . ثنٌن معااإلحكامها، أو 

، ببنٌته وحكامه ودستوره وجٌزة، بما ٌشبه الطفرة، لنظام الحكم القائم، وذلك بإسقاطه كلٌة  

وربما بنظامه اإلقتصادي والمالً، وقد ٌطال التغٌٌر حتى علمه وعملته ورموزه  ،ومإسساته

التطور من عكس على الهً بذلك هً قفزة فً بطن الزمن، و ثورةفالوبهذا المعنى . ومفاهٌمه

، وعلى ذلك، فإن أي حراك جماهٌري شعبً Evolution))التدرٌجً الذي ٌتهادى مع الزمن، 

إذا لم تتضمن شعارته مفاهٌم الثورة الجذرٌة،  ،مناهض للحكومة الٌمكن أن ٌوصف بالثورة

عوة الى إنتخابات فهو قد ٌوصف بدعوة إلصالح النظام، او لتعدٌل تشرٌعاته وقوانٌنه، أو للد

عادة تشكٌلها، أو للمطالبة بإجراءآت لتحسٌن إلقصاء رئٌس الحكومة، أو إلجدٌدة، أو 

طالق سراح سجناء الرأي والموقوفٌن بدون جرٌمة، إللكف عن كبت الحرٌات ولالخدمات، أو 
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فاسدٌن، محاكمة اللربة الفساد وامحلنقص فً أحوال المعٌشة، أو المعالجة الفقر والبطالة، ولأو 

هذا النوع من الحراك السٌاسً ٌقوده الٌوم، . الى آخر ما هناك من مطالب مشروعة وإنسانٌة

عن العمل، وسكان والعاطالت والعاطلٌن  والمثقفات على األغلب شباب وكهول من المثقفٌن

 الذٌن إكتسبوا وٌكتسبون وعٌا جدٌدا ودافقا من خالل وسائل اإلتصال الحدٌثة، ٌؤتًمن المدن 

هذه ظاهرة بدأت اآلن تتشكل بوضوح فً قلب عالمنا العربً، بدءا . اإلنترنت فً مقدمتها

بمغربه فً تونس، ثم فً قلب أرض الكنانة، مصر الكبٌرة، واالن تؤخذ أبعادها، بل تتحول الى 

صراع مسلح ضد طاغٌة عنٌف وعنٌد، ال ٌتورع من إستخدام كل ما ٌتٌسر له من سالح 

هذا النوع من الحراك الجماهٌري المشروع ضد . شعب المنتفضٌن فً لٌبٌاضاري ضد أبناء ال

من الناحٌة التعرٌفٌة، أقل من ثورة كاملة، بل هو إنتفاضة، ولكن  ،أنظمة دٌكتاتورٌة، هو

، وذلك بسبب لبوث الطغٌان والحكم الفردي لعقود طوٌلة فً هذه تجوز تسمٌته بالثورة مجازا

ة التً بثها هذا الحراك السٌاسً الواعً، بعد همود طوٌل، هو أقرب ن نسائم الحرٌألالبلدان، و

فتغٌٌر نظام القذافً الفردي الدكتاتوري الطائش . للثورة منه الى مجرد إنتفاضة مطلبٌة

والنرجسً المرٌض، هو بداٌة لشفاء المجتمع اللٌبً من أمراض البطش والقمع وتكمٌم األفواه، 

لعمل على حسن إستغالل ثرواته ل التطلع ستبطان، فضال عنوتسٌٌد النفاق والمصانعة واإل

أي لتحوٌله النفطٌة وغٌر النفطٌة من أجل التنمٌة ولتحقٌق العدالة واإلزدهار والدٌمقراطٌة، 

نظام حضاري، ٌسمو بالقٌم اإلنسانٌة، وذلك بعد أكثر من اربعٌن عام من اإلستالب، الى 

نتفاضة قد إلن هذه اإبهذا المعنى، ف .ٌة اإلنسانٌةفاقدة لألهلو والتصٌٌر الى قطعان سادرة

ضطر الشعب المنتفض الى رفع السالح إأضحت ثورة، بل وتورة دامٌة حمراء، طالما 

وفً هذه المرحلة المتقدمة من تطور  .إلٌه المنحازكتائب من الجٌش بعض بالتعاون مع 

ضٌتهم الرأي والتعاطف اإلنتفاضة اللٌبٌة، فقد تجاوز اللٌبٌون حاجز الخوف، وكسبت ق

 بل وثورةالدولٌٌن، ناهٌك عن الدعم الشعبً العربً العام، فاإلنتفاضة قد صارت ثورة، 

 .، إلزاحة الدٌكتاتورٌة البغٌضةماضٌة لتحقٌق النصر األكٌد

 ،مسلحة لماذا تكون التورات واإلنتفاضات الجماهٌرٌة، سواء كانت مسلحة أو غٌر    

عب على حكامه شرعٌته من حقه الطبٌعً فً الحرٌة وفً تقرٌر مشروعة؟ ٌستمد تمرد الش

 ر المفكرون األوائل الى أن األصل فً اإلنسان أنه كان فًلقد نظ  . مصٌره، وفقا إلرادته الحرة

وفقا لخٌاراته الحرة بدون رقٌب أو حسٌب  بهاللتمتع  حرا وغٌر مقٌد، وٌسعى ةالطبٌعٌ حٌاته

نما تشارك مع الجماعة او الجماعات، تنازل عن حرٌته ولكن هذا اإلنسان، حٌ. أو وصً

أو الجماعات ضمن إطار  ةالطبٌعٌة لصالح الحاكم أو الحكومة التً ستنظم عالقات الجماع
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ظٌر ناإلنكلٌز والفرنسٌٌن فً الت ،من الفالسفة الرواد عددٌشترك . دولة أو وطن أو بلد محدد

تراضً فاألخرى، إستنادا الى هذا المنظور اإل للحرٌة الفردٌة، كؤساس لكل الحرٌات الفرعٌة

سو فً سوٌسرا، ومنتسكٌو فً فرنسا، وأو التجرٌدي، فجون لوك، وهٌوم، فً إنكلترا، ور

نطلقوا من مفهوم الحرٌة الطبٌعٌة، إلثبات حق الشعب فً التصرف وفقا لمتطلبات حقه إكلهم 

لمخول للحكومة لتدٌر شإون شرعٌة، أي الل ابذلك مصدرصار الطبٌعً فً الحرٌة، وأنه 

فمتى ما أساءت الحكومة التدبٌر،  .المجتمع نٌابة عنه وعن غٌره من اطراف العقد اإلجتماعً

وبغض النظر عن صحة أو حقٌقة . فمن حق الشعب أن ٌزٌحها وٌخول غٌرها لهذا الغرض

قد إجتماعً الطبٌعة، أي قبل الدخول فً ع ته فًكان فً األصل حرا فً حٌابؤنه كون اإلنسان 

حرٌتة  فً ، وربما خٌالٌة، فاإلنسان ربما كان أٌضا مستلبا فتراضٌةإلة امع الجماعة، فهذه ح

او بسب إنعدام المؤوى اآلمن، /له، و المتوحشة فً حٌاته الطبٌعٌة، خوفا من إفتراس الحٌوانات

لطبٌعً ولفقدان مصدر العٌش الثابت، ولكنها اسطورة نافعة إلغراض تؤسٌس نظرٌة الحق ا

قرار بهذا الحق، فقد قال الخلٌفة عمر فً إحدى إفً الحرٌة، بل وحتى فً األدٌان هناك 

فاإلنسان ٌولد فً األصل حرا،  ،"؟أمهاتهم أحرارا متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم"خطبه، 

وهذه مقولة ربما تغنً عن قصة الحرٌة فً حٌاة الطبٌعة، ألنها تقوم على إفتراض تساوي 

وكما قال جان جاك روسو؛  .فً القٌمة اإلنسانٌة، بإعتبارهم سواسٌة من خلق هللا تعالىالناس 

 *1".ألصفادٌولد اإلنسان حرا ولكنه سرعان ما ٌكبل با" 

ٌحمل التؤرٌخ فً أحشائه فصوال طوٌلة عن الثورات واإلنتفاضات الشعبٌة خالل منعطفاته     

لجردها بالطبع، ولكن بعض الثورات الشعبٌة  لامجال الكثٌرة فً القرون الماضٌة، ولٌس هنا

أو اإلنتفاضات القرٌبة من مفهومها، ٌمكن تجسٌده بؤمثلة منتقاة من هذا التؤرٌخ الطوٌل، ولعل 

القرن األول قبل المٌالد هً من األمثلة  ثورة العبٌد ضد طغٌان روما بقٌادة إسبارتكس فً

، حٌث إستطاع تجٌٌش العبٌد وتنظٌمهم فً جٌش ثوري هزم به بشرٌةالحٌة فً ضمٌر ال

ٌ عدم مع رفاقه العبٌد فً عام  ٌ هزم و فقد  .م.ق 45الجٌش الرومانً فً معارك عدٌدة، قبل أن 

دت تلك الثورة التً كانت بمثابة الصرخة األولً إللغاء الرق والعبودٌة، ألنها حدثت فً إو  

دمٌة الضعفاء والمستلبٌن من البشر آل فٌه معنى ، زمن الزمن مبكر من وعً اإلنسان

 أالخرٌن، وفً زمن سادت فٌه مفاهٌم الرق واإلسترقاق، والفتح والسلب بالقوة؛ فالبشرٌة، او

 .بدائٌة فً مضمار القٌم اإلنسانٌة كلها كانت ال تزال ،األقوٌاء فٌها ،فً األقل

مبدأ النزوع  من حٌث شابهه،هً موهناك ثورة الزنج، فً البصرة  ضد الدولة العباسٌة، و

تداعى لهذه الثورة زنوج أفارقة مسترقون، وبدو فقراء، تحت  .ضد روما لثورة العبٌد ،للحرٌة
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ً  بؤسم  ع وإستمرت  ،أو البرقعً، علً إبن محمد ،"صاحب الزنج"سحر رجل غامض، د 

ٌن من خلفائها هجرٌة، فشغلت الدولة العباسٌة وإثن 542-522خمسة عشر عاما، خالل المدة، 

، واحدثت دمارا وعدم إستقرار وضعف متزاٌد لهذه على هللا العباسٌٌن؛ المتوكل ثم المعتمد

ولكنها، مرة أخرى أ جهضت وه زمت ألن هناك من ركبها وحرفها عن غاٌاتها .الدولة 

مٌت فتنة وزندقة وغٌر ذلك من تهم جاهزةالتحررٌة، وفقا لمفاهٌم الدٌن القوٌم  .، حتى س 

ٌ غدر بها فا لثورات فً الزمن غٌر المناسب وتحت قٌادات إنتهازٌة ومخادعة، كثٌرا ما 

 *5.هزموت  

كانت فاتحة الثورات اإلنسانٌة م، 1456-1466 مًولعل، الثورة الفرنسٌة الكبرى فً عا

ازالت النظام الملكً المطلق إذ  ،اإلخاءالحرٌة والمساواة و ؛الباهرة، فقد قامت على مباديء

مما  من قبل الٌعاقبة والدكتاتورٌن، كروبٌسبر، ٌق، لكنها لم تسلم هً األخرى من الغدر،والعر

رت، الذي أقام دٌكتاتورٌة بنابلٌون بوناهو لصعود ضابط مغمور، الطرٌق  ، بعد ذلك،مهد

ل جمهورٌة فرنسا األولى الى  سخرها لبناء إمبراطورٌة إستعمارٌة شاسعة، طاغٌة، وحو 

اما مبادئ الثورة  ة، سعت لتحقٌق الفتوحات والتوسعات اإلستعمارٌة،قنصلٌة إمبراطورٌ

 *3.الثالثٌة، فدخلت الى متحف التؤرٌخ

بقٌادة لٌنٌن  ،، فً اواخر الحرب العالمٌة األولى، قامت الثورة البلشفٌة1614وفً عام     

ر عمال العالم بهدف تحقٌق اإلشتراكٌة وحكم الطبقة البرولٌتارٌة، بل وبؤمل تحرٌ ،الكارزمٌة

سنوات قلٌلة حتى توفً لٌنٌن متؤثرا بجراح  مضتوما . ًمكله من هٌمنة رأس المال العال

فازال الى حد كبٌر األرث ، 1651فً عام  لى سدة الحكم جورٌف ستالٌن،اسابقة، وصعد 

 جانبا ى، فنح  واحد اللٌنٌنً، الداعً الى الثورة العالمٌة، وطرح شعار اإلشتراكٌة فً بلد

ستفراد ولإل .1613التً أقامها لٌنٌن تحت مسمى الكومنتٌرن، ثم حلها فً عام  ةلثألممٌة الثاا

منفٌا فً  لٌون تروتسكً، الذي أغتٌل وهو منهم بدأ بتصفٌة معارضٌه، وخصوصا فً الحكم،

الذي تحدث فٌه عن دكتاتورٌة ستالٌن " الثورة المغدورة" المكسٌك، حٌث أصدر كتابه الشهٌر 

 *1.لمبادئ لٌنٌن والثورة البلشفٌة وتنكره

وإذ ٌزخر التؤرٌخ بثورات مماثلة، إجتاحت أوربا، وأمرٌكا الشمالٌة والجنوبٌة، ولكن     

الزخم الثوري فً عالمنا اآلسٌوي األفرٌقً النائم تحت سطوة القوى اإلستعمارٌة الكبرى، 

ا بالفعل على شكل حروب وروسٌا وغٌرها، بد آنذاك، برٌطانٌة، وفرنسا وهولندة وبلجٌكا

 تحرٌر وإنتفاضات ثورٌة من أجل اإلستقالل، وخصوصا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، وهنا،
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مع بعض وطنٌون، لٌحلوا محل المستعمر القدٌم، ولكن  قادة   مرة أخرى، كثٌرا ما إمتطى الناسَ 

حقق فعال إستقالل  مثال، ، فالحراك الشعبً الجماهٌرى السلمً الذي قاده غاندي،اإلستثناءات

والتً قاربت مستوى القدسٌة عند الكثٌر من الهنود، ولكن  ةتحت قٌادته النزٌه الشاسعة البالد

 غاندي ،وخصوصا بعد إغتٌال أبو الهند الزاهد والعفٌف القارة الهندٌة لم تسلم من التقسٌم،

 .ذاته

فرٌقً واألمرٌكً الالتٌنً أ -الثورات واإلنتفاضات، وخصوصا فً العالم اآلسٌو توإذ أخذ    

عن والمدبرة خارجٌا، ولكن الطابع السلمً للتغٌٌر منها طابع اإلنقالبات العسكرٌة، الوطنٌة

المنظم، ٌعتبر اآلن من مستجدات القرن الواحد والعشرٌن،  ةطرٌق تحرك الجماهٌر الواعٌ

 على، ساعدت كلها حٌث ان ثورة اإلتصاالت اإللكترونٌة والالسلكٌة وبقٌة وسائل اإلتصاالت

تصاعد تطرف مع   على الرغم من تزامن ذلكتعمٌق الوعً وترسٌخ المفاهٌم الدٌمقراطٌة، 

ٌحمل مفاهٌم سلفٌة متخلفة، كالوهابٌة التً تدٌن بها ذلك الذي دٌنً مسلح، وخصوصا منه 

ً وعلى ذلك تشكلت على مسارح النضال فً العالم الثالث، والعرب. عصائب بن الدن وطالبان

متطرفة إسالموٌة، إبتدأتها طالبان، والثورة  ،على وجه الخصوص، قوى متصارعة، األولى

مع أخذ الفارق المذهبً باإلعتبار، والثانٌة هً ما ٌمكن أن نطلق علٌها  ،الخمٌنٌة فً إٌران

 رازحة، كانت سالفٌة/اوربٌة/أسٌوٌة ، وهذه إبتدأتها شعوببثورات الوعً الدٌمقراطٌةاآلن 

 ؛خمسة عشر دولةوتشكلت منه  ،1661تحاد السوفٌتً الذي إنهار فً عام إلام اتحت نظ

، من ذلك المعسكر الطاغً ،سبقتها بذلك، دول المعسكر اإلشتراكً فً أوربة باإلنفكاك، تماما

نصف عقد من  مضىأن وما  .1656من خالل ثوراتها التً إبتدأتها فً رومانٌة فً عام 

 سابقا، تحاد السوفٌتً،إلالتً كانت تابعة لدولة ا الخمسة عشر ولمن حتى بدأ بعض هذه الدزال

حدث فً ، كما عن طرٌق مسٌرات الوعً الدٌمقراطًسلمٌا  المنتخبة بإسقاط حكوماته

فً  حصلت 5221عام وفً  ثورة الورد،مٌت إنتفاضتها ب، حٌث س  5223جورجٌا فً عام 

مٌت بالثورة البرتقالٌ إنتفض الشعب فً  5222وفً عام . ةأوكرانٌا إنتفاضتها التً س 

راكات ن هذه الح  بؤ ،وهكذا نرى. بثورة التولبة تإنتفاضكٌرخزستان، حٌث سمٌت 

السٌاسٌة هً التً مهدت لنشإ الوعً الجماهٌري واوصلته للجماهٌر مباشرة، /اإلجتماعٌة

التً  الثورات بعض األحٌان،ً خانت، فقد كانت نخب التً، بشهادة التؤرٌخ، لولٌس عبر ا

وأالن تمٌل كفة التؤرٌخ الى الصعود المشع لثورات الوعً الدٌمقراطٌة فً آسٌا بالذات . تقودها

 ،(ثورة الٌاسمٌن) ، وفً عالمنا العربً واإلسالمً، خصوصا، كما نشهد الٌوم فً تونس

ن وفً الٌم ،(الغضب العارمقد تسمى ثورة )، وقرٌبا فً لٌبٌا ،(اللوتسالنٌل أوثورة ) ، ومصر
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للحراك الجماهٌري الحر وغٌر  بوادرا  والجزائر، مما  ٌقربنا الى العراق، حٌث نشهد

وحٌث أن جل هذه اإلنتفاضات الثورٌة  .مخاوفا كبٌرة ، بعٌن الوقت،نرصدالمإدلج، ولكننا، 

صفة ثورات ربٌع أطلقنا علٌها حصلت وتحصل على أبواب فصل الربٌع الجاري، فقد 

إلدخال  بقٌادة دوبشٌك ،1635ٌشبه ربٌع براغ الذي إنطلق فً عام  الولكنه ربٌع قد . الغضب

 إال إنه ربٌعهٌمنة اإلتحاد السوفٌتً ،  الناشئة عن بعض الحرٌات ولفك بعض القٌود الجامحة

رد بعد ذلك دوبشٌك من قٌادة ف ،آنذاك بالقبضة السوفٌتٌة التً كانت تبدو حدٌدٌة عنها إنقشع ط 

وما كان  .سلفاكً، وعاد لٌعمل موظفا صغٌرا فً سلوفاكٌةالحزب الشٌوعً الجٌكو

، لٌنطلق ربٌعها من 1661لجٌكوسلوفاكٌة إال أن تنتظر سقوط اإلتحاد السوفٌتً ذاته فً عام 

ذلك، ولكن بتوافق سلمً بٌن الجٌك  لتقسٌمها بعد األمر جدٌد، ولتعٌد رسم مسارها، وإن أدى

 لداعٌة للحرٌة كثٌرا ما ٌجري إغتٌالها والغدر بهاوهكذا نرى بان ثورات الغضب ا .والسالف

 *2.أو تعطٌلها

أن ثورات الغضب العربٌة التً تبدو واعدة اآلن فً تونس ومصر الكبٌرة، وهً فً دور     

المخاض الدموي فً لٌبٌا، ولعلها فً دور اإلختمار فً العراق، ورغم إختالف الظروف 

بها جمٌعا، وخصوصا فً العراق، حٌث تتشابك  والموجبات ودرجات الحدة، فالغدر ٌتربص

عوامل داخلٌة وخارجٌة معقدة وصعبة، مع وجود حكومة منتخبة، شئنا أم ابٌنا، ولكنها ضٌعت 

من  كامالا ، حٌث اضاعت عامنفسهاربع تخوٌلها اإلنتخابً، بالمناورات والتسوٌات لتشكٌل 

 ،الشعب العراقً الجسٌمةأربع سنوات، كان ٌفترض أن تكرسه لحل معضالت العراق و

. وخصوصا منها البطالة الضاربة وغٌاب المنافع العامة وتردي الحٌاة وتفاقم الفقر المدقع

ال قائمة وصارخة، ولكن  ،فاألسباب الداعٌة للثورة، أو فً األقل للغضب المفضً للتغٌٌر الفع 

اهر والمطالبة بحقوقه الحكومة برئاسة المالكً تكٌل بمكٌالٌن، من جهة تقر بحق الشعب بالتظ

ل وتزج اآلالف من القوات المسلحة لقطع االمشروعة، ومن جهة أخرى، تفرض منع التجو

ز والقنابل الصوتٌة اوتطلق النار فً بعض المدن، وتستخدم الغ ،تطوٌق المظاهراتلالطرق و

حفٌٌن، ، وتقتل أكثر من عشرة شهداء، وتعذب وتعتقل صوالهٌلٌكوبترات والهراوات الكهربائٌة

وتجرح العشرات، ومن ثم تدعً أن حق التظاهر مكفول للجمٌع، وذلك بعدما حاولت تخوٌف 

شباط،  52الناس من مندسٌن وإرهابٌٌن وبعثٌٌن، وثبت بطالن إدعاءآتها، سواء فً مظاهرة 

بل  .تماما من إحتوائهاالحكومة بقواتها الشرسة  التً تمكنت الحالً، ذارآ 1مظاهرة  فً أو

من ذلك، قامت بتطوٌق مقري الحزب الشٌوعً، وإنذاره بإخالء البناٌتٌن اللتٌن وأكثر 

ٌشغلهما، بٌنما تصرف النظر عن إستٌالء حزبها، الدعوة، وأحزاب السلطة األخرى 
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وذلك ألن . ومسإولٌهم على عشرات القصور والمساكن فً المنطقة الخضراء وفً المحافظات

لتٌار الدٌمقراطً فً دعم مطالب الشعب والوقوف مع الحزب الشٌوعً كان فً مقدمة قوى ا

والسإال هو هل ستستطٌع الٌس هذا كٌل بمكٌالٌن؟ . الغضب الشعبً فً مظاهراته السلمٌة

نها ستنفذ مطالب الشعب خالل مائة بؤعلى رغم إدعائها كال، ؟ أٌضا إحتواء الغضب الشعبً

ثة مالٌٌن عاطل، وهناك إنهٌار شبه ثالما ٌزٌد على ، ألن هناك ذلك ٌوم، فإنها لن تستطٌع

فهً إذن ستحاول . عدم كفاءة األجهزة الحكومٌةفضال عن الفساد، ول كامل فً هٌكل اإلقتصاد،

فً مرجله، وما على الجماهٌر المنتفضة  ٌفور ضب سٌبقىغولكن ال ،كسب الوقت واللعب علٌه

ادتها وتنسق مع ٌوتنتقً ق حد صفوفها،وتو   ،ستراتٌجٌة تحركاتهاإإال أن تعٌد حساباتها و

 داخل وخارج العراق، وإال فإن آلٌات الغدر جاهزة ،عناصر التٌارات الدٌمقراطٌة الوطنٌة

ٌ تة  .وغدا لناظره قرٌب .ومب
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