
  النھوض والفوضى 

  عريقات بسمة عبدهللا

  

تغير السلطات والنقاشات المتعددة عن مصير ھذه الثورات، يتكرر السؤال فيما إذا كانت البدائل في ظل الربيع العربي و
المطروحة أفضل من الحكومات السابقة وفيما إذا كان الشباب العربي صاحب ھذه الثورات قادر على حمل المسؤولية 

علني أفكر وأبحث الجيل كثيراً ما يوصف بالفوضوية والعفوية وقلة التخطيط وحتى أحياناً بالتھور. مما جوخاصة أن ھذا 
  التي تنتج عنھا.  التغيراتوالثورة و في مفھوم الطغيان

عات من خالل زرع معتقدات وسلوكيات خالل فترة من الزمن تؤدي وتتشكل وتسيطر على المجتم تظھر السلطة المستبدة
ازدياد تؤدي إلى و ،مستبدين اً وجعله فريسة سھلة ألي طاغية سواء كان دولة أم سلطة مجتمع أم أفراد عاف الشعبإلى إض

ً  قوة مطلقة إال بغياب من يقف في وجھھا ومن يمأل الفراغ القوة ال إلى ھذه السلطة فشيئاً. لكن ال يمكن أن تصل السلطة شيئا
   .الذي تحتله

 .ن أن تدرك المسار التي يأخذھا إليهالشعوب لنفسھا أن تظلم وتستعبد وتتمسك بالطاغية دوفي كثير من األحيان تسمح ف
وما الذي يضعف النفوس بحيث تقع ما الذي يجعل الناس تخضع لقوى ظالمة تستغلھا وتجعلھا تعيش في ظروف تعيسة؟ ف

قاض فرنسي من القرن السادس كاتب ووھو  Etienne De La Boetieيجيب على ذلك أتيين دي بوتيي فريسة سھلة؟ 
ھنالك خمسة أشياء أساسية تجعل الناس تخضع للظلم: أوالً العادة، فبمرور أجيال تحت الظلم يصبح لدى يقول أن . فعشر

الناس االعتقاد بأن ھذا ھو الوضع الطبيعي وال يدركون وجود بدائل؛ ثانياُ، تعمل القوى الطاغية على إظھار نفسھا 
ا تفعله ھو لمصلحة الناس مثلما يفعل بعض الحكام أو أصحاب العمل أو حتى بعض اآلباء. ثالثاً، بصورة الخير وأن م

ربط السلطة بالقوة اإللھية كما كان يحصل في العصور الوسطى من اعتقاد الناس أن الملوك والكھنة لھم عالقة مباشرة 
 ً ، توفير بعض األشياء الترفيھية وأماكن التسلية إللھاء الناس باآللھة وبالتالي يستغل الطغاة إيمان الناس بالروحانيات. رابعا

حوله شبكة من المستفيدين  ةالقمار. رابعاً، ينشيء الطاغي حلبات المصارعة أو النوادي أوعن التفكير بأمور حياتھا مثل 
   رغبة الحاكم. الشعب حسب قومون بتوجيهوي وفرون له الحمايةويشتري والئھم من خالل الممتلكات والنقود بحيث ي

َ و لشعوب أنه لم يعد لديھا شيء والشعوب خضوعاً إلى أن يأتي يوم تدرك فيه ھذه ا مع مرور الوقت يزداد الطاغية بطشا
والغناء إليه، وبذلك تتحرر حنين ، وتصبح كارھة للحياة وترى الموت كصديق تبدأ بالتخاف عليه بعد أن خسرت كل شيء

قراراً بأن  واويتخذ األفراد للسيطرة. وھنا ينھضيھا أي طاغية الرئيسية التي يعتمد علمن خوفھا من الموت وھو األداة 
 ذلك بعد أن سقطت عنه ھالة السلطة.كيانه كسيد ومن ثم يمكن محاربته كعدو وند و اراً، عندھا يفقد الطاغيةحرأ وايكون

  وتبدأ الثورة.  فيتمرد األفراد

 التمرد.وعن الثورة  (Max Stirner)ماكس ستيرنروھنا يمكن التحدث عن مفھوم القيام ضد السلطة واالستعانة بتفسير 
سلطوية الفردية الھو مفكر ألماني من القرن التاسع عشر عرف بنظرياته في التعليم والفلسفة التي تقوم على مبدأ الر نستير

(individualist anarchism)  واألنانية(egoism) المفھوم  تحمل معاني سلبية مما نعرفه من والتي مع أن تسميتھا
العام لألنانية والفردية إال أنھا نظريات تستحق الدراسة والتمعن لما تحتويه من مبادئ ومفاھيم إيجابية تجاه بناء األفراد 

  نين. وإصالح المجتمع من الداخل دون الحاجة إلى السلطة الخارجية لفرض األخالق والقوا

أن مفھوم الثورة والتمرد ھما مفمومان مختلفان تماما وال يجوز  (The Ego and His Own) يقول ستيرنر في كتابه
. منظم الخلط بينھما. فالثورة ھي القيام ضد األوضاع السائدة في الدولة أو المجتمع فبالتالي ھي عمل اجتماعي أو سياسي

لي تمرد داخلي ن أنفسھم فھو بالتاف السائدة، بل من عدم رضا الناس عغيير الظروأما التمرد فھو ال ينبع من الرغبة في ت
الھدف ضد أي قوى خارجية، وقد ينتج عنه تغيير خارجي لكن دون أن يكون ھو خضوعھم قبل أن يكون من الناس ضد 

سعى إلى إيجاد األنظمة وييبحث عن التخلص من الحاجة لوجود . فالثورة تبحث عن أنظمة بديلة، لكن التمرد ياألساس
أنفسھم بنفسھم وال يعلق أية آمال على المؤسسات والحكومات. فبالتالي التمرد الداخلي يؤدي  طريقة للناس ليقوموا بتنظيم

ولعدم وجود  تستبد بھم المستبدة تلقائياُ لعدم وجود ضحاياباألفراد إلى إيجاد أنفسھم وتقوية ذاتھم بحيث تسقط األنظمة 
  . ي نفوس الناس لتمألھا بالخوففراغات ف

الفرد تجاه نفسه،  ستيرنر ھو أن مفھوم الثورة ھو مفھوم خارجي تجاه السلطة، بينما التمرد الداخلي ھو موقف من ما يثيره
وف ومعتقداته حتى إذا أدى إلعادة التفكير في حياته وظر تقف أمام تقدمه ويصبح جاھزاً المفاھيم التي  بحيث يقوم ضد



تحطيمھا فال يخاف من احتمالية الفوضى. وذلك ألنه ال ينظر إلى مفھوم الفوضى بالطريقة التقليدية السلبية بأنھا  ذلك إلى
تؤدي بالضرورة إلى الدمار والخراب وحتى الموت، بل ينظر إليھا كقوة داخلية وقدرة على التغيير يمتلكھا اإلنسان 

 يخاف على المفاھيم التي يريد التمسك بھا من أن تضيع في الفوضى ويستطيع استعمالھا إلحداث التغيير اإليجابي. وال
يكن لدى  وتنجو كونھا تخدم صالح الفرد، أو أن تستبدل بما ھو أفضل منھا لكن لمألنھا إما أن تثبت قوتھا وصالحيتھا 

  تحت الظروف القديمة.  الفرد القدرة على رؤيته

تؤدي إلى  ت، استبداالت، تدفقات، وعفوياتالتفكير والتقييم، حركة، تفاعال فالفوضى بالمعنى اإليجابي ھي التغيير، إعادة
تشكيالت جديدة ال يمكن أن تتكون ضمن التكوينات السابقة. فلكي يستطيع الفنان انتاج أعمال جديدة ومبدعة وفيھا نظرة 

ى فيھا لكي يستطيع بقة وإحداث الفوضمختلفة إلى العالم ال بد أن تكون لديه القدرة على تحطيم المفاھيم والمناظير السا
أنماط جديدة وفعالة من تشكيل كن رؤيتھا ضمن التراكيب السابقة. ولكي يستطيع الشباب جديدة ال يماستخالص أعمال 

 والسلوكيات والكيانات المستقلة ال بد لھا من الخروج من األنماط السابقة وإحداث بعض الفوضى اإليجابية لكيالمعتقدات 
   ن عبودية الماضي وتجد نفسھا. تتحرر م

التي فكما نرى أن الطاغية سواء كان شخص واحد كالحاكم أو كان المجتمع أو كانت حتى بعض المعتقدات والمفاھيم 
األفراد. فال يمكن وجود قوة طاغية بوجود أفراد مستقلين قادرين  من خضوع كتسب القوةا اإلنسان ووقع ضحيتھا تصنعھ

على إحداث التمرد الداخلي. وعندما نتحدث عن التمرد ھنا ال نتحدث عن الخروج إلى المدينة وإغالق الشوارع وحرق 
 اومدينتھا ليس سوى استبداد وطغيان من األفراد ضد شعوبھ إلثبات وجھات النظر، فذلك ممتلكات وإحداث الفوضىال

وال يؤدي إال إلى الدمار والخراب وإحداث سلسلة من العنف واالنتقامات. إنما يقصد بالتمرد ھو القدرة على  اودولتھ
. وبذلك إلى ما يحقق صالح الفرد والمجتمع والمعتقدات الداخلية قدرة على تغيير التصرفاترفض المفاھيم الظالمة وال

د تجاه بناء يبرر وجودھا من نفوس خائفة وتبدأ رحلة األفراستبدادية تلقائياً لعدم وجود ما تسقط المفاھيم البالية والقوى اال
  ككل.  أنفسھم من الداخل قبل أن يستطيعوا إعادة بناء نظامھم

  

  


