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ما

زالت روح البوعزيزي ،ذاك الطائر
الخرافي الذي �أ�ضرم النار في ج�سده
كي ي�شعل ج�سد النظام ال�سيا�سي العربي،
تح ّلق في �سماوات العالم العربي ،ومعها
�أرواح ال�شهداء الذين �سقطوا في تون�س
وم�صر وليبيا .ح ّلقوا ويح ّلقون كي تكون
�سماء العالم العربي و�أر�ضه ،ل�شعوبه ،ال
لطغاته .يح ّلقون كي نكون ،نحن من نحن،
�أخيراً ،بكل ما تحمله الكينونة من معنى.
ف�سالم عليهم وعليهن ،ي�سبق كل كالم.
ٌ
لم يكتمل ''�سفر الثورة'' بعد ،فهناك
ف�صول ُتكتب ونحن نكتب ،و�أُخرى تنتظر.
ولكل ف�صل خ�صو�صياته و�سياقه ،طبع ًا،
وما زال في جعبة الثورة كثير ،وخ�صو�ص ًا
�أنها حالة م�ستمرة في تون�س وم�صر .لكن
''تون�س'' ــ وما �أدرانا ما تون�س ــ في كل
مكان .وكتاب الثورة مفتوح على م�صراعيه.
ومهما ت�ؤل �إليه الأمور ف�إن الثورة �أعادت
الروح �إلى مفردات ومقوالت وقيم كانت
ُدفنت تحت جثة النظام ال�سيا�سي العربي
حتى ظن البع�ض �أنها ماتت ،لكنها �أزلية
وخالدة :ال�شعب ،الحرية ،اال�ستقالل.
فركام الهزائم والكوارث ال�سيا�سية
واالجتماعية والفكرية منذ �سنة ،1967
والذي ال يرمز �إلى احتالل ما تبقى من
فل�سطين فح�سب ،بل �إلى بداية ظهور
عوار�ض الف�ساد في الأنظمة العربية لما بعد

اال�ستعمار ،خطاب ًا وممار�سة �أي�ض ًا ،غطى
على تلك المفردات حتى بدا �أنها فقدت
�صوتها ومعانيها .ف�إذا كانت �أنظمة الدول
الوطنية تخل�صت من اال�ستعمار الغربي
المبا�شر و�أطاحت بالأنظمة الموالية له ،ف�إن
معظمها ف�شل في �إكمال اال�ستقالل ب�إنجاز
م�شاريع ت�أ�سي�س �أنظمة �سيا�سية ذات
م�ؤ�س�سات تحترم المواطنة وت�ضمن الحقوق
والحريات الأ�سا�سية للمواطنين ،فلم يتحول
�إلى �أنظمة مدنية ،وظل ال�ضباط الذين
ارتدوا الزي المدني ،هم َمن ي�سيطر عليها
في حفلة تنكرية طويلة .وتحولت الأنظمة،
�إن لم تكن بد�أت �أ�سا�س ًا كذلك� ،إلى دول
بولي�سية ،بدرجات متفاوتة من الوح�شية؛
دول تحتكر ال�سلطة فيها نخب لم ينتخبها
�أحد قط (با�ستثناء مهازل الـ %99
ومثيالتها) ،تجمعها ع�صبيات وروابط الدم
�أو المنطقة �أو القبيلة .وعقدت هذه النخب
تحالفات مع طبقات و�شبكات رجال
الأعمال وال�شركات المتعددة الجن�سيات،
فعاثت ف�ساداً ونهب ًا ،و�ألغت ،عملي ًا ،ما كان
�أُنجز �أ�ص ًال ،هنا وهناك ،من ت�أميم لثروات
ال�شعوب وحماية حقوقها في التوزيع
العادل للثروات .فجرى اعتناق الخ�صخ�صة
دين ًا وديدن ًا ،وخ�صو�ص ًا بعد انهيار
( ) �شاعر وروائي عراقي ،و�أ�ستاذ م�ساعد في
*
جامعة نيويورك.
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المع�سكر اال�شتراكي و�سيادة خطاب نهاية
التاريخ وتعميم الر�أ�سمالية الوح�شية المتبرقعة
تحت ُح ُجب العولمة وال�سوق المفتوحة .كما برز
خطاب التوريث كم�شروع وممار�سة ونجح
البع�ض في �أن يرث جمهورية �أبيه ،وكان
الآخرون ينتظرون في الكوالي�س.
و�إذا كان كثير من هذه الأنظمة ا�ستخدم ،منذ
البداية ،ق�ضية فل�سطين العادلة وال�صراع مع
الإمبريالية واال�ستعمار الحربائي �شماع ًة
لتعليق جميع الم�شكالت عليها وتبرير مختلف
ال�سيا�سات التع�سفية والمماطالت بحجة �إيالء
الق�ضية المركزية الأولوية ،ف�إنها ،بممار�ساتها،
وخ�صو�ص ًا بعد تعميم م�شروع ال�سالم الزائف
يه�شها
ودخول الأنظمة تباع ًا �إلى حظيرته ّ
الراعي الأميركي� ،أ�صبحت في نهاية المطاف
حليفة اال�ستعمار واالحتالل الإ�سرائيليين في
فل�سطين ،كما �أ�صبحت حليفة اال�ستعمار
الأميركي الجديد بوقوفها معه عالنية في �أثناء
حرب الخليج الأولى في �سنة  ،1991ثم
ت�سهيلها غزو العراق واحتالله في �سنة .2003
وانتهى الأمر بممالك النفط وم�شايخه �إلى �أن
ت�صبح قواعد للإمبراطورية الأميركية ،فك�أننا
عدنا �إلى بدايات القرن الع�شرين ،والفارق هو �أن
الواليات المتحدة ورثت دور بريطانيا العظمى.
وهكذا و�صل النظام ال�سيا�سي العربي في
بدايات العقد الثاني من هذا القرن �إلى قمة
الإفال�س الأخالقي وال�سيا�سي ،و�أ�صبح عاري ًا في
و�ضع تتحكم فيه في البالد نخب فا�سدة وفاقدة
لل�شرعية ،والء الأغلبية العظمى فيها هو لمراكز
القوى االقت�صادية العالمية ولم�صالح خارجية.
�أ�ضف �إلى ذلك تراجع الخدمات ،و�ضعف الدولة
وم�ؤ�س�ساتها �أمام منطق ال�سوق وقوانينها،
وتعاظم الهوة بين الأقلية الفاح�شة الغنى وبين
�سواد الفقراء ،وتفاقم الأو�ضاع المعي�شية
للأغلبية العظمى .من جانب �آخر كان الإ�سالم
ال�سيا�سي الذي �شجعته الواليات المتحدة
ودعمت بع�ض ن�سخه ،مع حليفها النظام

ال�سعودي منذ الحرب الباردة في �أفغان�ستان ،قد
احتكر �آفاق المعار�ضة ال�سيا�سية و�ساحاتها
ومفردات الخطاب االحتجاجي و�أخذ يمتد �شعبي ًا
وثقافي ًا ،وخ�صو�ص ًا بعد �ضرب الي�سار العلماني
و�إ�ضعافه .وجاء الحادي ع�شر من �أيلول/
�سبتمبر ،وما ي�سمى الحرب على الإرهاب ،كي
ير�سخا ثنائية الإ�سالم ال�سيا�سي والدولة
البولي�سية ،ك�أحد خيارين ال ثالث لهما �أمام
ال�شعوب العربية .فتم ا�ستخدام فزاعة الدولة
الإ�سالمية و�إرهاب القاعدة و�شبح الحروب
الطائفية لتبرير حكم الدولة البولي�سية .وزادت
الواليات المتحدة في دعمها للأنظمة البولي�سية.
وما كان يدعم هذه المعادلة التب�سيطية
ال�سخيفة هو الخطاب اال�ست�شراقي العن�صري
يدعي �أن العرب والم�سلمين حالة
الذي ظل ّ
ا�ستثنائية ،و�أنهم خارج الحداثة �أو ما زالوا
يتمرغون بما قبلها ،ال ينطبق عليهم وعلى
مجتمعاتهم ما ينطبق على مجتمعات
وح�ضارات �أُخرى من معادالت ومقوالت.
فالديمقراطية ،في الخطاب اال�ست�شراقي ،مفهوم
غربي المن�ش�أ ال يمكن تجذيره في العالم العربي،
وال مكان للعلمانية في مجتمعات ذات ثقافة
و�أغلبية �إ�سالمية .وللأ�سف ،ف�إن كثيراً من
المفكرين والمواطنين العرب والم�سلمين� ،أعادوا
بوعي �أو من دونه� ،إنتاج مفردات هذا الخطاب
تر�سخ في �أذهانهم وممار�ساتهم،
الذي كان ّ
وا�ستحوذ عليهم فكري ًا .فبد ًال من الإ�صرار على
المقاومة لبناء دولة المواطنة المدنية ،تخبط
كثيرون في م�شاريع ذات خطاب �إق�صائي
ومرجعيات غيبية .والم�ستفيد الأول من هذا
الخطاب هو النخب ال�سيا�سية العربية وحلفا�ؤها
الغربيون.
ولعل �أهم �إنجازات الثورات هي �أنها �أفحمت
الجميع وبينت بما ال يقبل ال�شك �أن العالم
العربي� ،ش�أنه �ش�أن غيره ،يمكن �أن يكون في
قلب الحداثة والتاريخ ،و�أن ال�شعوب العربية،
مثل �شعوب العالم �أجمع ،تحلم هي الأُخرى بقيم

القيامة الآن� :أفكار في ح�ضرة الثورة

العدالة والحرية والديمقراطية ويمكن لها �أن
تثور من �أجلها �سلمي ًا وتنت�صر على �أعتى
الدكتاتوريات عندما تتوفر ال�شروط التاريخية
واللحظة المواتية ،و�أنها لن تكتفي ب�إ�سقاط
رموز النظام ،بل �ستظل تنا�ضل ،كما نرى في
تون�س وم�صر ،لإحداث ثورة حقيقية جذرية
تهدف �إلى تغيير عالقات القوة بين الحاكم
والمحكوم ،و�إلى بناء م�ؤ�س�سات جديدة
وا�ستحداث �آليات ت�ضمن تمثي ًال �شرعي ًا لل�شعب
الذي يظل الم�صدر الأول لل�شرعية التي ي�صونها
وي�ضمنها د�ستور حقيقي عادل.
يقودني هذا �إلى مقولة ''ال�شعب'' الذي كثيراً
ما لهجت با�سمه الأنظمة ،وا�ستخف به الطغاة
فذبحوه وقادوه �إلى الحروب والكوارث بحجة
الدفاع عنه .لقد ر�أينا ال�شعب ،ب�أجمل و�أبهى
لغ اختالفاته ،و�إنما
�صوره ،طيف ًا تعددي ًا لم ُت َ
�أ�صبحت م�صدر قوة .لقد وجه ال�شعب في ثورته،
وخ�صو�ص ًا في م�صر التي كانت على حافة
بركان الطائفية� ،ضربة قا�صمة �إلى خطاب
الطائفية الذي جرى تر�سيخه في المنطقة في
العقدين الأخيرين ،وخ�صو�ص ًا بعد احتالل
العراق ،حتى �أ�صبح المنظار ال�سائد لقراءة
تاريخ المنطقة ولكثير من المواطنين الذين
�أ�شبعتهم بع�ض الف�ضائيات وو�سائل �إعالم
البترول بمفردات الخطاب الطائفي الم�سمومة.
�إن تكاتف ال�شعب �أعاد الأمور �إلى ن�صابها ،لي�س
بمعنى �إلغاء االختالف و�إنكار بع�ض التوترات
التي اعتورت العالقات االجتماعية ،وهي
طبيعية ،لكن بك�شف دور الأنظمة و�أجهزتها
الأمنية في تغذية الخطاب الطائفي لإ�ضعاف
ال�شعب وال�سيطرة عليه .ولعل من �أجمل المناظر
من �أر�شيف الثورة الم�صرية و�أكثرها ت�أثيراً هو
م�شهد ال�شباب الم�سيحيين في �ساحة التحرير
وهم ي�شكلون �سل�سلة تحمي الم�صلين الم�سلمين
الذين كانوا ي�ؤدون �صالتهم .وكانت �إقامة
قدا�س م�سيحي في �ساحة التحرير �إ�شارة رائعة
ومثا ًال يجب االحتذاء به في المجتمعات ذات
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الن�سيج المتعدد� ،إلى �أن الحيز العام يت�سع
للجميع ،و�أن ال مكان في عهد الثورة للت�شكيك
في انتماء المواطن .لقد ك�شفت الم�ؤ�س�سات
الدينية (الأزهر والكني�سة القبطية) بوقوفها مع
النظام �ضد الثورة ،مرة �أُخرى ونرجو �أن تكون
الأخيرة ،تبعات �إقحام الدين في ال�سيا�سة
وتوريط م�ؤ�س�ساته فيها و�ضرورة العمل على
مدنيين ،فهذا الأمر يحمي
�إن�شاء دولة ومجتمع َّ
الدين من ال�سيا�سة قبل �أن يحمي ال�سيا�سة من
التطرف ومن خلط الحابل بالنابل .وهناك در�س
بليغ �أي�ض ًا للعلمانيين ،و�أنا منهم :علينا �أن
نتحرر من توج�سنا من مظاهر التدين
وممار�ساته .لقد كان ميدان التحرير في القاهرة
مختبراً رائع ًا لت�صحيح كثير من الأفكار
والت�صورات الإ�شكالية ..فالجميع ،باختالف
معتقداتهم وممار�ساتهم ،كانوا يقاتلون دفاع ًا
عن الثورة في �أحلك �ساعاتها ،وكانوا يقاتلون
ويدافعون با�سم قيم �إن�سانية عليا ،عابرة
للأديان والأيديولوجيات ،ويقاتلون كمواطنين
بع�ضهم من �أجل بع�ض.
تغري الثورات دائم ًا بالتغني بها
وب�شاعريتها لأنها تجدد الحياة ،لكن يجب �أ ّال
نفرط في تحويلها �إلى حدث �شاعري ،ويجب �أ ّال
نن�سى �أنها ،و�إن كانت تبدو معجزة نبعت من
مكان خفي� ،إ ّال �إنها نبعت من �صميم ال�شعب
ومن تاريخه ومن حقائق مادية .لقد قيل كثير
عن دور الفاي�س بوك والتويتر ،وال �أحد ينكر �أن
هذه التكنولوجيا و ّفرت ف�ضاء جديداً للتوا�صل
والعمل والتنظيم ولجيل جديد كي يبلور �آفاقه،
لكن الثورات عبر التاريخ كانت دائم ًا تتويج ًا
ال�ستخدام الب�شر ما تي�سر من �أدوات بحيازتهم
لتغيير �أو�ضاعهم� .إن التركيز المفرط على دور
التكنولوجيا و�أدواتها يغفل دور المواطن (وقد
بالغ المحللون وال�صحافيون في الغرب في
االحتفال بالتكنولوجيا وبالتركيز عليها في
يجيروا
ا�ستعالء وا�ضح وعن�صرية مقيتة كي ّ
ثوراتنا لم�صلحتهم ويعيدوا الأ�صل في كل ما
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هو �إيجابي �إلى ما هو م�ستورد من خارج
الثقافة العربية) ،لكن هذا الخطاب يتنا�سى
حقائق �أ�سا�سية وتاريخ ًا طوي ًال من العمل
ال�سيا�سي االحتجاجي ،ومن �إ�ضرابات
واعت�صامات ،ومن حراك �سيا�سي ومعار�ضة
�شجاعة كانت كلها ت�صب حممها في ذلك
البركان الهائل الذي كان ينتظر �أن يبلغ ال�سيل
الزبى .لقد جرى ا�ستح�ضار كثير من الثورات
والحركات العالمية كم�صدر �إلهام لثور َتي تون�س
وم�صر ،من الثورة الإيرانية �إلى انتفا�ضات
�أوروبا ال�شرقية و�سقوط جدار برلين ،لكن كثيراً
من �شباب الثورة الم�صرية ذكروا في حواراتهم
و�شهاداتهم االنتفا�ضة الفل�سطينية والتظاهرات
التي �شاركوا فيها �ضد حرب العراق في �سنة
 2003كلحظات مف�صلية في ت�شكيل وعيهم
ال�سيا�سي .وعلينا �أ ّال نن�سى طبع ًا �أن �إخفاق
الأيديولوجيات التي كانت �سائدة عربي ًا فيما
م�ضى ،في �إ�شعال الثورات ال يعني �أبداً �أن
تاريخ ًا وتراث ًا مجيداً من الن�ضال �ضد اال�ستعمار
و�ضد االحتالل ومن ثم �ضد الطغيان ،لم يكونا
رافداً �أ�سا�سي ًا في الذاكرة الجمعية .وقد �شاهدنا
و�سمعنا واحتفلنا في �أثناء الثورة بتلك الأ�شعار
والأغاني والرموز التي تلهب حما�سة الثوار
والمواطنين.
�ستعيد هذه الثورات �إلى المواطن حقوقه
الأ�سا�سية الم�شروعة في حياة كريمة وحريات
مقد�سة في ظل دولة القانون والتمثيل ال�سيا�سي
ب�أطر ديمقراطية ،و�ستطلق عنان المواهب
والطاقات الب�شرية الهائلة التي كانت
الدكتاتورية تخنقها ،كما �ستعيد �سيادة ال�شعب
على ثرواته التي بددتها النخب الفا�سدة� .إذاً،
هذه الثورات تنجز اال�ستقالل الحقيقي والكامل
من دون هيمنة وتبعية ،وتعد بنه�ضة على
جميع ال�صعد ،و�سيكون لهذا المد الثوري �ش�أن
�آخر عندما ي�صل �إلى بالد الخليج العربي
والجزيرة العربية ،وقد بد�أت بوادره في البحرين
وعمان .وعلى الرغم من اختالف الديناميات
ُ

االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية بين دول
النفط وبين تون�س وم�صر ،و�أن طوفان الثورة
�سيكون له نتائج مغايرة ومتفاوتة من بلد �إلى
�آخر ،و�أن �سقف المطالب ربما يتغير من مكان
�إلى �آخر ،ف�إن التغيير قادم ال محالة� .إن �أي
تغيير جذري في ممالك النفط ،وخ�صو�ص ًا
ال�سعودية� ،سيكون له ت�أثيرات هائلة في المنطقة
ب�أ�سرها ،لأنه لن يحرر المواطنين فح�سب ،بل
الثروات الهائلة من الهدر �أي�ض ًا ،وي�ستثمرها في
التنمية الحقيقية في المنطقة� .إن القوى
االقت�صادية الم�ستفيدة عالمي ًا من الو�ضع ال�سائد
لن تقف مكتوفة الأيدي و�ستحاول كبح جماح
الثورات ،لكن ال�شعب �أثبت �أن القدر ي�ستجيب
كلما �أراد ال�شعب ،وال�شعوب تريد .فلماذا ال؟
و�أزعم �أن هذه الثورات هي بداية نهاية ع�صر
هيمنة الإمبراطورية الأميركية على العالم
العربي.
على المفكرين والمثقفين هنا القيام بواجبهم
في �إنتاج خطاب جديد ،ال يخطب با�سم ال�شعب،
�أو يزايد على الثوار من المنابر القديمة بالنبرة
ذاتها ،و�إنما يتعلم من الثورة .نحن بحاجة �إلى
خطاب ي�ستوعب التغيرات الهائلة وي�ساهم في
تكوين ثقافة ترقى �إلى الثورة وتليق بها ،و�إلى
�إطار فكري نقدي وفكر �سيا�سي يحميان مكا�سب
الثورة ويكمالن الم�سيرة ،ال من منطلق
�شعاراتي ،و�إنما على �أ�سا�س الحقائق المادية
والتاريخية .ولعل من درو�س الثورة التي ل ّقننا
�إياها �شبابها و�أعادوا تذكيرنا بها ،هو �أن ال
م�ستحيل ،و�أن الن�ضال يجب �أن يكون من �أجل
العدالة االجتماعية والحرية ،و�أن النقد
الراديكالي ممار�سات �ضرورية ال يمكن �أن
تتوقف.
والكالم على الحرية والتحرير يقودنا دائم ًا
�إلى فل�سطين .لقد هتف الثوار في تون�س با�سم
فل�سطين� .إن طريق عودة الالجئين �إلى فل�سطين
وعودة فل�سطين �إلى فل�سطين كان وما زال يمر
بالعوا�صم العربية .وها هي العوا�صم العربية

القيامة الآن� :أفكار في ح�ضرة الثورة

تثور وتتحرر ،الواحدة بعد الأُخرى ،ولن تكون
العوا�صم الحرة منتجعات �سيا�سية لإ�سرائيل.
وكما قال محمود دروي�ش في تون�س وعنها:

الملف

حافظي على نف�سك يا تون�س� .سنلتقي غداً على
�أر�ض �أختك :فل�سطينn .

.............................................
من من�شورات م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية

الرواية الفل�سطينية الكاملة للمفاو�ضات
من �أو�سلو �إلى خريطة الطريق
�أحمد قريع (�أبو عالء)

1
مفاو�ضات �أو�سلو
1993
� 531صفحة

 15دوالراً (تجليد عادي)
 20دوالراً (تجليد فني)

2

مفاو�ضات كامب ديفيد
(طابا وا�ستوكهولم)
2000 - 1995
� 505صفحات

 15دوالراً (تجليد عادي)
 20دوالراً (تجليد فني)

.............................................
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