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)*( عميد كلية الآداب في جامعة الأزهر ــ غزة.

لقد 
حدث، تاريخيًا، تالزم ما بين الق�ضية 

الفل�ضطينية والعالم العربي بحيث اإن اأي 

تحولت اأو متغيرات كبيرة تحدث في العالم العربي 

اإنما كانت تنعك�س مبا�ضرة على الق�ضية

الفل�ضطينية، فعندما تنتك�س الحركة القومية والثورية 

العربية تنتك�س الق�ضية الفل�ضطينية، وعندما تنه�س 

الحالة العربية تنه�س معها الق�ضية، فما كانت 

فل�ضطين لت�ضيع وتحدث نكبة 1948 لو لم تكن 

الحالة العربية عاجزة، بل متواطئة مع بريطانيا، 

وما كانت الحركة الوطنية الفل�ضطينية لتعرف 

نهو�ضًا مع حركة ''فتح'' وبقية القوى الوطنية في 

اأوا�ضط ال�ضتينيات لول حالة المد الثوري والتقدمي 

العربي. وفي المقابل، فاإن النتكا�ضات التي اأ�ضابت 

الق�ضية الفل�ضطينية اأخيراً غير منقطعة ال�ضلة عن 

تراجع الحالة الثورية والتقدمية العربية منذ توقيع 

م�ضر اتفاقية كامب ديفيد مع اإ�ضرائيل في �ضنة 

1978، ثم انهيار النظام الإقليمي العربي بعد حرب 

الخليج الثانية. ومن هنا، فاإن اأي نهو�س وتغيير 

ت�ضهدهما المنطقة �ضيكون لهما تداعيات على 

الق�ضية الفل�ضطينية، لكن هذه التداعيات مرتبطة 

بالحوامل الجتماعية وال�ضيا�ضية التي �ضتقود عملية 

التغيير وتت�ضلم مقاليد الحكم فيما بعد نجاح الثورة.

لكن ارتباط الق�ضية الفل�ضطينية بمحيطها بعد 

الثورات الجارية رهن بالقوى الرئي�ضية في الثورة، 

ول يبدو اأن هذه القوى ذات توجهات قومية وحدوية 

كما كانت الحال خالل الخم�ضينيات وال�ضتينيات 

اإبراهيم اإبرا�ش

الثورات العربية وفل�سطين:

ا�ستعادة البعد القومي اأم تعزيز البعد االإ�سالمي؟

تج���ادل هذه المقالة ف���ي اأن التغيير العربي الثوري الراهن له تاأثيره االأكيد في فل�س���طين معتمداً 

على القوى الجديدة التي �ستت�س���لم مقاليد الحكم بعد الثورة، وت�س���ير اإلى اأن هذه القوى ال تحمل 

توجه���ات قومية وحدوية وا�س���حة كما كانت الحال في ال�س���تينيات مثاًل، واإن يبقى ال�س���وؤال عن 

التداعيات العربية للثورة مفتوحًا. ويالحظ الكاتب اأن العالقة بين فل�س���طين والثورات العربية هي 

تاأثير وتاأثر، ويركز على مناق�س���ة ثورة �سباب فل�سطين، ويدلل على اأن ال�سباب الفل�سطيني، مبدعي 

الث���ورات واالنتفا�س���ات التي كان���وا عمادها، ال يمكنه���م اأن يخنعوا لالنق�س���ام واالحتالل والقمع 

والف�س���اد. ويناق�ش الكات���ب اأواًل انطالق تحركات ''ثورة الكرامة''، ثم ''15 اآذار/مار�ش'' الفل�س���طينية، 

�س���من اإرث فل�سطيني طويل من االنتفا�سات والثورات الفل�س���طينية ذات الطابع ال�سبابي، ويتناول، 

عالوة على ذلك، بع�ش الحركات ال�س���بابية الفل�س���طينية الجديدة محذراً من ''التهوين'' من �س���اأنها، 

و''التهويل'' منها.
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 اأو 
َ

العدو ودباباته تق�ضف غزة وتحرقها، ولم تن�س

تغفر لها �ضكوتها وتواطوؤها حين كان العدو ي�ضتوطن 

د القد�س ويدّن�س المقد�ضات. لقد كانت 
ّ
ال�ضفة ويهو

فل�ضطين حا�ضرة في �ضمير الثوار ووجدانهم، واإن لم 

تكن العنوان الرئي�ضي لثورتهم اأو على راأ�س �ضلم 

اهتماماتهم. وبالتالي، يمكن القول اإن العالقة بين 

الثورة العربية والق�ضية الفل�ضطينية كانت تاأثيراً 

وتاأثراً.

1 �� الثورة العربية بين وطنية المطالب 

وقومية التداعيات

اإن الأحداث في العالم العربي تتواتر ب�ضرعة 

كبيرة، بدءاً بما يجري في ال�ضودان واليمن، مروراً 

بما جرى في تون�س وما يجري في م�ضر، وانتهاء 

بما �ضيجري في ليبيا واليمن و�ضورية، اإلخ، وكلها 

اأحداث بقدر ما تثير التفاوؤل والأمل بغد اأف�ضل اإّل اإن 

بع�ضها يثير القلق والخوف من مرحلة انتقالية 

�ضتكون مفتوحة على جميع الحتمالت، و�ضتتعدى 

في تاأثيراتها ال�ضاأن الداخلي لكل دولة فتعيد ترتيب 

الأو�ضاع في ال�ضرق الأو�ضط، الأمر الذي �ضيخلط 

الأوراق ويوؤ�ض�س حالة من الفو�ضى وعدم ال�ضتقرار، 

ا �ضتخدم �ضيا�ضة الفو�ضى البّناءة التي 
ّ
وهي حالة اإم

ا �ضتخدم �ضعوب 
ّ
تريدها وا�ضنطن وتخطط لها، واإم

المنطقة المتطلعة اإلى بناء عالم عربي جديد ُتحترم 

فيه كرامة المواطن وحرياته الإن�ضانية.

هذه الأحداث توحي بوجود ما هو م�ضترك بينها، 

وخ�ضو�ضًا اأزمة النظم ال�ضيا�ضية العربية وانك�ضاف 

�ضرعيتها في جميع البالد العربية، واأهم هذا 

الم�ضترك: ك�ضر الجماهير حاجز الخوف؛ ك�ضر قيود 

الحزبية ال�ضيقة؛ تبديد وهم اأن الإ�ضالم ال�ضيا�ضي هو 

الم�ضيطر على ال�ضارع العربي؛ ا�ضتح�ضار روح الثورة 

والأمل عند الجماهير العربية باإمكان تغيير 

الأو�ضاع ال�ضيا�ضية؛ ك�ضر حالة الجمود والإحباط 

الم�ضيطرة على ال�ضعب العربي؛ انك�ضاف اأن الأنظمة 

�ضتكون نموراً من ورق في مواجهة جماهير قررت 

اأن تكون �ضيدة نف�ضها... وفي مقابل ذلك فاإن هذه 

اللحظة التي �ضت�ضكل منعطفًا م�ضيريًا في تاريخ 

وال�ضبعينيات، فالتوجهات الإ�ضالمية وا�ضحة 

وكامنة تنتظر الفر�ضة، وبالتالي ربما يعزز البعد 

الديني للق�ضية الفل�ضطينية الثورة في مرحلتها 

الأولى. ول �ضك في اأن الثورة العربية اقت�ضرت على 

العالم العربي، كما اأن الم�ضاعر والتوجهات القومية 

العربية حا�ضرة ب�ضكل ما، غير اأن ما هو ظاهر حتى 

الآن هو الطابع الوطني بمالمح اإ�ضالمية فر�ضها 

الإ�ضالميون لقوة اإعالمهم ومالهم وتنظيمهم، وهذا 

ما تراهن عليه حركة ''حما�س'' في فل�ضطين، لكن ما 

نخ�ضاه هو اأّل تولي هذه القوى الإ�ضالمية اأهمية 

كبيرة لفل�ضطين، بل ربما يتراجع اهتمامها عندما 

تن�ضغل بالحكم وال�ضلطة. وفي جميع الحالت، فاإن 

علينا الآن التعامل مع توجهات وعالقات اإ�ضالمية 

ا كانت عليه �ضابقًا، فمفردات 
ّ
وقومية مختلفة عم

كثيرة من اأيديولوجيا الطرفين تغيرت، وقد توؤ�ض�س 

الديمقراطية لعالقة ت�ضالحية بينهما تدعم الق�ضية 

الفل�ضطينية.

 I �� الثورة العربية والق�سية
الفل�سطينية: تاأثير وتاأثر

لقد تركزت جميع الكتابات تقريبًا عن عالقة 

الثورة العربية بالق�ضية الفل�ضطينية على تاأثير 

الثورة العربية، وخ�ضو�ضًا الم�ضرية، في الق�ضية 

الفل�ضطينية وال�ضراع مع اإ�ضرائيل، وقليل منها تحّدث 

عن تاأثير الق�ضية الفل�ضطينية ودورها في قيام 

الثورات العربية.

ول �ضك في اأن تاأثير الق�ضية الفل�ضطينية، 

وخ�ضو�ضًا الممار�ضات الإجرامية ال�ضهيونية بحق 

الفل�ضطينيين وعجز الأنظمة العربية عن م�ضاعدتهم، 

ف�ضاًل عن تواطئها مع العدو، لم يكن مبا�ضراً في هذه 

نَكر اأن الق�ضية الفل�ضطينية راكمت 
ُ
الثورات، لكن ل ي

عبر ال�ضنين حالة من النقمة ال�ضعبية على الأنظمة 

 اأو تغفر 
َ

وممار�ضاتها. فالجماهير العربية لم تن�س

لالأنظمة اتخاذها موقف المتفرج على الإجرام 

ال�ضهيوني خالل اأعوام النتفا�ضتين الأولى 

 اأو تغفر لها �ضمتها بينما طائرات 
َ

والثانية، ولم تن�س
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ويتعامل معه ب�ضكل مختلف، ذلك باأن الو�ضع لم 

ي�ضتقر فيها بعد، وربما تحدث مفاجاآت ُتخرج الثورة 

ا كان يريده ال�ضباب.
ّ
عم

وفي متابعة للحالتين التون�ضية والم�ضرية، فاإننا 

نالحظ اأن اأي تغيير جذري في النظام ال�ضيا�ضي في 

م�ضر �ضيكون له انعكا�ضات اإقليمية ودولية، و�ضيعيد 

خلط الأوراق، وخ�ضو�ضًا في ملف ال�ضراع في ال�ضرق 

الأو�ضط، وبالتالي فاإن الح�ضابات ال�ضيا�ضية 

وال�ضتراتيجية المرتبطة بالم�ضالح لها الأولوية على 

ا في 
ّ
ح�ضابات الديمقراطية وحقوق الإن�ضان. اأم

تون�س فالغرب يتعامل مع الثورة فيها كق�ضية 

ديمقراطية وحقوق اإن�ضان بالدرجة الأولى من دون 

تجاهل وجود ح�ضابات ا�ضتراتيجية على المدى 

البعيد.

واإذا كانت الثورة في كل من تون�س وم�ضر 

موجهة �ضد اأنظمة حليفة لوا�ضنطن وغير معادية 

لإ�ضرائيل، وتندرج في اإطار ما ي�ضمى مع�ضكر 

العتدال، الأمر الذي يرفع �ضقف توقعات القوى 

المعار�ضة للغرب، فاإن الثورة امتدت اإلى اأنظمة من 

مع�ضكر الممانعة اأو قريبة منه ك�ضورية وليبيا، وهو 

ما يدفع اإلى الت�ضاوؤل عن طبيعة القوى التي �ضتت�ضلم 

مقاليد الأمور في حالة انهيار هذه الأنظمة، وعن 

طبيعة عالقتها بالغرب واإ�ضرائيل، وقد راأينا كيف 

باتت الثورة الليبية تحت رعاية حلف الأطل�ضي 

والأمم المتحدة وحمايتهما.

وهناك مالحظة مهمة في الثورة الم�ضرية ــ 

وكانت موجودة اأي�ضًا في الثورة التون�ضية ــ وهي اأن 

المتظاهرين كانوا يرفعون �ضعارات ويرددون 

ر عن مطالب اجتماعية واقت�ضادية 
ّ
هتافات تعب

و�ضيا�ضية محددة، وكلها ذات طابع وطني، وبعيدة 

عن اأي اأيديولوجيا، فلم يتم رفع �ضعارات معادية 

لوا�ضنطن اأو للغرب ول حتى لإ�ضرائيل، ولم ُتحرق 

اأعالم اأميركية اأو اإ�ضرائيلية، ولم يتم ترديد �ضعارات 

كبرى كالمطالبة بتحرير فل�ضطين اأو قطع العالقات 

مع اإ�ضرائيل، اإلخ؛ ب�ضيغة اأُخرى، فاإن مطالب 

المحتجين كانت مطالب وطنية تندرج في اإطار 

الإ�ضالح الديمقراطي. اإن وطنية وعقالنية اأهداف 

الأمة العربية تحتاج اأي�ضًا اإلى اإعمال العقل 

وا�ضتح�ضاره، وتتطلب اأق�ضى درجات الحذر والحكمة 

في التعامل مع هذه الأحداث والمتغيرات وتداعيات 

ذلك كله على المعادلة ال�ضيا�ضية في ال�ضرق الأو�ضط، 

وعلى الق�ضية الفل�ضطينية خا�ضة.

اإن المتغيرات التي ي�ضهدها العالم العربي، وحتى 

في حالة �ضيرورتها، هي متغيرات تتجاوب مع 

التطلعات الم�ضروعة لل�ضعوب اإلى الديمقراطية، وهي، 

على المدى القريب، �ضت�ضغل ال�ضعوب العربية 

بم�ضكالتها وهمومها الداخلية بع�ضًا من الوقت، 

الأمر الذي ربما ت�ضتغله اإ�ضرائيل لت�ضعيد عدوانها 

على قطاع غزة، ولت�ضريع �ضيا�ضة ال�ضتيطان 

والتهويد ما دام العرب والعالم من�ضغلين بما يجري 

داخل بالدهم، بل ل ن�ضتبعد اأن ُتقدم اإ�ضرائيل على 

اإجراءات خطرة ربما ت�ضل اإلى اإعادة احتالل قطاع 

غزة في حالة تدهور الأو�ضاع في م�ضر، وخ�ضو�ضًا 

في �ضمال �ضيناء.

واإذا كانت المح�ضلة النهائية للمد الثوري العربي 

هي اأنه �ضيوؤثر في الق�ضية الفل�ضطينية، فاإن التاأثير 

�ضيختلف من دولة اإلى اأُخرى، بل ل ن�ضتبعد اأن تكون 

نتائج ثورة ما �ضلبية بالن�ضبة اإلى الق�ضية 

الفل�ضطينية. وفي جميع الحالت فالأمر يرتبط 

بالقوى الثورية، اأو بتلك التي �ضت�ضتلم مقاليد ال�ضلطة 

بعد الثورة، واأي�ضًا بدرجة التدخل الخارجي في 

مجريات الثورة، فالغرب، وخ�ضو�ضًا وا�ضنطن، 

يتدخل في الثورة الليبية، بينما اإيران تتدخل في 

الثورة البحرينية.

فمثاًل، على الرغم من اأهمية الثورة التون�ضية وما 

حملته من درو�س، فاإن تداعياتها على ال�ضيا�ضات 

الخارجية لدول المنطقة، وعلى ال�ضراع العربي ــ 

الإ�ضرائيلي، بقيت محدودة، لي�س لأن الثورة التون�ضية 

ثورة اإ�ضالحية وطنية فح�ضب، بل لأن الجغرافيا 

ال�ضيا�ضية ودور تون�س في �ضيا�ضات ال�ضرق الأو�ضط 

والعالم يبقيا محدودين. ومن هنا نالحظ كيف 

بت وا�ضنطن واأوروبا والعالم بثورة ال�ضعب 
ّ

رح

التون�ضي، ولم تجر اأي محاولت للتاأثير في مجريات 

ا في م�ضر فالعالم ينظر اإلى ما يجري 
ّ
هذه الثورة، اأم
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الحتمالت كلها واردة، ومنها حدوث تغيرات كبيرة 

في الموؤ�ض�ضة الحاكمة في م�ضر، اأو حالة فو�ضى 

وعدم ا�ضتقرار، وكذا احتمال انزلق ثورات عربية اإلى 

حالة من الحرب الأهلية، وحتى الإقليمية.

2 �� وطنية الثورة وقومية التداعيات

ما اإن اندلعت الثورة حتى راود الأمل كثيرين باأن 

العالم العربي ي�ضهد انتفا�ضة جماهيرية �ضتغير ر�ضم 

الخريطة ال�ضيا�ضية في المنطقة، وتعيد الآمال 

العربية بالتحرر والوحدة وما �ضيترتب على ذلك من 

تغيير معادلة ال�ضراع مع العدو، وخ�ضو�ضًا اأن 

اإ�ضرائيل ووا�ضنطن تنظران بقلق اإلى الأحداث في 

م�ضر وفي مجمل ال�ضاحة العربية.

�ضحيح اأن المد الثوري اتخذ بعداً وطنيًا حتى 

الآن، اإذ لم يرفع المحتجون اأو الثائرون �ضعارات 

كبرى كتحرير فل�ضطين اأو الوحدة العربية اأو الق�ضاء 

على اإ�ضرائيل واأميركا، بل لم يتم ترديد ول �ضعار 

َلمين 
َ
واحد �ضد وا�ضنطن واإ�ضرائيل اأو حرق الع

الإ�ضرائيلي والأميركي، كما كانت الحال مع الثورات 

اأو النقالبات العربية ال�ضابقة، لكن الثورات العربية 

�ضيكون لها تداعيات على المنطقة كلها، ولو بعد 

حين، لأن الماليين التي خرجت اإلى ال�ضارع وك�ضرت 

حاجز الخوف لن تعود اإلى بيوتها خاوية الوفا�س، 

ولأن ر�ضالة الثورة و�ضلت اإلى جميع الأنظمة 

العربية، واإلى الغرب واإ�ضرائيل. ونتمنى اأن تفهم 

الأنظمة الر�ضالة جيداً، وقبل فوات الأوان، لأن 

الجماهير اإن لم تحقق مطالبها بالتغيير الحقيقي 

بالطرق ال�ضلمية، فاإن م�ضر والمنطقة العربية 

�ضت�ضهدان موجة من العنف الم�ضلح �ضُتدخل البالد في 

دوامة من عدم ال�ضتقرار، الأمر الذي �ضيتيح الفر�ضة 

ِدث فتنة وخرابًا في العالم 
ْ
اأمام اأطراف خارجية لُتح

العربي، اأكانت هذه الأطراف اإيران، اأم جماعات 

الإ�ضالم ال�ضيا�ضي المتطرفة كتنظيم القاعدة، اأم 

اإ�ضرائيل ووا�ضنطن خدمة ل�ضيا�ضة الفو�ضى الخاّلقة 

التي تخدم م�ضالح تلك الأطراف.

ر عن قيم المرحلة وثقافتها 
ّ
اإن كل ثورة تعب

ومتطلباتها، وبالتالي ل نت�ضور اأو نتوقع اأن تكون 

الثورة الم�ضرية �ضببهما اأن قادة هذه الثورة هم من 

ال�ضباب المتعلم والواعي والمدرك لخ�ضو�ضية و�ضع 

م�ضر ال�ضتراتيجي ولدقة الو�ضع القت�ضادي فيها، 

وكذلك الحال بالن�ضبة اإلى القوى والأحزاب ال�ضيا�ضية 

التي التحقت بالثورة.

وب�ضبب وعي قادة المحتجين، وقوة التدخل الذي 

تقوم به وا�ضنطن والغرب في التاأثير في مجريات 

الأحداث، فاإن القيادة المقبلة �ضتكون في المرحلة 

القريبة ذات توجهات اإ�ضالحية داخلية، ولن ُتفتح 

الملفات الكبرى كاتفاقية كامب ديفيد واللتزام 

بال�ضالم مع اإ�ضرائيل وخ�ضو�ضية عالقة م�ضر 

بوا�ضنطن والغرب، بمعنى اأن راأ�س النظام �ضيتغير، 

لكن النظام في بنيته الأ�ضا�ضية ومن حيث �ضيا�ضاته 

الدولية لن يتغير. كما اأن الجي�س الذي تولى ال�ضلطة 

�ضيكون اأكثر حر�ضًا على التم�ضك بعالقة م�ضر 

باإ�ضرائيل، وبالعالقة بالغرب على المدى القريب على 

اأقل تقدير، بل اإن ال�ضخ�ضيات المر�ضحة للرئا�ضة مثل 

عمرو مو�ضى ومحمد البرادعي �ضيكونان اأكثر حر�ضًا 

من الرئي�س مبارك على الحفاظ على اتفاقية كامب 

ديفيد وعلى عالقة م�ضر بوا�ضنطن والغرب. وحتى 

في حالة تاأليف حكومة وحدة وطنية ت�ضارك فيها 

جماعة الإخوان الم�ضلمين، فاإن ال�ضيا�ضة الخارجية 

لن تتغير كثيراً، وخ�ضو�ضًا من جهة العالقة 

باإ�ضرائيل وبوا�ضنطن. لكن الخوف ياأتي من عدم 

التو�ضل اإلى تفاهم ما بين الثوار والجي�س، وبالتالي 

حدوث حالة فتنة وفو�ضى توؤدي اإلى اأعمال عنف، 

وظهور جماعات عنف �ضرية، الأمر الذي �ضي�ضع 

م�ضر في و�ضع خطر جداً، وعند ذاك، �ضتتاح اأمام 

اإ�ضرائيل وقوى اأُخرى فر�ضة لتاأجيج الفتنة واإطالة 

عمرها.

واإذا كنا نتمنى عودة ال�ضتقرار اإلى المنطقة 

العربية في ظل نظم ديمقراطية، فاإننا نتمنى على 

القيادات الفل�ضطينية اأن تاأخذ في العتبار اأن جميع 

الحتمالت واردة، وبالتالي عليها ا�ضتباق الأمر 

ب�ضيا�ضات وقائية على راأ�ضها عدم التدخل في ال�ضاأن 

الداخلي العربي، واإنجاز الم�ضالحة الفل�ضطينية. ففي 

ال�ضيا�ضة، وخ�ضو�ضًا في ال�ضرق الأو�ضط، فاإن 
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وفي هذا ال�ضياق علينا التمييز بين التداعيات 

بعيدة المدى والتداعيات المبا�ضرة، فالتداعيات 

الإيجابية فيما يتعلق بالق�ضية الفل�ضطينية وتغيير 

الحالة العربية، �ضتكون بعيدة المدى، وحدوثها 

مرتبط بطبيعة القوى ال�ضاعدة التي �ضت�ضتلم مقاليد 

ا التداعيات ق�ضيرة المدى، فالمق�ضود بها 
ّ
الأمور، اأم

التداعيات خالل الفترة النتقالية الفا�ضلة ما بين 

اإ�ضقاط النظام، اأو خروج النا�س اإلى ال�ضارع، وبناء 

النظام على اأ�ض�س جديدة، وفي هذه المرحلة علينا اأن 

نكون حذرين جداً لأنها مرحلة �ضتّت�ضم بعدم ا�ضتقرار 

�ضيا�ضي ينتج منه فراغ اأو �ضعف اأمني �ضيثيران 

الخوف لدى اإ�ضرائيل، الأمر الذي ربما يدفعها اإلى 

اتخاذ خطوات ا�ضتباقية في عالقتها بقطاع غزة، 

لأنها عندما ان�ضحبت من داخل القطاع كانت تراهن 

على وجود نظام قوي في م�ضر ملتزم باتفاقية 

ال�ضالم وقادر على حفظ اأمن حدوده مع القطاع ومع 

اإ�ضرائيل. اإن حدوث حالة فراغ اأمني في �ضيناء، 

ر نظام الحكم في م�ضر، هما مدعاة 
ّ
عالوة على تغي

لقلق اإ�ضرائيل، ودافع لها كي تعيد ح�ضاباتها 

ال�ضتراتيجية.

II �� ثورة �سباب فل�سطين
نتيجة وحدة الثقافة والنتماء الم�ضترك والثورة 

المعلوماتية تاأثر �ضباب فل�ضطين بما يجري في 

العالم العربي، وخ�ضو�ضًا في م�ضر الجارة القريبة، 

لكن �ضباب فل�ضطين لديهم تجارب ثورية رائدة، ول 

�ضيما انتفا�ضَتي �ضنة 1987 والأق�ضى �ضنة 2000، 

وبالتالي، عندما قرروا القيام بحراك اأو ثورة فاإنهم 

كانوا معتمدين على تاريخ ثوري وتجارب �ضابقة، 

عالوة على م�ضتجّد لم يكن موجوداً وهو �ضبكات 

التوا�ضل الجتماعي والهاتف المحمول كاأدوات 

لت عليهم التوا�ضل واإعالن ثورتهم بعيداً عن 
ّ
�ضه

اأعين اأجهزة الأمن.

ولم يكن ال�ضوؤال عند �ضباب فل�ضطين هو: هل 

ن �ضتكون ثورتهم؟ 
َ
يقومون بثورة اأم ل؟ بل: �ضد م

فال�ضباب في العالم العربي قاموا بثورة �ضد اأنظمة 

الثورات المعا�ضرة ن�ضخة من الثورات ال�ضابقة ل من 

حيث القوى المحركة، ول من حيث اأهداف الجماهير 

التي قامت بالثورة. فبالن�ضبة اإلى الحراك ال�ضعبي 

العارم الذي ي�ضع ال�ضعوب العربية على اأعتاب ثورة 

حقيقية، فاإننا ل نتوقع اأن تقوم القيادة الجديدة في 

م�ضر مثاًل ــ في حالة حدوث التغيير الذي تريده 

الجماهير ــ بمبا�ضرة خطوات دراماتيكية في 

ال�ضيا�ضة الخارجية لم�ضر �ضواء من حيث العالقة 

باإ�ضرائيل اأو بوا�ضنطن والغرب، حتى اإن �ضاركت في 

هذه القيادة جماعة ''الإخوان الم�ضلمين''، اإذ �ضتطغى 

ان�ضغالت الو�ضع الداخلي القت�ضادية وال�ضيا�ضية 

والجتماعية على اأي ان�ضغالت اأُخرى.

فالأيديولوجيا القومية العربية والمواقف 

المعادية لإ�ضرائيل كامنة، ل �ضك في ذلك، في عمق 

العقل الجمعي الم�ضري، لكنها لي�ضت من اأولويات 

الجماهير التي لها مطالب ذات طابع وطني، 

وبالتالي، فاإن التحول في توجهات الثورة ربما 

يحدث مع مرور الوقت، وهذا يذّكرنا بثورة تموز/

يوليو 1952 التي كانت في بدايتها ثورة وطنية 

خال�ضة، وهو ما كان وا�ضحًا في مبادئ الثورة، وقد 

اأ�ضبحت فيما بعد ذات توجهات قومية وثورية 

تحررية. ونعتقد اأن الحائل بين ال�ضلطة الجديدة التي 

�ضتنتج من التغيير والمواجهة مع تل اأبيب والغرب 

لي�س هو الأيديولوجيا فح�ضب، بل لأن الجيل الجديد 

من ال�ضباب والقوى الموؤهلة ل�ضتالم زمام الأمور 

يدرك اأن القت�ضاد الم�ضري يعتمد ب�ضكل كبير على 

الخارج: معونات اأميركية �ضنوية؛ عائدات قناة 

ال�ضوي�س؛ ال�ضياحة؛ ال�ضتثمارات الخارجية؛ اإلخ. وما 

يعزز اأي�ضًا بقاء التغيرات في ال�ضيا�ضة الخارجية 

محدودة هو اأن التغييرات �ضتكون باإ�ضراف الموؤ�ض�ضة 

الع�ضكرية ــ هذا اإن لم ت�ضتلم الموؤ�ض�ضة الع�ضكرية 

ال�ضلطة وتقمع المتظاهرين ــ فالجي�س جزء اأ�ضيل 

من النظام وتوجهاته وم�ضالحه، ذلك باأن نخبة 

النظام القت�ضادية تمكنت من الجي�س، وك�ضبت ولء 

كثير من �ضباطه، هذا ف�ضاًل عن ال�ضغوط التي 

تمار�ضها وا�ضنطن عليه، لكن فيما بعد �ضيتم فتح 

ملف العالقة باإ�ضرائيل ووا�ضنطن.
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الحريات، فحّدث عنهما بال حرج عند الفل�ضطينيين، 

فهل هناك من امتهان للكرامة واإذلل لإن�ضانية 

الفل�ضطيني اأكثر من الحتالل؟ وهل هناك من اإذلل 

ّد للحرية اأكثر من الح�ضار على 
َ

وانتهاك للكرامة وح

غزة والحواجز في ال�ضفة؟ وهل هناك من اإذلل 

ر 
ّ
للكرامة الوطنية اأكثر من النق�ضام الذي دم

الم�ضروع الوطني وبّدد الآمال باإمكان قيام دولة 

م�ضتقلة كما بدد الآمال باإمكان ا�ضتنها�س الحالة 

الوطنية الن�ضالية؟ وهل هناك من اإذلل وامتهان 

للكرامة اأكثر من �ضياع الوطن وال�ضتيطان 

المتوا�ضل وتهويد المقد�ضات وعربدة الم�ضتوطنين؟ 

لي�س ذلك فح�ضب، بل اإننا ابتلينا ب�ضلطتين 

وحكومتين وجودهما بحد ذاته اإهانة للكرامة 

الوطنية لأن هذا الوجود وال�ضتمرار مرهونان بر�ضا 

العدو عن هاتين ال�ضلطتين وعن اأدائهما. وكي 

ُتر�ضيا العدو في�ضكت عن وجودهما، فاإنهما تعمالن 

كل ما من �ضاأنه لإعاقة المقاومة ومحاربتها، بل 

ن يمار�ضها، ل فارق في ذلك بين حكومة 
َ
تعهير م

''حما�س'' في غزة وحكومة رام اللـه.

واأنا ل اأعجب لندلع الثورات في العالم العربي، 

واإنما لخنوع ال�ضعب الفل�ضطيني طوال الأعوام 

الخم�ضة الأخيرة، وهي اأعوام التيه ال�ضيا�ضي 

والنق�ضام والإذلل الوطني. فالفل�ضطينيون، ولعقود، 

كانوا �ضادة الثورة، ومع الثورة اأ�ضافوا اإلى �ضجلهم 

الن�ضالي م�ضطلح النتفا�ضة، وهو الم�ضطلح الذي 

دخل القامو�س العالمي، وجعل �ضعوب الأر�س تقف 

احترامًا واإجالًل اأمام الطفل الفل�ضطيني وهو يحمل 

حجراً يواجه به دبابات الحتالل ال�ضهيوني. وخالل 

الم�ضيرة الطويلة للثورة بانتفا�ضتيها فاإن 

الفل�ضطينيين األهموا كثيراً من ال�ضعوب وحركات 

التحرر في العالم، وعّلموهما درو�ضًا في الثورة 

والنتفا�ضة وال�ضبر على ال�ضدائد، وكانت الكوفية 

الفل�ضطينية، وما زالت، رمزاً للبطولة والتحدي.

نعم، نحن ال�ضعب الفل�ضطيني كنا �ضادة الثورة 

العربية ومبدعي النتفا�ضة ال�ضعبية والقاب�ضين على 

الجمر، لكننا اليوم بتنا نعي�س حالة انتظار؛ انتظار 

طير اأبابيل ترمي اليهود بحجارة من �ضجيل! اأو 

فا�ضدة وغير ديمقراطية وكان مطلبهم اإ�ضقاط هذه 

الأنظمة، بينما تجربة �ضباب فل�ضطين كانت ثورة 

ا اليوم، فاإن مناطق 
ّ
�ضد الحتالل ال�ضهيوني. اأم

ال�ضلطة تخ�ضع لالحتالل، وهي، في الوقت نف�ضه، 

منق�ضمة اإلى �ضلطتين وحكومتين فل�ضطينيتين باتتا 

عائقًا اأمام ال�ضعب وفي مواجهة الحتالل. وعليه، 

فاإن قرار �ضباب فل�ضطين كان الثورة �ضد النق�ضام.

1 �� بعد انغالق اأفق الم�سالحة ال بد من 

ثورة فل�سطينية الإنهاء االنق�سام

اإذا كانت ال�ضعوب العربية تثور ب�ضبب الفقر، 

فالفقر في مناطق ال�ضلطة الفل�ضطينية اأكثر، واإن 

كانت تثور ب�ضبب الجوع، فالجوع عند الفل�ضطينيين 

اأ�ضد وطاأة، واإن كانت تثور ب�ضبب البطالة، فالبطالة 

عند الفل�ضطينيين اأ�ضمل وغير م�ضبوقة في التاريخ، 

واإن كانت تثور ب�ضبب التفاوت في الثروة وغياب 

العدالة الجتماعية، فلدى الفل�ضطينيين من اأغنياء 

الثورة واأغنياء ال�ضلطة واأغنياء النتفا�ضة واأغنياء 

النق�ضام واأغنياء الأنفاق واأغنياء الح�ضار واأغنياء 

الف�ضاد ال�ضيا�ضي ما ي�ضكل طبقة منتفعة اأكثر تخلفًا 

ا هي في الدول العربية 
ّ
وا�ضتغالًل وف�ضاداً مم

ا اإذا ثار ال�ضباب واأفراد ال�ضعب لأنهم 
ّ
الأُخرى. اأم

فقدوا المراهنة على الأحزاب التقليدية، اأكانت 

ها البحث عن 
ّ
ي�ضارية اأم اإ�ضالمية، والتي بات هم

بع�س المكا�ضب والوظائف وم�ضاركة النظام في 

بع�س غنائم ال�ضلطة وبع�س مقاعد الموؤ�ض�ضة 

الت�ضريعية، فاإن حالة اأحزابنا وف�ضائلنا باتت عبئًا 

على الحالة الوطنية، وتكيفت مع حالة النق�ضام، 

وفقدت الدافعية اإلى الثورة والجهاد، وبالتالي، ل 

�ضيء يمنع ال�ضباب الفل�ضطيني من الثورة من دون 

انتظار اإذن من الأحزاب اأو م�ضاركتها. واإذا ثارت 

الجماهير العربية ب�ضبب غياب الديمقراطية اأو نق�س 

لدت متعثرة وكانت 
ُ
فيها، فالديمقراطية عندنا و

�ضكلية، بل حتى الديمقراطية ال�ضكلية تم واأدها 

مبا�ضرة بعد النتخابات الت�ضريعية الأخيرة وما 

تبعها من انقالب ''حما�س'' ثم النق�ضام. واإذا ثارت 

الجماهير العربية ب�ضبب امتهان الكرامة وغياب 
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الأحزاب والف�ضائل والحركات التي فقدت �ضدقيتها، 

واأ�ضبحت عبئًا على الوطن وعائقًا اأمام ا�ضتنها�س 

الحالة الثورية الوطنية، ول اأ�ضتثني اأحداً من 

''حما�س'' اإلى ''فتح''، ومن الجبهة ال�ضعبية اإلى بقية 

الف�ضائل، واإنما الموؤهلون هم ال�ضباب الذين ي�ضكلون 

اأغلبية ال�ضعب الفل�ضطيني، وهي اأغلبية لي�ضت 

منخرطة تنظيميًا في اأي من الأحزاب والف�ضائل، 

واإنما هي الأغلبية ال�ضامتة والمقموعة باأجهزة 

الأمن والخوف، اأو بالراتب والق�ضائم. ولي�س �ضحيحًا 

اأن حركة ''حما�س'' تمثل الأغلبية، ول حركة ''فتح''، 

مع اأنهما الأكثر �ضجيجًا وتاأثيراً بفعل المال 

وال�ضالح، ولأنهما اأحزاب �ضلطة، ولي�س نتيجة 

التمثيل الحقيقي لل�ضعب، وقد ك�ضفت ثورتا تون�س 

وم�ضر حقيقة اأحزاب ال�ضلطة ومدى �ضعبيتها. اإن 

الموؤهلين لقيادة الثورة هم ال�ضباب بكل فئاتهم، 

وعندما يتحرك ال�ضباب �ضيخرج ال�ضعب كله وراءهم، 

هذا ال�ضعب الذي اأذله النق�ضام والقتتال الداخلي 

والتحري�س المتبادل والح�ضار والحتالل وفقدان 

الأمل بغد اأف�ضل، بل اإن الم�ضتفيدين من الحكومتين 

وال�ضلطتين �ضيخرجون اأي�ضًا وراء ال�ضباب في ثورتهم 

عندما ي�ضعرون باأن ال�ضباب ل ي�ضعون لمنا�ضب اأو 

رهم اأدوات خارجية اأو حزبية، 
ّ
مكا�ضب، ول ت�ضي

فال�ضعب يريد الطليعة التي تك�ضر حاجز الخوف كما 

ك�ضر ال�ضباب في م�ضر وتون�س حاجز الخوف.

اأن يرفع ال�ضباب �ضعار: ''ال�ضعب يريد اإنهاء 

النق�ضام''، ل يعني اأنهم غير مدركين وجود الحتالل 

وكونه الخطر الأكبر على الق�ضية الوطنية، لكنهم، 

على ما اأظن، يدركون اأنه ل يمكن مواجهة الحتالل 

في ظل حالة النق�ضام، واأن القوى الم�ضتفيدة من 

النق�ضام لن ت�ضمح بمحاربة الحتالل اإذا كان في 

ذلك اإنهاء �ضلطتها وتجريدها من م�ضالحها. 

وبالتالي، ي�ضبح اإنهاء النق�ضام واإ�ضقاط القوى 

الم�ضتفيدة منه والمتم�ضكة به مدخاًل �ضروريًا 

ل�ضتنها�س الحالة الوطنية العامة ولو�ضع 

ا�ضتراتيجيا كفاحية تعيد الق�ضية الوطنية اإلى 

اأ�ضولها كحركة تحرر وطني. اإن قيام ثورة 

فل�ضطينية لإنهاء النق�ضام بات �ضرورة وطنية اليوم، 

انتظار جيو�س المعت�ضم كي تنطلق من اإيران لتحرير 

القد�س! اأو انتظار قرار اأممي يقدم لنا الوطن على 

طبق من ذهب! اأو انتظار اأن تغير الثورة العالم 

العربي من حولنا في�ضّكل كما�ضة تلتف على اإ�ضرائيل 

وتدفع باليهود اإلى البحر! هّللنا للثورة التون�ضية كما 

هللنا للثورة الم�ضرية و�ضنهلل لكل ثورة عربية اآتية، 

لكن يجب اأّل ينتابنا الوهم باأن ال�ضعوب العربية 

ا ل �ضك فيه اأنها تحبنا 
ّ
ثارت من اأجلنا، فمم

وتتعاطف معنا، لكن ق�ضاياها الوطنية لها الأولوية 

على ق�ضيتنا، و�ضتن�ضغل لأعوام باأمورها الداخلية، 

وحتى اإن غيرت �ضيا�ضاتها تجاه اإ�ضرائيل، فيجب اأّل 

ننتظر اأن تر�ضل جيو�ضها كي تحرر فل�ضطين نيابة 

عنا. اإن العالم العربي �ضيتغير اإلى الأف�ضل، من دون 

�ضك، والحكومات المنا�ضرة لعدالة ق�ضيتنا �ضتتزايد، 

وو�ضع اإ�ضرائيل �ضي�ضبح اأكثر اإحراجًا، لكن ثورة 

العالم العربي لن تنفعنا اإن لم نبا�ضر ثورتنا 

بطريقتنا الخا�ضة.

لقد ا�ضتح�ضّنا دعوة �ضباب فل�ضطين، عبر الموقع 

الجتماعي الفاي�س بوك، اإلى الثورة رافعين �ضعار: 

''ال�ضعب يريد اإنهاء النق�ضام''، وهي مبادرة طيبة، 

لكن يوؤخذ على �ضباب 5 �ضباط/فبراير، اأو �ضباب 

ثورة الكرامة، اأو ل�ضوء حظهم، اأنهم ت�ضرعوا في 

تحديد يوم الثورة، ''ثورة الكرامة''، في 11 �ضباط/

فبراير 2011، لأنه كان يوم الح�ضم بالن�ضبة اإلى 

الثورة الم�ضرية، وكان الإعالم من�ضغاًل بما يجري 

في م�ضر، كما اأن ال�ضباب لم يهيئوا لحركتهم 

الم�ضروعة جيداً فين�ضقوا مع �ضباب ال�ضفة، اأو ال�ضباب 

الفل�ضطيني في ال�ضتات وداخل الخط الأخ�ضر، لأن 

النق�ضام ل يقت�ضر على غزة وال�ضفة، بل ي�ضمل 

ال�ضعب الفل�ضطيني كله، واإنهاوؤه مطلب وطني �ضامل. 

كما اأن تدّخل بع�س المواقع المح�ضوبة على 

ه الفكرة واأظهرها 
ّ
�ضخ�ضيات في حركة ''فتح'' �ضو

كاأن حركة ''فتح'' تقف وراءها، وبالتالي، بدت ثورة 

ال�ضباب كاأنها موجهة فقط �ضد حكومة ''حما�س'' في 

غزة.

نعم ال�ضعب الفل�ضطيني اليوم اأحوج، واأكثر من اأي 

يوم م�ضى، اإلى الثورة، والموؤهلون لهذه الثورة لي�ضوا 
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في الحالة الفل�ضطينية، موجودة اأكثر كثيراً من اأي 

دولة عربية، اإّل اإن الخ�ضو�ضية تاأتي من اأن الو�ضع 

الطبيعي الذي يجب اأن يكون عليه ال�ضعب الفل�ضطيني 

هو الثورة ما دام الحتالل جاثمًا على اأر�ضنا 

دّن�ضًا لمقد�ضاتنا. 
ُ
هينًا لكرامتنا وم

ُ
واأج�ضادنا وم

فوجود حكومتين و�ضلطتين وموؤ�ض�ضات �ضيا�ضية 

ر�ضمية واأجهزة اأمنية و''ديمقراطية''، اإلخ، هو و�ضع 

غير طبيعي وخارج �ضياق مرحلة التحرر الوطني 

التي يفتر�س اأنها الو�ضع الطبيعي، وغير ذلك هو 

انحراف عنها.

اإذاً، الثورة الفل�ضطينية المقبلة، والتي عنوانها 

اإنهاء النق�ضام، لي�ضت تقليداً لأحد، واإنما ا�ضتنها�ضًا 

لثورة مغدورة؛ ثورة غدر بها بع�س اأهلها قبل اأن 

يجه�ضها الحتالل. اإن الثورة المقبلة التي �ضيكون 

طليعتها ال�ضباب ومن خلفهم جميع فئات ال�ضعب، 

هي ت�ضحيح لو�ضع خطاأ، واإعادة الأمور اإلى 

ن�ضابها، فال�ضعب الخا�ضع لالحتالل عليه مواجهة 

داً، وثورة اإنهاء النق�ضام هي ثورة �ضد 
ّ

الحتالل موح

الحتالل تبداأ باإزالة العقبات التي تحول بين ال�ضعب 

وحّقه في مقارعة الحتالل، والنق�ضام اأهم هذه 

العوائق.

قد يت�ضاءل بع�س النا�س: لماذا التركيز على اإنهاء 

النق�ضام وجعله عنوانًا للثورة الفل�ضطينية؟ الجواب 

بب�ضاطة اأن اإنهاء النق�ضام هو مفتاح عودة ال�ضعب 

الفل�ضطيني اإلى هويته وكينونته الوطنية اللتين 

مزقهما النق�ضام، وهو مفتاح عودة الق�ضية اإلى 

ماهيتها واأ�ضولها كحركة تحرر وطني، وهو المدخل 

لمواجهة الحتالل �ضلمًا اأو مقاومة، فاأي جهد 

لمقاومة الحتالل، اأكان �ضيا�ضيًا اأم ع�ضكريًا في ظل 

النق�ضام، �ضيكون م�ضيره الف�ضل اأو تكري�س حالة 

النق�ضام.

لقد اأخرج النق�ضام الق�ضية الفل�ضطينية من 

ر الم�ضروع الوطني، وم�ضروع 
ّ
�ضياقها الطبيعي، ودم

ال�ضالم الفل�ضطيني، وق�ضى على م�ضروع المقاومة 

ل ال�ضعب في غزة عن ال�ضعب في ال�ضفة، 
َ

واأنهاه، وَف�ض

ّدر النق�ضام اإلى الخارج، اإلى فل�ضطينيي ال�ضتات، 
َ

و�ض

ه �ضورتنا في 
ّ
وعزز الأحقاد بين اأبناء ال�ضعب، و�ضو

ن �ضيقف في وجه ثورة ال�ضباب لإنهاء 
َ
وكل م

النق�ضام �ضيكون مدافعًا عن النق�ضام، وبالتالي 

معاديًا لالإرادة ال�ضعبية ومنحازاً اإلى العدو 

الإ�ضرائيلي.

روا 
ّ
ونقول لل�ضباب اإن �ضباب فل�ضطين هم الذين فج

روا 
ّ
جميع ثورات ال�ضعب الفل�ضطيني، وهم الذين فج

النتفا�ضتين المجيدتين، ونقول للحكومتين في غزة 

ا جرى في تون�س وم�ضر وما 
ّ
وال�ضفة تعّلما در�ضًا مم

يجري في ليبيا واليمن وغيرهما، فاأجهزتكما 

الأمنية واأ�ضلحتكما لن تنفعكما، ول تحالفاتكما 

الخارجية، ول �ضعاراتكما التي مّلها ال�ضعب لأنه 

اكت�ضف زيفها، فال الوطن والوطنية، ول الدين 

والمقاومة، حكراً عليكما. ومع ذلك نتمنى اأن ت�ضارع 

القوى ال�ضيا�ضية اإلى اإنجاز الم�ضالحة واإنهاء 

النق�ضام، وبالتالي ت�ضبح الثورة غير �ضرورية، 

لأننا ندرك ما قد تجره ثورة اأو انتفا�ضة �ضد حكومة 

اأو �ضلطة فل�ضطينية في ظل وجود الحتالل، اإذ ربما 

 عليها الزيت، 
ّ
ي�ضتغل العدو هذه الثورة كي ي�ضب

ويدفع عمالءه اإلى التخريب والتدمير، ويقف متفرجًا 

على حرب اأهلية فل�ضطينية. لكن اإن لم تحدث 

الم�ضالحة، فاإن الثورة اأو النتفا�ضة �ضت�ضبحان اأمراً 

ل بد منه على الرغم من محاذيرهما.

2 �� �سباب فل�سطين ال يقلدون غيرهم 

واإنما ي�سححون م�سار ثورة �سعبهم

�ضباب الثورة الفل�ضطينية ل يقلدون ثورات 

غيرهم، واإنما ي�ضححون م�ضار ثورة �ضعبهم، 

وبالتالي لي�س �ضحيحًا اأن دوافع دعوة ال�ضباب 

الفل�ضطيني اإلى الثورة لإنهاء النق�ضام هي تقليد 

ومحاكاة الثورات العربية التي اندلعت في تون�س 

وم�ضر وليبيا واليمن، واأنه ل مبرر لتلك الثورة 

م�ضتمداً من واقع ال�ضعب الفل�ضطيني. فالحالة 

الفل�ضطينية ربما تتفق مع غيرها من حيث ريادة 

ال�ضباب لفكرة الثورة، ومن حيث ا�ضتعمال مواقع 

التوا�ضل الجتماعي الإلكترونية لن�ضر الدعوة اإلى 

الثورة، ومن حيث �ضروط ودوافع الثورة المرتبطة 

بم�ضتوى المعي�ضة والعدالة الجتماعية، والتي هي، 
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3 �� ثورة �سباب فل�سطين بين التهوين 

والتهويل

ثمة حراك غير م�ضبوق ل�ضباب فل�ضطين كاأن روحًا 

لدوا من جديد 
ُ
جديدة دبت في اأج�ضادهم وعقولهم فو

مكت�ضفين ذاتهم بعد طول غياب وتغييب. لقد باتت 

ثورة ال�ضباب حديث ال�ضاعة في كل بيت، وعلى 

مواقع الفاي�س بوك، وفي ال�ضحافة، وفي �ضيارات 

الأجرة، وفي الجامعات، وفي الأ�ضواق وال�ضوارع، 

اإلخ، وبات الجميع في فل�ضطين كلها، وفي ال�ضتات، 

يتحدث عن ثورة �ضباب فل�ضطين، بينما المجموعات 

ال�ضبابية الموؤتلفة في ''تحالف15 اآذار/مار�س'' كانت 

تتحرك ب�ضرعة وبحذر وبقلق وبخوف اأحيانًا 

ا�ضتعداداً لخروجها في 15 اآذار/مار�س 2011، 

فالتهامات والأقاويل كانت تكثر من حول ال�ضباب، 

والتهديدات والبتزازات والإغراءات تتناو�ضهم من 

كل الجهات، ومحاولة �ضرب وحدتهم ل تتوقف.

اإن القراءة ال�ضطحية لتحرك �ضباب فل�ضطين 

�ضتربطه تلقائيًا بثورَتي ال�ضباب في تون�س وم�ضر 

لتزامن الحدثين. ول �ضك في اأن هناك تاأثراً وتاأثيراً 

بين جميع التحركات ال�ضبابية الثورية في العالم 

العربي، لكن �ضباب فل�ضطين في ثورتهم ي�ضتح�ضرون 

تاريخهم من خالل ا�ضتح�ضار تجربة اآبائهم 

روا الثورة 
ّ
واأجدادهم عندما كانوا �ضبابًا، فالذين فج

الفل�ضطينية في اأوا�ضط ال�ضتينيات كانوا من ال�ضباب، 

روا النتفا�ضة الأولى في �ضنة 1987 
ّ
والذين فج

روا وكانوا وقود ثورة 
ّ
كانوا من ال�ضباب، والذين فج

الأق�ضى في �ضنة 2000 كانوا من ال�ضباب، واأغلبية 

ال�ضهداء الذين يواريهم الثرى في مقابر �ضهداء 

فل�ضطين في الوطن وال�ضتات هي من ال�ضباب اأي�ضًا، 

والمعتقلون، في معظمهم، في �ضجون الحتالل كانوا 

من ال�ضباب عند اعتقالهم، ومعظم الجرحى من 

ال�ضباب، اإلخ.

اإذاً، �ضباب فل�ضطين ل يقلدون اأحداً، واإنما 

ي�ضتح�ضرون تاريخًا ويوؤكدون حقيقة هي اأن معظم 

ال�ضعب المت�ضرر من النق�ضام، والذي يريد اإنهاءه، 

مكون من ال�ضباب. ولذا، لي�س غريبًا اأن يتحرك 

ال�ضباب اليوم بعدما و�ضلت الحالة الوطنية اإلى 

الخارج، ومّكن اإ�ضرائيل من العمل على ا�ضتكمال 

م�ضروعها ال�ضتيطاني التهويدي ب�ضكل �ضريع ومريح، 

ون�ضر الفقر والبطالة والإحباط والياأ�س لدى ال�ضعب، 

ر ال�ضعب الفل�ضطيني، ب�ضورة عامة، في حالة 
َّ
و�ضي

غير م�ضبوقة من الإذلل والتيه ال�ضيا�ضي، وبالتالي 

ن ي�ضاعد على وجود حالة النق�ضام، اأو 
َ
فاإن كل م

ن يطالب باإنهائها، اإنما 
َ
يدافع عنها، اأو يقف �ضد م

يقف اإلى جانب العدو ال�ضهيوني.

لقد منح ال�ضعب الفل�ضطيني الف�ضائل، وخ�ضو�ضًا 

''فتح'' و''حما�س''، الوقت الكافي لإنهاء النق�ضام 

وتحقيق الم�ضالحة، ف�ضبر عليها اأعوامًا: من حوارات 

اإلى حوارات، ومن اأوراق م�ضالحة اإلى اأُخرى، ومن 

و�ضيط اإلى و�ضيط، والنتيجة مزيد من النق�ضام 

والدمار، وكل من الحزبين الكبيرين، ''حما�س'' 

َلَك 
َ
و''فتح''، يجل�س على كر�ضي �ضلطة معتقداً اأنه م

الدنيا وما عليها، ول�ضان حاله يقول: فليذهب ال�ضعب 

اإلى الجحيم.

ما كنا نتمنى اأن تكون الثورة طريقًا لإنهاء 

النق�ضام لأننا نعرف محاذير الثورة اأو النتفا�ضة 

في مواجهة حكومة فل�ضطينية، اأكانت حكومة غزة اأم 

حكومة رام اللـه، وفي مواجهة �ضرائح من ال�ضعب ــ 

حتى اإن كانت قليلة العدد ــ م�ضتفيدة من النق�ضام، 

وفي ظل وجود الحتالل، العدو الأوحد والوحيد 

لل�ضعب. ونعرف جيداً اأن اإ�ضرائيل تترقب مثل هذه 

الثورة لي�س لأنها تريد اإنهاء النق�ضام، واإنما لأنها 

تريد اأن ين�ضغل بع�ضنا ببع�س، وهي �ضتعمل على 

 الزيت على نار الثورة لتزيدها ا�ضتعاًل، لكن ما 
ّ
�ضب

العمل؟ اإلى متى �ضيبقى الفل�ضطينيون، وهم �ضادة 

الثورة والجهاد، في حالة خنوع وانتظار للمجهول؟ 

اإلى متى �ضنبقى ننتظر المنقذ الخارجي؟ اإلى متى 

�ضنبقى نراهن على اأحزاب وحركات تماهت مع 

ا بالن�ضبة اإلى 
ّ
النق�ضام وباتت تعتا�س من ورائه؟ اأم

اإ�ضرائيل فنحن متاأكدون اأن ال�ضعب الفل�ضطيني 

وطليعته ال�ضبابية لن ي�ضمحا لها بحرف ثورتهما اأو 

التاأثير في م�ضارها، واإنما �ضيجعالنها ثورة �ضلمية 

ح�ضارية، وبهدف محدد ووا�ضح هو اإنهاء النق�ضام 

تمهيداً لإنهاء الحتالل.
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انق�ضامه، وهذا يذّكرنا بخروج القذافي على راأ�س 

تظاهرات تطالب بالتغيير وبالق�ضاء على الف�ضاد! 

ويبدو اأن قادة اأحزابنا تحولوا اإلى قّذافيين جدد، 

ونحن نتمنى اأّل يتعاملوا مع ال�ضعب مثلما تعامل 

القذافي مع ثورة �ضعبه.

يجب تحرير ثورة ال�ضباب من الحّدين الخطرين، 

اأي من التهوين ومن التهويل. يجب عدم التهوين من 

�ضاأن تحرك ال�ضباب، اأكان ثورة اأم انتفا�ضة اأم 

خروجًا اأم قومة، اإلخ، فال�ضباب قوة ل ي�ضتهان بها 

من حيث العدد، اأو من حيث العقلية المتفتحة 

والقدرة على التوا�ضل عبر و�ضائل الت�ضال الحديثة، 

اأو من حيث ال�ضتعداد للت�ضحية. كما يجب عدم 

التهوين من ثورة ال�ضباب اأو تحقيرها واتهامها 

بالعمالة لهذه الجهة اأو تلك، اأو اعتقاداً اأن ركوب 

موجة الثورة في 15 اآذار/مار�س، اأو قمعها، 

�ضينهيان تلك الثورة فيعود ال�ضباب اإلى بيوتهم 

�ضاغرين م�ضت�ضلمين، ذلك باأن قمع ثورتهم 

واإجها�ضها واإهانتهم �ضتدفعهم اإلى انتهاج و�ضائل 

رون من خاللها عن غ�ضبهم وحقدهم على 
ّ
اأُخرى يعب

واقع يهين كرامتهم وي�ضادر م�ضتقبلهم.

لكن في الوقت نف�ضه يجب عدم التهويل من ثورة 

ال�ضباب رحمة بهم وبالحالة الوطنية باأكملها، اإذ اإن 

اإ�ضرائيل تترب�س وتتمنى حدوث فتنة فل�ضطينية 

داخلية تلهي الفل�ضطينيين عن هدفهم الرئي�ضي وهو 

مواجهة الحتالل. فال�ضباب ل يريدون اإ�ضقاط 

حكومات واأنظمة، ول اإ�ضقاط ''فتح'' و''حما�س''، واإنما 

تبليغ �ضوتهم، وت�ضكيل حالة �ضاغطة على الحزبين 

الكبيرين وعلى الحكومتين وال�ضلطتين لو�ضع حد 

لالنق�ضام، وتعجيل الم�ضالحة الوطنية كي تعود 

الحالة الفل�ضطينية اإلى الحالة الطبيعية، فال�ضعب 

الخا�ضع لالحتالل يجب اأن يكون موحداً في 

مواجهته. �ضيخرج ال�ضباب اإلى ال�ضارع مطالبين 

باإنهاء النق�ضام، وهي ر�ضالة موجهة اإلى حركَتي 

''فتح'' و''حما�س'' الم�ضوؤولتين بدرجة كبيرة عن 

النق�ضام، والقادرتين على اإنهائه بال�ضكل الذي 

ترتئيانه خدمة للم�ضلحة الوطنية وبعيداً عن 

المحا�ض�ضة، وخ�ضو�ضًا بعيداً عن م�ضالحة اإدارة 

الح�ضي�س، فم�ضروع ال�ضالم الفل�ضطيني و�ضل اإلى 

طريق م�ضدود، والمقاومة الم�ضلحة باتت ذكرى 

و�ضعاراً، كما اأنه لي�س غريبًا اأن يطالب ال�ضباب 

بحقهم في حرية التحرك، وفي اإ�ضماع �ضوتهم للعالم 

وللقيادات الحزبية التي حجرت عليهم طوياًل، 

هين 
ّ

وخ�ضو�ضًا اأن تحركهم اأو ثورتهم اليوم غير موج

نحو اأحد، ول يهدفون من ورائهما اإلى منا�ضب اأو 

مواقع، ول يريدون اإ�ضقاط حكومات اأو �ضلطات، 

واإنما يريدون اأن ي�ضعروا باإن�ضانيتهم ووطنيتهم، واأن 

يكون لهم دور في اإخراج الحالة ال�ضيا�ضية من 

اأزمتها، واأن ي�ضاركوا في �ضناعة الم�ضتقبل، 

م�ضتقبلهم وم�ضتقبل ال�ضعب. والأمر �ضيكون غريبًا لو 

ا�ضتمر �ضباب فل�ضطين في �ضلبيتهم بعد كل ما جرى 

ويجري في العالم العربي من حولهم. اإن �ضباب 

فل�ضطين ينتف�ضون اليوم على �ضيا�ضة ا�ضتعمالهم 

كاأدوات واأنابيب اختبار لالأحزاب ولمقاولي 

المنظمات الأهلية ذات الأجندة الخارجية.

ك ال�ضباب الم�ضروع تتحرك قوى 
ّ
وفي موازاة تحر

كانت �ضببًا في النق�ضام، اأو تعتا�س منه، لإجها�س 

ثورة ال�ضباب خوفًا على مواقعها ومراكزها 

وم�ضالحها، وعلى راأ�س هذه القوى تاأتي الأحزاب 

التي اكت�ضفت اأخيراً اأن هناك �ضبابًا يمثلون اأغلبية 

ال�ضعب، واأن هوؤلء لي�ضوا فقط مل�ضقي �ضعارات على 

الجدران، وطالبي كوبونة اأو وظيفة، اأو م�ضاريع 

ق 
ّ
�ضهادة ت�ضتح�ضرهم الأحزاب متى �ضاءت اأن ُت�ضو

نف�ضها كحركات مقاومة اإلخ، واإنما هم قوة دينامية 

وفاعلة وموؤثرة وعاقلة يمكنها اأن ت�ضارك في 

�ضناعة القرار، وت�ضتطيع تحريك ال�ضارع، بل اإ�ضقاط 

اأنظمة وحكومات اإن اقت�ضى الأمر ذلك.

ولي�س خطاأ اأن تتحرك الأحزاب، واإن كان تحركها 

متاأخراً، ل�ضتنها�س اأطرها ال�ضبابية، ولي�س خطاأ اأن 

ترفع ال�ضعار الذي رفعه ال�ضباب: ''ال�ضعب يريد اإنهاء 

النق�ضام''، لكن الخطاأ والخطيئة اأن تحاول هذه 

الأحزاب ركوب الموجة وحرف حراك ال�ضباب عن 

هدفه باأن تموقع نف�ضها ــ وخ�ضو�ضًا ''فتح'' 

و''حما�س'' ــ ك�ضحايا النق�ضام، كاأن ال�ضعب هو الذي 

�ضنع النق�ضام، وبالتالي تطلب من ال�ضعب اأن ينهي 
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وعنا�ضرهما واأجهزتهما الأمنية كاأنهما مقبلتان 

على معركة، وانت�ضرت عنا�ضرهما الم�ضلحة والمدنية 

في �ضاحة الجندي المجهول، وعلى مداخلها منذ 

ال�ضباح الباكر، وا�ضتفردتا بالمن�ضة الرئي�ضية التي 

يجتمع حولها الإعالميون رافعتين اأعالمهما 

الحزبية. وتوالى على من�ضة الخطابة قيادات 

حم�ضاوية تكلمت بما يتعار�س مع مبادرة ال�ضباب 

و�ضعار اإنهاء النق�ضام وتحقيق الم�ضالحة، الأمر 

الذي دفع ال�ضباب اإلى التوجه اإلى ال�ضاحة حيث 

وجدوا الأجهزة الأمنية اأمامهم، التي منعتهم من 

لوا وجهتهم اإلى �ضاحة الكتيبة، وبعد 
ّ
العت�ضام، فحو

ن 
َ
�ضاعات قليلة باتت تلك ال�ضاحة مكتظة باأ�ضعاف م

تبّقى في �ضاحة الجندي تحت راية حركة ''حما�س''، 

الأمر الذي اأثار الحركة وحكومتها على الرغم من اأن 

ال�ضباب لم يرفعوا اإّل علم فل�ضطين ولم يرددوا اإّل 

�ضعار اإنهاء النق�ضام. وفي ال�ضاعة ال�ضابعة تقريبًا، 

قامت اأجهزة اأمن ''حما�س'' ورجال بلبا�س مدني 

م�ضلحون يحملون هراوات وق�ضبانًا حديدية واأ�ضلحة 

حادة بمهاجمة الجمهور ب�ضرا�ضة متلفظين باألفاظ 

نابية موجهة اإلى ال�ضابات والن�ضاء المعت�ضمات، 

وكانت النتيجة اإحراق خيم المعت�ضمين واإ�ضابة 

عديد منهم بالك�ضر والطعن.

مالحظاتنا على ما جرى في 15 اآذار/مار�س 

:2011

روا عن راأي 
ّ
1 ــ مئات الآلف الذين خرجوا عب

معظم ال�ضعب الذي يريد اإنهاء النق�ضام، وهوؤلء مّثلوا 

روا عن �ضرعية ت�ضمو على 
ّ
ال�ضعب تمثياًل حقيقيًا وعب

�ضرعية �ضناديق النتخابات التي اأ�ضبحت ملغاة. 

د الح�ضد في �ضاحة الكتيبة الذي �ضم جميع 
ّ
وج�ض

الأحزاب والف�ضائل والفاعليات ال�ضبابية والنقابية 

والمدنية وال�ضباب والأطفال وال�ضيوخ، تعبيراً حقيقيًا 

عن الوحدة الوطنية.

2 ــ التزمت جميع الأحزاب والف�ضائل ما طالب به 

ال�ضباب من التزام �ضعار اإنهاء النق�ضام فقط، ورفع 

العلم الفل�ضطيني من دون غيره، اإّل حركة ''حما�س'' 

التي حاولت حرف حراك ال�ضباب عن وجهته رافعة 

علمها، وكنوع من الت�ضليل األ�ضقت علم فل�ضطين 

النق�ضام. يجب عدم التهوين من ثورة ال�ضباب لأن 

ثورتهم �ضتكون الفتيل الذي ربما يفجر الحالة 

ال�ضيا�ضية والأمنية اإذا لم تتم ال�ضتجابة لمطالبهم اأو 

مها على اأقل تقدير، فخروجهم يعني خروج 
ّ
تفه

اأهاليهم، اأي خروج ال�ضعب كله، واآنذاك لن تنفع ل 

اأجهزة اأمنية ول اإغراءات مالية في اإرجاعهم اإلى 

بيوتهم.

وفي هذا ال�ضياق، على ال�ضباب اأن يحذروا من 

الدعوات التي تريد دفعهم اإلى اأن يكونوا اأدوات في 

تاأجيج الفتنة القائمة، كدفعهم اإلى رفع �ضعارات 

اإ�ضقاط حكومة ''حما�س'' في غزة، اأو اإ�ضقاط ال�ضلطة 

في ال�ضفة.. ف�ضمولية وعمومية ووحدة التحرك 

وال�ضعارات في الوطن كله، وفي ال�ضتات، هي �ضمان 

َذر 
َ
نجاح ثورة ال�ضباب. كما يتعين على ال�ضباب الح

من ال�ضتعدادات الكبيرة التي تبذلها ال�ضلطتان في 

غزة وال�ضفة لركوب موجة الثورة، اإذ �ضيح�ضد 

الطرفان �ضبابهما واأتباعهما، بل اأجهزتهما الأمنية 

هان 
ِّ
بمالب�س مدنية للخروج نهار الثالثاء، فيوج

ل الثورة اإلى مجرد 
ّ
الأحداث على الأر�س كي يحو

م�ضيرة كبيرة يقودها الحزب الحاكم في كل منطقة، 

وتنتهي بنهاية اليوم.

4 �� ثورة �سباب فل�سطين: اإنجازات تحققت 

واأُخرى مقبلة

لقد خرج ال�ضباب في 15 اآذار/مار�س في ال�ضفة 

والقطاع وفي ال�ضتات، وبع�ضهم بات قبل يوم في 

�ضاحة الجندي المجهول في غزة، وجرت الم�ضيرة 

)الثورة( في ال�ضفة ب�ضال�ضة، وراأينا قادة ''حما�س'' 

رفع 
ُ
مع بقية الف�ضائل يت�ضدرون الم�ضيرة التي لم ي

فيها �ضوى علم فل�ضطين. وعند الم�ضاء قرر ال�ضباب 

ار المنارة من دون اأن يمنعهم اأو 
ّ
العت�ضام في دو

يقمعهم اأحد، مع ت�ضرب اأخبار عن محاولت من 

منا�ضري حركة ''فتح'' الت�ضوي�س على متظاهرين 

رفعوا �ضعارات منددة بالتن�ضيق الأمني وباتفاق 

اأو�ضلو.

ا في غزة ف�ضارت الأمور ب�ضكل مغاير، اإذ 
ّ
اأم

ا�ضتنفرت حركة ''حما�س'' وحكومتها جميع �ضبابهما 
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5 ــ على الرغم من قمع ال�ضباب في �ضاحة الكتيبة 

وما بعد ذلك من ا�ضتدعاء واعتقالت واعتداءات 

و�ضلت اإلى حرم جامعة الأزهر وجامعة القد�س 

المفتوحة، فاإن ثورة �ضباب 15 اآذار/مار�س حققت 

اإنجازاً مهمًا في جولتها الأولى، وعلى ال�ضباب اأن 

يفتخروا بما حققوا، ذلك باأنهم ا�ضتنه�ضوا حالة 

ثورية �ضعبية كانت نائمة اأو ميتة، واأثبتوا اأن 

ال�ضباب قوة محركة ت�ضتطيع اأن تغير الأو�ضاع 

وتحرج الحكومات وال�ضلطات.

6 ــ على ال�ضباب اأن يفتخروا باأن الجولة الأولى 

من ثورتهم حركت ملف الم�ضالحة الراكد، حتى اإن 

كان حراكًا تحت اإحراج ثورة ال�ضباب و�ضغطها.

وفي جميع الحالت، فاإن على ال�ضباب اأن يكونوا 

م�ضتعدين لجولت اأُخرى من الحراك والثورة لأن 

ال�ضعب الفل�ضطيني بات اأكثر مراهنة عليهم، ونعتقد 

اأن الأمور بعد 15 اآذار/مار�س لن تكون كما كانت 

قبله.

III �� خاتمة
اإن الثورات التي ت�ضهدها اأغلبية الدول العربية 

لي�ضت حدثًا عاديًا يمكن ت�ضنيفه وقراءته في اإطار 

ات الحتجاجية ال�ضعبية التي تعرفها جميع 
ّ
الهب

ال�ضعوب، ذلك باأن عموميتها و�ضموليتها لقطاعات 

ال�ضعب كلها، تجعالن منها ظاهرة فريدة حتى على 

الم�ضتوى العالمي. فما يجري في العالم العربي منذ 

كانون الثاني/يناير 2011، كان خارج اإطار ما 

يفكر فيه علماء ال�ضيا�ضة والجتماع، وخارج مجمل 

التنظيرات ال�ضيا�ضية والد�ضتورية التي تراكمت خالل 

عقود، بل اإنه، وبغ�س النظر عن ماآله، �ضيعيد ر�ضم 

الخريطة ال�ضيا�ضية للواقع العربي �ضيا�ضيًا واجتماعيًا 

وربما جغرافيًا.

واإذا كانت الحالة الثورية العربية اأحيت اآماًل 

ورفعت �ضقف توقعات ع�ضاق الحرية والديمقراطية، 

اإّل اإنها في الوقت نف�ضه تثير تخوفات على الثورة 

ن يرومون �ضرقتها بركوب 
ّ
ومنها: تخوفات عليها مم

موجتها وتوجيه م�ضارها نحو خدمة �ضيا�ضات 

بعلمها هي، وفي هذا اإهانة لفل�ضطين وعلمها، 

فحركة ''حما�س'' مجرد حزب كبقية الأحزاب، 

وفل�ضطين ت�ضمو على جميع الأحزاب، وعلمها فوق 

الأعالم كافة. واإن اأرادت ''حما�س'' تج�ضيد الوحدة من 

خالل علم م�ضترك فعليها اأن تل�ضق علم ''فتح'' 

َلمها، لأن الم�ضكلة هي بين الحركتين ولي�س بين 
َ
بع

''حما�س'' وفل�ضطين، اللهم اإّل اإذا كانت ''حما�س'' ترى 

اأن م�ضكلتها مع فل�ضطين.

3 ــ لم يكن الإعالم مو�ضوعيًا في نقل ما حدث، 

ف قناة ''الجزيرة'' التي عودتنا اأن 
ّ
فعالوة على ت�ضر

ت�ضاب كاميراتها بحول اأو عور عندما يتعلق الأمر 

بفل�ضطين، اإذ اإنها لم تغِط ما جرى في �ضاحة الكتيبة، 

واإنما اكتفت بت�ضجيل ما جرى في �ضاحة الجندي 

المجهول، فاإن مرا�ضل الـ بي. بي. �ضي. )B.B.C( في 

غزة لم يملك ال�ضجاعة الكافية كي يقول الحقيقة 

عندما ذكر اأن التفاق كان بين الف�ضائل على اأّل 

رفع اإّل علم فل�ضطين، واأن اأعالم جميع الف�ضائل 
ُ
ي

فعت في التجمع، وهو يعلم، والكل كان �ضاهداً على 
ُ
ر

ذلك، اأن حركة ''حما�س'' وحدها خرقت التفاق 

ورفعت علمها، ولم يرتفع اأي علم ف�ضائلي اإّل علم 

''حما�س''، وبالتالي كان عليه اأن يكون �ضجاعًا 

ومو�ضوعيًا فيقول اإن حركة ''حما�س'' وحدها خرقت 

التفاق ورفعت علمها.

�ضير حركة ''حما�س'' 
ُ
4 ــ ل ندري ما كان ي

وحكومتها لو تركتا ال�ضباب يبيتون ليلتهم في 

�ضاحة الكتيبة، وخ�ضو�ضًا اأنهم كانوا يتهيئون 

لن�ضاط فني مثل الدبكة والر�ضم والأهازيج ال�ضعبية 

معتقدين، ببراءة، اأنهم مثل �ضباب م�ضر وبقية �ضباب 

العالم يمكنهم التعبير عن م�ضاعرهم الإن�ضانية 

ية. وفي �ضياق الحديث عن البراءة 
ّ
والوطنية بحر

�ضاألني اأحد ال�ضباب قبل يوم من خروجهم: ماذا نفعل 

لو قدمت لنا اأجهزة الأمن الحم�ضاوية وجبات طعام 

اأو علب ع�ضائر ومياهًا، هل ناأخذها اأم ل؟ فقلت له 

لهم 
ّ
مهم وتقب

ّ
لو فعلوا ذلك فهذه بادرة طيبة على تفه

لحركتكم ول داعي لرف�ضها، لكن كان ما كان، فقد 

قدموا لهم وجبات �ضاخنة علقت على اأج�ضادهم 

ور�ضخت في عقولهم، ولن ين�ضوها طوال حياتهم.
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ومباِركًا لها، فاإن النيات والتمنيات وحدها ل 

ل �ضيا�ضي 
ّ
تكفي، اإذ اإنه من الموؤكد اأن كل فعل اأو تحو

اإنما يتم تقويمهما من خالل نتائجهما النهائية، ل 

من خالل �ضعارات القائمين عليهما. وبالن�ضبة اإلى 

الق�ضية الفل�ضطينية فاإن ثورات العالم العربي 

جميعًا، ومهما تكن منجزاتها، لن تغني الفل�ضطينيين 

عن ثورتهم الخا�ضة بهم؛ ثورة �ضد النق�ضام و�ضد 

ُثر الفل�ضطينيون على اأو�ضاعهم 
َ
الحتالل. وما لم ي

فاإن الثورات العربية كلها لن تنفعهم، كما اأن العرب 

والم�ضلمين لن يكونوا اأكثر فل�ضطينية من 

n .الفل�ضطينيين

وم�ضالح تتعار�س مع تطلعات اأغلبية الجماهير 

التي خرجت في الثورة، وتخوفات من انزلق الثورة 

في بع�س الدول، الأمر الذي يوؤدي اإلى حالة من 

الحرب الأهلية اأو الإقليمية، وهو ما يتطلب من علماء 

ال�ضيا�ضة والجتماع النكباب على درا�ضة ظاهرة 

الثورة بعمق، وخ�ضو�ضًا اأن ف�ضولها كلها لم تكتمل 

بعد، ولم تظهر جميع اأبعادها وتداعياتها 

الجتماعية وال�ضيا�ضية والقت�ضادية، وربما ي�ضهد 

العالم العربي، عقداً من الزمن على الأقل، حالة من 

عدم ال�ضتقرار اإلى اأن تظهر مفاعيل الثورات التي 

بداأها ال�ضباب في تون�س.

لي على الثورة اإيجابيًا 
ّ
واإن كان حكمنا الأو
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