الملف

الثورات العربية والقيم اجلديدة

�أمجد نا�صر

المحلي والخارجي في الثورات العربية
I

�سيتذكر

العرب طوي ًال هذه ال�سنة.
�إنها ،حق ًا ،من ''�أيام
العرب'' ،وهذه الأخيرة ،كما نعرف� ،سجل
حافل بالوقائع والغارات التي دارت بين
القبائل العربية في ''الع�صر الجاهلي''� ،أو
بين بع�ض القبائل العربية والفر�س،
واكت�سبت على ل�سان الرواة والإخباريين
طابع الملحمة ،وربما الأ�سطورة ،وتناقلها
عرب الحقون ،رواية و�شعراً ،جي ًال بعد جيل.
لكن الفارق �أن �أيام العرب في �سنة 2011
لم تكن بين قبائل تت�صارع على الزعامة
والمجال الحيوي ،و�إنما بين �شعوب ُمهانة
وحاكمين جائرين من بني جلدتهم
�أدخلوهم عن طريق ال�سجون واال�ستخبارات
والتجويع� ،إلى حظائر ال�صمت والطاعة في
''الدولة الوطنية''� .سيتذكر العرب طوي ًال هذه
ال�سنة ،ففيها راحت االنتفا�ضات ،درامية
تكر من بلد �إلى �آخر باذلة الغالي
الطابعُّ ،
والنفي�س في �سبيل ن�سمة من الحرية ودرهم

من الكرامة .ولي�س م�ستبعداً �أن تكون معركة
العرب الكبرى (فل�سطين والجوالن وغيرهما
من الأرا�ضي العربية المحتلة) قد تحررت
من خزائن وزارات الدفاع المحكمة الإغالق
وكتبت لنف�سها �شهادة ميالد جديدة.
فال�شعارات القديمة التي كانت تقول �إن
وعمان
طريق فل�سطين تمر بالقاهرة ّ
ودم�شق وبيروت ربما تكون �صحيحة ،لكنها
هذه المرة لن تتحقق على يد ''الطليعة
الثورية'' ،و�إنما على يد ال�شعوب الحرة
المالكة قرارها وم�صيرها .هذه هي
الأر�ضية ال�صلبة للمقاومة والممانعة
وامتالك القرار والم�صير� ،إ ّال �إنها لي�ست
كلي�شيه ''المقاومة'' و''الممانعة'' كما تبدو
لف ل َّفه .غير
عليه في النظام ال�سوري ومن َّ
�أن �أيام العرب هذه لم تمر من دون دم� ،أو
�شكوك� ،أو �أ�سئلة ت�صعب المغامرة بجواب
عنها ،لكن ما هو مهم �أن ما بدا م�ستحي ًال
حدث فع ًال ..وها نحن نراه ر�أي العين.

( ) �شاعر �أردني.

*

069

070

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

88

خريف

2011

II
لم ي�صدق العرب �أنف�سهم .لم ي�صدقوا �أنهم
قادرون على خلع نير الطغيان من �أعناقهم .فما
حدث كان �أكبر من �أن يتوقعوه ،وقد هالهم
�أنهم ،بالحناجر ،وبالأيدي المعروقة ،وال�صدور
العارية ،وبب�ضعة �شعارات ،قادرون على ك�سر
جدار الخوف وال�صمت واالن�سحاق الذي ُحب�سوا
خلفه طوي ًال� .إن الثورات العربية التي اندلعت
من ج�سد التهمته النيران في بلدة مغمورة
ونائية في تون�س فاج�أتنا قبل �أن تفاجئ
غيرنا .وهذا ال�سيل الهادر من الحناجر والأيدي
والأج�ساد الفتية ،والت�صميم الذي ال نعرف من
حط علينا� ،أربكنا .فقد �صدقنا �أننا ا�ستثناء،
�أين َّ
ول�سنا كخير �أمة �أُخرجت للنا�س ،فهذا �أمر ظل
في الكتاب ولم يترك في الواقع �أثراً ،بل ا�ستثناء
من الحرية والكرامة .مجرد ج�سد تب ّلد ولم يعد
حي �إ ّال ما يربطه
ي�صدر عنه ما يوحي �أنه ّ
بحياة الأنعام :البيولوجيا ال�صرف .هذه هي
عالمات الحياة و�أماراتها في ج�سد �أمة تتمدد،
بخنوع وذ ّلة ،بين ماءين مالحين .ال �شيء،
تقريب ًا ،غير ذلك .دليلنا على اال�ستثناء المعيب
انحطت ،في
هو هذه الأنظمة البائ�سة التي
ّ
هزيعها الأخير� ،إلى م�ستوى الع�صابة .دليلنا هو
الخوف الذي �سكننا كقرينٍ من ك ِّل َمن تلوح على
كتفه �شارة :الجندي؛ ال�شرطي؛ جابي المياه
والكهرباء؛ �ساعي البريد� ،إلخ .لكن فج�أة يحدث
تجرب الجموع التكتل
ما لم يحدث من قبلّ :
وال ّترا�ص في ال�شارع والميدان العام ،تزحف من

الأزقة والحارات كي ت�صب في النهر الب�شري
تجرب ا�ستخدام الحبال
الذي يكبر ويعلو ويموجّ ،
ال�صوتية المعطلة فتطلع ال�صرخة الحبي�سة،
وتهدر الأ�صوات �أكثر و�أعلى فيتداعى ،تحت
ع�صف هديرها ،هيكل الطغيان ويتبدى خوا�ؤه
الفظيع .ال �شيء داخل هذا الهيكل المخيف .ال
�شيء �سوى حاكم يرتجف ،هو �أي�ض ًا ،من الخوف
والعزلة� .أ�ساطير الأدب تح�ضر في الحال .ما
ظننا �أنه خيال روائيين وتهويمات �شعراء بدا
حقيقي ًا .ها هم البطاركة الم�ؤبدون والمخيفون
يرتجفون من الخوف ويطلبون النجاة ب�أي ثمن.
حدث هذا ،كما تعلمون ،في تون�س وم�صر على
التوالي.
�إن االنهيار ال�سريع الثنين من �أ�شر�س الأنظمة
العربية �أمام قوة النا�س العارية من �أي �سالح
تحول
�سوى الإرادة وال�شوق
ّ
المم�ض �إلى الحريةّ ،
�إلى عدوى انت�شرت في الهواء العربي ،فخرج
النا�س من الكهوف والمغاور ،ومن وراء الأ�سوار
العالية ،في �أكثر من مكان عربي .وفي هذه
الأثناء �صحت الأنظمة العربية التي �شعرت
بالزلزلة تحت �أقدامها من طم�أنينتها �إلى ثبات
''طاعة'' �شعوبها وان�صياعها �إلى اال�ستبداد،
فانت�ضت ال�سالح ،وبادرت �إلى الر�صا�ص الغزير،
وعندما لم ينفع ر�صا�ص البنادق في �إعادة
''العبيد'' الآبقين �إلى حظائر الطاعة ،دفعت
دباباتها التي كادت ت�صد�أ في الم�ستودعات� ،إلى
المدن والبلدات العا�صية.

III
محولة
مع انطالق دبابة النظام العربي ّ
ال�شعب �إلى زمر من الإرهابيين وال�سلفيين
والمت�آمرين والجرذان حامت في �أجوائنا �أ�سئلة
الت�شكيك :هل هذه الثورات من �صنعنا �أم من
�صنع �أميركا وال�صهيونية العالمية؟ هل ما

يجري ثورة �أم م�ؤامرة علينا؟
ولم يكن هذا �س�ؤال الأنظمة العربية فقط ،بل،
ويا للأ�سف ،كان �س�ؤال بع�ض المثقفين
وال�سيا�سيين العرب �أي�ض ًا .وقد بد�أ هذا ال�س�ؤال
نظامي بن علي ومبارك ،ثم
خجو ًال بعد �سقوط
َ
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هبت
راح يعلن نف�سه ،بقوة و�صالفة ،عندما ّ
رياح الثورة على النظام ال�سوري .وهنا دخلت
على خطاب الم�شككين مفردات مثل :المقاومة؛
الممانعة؛ الإمبريالية؛ الم�ؤامرة؛ التناق�ض
لمن
الرئي�سي؛ التناق�ض الفرعي؛ وهذه مفرداتَ ،
ال يعلم ،م�أخوذة من كتاب جيب الي�سار العربي
الم َي َّ�سر ب�ش َّقيه القومي والمارك�سي.
ُ
فت�ش عن �أميركا! فت�ش عن الأقبية ال�سرية
التي حيكت فيها هذه الم�ؤامرة علينا! هذا ما
�أف�صح عنه بع�ض كتابات المثقفين العرب التي
اقتب�ست �أقوا ًال وتحليالت �ساذجة لك ّتاب �شبه
مجهولين �أرجعوا ''الربيع العربي'' �إلى قبو في
اال�ستخبارات الأميركية� ،أو �إلى مراكز �أبحاث
دربت ''الطليعة الثورية'' الجديدة
(�أميركية �أي�ض ًا) َّ
على ا�ستخدام الفاي�س بوك والتويتر والخليوي
و�أطلقتهم ،كمخربين ما بعد حداثيين ،لإ�سقاط
�أنظمة تابعة لأميركا!
لقد �أُخرج ماليين ال�شبان العرب من
المباالتهم وك�سلهم وعطالتهم الج�سدية
والروحية �إلى ال�شوارع؛ �إلى الثورة على �أنظمة
فا�سدة عاتية ،و�إلى الموت ب�صدور عارية،
وببرامج كومبيوتر ،وبتويتر ،وب�صفحات في
الفاي�س بوك!
فها هي كاتبة رو�سية تدعى �آنا
فارفولومييفا �صارت مرجع ًا وحجة ال تدح�ض،
للم�شككين في الثورات العربية ،تقول
(:)http://www.yafanews.net

�إن قالقل ''ال�شرق الأو�سط'' و�شمال �إفريقيا،
و�آخرها �صدامات الأردن و�سورية ،ترتبط
الآن ،وعن كثب ،بالتكنولوجيات الإلكترونية.
وقد خرج تعبير ''ثورات التويتر'' �إلى حيز
الوجود عندما بد�أ كثيرون ي�شيرون �إلى
غرائب الأزمة ال�سيا�سية التي �شهدت
التكنولوجيات الإلكترونية تفعل فعلها.
وربما يكون هناك �أكثر مما تراه العين في
الأحداث الأخيرة التي اجتاحت �شمال �إفريقيا
و''ال�شرق الأو�سط''.

الملف

ف�أحداث � 11أيلول� /سبتمبر لم ت�ؤد �إلى
تدخل ع�سكري في ''ال�شرق الأو�سط'' فح�سب،
ّ
بل �إلى تطوير �أ�سلحة قوة ناعمة جديدة يمكن
تقو�ض �أي
�أن ُتحدث دماراً عظيماً ،و�أن ّ
مجتمع من الداخل ،على الرغم من �أنها غير
مرئية.
وت�ضيف الكاتبة الرو�سية التي وقف بلدها
ب�شرا�سة مع نظام القذافي �ضد �آمال �شعبه
بالحرية ،ويقف ،الآن ،ب�شر�سة �أكبر� ،ضد مطامح
ال�سوريين بالتحرر من النظام العربي الأكثر
ا�ستبداداً وطغيان ًا:

اليوم ن�ستطيع �أن نرى �أن المبادرات التي
�أطلقتها وزارة الخارجية الأميركية
خالل العقد الأول من القرن الجديد ،عادت
عليها بنتائج مثمرة .فال�شبان الذين هم
الم�ستخدمون الن�شيطون لو�سائل االت�صاالت
الجديدة ،باتوا فع ًال القوة التي ا�ستطاعت �أن
تغير الأنظمة ال�سيا�سية في ''ال�شرق الأو�سط''
و�شمال �إفريقيا .لقد �أ�صبحوا �أداة الأجندات
الخفية.
ولي�س غريب ًا ،طبع ًا� ،أن يت�صادى هذا الكالم
الذي ي�ستهين بدم ال�شبان العرب الذين يحاولون
رفع نير اال�ستبداد عن �أعناق �شعوبهم مع كالم
مماثل لمعلقين رو�س وربما �صينيين .فوراء
الأكمة ما وراءها كما يقولون .فقد �سجل مجل�س
الأمن موقف ًا مخزي ًا لل�صين ورو�سيا متواطئ ًا مع
كتائب القذافي التي كانت تهدد ب�سحق بنغازي،
ولي�س م�ستبعداً �أن ي�سجل ،عما قريب ،موقف ًا
�أكثر خزي ًا لهاتين الدولتين اللتين تتحالفان مع
الطغيان العربي فيما يتعلق بجرائم النظام
ال�سوري �ضد �شعبه.
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IV
�إن العلة لي�ست في الماء ،فنحن بحاجة �إليه ولن
نغ�ص به
نتوقف عن �شربه لأن هناك احتما ًال �أن َّ
ونموت .الماء �أ�سا�س الحياة ،وهو هنا لي�س
�سوى ا�ستعارة للحرية ،فنحن لن نتوقف عن
طلبها لمجرد �أنها ربما (�أقول ربما) تجد �صدى
في نفو�س �آخرين ،وقد تتقاطع مع ر�ؤى
وت�صورات تخ�صهم .ف�إن لم ن�ستطع التعويل على
ديناميات �شعوبنا ور�ؤيتها الوا�ضحة لم�صالحها
ووعي �شرائح من ُنخبنا التي لم ينخرها الف�ساد،
فهذا يعني �أن نقر�أ على �أنف�سنا ال�سالم� .سيكون
هناك دائم ًا م�صالح تتقاطع بين ما هو محلي
وما هو خارجي ،ويجب �أ ّال ُن�صاب برهاب
االرتياب في حاجتنا �إلى الحرية لمجرد �أن لهذه
الكلمة ر ّنة مغايرة في �أمكنة �أُخرى.

''الأجندات الخفية'' .هذا هو مربط الفر�س عند
الكاتبة الرو�سية .وهذا الكالم عن ''الأجندة
الخفية'' يحدث دغدغة لدى رهط من المثقفين
َّ
وال�سيا�سيين العرب ذوي الخلفيات القومية
ممن وقفوا ،وال
والمارك�سية بن�سخها المبتذلةَّ ،
يزالون ،مع �أنظمة الطغيان العربي بحجة تغليب
''التناق�ض الرئي�سي'' (الإمبريالية وال�صهيونية)
على ''التناق�ض الفرعي'' (ما ي�سمونه الأنظمة
الوطنية العربية).
ول�ست من ال�سذاجة كي ال �أعرف �أن م�صالح
ُ
الجماهير العربية ربما تتقاطع في لحظة
معينة ،من دون تخطيط وال �أجندة ،مع م�صالح
�آخرين؛ قوى عظمى مث ًال .فالمثال الفل�سفي
تغ�ص
المدر�سي القديم ال يزال �صالح ًا� :أن َّ
تكف عن �شرب الماء.
بالماء وتموت ال يعني �أن َّ

V
لكن ِل َم نفل�سف ما لي�س محتاج ًا �إلى فل�سفة؟
ما حاجة �أميركا �إلى �إطاحة �أنظمة ت�سهر على
م�صالحها (م�صالح �أميركا) كما لم ت�سهر عليها
هي؟ فالثورة في كل من تون�س وم�صر ،بح�سب
ظني ،لم تكن حاجة �أميركية �أو غربية ،عالوة
على �أن م�صالح الغرب لي�ست مهددة في ذينك
البلدين ،بل لن تجد الدول الغربية َمن ي�سهر على
م�صالحها اال�ستراتيجية مثلما فعل النظامان
يقدمان
التون�سي والم�صري ،ولن تجد رئي�سين ّ
م�صالح القوى الغربية (و�إ�سرائيل) على م�صالح
�شعبيهما ومحيطهما ،كما فعل بن علي وح�سني
مبارك.
لي�س هذان النظامان هما اللذان �أثارا الحمية
''الوطنية'' و''القومية'' لبع�ض المثقفين
وال�سيا�سيين العرب .وفي الواقع ،ومع �أنه لي�س
ثمة مثقف �أو �سيا�سي عربي قومي �أو ي�ساري �أو
ترحم على بن علي وح�سني مبارك� ،إ ّال
�إ�سالميّ ،

�إن هذين الرئي�سين اللذين خلعهما �شعباهما
لي�سا كلمة ال�سر وراء حملة الت�شكيك ،و�إنما هو
النظام ال�سوري.
لم يت�ساءل الم�شككون في �أميركية االنتفا�ضة
ال�سورية �ضد نظام ب�شار الأ�سد ِل َم تركت
الواليات المتحدة (والدول الغربية عامة) دم
المنتف�ضين ال�سوريين ُي�سفك بغزارة من دون �أن
تقوم ب�إجراء رادع حقيقي �ضده .لم يت�ساءلوا عن
انعدام ال�شهية الأميركي ،الوا�ضح و�ضوح
ال�شم�س ،لإطاحة نظام ب�شار الأ�سد وقد جاءت
الفر�صة ت�سعى .هل هناك فر�صة �أف�ضل من هذه
للتخل�ص من النظام ال�سوري؟ و�إذا كان ال�شبان
خفية فل َمِ
ال�سوريون يعملون وفق �أجندة �أميركية َّ
ال تمد لهم الواليات المتحدة يد العون وهي
قادرة على ذلك؟ فاالنتفا�ضة ال�سورية ال�صعبة
والعنيدة ما زالت تتوا�صل ،وها هو دم غزير
ُي�سفك ،وها هم �أطفال يجندلون بالر�صا�ص،
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ويم َّثل ب�أج�سادهم ،وتقطع �أع�ضا�ؤهم التنا�سلية
(الطفل حمزة الخطيب على �سبيل المثال) وال
ي�صدر عن البيت الأبي�ض ُع�شر ما �صدر عنه
حيال النظام الم�صري وح�سني مبارك.
وهنا يمكن �أن نرى الم�صلحة اال�ستراتيجية
الأميركية العليا وهي ت�صان :الحفاظ على �أمن
�إ�سرائيل وفق قواعد لعبة م�ضبوطة .فنظام
ح�سني مبارك لي�س هو فقطَ ،من عمل على
�ضمان �أمن �إ�سرائيل ،بل فعل ذلك �أي�ض ًا النظام
ال�سوري من وراء البرقع الممانع للمقاومة .وكي
علي �أن �أقول �إن الأمر
ال �أكون عدمي ًا �سيا�سي ًا ّ
يتعلق بقواعد لعبة حافظ على �أ�صولها النظام
ال�سوري جيداً بما في ذلك ''دعمه'' حزب اللـه
وحركة ''حما�س'' ،كما �أن الواليات المتحدةّ � ،أم
�إ�سرائيل الحنون ،ال ت�ضمن ما �سيحدث في حال
اختلت ''قواعد اللعبة'' التي �أر�ستها مع نظام
عائلة الأ�سد .لقد �أف�شى بع�ض المعلقين
ال�سر المعلن في امتناع �إدارة �أوباما
الأميركيين َّ
من الم�ضي قدم ًا في ''اغتنام'' فر�صة �إطاحة
النظام ال�سوري :ال�شيطان الذي نعرفه خير من
ال�شيطان الذي ال نعرفه .وهذا يلخ�ص� ،إلى حد
بعيد ،قواعد اللعبة المتفق عليها بين النظام
ال�سوري ،منذ انقالب الرئي�س الراحل حافظ
الأ�سد ،والإدارة الأميركية وربيبتها �إ�سرائيل.
فلي�س المطلوب من النظام ال�سوري �أن يكون
ن�سخة عن نظام ح�سني مبارك ،لكن لي�س عليه
للتحمل،
�أي�ض ًا �أن يغادر م�ساحة المناورة القابلة
ّ
نظامي وا�شنطن وتل �أبيب.
وربما االحتواء ،من
َ
وهذه �صيغة مريحة لنظام الأ�سد ،بل �صيغة
ُتك�سبه ما لي�س فيه وما لي�س قادراً فعلي ًا عليه:
المقاومة التي تجد لنف�سها ،في �إطار قواعد
اللعبة �إياها ،ا�سم ًا �آخر مراوغ ًا ورخواً ي�سمى:
الممانعة .ال مانع� ،إذاً ،من ممانعة على هذا
النحو ما دامت ال تهدد ،بالعمق ،قواعد اللعبة
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التي تجعل من �إ�سرائيل القوة ال�ضابطة
للم�صالح الأميركية في المنطقة .لكن هذا قول
ي�ساري �أي�ض ًا� .ألي�س كذلك؟ فالرياح القوية
والمباركة التي تهز عرو�ش الطغيان في
منطقتنا العربية ،لن تجعلنا نترك تحلي ًال
قديم ًا ــ متجدداً� :أن �إ�سرائيل هي القاعدة
المتقدمة للإمبريالية الأميركية في المنطقة،
يقدم
وحليفها الذي ال يناف�سه في ذلك �أحد مهما ّ
وي�صعر خده لها.
لوا�شنطن من خدمات،
ّ
�إن وطنية االنتفا�ضة ال�سورية ال تحتاج �إلى
ومن يطلب الحرية والكرامة والعدل،
�شهادةَ .
�سيطلب ،عاج ًال �أم �آج ًال ،التحرير� ،أو ،في �أ�ضعف
الإيمان� ،سيعمل على تغيير ''قواعد اللعبة'' التي
�صمدت ،ويا للعجب ،حتى بعد رحيل م�صممها
الداهية حافظ الأ�سد .ال فارق عندي ،بين
انتفا�ضة ال�شبان الم�صريين التي تحولت �إلى
ثورة �شاملة تتوالى ف�صوالً ،وبين انتفا�ضة
�أقرانهم ال�سوريين .و�إذا كنا نقي�س انعدام وطنية
�صف ما بوقوف الواليات المتحدة �إلى جانبه
ف�إننا ،في الواقع ،لم نرها ت�شمر عن �ساعديها
وتهرع لإنقاذ درعا �أو بانيا�س ،تل كلخ �أو ج�سر
معرة النعمان .لم تقل ''�سيدة
ال�شغور ،دوما �أو َّ
العالم الحر'' للرئي�س ب�شار الأ�سدِ :ارحل.
لدي ،ولدى �شبان االنتفا�ضة ،معايير عديدة
ّ
تفوق وطنية وقومية المنتف�ضين
على
�أُخرى
ّ
على نظام ب�شار الأ�سد غير الموقف الأميركي
عتد به في �أي
والغربي منهم .فهذا لي�س معياراً ُي ُّ
حال ،و�إنما المعيار الحقيقي هو ك�شفهم كذب
النظام في ق�ضية ''المقاومة'' ،و�سخريتهم من
''ممانعته'' .لقد قالوا له �إن درعا وبانيا�س
ومعرة
وحم�ص وتل كلخ وتلبي�سة ودوما
َّ
النعمان لي�ست الجوالن .فالجوالن هناك ونحن
معك �إن كنت ذاهب ًا �إليه .لكنه لن يذهب �إلى
هناك �أبداًn .
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