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في�صل حوراني

الحدث الم�صري في الفهم الفل�سطيني
�إن

�أ�ص��داء الح��دث الم�ص��ري ال��ذي ابتد�أ ف��ي  25كانون الثان��ي /يناي��ر  2011انت�شرت في كل م��كان ،في العالم
العرب��ي ،والمحي��ط الإ�سالم��ي ،وبقية دول العالم ،وقد ا�ستتب��ع هذا الحدث الذي ُ�سمي �أي�ض ًا ث��ورة� ،أو انتفا�ضة،
�سل�سلة متوالية من ردات الأفعال .و�ستر�صد هذه المقالة ردات فعل الفل�سطينيين المقيمين في ال�ضفة الغربية وقطاع
غ��زة المحتلي��ن ،كم��ا �ستر�صد ت�أثيرات الح��دث في ال�ساح��ة الفل�سطينية ،والآراء الت��ي راجت ب�ش�أن��ه ،والمواقف التي
ا ُّتخذت �إزاءه.
وهن��ا ،تج��در المالحظة �أن التنوع في ردات الفع��ل كان كبيراً في ال�ساحة الفل�سطينية ،وفاق غيره في بقية البالد،
لا ع��ن الأ�سب��اب الت��ي تفعل فعلها في كل م��كان ،هناك �أ�سباب �أُخ��رى تخ�ص هذه ال�ساح��ة وحدها ،وهي ،على
فف�ض� ً
�سبي��ل المث��ال :الت�شتت الب�شري؛ وهن ال�صالت بين الجماعات؛ االنف�صال الجغراف��ي؛ االنق�سام ال�سيا�سي؛ الخ�صومات
التي بلغ بع�ضها حد العداوة؛ �أثقال االحتالل الإ�سرائيلي؛ �إلخ.
ومما يزيد في
وغن��ي ع��ن البيان �أن كثرة الأ�سباب ُت ِّ
�صع��ب الإحاطة بردات الفعل المتعددة والت�أثي��رات المتنوعةّ .
ه��ذه ال�صعوب��ة �أن ردات الفع��ل الت��ي تبدو متباين��ة تنطلق في �أحيان كثيرة م��ن ال�سبب ذاته ،وكثي��راً ما تنطوي ،مع
تباينه��ا الظاه��ر ،عل��ى ما ه��و م�شترك �أو متداخل .و�إذاً ،ال منا���ص من التركيز على ما هو جوه��ري وحده ،كما �أنه ال
مف��ر م��ن تبوي��ب ردات الأفعال الكثيرة ف��ي حزم قليلة كي ي�سهل ر�صدها في مقالة ،حت��ى حين ينطوي التبويب على
�شيء من التع�سف.

كيف تل ّقى الفل�سطينيون الحدث؟
فنمي��ز ،كما يوج��ب واقع الحال ،بي��ن ردة فعل ال�سلط��ة الفل�سطينية ،ال�سلطة ال�شرعي��ة وفق ًا التفاق
نب��د�أ بال�سلط��ة ّ
''�أو�سل��و'' وم��ا ا�ستتبع��ه م��ن انتخابات ،وبي��ن ردة فعل الحكوم��ة المقالة� ،سلطة الأم��ر الواقع التي �أحكم��ت ال�سيطرة
ع�سكري�� ًا ،عل��ى غ��زة وحده��ا ،وذلك من دون �أن ُنغف��ل ما هو متماث��ل �أو متداخل بين رد َتي فع��ل الجانبين .ومع هذا
التميي��ز ،علين��ا �أن نتذكر �أن ال�سلطة الفل�سطينية يديرها ما يمكن احت�سابه تحالف ًا ي�ضم ف�صائل متعددةّ � ،أما الحكومة
المقالة� ،سلطة الأمر الواقع ،فت�ست�أثر بها حركة المقاومة الإ�سالمية ''حما�س'' وحدها.
لق��د تنوع��ت ردات فع��ل ف�صائل ال�سلطة الفل�سطينية ،ومنها ف�صيلها الذي م��ا زال ُيعد الأكبر� ،أي حركة ''فتح'' .ففي
قم��ة ال�سلط��ة الفل�سطينية ،جرى التعامل مع الأنباء الأولى للح��دث الم�صري با�ستهانة ،وركن الأع�ضاء في هذه القمة
�إل��ى م��ا ركن �إليه �أع�ضاء النظ��ام الم�صري الذين كانوا ي�شاركون في القمة .فه���ؤالء و�أولئك اعتقدوا �أنهم في مواجهة
قمعه��ا� ،إ ّال �إن هذه
حلق��ة �أُخ��رى م��ن حلق��ات االحتجاج الت��ي تواترت في م�ص��ر في الأع��وام الما�ضية ،والت��ي �أمكن ُ
( ) كاتب فل�سطيني.
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اال�ستهان��ة �سرع��ان ما �أخل��ت مكانها للقلق� ،إذ ات�سعت الحرك��ة ال�شعبية في م�صر و�أبرزت مطالبه��ا الجذرية ،و�أهمها
�إ�سق��اط النظ��ام ،وات�ضح عجز و�سائل النظام التقليدية ،الأمنية وال�سيا�سية ،عن ال�سيطرة ،وظهر قلق �أفراد النظام ذاته
�إزاء م�صي��ره .وم��ع ه��ذا التط��ور ،ب��رز في قمة ''فت��ح'' موقف��ان :واحد وا�ص��ل الجهر بانحي��ازه �إلى النظ��ام الم�صري
الم�سته��دف ،و�آخ��ر �آث��ر ال�صم��ت ودعا �إل��ى التعامل مع التط��ورات على نحو عمل��يّ � .أما ف�صائل ال�سلط��ة الأُخرى ،غير
''فتح'' ،ف�أظهرت منذ البداية قدراً من الت�أييد� ،أو حتى الحما�سة ،للحركة ال�شعبية الم�صرية ومطالبها.
بكلم��ات �أُخ��رى ،انق�سم فريق ال�سلطة الفل�سطينية �إلى فريقين :فري��ق �ضم ن�سبة ملمو�سة من م�س�ؤولي ال�صف الأول،
وه��و ال��ذي انح��از �إلى �أع�ض��اء النظام الم�صري ف��ي ت�صديهم للحركة ال�شعبي��ة ورف�ضهم مطالبها ،وه��و� ،أي�ض ًا ،الذي
ا�ستخ��دم �أق�ص��ى �صالحيات��ه للت�ضييق على رغبة �سواه في التعبير عن الت�أيي��د لهذه الحركة ال�شعبية ،وفريق ثانٍ �ضم
ق�سم�� ًا كبي��راً م��ن م�س�ؤول��ي الم�ستوي��ات الدني��ا .وق��د تراوحت مواق��ف هذا الفري��ق بين رف���ض االنحياز �إل��ى النظام
الم�ستهدف وبين الحما�سة المتقدة لمطالب الحركة ال�شعبية ومنجزاتها.
� ّأم��ا �سلط��ة ''حما���س'' في قطاع غزة فبدر منه��ا ردة فعل واحدة هي ت�أييد موقف جماع��ة ''الإخوان الم�سلمين'' في
تدرجت ''حما�س'' في الإف�صاح عن موقفه��ا� ،إذ مر يومان كامالن قبل �أن تبد�أ
م�ص��ر .فكم��ا فعل��ت الجماعة في م�صرّ ،
تتبن ،ب�شكل �سافر ،في �أي وقت،
الجماع��ة الم�صري��ة بالم�شارك��ة في ن�شاط الحركة ال�شعبية ،كما �أن هذه الجماعة ل��م ّ
�أي�� ًا م��ن المطال��ب ذات ال�سم��ة االجتماعي��ة �أو االقت�صادية الت��ي تحم�ست لها جم��وع ال�شعب الم�صري ف��ي كل مكان.
لا ع��ن ه��ذا ،ف�إن الجماعة ظلت حري�صة عل��ى اتخاذ مواقف ال تتطابق مع مواقف الحرك��ة ال�شعبية ،فحين دعا
وف�ض� ً
المرخ�ص لها� ،إلى الح��وار� ،سارعت الجماعة �إلى تلبية الدعوة
وغير
بالن�شاط
لها
�ص
المرخ
ال�سيا�سي��ة
الق��وى
النظ��ام
َّ
َّ
مي��ز الجماعة من
عل��ى الرغ��م م��ن �أن ممثل��ي الحركة ال�شعبي��ة الآخذة في االت�س��اع رف�ضوا تلبيته��ا .وثمة �شيء �آخر ّ
الآخري��ن ه��و �إفراطه��ا في ممالأة قيادة الجي�ش الم�ص��ري ،حتى حين كانت هذه القيادة ترف���ض اال�ستجابة لمطالبة
الجمه��ور بتنح��ي الرئي���س ح�سني مب��ارك عن من�صبه .وق��د وا�صلت الجماعة مم��الأة قيادة الجي�ش بع��د �أن �آل زمام
الأم��ور ف��ي البل��د �إلى هذه القيادة في �إثر ا�ضطرار الرئي�س ح�سني مبارك �إلى التنحي عن من�صبه تحت ال�ضغط المثابر
الذي مار�سته الحركة ال�شعبية.
�إن تنح��ي الرئي���س مب��ارك عن��ى �سقوط حكم �أ�س��رة مبارك ومواليه��ا ،فتحررت جماع��ة ''الإخ��وان الم�سلمين'' من
تردده��ا ،وجارته��ا �سلط��ة ''حما�س'' في الأمر ،فجه��رت بحفاوتها ب�سقوط ذاك الحكم� ،إ ّال �إن ه��ذا لم يمنع الحركة من
عمن لي�س من �أن�صارها .وهكذا ،تعر�ضت للقمع التظاه��رات التي نظمها في قطاع غزة
حج��ب ح��ق الحفاوة ب�سقوط��ه َّ
الح��راك ال�شباب��ي ،والتي �شارك فيها ف�صائل منظمة التحرير الفل�سطينية للتعبير عن االبتهاج بالتطورات الجارية في
م�صر ،وبلغ القمع في عدد من الحاالت حدود الجريمة.
والواق��ع �أن ''حما���س''� ،ش�أنها في ه��ذا �ش�أن الجماعة في م�صر ،غالت في تمنياته��ا ،فت�صورت �أن مكانة ''الإخوان
دورهم �سيت�سع ولن يلب��ث �أن ي�صير دوراً مركزي ًا ،كما ت�ص��ورت �أن ت�أثير هذا في
الم�سلمي��ن'' ف��ي م�ص��ر �ستق��وى ،و�أن َ
ال�ساح��ة الفل�سطيني��ة �سيف�ض��ي �إل��ى تقوي��ة مكانة ''حما���س'' فيها ،ويعق��د لها الغلبة عل��ى ''فتح'' والف�صائ��ل الأُخرى
عولت ''حما�س'' في هذي��ن الت�صورين على ما بدا �أنها عرفت��ه �أو ا�ستخل�صته ب�ش�أن تفاهم ُعقد في
المناوئ��ة له��ا .وق��د ّ
النهاي��ة بي��ن جماع��ة ''الإخ��وان الم�سلمين'' ف��ي م�صر وبي��ن الإدارة الأميركية .وه��ذا التمني قاد ''حما���س'' ،كما قاد
الجماع��ة الم�صري��ة� ،إل��ى االعتقاد �أن ه��ذا التفاهم �سيوفر ال�شرط ال�لازم لقيام تحالف يحكم م�ص��ر ،وي�ضم ''الإخوان
ويلتف عل��ى مطالب الحرك��ة ال�شعبية العلماني��ة ،وترعاه الواليات المتح��دة بنفوذها
الم�سلمي��ن'' ،ويحمي��ه الجي���ش،
ّ
وقوته��ا .وعلي��ه ،ف���إن قادة ''حما�س'' ت�صوروا �أنهم حققوا عبر الحدث الم�ص��ري مك�سب ًا مزدوج ًا� ،إذ تحرروا من الحكم
ال��ذي مار���س عليهم �ضغوط�� ًا متنوعة من دون �أن يبدو �أنه �سيتحالف معهم حتى ل��و ا�ستجابوا لهذه ال�ضغوط ،و�صار
ممكن�� ًا ،وف��ق ت�صوره��م� ،أن ين�ش���أ في م�صر حكم جدي��د ي�ساندهم وي�ساعدهم ف��ي �أن ي�صيروا مقبولي��ن من الواليات
المتح��دة .ولع��ل ف��ي هذا االعتقاد ما يف�سر �إمعان �سلط��ة ''حما�س'' في قمع التظاهرات ال�شعبي��ة الكبيرة التي انتظمت
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من �أجل الحفاوة على طريقة العلمانيين بالحدث ذاته وبمنجزاته التقدمية.
� ّأم��ا االنطب��اع الع��ام فه��و �أن مواقف الجمهور ف��ي ال�ضفة والقطاع توزع��ت على ثالثة محاور رئي�سي��ة� :أقلية من
الجمه��ور �أي��دت مواق��ف ال�سلطة الفل�سطينية الت��ي ر�أت في �سقوط حكم �أ�س��رة مبارك خ�سارة� ،أو ما�ش��ت ''حما�س'' في
تمنياته��ا ب�ش���أن المكان��ة المتوقع��ة لـ'' الإخ��وان الم�سلمين''؛ �أقلي��ة �أُخرى �أفرطت ف��ي التفا�ؤل ،فت�ص��ورت �أن الحدث
الم�ص��ري �سيف�ض��ي �إلى قل��ب �سيا�سة م�صر ر�أ�س ًا على عقب ،فينقل هذا البلد العرب��ي الكبير من موقع التبعية للواليات
المتح��دة واالطمئن��ان �إلى �إ�سرائيل� ،إلى موقع التح��دي والمجابهة .وهذه الأقلية ت�صورت �أن الحركة ال�شعبية الم�سماة
�أي�ض ًا ثورة� ،ستحقق مطالبها �أو ًال ب�أول ،وتكت�سح َمن يعار�ضها وما يعار�ضها.
� ّأم��ا �أغلبي��ة الجمهور ،في ال�ضفة كما في القطاع ،فت�شكلت من النا�س الذين ا�ستب�شروا خيراً بالحدث الم�صري وبما
�أنج��زه م��ن تغيي��ر ف��وري في ر�أ�س الحك��م .وقد بنت هذه الأغلبي��ة موقفها على �أ�سا���س �أن ما �أُنجز حت��ى الآن هو ذو
�أهمي��ة كبي��رة ،و�أن الحركة ال�شعبية المحتفظة بيقظتها �ستحقق عدداً �آخر من مطالبها ،فين�ش�أ في م�صر حكم برلماني
ديمقراط��ي يتمت��ع بق��در م��ن ال�صدقية ،ويك��ون ف�ساده �أق��ل من ف�ساد الحك��م ال�سابق ،وتك��ون الرقاب��ة ال�شعبية على
�سيا�سته و�أدائه �أكثر فاعلية .ومع �أن �أغلبية الجمهور المنجذب �إلى تطورات الحدث الم�صري لم تغفل القلق الذي يبثه
احتم��ال ن�ش��وء التحال��ف الذي ترعاه الواليات المتح��دة� ،إ ّال �إنها ا�ستبعدت �أن ي�ستقر مثل ه��ذا التحالف ،حتى لو كان
�إن�شا�ؤه ممكن ًا ،ما لم ي�أخذ مطالب الحركة ال�شعبية والجمهور الم�صري الأعر�ض بعين االعتبار.

حيثيات الفرقاء الثالثة
لدين��ا� ،إذاً ،ثالث��ة فرق��اء بي��ن فل�سطينيي ال�ضف��ة والقطاع ،ولكل فريق ممثل��ون في ال�سلطة والجمه��ور ،كما �أن له
�سوغ بها موقفه الخا�ص:
حيثياته التي ُي ّ
ت�شبث ب�صواب تعويله على الحكم الذي �سقط رئي�س��ه ،وجهر ب�أ�سفه ل�سقوطه ،وتخوف من �آثار
�أو ًال ــ الفري��ق ال��ذي ّ
هذا ال�سقوط .وحيثيات هذا الفريق كثيرة �سن�شير �إلى �أكثرها �أهمية:
�أ ــ لق��د �ش�� ّكل حك��م �أ�س��رة مبارك قاعدة �إ�سن��اد دائمة لقيادة منظمة التحري��ر الفل�سطيني��ة (م.ت.ف ).و�سلطتها في
الأر���ض المحتل��ة ،وقناة ات�ص��ال لمعالجة م�شكالت القي��ادة الفل�سطينية مع الإدارة الأميركي��ة و�إ�سرائيل ،وهو الحكم
عول عليه لإبقاء الموقف في جامعة ال��دول العربية ،وما ت�صدره من �أحكام ،على الخط غير
ال��ذي �ش�� ّكل �أي�ض�� ًا حليف ًا ُي َّ
المن��اوئ للمنظم��ة وال�سلط��ة .وي�ستح�ض��ر �أع�ض��اء هذا الفري��ق ،الن�ش��اط المثابر لحك��م الرئي�س مب��ارك ،والدالة التي
ا�ستثمره��ا ه��ذا الرئي�س هنا وهناك ال�ستبقاء الجانب الفل�سطيني في ال�صورة ،ومعار�ضته م�ساعي �إ�سرائيل لال�ستفراد
بتحقيق الحل الذي يالئمها ،وغير ذلك من الأمور التي فتنت هذا الفريق الفل�سطيني.
ت�صور هذا الفريق ،هو التخل�ص من
ب ــ �إن التغيير الجاري في م�صر هو �صناعة �أميركية ،وهدف التغيير ،بح�سب ُّ
طاق��م معي��ن ف��ي النظ��ام ،لأن هذا الطاقم جمد ،وف�سد ،و�ص��ار مبغو�ض ًا من �أغلبية �شعبه ،ولم يعد ق��ادراً على �أداء ما
يل��زم لخدم��ة الم�صالح الأميركية .والتخل���ص من هذا الطاقم �سيليه المجيء بطاقم جديد� ،أكف�أ في هذا المجال ،و�أوفر
أ�ش��د والء ل�ل�إدارة الأميركي��ة ،و�أذك��ى ف��ي ت�س ّتره على هذا ال��والء ،و�أكثر مرون��ة من �سابقه ف��ي التعامل مع
ق��درة ،و� ّ
الجمه��ور الم�ص��ري والق��وى الممثل��ة لأطياف��ه المتع��ددة .وبذلك ين�ش���أ و�ضع ال يح��رج الواليات المتح��دة وال ين�سف
�صدقيته��ا وه��ي ت�شهر ر�سالة الديمقراطية وحقوق الإن�سان وم��ا �إلى ذلك ،من دون �أن يق ّل نفوذها في الو�ضع الجديد
عن نفوذها في الو�ضع ال�سابق.
ج ــ لق��د كان الرئي���س مبارك ومعاونوه ،فيم��ا يتعلق بال�ش�أن الفل�سطيني� ،أكث��ر الم�س�ؤولين العرب خبرة بالتعامل
مع الإدارة الأميركية و�إ�سرائيل ،و�أقربهم �إلى موقف القيادة الفل�سطينية .والمفتونون بحكم �أ�سرة مبارك ي�ستح�ضرون
م��ا يقول��ون �إنها مواقف من الرئي�س مبارك ت�صدى فيها للعدواني��ة الإ�سرائيلية ولالنحياز الأميركي �إلى �إ�سرائيل ،بل
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�إن بع�ضه��م ذه��ب �إل��ى حد القول �إن تنحية مبارك عن من�صب الرئا�س��ة كان بمثابة عقوبة �صممتها الإدارة الأميركية
�ضد الرئي�س الم�صري ب�سبب مواقفه الم�ؤيدة لـ'' م.ت.ف ''.و�سلطتها الوطنية!
د ــ �إن الحدث الم�صري ،بالن�سبة �إلى هذا الفريق� ،سيف�ضي �إلى تعزيز مكانة ''الإخوان الم�سلمين'' في م�صر ،الأمر الذي
تحول ''الإخوان
يعن��ي �أن ''حما���س'' التي ت�ستقوي ب�إخوان م�صر� ،ستمعن في َتع ُّنتها �ضد الم�صالحة الفل�سطينية ،ذلك ب�أن ّ
الم�سلمين'' ،بعد تفاهمهم مع الإدارة الأميركية� ،إلى قوة مهمة في الحكم في م�صر� ،سيغري ''حما�س'' ب�أن ت�أمل بالتو�صل
�إل��ى تفاه��م م��ع الإدارة الأميركية ي�أذن بتكري�س �سلطتها ،وه��و ما �سي�ستتبع تفاعالت ُتف�ضي �إل��ى تولي ''حما�س'' قيادة
''م.ت.ف� ''.أو الظف��ر بح�ص��ة كبيرة في هذه القيادة .والذين يتملكهم هاج�س �أن تح ّل ''حما�س'' محلهم ي�ستح�ضرون حقيقة
�إح�لال الف�صائ��ل الفدائية ف��ي قيادة ''م.ت.ف ''.محل م�ؤ�س�سه��ا المرحوم �أحمد ال�شقيري بعد �سن��ة � ،1967أي بعد انتظام
و�سحب هذا الحكم ت�أييده قيادة ال�شقيري.
عالقات هذه الف�صائل بالحكم الم�صري الذي كان قائم ًا �آنذاك،
ِ
ثاني��� ًا ــ فري��ق الأغلبية ،وهو الفريق الم�ستب�شر بالتغيير ،على قاعدة �أنه لن يكون في م�صر ،تحت �أي و�ضع جديد،
ما هو �أ�سو�أ مما كان تحت حكم �أ�سرة مبارك .وحيثيات هذا الفريق كثيرة هي الأُخرى ،و�أهمها:
�أ ـ��ـ �إن الق��راءة ال�سدي��دة ل��دور حكم �أ�سرة مبارك ُتظه��ر �أن ت�أييده الجان��ب الفل�سطيني كان عدي��م الفائدة ،كما �أن
�سلوك��ه كان �ض��اراً :اعترا���ض لفظ��ي عل��ى ال�سل��وك الإ�سرائيل��ي العدوان��ي ،وعل��ى التن�ص��ل الإ�سرائيل��ي المط��رد من
ا�ستحقاق��ات الت�سوي��ة ال�سيا�سي��ة المن�شودة ،تقابله ا�ستكانة عملية �إزاء ما تفعل��ه �إ�سرائيل ،بما في ذلك ما تقترفه من
جرائ��م؛ �إحج��ام ع��ن ا�ستخدام ما تملكه م�صر م��ن و�سائل ال�ضغط على �إ�سرائي��ل ،يقابله منح �إ�سرائي��ل مزايا �سيا�سية
واقت�صادي��ة ذات �ش���أن؛ اال�ستهان��ة الدائم��ة لحك��م �أ�سرة مب��ارك بم�شاع��ر �أغلبية الجمه��ور الم�ص��ري المتعاطف مع
الفل�سطينيين ،وقمع كل مظهر من مظاهر االحتجاج ال�شعبي �ضد ال�سيا�سة التي يرى الجمهور �أنها ممالئة لإ�سرائيل.
ب ــ تع��دد وج��وه تبعية حكم �أ�سرة مبارك ل�ل�إدارة الأميركية ،وا�ستفحال م�ضارها بم�ض��ي الوقت ،حتى �صار هذا
الحك��م �أعج��ز ع��ن �أن يرف���ض �إمالءات ه��ذه الإدارة ،وخ�صو�ص ًا دفعها �إياه �إل��ى عمل ما يلزم لم�ساع��دة �إ�سرائيل على
�ضرر ما يوفره
الخ��روج م��ن الم���آزق كلما ا�شتدت عزلتها وات�سعت الإدانة الدولية ل�سيا�ستها .وقد تميز في هذا ال�سياق ُ
تدع��ي �أن المعتدلين العرب
لي��ن الحك��م الم�ص��ري �إزاء �إ�سرائي��ل من ذريعة له��ذه الدولة المفرط��ة في عدوانيتها ك��ي ّ
حري�صون على �إقامة عالقات طبيعية معها ،و�أن خ�صومها بين العرب هم الإرهابيون والمتطرفون وحدهم.
ج ــ تفاق��م عج��ز م�ص��ر ف��ي ظ��ل حك��م �أ�سرة مب��ارك ،عن عم��ل ما ه��و مفي��د لتخفي��ف �أذى �إ�سرائيل �ض��د ال�شعب
الفل�سطيني ،وقد بلغ هذا العجز قيعان ًا لم ينحدر �إلى مثلها من قبل.
وعمم الأو�ض��اع التي تدفع بذاك البلد
ــ جم��د ه��ذا الحك��م م�صر و�ش ّل قدرتها على القي��ام ب�أي حركة �إلى الأمامّ ،
د ّ
جمد قدرة م�صر على ا�ستعادة مكانتها في معادلة القوة الع�سكرية �أو القوة
الكبي��ر �إل��ى الوراء ،وبهذا ،يكون الحك��م قد ّ
ال�سيا�سية ،و�صار ال بد من �إ�سقاطه كي تنه�ض م�صر من جديد.
هـ ــ �أدى حكم �أ�سـرة مبارك دوراً زادت خطورتـه بم�ضي الوقـت ،في تثـبيط هـمم الفل�سـطينـيـيـن ،وتخـذيل القيادة
الفل�سطيني��ة ،ودفعه��ا ،ب�شتى الذرائع� ،إلى التهاون في مقاومة االحت�لال الإ�سرائيلي ،وحثها على االن�صياع لل�ضغوط
رف�ض �إ�سرائيلي �أو
الأميركي��ة .وق��د تجلى الأثر ال�ضار لهذا ال�سلوك في كل مرة وجد الفل�سطينيون �أنف�سهم في مواجهة ٍ
�أميركي لأحد مطالبهم ،كما في كل مرة طولبوا بتقديم تنازالت جديدة رف�ضوا تقديمها.
و ــ �أفق��د ه��ذا الحك��م م�صر م��ا كان لقياداته��ا المتعاقبة م��ن ت�أثير في الجمه��ور الفل�سطيني والق��وى التي تمثله
والجمه��ور العرب��ي الم�سان��د للفل�سطينيي��ن ،وبهذا� ،ص��ار هذا الحكم عاجزاً ع��ن ممار�سة �أي ت�أثي��ر �إيجابي في ال�ش�أن
الداخل��ي الفل�سطين��ي .وق��د تجلت خطورة هذا العج��ز بالذات حين ا�ستحوذ الرئي�س مب��ارك ومعاونوه على حق ال�سعي
لإنه��اء االنق�س��ام الفل�سطين��ي الأخي��ر ،وحين ا�ستكثروا �أن يمار���س �أي طرف عربي �آخر هذا الحق ،ث��م حين ف�شلوا في
�إنهاء االنق�سام ف�ش ًال ذريع ًا.
ز ــ لقد �أحدث التحرك ال�شعبي الذي ابتد�أ في م�صر في �أعقاب التحرك التون�سي ،عام ًال جديداً في الحياة ال�سيا�سية
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جم��ده حكم �أ�سرة مبارك وقمعه ،وهو ق��درة الجمهور الم�صري
الم�صري��ة� ،أو ،بعب��ارة �أدق� ،أع��اد فاعلية العامل الذي ّ
ب�أطياف��ه العدي��دة عل��ى �إرغام الحكم على تلبية مطالب �أغلبية ال�شعب ،الأمر الذي يعني �أن الخوف من �أن ي�ؤول الحكم
�إل��ى ي��د ق��ادة الجي�ش من دون �أن ت�ؤخذ قوة الجمهور الوا�سع بعين االعتب��ار ،هو �أمر غير وارد ،و�إذا ا�ستطاع �أي و�ضع
�أن يفر�ض هذا الأمر فر�ض ًا ف�إنه لن ي�ستقر.
ح ـ��ـ �إن ا�ستع��ادة ''الإخوان الم�سلمين'' الم�صريين حقهم ف��ي ممار�سة الن�شاط ال�سيا�سي العلني القانوني فيه ما هو
ناف��ع ،لي���س بمقيا�س ''الإخ��وان'' وحدهم ،بل بمقيا�س العلمانيي��ن الم�صريين الديمقراطيين �أنف�سه��م .ف�أن تن�شط هذه
الجماع��ة ف��ي الن��ور يعني �أن تفقد ميزة الن�شاط في الظ�لام ،و�أن ت�شترك في الحكم يعني �أن تفقد ميزة الت�صدي لحكم
بغي���ض ،ث��م �إن هذا وذاك �سيرغمانها على تحديد مواقف وا�ضحة من ق�ضاي��ا اجتماعية واقت�صادية تتجنب الجماعة
الجهر بها خوف ًا من �أن تفقد جانب ًا من �شعبيتها.
بكلم��ات �أُخ��رى :م��ا دام حق الجماعة هو �أن ت�شغل في الحياة العامة الم�صرية المكانة التي ت�ستحقها بقوة َمن تمثلهم،
ف���إن حج��ب هذا الحق يوفر له��ا ت�أييداً �إ�ضافي ًا م�سحوب ًا من �أر�صدة قوى �أُخرى ،كم��ا �أن ف�سح المجال �أمامها لممار�سة ما
هو حق لها ،فيه تو�سيع للتعددية ،وتوفير للمناخ الذي ينهي ظاهرة العمل في الظالم ،وتدعيم للديمقراطية.
ط ـ��ـ �إن الق��راءة ال�صحيحة لواقع المجتمع الم�صري وم�ستوى تطوره �ستظهر ما ي�ؤكد �أن تحفيز التطور الديمقراطي
�سي�ؤدي �إلى تقلي�ص حجم جماعة ''الإخوان الم�سلمين'' ،ال �إلى تكبيره .فما دامت قيادة الجماعة قبلت �أن ُتحكم م�صر
بموج��ب د�ست��ور علماني وقوانين مدنية ،وك ّفت عن ترويج الدعوة �إلى �إح�لال �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية محلها ،ف�إن
م��ن الم�شك��وك في��ه �أن يقب��ل �أع�ضاء الجماعة كلهم م��ا قبلته قيادتهم ثمن�� ًا لإ�شراكها في الحي��اة ال�سيا�سية والحكم،
الأم��ر ال��ذي يعن��ي �أن انتقال الجماعة �إلى العمل في النور وفق هذا ال�شرط �سيفقدها عدداً من �أن�صارها .و�إذا ا�ستح�ضر
�أح��د تجرب��ة ح��زب العدالة والتنمي��ة ،الإ�سالمي التركي ،ال��ذي انتهى �إلى ت�سل��م الحكم بقوة �صنادي��ق االقتراع ،فمن
الم�ؤك��د �أن مث��ال ه��ذا الحزب ال يمكن تك��راره في م�صر� ،إذ كيف يمكن �أن تقفز جماع��ة ''الإخوان الم�سلمين'' الم�صرية
م��ن موقفه��ا المحاف��ظ ،كي ال نق��ول الرجعي� ،إل��ى الموقع الذي بلغ��ه نظيرها الترك��ي ،موقع اال�ستن��ارة واال�ستعداد
للتعاي���ش م��ع العلماني��ة و�شروطه��ا؟ فالم�سلمون الأت��راك �شهدوا تجربة امتدت من��ذ ما بعد الح��رب العالمية الأولى،
واكت�سب��وا عبره��ا هذه اال�ستنارة وهذا اال�ستعداد للتعاي�ش م��ع القانون المدني ،ومثل هذه التجربة لم يتوفر للجماعة
الم�صرية التي ما زال يحكمها فكر �سيد قطب المعطوف على فكر ابن تيمية المفرط في المحافظة.
ي ــ في القراءة المتب�صرة لما قد ي�ؤول �إليه م�صير ''الإخوان الم�سلمين'' في م�صر ،ف�إن تعويل ''حما�س'' على زيادة
متوقع��ة لق��وة �إخوانه��م يفق��د �صدقيت��ه .فع��ودة الحي��اة �إلى م�ص��ر ،وات�ساع نط��اق التعددي��ة ال�سيا�سي��ة والممار�سة
الديمقراطي��ة فيه��ا� ،سيوجه��ان التط��ور �إل��ى م�صلحة ما هو حي��وي وتقدمي وع�ص��ري ،ال �إلى م�صلحة م��ا هو جامد
ورجعي و�سلفي.
ك ـ��ـ �إن ه��ذا كل��ه ،عند فريق الأغلبية الذي عر�ضنا حيثياته ،يعني �أن م�ص��ر ا�ستعادت قدرتها على متابعة التطور،
و�أن لغ��ة جدي��دة ف��ي التعامل مع ال�ش���ؤون الداخلية والخارجية فر�ضت ذاتها .ومما ال �ش��ك فيه �أن هذا �سين�سحب على
لغة التعامل مع �إ�سرائيل ومع ال�ساحة الفل�سطينية.
يعول على ا�ستمرار الدفع ال�ستكمال التغيير في م�صر� ،أو من �أجل �أن ي�ستحق التحرك ال�شعبي
ثالث ًا ــ الفريق الذي ّ
و�ص��ف الث��ورة بكامل مدلوالته .وه��ذا الفريق الذي ال يعدو حتى الآن �أن يكون �أقلي��ة ،يتبنى حيثيات الفريق ال�سابق،
فري��ق الأغلبي��ة ،وي�ضي��ف �إليها م��ا هو �أبعد غوراً .فهذا الفريق ُي�ساوي بين ما يطمح ه��و �إلى تحقيقه وبين ما يت�صور
�أنه �سيتحقق فع ًال .و�سنعر�ض فيما يلي �أهم الحيثيات التي ي�ضيفها هذا الفريق �إلى حيثيات �سابقة:
�أ ــ انطلق��ت ث��ورة م�ص��ر الديمقراطية في �سنة  1919ف��ي ثنايا الثورة الوطنية �ضد االحت�لال البريطاني ،و�أثمرت
الموج��ة الأول��ى له��ذه الثورة د�ست��ور  1923العلماني ،و�أر�ست �أ�س�س نظ��ام ديمقراطي برلماني ف��ي م�صر .وبعد هذه
ركز بع�ضه��ا على ما هو ديمقراط��ي ،وبع�ضها الآخر على ما هو وطن��ي ،وق�سم �آخر
البداي��ة ،تعاقب��ت موج��ات �أُخرى ّ
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عل��ى الجم��ع بي��ن الوطن��ي والديمقراطي ،بينم��ا تميزت الموج��ة التي انطلق��ت في عه��د الرئي�س جمال عب��د النا�صر
بالتركي��ز عل��ى م��ا هو اجتماعي واقت�ص��ادي ف�ض ًال عن الوطن��ي .و�إذا كانت هذه الثورة �شهدت بداي��ة انتكا�ستها منذ
عهد الرئي�س �أنور ال�سادات ،ف�إن االنتكا�سة بلغت ذروتها بتجميد م�صر في عهد الرئي�س مبارك.
ب ــ م��ا ح��دث ف��ي كان��ون الثاني /يناي��ر  2011هو موج��ة جديدة ربما ت�صير ه��ي الحا�سمة ،والح�س��م يعني �أن
�ص��ح �أن منظمات وهيئات غي��ر حكومية م�صري��ة على �صلة
ت�ستكم��ل ه��ذه الموج��ة تطور م�ص��ر الديمقراطي .ولئ��ن
ّ
بم�ؤ�س�س��ات �أميركي��ة ر�سمية هي التي �أطلقت بداي��ة الموجة الجديدة ،فالأ�صح من هذا �أن عوامل بعيدة الغور هي التي
فحولتها من حركة تطالب ب�إ�صالحات محدودة �إلى ثورة ت�سعى الجتثاث النظام الحاكم من �أ�سا�سه.
ط��ورت البداي��ةّ ،
وي��رى ه��ذا الفري��ق �أن الأو�ضاع في م�صر ن�ضجت لمتابع��ة التطور الجذري �إلى �أن ت�ستكم��ل م�صر ح�ضورها بما هي
بحرية ،والف�صل
دول��ة حديث��ة ،ال�سيادة فيه��ا للد�ستور والقانون ،والحكم في ي��د ممثلي ال�شعب المنتخبين من طرف��ه ّ
فيها بين ال�سلطات وا�ضح ،وم�صالح �أغلبية ال�شعب هي التي توجه ال�سيا�سة.
ج ـ��ـ �إن تحدي��ث م�صر يعني �أي�ض ًا ،تقوية قدرته��ا الذاتية على حل م�شكالتها الداخلي��ة ،وتعزيز مكانتها الإقليمية
والدولي��ة ،وتمكينه��ا م��ن مواجهة �شتى التحدي��ات بكفاءة .وكل خطوة تت��م في هذا االتجاه �ستدف��ع م�صر في اتجاه
و�سع اعتم��اد م�صر عل��ى مواردها ه��ي ،وتق ّل�ص حاجة
التح��رر م��ن التبعي��ة ،وم��ن ال�سطوة الأميركي��ة بال��ذات ،و�س ُت ّ
ين�صب االهتمام على لب��اب الأمور ،ف�إن قدرة
حكامه��ا �إل��ى المعون��ة والدع��م الخارجيين .وهذا الأمر يعني �أنه حي��ن
ّ
م�ص��ر عل��ى لج��م العدواني��ة الإ�سرائيلي��ة �ستتع��زز �أو ًال ب�أول ،فتتع��زز معها فر�ص االنتق��ال من الإدان��ة اللفظية لهذه
العدواني��ة �إل��ى مجابهتها بالو�سائل الفاعل��ة ،كما يعني �أن القول باحتمال انتعا�ش الق��وى المحافظة �أو الرجعية هو
قول غير دقيق ،ف�أفق التطور مفتوح �أمام انتعا�ش القوى الثورية والتقدمية� ،أي �أمام قوى التحديث من دون غيرها.

�ضربة لأ�ساليب الإرهابيين
لتلخي���ص م��ا ج��رى عر�ض��ه وت�أكي��ده ،يمك��ن الق��ول �إن الذي��ن �أ�سف��وا ل�سق��وط حك��م �أ�س��رة مب��ارك كان��وا �أقلية
الفل�سطينيي��نّ � ،أم��ا الأغلبي��ة فقوامه��ا الذين ا�ستب�ش��روا بدرجة �أو ب�أُخرى ،ب�سق��وط هذا الحكم ،والذي��ن �أ�سعدهم ما تم
يعولون عل��ى �إنجازات �أُخرى �ست�أتي .وحين يدور الحديث عل��ى ت�أثير التطورات الم�صرية
�إنج��ازه حت��ى الآن ،والذين ّ
الأخي��رة ف��ي ال�ش���أن الفل�سطيني ،يمكن� ،أي�ض ًا ،القول �إن �أي تطور �إلى الأمام في �أي بلد من بالد المحيط العربي ُي�شكل
زي��ادة ف��ي قوة الجان��ب العربي كله ،و�ضمنه الفل�سطين��ي ،ونق�صان ًا في قوة الجانب الإ�سرائيل��ي .والتوجه �إلى �إعادة
تحدي��ث م�ص��ر ،وه��و التوجه ال��ذي � َّأ�شرت �إلي��ه التطورات التي ب��د�أت في  25كان��ون الثاني /يناي��ر � ،2011أثار في
�إ�سرائي��ل م��ا ي�ص��ح و�صف��ه بالفزع ،وق��د كان فزع ًا حقيقي ًا ،حت��ى حين لم ُيف�ص��ح المتحدثون با�س��م �إ�سرائيل �إ ّال عن
جانب �ضئيل منه .ف�إنجازات الحركة ال�شعبية الم�صرية حتى اللحظة� ،ساهمت في �أن ين�ش�أ في ال�شرق الأو�سط الو�ضع
ال��ذي ل��م تع��د �إ�سرائيل ق��ادرة فيه على تغيي��ب دور م�صر ف��ي المجابهة معها .واللغ��ة الجديدة ف��ي تعامل م�صر مع
عول في م�صر على ما
لا ،الأمر الذي ي�سمح للجانب الفل�سطيني
�إ�سرائي��ل ابت��د�أت فع� ً
المعني حق ًا بلجم العدوانية ،ب�أن ُي ّ
ّ
لي�س �سلبي ًا وال واهن ًا.
وف��ي الخت��ام� ،ألف��ت �إل��ى نقطة قلم��ا جرى التركي��ز عليها في النقا���ش الذي اقت��رن بالحدث الم�ص��ري وتطوراته.
فالأ�سل��وب ال��ذي اتبع��ه الجمه��ور الم�صري في حركت��ه الوا�سعة لإح��داث التغيير المالئ��م لم�صالحه ،وقبل��ه ،ومثله،
وجها �ضربة خفف��ت �أذى ال�سل��وك الإرهابي ال��ذي مار�سته
الأ�سل��وب ال��ذي اتبع��ه الجمه��ور التون�س��ي للغر�ض ذات��هّ ،
جماعة ب��ن الدن ومثيالته��ا م��ن الجماعات الإرهابي��ة ،و�أبهتت الحما�سة الخط��رة لهذا الأ�سل��وب ،و�أججت الحما�سة
للعم��ل ال�شعب��ي المنظ��م والمثابر والعلني ،وع��ززت الثقة به .وفي هذا الأم��ر وت�أثيراته المتتابعة ،م��ا برز منها حتى
تقدر بثمن لق�ضية ال�شعب الفل�سطيني الوطنيةn .
الآن وما �سيبرز،
منافع ال ّ
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