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ما 
زالت روح البوعزيزي، ذاك الطائر 

الخرافي الذي اأ�سرم النار في ج�سده 

كي ي�سعل ج�سد النظام ال�سيا�سي العربي، 

تحّلق في �سماوات العالم العربي، ومعها 

اأرواح ال�سهداء الذين �سقطوا في تون�س 

وم�سر وليبيا. حّلقوا ويحّلقون كي تكون 

�سماء العالم العربي واأر�سه، ل�سعوبه، ال 

لطغاته. يحّلقون كي نكون، نحن من نحن، 

اأخيراً، بكل ما تحمله الكينونة من معنى. 

 عليهم وعليهن، ي�سبق كل كالم.
ٌ
ف�سالم

لم يكتمل ''�سفر الثورة'' بعد، فهناك 

ف�سول ُتكتب ونحن نكتب، واأُخرى تنتظر. 

ولكل ف�سل خ�سو�سياته و�سياقه، طبعًا، 

وما زال في جعبة الثورة كثير، وخ�سو�سًا 

اأنها حالة م�ستمرة في تون�س وم�سر. لكن 

''تون�س'' ــ وما اأدرانا ما تون�س ــ في كل 

مكان. وكتاب الثورة مفتوح على م�سراعيه. 

ومهما توؤل اإليه االأمور فاإن الثورة اأعادت 

الروح اإلى مفردات ومقوالت وقيم كانت 

ُدفنت تحت جثة النظام ال�سيا�سي العربي 

حتى ظن البع�س اأنها ماتت، لكنها اأزلية 

وخالدة: ال�سعب، الحرية، اال�ستقالل.

فركام الهزائم والكوارث ال�سيا�سية 

واالجتماعية والفكرية منذ �سنة 1967، 

والذي ال يرمز اإلى احتالل ما تبقى من 

فل�سطين فح�سب، بل اإلى بداية ظهور 

عوار�س الف�ساد في االأنظمة العربية لما بعد 

�سنان �أنطون
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)*(  �ساعر وروائي عراقي، واأ�ستاذ م�ساعد في 

جامعة نيويورك.

اال�ستعمار، خطابًا وممار�سة اأي�سًا، غطى 

على تلك المفردات حتى بدا اأنها فقدت 

�سوتها ومعانيها. فاإذا كانت اأنظمة الدول 

الوطنية تخل�ست من اال�ستعمار الغربي 

المبا�سر واأطاحت باالأنظمة الموالية له، فاإن 

معظمها ف�سل في اإكمال اال�ستقالل باإنجاز 

م�ساريع تاأ�سي�س اأنظمة �سيا�سية ذات 

موؤ�س�سات تحترم المواطنة وت�سمن الحقوق 

والحريات االأ�سا�سية للمواطنين، فلم يتحول 

اإلى اأنظمة مدنية، وظل ال�سباط الذين 

ن ي�سيطر عليها 
َ
ارتدوا الزي المدني، هم م

في حفلة تنكرية طويلة. وتحولت االأنظمة، 

اإن لم تكن بداأت اأ�سا�سًا كذلك، اإلى دول 

بولي�سية، بدرجات متفاوتة من الوح�سية؛ 

دول تحتكر ال�سلطة فيها نخب لم ينتخبها 

اأحد قط )با�ستثناء مهازل الـ %99 

ومثيالتها(، تجمعها ع�سبيات وروابط الدم 

اأو المنطقة اأو القبيلة. وعقدت هذه النخب 

تحالفات مع طبقات و�سبكات رجال 

االأعمال وال�سركات المتعددة الجن�سيات، 

فعاثت ف�ساداً ونهبًا، واألغت، عمليًا، ما كان 

اأُنجز اأ�ساًل، هنا وهناك، من تاأميم لثروات 

ال�سعوب وحماية حقوقها في التوزيع 

العادل للثروات. فجرى اعتناق الخ�سخ�سة 

دينًا وديدنًا، وخ�سو�سًا بعد انهيار 

عامل عربي جديد

�لملف
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المع�سكر اال�ستراكي و�سيادة خطاب نهاية 

التاريخ وتعميم الراأ�سمالية الوح�سية المتبرقعة 

ب العولمة وال�سوق المفتوحة. كما برز 
ُ
ج

ُ
تحت ح

خطاب التوريث كم�سروع وممار�سة ونجح 

البع�س في اأن يرث جمهورية اأبيه، وكان 

االآخرون ينتظرون في الكوالي�س.

واإذا كان كثير من هذه االأنظمة ا�ستخدم، منذ 

البداية، ق�سية فل�سطين العادلة وال�سراع مع 

االإمبريالية واال�ستعمار الحربائي �سماعًة 

لتعليق جميع الم�سكالت عليها وتبرير مختلف 

ال�سيا�سات التع�سفية والمماطالت بحجة اإيالء 

الق�سية المركزية االأولوية، فاإنها، بممار�ساتها، 

وخ�سو�سًا بعد تعميم م�سروع ال�سالم الزائف 

ودخول االأنظمة تباعًا اإلى حظيرته يه�ّسها 

الراعي االأميركي، اأ�سبحت في نهاية المطاف 

حليفة اال�ستعمار واالحتالل االإ�سرائيليين في 

فل�سطين، كما اأ�سبحت حليفة اال�ستعمار 

االأميركي الجديد بوقوفها معه عالنية في اأثناء 

حرب الخليج االأولى في �سنة 1991، ثم 

ت�سهيلها غزو العراق واحتالله في �سنة 2003. 

وانتهى االأمر بممالك النفط وم�سايخه اإلى اأن 

ت�سبح قواعد لالإمبراطورية االأميركية، فكاأننا 

عدنا اإلى بدايات القرن الع�سرين، والفارق هو اأن 

الواليات المتحدة ورثت دور بريطانيا العظمى.

وهكذا و�سل النظام ال�سيا�سي العربي في 

بدايات العقد الثاني من هذا القرن اإلى قمة 

االإفال�س االأخالقي وال�سيا�سي، واأ�سبح عاريًا في 

و�سع تتحكم فيه في البالد نخب فا�سدة وفاقدة 

لل�سرعية، والء االأغلبية العظمى فيها هو لمراكز 

القوى االقت�سادية العالمية ولم�سالح خارجية. 

اأ�سف اإلى ذلك تراجع الخدمات، و�سعف الدولة 

وموؤ�س�ساتها اأمام منطق ال�سوق وقوانينها، 

وتعاظم الهوة بين االأقلية الفاح�سة الغنى وبين 

�سواد الفقراء، وتفاقم االأو�ساع المعي�سية 

لالأغلبية العظمى. من جانب اآخر كان االإ�سالم 

ال�سيا�سي الذي �سجعته الواليات المتحدة 

ودعمت بع�س ن�سخه، مع حليفها النظام 

ال�سعودي منذ الحرب الباردة في اأفغان�ستان، قد 

احتكر اآفاق المعار�سة ال�سيا�سية و�ساحاتها 

ومفردات الخطاب االحتجاجي واأخذ يمتد �سعبيًا 

وثقافيًا، وخ�سو�سًا بعد �سرب الي�سار العلماني 

واإ�سعافه. وجاء الحادي ع�سر من اأيلول/

�سبتمبر، وما ي�سمى الحرب على االإرهاب، كي 

ير�سخا ثنائية االإ�سالم ال�سيا�سي والدولة 

البولي�سية، كاأحد خيارين ال ثالث لهما اأمام 

ال�سعوب العربية. فتم ا�ستخدام فزاعة الدولة 

االإ�سالمية واإرهاب القاعدة و�سبح الحروب 

الطائفية لتبرير حكم الدولة البولي�سية. وزادت 

الواليات المتحدة في دعمها لالأنظمة البولي�سية.

وما كان يدعم هذه المعادلة التب�سيطية 

ال�سخيفة هو الخطاب اال�ست�سراقي العن�سري 

الذي ظل يّدعي اأن العرب والم�سلمين حالة 

ا�ستثنائية، واأنهم خارج الحداثة اأو ما زالوا 

يتمرغون بما قبلها، ال ينطبق عليهم وعلى 

مجتمعاتهم ما ينطبق على مجتمعات 

وح�سارات اأُخرى من معادالت ومقوالت. 

فالديمقراطية، في الخطاب اال�ست�سراقي، مفهوم 

غربي المن�ساأ ال يمكن تجذيره في العالم العربي، 

وال مكان للعلمانية في مجتمعات ذات ثقافة 

واأغلبية اإ�سالمية. ولالأ�سف، فاإن كثيراً من 

المفكرين والمواطنين العرب والم�سلمين، اأعادوا 

بوعي اأو من دونه، اإنتاج مفردات هذا الخطاب 

خ في اأذهانهم وممار�ساتهم، 
ّ
الذي كان تر�س

وا�ستحوذ عليهم فكريًا. فبداًل من االإ�سرار على 

المقاومة لبناء دولة المواطنة المدنية، تخبط 

كثيرون في م�ساريع ذات خطاب اإق�سائي 

ومرجعيات غيبية. والم�ستفيد االأول من هذا 

الخطاب هو النخب ال�سيا�سية العربية وحلفاوؤها 

الغربيون.

ولعل اأهم اإنجازات الثورات هي اأنها اأفحمت 

الجميع وبينت بما ال يقبل ال�سك اأن العالم 

العربي، �ساأنه �ساأن غيره، يمكن اأن يكون في 

قلب الحداثة والتاريخ، واأن ال�سعوب العربية، 

مثل �سعوب العالم اأجمع، تحلم هي االأُخرى بقيم 
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الن�سيج المتعدد، اإلى اأن الحيز العام يت�سع 

للجميع، واأن ال مكان في عهد الثورة للت�سكيك 

في انتماء المواطن. لقد ك�سفت الموؤ�س�سات 

الدينية )االأزهر والكني�سة القبطية( بوقوفها مع 

النظام �سد الثورة، مرة اأُخرى ونرجو اأن تكون 

االأخيرة، تبعات اإقحام الدين في ال�سيا�سة 

وتوريط موؤ�س�ساته فيها و�سرورة العمل على 

ين، فهذا االأمر يحمي 
َّ
اإن�ساء دولة ومجتمع مدني

الدين من ال�سيا�سة قبل اأن يحمي ال�سيا�سة من 

التطرف ومن خلط الحابل بالنابل. وهناك در�س 

بليغ اأي�سًا للعلمانيين، واأنا منهم: علينا اأن 

نتحرر من توج�سنا من مظاهر التدين 

وممار�ساته. لقد كان ميدان التحرير في القاهرة 

مختبراً رائعًا لت�سحيح كثير من االأفكار 

والت�سورات االإ�سكالية.. فالجميع، باختالف 

معتقداتهم وممار�ساتهم، كانوا يقاتلون دفاعًا 

عن الثورة في اأحلك �ساعاتها، وكانوا يقاتلون 

ويدافعون با�سم قيم اإن�سانية عليا، عابرة 

لالأديان واالأيديولوجيات، ويقاتلون كمواطنين 

بع�سهم من اأجل بع�س.

تغري الثورات دائمًا بالتغني بها 

وب�ساعريتها الأنها تجدد الحياة، لكن يجب اأاّل 

نفرط في تحويلها اإلى حدث �ساعري، ويجب اأاّل 

نن�سى اأنها، واإن كانت تبدو معجزة نبعت من 

مكان خفي، اإاّل اإنها نبعت من �سميم ال�سعب 

ومن تاريخه ومن حقائق مادية. لقد قيل كثير 

عن دور الفاي�س بوك والتويتر، وال اأحد ينكر اأن 

هذه التكنولوجيا وّفرت ف�ساء جديداً للتوا�سل 

والعمل والتنظيم ولجيل جديد كي يبلور اآفاقه، 

لكن الثورات عبر التاريخ كانت دائمًا تتويجًا 

ال�ستخدام الب�سر ما تي�سر من اأدوات بحيازتهم 

لتغيير اأو�ساعهم. اإن التركيز المفرط على دور 

التكنولوجيا واأدواتها يغفل دور المواطن )وقد 

بالغ المحللون وال�سحافيون في الغرب في 

االحتفال بالتكنولوجيا وبالتركيز عليها في 

روا 
ّ
ا�ستعالء وا�سح وعن�سرية مقيتة كي يجي

ثوراتنا لم�سلحتهم ويعيدوا االأ�سل في كل ما 

العدالة والحرية والديمقراطية ويمكن لها اأن 

تثور من اأجلها �سلميًا وتنت�سر على اأعتى 

الدكتاتوريات عندما تتوفر ال�سروط التاريخية 

واللحظة المواتية، واأنها لن تكتفي باإ�سقاط 

رموز النظام، بل �ستظل تنا�سل، كما نرى في 

تون�س وم�سر، الإحداث ثورة حقيقية جذرية 

تهدف اإلى تغيير عالقات القوة بين الحاكم 

والمحكوم، واإلى بناء موؤ�س�سات جديدة 

وا�ستحداث اآليات ت�سمن تمثياًل �سرعيًا لل�سعب 

الذي يظل الم�سدر االأول لل�سرعية التي ي�سونها 

وي�سمنها د�ستور حقيقي عادل.

يقودني هذا اإلى مقولة ''ال�سعب'' الذي كثيراً 

ما لهجت با�سمه االأنظمة، وا�ستخف به الطغاة 

فذبحوه وقادوه اإلى الحروب والكوارث بحجة 

الدفاع عنه. لقد راأينا ال�سعب، باأجمل واأبهى 

�سوره، طيفًا تعدديًا لم ُتلَغ اختالفاته، واإنما 

اأ�سبحت م�سدر قوة. لقد وجه ال�سعب في ثورته، 

وخ�سو�سًا في م�سر التي كانت على حافة 

بركان الطائفية، �سربة قا�سمة اإلى خطاب 

الطائفية الذي جرى تر�سيخه في المنطقة في 

العقدين االأخيرين، وخ�سو�سًا بعد احتالل 

العراق، حتى اأ�سبح المنظار ال�سائد لقراءة 

تاريخ المنطقة ولكثير من المواطنين الذين 

اأ�سبعتهم بع�س الف�سائيات وو�سائل اإعالم 

البترول بمفردات الخطاب الطائفي الم�سمومة. 

اإن تكاتف ال�سعب اأعاد االأمور اإلى ن�سابها، لي�س 

بمعنى اإلغاء االختالف واإنكار بع�س التوترات 

التي اعتورت العالقات االجتماعية، وهي 

طبيعية، لكن بك�سف دور االأنظمة واأجهزتها 

االأمنية في تغذية الخطاب الطائفي الإ�سعاف 

ال�سعب وال�سيطرة عليه. ولعل من اأجمل المناظر 

من اأر�سيف الثورة الم�سرية واأكثرها تاأثيراً هو 

م�سهد ال�سباب الم�سيحيين في �ساحة التحرير 

وهم ي�سكلون �سل�سلة تحمي الم�سلين الم�سلمين 

الذين كانوا يوؤدون �سالتهم. وكانت اإقامة 

قدا�س م�سيحي في �ساحة التحرير اإ�سارة رائعة 

ومثااًل يجب االحتذاء به في المجتمعات ذات 
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االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية بين دول 

النفط وبين تون�س وم�سر، واأن طوفان الثورة 

�سيكون له نتائج مغايرة ومتفاوتة من بلد اإلى 

اآخر، واأن �سقف المطالب ربما يتغير من مكان 

اإلى اآخر، فاإن التغيير قادم ال محالة. اإن اأي 

تغيير جذري في ممالك النفط، وخ�سو�سًا 

ال�سعودية، �سيكون له تاأثيرات هائلة في المنطقة 

باأ�سرها، الأنه لن يحرر المواطنين فح�سب، بل 

الثروات الهائلة من الهدر اأي�سًا، وي�ستثمرها في 

التنمية الحقيقية في المنطقة. اإن القوى 

االقت�سادية الم�ستفيدة عالميًا من الو�سع ال�سائد 

لن تقف مكتوفة االأيدي و�ستحاول كبح جماح 

الثورات، لكن ال�سعب اأثبت اأن القدر ي�ستجيب 

كلما اأراد ال�سعب، وال�سعوب تريد. فلماذا ال؟ 

واأزعم اأن هذه الثورات هي بداية نهاية ع�سر 

هيمنة االإمبراطورية االأميركية على العالم 

العربي.

على المفكرين والمثقفين هنا القيام بواجبهم 

في اإنتاج خطاب جديد، ال يخطب با�سم ال�سعب، 

اأو يزايد على الثوار من المنابر القديمة بالنبرة 

ذاتها، واإنما يتعلم من الثورة. نحن بحاجة اإلى 

خطاب ي�ستوعب التغيرات الهائلة وي�ساهم في 

تكوين ثقافة ترقى اإلى الثورة وتليق بها، واإلى 

اإطار فكري نقدي وفكر �سيا�سي يحميان مكا�سب 

الثورة ويكمالن الم�سيرة، ال من منطلق 

�سعاراتي، واإنما على اأ�سا�س الحقائق المادية 

والتاريخية. ولعل من درو�س الثورة التي لّقننا 

اإياها �سبابها واأعادوا تذكيرنا بها، هو اأن ال 

م�ستحيل، واأن الن�سال يجب اأن يكون من اأجل 

العدالة االجتماعية والحرية، واأن النقد 

الراديكالي ممار�سات �سرورية ال يمكن اأن 

تتوقف.

والكالم على الحرية والتحرير يقودنا دائمًا 

اإلى فل�سطين. لقد هتف الثوار في تون�س با�سم 

فل�سطين. اإن طريق عودة الالجئين اإلى فل�سطين 

وعودة فل�سطين اإلى فل�سطين كان وما زال يمر 

بالعوا�سم العربية. وها هي العوا�سم العربية 

هو اإيجابي اإلى ما هو م�ستورد من خارج 

الثقافة العربية(، لكن هذا الخطاب يتنا�سى 

حقائق اأ�سا�سية وتاريخًا طوياًل من العمل 

ال�سيا�سي االحتجاجي، ومن اإ�سرابات 

واعت�سامات، ومن حراك �سيا�سي ومعار�سة 

�سجاعة كانت كلها ت�سب حممها في ذلك 

البركان الهائل الذي كان ينتظر اأن يبلغ ال�سيل 

الزبى. لقد جرى ا�ستح�سار كثير من الثورات 

والحركات العالمية كم�سدر اإلهام لثورَتي تون�س 

وم�سر، من الثورة االإيرانية اإلى انتفا�سات 

اأوروبا ال�سرقية و�سقوط جدار برلين، لكن كثيراً 

من �سباب الثورة الم�سرية ذكروا في حواراتهم 

و�سهاداتهم االنتفا�سة الفل�سطينية والتظاهرات 

التي �ساركوا فيها �سد حرب العراق في �سنة 

2003 كلحظات مف�سلية في ت�سكيل وعيهم 

ال�سيا�سي. وعلينا اأاّل نن�سى طبعًا اأن اإخفاق 

االأيديولوجيات التي كانت �سائدة عربيًا فيما 

م�سى، في اإ�سعال الثورات ال يعني اأبداً اأن 

تاريخًا وتراثًا مجيداً من الن�سال �سد اال�ستعمار 

و�سد االحتالل ومن ثم �سد الطغيان، لم يكونا 

رافداً اأ�سا�سيًا في الذاكرة الجمعية. وقد �ساهدنا 

و�سمعنا واحتفلنا في اأثناء الثورة بتلك االأ�سعار 

واالأغاني والرموز التي تلهب حما�سة الثوار 

والمواطنين.

�ستعيد هذه الثورات اإلى المواطن حقوقه 

االأ�سا�سية الم�سروعة في حياة كريمة وحريات 

مقد�سة في ظل دولة القانون والتمثيل ال�سيا�سي 

باأطر ديمقراطية، و�ستطلق عنان المواهب 

والطاقات الب�سرية الهائلة التي كانت 

الدكتاتورية تخنقها، كما �ستعيد �سيادة ال�سعب 

على ثرواته التي بددتها النخب الفا�سدة. اإذاً، 

هذه الثورات تنجز اال�ستقالل الحقيقي والكامل 

من دون هيمنة وتبعية، وتعد بنه�سة على 

جميع ال�سعد، و�سيكون لهذا المد الثوري �ساأن 

اآخر عندما ي�سل اإلى بالد الخليج العربي 

والجزيرة العربية، وقد بداأت بوادره في البحرين 

مان. وعلى الرغم من اختالف الديناميات 
ُ
وع
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حافظي على نف�سك يا تون�س. �سنلتقي غداً على 

n .اأر�س اأختك: فل�سطين

تثور وتتحرر، الواحدة بعد االأُخرى، ولن تكون 

العوا�سم الحرة منتجعات �سيا�سية الإ�سرائيل. 

وكما قال محمود دروي�س في تون�س وعنها: 

.............................................
من من�سورات موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية

�لرو�ية �لفل�سطينية �لكاملة للمفاو�سات

من �أو�سلو �إلى خريطة �لطريق

�أحمد قريع )�أبو عالء(

1

مفاو�سات �أو�سلو

1993

 

531 �سفحة           15 دوالراً )تجليد عادي(

                           20 دوالراً )تجليد فني(

2

مفاو�سات كامب ديفيد 

)طابا و��ستوكهولم(

2000 - 1995

505 �سفحات           15 دوالراً )تجليد عادي(

20 دوالراً )تجليد فني(                            

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


