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مقاالت

�إبراهيم �إبرا�ش

الثورات العربية وفل�سطين:

ا�ستعادة البعد القومي �أم تعزيز البعد الإ�سالمي؟
تج���ادل هذه المقالة ف���ي �أن التغيير العربي الثوري الراهن له ت�أثيره الأكيد في فل�س���طين معتمداً
على القوى الجديدة التي �ستت�س���لم مقاليد الحكم بعد الثورة ،وت�ش���ير �إلى �أن هذه القوى ال تحمل
توجه���ات قومية وحدوية وا�ض���حة كما كانت الحال في ال�س���تينيات مثالً ،و�إن يبقى ال�س����ؤال عن
التداعيات العربية للثورة مفتوح ًا .ويالحظ الكاتب �أن العالقة بين فل�س���طين والثورات العربية هي
ت�أثير وت�أثر ،ويركز على مناق�ش���ة ثورة �شباب فل�سطين ،ويدلل على �أن ال�شباب الفل�سطيني ،مبدعي
الث���ورات واالنتفا�ض���ات التي كان���وا عمادها ،ال يمكنه���م �أن يخنعوا لالنق�س���ام واالحتالل والقمع
والف�س���اد .ويناق�ش الكات���ب �أو ًال انطالق تحركات ''ثورة الكرامة'' ،ثم ''� 15آذار/مار�س'' الفل�س���طينية،
�ض���من �إرث فل�سطيني طويل من االنتفا�ضات والثورات الفل�س���طينية ذات الطابع ال�شبابي ،ويتناول،
عالوة على ذلك ،بع�ض الحركات ال�ش���بابية الفل�س���طينية الجديدة محذراً من ''التهوين'' من �ش����أنها،
و''التهويل'' منها.
حدث ،تاريخي ًا ،تالزم ما بين الق�ضية
الفل�سطينية والعالم العربي بحيث �إن �أي
تحوالت �أو متغيرات كبيرة تحدث في العالم العربي
�إنما كانت تنعك�س مبا�شرة على الق�ضية
الفل�سطينية ،فعندما تنتك�س الحركة القومية والثورية
العربية تنتك�س الق�ضية الفل�سطينية ،وعندما تنه�ض
الحالة العربية تنه�ض معها الق�ضية ،فما كانت
فل�سطين لت�ضيع وتحدث نكبة  1948لو لم تكن
الحالة العربية عاجزة ،بل متواطئة مع بريطانيا،
وما كانت الحركة الوطنية الفل�سطينية لتعرف
نهو�ض ًا مع حركة ''فتح'' وبقية القوى الوطنية في
�أوا�سط ال�ستينيات لوال حالة المد الثوري والتقدمي
العربي .وفي المقابل ،ف�إن االنتكا�سات التي �أ�صابت
الق�ضية الفل�سطينية �أخيراً غير منقطعة ال�صلة عن

لقد

تراجع الحالة الثورية والتقدمية العربية منذ توقيع
م�صر اتفاقية كامب ديفيد مع �إ�سرائيل في �سنة
 ،1978ثم انهيار النظام الإقليمي العربي بعد حرب
الخليج الثانية .ومن هنا ،ف�إن �أي نهو�ض وتغيير
ت�شهدهما المنطقة �سيكون لهما تداعيات على
الق�ضية الفل�سطينية ،لكن هذه التداعيات مرتبطة
بالحوامل االجتماعية وال�سيا�سية التي �ستقود عملية
التغيير وتت�سلم مقاليد الحكم فيما بعد نجاح الثورة.
لكن ارتباط الق�ضية الفل�سطينية بمحيطها بعد
الثورات الجارية رهن بالقوى الرئي�سية في الثورة،
وال يبدو �أن هذه القوى ذات توجهات قومية وحدوية
كما كانت الحال خالل الخم�سينيات وال�ستينيات
( ) عميد كلية الآداب في جامعة الأزهر ــ غزة.

*
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وال�سبعينيات ،فالتوجهات الإ�سالمية وا�ضحة
وكامنة تنتظر الفر�صة ،وبالتالي ربما يعزز البعد
الديني للق�ضية الفل�سطينية الثورة في مرحلتها
الأولى .وال �شك في �أن الثورة العربية اقت�صرت على
العالم العربي ،كما �أن الم�شاعر والتوجهات القومية
العربية حا�ضرة ب�شكل ما ،غير �أن ما هو ظاهر حتى
الآن هو الطابع الوطني بمالمح �إ�سالمية فر�ضها
الإ�سالميون لقوة �إعالمهم ومالهم وتنظيمهم ،وهذا
ما تراهن عليه حركة ''حما�س'' في فل�سطين ،لكن ما
نخ�شاه هو �أ ّال تولي هذه القوى الإ�سالمية �أهمية
كبيرة لفل�سطين ،بل ربما يتراجع اهتمامها عندما
تن�شغل بالحكم وال�سلطة .وفي جميع الحاالت ،ف�إن
علينا الآن التعامل مع توجهات وعالقات �إ�سالمية
عما كانت عليه �سابق ًا ،فمفردات
وقومية مختلفة ّ
كثيرة من �أيديولوجيا الطرفين تغيرت ،وقد ت�ؤ�س�س
الديمقراطية لعالقة ت�صالحية بينهما تدعم الق�ضية
الفل�سطينية.

 Iــ الثورة العربية والق�ضية
الفل�سطينية :ت�أثير وت�أثر
لقد تركزت جميع الكتابات تقريب ًا عن عالقة
الثورة العربية بالق�ضية الفل�سطينية على ت�أثير
الثورة العربية ،وخ�صو�ص ًا الم�صرية ،في الق�ضية
تحدث
الفل�سطينية وال�صراع مع �إ�سرائيل ،وقليل منها ّ
عن ت�أثير الق�ضية الفل�سطينية ودورها في قيام
الثورات العربية.
وال �شك في �أن ت�أثير الق�ضية الفل�سطينية،
وخ�صو�ص ًا الممار�سات الإجرامية ال�صهيونية بحق
الفل�سطينيين وعجز الأنظمة العربية عن م�ساعدتهم،
ف�ض ًال عن تواطئها مع العدو ،لم يكن مبا�شراً في هذه
الثورات ،لكن ال ُين َكر �أن الق�ضية الفل�سطينية راكمت
عبر ال�سنين حالة من النقمة ال�شعبية على الأنظمة
تن�س �أو تغفر
وممار�ساتها .فالجماهير العربية لم َ
للأنظمة اتخاذها موقف المتفرج على الإجرام
ال�صهيوني خالل �أعوام االنتفا�ضتين الأولى
تن�س �أو تغفر لها �صمتها بينما طائرات
والثانية ،ولم َ

تن�س �أو
العدو ودباباته تق�صف غزة وتحرقها ،ولم َ
تغفر لها �سكوتها وتواط�ؤها حين كان العدو ي�ستوطن
ويهود القد�س ويد ّن�س المقد�سات .لقد كانت
ال�ضفة ّ
فل�سطين حا�ضرة في �ضمير الثوار ووجدانهم ،و�إن لم
تكن العنوان الرئي�سي لثورتهم �أو على ر�أ�س �سلم
اهتماماتهم .وبالتالي ،يمكن القول �إن العالقة بين
الثورة العربية والق�ضية الفل�سطينية كانت ت�أثيراً
وت�أثراً.

 1ــ الثورة العربية بين وطنية المطالب
وقومية التداعيات

�إن الأحداث في العالم العربي تتواتر ب�سرعة
كبيرة ،بدءاً بما يجري في ال�سودان واليمن ،مرور ًا
بما جرى في تون�س وما يجري في م�صر ،وانتهاء
بما �سيجري في ليبيا واليمن و�سورية� ،إلخ ،وكلها
�أحداث بقدر ما تثير التفا�ؤل والأمل بغد �أف�ضل �إ ّال �إن
بع�ضها يثير القلق والخوف من مرحلة انتقالية
�ستكون مفتوحة على جميع االحتماالت ،و�ستتعدى
في ت�أثيراتها ال�ش�أن الداخلي لكل دولة فتعيد ترتيب
الأو�ضاع في ال�شرق الأو�سط ،الأمر الذي �سيخلط
الأوراق وي�ؤ�س�س حالة من الفو�ضى وعدم اال�ستقرار،
وهي حالة � ّإما �ستخدم �سيا�سة الفو�ضى الب ّناءة التي
تريدها وا�شنطن وتخطط لها ،و� ّإما �ستخدم �شعوب
المنطقة المتطلعة �إلى بناء عالم عربي جديد ُتحترم
فيه كرامة المواطن وحرياته الإن�سانية.
هذه الأحداث توحي بوجود ما هو م�شترك بينها،
وخ�صو�ص ًا �أزمة النظم ال�سيا�سية العربية وانك�شاف
�شرعيتها في جميع البالد العربية ،و�أهم هذا
الم�شترك :ك�سر الجماهير حاجز الخوف؛ ك�سر قيود
الحزبية ال�ضيقة؛ تبديد وهم �أن الإ�سالم ال�سيا�سي هو
الم�سيطر على ال�شارع العربي؛ ا�ستح�ضار روح الثورة
والأمل عند الجماهير العربية ب�إمكان تغيير
الأو�ضاع ال�سيا�سية؛ ك�سر حالة الجمود والإحباط
الم�سيطرة على ال�شعب العربي؛ انك�شاف �أن الأنظمة
�ستكون نموراً من ورق في مواجهة جماهير قررت
�أن تكون �سيدة نف�سها ...وفي مقابل ذلك ف�إن هذه
اللحظة التي �ست�شكل منعطف ًا م�صيري ًا في تاريخ
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الأمة العربية تحتاج �أي�ض ًا �إلى �إعمال العقل
وا�ستح�ضاره ،وتتطلب �أق�صى درجات الحذر والحكمة
في التعامل مع هذه الأحداث والمتغيرات وتداعيات
ذلك كله على المعادلة ال�سيا�سية في ال�شرق الأو�سط،
وعلى الق�ضية الفل�سطينية خا�صة.
�إن المتغيرات التي ي�شهدها العالم العربي ،وحتى
في حالة �صيرورتها ،هي متغيرات تتجاوب مع
التطلعات الم�شروعة لل�شعوب �إلى الديمقراطية ،وهي،
على المدى القريب� ،ست�شغل ال�شعوب العربية
بم�شكالتها وهمومها الداخلية بع�ض ًا من الوقت،
الأمر الذي ربما ت�ستغله �إ�سرائيل لت�صعيد عدوانها
على قطاع غزة ،ولت�سريع �سيا�سة اال�ستيطان
والتهويد ما دام العرب والعالم من�شغلين بما يجري
داخل بالدهم ،بل ال ن�ستبعد �أن ُتقدم �إ�سرائيل على
�إجراءات خطرة ربما ت�صل �إلى �إعادة احتالل قطاع
غزة في حالة تدهور الأو�ضاع في م�صر ،وخ�صو�ص ًا
في �شمال �سيناء.
و�إذا كانت المح�صلة النهائية للمد الثوري العربي
هي �أنه �سي�ؤثر في الق�ضية الفل�سطينية ،ف�إن الت�أثير
�سيختلف من دولة �إلى �أُخرى ،بل ال ن�ستبعد �أن تكون
نتائج ثورة ما �سلبية بالن�سبة �إلى الق�ضية
الفل�سطينية .وفي جميع الحاالت فالأمر يرتبط
بالقوى الثورية� ،أو بتلك التي �ست�ستلم مقاليد ال�سلطة
بعد الثورة ،و�أي�ض ًا بدرجة التدخل الخارجي في
مجريات الثورة ،فالغرب ،وخ�صو�ص ًا وا�شنطن،
يتدخل في الثورة الليبية ،بينما �إيران تتدخل في
الثورة البحرينية.
فمث ًال ،على الرغم من �أهمية الثورة التون�سية وما
حملته من درو�س ،ف�إن تداعياتها على ال�سيا�سات
الخارجية لدول المنطقة ،وعلى ال�صراع العربي ــ
الإ�سرائيلي ،بقيت محدودة ،لي�س لأن الثورة التون�سية
ثورة �إ�صالحية وطنية فح�سب ،بل لأن الجغرافيا
ال�سيا�سية ودور تون�س في �سيا�سات ال�شرق الأو�سط
والعالم يبقيا محدودين .ومن هنا نالحظ كيف
رحبت وا�شنطن و�أوروبا والعالم بثورة ال�شعب
ّ
التون�سي ،ولم تجر �أي محاوالت للت�أثير في مجريات
هذه الثورةّ � ،أما في م�صر فالعالم ينظر �إلى ما يجري
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ويتعامل معه ب�شكل مختلف ،ذلك ب�أن الو�ضع لم
ي�ستقر فيها بعد ،وربما تحدث مفاج�آت ُتخرج الثورة
عما كان يريده ال�شباب.
ّ
وفي متابعة للحالتين التون�سية والم�صرية ،ف�إننا
نالحظ �أن �أي تغيير جذري في النظام ال�سيا�سي في
م�صر �سيكون له انعكا�سات �إقليمية ودولية ،و�سيعيد
خلط الأوراق ،وخ�صو�ص ًا في ملف ال�صراع في ال�شرق
الأو�سط ،وبالتالي ف�إن الح�سابات ال�سيا�سية
واال�ستراتيجية المرتبطة بالم�صالح لها الأولوية على
ح�سابات الديمقراطية وحقوق الإن�سانّ � .أما في
تون�س فالغرب يتعامل مع الثورة فيها كق�ضية
ديمقراطية وحقوق �إن�سان بالدرجة الأولى من دون
تجاهل وجود ح�سابات ا�ستراتيجية على المدى
البعيد.
و�إذا كانت الثورة في كل من تون�س وم�صر
موجهة �ضد �أنظمة حليفة لوا�شنطن وغير معادية
لإ�سرائيل ،وتندرج في �إطار ما ي�سمى مع�سكر
االعتدال ،الأمر الذي يرفع �سقف توقعات القوى
المعار�ضة للغرب ،ف�إن الثورة امتدت �إلى �أنظمة من
مع�سكر الممانعة �أو قريبة منه ك�سورية وليبيا ،وهو
ما يدفع �إلى الت�سا�ؤل عن طبيعة القوى التي �ستت�سلم
مقاليد الأمور في حالة انهيار هذه الأنظمة ،وعن
طبيعة عالقتها بالغرب و�إ�سرائيل ،وقد ر�أينا كيف
باتت الثورة الليبية تحت رعاية حلف الأطل�سي
والأمم المتحدة وحمايتهما.
وهناك مالحظة مهمة في الثورة الم�صرية ــ
وكانت موجودة �أي�ض ًا في الثورة التون�سية ــ وهي �أن
المتظاهرين كانوا يرفعون �شعارات ويرددون
تعبر عن مطالب اجتماعية واقت�صادية
هتافات ّ
و�سيا�سية محددة ،وكلها ذات طابع وطني ،وبعيدة
عن �أي �أيديولوجيا ،فلم يتم رفع �شعارات معادية
لوا�شنطن �أو للغرب وال حتى لإ�سرائيل ،ولم ُتحرق
�أعالم �أميركية �أو �إ�سرائيلية ،ولم يتم ترديد �شعارات
كبرى كالمطالبة بتحرير فل�سطين �أو قطع العالقات
مع �إ�سرائيل� ،إلخ؛ ب�صيغة �أُخرى ،ف�إن مطالب
المحتجين كانت مطالب وطنية تندرج في �إطار
الإ�صالح الديمقراطي� .إن وطنية وعقالنية �أهداف
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الثورة الم�صرية �سببهما �أن قادة هذه الثورة هم من
ال�شباب المتعلم والواعي والمدرك لخ�صو�صية و�ضع
م�صر اال�ستراتيجي ولدقة الو�ضع االقت�صادي فيها،
وكذلك الحال بالن�سبة �إلى القوى والأحزاب ال�سيا�سية
التي التحقت بالثورة.
وب�سبب وعي قادة المحتجين ،وقوة التدخل الذي
تقوم به وا�شنطن والغرب في الت�أثير في مجريات
الأحداث ،ف�إن القيادة المقبلة �ستكون في المرحلة
القريبة ذات توجهات �إ�صالحية داخلية ،ولن ُتفتح
الملفات الكبرى كاتفاقية كامب ديفيد وااللتزام
بال�سالم مع �إ�سرائيل وخ�صو�صية عالقة م�صر
بوا�شنطن والغرب ،بمعنى �أن ر�أ�س النظام �سيتغير،
لكن النظام في بنيته الأ�سا�سية ومن حيث �سيا�ساته
الدولية لن يتغير .كما �أن الجي�ش الذي تولى ال�سلطة
�سيكون �أكثر حر�ص ًا على التم�سك بعالقة م�صر
ب�إ�سرائيل ،وبالعالقة بالغرب على المدى القريب على
�أقل تقدير ،بل �إن ال�شخ�صيات المر�شحة للرئا�سة مثل
عمرو مو�سى ومحمد البرادعي �سيكونان �أكثر حر�ص ًا
من الرئي�س مبارك على الحفاظ على اتفاقية كامب
ديفيد وعلى عالقة م�صر بوا�شنطن والغرب .وحتى
في حالة ت�أليف حكومة وحدة وطنية ت�شارك فيها
جماعة الإخوان الم�سلمين ،ف�إن ال�سيا�سة الخارجية
لن تتغير كثيراً ،وخ�صو�ص ًا من جهة العالقة
ب�إ�سرائيل وبوا�شنطن .لكن الخوف ي�أتي من عدم
التو�صل �إلى تفاهم ما بين الثوار والجي�ش ،وبالتالي
حدوث حالة فتنة وفو�ضى ت�ؤدي �إلى �أعمال عنف،
وظهور جماعات عنف �سرية ،الأمر الذي �سي�ضع
م�صر في و�ضع خطر جداً ،وعند ذاك� ،ستتاح �أمام
�إ�سرائيل وقوى �أُخرى فر�صة لت�أجيج الفتنة و�إطالة
عمرها.
و�إذا كنا نتمنى عودة اال�ستقرار �إلى المنطقة
العربية في ظل نظم ديمقراطية ،ف�إننا نتمنى على
القيادات الفل�سطينية �أن ت�أخذ في االعتبار �أن جميع
االحتماالت واردة ،وبالتالي عليها ا�ستباق الأمر
ب�سيا�سات وقائية على ر�أ�سها عدم التدخل في ال�ش�أن
الداخلي العربي ،و�إنجاز الم�صالحة الفل�سطينية .ففي
ال�سيا�سة ،وخ�صو�ص ًا في ال�شرق الأو�سط ،ف�إن

االحتماالت كلها واردة ،ومنها حدوث تغيرات كبيرة
في الم�ؤ�س�سة الحاكمة في م�صر� ،أو حالة فو�ضى
وعدم ا�ستقرار ،وكذا احتمال انزالق ثورات عربية �إلى
حالة من الحرب الأهلية ،وحتى الإقليمية.

 2ــ وطنية الثورة وقومية التداعيات

ما �إن اندلعت الثورة حتى راود الأمل كثيرين ب�أن
العالم العربي ي�شهد انتفا�ضة جماهيرية �ستغير ر�سم
الخريطة ال�سيا�سية في المنطقة ،وتعيد الآمال
العربية بالتحرر والوحدة وما �سيترتب على ذلك من
تغيير معادلة ال�صراع مع العدو ،وخ�صو�ص ًا �أن
�إ�سرائيل ووا�شنطن تنظران بقلق �إلى الأحداث في
م�صر وفي مجمل ال�ساحة العربية.
�صحيح �أن المد الثوري اتخذ بعداً وطني ًا حتى
الآن� ،إذ لم يرفع المحتجون �أو الثائرون �شعارات
كبرى كتحرير فل�سطين �أو الوحدة العربية �أو الق�ضاء
على �إ�سرائيل و�أميركا ،بل لم يتم ترديد وال �شعار
الع َلمين
واحد �ضد وا�شنطن و�إ�سرائيل �أو حرق َ
الإ�سرائيلي والأميركي ،كما كانت الحال مع الثورات
�أو االنقالبات العربية ال�سابقة ،لكن الثورات العربية
�سيكون لها تداعيات على المنطقة كلها ،ولو بعد
حين ،لأن الماليين التي خرجت �إلى ال�شارع وك�سرت
حاجز الخوف لن تعود �إلى بيوتها خاوية الوفا�ض،
ولأن ر�سالة الثورة و�صلت �إلى جميع الأنظمة
العربية ،و�إلى الغرب و�إ�سرائيل .ونتمنى �أن تفهم
الأنظمة الر�سالة جيداً ،وقبل فوات الأوان ،لأن
الجماهير �إن لم تحقق مطالبها بالتغيير الحقيقي
بالطرق ال�سلمية ،ف�إن م�صر والمنطقة العربية
�ست�شهدان موجة من العنف الم�سلح �س ُتدخل البالد في
دوامة من عدم اال�ستقرار ،الأمر الذي �سيتيح الفر�صة
�أمام �أطراف خارجية ل ُت ْح ِدث فتنة وخراب ًا في العالم
العربي� ،أكانت هذه الأطراف �إيران� ،أم جماعات
الإ�سالم ال�سيا�سي المتطرفة كتنظيم القاعدة� ،أم
�إ�سرائيل ووا�شنطن خدمة ل�سيا�سة الفو�ضى الخ ّالقة
التي تخدم م�صالح تلك الأطراف.
تعبر عن قيم المرحلة وثقافتها
�إن كل ثورة ّ
ومتطلباتها ،وبالتالي ال نت�صور �أو نتوقع �أن تكون
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الثورات المعا�صرة ن�سخة من الثورات ال�سابقة ال من
حيث القوى المحركة ،وال من حيث �أهداف الجماهير
التي قامت بالثورة .فبالن�سبة �إلى الحراك ال�شعبي
العارم الذي ي�ضع ال�شعوب العربية على �أعتاب ثورة
حقيقية ،ف�إننا ال نتوقع �أن تقوم القيادة الجديدة في
م�صر مث ًال ــ في حالة حدوث التغيير الذي تريده
الجماهير ــ بمبا�شرة خطوات دراماتيكية في
ال�سيا�سة الخارجية لم�صر �سواء من حيث العالقة
ب�إ�سرائيل �أو بوا�شنطن والغرب ،حتى �إن �شاركت في
هذه القيادة جماعة ''الإخوان الم�سلمين''� ،إذ �ستطغى
ان�شغاالت الو�ضع الداخلي االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية على �أي ان�شغاالت �أُخرى.
فالأيديولوجيا القومية العربية والمواقف
المعادية لإ�سرائيل كامنة ،ال �شك في ذلك ،في عمق
العقل الجمعي الم�صري ،لكنها لي�ست من �أولويات
الجماهير التي لها مطالب ذات طابع وطني،
وبالتالي ،ف�إن التحول في توجهات الثورة ربما
يذكرنا بثورة تموز/
يحدث مع مرور الوقت ،وهذا ّ
يوليو  1952التي كانت في بدايتها ثورة وطنية
خال�صة ،وهو ما كان وا�ضح ًا في مبادئ الثورة ،وقد
�أ�صبحت فيما بعد ذات توجهات قومية وثورية
تحررية .ونعتقد �أن الحائل بين ال�سلطة الجديدة التي
�ستنتج من التغيير والمواجهة مع تل �أبيب والغرب
لي�س هو الأيديولوجيا فح�سب ،بل لأن الجيل الجديد
من ال�شباب والقوى الم�ؤهلة ال�ستالم زمام الأمور
يدرك �أن االقت�صاد الم�صري يعتمد ب�شكل كبير على
الخارج :معونات �أميركية �سنوية؛ عائدات قناة
ال�سوي�س؛ ال�سياحة؛ اال�ستثمارات الخارجية؛ �إلخ .وما
يعزز �أي�ض ًا بقاء التغيرات في ال�سيا�سة الخارجية
محدودة هو �أن التغييرات �ستكون ب�إ�شراف الم�ؤ�س�سة
الع�سكرية ــ هذا �إن لم ت�ستلم الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
ال�سلطة وتقمع المتظاهرين ــ فالجي�ش جزء �أ�صيل
من النظام وتوجهاته وم�صالحه ،ذلك ب�أن نخبة
النظام االقت�صادية تمكنت من الجي�ش ،وك�سبت والء
كثير من �ضباطه ،هذا ف�ض ًال عن ال�ضغوط التي
تمار�سها وا�شنطن عليه ،لكن فيما بعد �سيتم فتح
ملف العالقة ب�إ�سرائيل ووا�شنطن.
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وفي هذا ال�سياق علينا التمييز بين التداعيات
بعيدة المدى والتداعيات المبا�شرة ،فالتداعيات
الإيجابية فيما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية وتغيير
الحالة العربية� ،ستكون بعيدة المدى ،وحدوثها
مرتبط بطبيعة القوى ال�صاعدة التي �ست�ستلم مقاليد
الأمورّ � ،أما التداعيات ق�صيرة المدى ،فالمق�صود بها
التداعيات خالل الفترة االنتقالية الفا�صلة ما بين
�إ�سقاط النظام� ،أو خروج النا�س �إلى ال�شارع ،وبناء
النظام على �أ�س�س جديدة ،وفي هذه المرحلة علينا �أن
نكون حذرين جداً لأنها مرحلة �ست ّت�سم بعدم ا�ستقرار
�سيا�سي ينتج منه فراغ �أو �ضعف �أمني �سيثيران
الخوف لدى �إ�سرائيل ،الأمر الذي ربما يدفعها �إلى
اتخاذ خطوات ا�ستباقية في عالقتها بقطاع غزة،
لأنها عندما ان�سحبت من داخل القطاع كانت تراهن
على وجود نظام قوي في م�صر ملتزم باتفاقية
ال�سالم وقادر على حفظ �أمن حدوده مع القطاع ومع
�إ�سرائيل� .إن حدوث حالة فراغ �أمني في �سيناء،
تغير نظام الحكم في م�صر ،هما مدعاة
عالوة على ّ
لقلق �إ�سرائيل ،ودافع لها كي تعيد ح�ساباتها
اال�ستراتيجية.

 IIــ ثورة �شباب فل�سطين
نتيجة وحدة الثقافة واالنتماء الم�شترك والثورة
المعلوماتية ت�أثر �شباب فل�سطين بما يجري في
العالم العربي ،وخ�صو�ص ًا في م�صر الجارة القريبة،
لكن �شباب فل�سطين لديهم تجارب ثورية رائدة ،وال
�سيما انتفا�ض َتي �سنة  1987والأق�صى �سنة ،2000
وبالتالي ،عندما قرروا القيام بحراك �أو ثورة ف�إنهم
كانوا معتمدين على تاريخ ثوري وتجارب �سابقة،
م�ستجد لم يكن موجوداً وهو �شبكات
عالوة على
ّ
التوا�صل االجتماعي والهاتف المحمول ك�أدوات
�سهلت عليهم التوا�صل و�إعالن ثورتهم بعيداً عن
ّ
�أعين �أجهزة الأمن.
ولم يكن ال�س�ؤال عند �شباب فل�سطين هو :هل
يقومون بثورة �أم ال؟ بل� :ضد َمن �ستكون ثورتهم؟
فال�شباب في العالم العربي قاموا بثورة �ضد �أنظمة
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فا�سدة وغير ديمقراطية وكان مطلبهم �إ�سقاط هذه
الأنظمة ،بينما تجربة �شباب فل�سطين كانت ثورة
�ضد االحتالل ال�صهيونيّ � .أما اليوم ،ف�إن مناطق
ال�سلطة تخ�ضع لالحتالل ,وهي ،في الوقت نف�سه،
منق�سمة �إلى �سلطتين وحكومتين فل�سطينيتين باتتا
عائق ًا �أمام ال�شعب وفي مواجهة االحتالل .وعليه،
ف�إن قرار �شباب فل�سطين كان الثورة �ضد االنق�سام.

 1ــ بعد انغالق �أفق الم�صالحة ال بد من
ثورة فل�سطينية لإنهاء االنق�سام

�إذا كانت ال�شعوب العربية تثور ب�سبب الفقر،
فالفقر في مناطق ال�سلطة الفل�سطينية �أكثر ،و�إن
كانت تثور ب�سبب الجوع ،فالجوع عند الفل�سطينيين
�أ�شد وط�أة ،و�إن كانت تثور ب�سبب البطالة ،فالبطالة
عند الفل�سطينيين �أ�شمل وغير م�سبوقة في التاريخ،
و�إن كانت تثور ب�سبب التفاوت في الثروة وغياب
العدالة االجتماعية ،فلدى الفل�سطينيين من �أغنياء
الثورة و�أغنياء ال�سلطة و�أغنياء االنتفا�ضة و�أغنياء
االنق�سام و�أغنياء الأنفاق و�أغنياء الح�صار و�أغنياء
الف�ساد ال�سيا�سي ما ي�شكل طبقة منتفعة �أكثر تخلف ًا
مما هي في الدول العربية
وا�ستغال ًال وف�ساداً ّ
الأُخرىّ � .أما �إذا ثار ال�شباب و�أفراد ال�شعب لأنهم
فقدوا المراهنة على الأحزاب التقليدية� ،أكانت
همها البحث عن
ي�سارية �أم �إ�سالمية ،والتي بات ّ
بع�ض المكا�سب والوظائف وم�شاركة النظام في
بع�ض غنائم ال�سلطة وبع�ض مقاعد الم�ؤ�س�سة
الت�شريعية ،ف�إن حالة �أحزابنا وف�صائلنا باتت عبئ ًا
على الحالة الوطنية ،وتكيفت مع حالة االنق�سام،
وفقدت الدافعية �إلى الثورة والجهاد ،وبالتالي ،ال
�شيء يمنع ال�شباب الفل�سطيني من الثورة من دون
انتظار �إذن من الأحزاب �أو م�شاركتها .و�إذا ثارت
الجماهير العربية ب�سبب غياب الديمقراطية �أو نق�ص
فيها ،فالديمقراطية عندنا ُولدت متعثرة وكانت
�شكلية ،بل حتى الديمقراطية ال�شكلية تم و�أدها
مبا�شرة بعد االنتخابات الت�شريعية الأخيرة وما
تبعها من انقالب ''حما�س'' ثم االنق�سام .و�إذا ثارت
الجماهير العربية ب�سبب امتهان الكرامة وغياب

فحدث عنهما بال حرج عند الفل�سطينيين،
الحرياتّ ،
فهل هناك من امتهان للكرامة و�إذالل لإن�سانية
الفل�سطيني �أكثر من االحتالل؟ وهل هناك من �إذالل
وح ّد للحرية �أكثر من الح�صار على
وانتهاك للكرامة َ
غزة والحواجز في ال�ضفة؟ وهل هناك من �إذالل
دمر
للكرامة الوطنية �أكثر من االنق�سام الذي ّ
وبدد الآمال ب�إمكان قيام دولة
الم�شروع الوطني ّ
م�ستقلة كما بدد الآمال ب�إمكان ا�ستنها�ض الحالة
الوطنية الن�ضالية؟ وهل هناك من �إذالل وامتهان
للكرامة �أكثر من �ضياع الوطن واال�ستيطان
المتوا�صل وتهويد المقد�سات وعربدة الم�ستوطنين؟
لي�س ذلك فح�سب ،بل �إننا ابتلينا ب�سلطتين
وحكومتين وجودهما بحد ذاته �إهانة للكرامة
الوطنية لأن هذا الوجود واال�ستمرار مرهونان بر�ضا
العدو عن هاتين ال�سلطتين وعن �أدائهما .وكي
ُتر�ضيا العدو في�سكت عن وجودهما ،ف�إنهما تعمالن
كل ما من �ش�أنه لإعاقة المقاومة ومحاربتها ،بل
تعهير َمن يمار�سها ،ال فارق في ذلك بين حكومة
''حما�س'' في غزة وحكومة رام اللـه.
و�أنا ال �أعجب الندالع الثورات في العالم العربي،
و�إنما لخنوع ال�شعب الفل�سطيني طوال الأعوام
الخم�سة الأخيرة ،وهي �أعوام التيه ال�سيا�سي
واالنق�سام والإذالل الوطني .فالفل�سطينيون ،ولعقود،
كانوا �سادة الثورة ،ومع الثورة �أ�ضافوا �إلى �سجلهم
الن�ضالي م�صطلح االنتفا�ضة ،وهو الم�صطلح الذي
دخل القامو�س العالمي ،وجعل �شعوب الأر�ض تقف
احترام ًا و�إجال ًال �أمام الطفل الفل�سطيني وهو يحمل
حجراً يواجه به دبابات االحتالل ال�صهيوني .وخالل
الم�سيرة الطويلة للثورة بانتفا�ضتيها ف�إن
الفل�سطينيين �ألهموا كثيراً من ال�شعوب وحركات
التحرر في العالم ،وع ّلموهما درو�س ًا في الثورة
واالنتفا�ضة وال�صبر على ال�شدائد ،وكانت الكوفية
الفل�سطينية ،وما زالت ،رمزاً للبطولة والتحدي.
نعم ،نحن ال�شعب الفل�سطيني كنا �سادة الثورة
العربية ومبدعي االنتفا�ضة ال�شعبية والقاب�ضين على
الجمر ،لكننا اليوم بتنا نعي�ش حالة انتظار؛ انتظار
طير �أبابيل ترمي اليهود بحجارة من �سجيل! �أو

الثورات العربية وفل�سطين

انتظار جيو�ش المعت�صم كي تنطلق من �إيران لتحرير
القد�س! �أو انتظار قرار �أممي يقدم لنا الوطن على
طبق من ذهب! �أو انتظار �أن تغير الثورة العالم
العربي من حولنا في�ش ّكل كما�شة تلتف على �إ�سرائيل
وتدفع باليهود �إلى البحر! ه ّللنا للثورة التون�سية كما
هللنا للثورة الم�صرية و�سنهلل لكل ثورة عربية �آتية،
لكن يجب �أ ّال ينتابنا الوهم ب�أن ال�شعوب العربية
فمما ال �شك فيه �أنها تحبنا
ثارت من �أجلناّ ،
وتتعاطف معنا ،لكن ق�ضاياها الوطنية لها الأولوية
على ق�ضيتنا ،و�ستن�شغل لأعوام ب�أمورها الداخلية،
وحتى �إن غيرت �سيا�ساتها تجاه �إ�سرائيل ،فيجب �أ ّال
ننتظر �أن تر�سل جيو�شها كي تحرر فل�سطين نيابة
عنا� .إن العالم العربي �سيتغير �إلى الأف�ضل ،من دون
�شك ،والحكومات المنا�صرة لعدالة ق�ضيتنا �ستتزايد،
وو�ضع �إ�سرائيل �سي�صبح �أكثر �إحراج ًا ،لكن ثورة
العالم العربي لن تنفعنا �إن لم نبا�شر ثورتنا
بطريقتنا الخا�صة.
لقد ا�ستح�س ّنا دعوة �شباب فل�سطين ،عبر الموقع
االجتماعي الفاي�س بوك� ،إلى الثورة رافعين �شعار:
''ال�شعب يريد �إنهاء االنق�سام'' ،وهي مبادرة طيبة،
لكن ي�ؤخذ على �شباب � 5شباط/فبراير� ،أو �شباب
ثورة الكرامة� ،أو ل�سوء حظهم� ،أنهم ت�سرعوا في
تحديد يوم الثورة'' ،ثورة الكرامة'' ،في � 11شباط/
فبراير  ،2011لأنه كان يوم الح�سم بالن�سبة �إلى
الثورة الم�صرية ،وكان الإعالم من�شغ ًال بما يجري
في م�صر ،كما �أن ال�شباب لم يهيئوا لحركتهم
الم�شروعة جيداً فين�سقوا مع �شباب ال�ضفة� ،أو ال�شباب
الفل�سطيني في ال�شتات وداخل الخط الأخ�ضر ،لأن
االنق�سام ال يقت�صر على غزة وال�ضفة ،بل ي�شمل
ال�شعب الفل�سطيني كله ،و�إنها�ؤه مطلب وطني �شامل.
تدخل بع�ض المواقع المح�سوبة على
كما �أن ّ
�شوه الفكرة و�أظهرها
''فتح''
حركة
في
�شخ�صيات
ّ
ك�أن حركة ''فتح'' تقف وراءها ،وبالتالي ،بدت ثورة
ال�شباب ك�أنها موجهة فقط �ضد حكومة ''حما�س'' في
غزة.
نعم ال�شعب الفل�سطيني اليوم �أحوج ،و�أكثر من �أي
يوم م�ضى� ،إلى الثورة ،والم�ؤهلون لهذه الثورة لي�سوا
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الأحزاب والف�صائل والحركات التي فقدت �صدقيتها،
و�أ�صبحت عبئ ًا على الوطن وعائق ًا �أمام ا�ستنها�ض
الحالة الثورية الوطنية ،وال �أ�ستثني �أحداً من
''حما�س'' �إلى ''فتح'' ،ومن الجبهة ال�شعبية �إلى بقية
الف�صائل ،و�إنما الم�ؤهلون هم ال�شباب الذين ي�شكلون
�أغلبية ال�شعب الفل�سطيني ،وهي �أغلبية لي�ست
منخرطة تنظيمي ًا في �أي من الأحزاب والف�صائل،
و�إنما هي الأغلبية ال�صامتة والمقموعة ب�أجهزة
الأمن والخوف� ،أو بالراتب والق�سائم .ولي�س �صحيح ًا
�أن حركة ''حما�س'' تمثل الأغلبية ،وال حركة ''فتح''،
مع �أنهما الأكثر �ضجيج ًا وت�أثيراً بفعل المال
وال�سالح ،ولأنهما �أحزاب �سلطة ،ولي�س نتيجة
التمثيل الحقيقي لل�شعب ،وقد ك�شفت ثورتا تون�س
وم�صر حقيقة �أحزاب ال�سلطة ومدى �شعبيتها� .إن
الم�ؤهلين لقيادة الثورة هم ال�شباب بكل فئاتهم،
وعندما يتحرك ال�شباب �سيخرج ال�شعب كله وراءهم،
هذا ال�شعب الذي �أذله االنق�سام واالقتتال الداخلي
والتحري�ض المتبادل والح�صار واالحتالل وفقدان
الأمل بغد �أف�ضل ،بل �إن الم�ستفيدين من الحكومتين
وال�سلطتين �سيخرجون �أي�ض ًا وراء ال�شباب في ثورتهم
عندما ي�شعرون ب�أن ال�شباب ال ي�سعون لمنا�صب �أو
ت�سيرهم �أدوات خارجية �أو حزبية،
مكا�سب ،وال ّ
فال�شعب يريد الطليعة التي تك�سر حاجز الخوف كما
ك�سر ال�شباب في م�صر وتون�س حاجز الخوف.
�أن يرفع ال�شباب �شعار'' :ال�شعب يريد �إنهاء
االنق�سام'' ،ال يعني �أنهم غير مدركين وجود االحتالل
وكونه الخطر الأكبر على الق�ضية الوطنية ،لكنهم،
على ما �أظن ،يدركون �أنه ال يمكن مواجهة االحتالل
في ظل حالة االنق�سام ،و�أن القوى الم�ستفيدة من
االنق�سام لن ت�سمح بمحاربة االحتالل �إذا كان في
ذلك �إنهاء �سلطتها وتجريدها من م�صالحها.
وبالتالي ،ي�صبح �إنهاء االنق�سام و�إ�سقاط القوى
الم�ستفيدة منه والمتم�سكة به مدخ ًال �ضروري ًا
ال�ستنها�ض الحالة الوطنية العامة ولو�ضع
ا�ستراتيجيا كفاحية تعيد الق�ضية الوطنية �إلى
�أ�صولها كحركة تحرر وطني� .إن قيام ثورة
فل�سطينية لإنهاء االنق�سام بات �ضرورة وطنية اليوم،
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وكل َمن �سيقف في وجه ثورة ال�شباب لإنهاء
االنق�سام �سيكون مدافع ًا عن االنق�سام ،وبالتالي
معادي ًا للإرادة ال�شعبية ومنحازاً �إلى العدو
الإ�سرائيلي.
فجروا
ونقول لل�شباب �إن �شباب فل�سطين هم الذين ّ
فجروا
جميع ثورات ال�شعب الفل�سطيني ،وهم الذين ّ
االنتفا�ضتين المجيدتين ،ونقول للحكومتين في غزة
مما جرى في تون�س وم�صر وما
وال�ضفة تع ّلما در�س ًا ّ
يجري في ليبيا واليمن وغيرهما ،ف�أجهزتكما
الأمنية و�أ�سلحتكما لن تنفعكما ،وال تحالفاتكما
الخارجية ،وال �شعاراتكما التي م ّلها ال�شعب لأنه
اكت�شف زيفها ،فال الوطن والوطنية ،وال الدين
والمقاومة ،حكراً عليكما .ومع ذلك نتمنى �أن ت�سارع
القوى ال�سيا�سية �إلى �إنجاز الم�صالحة و�إنهاء
االنق�سام ،وبالتالي ت�صبح الثورة غير �ضرورية،
لأننا ندرك ما قد تجره ثورة �أو انتفا�ضة �ضد حكومة
�أو �سلطة فل�سطينية في ظل وجود االحتالل� ،إذ ربما
ي�صب عليها الزيت،
ي�ستغل العدو هذه الثورة كي
ّ
ويدفع عمالءه �إلى التخريب والتدمير ،ويقف متفرج ًا
على حرب �أهلية فل�سطينية .لكن �إن لم تحدث
الم�صالحة ،ف�إن الثورة �أو االنتفا�ضة �ست�صبحان �أمراً
ال بد منه على الرغم من محاذيرهما.

 2ــ �شباب فل�سطين ال يقلدون غيرهم
و�إنما ي�صححون م�سار ثورة �شعبهم

�شباب الثورة الفل�سطينية ال يقلدون ثورات
غيرهم ،و�إنما ي�صححون م�سار ثورة �شعبهم،
وبالتالي لي�س �صحيح ًا �أن دوافع دعوة ال�شباب
الفل�سطيني �إلى الثورة لإنهاء االنق�سام هي تقليد
ومحاكاة الثورات العربية التي اندلعت في تون�س
وم�صر وليبيا واليمن ،و�أنه ال مبرر لتلك الثورة
م�ستمداً من واقع ال�شعب الفل�سطيني .فالحالة
الفل�سطينية ربما تتفق مع غيرها من حيث ريادة
ال�شباب لفكرة الثورة ،ومن حيث ا�ستعمال مواقع
التوا�صل االجتماعي الإلكترونية لن�شر الدعوة �إلى
الثورة ،ومن حيث �شروط ودوافع الثورة المرتبطة
بم�ستوى المعي�شة والعدالة االجتماعية ،والتي هي،

في الحالة الفل�سطينية ،موجودة �أكثر كثيراً من �أي
دولة عربية� ،إ ّال �إن الخ�صو�صية ت�أتي من �أن الو�ضع
الطبيعي الذي يجب �أن يكون عليه ال�شعب الفل�سطيني
هو الثورة ما دام االحتالل جاثم ًا على �أر�ضنا
ومد ّن�س ًا لمقد�ساتنا.
ومهين ًا لكرامتنا ُ
و�أج�سادنا ُ
فوجود حكومتين و�سلطتين وم�ؤ�س�سات �سيا�سية
ر�سمية و�أجهزة �أمنية و''ديمقراطية''� ،إلخ ،هو و�ضع
غير طبيعي وخارج �سياق مرحلة التحرر الوطني
التي يفتر�ض �أنها الو�ضع الطبيعي ،وغير ذلك هو
انحراف عنها.
�إذاً ،الثورة الفل�سطينية المقبلة ،والتي عنوانها
�إنهاء االنق�سام ،لي�ست تقليداً لأحد ،و�إنما ا�ستنها�ض ًا
لثورة مغدورة؛ ثورة غدر بها بع�ض �أهلها قبل �أن
يجه�ضها االحتالل� .إن الثورة المقبلة التي �سيكون
طليعتها ال�شباب ومن خلفهم جميع فئات ال�شعب،
هي ت�صحيح لو�ضع خط�أ ،و�إعادة الأمور �إلى
ن�صابها ،فال�شعب الخا�ضع لالحتالل عليه مواجهة
موحداً ،وثورة �إنهاء االنق�سام هي ثورة �ضد
االحتالل ّ
االحتالل تبد�أ ب�إزالة العقبات التي تحول بين ال�شعب
وح ّقه في مقارعة االحتالل ،واالنق�سام �أهم هذه
العوائق.
قد يت�ساءل بع�ض النا�س :لماذا التركيز على �إنهاء
االنق�سام وجعله عنوان ًا للثورة الفل�سطينية؟ الجواب
بب�ساطة �أن �إنهاء االنق�سام هو مفتاح عودة ال�شعب
الفل�سطيني �إلى هويته وكينونته الوطنية اللتين
مزقهما االنق�سام ،وهو مفتاح عودة الق�ضية �إلى
ماهيتها و�أ�صولها كحركة تحرر وطني ،وهو المدخل
لمواجهة االحتالل �سلم ًا �أو مقاومة ،ف�أي جهد
لمقاومة االحتالل� ،أكان �سيا�سي ًا �أم ع�سكري ًا في ظل
االنق�سام� ،سيكون م�صيره الف�شل �أو تكري�س حالة
االنق�سام.
لقد �أخرج االنق�سام الق�ضية الفل�سطينية من
ودمر الم�شروع الوطني ،وم�شروع
�سياقها الطبيعيّ ،
ال�سالم الفل�سطيني ،وق�ضى على م�شروع المقاومة
و�أنهاه ،و َف َ�صل ال�شعب في غزة عن ال�شعب في ال�ضفة،
و�ص ّدر االنق�سام �إلى الخارج� ،إلى فل�سطينيي ال�شتات،
َ
و�شوه �صورتنا في
وعزز الأحقاد بين �أبناء ال�شعبّ ،

الثورات العربية وفل�سطين

الخارج ،وم ّكن �إ�سرائيل من العمل على ا�ستكمال
م�شروعها اال�ستيطاني التهويدي ب�شكل �سريع ومريح،
ون�شر الفقر والبطالة والإحباط والي�أ�س لدى ال�شعب،
و�صير ال�شعب الفل�سطيني ،ب�صورة عامة ،في حالة
َّ
غير م�سبوقة من الإذالل والتيه ال�سيا�سي ،وبالتالي
ف�إن كل َمن ي�ساعد على وجود حالة االنق�سام� ،أو
يدافع عنها� ،أو يقف �ضد َمن يطالب ب�إنهائها� ،إنما
يقف �إلى جانب العدو ال�صهيوني.
لقد منح ال�شعب الفل�سطيني الف�صائل ،وخ�صو�ص ًا
''فتح'' و''حما�س'' ،الوقت الكافي لإنهاء االنق�سام
وتحقيق الم�صالحة ،ف�صبر عليها �أعوام ًا :من حوارات
�إلى حوارات ،ومن �أوراق م�صالحة �إلى �أُخرى ،ومن
و�سيط �إلى و�سيط ،والنتيجة مزيد من االنق�سام
والدمار ،وكل من الحزبين الكبيرين'' ،حما�س''
و''فتح'' ،يجل�س على كر�سي �سلطة معتقداً �أنه َم َل َك
الدنيا وما عليها ،ول�سان حاله يقول :فليذهب ال�شعب
�إلى الجحيم.
ما كنا نتمنى �أن تكون الثورة طريق ًا لإنهاء
االنق�سام لأننا نعرف محاذير الثورة �أو االنتفا�ضة
في مواجهة حكومة فل�سطينية� ،أكانت حكومة غزة �أم
حكومة رام اللـه ،وفي مواجهة �شرائح من ال�شعب ــ
حتى �إن كانت قليلة العدد ــ م�ستفيدة من االنق�سام،
وفي ظل وجود االحتالل ،العدو الأوحد والوحيد
لل�شعب .ونعرف جيداً �أن �إ�سرائيل تترقب مثل هذه
الثورة لي�س لأنها تريد �إنهاء االنق�سام ،و�إنما لأنها
تريد �أن ين�شغل بع�ضنا ببع�ض ،وهي �ستعمل على
�صب الزيت على نار الثورة لتزيدها ا�شتعاالً ،لكن ما
ّ
العمل؟ �إلى متى �سيبقى الفل�سطينيون ،وهم �سادة
الثورة والجهاد ،في حالة خنوع وانتظار للمجهول؟
�إلى متى �سنبقى ننتظر المنقذ الخارجي؟ �إلى متى
�سنبقى نراهن على �أحزاب وحركات تماهت مع
االنق�سام وباتت تعتا�ش من ورائه؟ � ّأما بالن�سبة �إلى
�إ�سرائيل فنحن مت�أكدون �أن ال�شعب الفل�سطيني
وطليعته ال�شبابية لن ي�سمحا لها بحرف ثورتهما �أو
الت�أثير في م�سارها ،و�إنما �سيجعالنها ثورة �سلمية
ح�ضارية ،وبهدف محدد ووا�ضح هو �إنهاء االنق�سام
تمهيداً لإنهاء االحتالل.
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 3ــ ثورة �شباب فل�سطين بين التهوين
والتهويل

ثمة حراك غير م�سبوق ل�شباب فل�سطين ك�أن روح ًا
فولدوا من جديد
جديدة دبت في �أج�سادهم وعقولهم ُ
مكت�شفين ذاتهم بعد طول غياب وتغييب .لقد باتت
ثورة ال�شباب حديث ال�ساعة في كل بيت ،وعلى
مواقع الفاي�س بوك ،وفي ال�صحافة ،وفي �سيارات
الأجرة ،وفي الجامعات ،وفي الأ�سواق وال�شوارع،
�إلخ ،وبات الجميع في فل�سطين كلها ،وفي ال�شتات،
يتحدث عن ثورة �شباب فل�سطين ،بينما المجموعات
ال�شبابية الم�ؤتلفة في ''تحالف� 15آذار/مار�س'' كانت
تتحرك ب�سرعة وبحذر وبقلق وبخوف �أحيان ًا
ا�ستعداداً لخروجها في � 15آذار/مار�س ،2011
فاالتهامات والأقاويل كانت تكثر من حول ال�شباب،
والتهديدات واالبتزازات والإغراءات تتناو�شهم من
كل الجهات ،ومحاولة �ضرب وحدتهم ال تتوقف.
�إن القراءة ال�سطحية لتحرك �شباب فل�سطين
�ستربطه تلقائي ًا بثور َتي ال�شباب في تون�س وم�صر
لتزامن الحدثين .وال �شك في �أن هناك ت�أثراً وت�أثيراً
بين جميع التحركات ال�شبابية الثورية في العالم
العربي ،لكن �شباب فل�سطين في ثورتهم ي�ستح�ضرون
تاريخهم من خالل ا�ستح�ضار تجربة �آبائهم
فجروا الثورة
و�أجدادهم عندما كانوا �شباب ًا ،فالذين ّ
الفل�سطينية في �أوا�سط ال�ستينيات كانوا من ال�شباب،
فجروا االنتفا�ضة الأولى في �سنة 1987
والذين ّ
فجروا وكانوا وقود ثورة
كانوا من ال�شباب ،والذين ّ
الأق�صى في �سنة  2000كانوا من ال�شباب ،و�أغلبية
ال�شهداء الذين يواريهم الثرى في مقابر �شهداء
فل�سطين في الوطن وال�شتات هي من ال�شباب �أي�ض ًا،
والمعتقلون ،في معظمهم ،في �سجون االحتالل كانوا
من ال�شباب عند اعتقالهم ،ومعظم الجرحى من
ال�شباب� ،إلخ.
�إذاً� ،شباب فل�سطين ال يقلدون �أحداً ،و�إنما
ي�ستح�ضرون تاريخ ًا وي�ؤكدون حقيقة هي �أن معظم
ال�شعب المت�ضرر من االنق�سام ،والذي يريد �إنهاءه،
مكون من ال�شباب .ولذا ،لي�س غريب ًا �أن يتحرك
ال�شباب اليوم بعدما و�صلت الحالة الوطنية �إلى
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الح�ضي�ض ،فم�شروع ال�سالم الفل�سطيني و�صل �إلى
طريق م�سدود ،والمقاومة الم�سلحة باتت ذكرى
و�شعاراً ،كما �أنه لي�س غريب ًا �أن يطالب ال�شباب
بحقهم في حرية التحرك ،وفي �إ�سماع �صوتهم للعالم
وللقيادات الحزبية التي حجرت عليهم طوي ًال،
موجهين
وخ�صو�ص ًا �أن تحركهم �أو ثورتهم اليوم غير ّ
نحو �أحد ،وال يهدفون من ورائهما �إلى منا�صب �أو
مواقع ،وال يريدون �إ�سقاط حكومات �أو �سلطات،
و�إنما يريدون �أن ي�شعروا ب�إن�سانيتهم ووطنيتهم ،و�أن
يكون لهم دور في �إخراج الحالة ال�سيا�سية من
�أزمتها ،و�أن ي�شاركوا في �صناعة الم�ستقبل،
م�ستقبلهم وم�ستقبل ال�شعب .والأمر �سيكون غريب ًا لو
ا�ستمر �شباب فل�سطين في �سلبيتهم بعد كل ما جرى
ويجري في العالم العربي من حولهم� .إن �شباب
فل�سطين ينتف�ضون اليوم على �سيا�سة ا�ستعمالهم
ك�أدوات و�أنابيب اختبار للأحزاب ولمقاولي
المنظمات الأهلية ذات الأجندة الخارجية.
تحرك ال�شباب الم�شروع تتحرك قوى
وفي موازاة ّ
كانت �سبب ًا في االنق�سام� ،أو تعتا�ش منه ،لإجها�ض
ثورة ال�شباب خوف ًا على مواقعها ومراكزها
وم�صالحها ،وعلى ر�أ�س هذه القوى ت�أتي الأحزاب
التي اكت�شفت �أخيراً �أن هناك �شباب ًا يمثلون �أغلبية
ال�شعب ،و�أن ه�ؤالء لي�سوا فقط مل�صقي �شعارات على
الجدران ،وطالبي كوبونة �أو وظيفة� ،أو م�شاريع
�سوق
�شهادة ت�ستح�ضرهم الأحزاب متى �شاءت �أن ُت ّ
نف�سها كحركات مقاومة �إلخ ،و�إنما هم قوة دينامية
وفاعلة وم�ؤثرة وعاقلة يمكنها �أن ت�شارك في
�صناعة القرار ،وت�ستطيع تحريك ال�شارع ،بل �إ�سقاط
�أنظمة وحكومات �إن اقت�ضى الأمر ذلك.
ولي�س خط�أ �أن تتحرك الأحزاب ،و�إن كان تحركها
مت�أخراً ،ال�ستنها�ض �أطرها ال�شبابية ،ولي�س خط�أ �أن
ترفع ال�شعار الذي رفعه ال�شباب'' :ال�شعب يريد �إنهاء
االنق�سام'' ،لكن الخط�أ والخطيئة �أن تحاول هذه
الأحزاب ركوب الموجة وحرف حراك ال�شباب عن
هدفه ب�أن تموقع نف�سها ــ وخ�صو�ص ًا ''فتح''
و''حما�س'' ــ ك�ضحايا االنق�سام ،ك�أن ال�شعب هو الذي
�صنع االنق�سام ،وبالتالي تطلب من ال�شعب �أن ينهي

يذكرنا بخروج القذافي على ر�أ�س
انق�سامه ،وهذا ّ
تظاهرات تطالب بالتغيير وبالق�ضاء على الف�ساد!
ويبدو �أن قادة �أحزابنا تحولوا �إلى ق ّذافيين جدد،
ونحن نتمنى �أ ّال يتعاملوا مع ال�شعب مثلما تعامل
القذافي مع ثورة �شعبه.
الحدين الخطرين،
يجب تحرير ثورة ال�شباب من ّ
�أي من التهوين ومن التهويل .يجب عدم التهوين من
�ش�أن تحرك ال�شباب� ،أكان ثورة �أم انتفا�ضة �أم
خروج ًا �أم قومة� ،إلخ ،فال�شباب قوة ال ي�ستهان بها
من حيث العدد� ،أو من حيث العقلية المتفتحة
والقدرة على التوا�صل عبر و�سائل االت�صال الحديثة،
�أو من حيث اال�ستعداد للت�ضحية .كما يجب عدم
التهوين من ثورة ال�شباب �أو تحقيرها واتهامها
بالعمالة لهذه الجهة �أو تلك� ،أو اعتقاداً �أن ركوب
موجة الثورة في � 15آذار/مار�س� ،أو قمعها،
�سينهيان تلك الثورة فيعود ال�شباب �إلى بيوتهم
�صاغرين م�ست�سلمين ،ذلك ب�أن قمع ثورتهم
و�إجها�ضها و�إهانتهم �ستدفعهم �إلى انتهاج و�سائل
يعبرون من خاللها عن غ�ضبهم وحقدهم على
�أُخرى ّ
واقع يهين كرامتهم وي�صادر م�ستقبلهم.
لكن في الوقت نف�سه يجب عدم التهويل من ثورة
ال�شباب رحمة بهم وبالحالة الوطنية ب�أكملها� ،إذ �إن
�إ�سرائيل تترب�ص وتتمنى حدوث فتنة فل�سطينية
داخلية تلهي الفل�سطينيين عن هدفهم الرئي�سي وهو
مواجهة االحتالل .فال�شباب ال يريدون �إ�سقاط
حكومات و�أنظمة ،وال �إ�سقاط ''فتح'' و''حما�س'' ،و�إنما
تبليغ �صوتهم ،وت�شكيل حالة �ضاغطة على الحزبين
الكبيرين وعلى الحكومتين وال�سلطتين لو�ضع حد
لالنق�سام ،وتعجيل الم�صالحة الوطنية كي تعود
الحالة الفل�سطينية �إلى الحالة الطبيعية ،فال�شعب
الخا�ضع لالحتالل يجب �أن يكون موحداً في
مواجهته� .سيخرج ال�شباب �إلى ال�شارع مطالبين
ب�إنهاء االنق�سام ،وهي ر�سالة موجهة �إلى حرك َتي
''فتح'' و''حما�س'' الم�س�ؤولتين بدرجة كبيرة عن
االنق�سام ،والقادرتين على �إنهائه بال�شكل الذي
ترتئيانه خدمة للم�صلحة الوطنية وبعيداً عن
المحا�ص�صة ،وخ�صو�ص ًا بعيداً عن م�صالحة �إدارة

الثورات العربية وفل�سطين

االنق�سام .يجب عدم التهوين من ثورة ال�شباب لأن
ثورتهم �ستكون الفتيل الذي ربما يفجر الحالة
ال�سيا�سية والأمنية �إذا لم تتم اال�ستجابة لمطالبهم �أو
تفهمها على �أقل تقدير ،فخروجهم يعني خروج
ّ
�أهاليهم� ،أي خروج ال�شعب كله ،و�آنذاك لن تنفع ال
�أجهزة �أمنية وال �إغراءات مالية في �إرجاعهم �إلى
بيوتهم.
وفي هذا ال�سياق ،على ال�شباب �أن يحذروا من
الدعوات التي تريد دفعهم �إلى �أن يكونوا �أدوات في
ت�أجيج الفتنة القائمة ،كدفعهم �إلى رفع �شعارات
�إ�سقاط حكومة ''حما�س'' في غزة� ،أو �إ�سقاط ال�سلطة
في ال�ضفة ..ف�شمولية وعمومية ووحدة التحرك
وال�شعارات في الوطن كله ،وفي ال�شتات ،هي �ضمان
الح َذر
نجاح ثورة ال�شباب .كما يتعين على ال�شباب َ
من اال�ستعدادات الكبيرة التي تبذلها ال�سلطتان في
غزة وال�ضفة لركوب موجة الثورة� ،إذ �سيح�شد
الطرفان �شبابهما و�أتباعهما ،بل �أجهزتهما الأمنية
فيوجهان
بمالب�س مدنية للخروج نهار الثالثاء،
ِّ
يحوال الثورة �إلى مجرد
الأحداث على الأر�ض كي ّ
م�سيرة كبيرة يقودها الحزب الحاكم في كل منطقة،
وتنتهي بنهاية اليوم.

 4ــ ثورة �شباب فل�سطين� :إنجازات تحققت
و�أُخرى مقبلة
لقد خرج ال�شباب في � 15آذار/مار�س في ال�ضفة
والقطاع وفي ال�شتات ،وبع�ضهم بات قبل يوم في
�ساحة الجندي المجهول في غزة ،وجرت الم�سيرة
(الثورة) في ال�ضفة ب�سال�سة ،ور�أينا قادة ''حما�س''
مع بقية الف�صائل يت�صدرون الم�سيرة التي لم ُيرفع
فيها �سوى علم فل�سطين .وعند الم�ساء قرر ال�شباب
دوار المنارة من دون �أن يمنعهم �أو
االعت�صام في ّ
يقمعهم �أحد ،مع ت�سرب �أخبار عن محاوالت من
منا�صري حركة ''فتح'' الت�شوي�ش على متظاهرين
رفعوا �شعارات منددة بالتن�سيق الأمني وباتفاق
�أو�سلو.
� ّأما في غزة ف�سارت الأمور ب�شكل مغاير� ،إذ
ا�ستنفرت حركة ''حما�س'' وحكومتها جميع �شبابهما

مقاالت

017

وعنا�صرهما و�أجهزتهما الأمنية ك�أنهما مقبلتان
على معركة ،وانت�شرت عنا�صرهما الم�سلحة والمدنية
في �ساحة الجندي المجهول ،وعلى مداخلها منذ
ال�صباح الباكر ،وا�ستفردتا بالمن�صة الرئي�سية التي
يجتمع حولها الإعالميون رافعتين �أعالمهما
الحزبية .وتوالى على من�صة الخطابة قيادات
حم�ساوية تكلمت بما يتعار�ض مع مبادرة ال�شباب
و�شعار �إنهاء االنق�سام وتحقيق الم�صالحة ،الأمر
الذي دفع ال�شباب �إلى التوجه �إلى ال�ساحة حيث
وجدوا الأجهزة الأمنية �أمامهم ،التي منعتهم من
فحولوا وجهتهم �إلى �ساحة الكتيبة ،وبعد
االعت�صامّ ،
�ساعات قليلة باتت تلك ال�ساحة مكتظة ب�أ�ضعاف َمن
تب ّقى في �ساحة الجندي تحت راية حركة ''حما�س''،
الأمر الذي �أثار الحركة وحكومتها على الرغم من �أن
ال�شباب لم يرفعوا �إ ّال علم فل�سطين ولم يرددوا �إ ّال
�شعار �إنهاء االنق�سام .وفي ال�ساعة ال�سابعة تقريب ًا،
قامت �أجهزة �أمن ''حما�س'' ورجال بلبا�س مدني
م�سلحون يحملون هراوات وق�ضبان ًا حديدية و�أ�سلحة
حادة بمهاجمة الجمهور ب�شرا�سة متلفظين ب�ألفاظ
نابية موجهة �إلى ال�شابات والن�ساء المعت�صمات،
وكانت النتيجة �إحراق خيم المعت�صمين و�إ�صابة
عديد منهم بالك�سر والطعن.
مالحظاتنا على ما جرى في � 15آذار/مار�س
:2011
عبروا عن ر�أي
 1ــ مئات الآالف الذين خرجوا ّ
معظم ال�شعب الذي يريد �إنهاء االنق�سام ،وه�ؤالء م ّثلوا
وعبروا عن �شرعية ت�سمو على
ال�شعب تمثي ًال حقيقي ًا ّ
�شرعية �صناديق االنتخابات التي �أ�صبحت ملغاة.
وج�سد الح�شد في �ساحة الكتيبة الذي �ضم جميع
ّ
الأحزاب والف�صائل والفاعليات ال�شبابية والنقابية
والمدنية وال�شباب والأطفال وال�شيوخ ،تعبيراً حقيقي ًا
عن الوحدة الوطنية.
 2ــ التزمت جميع الأحزاب والف�صائل ما طالب به
ال�شباب من التزام �شعار �إنهاء االنق�سام فقط ،ورفع
العلم الفل�سطيني من دون غيره� ،إ ّال حركة ''حما�س''
التي حاولت حرف حراك ال�شباب عن وجهته رافعة
علمها ،وكنوع من الت�ضليل �أل�صقت علم فل�سطين
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بعلمها هي ،وفي هذا �إهانة لفل�سطين وعلمها،
فحركة ''حما�س'' مجرد حزب كبقية الأحزاب،
وفل�سطين ت�سمو على جميع الأحزاب ،وعلمها فوق
الأعالم كافة .و�إن �أرادت ''حما�س'' تج�سيد الوحدة من
خالل علم م�شترك فعليها �أن تل�صق علم ''فتح''
بع َلمها ،لأن الم�شكلة هي بين الحركتين ولي�س بين
َ
''حما�س'' وفل�سطين ،اللهم �إ ّال �إذا كانت ''حما�س'' ترى
�أن م�شكلتها مع فل�سطين.
 3ــ لم يكن الإعالم مو�ضوعي ًا في نقل ما حدث،
ت�صرف قناة ''الجزيرة'' التي عودتنا �أن
فعالوة على ّ
ت�صاب كاميراتها بحول �أو عور عندما يتعلق الأمر
بفل�سطين� ،إذ �إنها لم ِ
تغط ما جرى في �ساحة الكتيبة،
و�إنما اكتفت بت�سجيل ما جرى في �ساحة الجندي
المجهول ،ف�إن مرا�سل الـ بي .بي� .سي )B.B.C( .في
غزة لم يملك ال�شجاعة الكافية كي يقول الحقيقة
عندما ذكر �أن االتفاق كان بين الف�صائل على �أ ّال
ُيرفع �إ ّال علم فل�سطين ،و�أن �أعالم جميع الف�صائل
ُرفعت في التجمع ،وهو يعلم ،والكل كان �شاهداً على
ذلك� ،أن حركة ''حما�س'' وحدها خرقت االتفاق
ورفعت علمها ،ولم يرتفع �أي علم ف�صائلي �إ ّال علم
''حما�س'' ،وبالتالي كان عليه �أن يكون �شجاع ًا
ومو�ضوعي ًا فيقول �إن حركة ''حما�س'' وحدها خرقت
االتفاق ورفعت علمها.
 4ــ ال ندري ما كان ُي�ضير حركة ''حما�س''
وحكومتها لو تركتا ال�شباب يبيتون ليلتهم في
�ساحة الكتيبة ،وخ�صو�ص ًا �أنهم كانوا يتهيئون
لن�شاط فني مثل الدبكة والر�سم والأهازيج ال�شعبية
معتقدين ،ببراءة� ،أنهم مثل �شباب م�صر وبقية �شباب
العالم يمكنهم التعبير عن م�شاعرهم الإن�سانية
بحرية .وفي �سياق الحديث عن البراءة
والوطنية ّ
�س�ألني �أحد ال�شباب قبل يوم من خروجهم :ماذا نفعل
لو قدمت لنا �أجهزة الأمن الحم�ساوية وجبات طعام
�أو علب ع�صائر ومياه ًا ،هل ن�أخذها �أم ال؟ فقلت له
وتقبلهم
لو فعلوا ذلك فهذه بادرة طيبة على ّ
تفهمهم ّ
لحركتكم وال داعي لرف�ضها ،لكن كان ما كان ،فقد
قدموا لهم وجبات �ساخنة علقت على �أج�سادهم
ور�سخت في عقولهم ،ولن ين�سوها طوال حياتهم.

 5ــ على الرغم من قمع ال�شباب في �ساحة الكتيبة
وما بعد ذلك من ا�ستدعاء واعتقاالت واعتداءات
و�صلت �إلى حرم جامعة الأزهر وجامعة القد�س
المفتوحة ،ف�إن ثورة �شباب � 15آذار/مار�س حققت
�إنجازاً مهم ًا في جولتها الأولى ،وعلى ال�شباب �أن
يفتخروا بما حققوا ،ذلك ب�أنهم ا�ستنه�ضوا حالة
ثورية �شعبية كانت نائمة �أو ميتة ،و�أثبتوا �أن
ال�شباب قوة محركة ت�ستطيع �أن تغير الأو�ضاع
وتحرج الحكومات وال�سلطات.
 6ــ على ال�شباب �أن يفتخروا ب�أن الجولة الأولى
من ثورتهم حركت ملف الم�صالحة الراكد ،حتى �إن
كان حراك ًا تحت �إحراج ثورة ال�شباب و�ضغطها.
وفي جميع الحاالت ،ف�إن على ال�شباب �أن يكونوا
م�ستعدين لجوالت �أُخرى من الحراك والثورة لأن
ال�شعب الفل�سطيني بات �أكثر مراهنة عليهم ،ونعتقد
�أن الأمور بعد � 15آذار/مار�س لن تكون كما كانت
قبله.

 IIIــ خاتمة
�إن الثورات التي ت�شهدها �أغلبية الدول العربية
لي�ست حدث ًا عادي ًا يمكن ت�صنيفه وقراءته في �إطار
الهبات االحتجاجية ال�شعبية التي تعرفها جميع
ّ
ال�شعوب ،ذلك ب�أن عموميتها و�شموليتها لقطاعات
ال�شعب كلها ،تجعالن منها ظاهرة فريدة حتى على
الم�ستوى العالمي .فما يجري في العالم العربي منذ
كانون الثاني/يناير  ،2011كان خارج �إطار ما
يفكر فيه علماء ال�سيا�سة واالجتماع ،وخارج مجمل
التنظيرات ال�سيا�سية والد�ستورية التي تراكمت خالل
عقود ،بل �إنه ،وبغ�ض النظر عن م�آله� ،سيعيد ر�سم
الخريطة ال�سيا�سية للواقع العربي �سيا�سي ًا واجتماعي ًا
وربما جغرافي ًا.
و�إذا كانت الحالة الثورية العربية �أحيت �آما ًال
ورفعت �سقف توقعات ع�شاق الحرية والديمقراطية،
�إ ّال �إنها في الوقت نف�سه تثير تخوفات على الثورة
ممن يرومون �سرقتها بركوب
ومنها :تخوفات عليها ّ
موجتها وتوجيه م�سارها نحو خدمة �سيا�سات
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وم�صالح تتعار�ض مع تطلعات �أغلبية الجماهير
التي خرجت في الثورة ،وتخوفات من انزالق الثورة
في بع�ض الدول ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى حالة من
الحرب الأهلية �أو الإقليمية ،وهو ما يتطلب من علماء
ال�سيا�سة واالجتماع االنكباب على درا�سة ظاهرة
الثورة بعمق ،وخ�صو�ص ًا �أن ف�صولها كلها لم تكتمل
بعد ،ولم تظهر جميع �أبعادها وتداعياتها
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،وربما ي�شهد
العالم العربي ،عقداً من الزمن على الأقل ،حالة من
عدم اال�ستقرار �إلى �أن تظهر مفاعيل الثورات التي
بد�أها ال�شباب في تون�س.
و�إن كان حكمنا ال ّأولي على الثورة �إيجابي ًا
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ومبارِك ًا لها ،ف�إن النيات والتمنيات وحدها ال
تحول �سيا�سي
تكفي� ،إذ �إنه من الم�ؤكد �أن كل فعل �أو ّ
�إنما يتم تقويمهما من خالل نتائجهما النهائية ،ال
من خالل �شعارات القائمين عليهما .وبالن�سبة �إلى
الق�ضية الفل�سطينية ف�إن ثورات العالم العربي
جميع ًا ،ومهما تكن منجزاتها ،لن تغني الفل�سطينيين
عن ثورتهم الخا�صة بهم؛ ثورة �ضد االنق�سام و�ضد
االحتالل .وما لم َي ُثر الفل�سطينيون على �أو�ضاعهم
ف�إن الثورات العربية كلها لن تنفعهم ،كما �أن العرب
والم�سلمين لن يكونوا �أكثر فل�سطينية من
الفل�سطينيينn .
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