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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق(

ــة خــالل المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــدًدا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطالًقــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان »الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــدد م ــات ع ــذه الجلس ــي ه ــارك ف ــاق«. وش ــل واآلف ــارات والحصائ ــنوات؛ المس س
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة، قّدمــوا خاللهــا أوراًقــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خالل الجلســات، وُأرســل 

بعضهــا اآلخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشـــر هيئـــة التحريـر فـي هـذا العـدد مـــن المجلـة بقية األوراق، بعد أن نشرت بعضهـــا اآلخـر فـي العـدد 

الثاني مـن المجلـة الـــذي يحمـل عنـوان الملـف نفسـه.

برنامج الجلسات الحوارية خالل المدة من 5 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق

مدير الجلسة موضوع الجلسة التوقيت 
)غرينتش(

تاريخ الجلسة الدولة ث الرئيس المتحّدِ الرقم

يوسف فخر الدين مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة 
العميقة وبقايا النخب الوطنية

5 5 نيسان/ أبريل الجزائر ناصر الدين باقي 1

حازم نهار إعادة قراءة فكرية للربيع العربي 
بعد 10 سنوات على اندالعه

7 5 نيسان/ أبريل العراق عبد الحسين شعبان 2

نور حريري الثقافة السائدة ودورها في 
مآالت الربيع العربي

5 6 نيسان/ أبريل المغرب عمر التاور 3

راتب شعبو الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في 
عقدها األول

7 6 نيسان/ أبريل المغرب أحمد الحاقي 4

مازن الرفاعي الربيع العربي والفشل؛ أسئلة 
المصطلح

5 7 نيسان/ أبريل تونس سمير ساسي 5

عبد المجيد عقيل الموجة الثانية من الربيع العربي؛ 
عالمات فارقة

7 7 نيسان/ أبريل تونس أنور جمعاوي 6

راتب شعبو الطائفية والتطرف ما بعد الربيع 
العربي؛ األسباب والمسارات 

والمآالت

5 8 نيسان/ أبريل فلسطين منصور أبو كريم 7

نور حريري العقد األول من السيرورة الثورية 
العربية

7 8 نيسان/ أبريل لبنان جلبير األشقر 8

خليل الحسين عشر سنوات على ثورة يناير 
المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة

5 10 نيسان/ أبريل مصر جمال نصار 9
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يوسف فخر الدين االستجابة الفلسطينية السلبية 
في الربيع العربي

5 11 نيسان/ أبريل فلسطين مهند عبد الحميد 10

عبد المجيد عقيل الربيع العربي والدستور 7 11 نيسان/ أبريل سورية ريم تركماني 11

مازن الرفاعي الربيع العربي؛ آمال وتحديات 5 12 نيسان/ أبريل سورية محمد العمار 12

أالن خضركي دور المؤسسات العسكرية 
واألمنية في دول الثورات العربية

بين النهج السلمي والنزاع 
المسلح

7 12 نيسان/ أبريل سورية بسمة قضماني 13

نور حريري نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني 5 13 نيسان/ أبريل اليمن إشراق المقطري 14

هنادي زحلوط دور المرأة في الربيع العربي 
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية 

في ثورة كانون األول/ ديسمبر 
2018

5 14 نيسان/ أبريل السودان أبو بكر عبد الرازق 15

يوسف فخر الدين الربيع العربي؛ إضاءة على 
التجربتين اللبنانية والسورية

7 14 نيسان/ أبريل لبنان ساطع نور الدين 16

والء عواد القراءات الخاطئة واإلخفاق في 
طمأنة السوريين

5 15 نيسان/ أبريل سورية عبد الباسط سيدا 17

فؤاد القطريب الثورات في ميزان المراحل 
االنتقالية عبر التاريخ

7 15 نيسان/ أبريل سورية حازم نهار 18

التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية: آالن خضركي، شادي الشحادة

ــي  ــوم ف ــق، دبل ــة دمش ــن جامع ــون م ــي القان ــازة ف ــوري، إج ــي س ــي ومدن ــط سياس ناش
حــوار الحضــارات، دبلــوم فــي األدب الفرنســي. يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة 
ــة  ــة المجتمعي ــى التوعي ــل عل ــي تعم ــون« الت ــة »زيت ــس منظم ــف، مؤّسِ ــي جني ــة ف ــر ربحي غي
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة، عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »ســلمى« لدعــم الالجئيــن 

فــي سويســرا.

شادي الشحادة

ــا.  ــي فرنس ــم ف ــد 1979، ويقي ــن موالي ــي، م ــي والثقاف ــن المدن ــي الحيزي ــوري ف ــط س ناش
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد - اختصــاص بنــوك ومصــارف، ولديــه خبــرة 

ــا. ــدة 15 عاًم ــة م ــة ومصرفي إداري

آالن خضركي
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

سمير ساسيأحمد الحاقيعبد الحسين شعبان عمر التاورناصر الدين باقي 

أبو بكر عبدالرازقجمال نصارمنصور  أبو كريم جلبير األشقرأنور جمعاوي

إشراق المقطريبسمة قضمانيريم تركماني محمد العمارمهند عبدالحميد

نوال الراضيليث الشبيالتعبدالباسط سيدا حازم نهارساطع نور الدين

المشاركون في الجلسات واألوراق الحوارية
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

الربيع العربي والقضية الفلسطينية 

مهند عبد الحميد
تاريخ وصول المادة: 11 نيسان/ أبريل 2021

مدخل

ــتجابات  ــاش االس ــه لنق ــّد من ــاًل ال ب ــه مدخ ــي بوصف ــع العرب ــر للربي ــوم مختص ــم مفه ــة تقدي أرى أهمي
ــع.  ــات الربي ــة النتفاض ــلبية واإليجابي ــطينية الس الفلس

عبــرت االنفجــارات الشــعبية )االنتفاضــات( عــن احتــدام التناقــض بيــن أنظمــة مســتبدة قمعيــة فاســدة  	
ــت  ــد اندلع ــعبية، وق ــات الش ــن الطبق ــم م ــواد األعظ ــن الس ــة، وبي ــة لإلمبريالي ــك التبعي ــي فل ــدور ف ت
ــة  ــات األغلبي ــن حاج ــى م ــد األدن ــة الح ــن تلبي ــق ع ــة المطل ــز األنظم ــة عج ــد لحظ ــات عن االنتفاض
الســاحقة المعيشــية والصحيــة ومــن توفيــر الحــد األدنــى مــن الحريــات العامــة والخاصــة. واحتــدم 
ــو  ــاد الني ــتهالك وباالقتص ــة االس ــة بثقاف ــية العائلي ــم األوليغرش ــزام الطغ ــل الت ــي ظ ــر ف ــض أكث التناق
ــية  ــلع األساس ــم والس ــان والتعلي ــة والضم ــام الصح ــم نظ ــي دع ــة ف ــَش دور الدول ــذي َهمَّ ــي ال ليبرال
ــا  ــكاري، مكرًس ــمال االحت ــاب الرأس ــد أصح ــق ي ــدة، وأطل ــال الجدي ــل لألجي ــرص العم ــن ف وتأمي
ــا، فضــاًل عــن  ــا، واألغنيــاء يــزدادون غنــى ويتقلصــون كمًّ بذلــك متواليــة »الفقــراء يــزدادون فقــًرا وكمًّ
عجــز تلــك األنظمــة فــي االحتفــاظ باالســتقالل النســبي فــي مــا بعــد االســتعمار المترافــق مــع العجــز 

الكامــل فــي حــل المســألة الوطنيــة. 
ــة  	 ــرح قضي ــي يط ــي ديمقراط ــرري علمان ــر تح ــاب فك ــة غي ــفت حقيق ــات انكش ــة االنتفاض ــع بداي م

ــاًزا  ــن جه ــالك المنتفضي ــدم امت ــن، وع ــض المفكري ــة لبع ــات المهم ــداول الومض ــدم ت ــر وع التغيي
ــا يتكــون مــن أحــزاب ونقابــات واتحــادات شــعبية ومنظمــات نســوية وشــبابية  ــا إدارًي سياســًيا تنظيمًي
ــة المنظمــة  ــى الحال ــة إل ــة العفوي ــى مهمــة نقــل االنتفاضــات مــن الحال ــة، جهــاز يتول ــة وثقافي ومهني
التــي تضــع األهــداف والبرامــج وآليــات عمــل توفــر فــي المحصلــة »الحامــل االجتماعــي الشــعبي« 

كاتــب وصحافــي فلســطيني مــن رام اللــه، خريــج جامعــة عيــن شــمس بالقاهــرة/ ليســانس 
علــم نفــس. يكتــب مقالــة أســبوعية فــي جريــدة األيــام الفلســطينية، ويعمــل عضــًوا فــي هيئة 
تحريــر مجلــة الدراســات الفلســطينية. ولــه كتابــات عديــدة فــي مجــالت فلســطينية وعربيــة. 
صــدر لــه العديــد مــن األبحــاث والدراســات، منهــا: المناهــج المدرســية بيــن اســتثمار الرأســمالي 
ــارات،  ــز مس ــر / مرك ــك آخ ــعب وتفكي ــراع ش ــمبورغ، اخت ــدره/ مؤسســة روزا لوكس ــري وه البش
الطريــق الــى تحــرر المــرأة / مؤسســة روزا لوكســمبورغ، االنتقــال مــن المشــاريع الفرديــة الــى 
ــة  ــاءلة / مؤسس ــة والمس ــم النزاه ــز قي ــي تعزي ــالم ف ــمبورغ، دور اإلع ــات / روزا لوكس التعاوني

أمــان، القــدس بيــن اســتراتيجيتين / وزارة اإلعــالم. 

مهند عبد الحميد
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ــاء  ــي بن ــة ف ــة العلماني ــوى المعارض ــز ق ــود لعج ــبب يع ــر. الس ــي التغيي ــة ف ــة حقيقي ــه مصلح ــذي ل ال
مقومــات تغييــر، بســبب القمــع الدائــم وعمليــات اســتئناس األنظمــة ألحــزاب المعارضــة وإخضاعهــا، 

ــة.  ــة والخاص ــات العام ــر والحري ــة التعبي ــاب حري ــرط غي لش
ــي  	 ــع منهج ــع قم ــق م ــل بالتراف ــة تضلي ــاب وثقاف ــى خط ــا عل ــرض هيمنته ــي ف ــة ف ــدت األنظم  اعتم

للمعارضيــن. ولكــن مــع انتهــاء صالحيــة الثقافــة الديماغوجيــة فــي التضليــل والتبريــر، لــم يبــق فــي 
جعبــة األنظمــة غيــر ســالح القمــع، والمزيــد مــن القمــع الدمــوي. لــم يمــأل فــراغ الفكــر الســلطوي 
وهشاشــته الفاقعــة، فكــر تحــرري علمانــي تنويــري، ولــم تتأســس إدارة ديمقراطيــة )حامــل اجتماعــي( 
تحمــل الفكــر وتســتقطب قــوى تغييــر مــن داخــل الطبقــات الشــعبية المنكوبــة، الخطــاب األصولــي 
ــاة  ــن الدع ــش م ــال وبجي ــززة بالم ــة مع ــة ديني ــكال تنظيمي ــواًل بأش ــراغ، وكان محم ــأل الف ــي م الدين
والداعيــات، ومدعوًمــا بالغــزو الوهابــي المعــزز بالبتــرودوالر والغــازدوالر لبلــدان وشــعوب المنطقة. 
ــي  ــالم السياس ــة واإلس ــن جه ــام م ــة، النظ ــمالية التابع ــة الرأس ــالن ألجنح ــان الممث ــأ القطب ــد تواط لق
ــر الديمقراطــي لمصلحــة القطبيــن وتحويالتهمــا  مــن جهــة أخــرى فــي منــع تشــكل ديناميــات التغيي
ــن  ــع م ــى المجتم ــيطر عل ــي يس ــالم السياس ــا، اإلس ــي بينهم ــم وظيف ــر تقاس ــع عب ــة للمجتم الرجعي
خــالل الخطــاب الدينــي المتزمــت، وأنظمــة التعليــم وقانــون األحــوال الشــخصية وقانــون العقوبــات 
ــن  ــزة األم ــية وأجه ــلطة السياس ــام الس ــر النظ ــه. ويحتك ــت بصمات ــي حمل ــة الت ــات الخاص والمؤسس
ــرر  ــر والتح ــد التغيي ــة ض ــات التبعي ــار عالق ــي إط ــال ف ــد عم ــا ق ــكرية. وكالهم ــة العس والمؤسس
ــا. ــارها وتعمقه ــل انتش ــالل مراح ــات خ ــي لالنتفاض ــالم السياس ــدر اإلس ــى تص ــا أدى إل ــي. م االجتماع

ــا االســتجابة لمطالــب  	 الطغمــة المســتبدة وعســكرها فــي أكثــر مــن بلــد عربــي رفضــت رفًضــا مطلًق
المنتفضيــن، ألنهــا هيمنــت بالمطلــق علــى مؤسســات الدولــة، خاصــة المؤسســة العســكرية واألمنيــة، 
ــوارده  ــد بم ــة للبل ــة الحصري ــب الملكي ــا صاح ــرة أنه ــة، معتب ــة خاص ــح اقتصادي ــأت مصال وأنش
ــل  ــت بالكام ــذا رفض ــعب. وله ــد والش ــر البل ــرر مصي ــن يق ــا م ــا وحده ــرية، وأنه ــة والبش االقتصادي
تقديــم التنــازالت ذلــك الرفــض الــذي عبــر عنــه فــي ســورية شــعار »األســد أو ندمــر البلــد«، فــي حيــن 
ضحــى النظــام فــي مصــر وتونــس واليمــن والســودان والجزائــر برأســه األول فــي ســبيل بقــاء هيمنتــه 
السياســية واالقتصاديــة وحلفــه الطبقــي الجشــع. ولــم يلجــأ الناتــو إلــى إســقاط النظــام الســوري كمــا 
ــوزع  ــن ت ــية م ــين خش ــدام حس ــام ص ــي نظ ــالل األميرك ــقط االحت ــا أس ــي، وكم ــام الليب ــقط النظ أس
ــة بوصفهــا  ــة اإليراني ــة المليشــيات الطائفي ــل وعشــائر، ومــن هيمن ــة وقبائ ــة ديني الســيطرة بيــن أصولي
ــاء نظــام فــي إطــار عالقــات التبعيــة.  أداة ســيطرة علــى المجتمعــات، ومــن عــدم القــدرة علــى إعــادة بن

بــررت األنظمــة المســتبدة اســتنكافها عــن عمليــة التنميــة االقتصاديــة والتنميــة البشــرية، وتتويــج ذلــك  	
بدولــة مدنيــة حديثــة وديمقراطيــة، وســوغت تخاذلهــا باالنصــراف إلــى مواجهــة الخطــر اإلســرائيلي 
والمؤامــرات الخارجيــة. أقصــى مــا فعلتــه األنظمــة المســتبدة، هــو محاولــة تحســين شــروط تبعيتهــا 
الجديــدة إمــا باستســالمها للشــروط األميركيــة كمــا حــدث مــع مصــر كامــب ديفيــد وليبيــا القذافــي، 

أو باســتخدام أوراق إقليميــة خارجيــة )فلســطين ولبنــان وإيــران( كمــا حــدث مــع النظــام األســدي. 
كان كعــب أخيــل المعارضــات هــو االســتقواء بالتدخــالت الخارجيــة إلســقاط النظــام أو تغييــر شــكل  	

ــاز دوالر  ــرودوالر والغ ــو ودول البت ــدول النات ــل )ك ــداف دول التدخ ــة وأه ــن طبيع ــزة ع ــم، قاف الحك
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

ــتقل،  ــي المس ــول الديمقراط ــى التح ــق عل ــع الطري ــدف قط ــد ه ــت عن ــي التق ــة(، الت ــة التابع الرجعي
ــر  ــن البش ــانية لماليي ــة اإلنس ــن الحماي ــاول تأمي ــم تح ــذا ل ــة، وله ــة والهيمن ــات التبعي ــتبقاء عالق واس
الذيــن تعرضــوا للتدميــر والتهجيــر والمــوت والقمــع الوحشــي. ولــم تلتفــت قــوى المعارضــة إلــى 
ــة بمســاعدة األنظمــة المســتبدة، مســاهمة فــي  خطــر األصوليــات المتغلغلــة فــي المجتمعــات العربي
ــادة  ــورة المض ــيطرة الث ــي س ــادة، وف ــورة المض ــورة بالث ــالط الث ــي اخت ــل، وف ــل بالناب ــالط الحاب اخت

ــى األرض.  عل
 لماذا كانت االستجابة الفلسطينية للربيع العربي سلبية؟ 

المفكــر والناقــد المصــري إبراهيــم فتحــي الــذي رفــض ضمــن مجموعــة مــن الشــيوعيين المصرييــن حــّل 
ــري  ــام المص ــة للنظ ــة عميق ــدم رؤي ــوم، ق ــتراكي مزع ــه اش ــام ذي توج ــاق بنظ ــيوعي، وااللتح ــزب الش الح
الناصــري واألنظمــة العربيــة المتقاربــة معــه قــال فيهــا: إن هزيمــة 67 نقلــت مهمــة اســتكمال التحــرر الوطنــي 
ــى  ــتند إل ــعبية. وكان يس ــات الش ــور الطبق ــى مح ــة إل ــة الوطني ــة البرجوازي ــور األنظم ــن مح ــي م الديمقراط
ــى  ــواب عل ــت األب ــي، وفتح ــا الوطن ــتنفدت دوره ــود اس ــة الصع ــي مرحل ــكلة ف ــة المتش ــمالية الدول أن رأس
مصراعيهــا أمــام االنخــراط فــي عالقــات تبعيــة جديــدة بعــد الهزيمــة المزلزلــة فــي حــرب 67 التــي كان مــن 
ــرف بهــا بحســب  ــة، ومعت ــا فــي الوجــود ضمــن حــدود آمن ــرار بحــق إســرائيل مركــًزا إمبريالًي نتائجهــا اإلق
قــرار 242. عمقــت الهزيمــة فشــل األنظمــة الوطنيــة الذريــع فــي حــل المســألة الوطنيــة، ولــم تغيــر حــرب 
ــل  ــززت الفش ــل ع ــة، ب ــات التبعي ــو عالق ــة نح ــول األنظم ــدالت تح ــن مع ــر 1973 م ــرين األول/ أكتوب تش

باستســالم )كامــب ديفيــد( وبالتدخــل األســدي فــي لبنــان لمصلحــة النظــام الطائفــي والقــوى الفاشــية. 
 ومــن الجديــر بذكــره أن أول مقاربــة عمليــة النتقــال عمليــة التحــرر إلــى محــور الطبقــات الشــعبية، جــاءت 
إبــان صعــود المقاومــة الفلســطينية بعــد هزيمــة 67 التــي شــكلت موضوعًيــا حالــة اســتقطاب جديــد تحــت 
عنــوان اســتراتيجية حــرب تحريــر شــعبية طويلــة األمد. حينــذاك امتــألت قواعــد المقاومــة فــي األردن والحًقا 
فــي لبنــان بالثورييــن مــن معظــم الــدول العربيــة ومــن إيــران وتركيــا وبلــدان أخــرى. لكــن هــذه الحالــة لــم 
ــوري داعــم لالســتقطاب، وبفعــل اعتمــاد تنظيمــات المقاومــة الفلســطينية  ــاب فكــر ث ــاًل فــي غي تعمــر طوي
ــة  ــه فــي الحقب علــى البتــرودوالر الــذي ســاهم فــي تهادنهــا وتعايشــها مــع النظــام العربــي وتحــوالت بلدان

الســعودية، وفــي بنــاء أجهــزة بيروقراطيــة عســكرية، وانتشــار أشــكال مــن البيروقراطيــة والفســاد.
ــي  ــة الت ــاطة األميركي ــوية، وبالوس ــطيني بالتس ــرر الفلس ــروع التح ــط مش ــر رب ــاء عب ــر ج ــول األخط  التح
ــدول  ــيطرة ال ــل س ــي ظ ــة ف ــة العربي ــم األنظم ــل، بدع ــح الح ــن مفاتي ــة م ــي المئ ــك 99 ف ــا تمل ــوا أنه زعم
ــت  ــيًئا أصبح ــيًئا فش ــوية. ش ــطيني للتس ــه الفلس ــد والتوج ــب ديفي ــات كام ــت اتفاق ــي رع ــة الت ــة التابع النفطي
منظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية جــزًءا مــن النظــام العربــي المســتبد والتابــع. أصبحــت االســتراتيجية 
الفلســطينية تعتمــد ثــالث ركائــز، األولــى الوســاطة األميركيــة، والركيــزة الثانيــة النظــام العربــي الموغــل فــي 
عالقــات االســتتباع والتبعيــة، والركيــزة الثالثــة حــزب العمــل اإلســرائيلي بزعامــة رابيــن وبيــرس، الــذي أراد 
تكريــس االحتــالل واالســتيطان عبــر مشــروع تقاســم وظيفــي تكــون فيــه الكتلــة األكبــر مــن الســكان تحــت 
ــوارد  ــى األرض والم ــيادة عل ــى الس ــن تبق ــي حي ــا، ف ــا وأمنًي ــع اقتصادًي ــه وتاب ــيطر علي ــطيني مس ــم فلس حك
ــًزا  ــطيني عاج ــار الفلس ــه اليس ــذي كان في ــت ال ــي الوق ــالل. ف ــة االحت ــة لدول ــة والخارجي ــر الداخلي والمعاب
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ــدي  ــام األس ــة )النظ ــور الممانع ــف مح ــه مواق ــه ومواقف ــقف برامج ــاوز س ــم يتج ــل، ول ــم البدي ــن تقدي ع
ــاس(  ــة حم ــى حرك ــوا إل ــن تحول ــلمون الذي ــوان المس ــي )اإلخ ــالم السياس ــا اإلس ــي(. أم ــام اإليران والنظ
ــوا جــزًءا مــن مشــروع اإلخــوان المســلمين فــي المنطقــة، وقــد اســتخدمت حمــاس ســالح المقاومــة  فكان
فــي إفشــال الحــّل الفلســطيني مــع حــزب العمــل، ليــس لمصلحــة بديــل وطنــي فلســطيني، بــل لمصلحــة 
ســيطرتها علــى المجتمــع الفلســطيني ضمــن العالقــات االســتعمارية ذاتهــا. وكان تنظيــم اإلخــوان فــي الضفــة 
ــا قــد هــادن االحتــالل علــى امتــداد عقديــن مــن الزمــن، وأخــذ  والقطــاع الــذي تحــول إلــى حمــاس الحًق
ترخيًصــا إســرائيلًيا بوجــوده وبنشــاطه الدعــوي، والمناهــض لمنظمــة التحريــر. مــن جهــة أخــرى ســمحت 
حمــاس، إضافــة إلــى تنظيــم الجهــاد اإلســالمي، إليــران باســتخدام القضيــة الفلســطينية كورقــة سياســية بغيــة 
تعزيــز مكانتهــا اإلقليميــة مقابــل الدعــم بالســالح والمــال. لقــد ســاهم اإلســالم السياســي فــي رعايــة ودعــم 
التحــوالت الرجعيــة داخــل المجتمــع الفلســطيني. وفــرض التديــن المتزمــت – النســخة الوهابيــة - بتواطــؤ 
مــن الســلطة، ومــن االتجــاه المحافــظ فــي حركــة فتــح. والتــزم قواعــد ســلطة أوســلو للتنافــس علــى الحكــم، 
مقدًمــا نموذًجــا قمعًيــا بائًســا للحكــم فــي قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك التنســيق األمنــي المــوارب مــع ســلطات 
االحتــالل الــذي جوهــره الحفــاظ علــى أمــن غــالف غــزة للمســتوطنين اإلســرائيليين مقابــل الحقيبة الشــهرية 

مــن المــال القطــري الــذي يصــل إلــى قطــاع غــزة عبــر دولــة االحتــالل وبشــروطها. 
عندمــا اندلــع الربيــع العربــي بــدًءا مــن تونــس ومصــر، خيــم الصمــت علــى موقــف القيــادة الفلســطينية  	

والجهــاز البيروقراطــي للســلطة والمنظمــة. كان )الموقــف الرســمي( الفعلــي منحــاًزا لألنظمــة 
ــن  ــن العلمانيي ــه للمنتفضي ــه وقمع ــد انقالب ــي بع ــا للسيس ــا ودعمه ــت تأييده ــد أعلن ــتبدة. فق المس
واليســاريين والليبرالييــن، فضــاًل عــن اإلخــوان المســلمين. وانتقلــت القيــادة الفلســطينية مــن موقــف 
حــذر مــن االنتفاضــات إلــى موقــف مناهــض لهــا، هــو الموقف ذاتــه المعتمــد مــن األنظمة، مســتخدمة 
مصطلــح مــا ُيســمى بـــ »الربيــع العربــي«. وقــد أبرمــت القيــادة الفلســطينية صفقــة مــع النظام األســدي، 
متبنيــة روايتــه الكاذبــة حــول »المؤامــرة« التــي تســتهدف ســورية ودولتهــا ووحدتهــا. ولــم تطــرح مــن 
ــل  ــات القت ــن الفلســطينيين مــن جــراء الدمــار والحصــار، وعملي ــة الالجئي ــد محن قريــب وال مــن بعي
داخــل المخيمــات وفــي المعتقــالت. ولــم تحــرك ســاكنًا إزاء عمليــات التطبيــع الفاقعــة بيــن الــدول 
ــت  ــا وقع ــن، وعندم ــن عقدي ــر م ــالل أكث ــالل، خ ــة االحت ــعودية ودول ــك الس ــي ذل ــا ف ــة، بم الخليجي
اإلمــارات والبحريــن االتفاقــات مــع دولــة االحتــالل اتخــذت القيــادة الفلســطينية موقًفــا رافًضــا لهــا، 
لكنهــا ســرعان مــا تراجعــت عنــه بـــ »تفاهــم بيــن الكواليــس« مــع تلــك الــدول، وتوقفــت عــن رفــض 
ــة  ــع دول ــع م ــف والتطبي ــب التحال ــى رك ــرب إل ــودان والمغ ــت الس ــي ضم ــة الت ــات الالحق االتفاق

االحتــالل. 
ــي  	 ــيوعي ف ــزب الش ــعب والح ــزب الش ــة وح ــعبية والديمقراطي ــن الش ــطيني )الجبهتي ــار الفلس اليس

ــام  ــي ونظ ــاز للقذاف ــه انح ــر، لكن ــع مص ــد ربي ــي تأيي ــم ف ــس وتلعث ــي تون ــع ف ــد الربي ــق 48(، أي مناط
حكمــه وانحــاز بالكامــل للنظــام األســدي وحلفــه غيــر المقــدس مــع إيــران وحــزب اللــه والمليشــيات 
الطائفيــة مــن البدايــة وحتــى اآلن. تناغــم اليســار مــع الموقــف الرســمي الفلســطيني، وقــد تفــوق فــي 
الدفــاع الصريــح عــن النظــام األســدي، متجــاوًزا اســتراتيجياته الســابقة التــي اعتمــدت عالقــة تحالــف 
وصــراع مــع األنظمــة المعاديــة إلســرائيل. شــطب اليســار الصــراع وألغــى بالمطلــق حتــى مجــرد نقــد 
النظــام الــذي يرتكــب المجــاز والتهجيــر والتدمير ضــد شــعبه، ويدمــر ويهجر المخيمــات الفلســطينية. 
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

ــا  ــعبية، متبنًي ــات الش ــداء للطبق ــب الع ــوي وناص ــتبد والدم ــا المس ــة ونظامه ــار للبرجوازي ــاز اليس انح
روايــة النظــام الكاذبــة، مســقًطا بذلــك أهــم مبــدأ مــن مبــادئ الماركســية والفكــر اليســاري. الذريعــة 
التــي اعتمدهــا اليســار ثنائيــة قطــب نظــام ممانــع ضــد إســرائيل وداعــم للمقاومــة، مقابــل قطــب داعش 
والنصــرة – القاعــدة- وتنظيمــات تكفيريــة بالترافــق مــع تدخــالت إمبرياليــة ورجعيــة تحــاول تفكيــك 
ســورية وتقاســم الســيطرة عليهــا. مســقًطا مــن حســاباته الشــعوب وقــوى التحــرر بوصفهــا قطًبا أساًســا 
ــا ضــد القطبيــن المتناغميــن والمتصارعيــن فــي آن، متجــاوًزا الفكــرة الجوهريــة للربيــع العربــي،  ثالًث
المتمثلــة بإزاحــة الغطــاء عــن ورقــة تبريــر االســتبداد والقمــع والديكتاتوريــة وتخلــف التنميــة لمجــرد 
رفــع شــعارات العــداء ألميــركا وإســرائيل وشــعار دعــم المقاومــة. تلــك الورقــة التــي بطــل مفعولهــا 
نظرًيــا بعــد هزيمــة 67 المذلــة، وكان االســتبداد أحــد ركائــز فكــر الهزيمــة. إبــان صعــود المقاومــة لــم 
ــالم  ــة واالستس ــة الهزيم ــا أنظم ــعار )ي ــع ش ــطيني رف ــار الفلس ــات اليس ــد تنظيم ــة أن أح ــن مصادف يك
نحــن أصحــاب قضيتنــا(. ذلــك أن أي مواجهــة جديــة مــع االحتــالل واإلمبرياليــة تحتــاج إلــى إشــراك 
ــوق  ــزم حق ــة تلت ــة مدني ــات دول ــاء مؤسس ــود، وبن ــاد صم ــاء اقتص ــى بن ــة، وإل ــي المعرك ــعب ف الش
المواطنــة، وال يتحقــق ذلــك إال بأحــزاب ديمقراطيــة، وبحريــات عامــة وخاصــة، وبتنميــة بشــرية تطــال 
التعليــم والصحــة والعمــل والضمــان االجتماعــي، وتزيــل التمييــز ضــد نصــف المجتمــع مــن النســاء. 
هــذه االســتراتيجية المبتغــاة والمفترضــة كانــت علــى النقيــض مــن اســتراتيجية النظــام المضللــة التــي 
انحــاز لهــا اليســار الفلســطيني والســوري والعربــي مــا عــدا القليــل. يجــوز القــول إن تنظيمــات اليســار 
الفلســطيني أصابــت فــي موقفهــا الرافــض والمناهــض لتنظيمــات األصوليــة الســنية بمختلــف ألوانهــا، 
لكنهــا لــم تنبــس بكلمــة واحــدة ضــد ميليشــيات األصوليــة الشــيعية التــي انخرطــت فــي الحــرب إلــى 
جانــب النظــام. وأصابــت تنظيمــات اليســار فــي مناهضتهــا للتدخــل الخارجــي )دول الناتــو بمــا فيهــا 
تركيــا( مضاًفــا إليهــا إســرائيل، لكنهــا لــم تنبــس بكلمــة واحــدة ضــد التدخــل الروســي المتفاهــم مــع 
إســرائيل علــى قواعــد الصــراع فــي ســورية لمصلحــة إســرائيل، الشــيء نفســه ينطبــق علــى الصمــت 
اليســاري المريــب مــن التدخــل اإليرانــي. وفــي المحصلــة يجــوز القــول: ســقط اليســار الفلســطيني 

فــي موقفــه مــن انتفاضــة الشــعب الســوري شــر ســقوط. 
 كانــت أكثريــة النخــب الثقافيــة والسياســية الفلســطينية -باســتثناءات قليلــة – تغــط فــي صمــت مريــب،  	

وتعيــش فــي حالــة انتظــار لمــا ســتؤول إليــه االنتفاضــات العربيــة، وكأنها تنشــد عــدم المــّس بمصالحها 
الضيقــة، كالســفر والمشــاركة فــي مؤتمــرات ونيــل جوائــز المســابقات، وكل ذلــك فــي لحظــة تاريخيــة 
فارقــة. ليــس هــذا وحســب، فقــد انبــرى اتحــاد الكتــاب الفلســطينيين وعــدد مــن الكتــاب فــي الدفــاع 
عــن النظــام األســدي، وبــادر وفــد مــن اتحــاد الكتــاب وبعــض األدبــاء إلــى زيــارة دمشــق كــي يعلــن 
ــة والتضامــن مــع محنتهــا.  ــارة المخيمــات المنكوب ــاء زي والءه للنظــام، ولــم يكلــف الوفــد نفســه عن
هكــذا، تناغــم موقــف النخــب الثقافيــة -مــا عــدا القليــل- مــع مواقــف التنظيمــات اليســارية، ومواقــف 
قيــادة المنظمــة والســلطة، ومواقــف حركــة حمــاس التــي حاولــت العــودة إلــى حضــن النظام األســدي 
بعــد ســقوط اإلخــوان المســلمين فــي مصــر- ومواقــف تنظيــم الجهــاد اإلســالمي فــي االنحيــاز لنظــام 
ــا مســيًئا للشــعب الفلســطيني والشــعب الســوري  ــا مزرًي يقتــل شــعبه، مســجلين بذلــك موقًفــا تاريخًي

والشــعوب العربيــة، وهابطيــن بالفكــر السياســي وثقافــة التحــرر والحداثــة إلــى الــدرك االســفل. 
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داخــل ســورية، قاتلــت تنظيمــات فلســطينية )كالقيــادة العامــة وأجــزاء مــن جيــش التحريــر والمنشــقين  	
عــن حركــة فتــح وغيرهــم( إلــى جانــب النظــام الدمــوي، جالبيــن الخــزي والعــار لفلســطين، مقابــل 
ذلــك تحــول جــزء مهــم مــن أبنــاء المخيمــات وال ســيما مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق إلــى جــزء مــن 
ــاك  ــعبين، وهن ــن الش ــة بي ــف التاريخي ــة التحال ــى عالق ــاء عل ــوا أمن ــوري، فكان ــعب الس ــة الش انتفاض
مجموعــات فلســطينية فــي الضفــة وغــزة والقدس وحيفــا وغيرهــا مــن المــدن والمخيمات الفلســطينية 
ــاز للشــعوب التــي  ــاء فــي االنحي ــوا أمن ــة خاصــة االنتفاضــة الســورية، وكان آزروا االنتفاضــات العربي

تواجــه أبشــع أشــكال التنكيــل والقهــر.  
الموقف اإلسرائيلي 

مــع بدايــة االنتفاضــات العربيــة طرحــت دوائــر األمــن اإلســرائيلي ســؤااًل جوهرًيــا، هــل إســرائيل مــع نظام 
عربــي ديمقراطــي، أم مــع بقــاء النظــام المســتبد؟ أجــاب خبراء األمــن لمصلحــة بقاء األنظمــة المســتبدة. وكان 
أخطــر مــا توقعــه الخبــراء فــي حالــة التحــول إلــى أنظمــة ديمقراطيــة هــو القطــع مــع مســارات كامــب ديفيــد 
ــة  ــا للهيمن ــة إذعاًن ــر، إعــادة فتــح االتفاقــات والتفاهمــات المبرمــة المتضمن االستســالمية، وعلــى أقــل تقدي
اإلســرائيلية، وإعــادة ربــط الحلــول السياســية مــع بعضهــا بعًضــا، خاصــة ربطهــا بحــّل القضيــة الفلســطينية. 
ــي  ــر/ ف ــدان التحري ــرب مي ــة ق ــة األميركي ــي الجامع ــه ف ــرة ل ــي محاض ــدر ف ــد تن ــكي ق ــوم تشومس وكان ناع
القاهــرة، بالموقــف األميركــي الداعــم للديمقراطيــة!، قائــاًل إن التحــول إلــى نظــام ديمقراطــي ســيطرح أول 

مــا يطــرح الهيمنــة األميركيــة علــى مصــر والمنطقــة العربيــة. 
ــة  ــى المنطق ــة عل ــة اإلمبريالي ــن الهيمن ــزًءا م ــه ج ــرائيلي بوصف ــتعماري اإلس ــدور االس ــم ال ــد تعاظ لق
ــدان  ــى بل ــة عل ــر الهيمن ــوالن(، وعب ــطين والج ــر )فلس ــالل المباش ــس االحت ــر تكري ــة، عب ــا الحيوي وموارده
ــل  ــر نق ــطينية(، وعب ــادة الفلس ــع األردن والقي ــلو/ م ــة وأوس ــر، ووادي عرب ــد/ مص ــب ديفي ــات )كام باتفاق
ــة  ــع أنظم ــان(، وم ــعودية وُعم ــن والس ــارات والبحري ــة )اإلم ــة الخليجي ــع األنظم ــاون م ــف والتع التحال
كالمغــرب والســودان، إلــى العلــن والترســيم فــي إطــار عالقــات التتبيــع والتبعيــة والهيمنــة اإلســرائيلية علــى 
اإلقليــم مــن خــالل حلــف رجعــي صريــح. فــي أثنــاء االنتفاضــات ســعت دولــة االحتــالل وحلفهــا الجديــد 
بــكل مــا أوتيــت مــن جهــد وخبــرات لمنــع إفــالت دول المنطقــة مــن عالقــات التبعيــة والهيمنــة اإلســرائيلية. 
وعلــى الرغــم مــن الحضــور اإلســرائيلي الكابــح للتغييــر فــي ســياق الــدور الوظيفــي التاريخــي، بقــي هــذا 
الحضــور علــى هامــش الخطــاب السياســي واإلعالمــي للمنتفضيــن فــي كل البلــدان تقريًبــا، متجــاوًزا واقــع 
ــة والتحــرر  ــى الديمقراطي ــة إل ــة أمــام انتقــال الشــعوب العربي ــة عقب ــة إســرائيل االســتعمارية العنصري أن دول
الوطنــي والخــالص مــن االســتبداد والديكتاتوريــات. النمــوذج الفاقــع للــدور اإلســرائيلي جــاء فــي الســودان 

الــذي كان ربيعــه مبشــًرا، لكــن اتفــاق التطبيــع مــع إســرائيل عــزز حكــم العســكر والدولــة العميقــة. 
 ال شــك أن مصالــح الشــعوب العربيــة تلتقــي عنــد أهــداٍف مــن أبرزها الخــالص مــن االحتالل اإلســرائيلي 
لألراضــي الفلســطينية والعربيــة التــي احتلــت فــي العــام 1967. ذلــك أن إنهــاء االحتــالل يعنــي مســتوى مــن 
ــن  ــة ع ــعوب العربي ــكاك الش ــن انف ــتوى م ــالت، ومس ــة والتدخ ــن الهيمن ــرائيلي ع ــي اإلس ــع اإلمبريال التراج
عالقــات التبعيــة للمركــز اإلمبريالــي اإلســرائيلي، ويعنــي مســتوى مــن فــك التحالــف الرجعــي الخليجــي مــع 
دولــة االحتــالل، فضــاًل عــن تســهيل مهمــة اســتبدال أنظمــة االســتبداد بأنظمــة ديمقراطيــة، واالنتقــال مــن 
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

حكــم العســكر واألوليغارشــيات إلــى الدولــة المدنيــة لــكل مواطنيهــا. ويعنــي وضــع حــد لألطمــاع اإليرانيــة 
والروســية ولدورهمــا فــي تثبيــت أنظمــة مســتبدة دمويــة. إن فــرض التراجــع علــى االحتــالل التوســعي مهمــة 
أساســية لالنتفاضــات، تشــكل محطــة مهمــة فــي طريــق إنهــاء وظائــف المركــز اإلمبريالــي الممثــل بإســرائيل، 

وفــي فتــح المجــال أمــام إعــادة االســتقطاب داخــل المجتمــع اإلســرائيلي نفســه.
ســأختم بحــدث بســيط ال يخلــو مــن مغــزى بقــي خــارج األضــواء. عندمــا انتفضــت الشــعوب العربيــة، 
ــا مدهًشــا، أصــدرت مجموعــة  خاصــة فــي مصــر وســورية، وقدمــت فــي أشــهرها األولــى نموذًجــا حضارًي
ــة وإنهــم  ــه: »إنهــم ينتمــون للحضــارة العربي ــا جــاء في مــن اإلســرائيليين تضــم عشــرات اليهــود العــرب بياًن

جــزء مــن عمليــة التغييــر الديمقراطــي فــي المنطقــة، وفــي الــدول التــي ســلخوا منهــا«. 
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