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الشــعب  انتفاضــة  كانــت  األخيــرة  األســابيع  خــال 

ــة والمحــررة هــي  الفلســطيني فــي كل أرضــه المحتل

الحــدث األبــرز الــذي شــغل الســاحة العالميــة باشــك، 

وأعــاد هــذه القضيــة لبــؤرة االهتمــام مــن جديــد بعــد 

ســنوات مــن خفوتهــا ومحــاوالت متكــررة لتصفيتهــا.

إننــا نؤمــن أن ثمــة ارتبــاط وثيــق بيــن ثــورات الربيــع 

ـي واالنتفاضــات الفلســطينية، فكلهــا تنطلــق  العرـب

ـي - ال فــرق إن كان ـفـي  مــن شــعور المواطــن العرـب

القــدس أو القاهــرة أو تونــس أو الربــاط أو بغــداد أو 

الســودان إلــخ- بمأســاوية واقعــه بيــن احتــال بغيــض 

اآلخــر. منهمــا  كل  يخــدم  غاشــمة  ودكتاتوريــات 

ــزل االنتفاضــة الفلســطينية  ــم ت وأمــام هــذا الواقــع ل

تتكــرر، ومــا فتئــت موجــات الربيــع العربــي أن انطلقت 

مــن جديــد بعــد أقــل مــن عقــد علــى موجتــه األولــى.

ـفـي هــذا اإلطــار، قررنــا أن نخصــص هــذا العــدد لفهــم 

أبعــاد هــذه االنتفاضــات، خاصــة انتفاضة القــدس األخيرة، 

وثورة 25 يـنـاير، باإلضافة إلى الموجة الثانية للربيع العربي.

االجتماعيــة  الجــذور  لفهــم  بمحاولــة  العــدد  نفتتــح 

والثقافيــة للثورة فــي إطارها النظري، مطبّقة على الحالة 

ــة  ــة معرك ــرح أهمي ــال يش ــذا مق ــد ه ــة. يأتــي بع المصري

ســيف القدس في بث الروح بجســد القضية الفلســطينية، 

وآخــر يــزود الكاتــب بأبجديــات الفهــم العســكري للصــراع 

القائــم بيــن المقاومــة الفلســطينية وجيــش االحتــال.

يقــدم المقــال الرابــع قــراءة للموجــة الثانيــة مــن الربيــع 

ـي التــي اندلعــت ـفـي الســودان والجزائــر والعــراق  العرـب

ولبنان، في محاولة لفهم عاقتها بالربيع األول ونتائجها.

ــة  ــورة المصري ــة مقــاالت تناقــش الث ــك ثاث تأتــي بعــد ذل

بيــن جيلهــا الفاعــل ومركزيــة الدولــة في الفكر السياســي 

المصــري ودور تلــك الدولة فــي مقاومة أي تغيير حقيقي.

ثــم ينتهــي العدد بمقاليــن عن القضية الفلســطينية 

المصــري  الشــعر  ـفـي  حضورهــا  بيــن  ا  مجــددًّ

العالميــة. المنصــات  ـفـي  عليهــا  والتضييــق 
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الجوانــب، ومتعــدد  الثــورة فعــل اجتماعــي متعــدد 

الدوافــع واألســباب، فهــى بتعبيــر هانــك جونســتون: 

ممــا  العميقــة  البنيويــة  القــوى  تحركــه  »بــركان 

القائــم،  االجتماعــي  للبنــاء  الراســخة  األركان  يهــز 

مــن  الدولــة  يواجــه  أن  يمكــن  مــا  أخطــر  وهــي 

تســعى  حيــث  واالتســاع،  للتمــدد  القابليــة  حيــث 

الثــورة بالضــرورة ألن تحــل محــل الدولــة، وهــذا مــا 

يميزهــا عــن أنمــاط الحــركات االجتماعيــة األخــرى«.

لذا فإن التعامل مع دراســة الثورات وتفســيرها مغامرة 

صعبة، وتتطلب قدرا من النظر الشامل ألبعاد وجوانب 

وتاريخيــة. واقتصاديــة  واجتماعيــة  ثقافيــة  مختلفــة 

في هذه المقالة ســأتناول اســتعراضا سريعا للمداخل 

النظريــة لدراســة الثــورات، ومــن ثــم االنتقــال لدراســة

الثــورات، ومــن ثــم االنتقــال لدراســة حالــة ثــورة ينايــر

واالجتماعيــة  الثقافيــة  جذورهــا  عــن  البحــث  ـفـي 

الممتــدة، وكــذا موضعتهــا ـفـي ســياقها التاريخــي 

أكثــر  الستكشــاف  الحديثــة  مصــر  مســيرة  مــن 

التاريخيــة. وداللتهــا  الثــورة  تمثلــه  لمــا  وضوحــا 

شرارة الثورة: سؤال الدولة والحراك

ــمى  ــا يس ــا م ــس أكاديمي ــة تأس ــود الماضي ــال العق خ

حقــل »الدراســات الثوريــة« وهــو حقــل عابــر لتخصصات 

والتاريــخ،  السياســي  واالجتمــاع  السياســية  العلــوم 

يختلفــون  الحقــل  بهــذا  العاملــون  واألكاديميــون 

اختافــا واســعا فــي النماذج التفســيرية لظاهــرة الثورة 

وفهــم دوافعهــا وجذورها. لمــدة طويلة ظل ما يعرف 

باتجــاه »الوظيفيــة البنيويــة« مســيطرا علــى النمــاذج 

التفسيرية للثورات، ومن أبرز منظريه تالكوت بارسونز.

يذهب هذا االتجاه إلى أن النظام االجتماعي -السياسي
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تمثــل مختلفــة  اجتماعيــة  عناصــر  مــن  يتكــون 

بيــن  التكامــل  وتحقيــق  الربــط  جهــة  الدولــة 

الثقاـفـي  اإلجمــاع  ويمثــل  المكونــات،  تلــك 

التكامــل. ذلــك  لتحقيــق  الموضوعــي  الشــرط 

ينشــأ االنفجــار الثــوري نتيجــة الخلــل فــي أحــد عنصــرى 

اإلجمــاع والتكامــل مــع فقــدان الدولة دورهــا الوظيفي 

في ضبط الحراك االجتماعي وتحقيق استقرار المجتمع.

ظاهــرة  حــول  األكاديمــي  الجــدل  تطــور  مــع  الحقــا 

ــال  ــن خ ــها م ــرة نفس ــور الظاه ــك تط ــورات، وكذل الث

العالــم  جنبــات  ضربــت  متعــددة  ثوريــة  موجــات 

دراســة  ـفـي  رئيســيان  اتجاهــان  تبلــور  وغربــا،  شــرقا 

مــا  هــو  األول  االتجــاه  ودوافعهــا،  الثــورة  جــذور 

 Mobilization الحــراك  حــول  بالتمركــز  يعــرف  صــار 

أبــرز منظريــه تشــارلز تيللــي. Centeredness، ومــن 

ــة الحــراك  ــز هــذا االتجــاه بالتمحــور حــول فعالي يتمي

السياســي والثــوري المتراكــم ـفـي إطــاق االنفجــار 

الثــوري مــع أنــه ال يغفــل النظــر لســلوك الدولــة فــي 

ــلوك  ــذا الس ــار ه ــراك، باعتب ــر الح ــع عناص ــل م التعام

قــد يمثــل فرصــة للحــراك أو العكــس، لكنــه يميــل 

ــه  ــراك نفس ــور الح ــل تط ــة مراح ــول دراس ــز ح للتمرك

-بــدءا مــن الحالــة الثوريــة ثــم الحركــة الثوريــة ثــم 

االنفجــار الثــوري- باعتبــاره نقطــة الفعاليــة الرئيســية.

بينمــا يذهب االتجاه اآلخــر الذي يمكن وصفه بالتمركز 

حول الدولة State Centeredness إلى اعتبار الظروف 

ــلوكها  ــة وس ــات الدول ــكلها تصرف ــي تش ــة الت البنيوي

ليســت مجــرد أحــد عوامــل الثــورة بــل العامــل الفاعــل 

الرئيــس، مــا يعني أن الثورييــن في الحقيقة ال يصنعون 

ــة،  ــد الدول ــن ي ــقط م ــن تس ــا حي ــل يلتقطونه ــورة ب الث

وحيــن تحــدث ثغــرات في جدار ســيطرة النخبة الحاكمة 

نفســه الشــعبي  فالغضــب  األمــور،  مجريــات  علــى 

والحالــة الثوريــة يمكن أن تظل حاضرة لعقود دون أن 

تنفجــر إذا لــم تنشــأ هــذه الثغــرة من جهــة الدولة أوال.

حيــث  ســكوكبول،  تيــدا  االتجــاه  هــذا  باحثــي  مــن 
االهتمــام  ـى  إـل الثــورة  عــن  دراســتها  ـفـي  تميــل 
بدراســة العوامــل البنيويــة علــى المســتوى الكبيــر 
والمجتمــع  الدولــة  داخــل  تحــدث  التــي   )macro(
مــا  طويــل،  زمنــي  مــدى  وعلــى  متــدرج  بشــكل 
يمثلــون  الثائريــن ال  البشــر  أن  أخــرى-  -مــرة  يعنــي 
العامــل الفاعــل ـفـي انفجــار الثــورة بقــدر مــا توجــد 
عوامــل بنيويــة كامنــة فيمــا وراء المشــهد حدثــت 
خــال ســنوات قبــل أن ترتــج األرض بزلــزال الثــورة.
ســكوكبول  مــن  كل  يمثلهــا  التــي  الثنائيــة  هــذه 
ــي يمكــن اختصارهــا فــي االنقســام حــول مــا إذا  وتيل
كان حــدوث االنفجــار الثــوري يتمحــور حــول الســلوك 
الذاتــي للفاعليــن الثورييــن، أم حــول شــروط وظــروف 
التاريخــي. والســياق  المشــهد  ـفـي  موضوعيــة 

المســيري  الوهــاب  الدكتــور عبــد  واتباعــا لطريقــة 
فــي بنــاء النمــاذج التفســيرية المركبــة، فقــد نعتقــد 
أن كّا مــن النموذجيــن الســابقين يمثــل حالــة مغــاالة 
فــي جانــب وانتقــاص مــن الجانــب اآلخــر، ومــن األجــدى 
اتخــاذ طريــق وســط فــي فهــم وتحليــل دوافــع الثــورة 
شــخصي  بشــكل  أميــل  وأنــا  وجذورهــا،  المصريــة 
بســلوك  المتعلقــة  البنيويــة  العوامــل  العتبــار 
الثــورة تشــكيل  ـفـي  األهــم  الشــرط  هــي  الدولــة 
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ــة الحــراك  ــة فــي بني ــة المتمثل بينمــا العوامــل الذاتي

وتطــوره ـفـي ســنوات مــا قبــل الثــورة ومــا بعدهــا 

ــان  ــورة وضم ــيرة الث ــاح مس ــم لنج ــروط األه هــي الش

وبنــاء  تحــدث.  عندمــا  عليهــا  االلتفــاف  عــدم 

مــن  قــدرا  يحمــل  قــد  الثــورة  انــدالع  فــإن  عليــه؛ 

التحليــل  عنهــا  يتحــدث  التــي  التاريخيــة  الحتميــة 

حتميــا. ليــس  نجاحهــا  لكــن  للثــورات  الماركســي 

مصر الحديثة.. اجتماع سياسي مضطرب وثورة ممتدة

شــهدت مصــر منــذ مطلــع القرن التاســع عشــر -التاريخ 

الــذي ينســب إليــه تشــكل مصر فــي صورتهــا الحديثة- 

خمــس ثــورات شــعبية كبــرى مثلــت كل منهــا لحظــة 

جديــدة  تاريخيــة  مرحلــة  عــن  إعانــا  كانــت  فارقــة 

تخللــت  كمــا  ومختلفــة،  جديــدة  ومعالــم  بصفــات 

متوســطة. أخــرى  انتفاضــات  ســت  الثــورات  تلــك 

بــدأت المســيرة الثوريــة لمصــر الحديثــة عقــب الغــزو 

الفرنســي ـفـي العــام 1798 وأثمــرت  تحقــق الجــاء 

الملقبــة  الشــعبية  الثــورة  ثــم   1801 عــام  الفرنســي 

بثــورة عرابــي عــام 1882 ضــد تعاظــم النفــوذ األجنبــي 

العــام    ثــورة  ثــم  مصــر،  ـفـي  والبريطاـنـي  الفرنســي 

1919 التــي اندلعــت ضــد سياســات االحتــال البريطاني 

الملكيــة  للســلطة  االســتبدادية  السياســات  وضــد 

أيضــا  ثمارهــا  ومــن   1923 دســتور  إعــان  وأثمــرت  

اتفاقيــة 1936 بعــد موجــات طويلــة مــن التفــاوض 

مــع االحتــال، ثــم ثــورة عــام 1952 وهــى لــم تتمثــل 

ــول  ــن الق ــل يمك ــرار ب ــاط األح ــة الضب ــط فــي حرك فق

إلغــاء  عقــب    1950 عــام  ـفـي  مبكــرا  بــدأت  أنهــا 

وانــدالع  البريطاـنـي  االحتــال  مــع   1936 اتفاقيــة 

المقاومــة الشــعبية وحريــق المؤسســات األجنبيــة 
فــي القاهــرة وأحــداث أخــرى انتهــت بااللتفــاف حــول 
انقــاب الضبــاط األحــرار ممــا حــدا بالبعــض لتســميتها 
بالثــورة المجهضــة، ثــم كان االنفجــار الثــوري الكبيــر 
ــدة. ــاره حاضــرة وممت ــت آث ــذي ال زال فــي عــام 2011 وال

كمــا قلنــا فــإن هــذه الحقــب  تخللتهــا أيضــا انتفاضات 

شــعبية متوســطة مثــل المقاومــة الشــعبية ألهالــي 

عــام 1807.  البريطاـنـي  الغــزو  رشــيد ضــد محــاوالت 

بالتعــاون مطــروح  لقبائــل  المســلحة  واالنتفاضــة 
مــع السنوســيين ضــد االحتــال البريطانــي عــام 1915.
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وانتفاضــة الطلبــة عــام 1935 ضــد تاعــب اإلنجليــز 

البــاد  ـفـي  الدســتورية  بالحيــاة  الملكــي  والقصــر 

مــرة   1923 دســتور  باســتعادة  االنتفاضــة  وانتهــت 

الطــاب  قادهــا  التــي   1946 انتفاضــة  ثــم  أخــرى، 

لوقــف  مصــر  مــدن  ألغلــب  وامتــدت  والعمــال 

المفاوضــات الســرية مــع اإلنجليــز والمطالبــة بالجــاء 

االنتفاضــة  هــذه  وشــهدت   1936 اتفاقيــة  وإلغــاء 

البوليــس كوبــري  الواقعــة المشــهورة حيــن فتــح 

ــر  ــة لقص ــة متجه ــرة طابي ــور مظاه ــاء عب ــاس أثن عب

ــزي راســل باشــا حكمــدار  ــن بأوامــر مــن اإلنجلي عابدي

 1968 ـفـي  الطــاب  انتفاضــة  ثــم  آنــذاك،  القاهــرة 

للمطالبــة بمحاكمــة قيــادات الثــورة المســئولين عــن 

ــرى  ــرة أخ ــال م ــة والعم ــة الطلب ــم انتفاض ــة، ث النكس

فــي 1972 للمطالبــة بإنهــاء حالــة الاســلم والاحــرب 

مــع الكيــان الصهيونــي وإطــاق حــرب شــعبية لتحريــر 

األرض المحتلــة وهــي االنتفاضــة التــي شــهدت أول 

ــر وللمفارقــة فقــد كانــت  ــدان التحري اعتصــام فــي مي

فــي ينايــر أيضــا، ثــم فــي ينايــر 1977 مرة أخــرى اندلعت 

لعــدة  وامتــدت  العاصمــة  مــن  الخبــز«  »انتفاضــة 

مــدن احتجاجــا علــى السياســات االقتصاديــة للرئيــس 

الراحــل أنــور الســادات المتأثــرة بتوجيهــات صنــدوق 

ـي علــى إثــر تقديــم الحكومــة مشــروعا  النقــد الدوـل

للموازنــة يتضمــن رفعــا للدعــم مــع زيــادة في األســعار.  

ــيرة  ــذه المس ــن ه ــتقراؤه م ــن اس ــذي يمك ــا ال إذن م

الثوريــة الممتــدة؟

أهــم مــا نســتنتجه هــو أن هــذه المحطــات ال تمثــل 

ــدأ أحــداث  ــة تمــت وانتهــت لتب مجــرد أحــداث تاريخي

ــة  ــة أزم ــن حال ــر ع ــل يعب ــي متص ــط زمن ــل خ ــرى، ب أخ

يتعــرض لهــا االجتمــاع السياســي المصــري منــذ تلــك 

ــن:  ــة عــن وجهي ــر هــذه المســيرة الثوري ــاء، وتعب األثن

النفــوذ  وضــد  المباشــر  االســتعمار  ضــد  الممانعــة 

مقاومــة  آخــر  جانــب  ومــن  جانــب،  مــن  األجنبــي 

لتأســيس  والســعى  المحلــي  السياســي  االســتبداد 

نظــم حكــم دســتورية تتصالــح فيهــا األمــة مــع الدولــة 

وشــخصيتها. هويتهــا  عــن  تعبيــرا  فيهــا  وتجــد 

لــذا؛ فــإن البحــث فــي الجــذور االجتماعيــة والثقافيــة 
لثــورة ينايــر 2011 -وهــو مــا تتضمنــه الســطور التاليــة- 
وثيــق الصلــة بهــذه األزمــة البنيويــة الممتــدة، كمــا أن 
موجة يناير نفســها وثيقة الصلة بهذه الثورة الممتدة. 

ثورة يناير.. إبحار للخلف بحثا عن الجذور
يتميــز حــراك ينايــر 2011 عــن غيــره مما ســبق ذكــره بأنه 

ــذرا ــاعا وتج ــر اتس ــا واألكث ــا وكيف ــم كم ــد األضخ يع

كمــا يتميــز بكونه جــاء متزامنا مع موجــة ثورية هائلة
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ـفـي  عربيــة  أقطــار  تســعة  ومــدن  عواصــم  ضربــت 

آثارهــا  والزالــت  اســتمرت  العــام،  نفــس  مطلــع 

ممتــدة ـفـي خمســة منهــا وخفتــت واحُتويــت ـفـي 

ــن. بدايتهــا بطــرق وأنمــاط مختلفــة فــي أربعــة آخري

ممــا يعطــي بعــدا إضافيــا ـفـي التحليــل حيــث ال يمكــن 

فهــم ثــورة ينايــر باعتبارهــا مجــرد ظاهــرة محليــة مقتصــرة 

علــى الســياق المصــري، لكننــا لضيــق المســاحة ســنكتفي 

الثــورة  لدوافــع  األساســية  الخطــوط  رصــد  بمحاولــة 

المتعلقــة بالســياق المصــري الداخلــي، رغــم مــا فيهــا مــن 

تشــابه شــديد الوضــوح مــع األزمــة العربيــة عمومــا ـفـي 

ــية وهــي: ــوط رئيس ــة خط ثاث

أوال: تداعــي شــرعية الدولــة وانهيار العقــد االجتماعي 

يوليو لجمهورية 

مــن  ابتــداء  شــرعيتها  يوليــو  جمهوريــة  اكتســبت 

خطابهــا المعــادي لاســتعمار ومن الخطــوات الجادة 

التــي اتخذتهــا ضــد التواجــد البريطانــي مســتفيدة مــن 

حــادا  تراجعــا  الــذي شــهد  آنــذاك  ـي  الدوـل الظــرف 

للقــوى االســتعمارية التقليديــة علــى إثــر اســتنزافها 

فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، ثــم مــن صيغــة للحكــم 

َمفادهــا »الخبــز مقابــل الحريــة« وهــي صيغــة ضمنيــة

ــل فــي ــي المتمث ــا الرعائ ــة بدوره ــزام الدول ــي الت تعن

ضمــان األمــان االقتصــادي واالجتماعــي للنــاس ـفـي 

ــزع الحقــوق السياســية. ــل الرضــا باالســتبداد ون مقاب

وـفـي الحقيقــة فــإن دولــة يوليــو ـفـي زمــن فتوتهــا 

ــل  ــي مث ــان االجتماع ــل األم ــن عوام ــر م ــت الكثي قدم

والتأمينــات  والمعاشــات  الدعــم  مظلــة  امتــداد 

ـفـي  الحكوميــة  التعيينــات  وكذلــك  االجتماعيــة، 

للشــباب، فضــا عــن توزيــع ملكيــة  العــام  القطــاع 

وتأبيــد  الفاحيــن  صغــار  علــى  الزراعيــة  األراضــي 

إجــراءات. الســكنية وغيرهــا مــن  اإليجــارات  عقــود 

لتلــك  الســيئة  تبــدت اآلثــار  الزمــن  لكــن مــع مــرور 

المرحلــة، فقــد اتســعت الطبقــة الوســطى اتســاعا 

هائــا ال تســنده روافــع إنتاجيــة حقيقيــة، ولــذا لــم 

ــور  ــتمرار والتط ــي االس ــادرة عل ــرة ق ــذه الطف ــن ه تك

مجتمعيــا، كمــا لــم تكــن الدولــة بطبيعــة الحــال فــي 

المراحــل التاليــة قــادرة علــى االســتمرار ـفـي الوفــاء 

وهــو  الســخاء،  مــن  الدرجــة  بنفــس  بالتزاماتهــا 

مــا اضطــر الدولــة مــرة أخــرى  للغــرق ـفـي دوامــة 

ـفـي  الرأســمالية  للتحــوالت  واالرتهــان  القــروض 

العالــم وفتــح سياســات خصخصــة القطــاع العــام علــى 

خاصــة  العموميــة  التعيينــات  وتوقــف  مصراعيهــا 

فــي الســنوات العشــر الســابقة علــى انفجــار ينايــر، وال 

زالــت األزمــة مســتمرة حتــى وصلــت الدولــة للحديــث 

ودعــوة  موظفيهــا،  مــن  جــزء  تســريح  ضــرورة  عــن 

المواطنيــن للتبــرع للدولــة ومشــروعاتها ولــو بجنيــه! 

إذن لــم يعــد الدعــم متاحــا مقابــل الحريــة، بــل ال حريــة 

وال دعــم. ورئيــس الدولــة نفســه يقــول لمواطنيهــا 

»محــدش قالكــم ان احنــا فقــرا أوي؟!« و«معنديــش 

حاجــة ببــاش« ويحســب علــى الهــواء األربــاح البنكية 

لألمــوال التــي يمكن دفعها لتطوير مرفق عام شــديد
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األهميــة مثــل الســكك الحديديــة بأنها أكثــر نفعا من 

دفع تلك األموال في تطوير مرفق ال يحقق مكاســب 

الجديــدة  الصيغــة  هــذه  أن  نعتقــده  ومــا  للدولــة. 

ــن يمكــن لمجتمــع مــا  ــة ل المطروحــة مــن قبــل الدول

أحــد  حــال، وكمــا كانــت  بأيــة  أو تحملهــا  قبولهــا 

الجــذور الرئيســية لثورة يناير فا زالــت أحد المهددات 

الوجوديــة لصيغــة الدولــة المصريــة المعاصــرة كلهــا.

ثانيا: االنفجار الديموغرافي مع انسداد مسارات 
الحراك االجتماعي 

يصف جال أمين الحراك االجتماعي بأنه قدرة المواطنين 

علــى تحســين أوضاعهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة بمــا 

يســمح لهــم باالنتقال الطبقي رأســيا والتقــدم إلى طبقة 

اجتماعيــة أعلــى، فكلمــا كانــت الفرصــة متاحة لتحســين 

حيويــا. االجتماعــي  الحــراك  كان  والظــروف  األوضــاع 

وحيوية الحراك االجتماعي أحد أهم عوامل اســتقرار أى 

مجتمــع مــن المجتمعــات، فكلمــا ازدادت حــدة انســداد 

مســارات الحراك االجتماعي ازدادت حدة التوتر الطبقي 

في المجتمع، ومن ثم ازدادت احتماالت الثورة وفرصها. 

والــذي يزيــد األمــر صعوبــة هــو أن يتزامــن ذلــك مــع 

للنــاس،  االجتماعيــة  التوقعــات  ـفـي ســقف  ازديــاد 

األوضــاع  بشــأن  العامــة  التوقعــات  كانــت  فــإذا 

المعيشــية منخفضــة مثــا انخفضــت معهــا خطــورة 

منــذ  مصــر  لكــن  االجتماعــي.  الحــراك  انســداد 

االنفتــاح  سياســات  إثــر  وعلــى  الســبعينيات  أواخــر 

النفــط  لــدول  والهجــرة  جانــب  مــن  االقتصــادي 

توقعــات«  »ثــورة  فيهــا  حدثــت  آخــر  جانــب  مــن 

المعيشــية. التوقعــات  ســقف  بارتفــاع  متعلقــة 

ظلــت الهجــرة المؤقتة -لدول النفط تحديدا- ُمســكنا 

رئيســيا لقصــور الدولــة عــن مواكبــة تلــك التوقعــات

وكذلــك ُمســكنا ألزمــة انســداد الحــراك االجتماعــي 

ـفـي عمومهــا، كانــت الهجــرة المصريــة نحــو الخليــج 

متمثلــة فــي خطيــن رئيســيين: هجــرة حَملــة الشــهادات 

المتوسطة والدنيا إلى العراق، وهجرة حَملة الشهادات 

الخليجــي. الســاحل  ودول  الســعودية  ـى  إـل العليــا 

أصحــاب  هجــرة  توقفــت  التســعينيات  مطلــع  مــع 

الشــهادات المتوســطة والعمالــة للعــراق علــى إثــر 

حــرب الخليــج، ممــا عمــق مــن أزمــة هــذه الطبقــة 

بدرجــة بالغــة وال زالــت.

وأنــا أعتقــد أن هــذه اللحظــة مثلــت ميــاد »طبقــة 

الســكانية  المســاحات  تميــز  التــي  الحرافيــش« 

امتــدت  ثــم  والمــدن  العاصمــة  حــول  المهمشــة 

ـفـي  شــديد  بتســارع  تتمــدد  زالــت  وال  لألريــاف، 

جنبــات مصــر كلهــا، وتمثــل قنبلــة موقوتــة مرشــحة 

ويصعــب  مصــر  مســتقبل  ينتظــر  هائــل  النفجــار 

ــى البعــض تصــور إلــى أي مــدى ســتكون نتائجــه!  عل

علــى أي حــال حتــى ال نســتطرد بعيــدا عــن ســياق 

المقــال، فقــد مثلــت أزمــة فجــوة التوقعــات المتزايدة 

الجــذور  أحــد  الدولــة  وأداء  النــاس  تطلعــات  بيــن 

الرئيســية النفجــار ينايــر كمــا مثلــت مــا يســمى بطبقة 

ــا  ــورة فــي أيامه ــا للث ــا ضارب ــها ذراع ــش نفس الحرافي

ــزة  ــع أجه ــة م ــات المواجه ــة فــي لحظ األولــى وخاص

ــدور المنســي والمهمــش بعــد غلبــة  القمــع، وهــو ال

السياسيين والتكوينات الشبابية على مشهد الثورة.

وال زالــت تلــك األزمــة أيضــا تمثــل تهديــدا وجوديــا 

لاســتقرار االجتماعي-السياســي ـفـي مصــر، وبصفــة 

خاصــة مــع ازديــاد المنحنــى الديموغرافــي فــي اتجــاه 

الشــباب، حيــث تمثــل شــريحة الشــباب المصــري تحــت 

30 ســنة قرابــة 65% مــن الســكان، وتحــت 18 ســنة
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قرابة 42% من السكان، وهذه الشرائح بطبيعة الحال 

ــر باألزمــات الســابق ذكرهــا. ــر عرضــة للتأث هــي األكث

ثالثا: أزمة الهوية واالنشطار الثقافي
ــع  ــرك تداف ــذي يح ــا ال ــض؛ م ــاءل البع ــا يتس ــرا م كثي

أم  المعيشــية  القضايــا  الثــورة؟  نحــو  المصرييــن 

ــة  ــة مختزل ــة إجاب ــد أن أي ــا أعتق ــة؟ وأن ــائل الهوي مس

للســؤال تتبنــى أحــد شــقيه هــي إجابــة خاطئــة، فثمــة 

مركــب بنائــي يتضمــن كا العنصريــن يقــف خلــف 

أنــه  »ُمركــب«  كونــه  ومعنــى  المصرييــن،  حــراك 

العنصريــن  بيــن  البســيط  الجمــع  ال يجمــع بطريقــة 

ينفصــان  ال  كونهمــا  بمعنــى  مركــب،  جمــع  بــل 

عــن بعضهمــا البعــض، قــد يــزداد أحدهمــا إلحاحــا 

لكــن  نســبيا  اآلخــر  ويتراجــع  أوقــات  ـفـي  وظهــورا 

ثمــة  أن  افترضنــا  فــإذا  منهمــا.  أى  يختفــي  ال 

الهويــة  جانــب  ـفـي  النــاس  مــع  تصالحــت  ســلطة 

فســتظل  المعيشــية  احتياجاتهــم  ُتلــبِّ  ولــم 

أيضــا صحيــح. والعكــس  قائمــة،  الثــورة  احتمــاالت 

ثــم الســؤال األكثــر أهميــة؛ هــل توجــد أزمــة هويــة 

حقيقيــة ـفـي مصــر؟ أم فقــط نــوع مــن المزايــدات 

السياســية واالســتقطابات غيــر المبــررة؟ والجــواب 

القاطــع عنــدي أن أزمــة الهويــة ـفـي مصــر حاضــرة 

يكــون  قــد  أزماتهــا،  أعقــد  مــن  وهــي  وممتــدة 

صحيحــا أن تعقــد األزمــة المعيشــية ـفـي العقديــن 

المطالــب  َحراَجــة  ارتفــاع  ـى  إـل أدى  الســابقين 

حاضــرة  الهويــة  قضيــة  تظــل  لكــن  االجتماعيــة 

دائمــا. لانفجــار  ومرشــحة  المشــهد  خلفيــة  ـفـي 

تتمثل أزمة الهوية في مصر، كما أتصورها، في 
شقين:

األول: أزمة التكوين المؤسسي للدولة:
ــه اإلشــكالية الناجمــة عــن فــرض التحديــث  وأقصــد ب

ــة ومؤسســاتها  علــى النمــط الغربــي فــي بنيــة الدول

ومرجعيتهــا وآليــات عملهــا، وهــو مــا تصــادم بشــكل 

الموروثــة والنمــط االجتماعــي  الثقافــة  مزمــن مــع 

للشــعب المصــري، ونتــج عنــه نوعــا مــن االنشــطار 

يقســمان  ثقافييــن  خطيــن  بيــن  الهائــل  الثقاـفـي 

للثقافــة  ينتمــي  ثقاـفـي  خــط  المصــري،  المجتمــع 

ـفـي  رئيســي  بشــكل  نفســه  عــن  ويعبــر  الموروثــة 

بمختلــف مشــاربها ودرجاتهــا،  اإلســامية  الحركــة 

وخــط آخــر ينتمــي للدولــة ويــرى فــي نخبتهــا الحاكمة 

ــواء. ــد س ــى ح ــا عل ــا وثقافي ــه طبقي ــن نفس ــرا ع تعبي

الثاني: أزمة التكوين الحدودي لمصر الحديثة 

)المركز في مواجهة األطراف(:

وأقصــد بهــا أن خريطــة مصــر الحدوديــة التي تشــكلت 

عبــر القــرن الفائــت فــي محطــات مختلفــة تحمــل فــي 

طياتهــا أزمــة ثقافيــة مــن نــوع آخــر، وهــي الماحظــة 

التــي اســتفاض في شــرحها جمــال حمدان -رغــم أنه لم 

يقــدر لهــا قدرهــا- حيــث الحــظ أن الطبــاع االجتماعيــة
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الشــام،  مــن  جــزءا  تكــون  ألن  تميــل  ســيناء  ألهــل 

وأهــل الغــرب يميلــون ألن يكونــوا جــزءا مــن ليبيــا، 

يكونــوا  أن  يميلــون  الجنــوب  أقصــى  أهــل  وكــذا 

ــة  ــوا جــزءا مــن هوي ــم يكون جــزءا مــن الســودان )إن ل

مملكــة  بتفــكك  الزمــن  عبــر  تفككــت  مســتقلة 

النوبــة والقضــاء علــى آخــر تجمعاتهــا ـفـي العهــد 

خلــل  األزمــة  هــذه  تعمــق  مــن  يزيــد  الناصــري(. 

معــادالت التنميــة ـفـي مختلــف الحقــب السياســية 

المركــز  ـفـي  للثــروة  الرأســي  للتركــز  تميــل  التــي 

ــة. ــة الحقيقي ــط التنمي ــن خط ــراف م ــش األط وتهمي

مــن الواضــح أن الدولــة المصريــة لديهــا فطنــة ألزمــة 

األطــراف لكنهــا تعاملــت معهــا بالمنطــق األمنــي 

تمثــل  المناطــق  تلــك  بــأن  تشــعر  كانــت  لــو  كمــا 

تهديــدا يجــب احتــواؤه وليســت جــزءا مــن الدولــة 

األبعــاد  تتبنــى  شــاملة  مقاربــة  عبــر  دمجــه  يجــب 

مــن خــال  الســكاني  التنمويــة والثقافيــة والدمــج 

تصــرف  ويبــدو  وتأهيلهــا،  المناطــق  تلــك  إعمــار 

الدولــة مفهومــا ومنطقيــا فــي ضــوء مــا شــرحناه مــن 

كونهــا أصــا تعانــي مــن أزمــة شــعور دائــم بالتهديــد 

ــاس.  ــن الن ــع م ــاع واس ــن قط ــزال الهوياتــي ع واالنع

لــذا فــي ســنوات الثــورة كانــت األطــراف أكثــر ضــراوة 

فــي التعامــل مــع الدولــة وإن لــم تبــادر بإشــعال فتيــل 

الثــورة، وازديــاد حــدة المنطــق األمنــي فــي التعامــل 

ـى  معهــا خــال الســنوات األخيــرة لــن يــؤدي إال إـل

زيــادة هــذه الضــراوة فــي أقــرب فرصــة مــن تلــك التــي 

اســتعراض  ـفـي  رأينــا  كمــا  مســتمر  بشــكل  تتكــرر 

المصرييــن. وهّبــات  النتفاضــات  الزمنــي  الخــط 

الخالصة
أبعادهــا  وتحليــل  الثــورات  لفهــم  المهــم  مــن 

الجــدل  واســتيعاب  دراســة  العميقــة  وجذورهــا 

النظــري حــول النمــاذج التفســيرية للثــورات، وهــي

ــرا. كمــا  ــا كبي ــب جهــدا معرفي ــزال تتطل مســاحة ال ت

يجــب موضعــة ثــورة ينايــر في ســياقها مــن تاريخ مصر 

الحديــث حتى تنكشــف األبعــاد العميقــة والمتراكمة 

االعتــراف  ومــع  وعنفوانهــا.  الثــورة  لحظــة  خلــف 

بمحدوديــة هــذه المحاولــة التــي حاولــت مــن خالهــا 

استكشــاف أبــرز الجــذور البنيويــة الممتــدة ثقافيــا 

األكثــر  الخاصــة  أن  إال  الثــورة،  لتلــك  واجتماعيــا 

أهميــة مــن محاولــة فهــم الماضــي ودروســه هــي أن 

تلــك األســباب والدوافــع ال تــزال حاضــرة بــل تتعاظــم 

تدريجيــا، مــع انعــدام احتمالية قــدرة الدولة على حلها 

الوجوديــة  يزيــد مــن األزمــة  أو تجاوزهــا، وهــو مــا 

لاجتمــاع السياســي المصــري الحديــث. أزمــة لــن تفلح 

تتعاطــى  التــي  الجزئيــة  السياســية  الحلــول  معهــا 

فقــط مــع طريقــة إدارة الدولــة وترتيباتهــا السياســية، 

بــل تتطلــب انقابــا اجتماعيــا ضخمــا ينهــي حقبــة

أخــرى  حقبــة  ليدشــن  مفرداتهــا  بكامــل  تاريخيــة 

جديــدة، ال أجــزم بــأن حــدوث ذلــك ســيكون بالحتميــة 

التاريخيــة، لكننــي أجــزم بأنــه إن لــم يحــدث فســتظل 

أشــد. النهيــار  انهيــار  مــن  مجملهــا  ـفـي  األوضــاع 
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ــاع  ــطينية فــي قط ــة الفلس ــل المقاوم ــت فصائ أطلق

غــّزة علــى معركتهــا التــي دامــت أحــد عشــر يوًمــا، مــع 

االحتــال اإلســرائيلي، اســم »معركــة ســيف القــدس«، 

وـفـي  األحــداث،  لمجريــات  واقعــّي  وصــف  ـفـي 

تكريــس إلرادة هــذه الفصائــل مــن االشــتباك المســّلح 

االحتــال. مــع  تحديــًدا  الزمنّيــة  اللحظــة  ـفـي هــذه 

أخذت األحداث تتدحرج في القدس منذ نيسان/أبريل، 

حينمــا أجبــرت الجماهيــر المقدســية شــرطة االحتــال 

ـى منــع  علــى تفكيــك إجراءاتهــا األمنيــة الراميــة إـل

تجّمــع المقدســيين فــي ســاحة بــاب العمــود، العنــوان 

األبــرز علــى المدينــة المقّدســة، ثــّم اســتمرت األحــداث 

المســجد  داخــل  الملحمــي  المشــهد  ـي  إـل وصــواًل 

ــجد،  ــون فــي المس ــن المعتصم ــا تمّك ــى، حينم األقص

والمرابطــون والمعتكفــون فيــه، مــن منــع اقتحــام  

مــدار  علــى  لــه  ُيعــّد  كان  للمســجد،  اســتيطاني 

حــّي  قضيــة  عــادت  األثنــاء  وـفـي  ســابقة،  شــهور 

ـفـي  موغلــة  قضّيــة  وهــي  للتفاعــل،  جــّراح  الشــيخ 

فقــد  الوطنّيــة،  وذاكرتــه  الفلســطيني،  الجــرح 

ســكان  لتهجيــر  تســتعّد  االحتــال  شــرطة  كانــت 

الحــّي األصلييــن لصالــح جمعيــات اســتيطانية، علــى 

وصــل  ـفـي  المــّرة،  هــذه  ومســمعه  العالــم  مــرأى 

ــة  ــر إهان مــع جــرح العــام 1948، ولكــن علــى نحــو أكث

للفلســطينيين، واســتفراًدا بهــم، بعــد موجــة تطبيــع 

عربّيــة لــم تكــن متصــّورة يوًمــا فــي المخيــال العربــي.

هــذه  غــّزة  مــن  المســّلحة  المقاومــة  تدّخــل  كان 
المــّرة الفًتــا، وعلــى نحــو يذّكــر بهّبــة العــام 2014، 
الغربيــة  والضّفــة  القــّدس  مــن  انتقلــت  حينمــا 
والعنــوان االنتقــال،  مجريــات  أن  بيــد  غــّزة،  ـى  إـل

المــّرة أكثــر داللــة. المقاومــة هــذه  المكــّرس مــن 
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ــاحة  ــى س ــر، عل ــكاس كبي ــام 2014 انع ــرب الع كان لح

الضّفــة الغربيــة، فــي ثــورة الســكاكين التــي انبعثــت 

األقصــى،  المســجد  ســاحات  مــن   2015 العــام  ـفـي 

واســتمرت بنمــط جديــد فــي أشــكال متعددة لســنتين 

لألمــام، لتتصاعــد فــي القــدس، هّبــات أخــرى، عنوانهــا 

ــام  ــباط فــي الع ــاب األس ــة ب ــى، كهّب ــجد األقص المس

ــه  ــك إجراءات ــى تفكي ــال عل ــرت االحت ــي أجب 2017، الت

األمنيــة علــى البــاب، ثــم هّبــة مصّلــى بــاب الرحمــة 

فــي العــام 2019، حينمــا تمّكــن المقدســيون مــن إعــادة 

ــا عــن االحتــال الــذي أغلقــه فــي العــام  افتتاحــه رغًم

تراقــب،  المقاومــة  كانــت  األثنــاء  تلــك  ـفـي   ،2003

ــن هــذه المــّرة، فــي ربــط  ــى قــّررت الذهــاب المعل حّت

صريــح ومباشــر مــع أحــداث القــدس ـفـي مواجهــة 

مباشــرة. فمــاذا كانــت تريــد المقاومــة مــن ذلــك؟

بــإزاء  مطروحــة  األســئلة  مــن  مجموعــة  ثّمــة 

المســّلح،  التدخــل  هــذا  مــن  المقاومــة  إرادة 

فلســطين  مــن  المقاومــة  تدّخــل  ارتــدادات  منهــا 

وإدراك  العربّيــة،  بالمنطقــة  مــروًرا  العالــم  ـى  إـل

هــذه  المقاومــة  تدّخــل  لمعاـنـي  الجماهيــر 

التدخــل. هــذا  علــى  المترتبــة  والنتائــج  المــّرة، 

السيف بين لحظتين
إلدراك قيمــة التدخــل المســّلح مــن غــّزة، واســتيعاب

ارتداداتــه، والوقــوف علــى نتائجــه، ال بــّد مــن اإلحاطــة 

التدّخــل. هــذا  قبــل  الخانــق  الفلســطيني  بالظــرف 

القضّيــة  تلــّف  كانــت  التــي  الحالــة  وصــف  يمكــن 

الفلســطينية، قبــل ثانيــة واحــدة فقــط مــن تدخــل 

ــرعة  ــذة مش ــا ناف ــداد التاريخــي، ف ــة، باالنس المقاوم

نحــو األفــق أمــام أبصــار الفلســطينيين، بعدمــا وصــل 

بهــم مشــروع التســوية، وتأســيس ســلطة ـفـي ظــّل 

االحتــال إلــى شــّل خياراتهــم النضاليــة، وتوســيع فــراغ 

ا ـفـي  مــن الهــدوء يتمــّدد فيــه االحتــال اســتيطانيًّ

ــا فــي المحيــط  ــا وثقافيًّ ا واقتصاديًّ الداخــل، وسياســيًّ

العربــي، فضــًا عــن تعزيــز صورتــه ومكانتــه الدوليــة.

ـى جملــة مــن العناويــن التصفويــة:  انتهــى ذلــك إـل

بالقــدس  األمريكــي  واالعتــراف  ترمــب،  )صفقــة 

عاصمــة لـــ »إســرائيل«، وشــرعنة الواليــات المتحــدة 

ومشــاريع  الغربيــة،  الضّفــة  ـفـي  للمســتوطنات 

مــن  واســعة  مســاحات  لضــّم  نتنياهــو  بنياميــن 

ـّي بلغــت حــّد  الضّفــة الغربيــة، وموجــة تطبيــع عرـب

ــي  ــه وتبن ــدق فــي صّف ــال والتخن ــع االحت ــف م التحال

حمــات وإطــاق  بالكامــل،  الصهيونيــة  الســردّية 

الفلســطينيين..(. شــيطنة  ـى  إـل تهــدف  دعائيــة 
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بــدا ـفـي األثنــاء عجــز فلســطيني كامــل، فالســلطة 

ظّلــت  كّلــه،  ذلــك  مــن  وبالرغــم  الفلســطينية، 

ذلــك  ـفـي  بمــا  السياســي،  بخّطهــا  متمســكة 

مقــاوم،  فعــل  أّي  نقيــض  األمنــي،  التنســيق 

كان  تشــريعية،  انتخابــات  إجــراء  عــن  وامتنعــت 

للولــوج محاولــة  ـفـي  الجميــع  إليهــا  توّجــه  قــد 

نحو مشروع وطني جامع
وأعــادت  قيودهــا،  المقاومــة  فّكــت  الراهــن،  ـفـي 

ســياق  ـفـي  طليعــة  بوصفهــا  نفســها  موضعــة 

مشــروع تحــّرري وطنــي جامــع، فبعدمــا ظــّل االحتــال 

االســتنزافي  الُمشــاِغل  طابعهــا  لتكبيــل  يســعى 

ــه، بحصرهــا فــي قطــاع غــّزة، وتحويلهــا إلــى ســاح  ل

ـفـي إطــار محــاوالت رفــع الحصــار  ا  ُيوّظــف سياســيًّ

فإّنهــا  الحيــاة فيهــا،  أو تحســين شــروط  غــّزة  عــن 

مكانتهــا  باســتعادتها  المعادلــة،  هــذه  كســرت 

أصالــة  ـفـي  عامــة  وطنيــة  مقاومــة  ووظيفتهــا 

الوجــود وراهنيــة الــدور وأهــداف الممارســة، تتجــاوز 

وتضــع  وغــّزة،  القــدس  بيــن  وتربــط  غــّزة،  قطــاع 

القــدس والمســجد األقصــى ـفـي حمايــة المقاومــة.

وـفـي الراهــن كذلــك، اســتنهضت المقاومــة ســاحة 

الضّفــة الغربيــة، التــي أثبتــت تطلعهــا للنهــوض بــدور 

مقــاوم يناســب ســاحتها، وهــو أمــر ينطــوي علــى تحّد 

بالــغ لوجــود ســلطة فلســطينية فيهــا ال تتعاطــف مع 

فكرة مواجهة االحتال، بيد أّنه وبالرغم من العقبات 

الميدانيــة الخاّصــة بســاحة الضّفــة، ومــن سياســات 

تحييــد  ـى  إـل تهــدف  التــي  االجتماعيــة  الهندســة 

جماهيــر هــذه الســاحة عــن القيــام بدورهــم النضالــي، 

ــهد  ــّزة فــي مش ــع غ ــت م ــة التحم ــة الغربي ــإّن الضّف ف

كفاحــي غيــر مســبوق منــذ االنقســام الفلســطيني، 

ـى ثاثيــن شــهيًدا مــن الضّفــة الغربيــة. وأفضــى إـل

يمكن قول الشــيء نفســه عن ساحة األراضي المحتلة 

ــة،  عــام 1948، فقــد تعاظــم التحــاق جماهيرهــا بالهّب

وهــو مشــهد غيــر مســبوق منــذ تشــرين األول/أكتوبر 

عــام 2000، مثبتيــن وحــدة األرض والشــعب والنضــال،

وكاشــفين  والدمــج،  األســرلة  سياســات  متجاوزيــن 

ـفـي اإلســرائيلية  السياســات  عنصريــة  عــن 

علــى التأكيــد  مــن  مفصليــة  حالــة  وـفـي  الداخــل، 

ــدة،  منهــا إلــى إنهــاء االنقســام وشــّق مســارات جدي

وذلــك فــي حيــن لــم يــزل قطــاع غــّزة خاضًعــا للحصــار، 

محــدودة. كذلــك  فيــه  المقاومــة  خيــارات  وتبــدو 

المــكان،  ومراوحــة  الخانــق،  االنســداد  هــذا  وســط 

هّبــة  جــاءت  الخيــارات،  ونــدرة  الموقــف،  وتعقيــد 

المقدسيين لتعطي الفرصة للحركة الوطنية الستثمارها، 

وتطويرهــا، ألجل اســتنهاض الفلســطينيين، وشــق ثغرة 

فــي وســط االنســداد، وقــد كانت المقاومة المســّلحة في 

غــّزة وحدهــا المؤهلــة، اســتعداًدا وقــدرة، علــى التقــاط 

مــن  بالرغــم  األمــام،  ـى  إـل ومّدهــا  وتطويرهــا  الفرصــة 

األثمــان الهائلــة المتوقعــة؛ فــي األرواح البشــرية والبنية 

ــذ  ــة ضيقــة ومحاصــرة من ــة، فــي منطقــة جغرافي التحتي

خمســة عشــر عاًمــا. فمــاذا أنجــزت المقاومــة مــن ذلــك؟

يمكــن تقســيم نتائــج هــذه المواجهــة إلــى مســتويين، 

األّول راهــن، والثانــي مفصلــي ذي أبعــاد اســتراتيجية.
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ــة الاجئيــن  للفلســطينيين، وغيــر بعيــد عــن ذلــك هّب

وزحفهــم  ولبنــان،  األردن  ـفـي  الفلســطينيين، 

البلديــن. مواطنــو  ومعهــم  فلســطين  حــدود  ـى  إـل

قيامة الفلسطينيين
هــذه  جمــع  يمكــن  واالســتراتيجي،  المفصلــي  ـفـي 

ووضعهــا  واحــدة،  مــّرة  الفلســطينية  التحــوالت 

أمــام سياســات التصفيــة، إلثبــات اســتحالة تصفيــة 

التحــّوالت  بكتلــة  والدفــع  الفلســطينية،  القضيــة 

الزاويــة،  ـفـي  باتــت  التــي  التطبيــع  موجــَة  هــذه 

بعدمــا  وخطاباتهــا،  دعاياتهــا  تفكيــك  تعاـنـي 

حشــدت معركــة ســيف القــدس الجماهيــر العربّيــة 

مجــدًدا حــول القضيــة الفلســطينية، ـفـي مشــهدية 

قريــب. وقــت  حّتــى  مســتحيلة  بــدت  مدهشــة، 

الفلســطينيين، وإمــكان الضحيــة نقــض المعــادالت 

ــا. ــن دائًم ــة ممك المفروض

وشــمولها،  باتســاعها،  الفلســطينية،  القيامــة 

وعمقهــا، ودالالتهــا الوطنيــة والثقافيــة والتاريخيــة، 

المــدى  علــى  هّبــة  بوصفهــا  تســتمر  لــم  لــو  حتــى 

المنظــور، فإّنهــا ذات داللــة علــى تحــّول هائــل علــى 

الســاحة  ـفـي  السياســي  والتمييــز  الوعــي  مســتوى 

الفلســطينية الداخليــة، واكتنــاز للغضــب ورغبــة فــي 

شــّق مســارات مواجهــة مــن خــارج بيت الســلطة، وهو 

ــا فــي المــدى المتوســط. مــا ســينعكس فعــًا نضاليًّ

الفعــل  هــو  االســتراتيجية،  الــدالالت  ـفـي  األهــّم، 

العســكري المباشــر، ابتــداء مــن تعظيــم المقاومــة 

قدراتهــا، وتطويرهــا خططهــا، ومراكمتهــا خبراتهــا، 

فــي ظــرف مســتحيل، إذ يجــري ذلــك كّلــه فــي شــريط 

بالنتائــج  ثــم  ومحاصــر،  مكشــوف  ضيــق  ســاحلي 

ــن قــدرة  ــتعداد ع ــك االس ــف ذل ــا كش ــة، حينم الحربي

إّن الروافــع المعنويــة، فــي هــذه المعركــة، تأخذ قيمة 

اســتراتيجية، بالمقارنة المعقودة سابًقا بين المشهد 

المعركــة قبــل  ـي،  والدوـل ـي  والعرـب الفلســطيني 

ــة  وبعدهــا، بعدمــا أعــادت المعركــة موضعــة القضي

مــن  ـي  والدوـل ـي  العرـب االهتمــام  محــّط  بوصفهــا 

جديــد ـفـي ظــرف مســتحيل، ممــا يعنــي أّن قيامــة 
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مواجهــة معادلــة الــردع، وتثبيــت مكانــة المقاومــة 

ا للقــّوة  بحيــث تصيــر أّي مواجهــة معهــا مكلفــة جــدًّ

ــا،  ــه فــي قّوته ــم كّل ــتندة إلــى العال ــة والمس المدّجج

الجماهيــر  أدركــت  وقــد  »إســرائيل«،  والمســماة 

الفلســطينية ذلــك بماحظــة فطريــة بصيــرة، وجــدت 

مقاومــّة غــّزة، مريــدة وقــادرة وجــاّدة وصادقــة ومثابرة 

ودؤوبة، وفي الغاية من استثمار القدرات والممكنات 

والعقــول، حّتــى تمكنــت مــن تحقيــق هــذا اإلنجــاز.

ا إزاء حالة المقاومة  بات العدّو اإلسرائيلي مرتبًكا جدًّ

ـفـي  المقاومــة  الهــدوء تســتثمرها  هــذه، ففتــرات 

المراكمــة واإلعــداد، وبمــا يتجــاوز قــدرات االحتــال 

االحتــال  يملــك  ال  المواجهــة  وـفـي  االســتخبارتية، 

ــه أمــام جمهــوره، وال المضــّي  االنســحاب المشــّرف ل

المكلــف ـفـي حــرب بّريــة، أو ـفـي حــرب إزالــة لحالــة 

المقاومــة، وهــو مــا يشــير حتًما إلــى تقّدم إســتراتيجي 

للعــدّو. إســتراتيجي  تراجــع  يقابلــه  للمقاومــة، 

العمــق  فقــر  ينكشــف  نفســه،  الســياق  هــذا  ـفـي 

االســتراتيجي للعــدّو، إذ تمكنــت المقاومــة، مــن هــذا 

ــق وبإمكاناتهــا المحــدودة، مــن ضــرب  الشــريط الضّي

كّل نقطــة ـفـي كيــان العــدّو، وفــرض حظــر طيــران 

جــوّي عليــه، وإنــزال جمهــوره بالكامــل إلــى الماجــئ،

ــدو المقاومــة اآلن، هــي مــن يكــوي وعــي  وبينمــا تب

العــدّو، ويدافــع لفــرض معــادالت الــردع، فإّنهــا ترفــع 

ــة ــا بإمكاني ــرب جميًع ــطينيين والع ــي الفلس ــن وع م

قياســي  وقــت  ـفـي  الصهيوـنـي  الكيــان  هزيمــة 

ـفـي معركــة عربّيــة واحــدة، مــن جبهــات متعــددة، 

ُيســتغل فيهــا انعــدام العمــق اإلســتراتيجي للعــدّو.

القضيــة  القــدس  ســيف  معركــة  أعــادت  لقــد 

الفلســطينية إلــى ثوابتهــا ومنطلقاتهــا األولــى فــي 

الجماهيــر  أعــادت  كمــا  الماضــي،  القــرن  ســتينيات 

العربيــة للحديــث عــن إمكانيــة التحريــر مــن جديــد، 

بإمــكان  الوعــي  طمــس  مــن  عقــود  بعــد  وذلــك 

التحريــر، وعقــب هجمــة تطبيعيــة غيــر مســبوقة فــي 

انتفاشــتها وال فــي مضامينهــا التحالفيــة مــع العــدّو.
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مــع أول صــاروخ أطلقتــه حمــاس تجــاه االحتــال ـفـي 

األحــداث األخيــرة، ترددت األســئلة حول ما إن كانت تلك 

الخطــوة فــي صالــح الفلســطينيين. وبعيًدا عــن الحديث 

ـي«، كان البعــض اآلخــر يــردد  حــول »التعاطــف الدوـل

ــاس  ــن حم ــكرية بي ــوى العس ــن الق ــول موازي ــئلة ح أس

وإسرائيل، وبالتالي عن قيمة الثمن الذي سيدفعه أهل 

غــزة مقارنــة بالنجــاح الــذي يمكــن للمقاومــة أن تحققه.

ال يحــاول هــذا المقــال اإلجابــة المباشــرة علــى هــذا 

الســؤال، لكنــه يقــدم للقــارئ نبــذة عــن اإلمكانــات 

االحتــال  وجيــش  حمــاس  مــن  لــكل  العســكرية 

الصــراع  لتصــور  مبدئيــة  كخطــوة  اإلســرائيلي، 

ــروب؟ ــم الح ــب أن نفه ــف يج ــوى. فكي ــن الق وموازي

ـفـي  وإســرائيل  حمــاس  اســتراتيجيات  هــي  ومــا   

علــى  الحــرب  منهمــا  كلٌّ  يديــر  وكيــف  حربهمــا؟ 

منــذ الفتــرة  ـفـي  وذلــك  العملياـتـي؟   المســتوى 
اآلن. وحتــى  غــزة  قطــاع  علــى  حمــاس  ســيطرة 

نحو فهم أدق للحروب: مستويات الحرب
واألدبيــات  العســكرية  المذاهــب  عمــوم  ـفـي 

االســتراتيجية ُتقّســم الحرب ألربع مستويات متداخلة، 

وهــي مــن األعلــى لألدنــى: السياســي واالســتراتيجي 

والعملياـتـي والتكتيكــي. يتطلــب النصــر قــدرا مــن 

البراعة في كل مســتوى مع أهمية نســبية لكل واحد 

على حدة، والتناغم والتنســيق بين هذه المســتويات.

يركز مقالنا على المستويين األوسطين: 

]1[
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االســتراتيجي والعملياتــي. تكمــن أهميــة المســتوى 

السياســي  بيــن  جســًرا  كونــه  ـفـي  االســتراتيجي 

ُيعنــى  االســتراتيجي  فالمســتوى  والعســكري.  

القــوة  أدوات  تخــدم  هــل  نــوع:  مــن  بأســئلة 

السياســي  الهــدف  العســكرية-  وغيــر  -العســكرية 

بشــكل صحيــح أو ال؟ هــل الهــدف السياســي قابــل 

للتحقــق أو ال؟ ثــم هــل الطــرق والوســائل كافيــة؟ 

بتحقيــق  فيتعلــق  العملياـتـي  المســتوى  أمــا 

الغــرض والهــدف العســكري مــن القتــال، فيتنــاول 

مســائل مثــل جاهزيــة القــوات وخطــط االســتعداد 

وإدارة القتــال الفعلــي ونقطــة الــذروة العســكرية.

استراتيجية جيش االحتالل: جز العشب
تبنــى جيــش االحتــال اإلســرائيلي تجــاه حمــاس مــا 

يســمى باســتراتيجية جــز العشــب، التــي تحــاول تقليــم 

القدرات والكفاءات للخصم كل فترة معينة وإضعافه 

عــن طريــق عمليــة واســعة النطــاق، ممــا يوفــر اآلتــي:

]3[

والدمــار،  البنــاء  دوامــة  ـفـي  الخصــم  اســتنزاف   -1

2- تحقيــق قــدر مــن الــردع بحيــث ال يقــدم الخصــم 

معيــن  ســقف  فــوق  عســكرية  خطــوات  علــى 

لــه. الحاضنــة  والبيئــة  هــو  لأللــم،  ســيتعرض  وإال 

تنبــع هــذه االســتراتيجية مــن تصــور االحتــال للصــراع 

مــع العــرب كصراع طويل األمد، وللصــراع مع الفواعل 

الدولــة كحمــاس كصــراع يصعــب حســمه  مــا دون 

عســكرًيا وفــي وقــت قصير. هنــاك عنصر آخــر في هذه 

ــر  االســتراتيجية وهــو اإلجــراءات الوقائيــة مثــل تدمي

وإبطــال خطــوط توريــد األســلحة المتطــورة لحمــاس، 

بجانــب العمليــات الســرية ضــد شــبكات االســتخبارات 

والدعــم اللوجيســتي التابعــة لحمــاس مــن الخــارج، 

عــادة. إســرائيل  بهــا  تعتــرف  ال  إجــراءات  وكلهــا 

جيش االحتالل والمستوى العملياتي: الجاهزية
يمكننــا تنــاول المســتوى العملياـتـي ـفـي إطاريــن: 

ــي.  ــال الفعل ــة العســكرية واألداء خــال القت الجاهزي

ـى، فقــد كانــت عمليــة  فيمــا يتعلــق بالنقطــة األوـل

المســتوى  علــى  وإدارتهــا  الجيــش  ميزانيــة  بنــاء 

ــع  ــى جمي ــوب عل ــكات والعي ــة بالمش ــي مليئ الوطن

المســتويات، وفــي افتقــار لــكل مــن اإلدارة الشــاملة 

وبنــاء القــوات علــى المــدى الطويــل، مــع االنغمــاس 

بالمشــكات  المرتبطــة  الترقيعيــة  الحلــول  ـفـي 

ـي  اآلنيــة. لكــن هنــاك توجهــا يــرى أن النهــج الحاـل

لبنــاء القــوات أكثــر مرونــة، إذ يعتمــد علــى مــا لــدى 

الســيناريوهات  علــى  وليــس  قــدرات  مــن  العــدو 

ــة. ــة الحالي ــل فــي البيئ ــار األمث ــو الخي ــة، وه المحتمل
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أيضــا شــهدت عمليــة بنــاء القــوة العســكرية تراجًعــا 

لــدور األركان، وأصبــح األمــر خاضعــا إلدارة التخطيــط 

بشــكل أساســي، مــا أدى لنتائــج ســلبية إذ حدثــت 

عمليــة االســتعداد بمعــزل عــن التوجــه االســتراتيجي 

المناســب. نتيجة لذلك اكتســب الجيش قدرات تقنية 

عاليــة، ولكــن علــى حســاب العامــل البشــري. بمعنــى 

تطــور أســلحة القتــال ونظــم االســتطاع والمراقبــة 

الــروح  حســاب  علــى  والســيطرة  القيــادة  وأدوات 

المعنويــة والقــدرة الفعليــة علــى القتــال واســتغال 

هــذه األدوات بالشــكل األمثــل وتطويــر المذاهــب 

التهديــد. ســياقات  مــع  يتناســب  بمــا  العســكرية 

منــذ 2015 يحــاول الجيــش إصــاح هــذه المشــكات، 

مــع  البريــة  للقــوات  المعطــى  الــدور  ازداد  حيــث 

وزيــادة  والمنــاورة  الخــداع  علــى  القــدرة  تطويــر 

ــب  ــكري بجان ــب العس ــر المذه ــر، وتطوي ــب الفك جان

إال  األركان.  لــدور  الجزئيــة  والعــودة  التكنولوجيــا 

متأصلــة  ألســباب  قائمــة  تــزال  مــا  المشــكات  أن 

عــام،  العســكرية بشــكل  االســرائيلية  الثقافــة  ـفـي 

وألســباب أخــرى تتعلــق بطابــع الصــراع غيــر المتماثل. 

علــى  الحــاالت  هــذه  ـفـي  الحكومــات  تركــز  حيــث 

الازمــة  المخابراتيــة  )والعمليــات  الجويــة  القــوة 

الجمهــور،  أعيــن  عــن  بعيــدا  نشــاطا  لكونــه  لــه( 

ويمكــن  المقاتليــن،  حيــاة  علــى  المخاطــر  وقليــل 

ــة  ــر، باإلضاف ــكل أكب ــه بش ــوة في ــارق الق ــتغال ف اس

لــه. المطلــوب  اللوجســتي  الجهــد  ســهولة  ـى  إـل

جيش االحتالل والمستوى العملياتي: األداء
أّمــا عــن القتــال الفعلــي، فهنــاك مســرحان للعمليات: 

األول  المســرح  ـفـي  وغــزة.  اإلســرائيلي  الداخــل 

القبــة  باســتخدام  الصواريــخ  منــع  إســرائيل  تحــاول 

النشــط،  الدفــاع  وســائل  مــن  وغيرهــا  الحديديــة 

بجانــب تدريــب الجنــود علــى االنتشــار والعثــور علــى 

ــوا. وقــد كان نظــام الدفــاع المدنــي  غطــاء أينمــا كان

)الدفــاع الســلبي( اإلســرائيلي مهًمــا ـفـي الحــد مــن 

ــة التصــرف  ــم اإلرشــادات حــول كيفي ــات بتقدي اإلصاب

الهجــوم  مــن  والتحذيــر  للهجــوم،  التعــرض  عنــد 

التحصينــات  تدشــين  جانــب  ـى  إـل المــأوى،  وتوفيــر 

ـفـي المخيمــات ومناطــق التجمــع. لكــن لــن يكــون 

هنــاك مــا يكفــي مــن المخابــئ لحمايــة جميــع جنــود

الواقيــة مــن الرصاص في جميــع األوقات. أخيرا، تعمل
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أجهــزة االســتخبارت، بالتعــاون مــع األســوار األمنيــة 

والدوريــات والمراقبة، على كشــف وإفشــال محاوالت 

تسلل القوات الخاصة لحماس عبر األنفاق الهجومية.

تقديــم  الدفــاع  جيــش  فيحــاول  غــزة،  ـفـي  أمــا 

جــز  اســتراتيجية  لخدمــة  العســكرية  المســاهمة 

قــد  ـي  بالتاـل المحــدد.  الســياق  ضمــن  العشــب 

ــوادر  ــادة وك ــال الق ــات اغتي ــى عملي ــر عل ــر األم يقتص

الصواريــخ  منصــات  تحييــد  مــع  النوعــي،  اإلنتــاج 

بالقــدر الممكــن وضمــن اإلطــار المطلــوب، بجانــب 

تحقيــق إدمــاء لــإرادة الشــعبية عــن طريــق القصــف 

لعمليــة  األمــر  يتطــور  أن  أيًضــا  يمكــن  والتدميــر. 

ــا  بريًّ القــوات  فيهــا  تتقــدم  مشــتركة  عســكرية 

األنفــاق  هــدم  مثــل  محــدودة  أهــداف  لتحقيــق 

الهجوميــة أو تدميــر منصــات الصواريــخ بشــكل أكبــر 

ممــا قــد يتمكــن ســاح الجــو مــن تحقيقــه. فــي حالــة 

التقــدم البــري تلــك تســعى إســرائيل لتحقيــق نصــر 

ســريع باســتخدام أقصــى قــوة في فتــرة زمنية قصيرة 

معتمــدة علــى تفوقهــا الهائــل فــي النيــران وذلــك 

لتقليــل الخســائر، وتجنــب الضغــط الدولــي مــا أمكن.

الهجــوم  عــبء  والمدّرعــة  اآلليــة  القــوات  تتحمــل 

المشــاة  وحــدات  مــن  الحربــة  رأس  تتألــف  البــري. 

يكــون  حيــث   ،551 واللــواء  جوالـنـي  مثــل  النخبــة 

 )APCs( التحرك على األقدام وفي الناقات المدرعة

المركبــات  أو  التحصيــن  شــديدة   )Namer( مثــل 

األقــل كفــاءة مثــل )M-113(، ويكــون المعيــار ـفـي 

وطبيعــة  وخطورتــه  القتــال  شــدة  ذلــك  اختيــار 

دور  المهندســين  لســاح  يكــون  كمــا  المهمــة. 

قــوي فــي تفجيــر األنفــاق وإزالــة العوائــق واألفخــاخ 

الناســفة. تســاهم القــوات الخاصــة أيًضــا، مثــل لــواء 

المختلفــة،  االســتطاع  ووحــدات   89 الكومانــدوز 

واالســتياء  االســتخبارية،  المعلومــات  جمــع  ـفـي 

علــى المواقــع الحيويــة، وإجــراء المداهمــات. يكمــن 

الــدور الحاســم للقصــف الجوي-األرضــي فــي التغلــب 

علــى المقاومــة الشــديدة، وتدميــر المواقــع المضادة 

قذائــف  مثــل  المدفعيــة  نيــران  وقمــع  للدبابــات، 

الهــاون. يمكــن للقــوات المحمولــة جــًوا أن تدعــم 

الهجــوم مــن خال االســتياء على المواقع الرئيســية 

وتأمينهــا مثــل مفتــرق الطــرق والجســور. وتســاعد 

البحريــة اإلســرائيلية فــي الغالــب عــن طريــق القصف 

الحصــار. وفــرض  المعلومــات،  ونقــل  البحــر،  مــن 
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استراتيجية حماس: حرب العصابات وتوازن الرعب

المقاومــة،  وهــو  عاًمــا  خيــاًرا  حمــاس  تبنــت 

ضمــن  التحــرك  المختلفــة  المراحــل  ـفـي  وحاولــت 

يتــراءى لهــا معتبــرة،  الــذي  بالشــكل  هــذا اإلطــار 

الثقــل  المحتلــة هــي مركــز  بشــكل صحيــح، األرض 

وعملياـتـي. اســتراتيجي  كنهــج  العصابــات  وحــرب 

صحيــح  بشــكل  تحركــت  أنهــا  هــذا  يعنــي  ال 

قطــاع  علــى  الحركــة  لســيطرة  كان  فقــد  دائمــا، 

الحركــة  عــزل  تــم  إذ  اســتراتيجية  مشــكات  غــزة 

وحرمانهــا  الضفــة  ـفـي  االســتراتيجي  عمقهــا  عــن 

ــادرة التــي هــي عامــل أساســي فــي اســتراتيجية  المب

حــرب العصابــات، حيــث أن تحركهــا بــات مكشــوفا 

علــى  الدمــار  يجلــب  قــد  طرفهــا  مــن  والتصعيــد 

تحقيــق  ـفـي  ســاهم  ممــا  لهــا،  الحاضنــة  البيئــة 

إســرائيل للــردع المؤقــت، وليــس الدائــم بالتأكيــد. 

اإلعاشــة  الحركــة مســؤولية  ذلــك تحملــت  بجانــب 

واألمــن وغيــر ذلــك مــن متطلبــات الحوكمــة ممــا 

ا. زاد مــن أعبائهــا وإمكانيــة خفــض رصيدهــا شــعبيًّ

ــوازن الرعــب،  ــاء ت ــت حمــاس بن فــي هــذا اإلطــار حاول

تعمــل  بحيــث  عســكريا،  الخصــم  لتفــوق  تعويضــا 

ــق  ــول إلــى العم ــدف الوص ــا به ــر قدراته ــى تطوي عل

اإلســرائيلي وتهديــد األمــن واالقتصــاد والرفــاه، إلــى 

جانــب تعطيــل الحيــاة اليوميــة لــدى المســتوطنين 

ــل  ــا تعم ــرائيل. كم ــدى إس ــة ل ــة حساس - وهــي نقط

الــردع اإلســرائيلي عبــر  أيضــا علــى تحــدي  الحركــة 

محاولــة االلتفــاف علــى مســار التصعيــد وشــروطه 

وتحقيــق نــوع مــن الــردع اإلنــكاري أمــام الهجــوم 

)األنفــاق  الســلبي  الدفــاع  بتعزيــز  اإلســرائيلي 

والتمويــه( والنشــط )قــدرات االشــتباك(. وفــي جميــع 

المحطــات حاولــت الحركــة تحقيــق »صــورة االنتصــار« 

ذلــك  علــى  العســكرية  النتائــج  تــدل  لــم  لــو  حتــى 

بشــكل دقيــق، ممــا يعطيهــا الزخــم ويعــزز ســرديتها 

ـي يوســع مــن القــدرة  وشــرعيتها السياســية وبالتاـل

االســتراتيجية علــى توفيــر أدوات القــوة العســكرية 

وغيرهــا(. ولوجســتيات  )اســتخبارات  والمســاندة 

حماس والمستوى العملياتي: الجاهزية
العســكريين،  والجاهزيــة  بالبنــاء  يتعلــق  فيمــا 

االنســحاب  مــن  كبيــر  بشــكل  حمــاس  اســتفادت 

اإلســرائيلي مــن القطــاع وقيــام الحركــة بالســيطرة 

عليــه بمــا فيــه مــن مــوارد لشــبه الدولــة، بمــا فــي ذلــك 

المــوارد العســكرية واالســتخبارية والبنيــة التحتيــة 

ــتخدمت  ــابقا. اس ــح س ــيطرة فت ــت س ــت تح التــي كان

الحركــة أيًضــا التهريــب مــن مصــر والضفــة الغربيــة 

ســواء كان ذلك للحصول على ســاح فعلي أو أدوات 

الغــرض  ثنائيــة  المــواد  خاصــة  والتصنيــع،  االنتــاج 

األســلحة. تصنيــع  ـفـي  اســتخدامها  يمكــن  التــي 
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تدريبــات  القســام  كتائــب  تلقــي  هــذا  ـى  إـل ضــف 

داخــل  وخارجهــا.  غــزة  داخــل  كبيــرة  ومســاعدة 

القطــاع، كان لــدى حمــاس برنامــج تدريبــي منظــم. 

كمــا قــدم أفــراد حمــاس المدربــون فــي لبنــان وســوريا 

ومســاعدات  التدريــب  لتقديــم  غــزة  ـى  إـل وإيــران 

ــات مــن قــادة الوحــدات  ــب مئ أخــرى. أيضــا كان تدري

وقــد  غــزة.  خــارج  األنشــطة  هــذه  ـفـي  المشــاركة 

وســوريا  هللا  حــزب  مــن  والنصيحــة  للتدريــب  كان 

ــاس  ــدى حم ــن ل ــم يك ــث ل ــرة، حي ــة كبي ــران أهمي وإي

ــد  ــة ض ــة حقيقي ــرة قتالي ــاب خب ــرة الكتس ــة كبي فرص

الجيــش اإلســرائيلي. لــذا، اعتمــدت حمــاس بشــكل 

للحــرب مــع إســرائيل. كبيــر علــى فهــم حــزب هللا 

أثبتــت حماس قدرة على التعلم، حيث تدرس تجربتها 

فــي المعركــة ومــن ثــم تطــور الــدروس وتدمجهــا فــي

ـي وبنــاء القــوات. وتحــاول الحركــة مذهبهــا القتاـل

ــا،  ــرائيلية علن ــات اإلس ــار الهجم ــأن آث ــن ش ــل م التقلي

صــورة وتقــدم  األخطــاء،  أو  بالخســائر  تعتــرف  فــا 

تعلــم  عمليــة  ـفـي  تنخــرط  داخليــا،  لكــن  المنتصــر، 

التــي  الرئيســية  التحســينات  تضمنــت  وقــد  جــادة. 

الصواريــخ  وأعــداد  مــدى  تعزيــز  حمــاس  أجرتهــا 

تحســين  مــع  اســتخدامها،  ـفـي  العملياـتـي  والفــن 

العســكرية،  التحتيــة  لبنيتهــا  الحمايــة  وتقويــة 

والدفاعيــة،  الهجوميــة  األنفــاق  نظــام  وتطويــر 

البريــة. قواتهــا  وتماســك  فعاليــة  زيــادة  بجانــب 

حماس والمستوى العملياتي: األداء 
تشــن حمــاس الحــرب ضــد إســرائيل فــي نفس مســرحي 

العمليــات، الداخــل اإلســرائيلي وغــزة. وهــي فــي ذلــك 

ــي  ــوم النفس ــتراتيجيتها فــي الهج ــة اس ــاول خدم تح

وإظهــار قــدرة حمــاس علــى حمــل الحــرب ألعتــاب 

كحركــة  حمــاس  مصداقيــة  وتعزيــز  اإلســرائيليين، 

ــز  ــُتظهر عج ــران َس ــتمرار الني ــا أن اس ــة«. كم »مقاوم

الجيــش اإلســرائيلي. وتحــاول حمــاس اســتخدام األداة 

ــام  ــال القي ــن خ ــر م ــورة المنتص ــم ص ــكرية لرس العس

بعمــل لــه أهميــة تتجــاوز العســكرية البحتــة، مثــل 

اختطاف الجنود، وتدمير الدبابات، وإسقاط الطائرات 

اإلســرائيلي  الهجــوم  تعجيــز  مــع  المروحيــات  أو 

ودفعــه مــا أمكــن. ويمكننــا الحديــث عــن أداء حمــاس 

والدفــاع. الهجــوم  مســتويين:  علــى  العســكري 

أمــا الهجــوم، ففــي قلــب تخطيــط حمــاس الهجومــي 

األداة  هــو  والمدفعــي  الصاروخــي  القصــف  كان 

ــة  ــات متواصل ــن ضرب ــتخدم لش ــث يس ــية، بحي األساس

الجيــش  إســرائيلية ســواء كان ذلــك  أهــداف  علــى 

لخطــط  وفًقــا  الصواريــخ  ُتطَلــق  المســتوطنين.  أو 

ـفـي كل قائــد  يعــرف كل  بحيــث  محــددة مســبًقا، 
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لحمــاس  والجويــة  البحريــة  الــذراع  تســتخدم  أخيــرا 

أنواعــا مختلفــة مــن القــدرات، لكــن بفاعليــة أقــل نظــرا 

لصالــح  الكبيــر  الكفــاءة  وفــارق  التطويــر  لصعوبــة 

الكومانــدوز  وحــدة  تحتــوي  اإلســرائيلي.  الجيــش 

مجموعــات  مــن  عشــرات  لحمــاس  التابعــة  البحــري 

ممــا  العالــم،  ـفـي  تقدمــا  األكثــر  بيــن  مــن  الغطــس، 

أعمــاق  ـفـي  الغــوص  علــى  القــدرة  الضفــادع  يمنــح 

ـى أربــع ســاعات. كمــا ُجهــّزت  مختلفــة لمــدة تصــل إـل

ــد مــن مســافة الغــوص وتمكنهــم  ــأدوات تزي الوحــدة ب

ـى الســاحل اإلســرائيلي بســرعة أكبــر،  مــن الوصــول إـل

ممــا يوفــر للغــواص قــدرا كافيــا مــن القــوة للقتــال.

العمليــات  بجانــب  األهــداف،  تشــمل  أن  وُيتوقــع 

والتجــارة  الماحــة  تهديــد  واألمنيــة،  العســكرية 

اإلنــزال  طريــق  عــن  الســفن  وتهديــد  بقصــف 

بيــن  الواقعــة  المنطقــة  ـفـي  البــر  مــن  والقصــف 

الســاح  أيًضــا  حمــاس  توظــف  وأســدود.  عســقان 

القــادرة  المســيرة  الطائــرات  باســتخدام  الجــوي 

ـى  علــى التصويــر وكذلــك الهجوميــة االنتحاريــة، إـل

قــوة  إرســال  تــم  حيــث  الشــراعي  الطيــران  جانــب 

ـى ماليزيــا للتدريــب علــى ذلــك اســتعدادا  خاصــة إـل

إســرائيليا. المحتــل  الداخــل  علــى  هجمــات  لشــن 

أمــا الدفــاع، فتحــاول حمــاس دفاعيــا شــن العمليــات 

غــزة  ـفـي  اإلســرائيلي  البــري  االختــراق  لمقاومــة 

والقيــام بهجمــات مضــادة علــى القــوات اإلســرائيلية 

المعــدات  ـفـي  خســائر  وتكبيدهــا  غــزة  داخــل 

الدفاعيــة العمليــات  ُتســتخدم  كمــا  واألرواح. 

ســُتطلق،  التــي  الصواريــخ  عــدد  يــوم  كل  ـفـي  قائــد 

وإلــى أيــن ُتوّجــه وفــي أي وقــت. تســمح هــذه الطريقــة 

حتــى  النــار  إطــاق  بمواصلــة  لحمــاس  الامركزيــة 

اإلســرائيلي. الجيــش  قبــل  مــن  مكثــف  ضغــط  تحــت 

ــاس  ــر أدوات حم ــة ثانــي أكب ــاق الهجومي ــكلت األنف ش

لفــرق  للســماح  األنفــاق  هــذه  ُصّممــت  الهجوميــة. 

اإلســرائيلية  الحدوديــة  الدفاعــات  باختــراق  الهجــوم 

داخــل  األهــداف  ومهاجمــة  عنهــا  الكشــف  دون 

فــرق  ُتعــد  المفاجــأة.  بعنصــر  متمتعيــن  إســرائيل، 

مدججــة  لكنهــا  نســبًيا  صغيــرة  الهجوميــة  حمــاس 

بالســاح، وتحمــل قذائــف آر بــي جــي والمدافــع الرشاشــة 

اليدويــة.  والقنابــل  الهجوميــة  والبنــادق  الخفيفــة 

وقــد يرتــدي أفــراد حمــاس ـفـي بعــض الحــاالت أزيــاء 

الجيــش اإلســرائيلي إلربــاك جنــود الجيــش اإلســرائيلي. 

كمــا احتــوت األنفــاق فــي بعــض األحيــان علــى معــدات 

ألســر الرهائــن )كأصفــاد باســتيكية، ومــواد تخديــر(.
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تطويــره علــى أرض مختلفــة تماًمــا، وثبــت أنــه مــن 

ــوب. ــذه العي ــى ه ــب عل ــاس التغل ــى حم ــب عل الصع

دمجــا  لحمــاس  الدفاعــي  العملياـتـي  الفــن  كان 

والــدروع  الدبابــات  وقصــف  القريــب  القتــال  بيــن 

وعمليــات التفخيــخ وتعزيــز األنفــاق مــن قبــل قــوات 

وبعــض  القنــص  عمليــات  بجانــب  المهندســين 

المعــارك  اشــتملت  وقــد  الجــوي.  الدفــاع  قــدرات 

القريبــة علــى اشــتباكات نيــران مباشــرة بيــن حمــاس 

ــاس  ــتخدام حم ــع اس ــرائيلية، م ــة اإلس ــوات البري والق

ـي جــي والمدافــع الرشاشــة واألســلحة  لقذائــف آر ـب

الهــاون  قذائــف  حمــاس  اســتخدمت  الصغيــرة. 

الموجهــة  والصواريــخ  المــدى  قصيــرة  والصواريــخ 

االشــتباكات.  هــذه  لدعــم  للدبابــات  المضــادة 

للدبابــات اســتهداف  هنــاك  كان  ذلــك  بجانــب 

والــدروع مــن مســافات بعيــدة. كمــا تــم اســتخدام 

الجيــش  قــدرة  لتقليــص  المهندســين  قــوات 

الخســائر  وزيــادة  المنــاورة،  علــى  اإلســرائيلي 

القتاليــة  حمــاس  لقــوات  والســماح  اإلســرائيلية، 

بالعمــل تكتيكًيــا ضــد وحــدات الجيــش اإلســرائيلي 

حتــى ـفـي مواجهــة ميــزة القــوة الناريــة إلســرائيل.

الســتدامة  الهــاون  وقذائــف  للصواريــخ  كــدرع 

عملهــا وتأثيرهــا علــى الداخــل المحتــل إســرائيليا.

بجانــب  الدفــاع  ـفـي  أساســيا  عنصــرا  األنفــاق  ُتعــد 

قدمــت  فقــد  الهجومــي.  دورهــا  مــن  ذكرنــاه  مــا 

األنفــاق الغطــاء للبنيــة التحتيــة والقــوات واألســلحة 

ــادة  ــى القي ــدرة عل ــر الق ــا وف ــادة- مم ــرة والق والذخي

والســيطرة بجانــب اتبــاع النهــج الامركــزي الــذي عزز 

مــن فــرص األداء. وقــد كانــت األنفــاق جــزًءا ال يتجــزأ 

مــن العمليــات الصاروخيــة، ممــا زاد مــن صعوبــة عثــور 

إســرائيل علــى مواقــع اإلطــاق، وإتاحــة الفرصــة لفرق 

اإلطــاق للهــروب مــن الضربــات اإلســرائيلية. أتاحــت 

األنفــاق أيًضــا الحركــة فــي ســاحة المعركــة والقتــال 

مــن مواقــع محمية والمنــاورات التكتيكيــة الدفاعية.

ـى  كانــت لتضاريــس غــزة مزايــا وعيــوب بالنســبة إـل

حمــاس. الميــزة الرئيســية كانــت المناطــق الحضريــة 

ــات  ــاء لعملي ــرت غط ــي وف ــكان، والت ــة بالس المكتظ

الحركــة وقواتهــا، ومّكنــت حمــاس مــن شــن حــرب 

ــد  ــزة العدي ــن كان لغ ــة. لك ــرب الحضري ــدن أو الح الم

أكبرهــا هــي صغــر  أيًضــا.  الجوهريــة  العيــوب  مــن 

مســاحة القطــاع ممــا يســتبعد أي إمكانيــة حقيقيــة 

بالزمــن.  المســافة  مبادلــة  أو  العمــق  ـفـي  للدفــاع 

الجويــة  القــوات  غطــت  فقــد  ذلــك،  علــى  عــاوة 

المنطقــة  اإلســرائيلية  واالســتخباراتية  والمدفعيــة 

بأكملهــا مــن داخــل إســرائيل. كما أنــه ال توجد عوائق 

طبيعيــة قويــة علــى طــول الحــدود أو داخــل غــزة، 

البنــاء. حاولــت حمــاس محــاكاة  باســتثناء مناطــق 

أســلوب الحــرب الــذي يتبعــه حــزب هللا، والــذي تــّم
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خاتمة

الحــرب صــراع بيــن طرفيــن. كل طــرف يحــاول تحســين 

نقــاط ضعفــه وشــن الهجــوم بمــا يتناســب مــع وضعــه 

ــك  السياســي واإلجــراءات التــي يتخذهــا الخصــم. لذل

ــة  ــتويات الثاث ــتمرار فــي المس ــل باس ــن التأم ــد م الب

لخلــق  والعملياـتـي(  واالســتراتيجي  )السياســي 

تصــور دقيــق لمــا يحــدث. فــا يدفعنــا التأمــل ـفـي 

ــل الحــرب لميتافيزيقــا،  الســياق السياســي إلــى تحوي

وال يدفعنــا االنخــراط ـفـي التفاصيــل العملياتيــة أن 

نفصــل الحــرب عــن معناهــا وهدفهــا السياســي الــذي 

قامــت ألجلــه. فــي النهايــة تبقــى هــذه مجــرد خطــوة 

النزاعــات  يتنــاول  الــذي  ـي  العرـب المحتــوى  إلثــراء 

والحــروب بكثيــر مــن القصــور، كمــا أننــا حاولنــا رســم 

ـي  المشــهد بشــكل عــام قــد يحتاجــه القــارئ العرـب

المســتقبلية. وتطوراتــه  ـي  الحاـل المشــهد  لفهــم 
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مقدمة
فــي أبريــل عــام 2019، أجبــر الحراك الشــعبي الــذي اندلع 

بشــكل متزامن في كل من الجزائر والســودان الرئيس 

الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والسوداني عمر البشير 

علــى التنحــي بعــد أن قــررت المؤسســة العســكرية 

المتظاهريــن. لمطالــب  االنحيــاز  الدولتيــن  كا  ـفـي 

بعدهــا، ـفـي أكتوبــر مــن نفــس العــام، أدى حــراٌك 

شــعبي مشــابه إلــى اســتقالة رئيــس الــوزراء اللبنانــي 

ســعد الحريــري، والعراقــي عــادل عبــد المهــدي. وفــي 

أشــمل  الجماهيــر  مطالــب  كانــت  األربــع،  الحــاالت 

بلدانهــا  ـفـي  التنفيذيــة  الســلطة  رأس  تغييــر  مــن 

السياســي  النظــام  بنيــة  بتغييــر  المطالبــة  ـى  إـل

نفســها، رغــم احتفائهــا بمــا حققتــه فــي ذلــك الحيــن.

بعــد مــرور عاميــن علــى هــذه األحــداث، يحــاول هذا 
المقــال أن يجيــب علــى ســؤالين أساســيين: أولهما 
امتــداد  انتفاضــات 2019 هــي  اعتبــار  إذا مــا كان 
لثــورات الربيــع العربــي توصيفــا مائمــا، ومــا أوجــه 
الشــبه والخاف بين الموجتيــن، وثانيهما ما الذي 
أنجزتــه هــذه االنتفاضــات حتــى اآلن، ومــا أســباب 
تعثر مســارات التغيير في هذه الحاالت حتى اآلن؟

ثورات 2019، هل كانت ربيعا متأخرا؟
علــى الرغــم مــن اختــاف الســياقات، إال أن الحــراك 

الجماهيــري الــذي اندلــع فــي أربــع جمهوريــات عربيــة 

فــي عــام 2019 كان نموذجا للثورات المتسلســلة، وهو 

المصطلــح الــذي يســتخدم حيــن تحّفــز األحــداث التــي 

]1[تندلــع فــي إحــدى الــدول تغييــرات مناظــرة لهــا فــي
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دول أخــرى تتشــابه مــع األولــى فــي خصائصهــا، وغالبــا 

مــا تتجــاور معهــا ـفـي ذات اإلقليــم الجيوسياســي.

خــال الموجــة األولــى للثــورات العربيــة مــا بيــن عامــي 

االحتجاجيــة  الفعاليــات  بعــض  اندلعــت   ،2013-2011

المحــدودة فــي الســودان والجزائــر والعــراق ولبنــان، 

ــودان  ــر فــي الس ــات للتظاه ــدة موج ــحقت ع ــد ُس فق

منتصــف  وأخــرى   ،2011 عــام  مــن  األول  الربــع  ـفـي 

ــا  ــراق أيض ــبتمبر 2013، وفــي الع ــة س ــم انتفاض 2012، ث

تكــررت التظاهــرات واالعتصامــات منــذ فبرايــر 2011 

حتــى ُفضــت االعتصامــات بالقــوة فــي ديســمبر 2013.

التــي  التظاهــرات  دفعــت  فقــد  الجزائــر،  ـفـي  أمــا 

اندلعــت مــا بيــن ينايــر وأبريــل 2011 الرئيــس الجزائــري 

الطــوارئ  حالــة  إلغــاء  ـى  إـل بوتفليقــة  العزيــز  عبــد 

ذلــك،  مــع  لكــن  الدســتور.  تعديــل  عــن  واإلعــان 

األوضــاع  تكــن  لــم  الحــاالت،  هــذه  مــن  أي  ـفـي 

السياســية مائمــة بعــد لتحــول هــذه االحتجاجــات 

العــام 2019. ـفـي  حــدث  ثــورات مكتملــة كمــا  ـى  إـل

الثــورات تشــابهت  الثانيــة مــن  صحيــح أن الموجــة 

مــن  دوافعهــا  ـفـي  ـى  األوـل الموجــة  مــع  ظاهريــا 

السياســي،  واالســتبداد  الرشــيدة،  غيــر  الحوكمــة 

وتــردي األوضــاع االقتصاديــة واستشــراء الفســاد، كما 

تشــابهت معهــا ـفـي آليــة الحــراك والحشــد، وـفـي

عــدة  بعــد  أن حدوثهــا  إال  والمطالبــات،  الهتافــات 

ســنوات مــن الموجــة األولــى تغيــرت خالهــا األوضــاع 

اإلقليميــة بشــكل جــذري أوجــد عــددا مــن االختافات.

إدراكا  أكثــر  الثائــرة  الجماهيــر  كانــت  فمــن جهــة، 

ــه مــن مــآالت  ــر بعــد مــا رأت ــة التغيي لتعقيــدات عملي

علــى  حرصــا  أكثــر  كانــت  ولذلــك  ـى،  األوـل الموجــة 

وحــدة الحــراك وتجــاوزه لاســتقطابات األيديولوجيــة 

واللبنانيــة  الجزائريــة  الحالــة  ـفـي  والطائفيــة، كمــا 

مثــا، كمــا كانــت حريصــة علــى أال تنســاق ســريعا 

الثــوري  الصــف  يفتــت  قــد  ـي  انتخاـب مســار  ـى  إـل

الوثيقــة  نصــت  كمــا  االنتقاليــة  المرحلــة  خــال 

الدســتورية الســودانية، وكذلــك، كانــت أكثــر تمســكا 

الســلطة،  عنــف  مواجهــة  ـفـي  الســلمي  بالمســار 

واقعيــة. أكثــر  بالتغييــر  مطالبتهــا  ســقف  وكان 
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ومــن جهــة أخــرى، كانــت النظــم والقــوى اإلقليميــة 

هــذه  مــع  التعامــل  علــى  وقــدرة  اســتعدادا  أكثــر 

احتوائهــا،  وعلــى  ـي  العرـب الربيــع  مــن  الموجــة 

ففــي حالــة الســودان والجزائــر، تمكنــت المؤسســة 

العســكرية مــن أخــذ زمــام المبــادرة مبكــرا والســيطرة 

– بدرجــات متفاوتــة – علــى مســار التحــول السياســي.

كانــت  فقــط  والعــراق،  لبنــان  حالتــي  ـفـي  أمــا 

ــب  ــة مطال ــا فــي مواجه ــر صلف ــة أكث ــة الحاكم النخب

الشــارع الثائــر، وأكثــر قــدرة علــى التاعــب بالورقــة 

وكذلــك  بــل  المتظاهريــن،  لتفريــق  الطائفيــة 

للتدخــل  اســتعدادا  أكثــر  اإلقليميــة  القــوى  كانــت 

ـفـي  اإليراـنـي  الــدور  كان  فقــد  حلفائهــا،  ودعــم 

الملكيــات  ودور  واللبنانيــة،  العراقيــة  الســاحة 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  وتحديــدا  العربيــة، 

ـفـي  مؤثــرا  الســودانية  الســاحة  ـفـي  واإلمــارات، 

وتوجيههــا. األحــداث  مســار  علــى  الســيطرة 

انحسار الربيع مرة أخرى
الموجــة  انــدالع  علــى  عاميــن  نحــو  مــرور  بعــد 

حــظ أن  يبــدو  ال  العربيــة،  الثــورات  مــن  الثانيــة 

الرغــم  فعلــى  ســابقتها،  مــن  أفضــل  الموجــة  هــذه 
أن  إال  بداياتهــا  ـفـي  أثارتــه  الــذي  الحمــاس  مــن 
آثارهــا قــد احُتويــت إمــا بشــكل جزئــي أو كلــي، ولــم 
بنيــة  ـفـي  تســفر – حتــى اآلن – عــن تحــول حقيقــي 
الجماهيــر. تطمــح  كانــت  كمــا  الحاكمــة  النظــم 

ففــي الســودان، يبــدو أن ما تحقق حتــى اآلن هو التخلص 

من النخبة الحاكمة المنتمية للحركة اإلسامية، دون أن 

يحدث تغيٌر ملحوظ في مدى سلطوية النظام أو كفاءته.

]9[
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صحيــح أن الســلطة االنتقاليــة تتمثــل فيهــا األطــراف 

المدنيــة والعســكرية بشــكل شــبه متســاٍو، وأنهــا 

ــة  أخــذت خطــوات جــادة مــن أجــل المصالحــة الوطني

ــل المســلحة، ومــن أجــل عــودة  مــع عــدد مــن الفصائ

الجانــب  أن  إال  ـي،  الدوـل المجتمــع  ـى  إـل الســودان 

العســكري مــازال مهيمنــا علــى المشــهد السياســي، 

الســعودية  )تحديــدا  إقليميــة  أطــراف  مــن  بدعــم 

المدنيــة  القــوى  يعتــري  بينمــا  واإلمــارات(، 

الضعــف واالنقســام، كمــا أن األوضــاع االقتصاديــة 

توتــرا  يســبب  بمــا  مترديــة  مازالــت  والخدمــات 

آٍن آلخــر. مســتمرا واحتجاجــات شــعبية تندلــع مــن 

العهــدة  إســقاط  مــن  الحــراك  تمكــن  الجزائــر،  ـفـي 

الخامســة، ومــن فتــح قضايــا فســاد ضــد أقطــاب نظــام 

بوتفليقة، مثل شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، ورئيس 

الحكومــة أحمــد أويحــي، ورئيــس المخابــرات الجزائريــة 

المقــال محمــد مديــن المعــروف باســم الجنــرال توفيق.

لكــن، علــى جانــب آخــر، كان دور المؤسســة العســكرية 

فقــد األحــداث،  مســار  علــى  الســيطرة  ـفـي  حاســما 

رئاســية انتخابــات  باتجــاه  بالدفــع  أجندتهــا  فرضــت 

مطالبــة  أي  ورفــض  الدســتور،  وبتمريــر  ســريعة، 

النظــام  بطبيعــة  المســاس  أو  انتقاليــة،  بحكومــة 

السياســي القائــم، وقــد أدى تضــارب األجنــدات هــذا إلى 

موجــة اعتقــاالت طالــت العشــرات مــن قيــادات الحــراك 

، وإلــى التضييــق علــى التظاهــرات الشــعبية اســتفادة 

مــن اإلجــراءات االحترازيــة لمواجهــة جائحــة كورونــا.

لــم  العــراق ولبنــان  ـفـي كل مــن  انتفاضتــا أكتوبــر 

اإلطاحــة  فبعــد  التأثيــر،  علــى  القــدرة  بــذات  تكــن 

برئيســي الــوزراء اللبناـنـي والعراـقـي، دخــل الحــراك

فعلــى  البوصلــة،  فقــدان  مــن  حالــة  ـفـي  الشــعبي 

الرغــم مــن اســتمرار الفعاليــات لعــدة أشــهر إال أن 

تماســك النخبــة الحاكمــة علــى تناقضاتهــا، وتعمــق 

االســتقطابات الطائفيــة، وتعقــد المشــهد اإلقليمــي 

فــي مقابــل غيــاب قيــادات وازنــة معبــرة عــن الحــراك، 

ــن حــول ســؤال مــا العمــل، كل  وانقســام المتظاهري

ــر فــي طبيعــة النظــام  ــك حــال دون أن يحــدث تغي ذل

وتبعاتهــا  الجائحــة  أزمــة  جــاءت  ثــم  السياســي، 

االقتصاديــة  وآثارهــا  التجمعــات،  تقييــد  علــى 

زخمــه. مــن  الكثيــر  الحــراك  لتفقــد  ]12[الوخيمــة 
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خاتمة
بعــد مــرور عاميــن، يبــدو أن الموجــة الثانيــة للثــورات 

أنجزتــه  فمــا  االنحســار،  طــور  دخلــت  قــد  العربيــة 

بدرجــات متفاوتــة   - إحــال  بيــن  يتــراوح  اآلن  حتــى 

بنيــة  ـفـي  السياســية دون تغيــر حقيقــي  للنخبــة   –

النظــام، مــع إصاحــات محــدودة – وأحيانــا شــكلية – 

ــة  ــة، أو مراوح ــودانية والجزائري ــة الس ــا فــي الحال كم

واللبنانيــة،  العراقيــة  الحالتيــن  ـفـي  كمــا  المــكان 

االســتقرار،  عــدم  حالــة  اســتمرار  مــن  الرغــم  وعلــى 

ــة إال أن تطورهــا إلــى  ــات االحتجاجي وتواصــل الفعالي

حالــة ثوريــة مكتملــة مــرة أخــرى مــن غيــر المحتمــل.

الموجــة  هــذه  نتائــج  محدوديــة  تفســير  ويمكــن 

بطبيعــة  مرتبــط  بعضهــا  عــدة،  بعوامــل  الثوريــة 

ـي – دون  الحــراك، الــذي هــو عفــوي – وربمــا ارتجاـل

أن  ودون  مأسســة،  أكثــر  أشــكال  ـى  إـل يتطــور  أن 

ينتــج قيــادات ذات شــرعية معتــرف بهــا، وبعضهــا 

والــذي  المواـتـي،  غيــر  اإلقليمــي  بالظــرف  مرتبــط 

تمزقــه الصراعــات األهليــة واالســتقطابات الطائفيــة، 

والــذي بــات ســاحة للحــروب بالوكالــة بيــن أطــراف 

إقليميــة ودوليــة، وبعضهــا مرتبــط بالنظــام الدولــي 

ذاتــه، والــذي يمــر بفتــرة تحــوالت وال يقيــن حــادة، 

ويشــهد انحســارا فــي القيــم الديمقراطيــة الليبراليــة.

ــار الممتــدة لموجتــي  لكــن ممــا ال شــك فيــه فــإن اآلث

الثــورات العربيــة لم تتكشــف بعد، فطــوال عقد كامل 

لــم تهــدأ ثائــرة شــعوب المنطقــة مطالبيــن بحقوقهم 

السياســية واالجتماعيــة المهــدرة، وطــوال هــذا العقد 

تغيــرت قناعــات ومســلمات، وتراكــم لــدى الشــعوب 

ــد مــن الخبــرات، وتعرضــت النظــم االســتبدادية  العدي

إلــى تــآكل فــي شــرعيتها وفاعليتهــا، وهــو مــا يؤكــد 

ــه  ــم تنت ــة التحــول التــي تمــر بهــا المنطقــة ل أن عملي

االحتمــاالت. كافــة  علــى  مفتوحــة  ومازالــت  بعــد 
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ـي  بتوـل الحديثــة  المصريــة  الدولــة  لميــاد  يــؤرخ 

محمــد علــي باشــا حكــم مصــر عــام 1805. أعقــب ذلــك  

انطــاق مشــروعه ـفـي بنــاء مؤسســات حكــم علــى 

النمــط األوروبــي وتحقيــق االســتقال بحكمهــا عــن 

التبعيــة العثمانيــة. رغــم ذلــك، شــهد القــرن المصــري 

بعــد  علــي  محمــد  هزيمــة  مــن  الممتــد  الطويــل 

معاهــدة لنــدن عــام 1840 إلــى قيــام ثــورة يوليــو عــام 

1952 تحــوالت متتابعــة ـفـي بنيــة الدولــة المصريــة 

ــة،  بحكــم الصــراع علــى الســلطة فــي الســنوات التالي

خاصــة بعــد االحتــال اإلنجليــزي لمصــر عــام 1882.

ذلــك  ـى  إـل المجتمــع  نظــر  ـفـي  الدولــة  مثلــت  لقــد 

ــاز  ــة بإنج ــر مخول ــذ غي ــات تنفي ــرد مؤسس ــت مج الوق

والتنميــة  كاالســتقال  محــددة  سياســية  مهــام 

وإنمــا المختلفــة،  الفســاد  صــور  علــى  والقضــاء 

ـى قــوى سياســية وطنيــة  يعــود التخويــل بذلــك إـل

بأخــرى. أو  بصــورة  الســلطة  ـى  إـل الوصــول  تحــاول 

الجيــش  بــه  قــام  الــذي  الريــادي  الــدور  ورغــم 

ـي  المصــري ـفـي التجربــة العرابيــة، أدت هزيمــة عراـب

الخديويــة  المؤسســة  تشــويه  مــن  تبعهــا  ومــا 

المصــري  الجيــش  وتفكيــك  للتجربــة  والعثمانيــة 

الــدور  يتراجــع  أن  ـى  إـل الســودان،  ـى  إـل وإقصائــه 

ومــا  الجيــش،  يلعبــه  أن  يمكــن  الــذي  السياســي 

الدولــة  صــورة  علــى  الــدور  هــذا  يضفيــه  أن  يمكــن 

لــدى المجتمــع وتحويلهــا إلــى فاعــل سياســي وطنــي

المصــري  للجيــش  البطيئــة  البنــاء  إعــادة  ورغــم 

اإلنجليــز  مــع  للمعاهــدة  وفقــا   1936 عــام  منــذ 

المصــري الجيــش  يكــون  أن  اســتهدفت  التــي 
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رديفــا ممكنــا فــي الحــرب المرتقبــة مــع النازيــة، فقــد 

ظلــت التوقعــات عــن دور الجيــش منخفضــة خاصــة 

بعــد تنــازل الوفــد عــن قيادتــه للملــك ثــم هزيمــة 

الجيــش المهينــة في حــرب 1948 وعجزه عن لعب دور 

محــوري فــي معــارك القناة بعد إلغــاء معاهدة 1936.

مولد »الدولة القاطرة«
مثلــت ثــورة يوليــو تحوال جذريا على مســتوى بنية الدولة 

ووظيفتها كذلك. صحيح أن نظام يوليو ورث دولة قائمة 

بالفعل، لكنه أعاد هيكلة مؤسساتها وتحديد منطقها.

ذلــك  منــذ  واحــدة.  مركزيــة  منظومــة  ضمــن 

الزمــن  عبــر  اســتمرارية  الدولــة  اكتســبت  الوقــت، 

المصــري  القــرن  ـفـي  عليهــا  تحصلــت  قلمــا 

وترســخت  إليــه،  أشــرنا  أن  ســبق  الــذي  الطويــل 

االســتمرارية. تلــك  عبــر  بالتأكيــد  يوليــو  هيكلــة 

مــن ناحيــة الوظيفــة، فبنجــاح عبــد الناصــر وضباطه في 

القضــاء علــى المطالــب الديمقراطيــة بختــام مــارس 

1954، انطلقت القيادة الجديدة بوضوح من شــرعيتها 

قــوى  بيــن  سياســية  قــوة  تمثــل  ال  ثوريــة  كقيــادة 

سياســية أخــرى، وإنمــا تســيطر علــى جهــاز دولــة يمثــل 

هو نفســه الجسد السياسي للسلطة الثورية الجديدة.

قبــل  قائمــا  كان  الــذي  التمييــز  انتهــى  بذلــك، 

مؤسســات  هــي  بمــا  الدولــة  بيــن   1952 يوليــو 

التــي  والســلطة  تنفيذيــة،  أدوارا  تلعــب  حكــم 

ــات  ــك المؤسس ــتخدم تل ــية تس ــوى سياس ــا ق تتواله

وطنيــة. غيــر  أو  وطنيــة  أهــداف  لتحقيــق 

قامــت الناصريــة انطاقــا مــن فرضيــة ســتجد الحقــا 

ــن، وهــي  ــن المثقفي ــدد م ــدى ع ــة ل ــا النظري صياغته

أن الدولــة أصبحــت الطــرف السياســي المخــول بإنجــاز 

التحديــث ســواء الوطنيــة. وفــق نظريــات  المهــام  أعيــد تشــكيل الجهــاز األمنــي برمتــه علــى يــد الثاثــي 

زكريــا محيــي الديــن، صــاح نصــر، شــمس بــدران )هــل 

الشــيء  ذلــك  أن  بصراحــة  اليــوم  نقــول  أن  يمكــن 

ــر  ــيادية« فــي مص ــزة الس ــمى »األجه ــض المس الغام

مــا هــو إال امتــداد لتلــك المنظومــة األمنيــة التــي 

ليــس  الجهــاز،  هــذا  أدار  الثاـثـي؟(.  هــذا  أسســها 

الشــأن األمنــي فحســب، وإنمــا الشــأن الداخلــي برمتــه 

ــو  ــح ه ــث أصب ــة بحي ــات الخدمي ــك الملف ــا فــي ذل بم

ــش. ــل الجي ــة قب ــة التنفيذي ــة للمنظوم ــواة الصلب الن

ـى جانــب ذلــك، تولــت قيــادات عســكرية معظــم  إـل

الهيئــات الحكوميــة بحيــث تــآزرت الدولــة بأســرها 
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ــة الوطنيــة  ــاء الدول الليبراليــة أو الماركســية، فــإن بن
الوطنيــة  الثــورة  إنجــاز  )أو  المجتمــع  وتحديــث 
هــي  الشــهير(  الماركســي  بالتعبيــر  الديمقراطيــة 
البرجوازيــة  أو  الوســطى  الطبقــة  تنجزهــا  مهمــة 
الوطنيــة. فشــل الوفــد ـفـي إنجــاز المهمتيــن معــا، 
االســتقال الوطنــي مــن جهــة، والتنميــة االقتصاديــة 
)كان الوفــد نفســه حزبــا يغلــب عليــه مــاك األراضــي، 
وهــو مــا تعمــق بعــد معاهــدة 1936 حيــث تهمــش 
الجنــاح الشــعبي فــي الحــزب تمامــا( مــن جهــة أخــرى.

ومــن  فإنــه،  الفشــل،  ذلــك  أســباب  كانــت  أيــا 

هــذا  مثلــت  أخــرى  سياســية  قــوى  فشــل  قبلــه 

الجيــش  جعــل  الوطنــي،  البرجــوازي  الطمــوح 

تحديــدا، ومــن ورائــه الدولــة، الطــرف الوحيــد الــذي 

الوطنيــة  الثــورة  إلنجــاز  عليــه  التعويــل  يمكــن 

ــة واالقتصــاد والثقافــة. ــة: تحديــث الدول الديمقراطي

اندفــع المثقفــون المصريــون وراء تلــك النظريــة وفــي 

ــف  ــة الضع ــاوز حال ــة«؛ تج ــس »النهض ــم هاج عقوله

حســاب  علــى  وإن  مصــر  تعانيهــا  التــي  والتخلــف 

بهمــا  التضحيــة  يمكــن  اللذيــن  العدالــة  أو  الحريــة 

تحتاجــه  مــا  »التنميــة« هــي  ال  »النهضــة«  مؤقتــا. 

مصــر بحســب أنــور عبــد الملــك ـفـي كتابــه »مصــر: 

مجتمــع جديــد يبنيــه العســكريون«. ووفــق خصوصية 

أن  الملــك  عبــد  يؤكــد  الزمــن،  ـفـي  ضاربــة  مصريــة 

الدولــة المركزيــة هــي وحدهــا القمينــة بإنجــاز ذلــك.

القاطــرة،  أو  الرافعــة  القويــة  الدولــة  ومــن مقولــة 

خيــال  بأســره  والمجتمــع  المثقفيــن  لــدى  ترســخ 

الدولــة، وجــرى  فيــه  تتجســد  الــذي  القــوي  الرجــل 

أحمــس  مــن  كلهــا  التاريخيــة  النمــاذج  اســتحضار 

ـي )أنتــج فيلــم »الناصــر صــاح  وصــاح الديــن األيوـب

واضحــة  إســقاطات  متضمنــا   1963 عــام  الديــن« 

للشــخصية التاريخيــة وســياقها علــى شــخص الرئيــس 

أضيــف  ثــم  علــي؛  ـى محمــد  إـل الناصــر(  عبــد  جمــال 

جمــال عبــد الناصــر كامتــداد حديــث لهــؤالء األســاف.

شــيوعيون، محافظــون، ليبراليــون، أدبــاء وقانونيــون 

إيمانــا  بالنظريــة  آمنــوا  ديــن،  وعلمــاء  وفاســفة 

االعتقــال. ســنوات  تزعزعــه  لــم  حــد  ـى  إـل صادقــا 

»مش ناصري، وال كنت في يوم، بالذات في زمنه وفي 

حينه.. لكن العفن وفساد القوم نساني حتى زنازينه«

هكــذا كتــب عبــد الرحمــن األبنــودي الــذي اعتقــل 

ــاء جمــال عبــد الناصــر. لســتة أشــهر عــام 1966 فــي رث

النظام والدولة: يهوذا والمسيح
ــر 1973  ســّببت سياســات الســادات بعــد حــرب أكتوب

صدمــة لهــؤالء المثقفيــن. علــى الصعيــد الوطنــي، 

اختفــى حلــم االســتقال والتحــرر والوحــدة باالندفــاع 

ــد  ــى الصعي ــرائيل. وعل ــع إس ــرد م ــام المنف ــو الس نح

االقتصــادي، جــاءت سياســات االنفتــاح االقتصــادي 

لتقضــي على أي خيــال عن الدولة القاطرة أو الرافعة. 

وصــف غالــي شــكري مــا يحــدث بأنــه »ثــورة مضــادة«.
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لتقضــي على أي خيــال عن الدولة القاطرة أو الرافعة. 

وصــف غالــي شــكري مــا يحــدث بأنــه »ثــورة مضــادة«.

مــن  واحــدة  تتبلــور  بــدأت  الوقــت،  هــذا  ـفـي 

المصــري؛  السياســي  الفكــر  ـفـي  المقــوالت  أهــم 

دولــة  هنــاك  والنظــام.  الدولــة  بيــن  التمييــز 

مــن  محيــص  وال  وطنيــة،  الجوهــر  ـفـي  هــي 

اســتعادتها ألنــه ال بديــل عنهــا إلنجــاز »النهضــة«.

الســلطة  »النظــام«،  آخــر  جانــب  علــى  هنــاك 

السياســية التــي تصــادر الدولــة لمصالحهــا الشــخصية. 

تتحالــف تلــك الســلطة »النظــام« مــع رأس المــال، 

وهــو رأس مــال زبائنــي ال وطنــي، أي أنــه ال يلعــب 

علــى  يعمــل  وإنمــا  االقتصاديــة  التنميــة  ـفـي  دورا 

ضمــن  المحليــة  والمــوارد  الســوق  اســتغال 

الوطنيــة. المصالــح  تهمهــا  ال  عالميــة  منظومــة 

الديمقراطية هي الحل الذي أدت إليه تلك 

المقولة. إذا كانت المشكلة في النظام أو 

السلطة فإن الديمقراطية تضمن حماية 

الدولــة مــن فســادها. كان طــارق 

البشــري هــو أهــم مــن صــاغ تلك 

المعادلــة التي مــرة أخرى، انضوى

تحت مظلتها  الواســعة، الوطنية 

الديمقراطية، يساريون وليبراليون 

ومحافظون. على مدى عقدين  متتاليين، 

 الثمانينّيــات والتســعينّيات، كانــت هناك

حالة ممتدة من الترقب تجاه مبارك بنسقه

البطــيء والحــذر الذي كســره ابنه جمال.

بعد الحادي عشــر من ســبتمبر، تســارعت 

خطــى الدولة نحــو نيوليبرالية أكثر جدية،

علــى  ـي  العرـب محيطهــا  عــن  مصــر  وانعزلــت 

اســتراتيجيا«  »كنــزا  مبــارك  معــه  بــدا  نحــو 

مــرارا. ذلــك  تكــرار  جــرى  كمــا  إلســرائيل 

المهــم أن اإليمــان بالدولــة لــم يتزحــزح رغــم كل تلــك 

بالديمقراطيــة،  إيمــان  مــع  تــوازى  لكنــه  العقــود، 

وهــو إيمــان منطلــق باألســاس مــن الضمانــة التــي 

تقدمهــا الديمقراطيــة لوطنيــة الدولــة، وليــس مــن 

الرغبــة ـفـي الحريــة والعدالــة نفســيهما. المقصــود 

باألولويــة  يحتفــظ  ظــل  النهضــة  هاجــس  أن 

يحفــظ  الهاجــس  وظــل  والعدالــة،  الحريــة  علــى 

الخاصــة. الوطنيــة  مكانتــه  الدولــة  لجهــاز  كذلــك 

السياســية  القــوى  تصــورت   ،2013 يونيــو   30 بعــد 

الوطنيــة  أرضيــة  ـى  إـل عــادت  أنهــا  المصريــة 

الديمقراطيــة ولكــن متخلصــة من اإلســام السياســي. 

كان مــن الســهل طبعــا أن يبــدو الرئيــس السيســي 

لكــن  الدولــة.  تلــك  لتجســيد  مناســب  كشــخص 

الديمقراطيــة  أن  اتضــح  الوقــت،  مــن  قليــل  بمــرور 

شــق  عــودة  ـى  إـل أدى  مــا  المعادلــة،  مــن  تختفــي 

المعارضــة. مربــع  ـى  إـل ســريعا  القــوى  هــذه  مــن 

    بالتنازل عن تيران وصنافير واالندفاع نحو نيوليبرالية         

                      بينوشــيه واســتمرار التبعيــة للخليــج       

                                   تحطمت المعادلة بالكلية فعاد  

                          شق آخر إلى المعارضة بحلول عام 2015.    

                          لكن المقولة تبقى حية:

                      ال محيص عـــن الدولة. إذن، بـــمجرد أن 

                   تـتـحـســـن تــــتـحـســـن الســـيــــاســـــات

                    االقتصاديــة أو الخارجـــيـــــة للنـــظــــام

                      ستعود النخب السياسية والثقافية إلـى 

                     »حـظـيـــرة« الدولــة. هــذا مــا بــدأ يحــدث  

                      بالفعل منذ 2020 على األقل.
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الصــراع  احتــدام  ليبيــا،  ـفـي  تركيــا  مــع  الصــدام 
النهضــة، اســتقرار األوضــاع االقتصاديــة  حــول ســد 
والعقــارات  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  اســتمرار  مــع 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  ينجزهــا  التــي  الهائلــة 
الخليجيــة  السياســات  عــن  الفطــام  السيســي، 
فلســطين،  ـفـي  عقانيــة  أكثــر  موقــف  واســتعادة 
النهضويــة. الدولــة  مقولــة  يبعــث  ذلــك  كل 

الصراع مع الدولة على الدولة
مــن هذا الســرد، تتبلــور المعضلة السياســية المصرية: 
إن الدولــة ـفـي مصــر، بنواتهــا العســكري واألمنــي، 
تــرى نفســها فاعــا سياســيا يمتلــك شــرعية الحكــم، 
ومــن هنــا فإنهــا تمثــل عائقــا، ليــس فحســب ضــد 
ــر حقيقــي للسياســات  الديمقراطيــة، وإنمــا ضــد تغيي
العامــة والخارجيــة ـفـي مصــر، بمعنــى أنــه ال تراجــع 
عــن كامــب ديفيــد والــدوران فــي الفلــك األمريكــي/

عــن  تراجــع  الخليجيــة، وال  اإلســرائيلي والمنظومــة 
حقيقيــة  مؤسســية  إصاحــات  وال  النيوليبراليــة، 
تخلــق اتزانــا ـفـي الســلطة وتثبــت ســيادة القانــون.

آســيوية  بلــدان  ـفـي  كمــا  الاتينيــة  أمريــكا  ـفـي 
وربمــا أفريقيــة، كانــت لــدى المؤسســة العســكرية 
نفســها،  السياســية  والثقافــة  االنحيــازات  والدولــة 
ثقافــة  هنــاك  تكــن  لــم  البلــدان  تلــك  ـفـي  لكــن 
مصــر. ـفـي  كمــا  الدولــة  بوطنيــة  تؤمــن  شــعبية 

فــي تلــك البلــدان، كانــت قطاعــات شــعبية واســعة، 

مثــا، البرازيــل  ـفـي  والســود  األصلييــن  كالســكان 

البيضــاء ذات  النخــب  الدولــة هــي دولــة  أن  يــرون   

ـي. هــذه القطاعــات شــكلت قواعــد  األصــل األوروـب

شــعبية راســخة للحــركات الديمقراطيــة واليســارية 

حالــة  خلقــت  مؤسســية  إصاحــات  إحــداث  فرضــت 

مــن االتــزان والمنــاورة وحــدا أدنــى مــن الديمقراطيــة.

ـفـي  التشــكك  بمجــرد  مســموحا  ليــس  مصــر،  ـفـي 

الدولــة. بــل إن بوســع الدولــة أن تقــول أن أمريــكا 

تتآمــر عليهــا بينمــا هــي حليــف موثــوق للواليــات 

البرازيــل  ـفـي  يحــدث  أن  يمكــن  ال  هــذا  المتحــدة. 

حليــف  أنــه  ـفـي  واضــح  هنــاك  فالجيــش  مثــا، 

للواليــات المتحــدة وأنــه يدعــم االنفتــاح النيوليبرالــي.

الدولــة ـفـي مصــر ال تكــذب، فهــي مقتنعــة بأنهــا 

فــي حالــة منــاورة أزليــة منــذ 1967 علــى األقــل، »عنــق 

الزجاجــة« كمــا اعتاد مســئولون أيام مبــارك أن يقولوا 

حتــى صــارت الكلمــة مثــار ســخرية. هــذه المنــاورة هي 

مــا يجعــل النيوليبراليــة ـفـي مصــر عرجــاء، فقدمهــا 

واجهــات  تديرهــا  دولــة ضخمــة  رأســمالية  األخــرى 

أنهــا  غيــر  الخــاص  القطــاع  ـى  إـل تنتمــي  اقتصاديــة 

تابعــة لمؤسســات عســكرية وأمنيــة. وهــي حليــف 

للواليــات المتحــدة غيــر أنهــا مــا زالــت تحتفــظ بــإرث 

مــن الــود الصامــت مــع األقطــاب العالميــة المختلفــة.

هــذا كلــه يعنــي أن أي قــوى سياســية فــي مصــر عليهــا 

الحالــة  تلــك  أن تتبنــى موقفــا شــديد االتــزان تجــاه 

الملتبســة. ال يمكنك في مصر أن تشــن هجوما مباشــرا 

علــى الدولــة ألن الدولة تتطابق مع الوطن. وال يمكنك 

كذلــك أن تســلم بهــذه الوطنيــة ألن هــذا التســليم لــم 

يقــد إال إلــى ذيلية لدولة مناورة وغيــر جادة في اإلصاح.

في الواقع، ال يمكن أن تصلح الدولة في مصر إال انطاقا 

مــن تأكيــد احترامك لإرث الوطني للدولــة المصرية، أو 

كمــا قــال محمد عبده ذات يوم في رســالة لجمال الدين 

األفغاـنـي: »ال نقطــع رأس الديــن إال بســيف الديــن«.
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ــر 2011، ونحــو  ــورة يناي بعــد مــرور عشــر ســنوات مــن ث
ثمــان ســنوات مــن االنقاب العســكري، يرســل النظام 
الحاكــم فــي مصــر إشــارات متضاربــة، تعكــس بعضهــا 
ثقــة بالغــة تجــاه الســيطرة الشــاملة علــى األوضــاع 
الداخليــة، بينمــا ال يمكــن فهــم اإلشــارات األخــرى 
ســوى بــأن اســتقراره الحالــي بالــغ الهشاشــة ويفتقــد 
لمقومــات االســتمرار. ولتقديــر مــدى تقــدم أجنــدة 
النظــام، أو تعثرهــا، يجب ابتــداء معرفة هذه األجندة. 

ما الذي يسعى إليه النظام حقا؟
ــه نظــام السيســي،  إذا أمكــن تلخيــص مــا يســعى إلي

فهــو: »اســتعادة الدولــة«. لقــد مّثــل صعــود اإلخــوان 

ــدى المؤسســة العســكرية  ــاد إحساســا ل لرئاســة الب

الدولــة  بــأن  البيروقراطيــة  ونخبــة  األمــن  وأجهــزة 

اخٌتطفــت؛ ليــس فقــط ألن اإلخــوان هــم عــدو الدولــة 

التاريخــي، ومنافســها اإليديولوجــي، ولكــن ألن هــذا 

تزامــن مــع تهديــد بــ »اســتباحة الدولة« بصــورة عامة:

القضــاء  تعيينــات  والمحافظــون،  الحكومــة  وزراء 

والنيابــة العامــة، الدراســة ـفـي الكليــات والمعاهــد 

الشــعب  مجلــس  تركيبــة  والشــرطية،  العســكرية 

والشــورى والجمعيــة الدســتورية... إلــخ. مّثــل هــذا 

تهديــدا لنخبــة الدولــة التــي تتوارثهــا منــذ عقــود، 

والذيــن نظــروا لهــؤالء الوافديــن علــى الدولــة مــن 

خارجهــا كغربــاء وطارئين، ليــس من حيث تأهيلهم أو 

قدراتهــم الشــخصية كأفــراد، ولكــن فــي األســاس مــن 

حيــث كونهــم ببســاطة مواطنيــن عادييــن ال ينتمــون 

النخبــة.  ودوائــر  لشــبكة  أيديولوجيــا  وال  اجتماعيــا 

وقــد عّبــر قائــد كبيــر بالمجلــس العســكري عــن نفــس 

الحالــة قائــا ألحــد المســؤولين البارزيــن ـفـي عهــد 

الرئيــس الراحــل »محمــد مرســي«، عقــب االنقــاب 

مــع  بالعمــل  إلقناعــه  محاولــة  خــال  العســكري 



38 مجلة ُسبل العدد )2( 

فيهــا  علــي،  محمــد  دولــة  »هــذه  الجديــد:  النظــام 

جمهــور  مــن  االنتقــال  هنــا،  وفاحيــن«.  باشــوات 

يتــم  ال  »الباشــوات«  طبقــة  ـى  إـل »الفاحيــن« 

بمســتوى اقتصــادي معيــن أو تأهيــل أكاديمــي أو 

ــل  ــال العم ــن خ ــم م ــى ت ــل وال حت ــة. ب ــرة تخصصي خب

عهــد  خــال  رفيــع  منصــب  ـفـي  الدولــة  جهــاز  ـفـي 

الرئيــس »مرســي«؛ لكــن شــرط االنتقــال هــو العمــل 

مــع نخبــة الدولــة التاريخيــة بنــاء علــى دعوتهــا هــي.

وسياســاته  النظــام  إجــراءات  تأمــل  فــإن  ولذلــك، 

ــد  ــح أن تحدي ــن الراج ــل م ــة، يجع ــة واألمني االقتصادي

ال  لهــا  التصــدي  عليــه  التــي  للمشــكلة  النظــام 

ــرار  ــاالت تك ــر 2011 واحتم ــورة يناي ــط فــي ث ــل فق تتمث

موجاتهــا فحســب، ولكــن أيضــا تتمثــل ـفـي نظــام 

الدولــة«،  »أضعــف  الــذي  مبــارك«  »حســني  حكــم 

علــى  الازمة/الطبيعيــة  الســيطرة  وأفقدهــا 

السياســة واالقتصــاد، ومــن ثــم جعــل الثــورة ممكنــة، 

الدولــة مــن قبــل المجتمــع. المنــاخ لتحــدي  وهيــأ 

مــن بيــن أهــم مــا يمكــن اإلشــارة إليــه كمثــال لهــذه 

الخطــوات واآلليــات، مــا يلــي:

أوال: إعادة صياغة المزاج الشعبي
مــن أجــل مقاومــة الخطــاب العــام الــذي كان يضــع 

إجــراء وضــرورة  الديمقراطيــة  لتعزيــز  األولويــة 

ــة واســعة،  ــة واجتماعي إصاحــات سياســية واقتصادي

وفــرض  آخــر  خطــاب  تطويــر  النظــام  علــى  كان 

أولويــات أخــرى. لذلــك، ومــن خــال هيمنــة شــاملة 

علــى  الدولــة  عملــت  اإلعامــي،  الخطــاب  علــى 

ــر إلحاحــا: األمــن؛ ليــس فــي  ــب آخــر أكث ــر متطل تصدي

جوانبــه الشــاملة - التــي تشــمل األمــن االقتصــادي 

واالجتماعــي علــى ســبيل المثــال - ولكــن األمــن فــي 

مفهــوم بدائــي تمامــا: األمــن الشــخصي بمفهــوم 

ومــن  المــادي  األذى  مــن  الحمايــة  أي  »هوبــز«، 

االعتــداء علــى الممتلــكات، بــداًل مــن الحمايــة مــن 

انتهــاك الخصوصيــة أو العمــل علــى تحقيــق ظــروف 

حيــاة أفضــل. األمــن متمثــا ـفـي أن يخــرج الشــخص 

مــن بيتــه ويعــود إليــه دون أن يعتــدي عليــه أحــد فــي 

الطريــق، أو أن يســطو علــى بيتــه أثنــاء غيابــه. مــن 

هــذه الزاويــة يتــم اســتدعاء ســلطة الدولــة، واإليمــان 

بضرورتهــا كمــزود لألمــن، قبل أن تكون مســؤولة عن 

التنميــة. كمــا تتحــول الديمقراطيــة نفســها إلــى نــوع 

مــن الرفــاه الــذي يمكــن تأجيلــه أو حتــى التضحيــة بــه.

فريــدة.  مصريــة  حالــة  ليســت  هــذه  أن  الحقيقــة 

فاألنظمــة االســتبدادية عمومــا ال تمــارس الهيمنــة 

ــر  ــة القه ــف وممارس ــال العن ــن خ ــع م ــى المجتم عل

أيضــا  ولكّنهــا  فقــط،  أعلــى  مــن  الطاعــة  وفــرض 

تطــور أشــكاال مخادعــة للســيطرة واإلقنــاع، وبتعبيــر

ُتفــرض  »ال   :»Béatrice Hibou هيبــو  »بياتريــس 

الســلطة مــن األعلــى، ولكنهــا تتحايــل علــى الرغبــات، 

وعلــى تلــك العناصــر اإليجابيــة التــي تحــرك األفــراد«. 

مطلوبــة،  وســلطتها  الدولــة  تصبــح  ثــم،  ومــن 
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الدولــة«، حيــث  مــا يســميه فوكــو »رغبــة  وتخلــق 

ســلطتها  وحضــور  الدولــة  تدخــل  مطلــب  يكــون 

يتعلــق  مــا  بقــدر  واالســتقرار  باألمــن  »يتعلــق 

بالحمايــة والبنــاء الوطنــي أو العــدل والمســاواة«.

قــد تفســر »معادلــة الحمايــة« هــذه مؤشــرا يســتحق 

االقتصاديــة،  األوضــاع  تتدهــور  فبينمــا  التأمــل. 

قــدرة  ـفـي  الفتــة  ثقــة  للــرأي  اســتطاعات  تظهــر 

كمــا  للمواطنيــن.  الحمايــة  توفيــر  علــى  الحكومــة 

مؤسســة  ـفـي  مرتفعــة  ثقــة  نســبة  دائمــا  تظهــر 

إدارة  عــن  الجيــش  مســؤولية  أن  رغــم  الجيــش، 

البــاد كان مــن المتوقــع أن تجعلــه عرضــة بنســبة 

متزايــدة للمحاكمــة الشــعبية علــى نجــاح وظائــف 

الحكومــة االقتصاديــة واالجتماعيــة. لكــن يبــدو أن 

ـى التــي مازالــت تهميــن علــى خيــال  الوظيفــة األوـل

الــرأي العــام هــي مــدى قــدرة الحكومــة، والجيــش 

 وأجهــزة األمــن، علــى فــرض النظــام وتحقيــق األمــن.

]3[

ثانيا: من الدولة العميقة إلى تمثيل الدولة
تجربــة ســنوات الثــورة فيمــا يبــدو جعلــت الجيــش 

بــدور »الدولــة العميقــة«.  يراجــع جــدوى االكتفــاء 

ــادة المؤسســة العســكرية نفســها  فجــأة وجــدت قي

ـي  الحاـل وضعهــا  تحصيــن  تقتضــي  معادلــة  ـفـي 

والمســتقبلي ليــس فقــط مــن خــال األمــر الواقــع، أو 

ــن  ــد م ــن كان الب ــس؛ ولك ــا وراء الكوالي ــات م تفاهم

تقنيــن هــذا الوضــع، وتحصينــه بنصــوص دســتورية 

حالــة  مــن  االنتقــال  تقــرر  أي  معلنــة.  وقانونيــة 

ــكل  ــة بش ــل الدول ــان تمثي ــة، إلــى إع ــة العميق الدول

ـفـي  الصامــت  الشــريك  دور  ممارســة  ومــن  ســافر؛ 

ـى التحكــم ـفـي الســوق مــن  إـل أنشــطة اقتصاديــة، 

خــال قوانيــن وشــركات رســمية وعقــود واتفاقــات. 
العميقــة  الدولــة  حالــة  مــن  االنتقــال  يعنــي  ال 
الســيطرة،  تراجــع  للدولــة  المعلــن  التمثيــل  ـى  إـل
واألمنــي.  البيروقراطــي  النفــوذ  عــن  التخلــي  أو 

بشــكل معلــن يوفــر ميــزة اكتشــف قــادة الجيــش 
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وهــي  الثــورة،  أشــهر  ـفـي  إليهــا  يفتقــدون  أنهــم 

يخضــع  ال  بوضــع دســتوري وقانوـنـي  التمتــع  ميــزة 

الدولــة  علــى  وافــد  أي  لتطمينــات  أو  لمســاومات 

مــن خارجهــا، كمــا فــي حالــة حكومــة الرئيــس الراحــل 

»محمــد مرســي« أو لجنــة كتابــة الدســتور عــام 2012.

ثالثا: تطوير الرقابة الشاملة وتعزيز السيادة
ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن النظــام يبــدو علــى 

عجلــة ـفـي أمــره تجــاه إجــراءات ال يجــب أن يكــون 

لهــا األولويــة، علــى األقــل مــن وجهــة نظــر مراقبيــن، 

مثــل مشــروعات ضخمــة كالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة 

ــرة،  ــة القاه ــم خريط ــد رس ــي تعي ــرق الت ــبكة الط وش

تأجيلهــا  الممكــن  مــن  كان  أخــرى  إجــراءات  أو 

»المخالفــة«،  المنــازل  أوضــاع  تقنيــن  مســألة  مثــل 

عــن  فضــا  المســجلة.  غيــر  العقــارات  وتســجيل 

مثــل  عاديــة،  تبــدو  متنوعــة  تنظيميــة  إجــراءات 

ــم  ــا بالرق ــول وربطه ــف المحم ــرائح الهات ــجيل ش تس

القومــي، وتســجيل عقــود إيجــار العقــارات فــي قســم 

ــيارات  ــة للس ــريحة االلكتروني ــب الش ــرطة، وتركي الش

ـى، تبــدو هــذه  بشــكل إلزامــي.... الــخ. للوهلــة األوـل

اقتصــادي- طابــع  ولهــا  مترابطــة،  غيــر  اإلجــراءات 

رغــم جميعــا،  لكنهــا  إداري،  تنظيمــي  أو  تنمــوي، 

اختــاف حجمهــا ومجالهــا، تشــترك فــي ســياق واحــد: 

تطويــر آليــات الرقابــة، وتحقيــق الســيادة الشــاملة.

أن  »السيســي«  يؤمــن  التــي  الفوضــى  أوجــه  مــن 

ــى  ــة عل ــيطرة الدول ــدم س ــا هــي ع ــدي له ــه التص علي

المواطنيــن بشــكل كاف. أظهــرت الثــورة أن أعــدادا 

قليلــة يمكنهــا توظيــف وســائل تكنولوجيــة حديثــة 

بشــكل غيــر نمطــي بالنســبة ألجهــزة األمــن، وهــو مــا 

يمكــن أن يطلــق سلســلة مــن األحــداث التــي قــد تخرج 

علــى  قــادرة  الدولــة  تكــون  ولكــي  الســيطرة.  عــن 

إجهــاض مثــل هــذه التحــركات، ثمــة بنيــة تحتيــة البــد 

مــن اســتكمالها حتــى يتــم تحقيــق مفهــوم الســيادة 

الشــاملة، الــذي أشــار إليــه ميشــيل فوكــو »ال أحــد مــن 

رعايــاي يمكنــه الهــروب، وال أي مــن أفعالهــم غيــر 

معلومــة«. يجــب أن تكــون الدولــة قــادرة على معرفة 

مــا يقــوم بــه المواطنــون فــي أي وقت، أين يســكنون، 

تحديــد مكانهــم متــى أرادت، مــع مــن يتحدثــون عبــر 

الهاتــف، ومــاذا يكتبون على شــبكات التواصــل.. الخ.

صحيــح أن هــذه طبيعــة الدولــة الحديثــة، لكــّن إعطــاء 

األولويــة لهــذه المشــروعات واإلجــراءات ـفـي ظــل 

الحالــة االقتصاديــة للباد يعكس أهميتها من وجهة 

نظــر النظــام. وبحســب ماحظــة »إســحاق ديــوان« 

ــا  ــة لموارده ــه الحكوم ــارات توجي ــإن مس ــن، ف وآخري

إرادة سياســية وأولويــات مختــارة بشــكل  تعكــس 

مقصــود، وليــس نتيجــة عــدم توفــر المــوارد الازمــة.

ـفـي  الجديــدة  اإلداريــة  العاصمــة  تمثــل  فمثــا، 

ــة  ــا. أظهــرت الثــورة أن الدول جوهرهــا مشــروعا أمني

ــز تركُّ وأن  العاصمــة،  ســكان  أمــام  »مكشــوفة« 
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البلــد  وســط  منطقــة  ـفـي  اســتراتيجية  مؤسســات 

ــا. لذلــك، ســتصبح منطقــة  أصبــح يمثــل تهديــدا أمني

وســط البلــد مســتقبا علــى هامــش البلــد! بــل إن 

ــورة ســيتحول إلــى  ــذي احتضــن الث ــدان نفســه ال المي

جــراج كبيــر َتُحــول تضاريســه الجديــدة دون احتــواء 

رســم  أعيــد  وعمومــا،  الســابق.  كمــا  اآلالف  مئــات 

خريطــة العاصمــة العجــوز بشــبكة الطــرق والكبــاري 

التــي تفتقــد للكثيــر مــن منطــق العمــران ومعاييــر 

الجمــال، بحيــث بــات يســهل أمنيــا التحكــم فيهــا 

وأخيــرا،  منعزلــة.  أمنيــة  مربعــات  ـى  إـل وفصلهــا 

ـى العاصمــة  إـل ســينتقل قلــب الدولــة، »وعقلهــا«، 

العمراـنـي  والتخطيــط  البنــاء  يتــم  حيــث  الجديــدة، 

التحكــم  ابتــداء وفــق هندســة أمنيــة، كمــا ســيتم 

وعددهــم،  والقاطنيــن،  العامليــن  طبيعــة  ـفـي 

الســيطرة.  تحــت  دائمــا  العاصمــة  تظــل  بحيــث 

الحكومــة  تقــوم  االلكتروـنـي،  الجانــب  ـفـي  أمــا 

باســتثمار متقــدم فــي منظومــات »البيانــات الضخمــة 

Big Data« ليــس فقــط مــن أجــل تجميــع معلومــات 

المواطنيــن مــن كافــة قطاعــات الحكومــة الخدميــة 

واألمنيــة، ولكــن مــن أجــل تحليلهــا واســتخدامها 

الدولــة  أصــدرت  كمــا  األمنيــة.  المتطلبــات  وفــق 

قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات )قانــون 

المواطــن  يجعــل  الــذي   ،)2018 لســنة   175 رقــم 

ـفـي المطلقــة  الدولــة  أجهــزة  ســلطة  إزاء  عاريــا 

التــي ومعلوماتــه  بياناتــه  كافــة  علــى  الحصــول 

بتجميعهــا  االتصــاالت  شــركات  القانــون  ُيلــزم 

تســجيل  مثــل  إجــراءات  أمــا  بهــا.  واالحتفــاظ 

لجميــع االلكتروـنـي  الملصــق  وضــع  العقــارات، 

المركبــات عــدا الموتوســيكل ، إبــاغ قســم الشــرطة 

بهويــة المســتأجر الجديــد ألي عقــار، تقنيــن مهنــة 

»الســايس«، وحتــى االتجــاه لتقنيــن مهنــة »البــواب« 

فتتــم ألســباب أمنيــة باألســاس. ليــس فقــط مــن خال 

التحكــم فيهــم مــن خال ســلطة منــح ترخيــص مزاولة 

المهنــة مقابــل ضمــان والئهــم وتعاونهــم مــع أجهزة 

األمــن، ولكــن أيضــا بهدف »ضبــط المنظومــة األمنية 

بعــدم اختــراق أي عناصــر إرهابيــة لتلــك المهنــة«. 
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خاتمة
تتطلــب عمليــة توقــع مســارات مســتقبلية الكثيــر 

هيمنــة  لتحــدي  النفســية  والطاقــة  الشــجاعة  مــن 

الواقــع وســطوته. وليــس المهــم »توقــع« الســيناريو 

والقــدرات  المــوارد  امتــاك  ولكــن  الصحيــح، 

الســيناريوهات  مختلــف  مــع  للتعامــل  الازمــة 

ذلــك،  ـى  إـل باإلضافــة  بفاعليــة.  لهــا  واالســتجابة 

ـفـي  التموضــع  إلعــادة  بالتغييــر  المؤمنــون  يحتــاج 

ينظــر  فبينمــا  سياســي.  كبديــل  المجتمــع  خيــال 

ــام الحالــي  ــات النظ ــر إلــى سياس ــن الجماهي ــاع م قط

باعتبارهــا فاشــلة أو جائــرة أو جعلــت حياتهــم أســوأ، 

يــكاد ال توجــد جهــة أو نخبــة يراهــن عليهــا الــرأي 

ــذا،  ــة نفســها مجــددا. ل ــل، ربمــا إال الدول العــام كبدي

للمعارضــة،  تراكــم خطــاب سياســي  الضــروري  مــن 

واضحــة  جزئيــة  ورؤى  محــددة  توجهــات  يشــمل 

يمكنهــا مــع الوقــت بنــاء وعــي مشــترك حــول مــا 

يجــب أن تكــون عليــه البــاد، وهــو مــا يتحــول عمليــا 

ــرا. ــات متوف ــل ب ــة بدي ــأن ثم ــي ب ــان تلقائ إلــى اطمئن

ــى الدولــة  ــض والتمــرد عل ــباب الكامنــة للرف إن األس

وأن  خاصــة  وتكثيفهــا،  تغذيتهــا،  يجــري  العربيــة 

فادحــة  بصــورة  فشــلت  المضــادة  الثــورة  أنظمــة 

ـفـي إقنــاع الجماهيــر العربيــة بجدارتهــا السياســية 

واألخاقيــة. وإذا كنــا نجــزم بــأن الربيــع العربــي ليــس 

فــورة عابــرة، فمــن المبكــر تمامــا افتــراض أن الواقــع 

الدولــة  احتــكام  لكــّن  هزيمتــه.  يمكــن  ال  ـي  الحاـل

مســار  وضــع  والتوحــش  العنــف  لمنطــق  العربيــة 

التغييــر أمــام معادلــة عاليــة التكلفــة. لذلك، ســيكون 

إعــادة التــوازن لهــذه المعادلــة ضــرورة ملحــة إلعــادة 

وضــع الربيــع العربــي علــى مســار أكثــر قابليــة للمضــي 

قدمــا نحــو غايتــه المرجــوة. وهــذه ليســت مســؤولية 

السياســة  مســؤولية  ولكنهــا  الغاضبــة،  الجماهيــر 

بنــاء  عاتقهــا  علــى  يقــع  التــي  أساســي؛  بشــكل 

وإتاحــة  المجتمــع  دفاعــات  وتعزيــز  قويــة  جبهــات 

التاريخيــة.  حركتــه  أمــام  أوســع  وبدائــل  خيــارات 
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ـفـي  مبــارك  األســبق  الرئيــس  نظــام  دعائــم  بــدأت 

ــارك توريــث  التشــقق منــذ عــام 2004 عندمــا قــرر مب

ــه  ــت خطوات ــا الق ــال،ـ وعندم ــه جم ــلطة إلــى نجل الس

–النخبــة  الحكــم  نظــام  داخــل  مــن  معارضــة قويــة 

القــوى  مــن  عديــد  ومــن  تحديــًدا-  العســكرية 

الحزبيــة،  كياناتهــا  عــن  انفصلــت  التــي  السياســية 

الكرامــة  وحــزب  الوســط،  حــزب  منهــا  كان  والتــي 

المنشــق عــن الحــزب العربــي الناصــري، وحــزب الغــد 

االشــتراكيين  وتنظيــم  الوفــد،  حــزب  عــن  المنشــق 

الثورييــن، واللجنــة الشــعبية لدعــم االنتفاضــة ـفـي 

فلســطين وغيرهــا مــن القــوى التــي اتحــدت علــى 

هــدف منــع توريــث النظــام السياســي لجمــال مبــارك، 

والتــي تماهــت خافاتهــا األيديولوجيــة عبــر التعــاون 

القاهــرة  )مؤتمــر  أبرزهــا  كان  عــدة،  منصــات  ـفـي 

تكــرر الــذي  والصهيونيــة(  اإلمبرياليــة  لمناهضــة 

األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  غــزو  منــذ  لســنوات 

أبــرز  مــن  واحــدة  ومثــل   ،2003 عــام  ـفـي  للعــراق 

منصــات التقــارب والتعــاون بيــن القــوى المعارضــة 

ــي  ــة« الت ــة »كفاي ــذا حرك ــا، وك ــف تياراته ــن مختل م

ضمــت رمــوًزا مــن مختلــف تيــارات السياســة والفكــر، 

المســيري. الوهــاب  عبــد  الراحــل  المفكــر  أبرزهــا 

بيــن  والتنظيمــي  الحركــي  التقــارب  لكــن 

األساســي  الحافــز  يكــن  لــم  المعارضــة  قــوى 

لتحريــك التظاهــرات، بــل كان الزخــم الشــعبي 

والشــبابي الــذي ســبق وصاحــب الشــرارة األولــى 

األبعــاد أبــرز  التاليــة  الفقــرات  وتتنــاول  لهــا، 

الحــركات  مــن  لبعــٍض  واالجتماعيــة  الثقافيــة 

 ،2011 ينايــر   25 تظاهــرات  ـفـي  المؤثــرة  اليافعــة 

بـــ  السياســة  علــم  ـفـي  نســميه  مــا  مثلــت  والتــي 
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مــن  مجموعــة  شــكلته  الــذي  السياســي«  »الجيــل 

القيــم السياســية والتوجهــات نحــو مصيــر مشــترك 

مبــارك  لنجــل  الحكــم  توريــث  منــع  باألســاس  كان 

الحريــات. وقمــع  والفقــر  الظلــم  علــى  والقضــاء 

كانــت الشــرارة األولــى هــي واقعــة انتحــار »بوعزيــزي«، 

التي اكتســبت زخمها بين الشــباب المصري من اتســاع 

ظاهرة االنتحار بســبب القهر السياســي والفقر، فتشير 

إحــدى ســرديات »الثــورة« إلــى حقائــق تداولتهــا صفحة 

»كلنــا خالــد ســعيد« قبيــل التظاهــرات بأشــهر قليلــة.

منهــا أنــه بيــن عامــي 2006 و2011، بلــغ عــدد حــاالت 

مــن  عــدد  وصــل  بينمــا  حالــة  ألــف   12 االنتحــار 

عــام  ـفـي  شــخص  ألــف   100 ـى  إـل االنتحــار  حاولــوا 

2009 فقــط، بنحــو خمســة أضعــاف الرقــم ـفـي عــام

اليوميــة  االنتحــار  حــاالت  معــدل  بلــغ  فيمــا   ،2005

بســبب الفقــر والبطالــة 14 حالــة، وأن أكثــر مــن ثلثــي 

عاًمــا.  25 مــن  أقــل  ذكــورا  شــباًبا  كانــت  الحــاالت 

حيــاة  أي  ـفـي  األمــل  افتقــاد  كان  أخــرى،  بعبــارة 

كريمــة هــو الدافــع خلــف كســر حاجــز الخــوف، األمــر 

الــذي اتضــح مــن مشــاركة أكثــر مــن نصــف مليــون 

شــاب فــي الدعــوة لتظاهــرات 24 ينايــر 2011 ســواء 

)أنــا  صفحــة  أو  ســعيد(  خالــد  )كلنــا  صفحــة  عبــر 

ــل. ــد ســعيد( التــي أنشــأتها حركــة 6 أبري اســمي خال

تكتســب  أن  عجيًبــا  يكــن  لــم  المنطلــق،  هــذا  مــن 

التظاهــرات أعظــم قواهــا البشــرية مــن شــباب األحياء 

الفقيــرة المحيطــة بمركــز القاهــرة –مثــل حــي بــوالق 

وشــبرا الخيمــة ومنشــية ناصــر وعيــن شــمس- وكــذا 

مــن حضــور قضايــا التعذيــب والفقــر والحريــات ـفـي 

المخيــال السياســي للقــوى اليافعــة فــي تلــك الفتــرة.

وإذا أردنا رسم األبعاد الثقافية واالجتماعيةللحركات 

الشبابية آنذاك، يتضح التالي:

تكونــت الحــركات الشــبابية الدافعــة لتظاهــرات يناير 

األســباب  اختلفــت  فئــات عمريــة متباينــة  مــن   2011
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الدافعــة لتكوينهــا بيــن الداعيــن إلســقاط النظــام 

صفحــة  و  إبريــل   6 حركــة  مثــل  القائــم  السياســي 

ــم  ــق التفاه ــن تحقي ــن ع ــعيد، والباحثي ــد س ــا خال كلن

ــن المســلمين والمســيحيين  ــرام بي والتعايــش واالحت

ومختلــف التيــارات األيديولوجيــة في مصــر مثل حركة 

ســلفيو كوســتا، المتأثريــن بأجــواء المــرح والعنفــوان 

الزمالــك  وألتــراس  أهــاوي  ألتــراس  حركــة  مثــل 

»وايــت نايتــس« ، والســاعين للتغييــر الجــذري بحســب 

مــا ســعت لــه الحركــة الوطنيــة للتغييــر »كفايــة«.

بالرغــم مــن تباين فتــرات تبلورها وكثافة اســتعمالها 

الحــركات  كانــت  االجتماعــي،  التواصــل  لوســائط 

اليافعــة قــد تماســت مــع النشــاط السياســي والعمــل 

ينايــر.  25 تظاهــرات  قبــل  بآخــر  أو  بوجــه  العــام 

كوســتا  وســلفيو  إبريــل  و6  كفايــة  مثــل  حــركات 

باإلضافــة لصفحــة »كلنــا خالــد ســعيد« وحــزب التيــار  

المصــري وغيرهــم مــن الحــركات كانــت قــد نشــأت 

وامتــدت مــن رحــم التيــارات األيديولوجيــة والسياســية 

القائمة في مصر طوال حقبة الرئيس األســبق مبارك.

بينمــا مجموعــات جماهيــر الكــرة كألتــراس أهــاوي 

والزمالــك لــم تــدرج العمل العــام والتمــاس بالجماهير 

قبــل 25 يناير بالرغم مــن اصطدامها باألجهزة األمنية 

ربــط  ـفـي  قياداتهــا  ودور  التنظيمــي  وتسلســلها 

مشــجعي الكــرة بنظــام واضــح مــن الحركــة واالتصال.

مــن  مختلفــة  درجــات  الشــبابية  الحــركات  مارســت 

سياســات الوجــود الصدامية التــي تراوحت بين هدفي 

»التعبيــر« بمعنــى الصــرف عــن مشــاعر الغضــب و/أو 

ــًرا  ــة، وكثي »االشــتباك المباشــر« مــع األجهــزة األمني

الصــدام. نوعــي  بيــن  الذهنــي  الحاجــز  ســقط  مــا 

كما استخدمت الصور التعبيرية لخدمة كليهما سواء 

عبــر التواجــد فــي المجــال البصــري والســمعي للحيــاة 

اليوميــة لعامة الجماهير باســتعمال الرســوم الجدارية 

ــر التعــارك مــع  ــل الشــعبية أو عب ــات /المواوي واألغني

أفــراد األجهــزة األمنيــة والجيــش فــي المجــال العــام.

األمنيــة  األنظمــة  لتعامــل  هــذا  أفضــى  وقــد 

التعايــش  مــن  متباينــة  بمســتويات  مصــر  ـفـي 

بــدًءا  الثائــرة،  الشــبابية  الحــركات  مــع  والمواجهــة 

مــن االقتصــار علــى التحريــات والتحقيقــات األمنيــة 

ــب  ــل الجان ــة تمث ــر معياري ــة حركــة مريبة/غي فــي حال

»ســلفيو  مثــل  المحافظــة  األوســاط  بيــن  الثــوري 

تجــاه  واالعتقال/االختطاف/الحبــس  كوســتا«، 

أعضــاء حــركات ذات طابــع سياســي تفاوضــي مثــل 

والمحاكمــات  المصــري،  التيــار  وحــزب  »كفايــة« 

بشــكل   – الجســدية  التصفيــة  و/أو  العســكرية 

غيــر مباشــر - بحــق أفــراد تصنفهــم ضمــن حركتــي 

ـى  إـل انتهــاًءا  إبريــل،  و6  الثورييــن  االشــتراكيين 

المذابــح الجماعيــة مــع مــن تصنفهــم »عــدًوا« مثلمــا 
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حــدث بحــق حركــة »ألتــراس أهــاوي« ـفـي مبــاراة 

األهلــي ضــد المصــري البورســعيدي )فبرايــر  2012(.

التكويــن  كان  أهــاوي«،  »ألتــراس  باســتثناء 

االجتماعي/االقتصــادي لقــوام تلك الحــركات من فئة 

الشــباب مــن الطبقــة الوســطى والدنيــا المقيمين في 

ــب  ــا غل ــرة بينم ــة القاه ــن مدين ــرة م الضواحــي الفقي

علــى قياداتهــا –ببحــث أوضاعهــم المهنيــة وتجــارب 

الوســطى. للطبقــة  انتمائهــم  والســفر-  الســكن 

تراوحــت أدوات الصــدام مــع األنظمــة األمنيــة بيــن 

والوســائط  الجداريــة  والرســوم  األغاـنـي  اســتعمال 

واألناشــيد  والكاريكاتــور  كالكتيبــات  التعبيريــة 

الســاخرة وأغانــي الهيــب هــوب وتســجيات الفيديــو 

ومحــاكاة الرمــوز السياســية والشــعر الســاخر/العامي 

اســتعملت  التــي  واألغنيــات  النــكات  ـى  إـل وصــواًل 

الحاكمــة  الســلطة  رمــوز  بحــق  »خارجــة«  تعابيــر 

)مبــارك ووزراء الداخليــة ثــم المجلــس العســكري(.

ســاد ـفـي أوســاط شــبكات الشــباب بيــن 2011 و2013 

ونشــطاء  والفنانيــن  والمدونيــن  المغنييــن  وجــود 

وســائل التواصــل االجتماعــي وكثيــر مــن الهــواة إلــى 

جانــب المؤلفيــن والكتــاب والمفكريــن الســاخرين، 

ــة ــن والسياس ــر الف ــهد التظاه ــزج فــي مش ــث امت حي

واأليديولوجيــا مع زخم من الغضب والمرح والســخرية 

ــتعمال  ــر اس ــردية التظاه ــد فــي س ــا، وكان الجدي مًع

ــدال عــن هتافــات  ــر الشــارع المصــري ب ســلوك وتعابي

مكــررة تضيــف عــبء األيديولوجيــا إلــى أثقــال الواقــع.  

مــن  أن يخفــي كثيــر  يكــن مســتغرًبا  لــم  ثــم  ومــن 

منتجــي األدوات التعبيريــة مصدرهــا عبــر كثيــر مــن 

تصــل  أن  لضمــان  والصــور  الصــوت  تمويــه  برامــج 

األفــكار إلــى ماييــن مــن مســتخدمي وســائل التواصل 

االجتماعــي دون المخاطــرة بحيــاة المشــاركين فيهــا.

وذلــك إلــى أن تحقــق المطلــب األول للثــورة –تنحــي 

»ألتــراس  مثــل  حــركات  فبــدأت  مبــارك-  الرئيــس 

واألغاـنـي  للشــعارات  ملكيتهــا  إعــان  أهــاوي« 

الــذي   ACAB رمــز  تحــت  الصــادرة  والتســجيات 

يعنــي »جميــع رجــال الشــرطة أوبــاش« وكذلــك 6 

إبريــل ملكيتهــا لجرافيتــي الوجــه الملثــم، إلــى آخــره.

مشــروعية  نقــض  التعبيريــة  األدوات  اســتهدفت 

المــارة،  أعيــن  واجتــذاب  السياســية،  الســلطة 

مشــاهد  مــن  كثيــر  عبــر  الصمــت  حالــة  وإنهــاء 

المعارضــة بالفــرح كارتــداء األزيــاء الزاهيــة وتوزيــع 

ميــدان  ـفـي  الشــرطة  أفــراد  علــى  الحمــراء  الزهــور 

قصيــر  اللحظــي  والتظاهــر  ينايــر   25 يــوم  التحريــر 

المــدى لدقائــق وثــوان معــدودة بــداًل عــن مشــهد 

عبــر  زمًنــا  يطــول  كان  الــذي  التقليــدي  التظاهــر 

ــن  ــر م ــة بكثي ــركات المعارض ــه ح ــوم وتحمل ــار الي نه

والجهــاد. الحماســة  شــعارات  أو  الظلــم  بكائيــات 

الصــور  اســتبدال  يتــم  كان  مــا  ســرعان  كذلــك، 

جمهــور  اعتادهــا  التــي  التعبيريــة  والرمــوز 

اختفــي  مــا  فســرعان  األمــن،  وأنظمــة  المــارة 
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الصمــت والوقــوف أمــام النيل/البحــر، ليحــل محلــه 
ملصقــات  ثــم  »الشــال«،  ثــم  »فانديتــا«،  قنــاع 
الصــور. مــن  وغيرهــا  الجداريــات،  ثــم  الوجــه، 

اســتهداف  هــو  ســبق  مــا  متازمــات  مــن  كان 
التنظيمات/الشــبكات  عــن  واالبتعــاد  المجهوليــة 
وهنــا«  »اآلن  علــى  والتركيــز  األرض  علــى  الفعليــة 
قــدرة  لتفــادي  الغضــب  عــن  التعبيــر  وعشــوائية 

والرمــوز. واألوجــه  األفــراد  تتبــع  علــى  النظــام 

دقائــق  لخمــس  التظاهــر  كان  أخــرى،  بعبــارة 
مناطــق  ـفـي  متفرقيــن  قائــل  أفــراد  قبــل  مــن 
ولفــت  التعبيــر  عشــوائية  لضمــان  كافًيــا  متباينــة 
قبــل  للحظــات  الغضــب  وحشــد  المــارة  أنظــار 
عنهــا  عبــر  التــي  الوســائل  إحــدى  وهــي  االختفــاء، 

األرض«. »تحــت  بالمقاومــة  وجواتــاري  ديلــوز 

إزاء هــذا، ومنــذ يوليــو 2013، كان اســتياء الســلطة 
الثــوري،  المخيــال  علــى  األمنيــة  و/أو  العســكرية 
وإعمــال المجــازر العلنيــة بحــق المعارضيــن، والعصف 
بالشــباب وايداعهــم الســجون، وغلــق قنــوات التعبيــر 
فــي المجــال العــام والمجتمــع المدنــي كافــة، وفــرض 
ثقافــة »المواطــن الشــريف«، واســتحداث تكنولوجيــا 
أبــرز  مــن  بعًضــا  اإللكترونيــة،  والرقابــة  التعقــب 
اإلجــراءات التــي تســتدعى نمًطــا آخــر مــن المعارضــة 
اســتفادتها  التــي  الــدروس  يكــرر  ال  والحــراك، 

المنطقــة وأنظمــة القمــع مــن حــراك الربيــع العربــي.
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يتبيــن كل طــرف فــي العالم موضع قدمــه كل صباح، أين 

يقف؟ في أي مساحة من الجميع يقترب؟ مع أي الملفات 

المطروحــة فــي الســاحة الدوليــة يشــتبك؟ وأي األدوات 

المتاحــة بيــن يديــه يســتخدم وبــأي حليــف يســتعين.

عمليــة  خطــٍط  ـى  إـل الحًقــا  تترجــم  كثيــرة،  أســئلة 

عنوانهــا جميًعــا الســردية، حيــث إن األخيــرة هــذه هــي 

المؤطــر دوًمــا ألي حــراك، فطبًقــا لســرديتك تتحســس 

ومحافًظــا  بهــا  عامــًا  العالــم،  هــذا  ـفـي  خطواتــك 

عليهــا، وتتجلــى هــذه الســردية ـفـي أغلــب األحيــان 

فــي »اإلخبــار« الــذي يتــم عــن طريــق وســائل اإلعــام أو 

النــاس فــي الشــوارع أو الافتــات المعلقــة والمناهــج 

ـى  إـل األمــر  يتحــول  حتــى  التاريــخ،  وكتــب  الدراســية 

السياســية،  قراراتــك  شــيء،  كل  عليــه  تــزن  ميــزاٍن 

وتوجهاتــك االقتصاديــة واالجتماعيــة، لتســأل نفســك 

ســرديتي؟  مــع  التصــرف  هــذا  يتوافــق  هــل  دوًمــا: 

يحــاول  باالشــتباكات،  الملــيء  العالــم  هــذا  وـفـي 

الجميــع تشــكيل ســرديته لتكــون بوصلتــه فــي الحكــم 

وُتخصــص  تصرفاتــه،  لتبريــر  ودافًعــا  األشــياء،  علــى 

الماييــن يومًيــا لبنــاء وترويــج هــذه الســرديات مــن 

ســاًحا  أضعفهــا  ـى  إـل وعتــاًدا  قــوًة  األمــم  كبــرى 

ودعًمــا، حيــث إنهــا معركــة قــد ال تكــون متكافئــة 

فــي كثيــٍر مــن األحيــان لكنهــا تبقــى معركــة ممكنــة 

الربــح دوًمــا ـفـي حــال اســٌتخدمت األدوات الصحيحــة 
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لذلــك، وعلــى رأس كل هــذه األدوات؛ اإلعــام بــكل 

ــة  ــوادي الثقافي أشــكاله وصنوفــه، باإلضافــة إلــى الن

وتجمعــات األكاديمييــن وأيًضا أصحاب الرأي والتأثير.

عقــود،  منــذ  الصــراع  هــذا  ـفـي  منطقتنــا  تعيــش 

بتغيــر  تتطــور  مختلفــة،  مســتوياٍت  علــى  لكــن 

اللعبــة  ـفـي  جديــدة  عناصــر  ودخــول  األدوات، 

االحتــال  فمحــاوالت  واإلعاميــة،  السياســية 

اإلســرائيلي خلــق ســردية تدعــم وتبــرر سياســاته ضــد 

التعبيــر  مــن  وقمعهــم  جهــة  مــن  الفلســطينيين 

عــن أنفســهم ـفـي ظــل مــا يجــري مــن جهــة أخــرى 

لتظــل الصــورة دائًمــا التــي يســمع بهــا العالــم عــن 

وحيفــا.  أبيــب  تــل  شــواطئ  جمــال  هــي  إســرائيل؛ 

ــا  ــتخدم فيهم ــان، تس ــع المتوازي ــج والقم ــذا التروي ه

إســرائيل اإلعــام ليــس بعناصــره فقــط، بــل بتقييداتــه 

وخطوطــه التحريريــة.

كيف تخلق مظلومية ثم تنتصر عليها؟
ـفـي  مظلوميتهــا  إســرائيل  بنــت  الطريقــة  بهــذه 

ــرى  ــود الكب ــة اليه ــة مظلومي ــى خلفي ــطين، عل فلس

ال لواقــع  الترويــج  ـفـي  المحرقــة  إرث  مســتخدمة 

تعيشــه، فتجــد فــي خضــم مــا كانــت تشــهده الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة، أواســط ينايــر الماضــي، أثنــاء 

محاولــة ديمقراطيــي الكونجــرس محاكمــة ترامــب 

للمــرة الثانيــة، ُقبيــل تولــي جــو بايــدن الرئاســة، تجــد

رئيســة مجلــس النــواب، نانســي بيلوســي تقــف تحــت 

ــاء مطالبتهــا بعــزل ترامــب  ســقف الكونغــرس، وأثن

تقتبــس أبياتــا لشــاعر إســرائيلي وصفتــه بالعظيــم. 

أن  يمكــن  الــذي  التأثيــر  علــى  واضحــة  داللــٍة  ـفـي 

تحدثــه الدعايــة علــى عقــول أهــم الساســة األمريــكان.

ــول  ــر فــي عق ــرد التأثي ــد مج ــا عن ــف هن ــر ال يتوق األم

الســامية  معــاداة  تهمــة  أصبحــت  بــل  النخبــة، 

منتقــد  أي  رقبــة  علــى  الفضفاضــة ســاًحا مســلًطا 

إلســرائيل فــي دول العالــم الحــر، بــل يمكــن ببســاطة 

انتقــد  مــن  كل  علــى  التهمــة  هــذه  تنســحب  أن 

حكــم  أداة  فتصبــح  ســابق،  وقــت  ـفـي  إســرائيل 

أوانهــا،  فــات  أحــداث  علــى  رجعــي  بأثــٍر  تســتخدم 

المصــري،  الصحفــي  تعــرض   2019 عــام  يوليــو  ففــي 

محمــد الشــامي للفصــل مــن شــبكة CNN بعــد أن

ـى  إـل الوصــول  يمينيــون  مغــردون  اســتطاع 

ينتقــد أعــوام،  ثمانيــة  قبــل  كتبهــا  تغريــدات 
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نوفمبــر  ـفـي  بأشــهر  ذلــك  قبــل  إســرائيل،  فيهــا   

السياســي  المعلــق  نفســها  القنــاة  فصلــت   ،2018

ــل، بعــد خطــاب ألقــاه فــي األمــم  ــت هي مــارك ليمون

المتحــدة، تحــدث فيــه عــن الصعوبــات التــي يواجههــا 

ــن  ــم، لك ــرك لحمايته ــا إلــى التح ــطينيون داعي الفلس

التــي قالهــا ـفـي نهايــة خطابــه  »فلســطين حــرة« 

كانــت كفيلــة بإنهــاء خدماتــه مع الشــبكة األمريكية.

الجارديــان  صحيفــة  قامــت  الماضــي،  فبرايــر  وـفـي 

باالســتغناء عــن خدمــات الصحفــي وكاتــب العمــود 

ــدة ســاخرة  ــان روبنســون، بســبب تغري األمريكــي، ناث

الكونغــرس  أن  تعرفــون  »هــل  فيهــا:  قــال  لــه، 

األمريكــي غيــر مخــول فعليــا بالمصادقــة علــى أي 

إنفــاق جديــد مــا لــم يتــم تخصيــص جــزء منــه لبيــع 

األســلحة إلى إســرائيل؟ هــذا هو القانــون«، وبالتأكيد 

مجــرد الســخرية مــن تصــرف سياســي، تقــوم بــه إدارة 

تجــاه أخــرى -إن كان متعلًقــا بإســرائيل-  فإنــه معاداة 

للســامية، وهــي التهمــة التــي جناهــا روبنســون مــن 

انتقــاده هــذا، ورغــم إيضاحــه أنهــا مجــرد »نكتــة«، إال 

أن حســه الكوميــدي لــم يشــفع له ولم يجنبــه العقاب. 

الســردية هــو معــاٍد بالضــرورة للســامية، وبنــاًء عليــه

فا صوت ناقد في أي نافذة إعامية كبرى أو مؤسسة 

ذائعــة الصيــت. وحينمــا ال تجــد مكاًنــا ـفـي اإلعــام 

التقليدي، عليك أن تهرول للبديل، لكن؛ هل ستتركك 

إســرائيل تحظــى بحريــة التعبيــر تضامًنا مع فلســطين؟

قصف المحتوى الفلسطيني
لبعــض  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  اتســام  رغــم 

الوقــت بكونهــا فضــاًء حــًرا يســتطيع فيهــا أصحــاب 

دون  انحيازاتهــم  عــن  التعبيــر  المختلفــة  اآلراء 

ــات  ــور آلي ــع تط ــه وم ــب، إال أن ــص الرقي ــرض لمق التع

عمــل هــذه المواقــع وتعاونهــا الوثيــق مــع إســرائيل، 

أصبحــت بمــرور الزمــن أقــل رحابــًة بــاآلراء المخالفــة 

ومتخــذًة  بــل  لألحــداث،  اإلســرائيلية  للســردية 

األحيــان. أغلــب  ـفـي  العــداء  ـى  إـل يصــل  موقًفــا 

ويتصدر فيســبوك قائمة المعادين للتدوين المناهض 

إلســرائيل، تليــه منصــات أخــرى مثــل تويتــر ويوتيــوب 

بالعاقــات  المعنيــة  المنصــة  إن،  لينكــد  وحتــى 

وياحــق   2016 فمنــذ  فقــط،  واالحترافيــة  المهنيــة 

الفلســطينيين،  والنشــطاء  الصفحــات  فيســبوك 

مــن  التــي  مجتمعــه،  معاييــر  مخالفتهــم  بحجــة 

ــى العنــف بكافــة ــد عــدم التحريــض عل بينهــا بالتأكي

أشــكاله، وأخــذت مســاحة مراقبــة الــذكاء االصطناعي

يســعى الطــوق الــذي تفرضــه إســرائيل علــى وســائل 

اإلعــام الكبــرى إلــى حمايــة ســرديتها التــي تطلقهــا 

لهــذه  منتقــد  كل  أن  حيــث  الوســائط،  كل  ـفـي 
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للمســتخدمين فــي ازديــاد، حتــى أصبــح األمــر ال يحتــاج 

أن يقــوم أحدهــم باإلبــاغ عــن منشــور لــك، بــل ُيحيلــك 

ــر  ــور نش ــاب ف ــة العق ــات إلــى مقصل ــاح الخوارزمي س

صــورة أو كلمــة أو فيديــو تخالــف هــذه المعاييــر. 

يوضح ذلك، إعان وزارة القضاء اإلســرائيلية اســتجابة 

مــن   %85 مــن  يقــرب  لمــا  فيســبوك  موقــع  إدارة 

طلبــات إســرائيل إلزالــة وحظــر وتقديــم بيانــات خاصــة 

بالمحتوى الفلسطيني على فيسبوك عام 2017. لكن 

اليــوم لــم تعــد إســرائيل بحاجــة لتقديــم طلبــات لحظــر 

شــخص أو محتــوى بعينــه، بــل أصبحــت الخوارزميــات 

تقــوم بذلــك الــدور بالنيابــة عــن القضــاء اإلســرائيلي.

ومــع تصاعــد الحمــات التضامنيــة مــع حــي الشــيخ 

جــراح فــي القــدس، علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 

قمــع  ـفـي  الرقيــب  دور  ليمــارس  فيســبوك  عــاد 

إســرائيل  ببــدء  الصــورة  اكتملــت  الحمــات،  هــذه 

والتــي  غــزة  قطــاع  علــى  العســكرية  حملتهــا 

والنســاء،  األطفــال  مــن  الشــهداء  عشــرات  خلفــت 

ومــع اشــتداد الحملــة اســتمرت خوارزميــات مــارك 

التضامــن،  لمنشــورات  التصــدي  ـفـي  زوكربيــرغ 

التــي  للمنشــورات  الوصــول  لتقليــل  وســعت  بــل 

الدالــة،  الكلمــات  خــال  مــن  القضيــة،  تناقــش 

أصبحــت  التــي  والمقاومــة  والقــدس  كفلســطين 

ـى تلــك الخوارزميــات.  اآلن ترســل فــوًرا تنبيهــات إـل

بالــدور  يقــم  لــم  االصطناعــي  الــذكاء  أن  ويبــدو 

بينــي  عقــد  إذ  إســرائيل،  تتمنــاه  الــذي  الكاـفـي 

مــع  -بالتزامــن  اإلســرائيلي  القضــاء  وزيــر  غانتــس 

مــع  اجتماعــات  غــزة-  علــى  العســكرية  الحملــة 

»تيــك  و  »فيســبوك«  ـفـي  التنفيذييــن  المديريــن 

إجــراءات  اتخــاذ  بضــرورة  فيهــا  أوصاهــم  تــوك« 

ســريعة لمحاربــة المحتــوى الفلســطيني. وكأن مــا 

تفعلــه إدارة هــذه المنصــات ليــس بــكاف للتعميــة 

االحتــال.  قــوات  ترتكبهــا  التــي  الجرائــم  علــى 

لكــن هــذه المــرة كانــت ردة الفعــل مختلفــة، إذ بــدأ 

المســتخدمون ليــس فقــط فــي التحايــل علــى الــذكاء 

علــى  لفيســبوك  عقــاب  حملــة  شــنوا  بــل  ـي،  اآلـل

لمقاطعتــه،  حمــات  وأطلقــوا  التطبيقــات  متاجــر 

باإلضافــة لتدشــين منصــات تعطــي نصوصــا تتجــاوز 

التدويــن  يعرضــك  ال  وبذلــك  الخوارزميــات  معرفــة 

عــن فلســطين للحظــر أو تعطيــل الحســاب، وهــي 

بيــن  المعركــة  ـفـي  ـى  األوـل للمــرة  نراهــا  خطــوات 

الفلســطينيين.  حقــوق  عــن  والمدافعيــن  االحتــال 

]6[

]5[

]7[



52 مجلة ُسبل العدد )2( 

إليصــال  هــذه  الحثيثــة  المحــاوالت  كل  وـفـي 

الفلســطينيون،  يعيشــه  الــذي  المأســاوي  الواقــع 

فيســبوك  يســمح  األخــرى  الجهــة  علــى  تجــد 

للمحتــوى  المروجــة  الصفحــات  لعشــرات 

دون  بأدوارهــا  بالقيــام  اإلســرائيلي  الدعائــي 

لمعلومــات  بالترويــج  لهــا  ويســمح  بــل  قيــود، 

صحتهــا. عــدم  مســتقلة  جهــات  أثبتــت  مضللــة، 

ــي  ــردية فــي الُمض ــة الس ــا معادل ــتمر طرف ــى يس وحت

ومــع  إســرائيل  فــإن  والتســويق(  )الحظــر  ُقدًمــا 

تطــور أدوات تقديــم المحتــوى عبــر اإلنترنــت وَعــت 

لتبنــى بعــض منهــم،  أهميــة »المؤثريــن« فلجــأت 

االحتــال  روايــة  ترويــج  ـفـي  المســاعدة  بهــدف 

ــال علــى ذلــك هــو المــدون  ــرز مث والدفــاع عنهــا، وأب

حيــث  نصيــر  ياســين  الفلســطينية،  األصــول  ذو 

إلســرائيل  داعمــة  وأشــخاص  مؤسســات  ترعــى 

مشــروع »أكاديميــة نــاس ديلــي« المعنيــة بتخريــج 

ـي مدربــون علــى إنتــاج  ثمانــون صانــع محتــوى عرـب

االحتــال،   صــورة  تجميــل  بهــدف  لكــن  المحتــوى، 

 

ســابق  موظــف  األكاديميــة  ـفـي  التدريــب  ويتوّلــى 

بيليــك. يوناتــان  يدعــى  االحتــال  جيــش  ـفـي 

شاشاٌت صغيرة، وأخرى كبيرة
كلمــة  ســماع  لــك  بالنســبة  مألوًفــا  أصبــح  ربمــا 
ــود بشــكل  »إســرائيل« فــي أفــام ومسلســات هولي
متكــرر، وتجــد االســم مقحًمــا ـفـي مشــهد ال عاقــة 
ــل  ــد الممث ــن تج ــياقه، لك ــه بس ــط برمت ــرق األوس للش
إســرائيلية وســافر  فتــاة  أحــب  أن صديقــه  إال  يشــير 
مــن  متديــن  يهــودي  أو  أبيــب  تــل  ـى  إـل معهــا 
بروكليــن ـفـي نيويــورك ذهــب لدراســة التــوراة ـفـي 
القــدس، أو عميــل اســتخباراتي يشــارك مــع رؤســائه 
معلومــات وردتــه مــن زميــل يعمــل ـفـي الموســاد.
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الحریۀ لفلسطین

كل هــذه المشــاهد ليســت مصادفــة، إنهــا بغــرض 
التطبيــع مــع فكــرة أن إســرائيل دولة مســالمة، لكنها 
قويــة، تتعــاون مع الـCIA وتتبــادل معها المعلومات، 
بــل  األمريكيــة،،  الجامعــات  ـفـي  طابهــا  ويــدرس 
إن ذكــر إســرائيل ـفـي ســياق أي صــراع ـفـي الشــرق 
الوســيط  دور  لعبهــا  خــال  مــن  يكــون  األوســط، 
ــوب.  ــم المنك ــذا اإلقلي ــكات ه ــل مش ــوي فــي ح الق

ــام  ــًرا، ففــي ع ــرائيل مبك ــا إس ــت له ــة وع ــك قص وتل
2016 ُأعِلــن عــن تأســيس نتفليكــس مكتــب رئيســي 
للتوســع خــارج  أبيــب، ضمــن خطتهــا  تــل  ـفـي  لهــا 
شــاهدنا  وبعــده،  ذلــك  قبــل  المتحــدة،  الواليــات 
ال  إســرائيل،  عــن  األصليــة  نتفليكــس  إنتاجــات 
اإلســرائيلية،  الروايــة  عــن  ســوى  حــال  بــأي  تعبــر 
للغــرض  وثائقيــات  ساســل  تنشــر  المنصــة  وتجــد 
تحكــي  أجــزاء  بعــدة  مسلســات  وتنتــج  ذاتــه، 
ـفـي  المســتعربين  عصابــات  تلعبــه  الــذي  الــدور 
المجموعــات  هــذه  أن  رغــم  إســرائيل،  أمــن  حمايــة 
الفلســطينيين. بحــق  بالجملــة  جرائــم  ترتكــب 

وـفـي ســياق الصــورة الذهنيــة تلــك الــذي تلعبهــا 
إســرائيل، ال يمكــن تجاهــل برنامــج »هســبرا«، برنامــج

الدبلوماســية العامــة، وهــي أنشــطة دعايــة تلقــى 
قبــواًل لــدى المجتمعــات العامــة فــي الغــرب، وتهدف 
ــة االحتــال والحــد  لدعــم مــن يقفــون إلــى جانــب دول
ممــا تصفــه بـ«العداء« لها، ونشــر منطــق التطبيع مع 
االحتــال فــي الغــرب، ويديــر البرنامــج وغيــره، وزارات 
ــة  ــرائيلية باإلضاف ــياحة اإلس ــام والس ــة واإلع الخارجي
ـى رئاســة الــوزراء، ولقيــاس خطــر هــذا البرنامــج،  إـل
الــذي  الزمــاالت  برنامــج  هــو  أنشــطته  أحــد  فــإن 
يتعــاون مــع أكثــر مــن 250 جامعــة فــي أنحــاء العالــم.

ورغــم كل هــذه المحــاوالت التــي ال يجــب أن نغفــل 
عنهــا أبــًدا، ال يمكــن إهمــال األدوار التــي يقــوم بهــا 
المبدعــون المهتمــون بدعــم القضيــة الفلســطينية، 
إذ ال تنتهــي محاوالتهــم لكســر جــدار الصمــت الــذي 
تفرضــه اآللــة اإلعاميــة الضخمــة التابعــة إلســرائيل، 
المقاطعــة  تبقــى  ذلــك  كل  خلفيــة  وـفـي  لكــن 
الفلســطينيين  المرتكبــة بحــق  بالجرائــم  والتعريــف 
والتأثيــر  الفكــرة  معركــة  ـفـي  األبــرز  الســبيل  همــا 
ــر نشــر االنتهــاكات علــى تفاعــل  ــا تأثي هــذه، وقــد رأين
بفعــل  ـى،  األوـل للمــرة  العالــم  حــول  ُكثــر  مشــاهير 
ــا لعــدم  وصــول هــذه الوســوم إليهــم، وهــو مــا يدعون

اســتصغار أي فعــٍل يدعــم نضــال الشــعب الفلســطيني.
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والشــعبي  الثقاـفـي  المســتوى  علــى  الفلســطينية 

قبــل  مــا  ـى  إـل تأخذنــا  الصــورة  تلــك  والسياســي. 

التقاطهــا ببضعــة عقــود، إلــى بدايات الشــعر المصري 

الــذي ســاندت أبياته القضية الفلســطينية، متســائلين 

وأثــر  قــّدم  وفيمــا  وكيــف  الشــعر؟،  وظيفــة  مــا 

ــة الفلســطينية وِلجمهورهــا  الشــعر المصــري للقضي

أهــم  ذاكريــن  والسياســي،  والشــعبي  الثقاـفـي 

الشــعراء واألحــداث التاريخيــة التــي أّرخــوا لهــا، أيضــا 

مقارنيــن للســياقات الشــعرية بيــن كل حقبــٍة وُأخــرى.

هل يحقق الشعر وظيفته؟ 
للشــعر وظيفــة، فمــا هــي؟ ُيجيــب محمــود درويــش 

مــن  الجماعــي  القلــب  »إنقــاذ  قائــا:  الســؤال  عــن 

التلــف« أي أّن الشــعَر يتجمــع ـفـي وجــدان جمعــي 

يلهمــه معًنــى مــا يســاعده علــى البقــاء، بينما ُيراســله

وصفحــات  رّواد  َيتــداول  األحيــان،  مــن  كثيــر  ـفـي 

الُمهتّمــون  ســّيما  ال  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

باألبــواب الثقافيــة خاّصــة الشــعر صــورة لثاثــة وجــوه 

الصــورة  الثقافــة المصرية/الفلســطينية.  ـفـي  بــارّزة 

األبنــودي  الرحمــن  عبــد  المصــري  الشــاعر  تجمــع 

درويــش وتتوســطها  الفلســطينّي محمــود  برفقــة 

كاظــم. صافينــاز  المصريــة  والصحافيــة  الكاتبــة 

يحكــي األبنودي عن قصــة الصورة، حيث َقِدم درويش 

إلــى مصــر، واتصــل بــه ليخّبــره أّنــه يريــد مقابلتــه ألّول 

مــّرة، فذهــب إليــه حيــث يمكــث فــي فنــدق »شــبرد«، 

والتقيــا ببعضهمــا ألول مــّرة ـفـي شــوارع القاهــرة 

لتنشــأ صداقــة تمتــد لســنوات طويلــة بيــن الشــاعرّين. 

ســّيما  ال  وأبياتــه،  الشــعر  بفضــل  تكّونــت  صداقــٌة 

ــة ــر للقضي ــّدم الكثي ــدّوره ق ــذي ب ــري ال ــعر المص الش
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صديقــه الشــاعر الفلســطينّي ســميح القاســم كاتبــا 
لــه: »يــا صديقــي العزيــز إننــا نرســم بحبــر الــروح وبــدم 
القصيــدة ســهما واضحــا -أرجــو أن يكــون واضحــا- 
ــا  ــا وزيتونتن ــو َخّروبتن ــليم نح ــاه الس ــر إلــى االتج يؤش
القاســم  الاذعــة«، فكانــت نظــرة  برقوقنــا  وزهــرة 
حيــال الشــعر وكأنــه البّوصلة نحــو العودة مــّرًة ُأخرى.

لكــّن ليــس شــرطا أن يصــل الشــعر بجمهــوره إلــى مــا 

يتمّنــى. َفبــرأي الكثيريــن وـفـي مقدمتهــم درويــش 

بــل  ماضيــا،  ُيغّيــر  وال  الزلــزال  يوّقــف  ال  الشــعر  أن 

ــه ســلوك حيــاة كاملــة كمــا يــراه الشــاعر الســوري  إّن

شــاعرا  أكــون  أن  فيقول:«أحــاول  الماغــوط  محمــد 

مــن  موقــٌف  الشــعر  ألن  وخارجهــا،  القصيــدة  ـفـي 

الحيــاة، وإحســاٌس ينســاب ـفـي ســلوكنا« يتماشــى 

الماغــوط مــع نمــط حياتــه الُمعــارض والــذي جلــب 

هــو  كمــا  الســورّي،  النظــام  ِقبــل  ِمــن  الســجن  لــه 

حــال المصــرّي عبــد الرحمــن األبنــودي الــذي قــال عــّن 

نفســه »أنــا صوتــي منــي وأنــا ابــن نــاس فقــرا، شــاءت 

ظروفــي إنــي أكتــب وأقــرأ، فبشــوف وبغّنــي، والفقــرا 

بعتينــي« وبالرغــم مــن إرســال الفقــراء لــه ليكــون 

ــاس. ــو والن ــث مــات ُه صوتهــم إال أن الفقــر حــّي، حي

فلسطين في الشعر المصري
مّثــل الشــعر المصــري العامّي منــه والفصحى للقضية 

الفلســطينية إرثــا كبيــرا، ســاند القضيــة وأشــعلها 

في وجدان وعقول الشــعوب العربية على مّر العقود 

وإلــى اآلن، َفقبــل عشــرينيات القــرن الماضــي، وبدايــة 

كتــب  قــد  كان  بفلســطين،  االســتيطانية  المأســاة 

شــعراء مصريــون ُكثــر أمثــال أحمــد زكــي أبــو شــادي، 

أحمــد محــرم، محمــود رمــزي نظيــم، علــى محمــود 

طــه، محمــود حســن إســماعيل، والشــاعرة جليلــة رضــا. 

الدراســات  محــّل  الشــعراء  هــؤالء  قصائــد  ظّلــت 

أو  الشــارع  ـى  إـل تخــرج  ولــم  والتأريــخ،  األكاديميــة 

الواقــع االحتجاجــّي ألجيالنــا العربيــة الحاليــة. اعتّمــد 

الفصحــى،  العربيــة  اللغــة  علــى  الشــعراء  هــؤالء 

الشــعرية  األبيــات  علــى  القصيــدة  اعتمــدت  كمــا 

المنتظمــة العموديــة ـفـي شــّكلها الغنائــي، حيــث 

البيــت األول الصــدر والثانــي يســمى بالعّجــز. كمــا فــي 

ــّرم ــد مح ــاعر أحم ــور« للش ــد بلف ــرى وع ــدة »ذك قصي

أمــا حديثــا، وتحديــدا بعــد نكســة يونيــو عــام 1967، 

فقــد ُأفــِرَز شــعٌر مصــرٌي جديــٌد، شــعٌر ملــيٌء بالســخط 

ــعراء  ــان ش ــى لس ــض، عل ــة والرف ــب والمقاوم والغض

رافــٍض  تجمــٍع  أي  ـفـي  تتــردد  أســماؤهم  زالــت  مــا 

دنقــل  أمــل  بينهــم  مــن  واالحتــال.  لاســتبداد 

ــِة  ــم برفق ــؤاد نج ــد ف ــودي، وأحم ــن األبن ــد الرحم وعب

صّوتــه الِمغنــاء الشــيخ إمــام، اعتمــد هــؤالء الُجــدد 

علــى الفصحــى والعاّميــة مــن حيــث اللغــة، واتخــذ 

كمــا  وقصصيــا،  وملحميــا  غنائّيــا  نمطــا  الشــعر 

وـفـي  حيــن،  ـفـي  القصيــدة شــكا عموديــا  اتخــذت 

حيــن آخــر شــكا مرســًا كمــا ـفـي قصيدتّيــن »وعــد 

ــل. ــل دنق ــح« ألم ــم و«ال تصال ــؤاد نج ــد ف ــر« ألحم الح

ســالف  األقــدم  الجيــل  التــزم  كبيــر،  حــٍد  ـى  إـل

شــعراء  كّونهــم  المصرييــن  الشــعراء  مــن  الذكــر 

ُممّيزيــن ـفـي طــرح القضيــة الفلســطينية والتعبيــر
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عّنهــا فــي مآســاِتها ونكباتهــا المختلفــة، لــم يكونــوا 

يشــاركوا  لــم  ثورييــن كمــا  مناضليــن  أو  سياســّيين 

الاحــق  بالجيــل  مقارنــًة  احتجاجيــة،  أعمــال  ـفـي 

بــدّوره كان أشــّد غضبــا ونضــاال ضــد  بهــم، والــذي 

األنظمــة العربيــة التــي عاصرهــا، حيــث تعــّرض كٍل 

مــن األبنــودي وفــؤاد نجــم وأمــل دنقــل إلــى الســجن 

جمهوريــٍة  حكــم  أنظمــة  ـفـي  والمصــادرة  والمنــع 

األقــل  الملكــّي  النظــام  عكــس  علــى  مختلفــة، 

النصــف  شــعراء  معــه  يصطــدم  لــم  والــذي  قمعــا 

كانــا  الجيليــن  أن  إاّل  العشــرين،  القــرن  مــن  األول 

يعبــران عــن قلقهمــا المســتمر حيــال قضيــة تحريــر 

ــرام وعــد بلفــور  فلســطين ومســاندتها ســواء عنــد إب

قديمــا أو حتــى عنــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد حديثــا.

ـي، تواجــد شــعراء مصريــون كتبــوا  ـفـي وقتنــا الحاـل

للقضيــة الفلســطينية مثــل هشــام الجــخ الــذي قــدم 

قــّدم  الــذي  بخيــت  وأحمــد  »فلســطين«  قصيــدة 

لكــّن قصائدهمــا جــاءت ضمــن  قصيــدة »رام هللا«، 

ســواء  فلســطين،  مــع  الشــعبية  التضامــن  موجــة 

قبــل ثــورة ينايــر أو ـفـي عــام الحريــات الــذي تاهــا.

لــم يقــّدم االثنــان أي عمــٍل ثــورّي حقيقــّي بعــد ذلــك، 

ــم فــي  بــل تماهــا مــع الصمــت فــي ظــل النظــام القائ

مصــر، وتبــرأ الجــخ مــن مشــاركته فــي ثــورة 25 ينايــر، 

فضــا عــن اتهامــه بالتطبيــع بعــد زيارتــه األراضــي 

الفلســطينية المحتلــة إلحيــاء أمســية شــعرية، فلــم 

ــا مثــل دنقــل واألبنــودي فــي إلقائهمــا الشــعر  يكون

ومــا  الســتينيات  قمــع  أجــواء  ـفـي ظــل  لفلســطين 

بعدهــا، لــم تكــن قصائــد اإلثنيــن أيضــا َكقصائــد دنقــل 

واألبنــودي ونجــم، ال فــي قّوتهــا فــي الرفــض، وال فــي

قابلّيتهــا للغنــاء الثــوري، بــل هــي قصائــد مكثــت فــي 

ُتــردد  هدوئهــا، امتثــاال لصمــت أصحابهــا، وهــى ال 

وال يســتدعيها الكثيــرون ـفـي رفضهــم للتطبيــع أو 

إحيائهــم للعــودة الفلســطينية. أُكلُّ القصائــد ســواء؟

تجــاه  المصــري  الشــعر  ـفـي  حدثــت  تحــوالت  ثّمــة 

الماضــي،  القــرن  أجيــال  عبــر  الفلســطينية  القضيــة 

والنكبــات  المآســي  الختــاف  بديهًيــا  وذلــك 

والظــروف السياســية واالجتماعيــة المحيطــة بالبيئــة 

الشــعرية المصريــة، فتجــد الشــعر فــي النصــف األول 

مــن القــرن الماضــي، َيمــرُّ بتأريــخ األحــداث وصّدمتهــا 

ويدعــو ـفـي أوقــات للصّبــر وأوقــاٍت ُأخــرى للجهــاد، 

ــد  ــاعر أحم ــور للش ــد بلف ــرى وع ــدة ذك ــا فــي قصي كم

الداميــة«  فلســطين  علــى  »زفــرة  محــرم، وقصيــدة 

للشــاعر محمود حســن إســماعيل، وهما يشــُجبان وعد 

بلفــور وتقســيم األراضــي العربيــة بواســطة االحتــال، 

وقصيــدة ُأخــرى ُتوعــد فلســطين بالحّريــة عنوانهــا 

»فلســطين الصابرة« للشــاعر محمد عبد الغني حسن.

 صوت بأرض القدس مشتعل الصدى
ا ــد ّق تتو ن  أ د  ــا كب أل ا ــه  ل ت  د كا
ى ر لــو ا بيــن  خــا  ر صا ه  ّو تــأ لمــا 
ا لِعــد ا ن  ا نيــر تحــت  م  ُز يــر ن  ســيا أ

قصيدة زفرة على فلسطين الدامية

ومــا  الســتينيات  -منتصــف  الُجــدد  الشــعراء  اتفــق 

الرثــاء تقديــم  ـفـي  ذكرهــم  الســالف  مــع  بعدهــا- 
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ـفـي  بالحّريــة كمــا  والوعــود  والمواســاة  للشــهداء 

قصيدتــّي »بكائّيــة ليلّيــة« و«المــوت علــى األســفلت« 

للرفيقّيــن دنقــل واألبنــودي، لكــّن االختــاف َكُمــن 

ـفـي نــوع وأســلوب الّشــعر حيــث دخلــت الســخرية 

ــة  والغضــب والتحريــض ليــس فقــط تجــاه الصهيوني

واالســتعمار كمــا يــروق للُقدامــى، بــل مــن األنظمــة 

شــعر  ـفـي  ذلــك  تمّيــز  ذاتهــا.  الحاكمــة  العربيــة 

ـفـي قصيــدة األخيــر  األبنــودي ونجــم ودنقــل كمــا 

تصالــح«. »ال  والمتهّكمــة  الســاخرة  الشــهيرة 

الزمنــا القاهــرة العجــوز، ننســى  نتــوه فــي 
نفلت من ضجيج سياراتها، وأغنيات المتسولين
تظلنــا محطــة المتــرو مــع المســاء.. متعبين
طنــا و بكــي  أ وكنــت   . . طنــا و يبكــي  وكان 

  قصيدة بكائية ليلية - أمل دنقل

ــة العــرب،  ــا، كانــت القضيــة الفلســطينية قضّي تاريخّي

فلــم تبــدأ األنظمــة العربيــة باالنفــّكاك عــن قضيــة 

تحريــر فلســطين إاّل فــي الســتينيات ومــا بعدهــا، حيث 

بــدء األنظمــة ـفـي جوالتهــا مــع الكيــان الصهيوـنـي 

ــن  ــث ع ــرب، والبح ــن الح ــاد ع ــام، واالبتع ــأن الس بش

الشــعوب  تّنفــك  لــم  ذلــك  عكــس  علــى  التســوية، 

التحريــر  بقضّيــة  المنشــغلين  هــؤالء  ســيما  ال 

فلســطين. قضيــة  عــن  واالســتعمار  الهّيمنــة  مــن 

والثقافيــة  الشــخصية  والعاقــة  الصداقــة  جمعــت 

الشــعراء  مــن  بنظرائهــم  المصرييــن  الشــعراء 

والسياســيين والُمناضلين الفلسطينيين، حيث صداقة 

األبنــودي مــع الشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش 

و الرســام الفلســطيني ناجــي العلــي، وصداقــة أمــل 

دنقــل بالمقاتــل الفلســطيني مــازن جــودت أبــو غزالــة.

 كيف وثق الشعر نكبات العرب؟
كان الشعر المصري تجاه فلسطين ليس فقط عاطًفة 

جياشــة ينُبــع منهــا الحــزن واأللــم والمواســاة، بــل كان 

مؤرخا ومســجا بكلماته األحــداث التاريخية التي تلت.

القــرن  مــن  األول  النصــف  ـفـي  المصــري  الشــعر 

الماضــي، حيــث طــّل وعــد بلفــور لتقســيم المنطقــة 

وصايــة  تحــت  ومصــر  فلســطين  ووجــود  العربيــة 

بريطانيــة، بعــد ذلــك موجــات تّدفــق يهــود العالــم ال 

ســّيما أوروبــا إلــى فلســطين، وبدايــة حــرب العصابــات 

اليهوديــة واالســتيطان علــى مســاكن الفلســطينيين 

النكبــة،  ـى  إـل الفلســطينية وصــوال  بالثــورات  مــرورا 

حيــّث وّثقــت قصائــد مثــل قصيــدة الشــاعر أحمــد محرم 

»الشــهيد ســعيد العــاص« وقصيــدة الشــاعر محمــد 

صــادق عرنــوس »الشــهيد عــز الدين القســام« المعارك 

الملحميــة بيــن قــوات القّســام والعصابــات اليهوديــة 

.1936 و   1935 عامــّي  ـفـي  البريطاـنـي  والجيــش 

مهّمتيــن  مرحلتّيــن  المصــري  الشــعر  أيضــا  أّرَخ 

المرحلــة  خاّصــة،  وفلســطين  العــرب  تاريــخ  ـفـي 

تحــّوالت ـى  إـل أدت  التــي  الّنكســة  وهــي  ـى  األوـل

ســاخطة وصادمــة تجــاه العروبــة النظاميــة المتمّثلــة
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جمــال  الراحــل  المصــري  الرئيــس  مشــروع  ـفـي 

إبــان  ليليــة«  »بكائّيــة  دنقــل  كتــب  الناصــر،  عبــد 

»المســيح«.  قصيــدة  األبنــودي  وكتــب  النكســة، 

العــرب،  هزيمــة  تاريــخ  وقتهــا  الشــعر  ليكتــب 

الحاكمــة.  العربيــة  األنظمــة  رؤوس  مــن  واســتيائه 

والثانيــة وهــى مرحلــة الســام ُمّمتزجــة مــع توثيــق 

تنبــأ  الفلســطينّين،  بحــّق  اإلســرائيلية  االنتهــاكات 

دنقــل بالســام الســاداتي مــع إســرائيل فــي قصيدتــه 

بشــعره  فيهــا  ّعبــر  والتــي  تصالــح«  »ال  الشــهيرة 

ــو  ــه نح ــن التوّج ــه م ــخرّيته وتهّكم ــن س ــي ع القصص

والرجــل  الطفــل  قتــل  الــذي  العــدو  مــع  الســام 

ــات  ــم مرثي ــودي ونج ــب األبن ــيخ، ويكت ــرأة والش والم

بحــّق  الصهاينــة  وانتهــاكات  اغتيــاالت  توّثــق 

»المــوت  المتتاليــة  قصائدهــم  ـفـي  الفلســطينيين 

علــى األســفلت« و«وعــد الحــر« و«يــا فلســطينية«

الشعر يخاطب الجميع
ــعرية  ــات الش ــد واألبي ــن القصائ ــر م ــّم الكبي ــذا الك ه

ليــس  ُوّجهــت  المصريــون،  الشــعراء  كتبهــا  التــي 

للعــرب  بــل  للفلســطينين،  وال  للمصرييــن  فقــط 

كثيــرة  قصائــد  ـفـي  األبيــات  أّشــُطر  فتجــد  كاّفــة، 

الحــرب  كانــت  حيــث  العــرب«،  إخــوة  »يــا  بـــ  تبــدأ 

عــام  ـى  إـل وصــوال  واألربعينيــات  الثاثينيــات  ـفـي 

1973 بيــن الكيــان الصهيوـنـي والعــرب. ال تكتفــي 

شــرائح  ـى  إـل خطابهــا  بتوجيــه  األبيــات  تلــك  أيضــا 

والمثقفيــن  العــوام  تخاطــب  هــي  بــل  بعّينهــا، 

واألنظمــة  والُمجاهديــن  والعّمــال  والطــاب 

العالمــّي. والنظــام  االســتعمار  وأنظمــة  المحّليــة 

احتفــظ وَتفاعــل بهــذا الشــعر فئــات بعّينهــا، مــا زالت 

تؤمــن أن قضايــا التحريــر هــي أولوّيــة إيمانيــة لديهــا، 

لــذا وجــب عليهــا حفظ وترديــد ما ُيغذي هــذا اإليمان. 

مــن بيــن تلــك الفئــات النخــب الثقافيــة والثوريــة، 

والداعــيَّ  الرافــض  للشــعر  ترديدهــم  يظهــر  حيــث 

ثقافيــة  مناســبات  ـفـي  فلســطين  وتحريــر  للحريــة 

ومحافــل شــعرية وفــي احتجاجــات ثوريــة، كمــا حــدث 

أثنــاء احتجاجــات الثــوار ـفـي مصــر عــام 2011، حينمــا 

و«أحــزان  تصالــح«  »ال  ـّي  قصيدـت كلمــات  اســتدعوا 

ــودي.  ــل واألبن ــري دنق ــد المص ــاء الصعي ــة« ألبن عادي

كمــا قامــت النخــب الفنيــة ال ســّيما الفــرق الشــبابية 

بــدور كبيــر فــي إحيــاء التــراث الشــعري خاصــًة أبيــات 

أقامــوا  حيــث  الجــدد،  الشــعراء  أســّميناهم  مــن 

ـفـي  فقــط  ليــس  الشــعرية  واألمســيات  النــوادي 

مصــر، بــل فــي تونــس وفلســطين مثــل »نــادي أحّبــاء 

إمــام«  الشــيخ  »مريــدي  وجمعّيــة  إمــام«،  الشــيخ 

أغاـنـي جديــدة،  ـى  إـل الشــعري  تراثهــم  كمــا حّولــوا 

ــق كايروكــي.  ــة الخــط ده خّطــي لفري كمــا فــي  أغني

كثيــرة،  فئــات  والفنيــة  الثوريــة  بالنخــب  امّتــزج 
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ـفـي  تحضــر  بــل  دورّي،  بشــكٍل  حاضــرة  تكــن  لــم 

مناســبات بعّينهــا، كالذكريــات الثوريــة وســنوّيات 

تبــدأ  حيــث  التطبيــع،  موجــات  وعلــّو  االنتفاضــة 

خاصــة  والمشــاركة  التعــّرف  ـفـي  الشــرائح  تلــك 

التــراث  علــى  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 

الفلســطينية.  للقضيــة  الموّجــه  المصــري  الشــعري 

نحــو  الُمّتجهــة  السياســّية  الضّفــة  ناحيــة  مــن 

التطبيــع، وقتهــا مــن المؤكــد أن الشــعر ســيكون 

المتمثــل  الرافــض  الشــعر  ســيما  ال  لهــا،  مقاومــا 

أيضــا  ربمــا  لكــن  تصالــح«،  »ال  دنقــل  قصيــدة  ـفـي 

للنظــام  مانعــا  تلــك  بمقاومتــه  الشــعر  يكــون 

تحــركات  طبيعــة  يحــدّده  مــا  وهــذا  السياســي، 

ومرونــة األنظمــة السياســية مــع الوجــدان الشــعبّي.

يعــرف  مبــارك  المخلــوع  المصــري  الرئيــس  كان 

الشــعب  وخاصــة  العربيــة  الشــعوب  رفــض  جيــدا 

ســنوات بعــد  حتــى  اإلســرائيلي  للوجــود  المصــري 

مــن معاهــدة كامــب ديفيــد، وصــّرح بنفســه أكثــر مــن 

اســتفزاز  بعــدم  اإلســرائيلية  القيــادة  ناصحــا  مــّرة 

لكــن  الدينيــة،  المقدســات  انِتهــاك  عبــر  العــرب 

ـي  الحاـل المصــري  السياســي  النظــام  ينتبــه  ال  ربمــا 

للوجــدان العربــي الرافــض للتطبيــع، ويــرى أن صعــود 
المســتوى  علــى  رئيســيا  محــورا  أخــذت  ملّفــات 
الداخــّي والخارجــي مثــل ملــّف االقتصــاد واإلرهــاب 
ــة اإلســرائيلية ذات  والعاقــات الدبلوماســية المصري
التوّجــه لهــذا  الشــعبي  الرفــض  عــن  رغمــا  أهميــة 

التفــاف  ـفـي  الشــعر قديمــا قــد ســاهم  ال شــك أن 

االجتماعيــة  فئاتــه  بجميــع  ـي  العرـب الوجــدان 

أن  ذلــك  ســاعد  فلســطين،  تحريــر  قضيــة  حــول 

القضيــة كانــت ـفـي مخيــال تلــك الشــعوب قضيــة 

تحريــر مــن  جــزًءا  كان  فلســطين  وتحريــر  متصلــة، 

الجــوالن وســيناء وجنــوب لبنــان، أي تحريــر للنظــام

السياســي العربــّي القائــم بحــد ذاتــه. لكــن بعــد تجزئــة 

لبنــان،  وجنــوب  وغــزة  ســيناء  واســتعادة  القضيــة 

وإبــرام معاهــدات الســام وفــّك االشــتباك مــع مصــر 

واألردن وســوريا جعلــت مــن غــّزة والضفــة الغربيــة 

منطقتيــن وحيدتيــن فــي محاربــة الغــول اإلســرائيلي.

انـــفكاك األنظمــة السياســية صاحبــه تخلــي بعــض 

عــن قضيــة  للدولــة وسياســاتها  المنتميــة  الفئــات 

االجتماعيــة،  الفئــات  تَتعــدد  مصــر  ـفـي  فلســطين. 

كّل  ـفـي  السياســي  النظــام  يّتبــع  مــن  منـــها 

والتــي األبويــة  الفئــة  تســّمى  فيمــا  توجهاتــه 

ثــورة وجيــل  الحكومييــن،  الموظفيــن  تضــم 

معظــم  ـى  إـل باإلضافــة   ،1952 يوليــو 

والفّنيــة  والثقافيــة  االقتصاديــة  النخــب 

السياســي. النظــام  يقولــه  مــا  تتبنــى  التــي 

لــذا تجــد َمــن وّحدُهــم التــراث الشــعري هــم َمــن يســعون 

باألســاس ـفـي إعــادة إحيائــه مــع التفــاف صفــوٍف مــن 

الساعين للحرية من العمال والطاب والمثقفين حولهم.

القضيــة  تجــاه  المصــري  الشــعر  كان  هكــذا 

ويحــّرض  ويرفــض  ويواســي  يحلــم  الفلســطينية، 

ويحــارب ويتمنــى. ربمــا إعــادة إحيائــه ـفـي األقطــار 

ــل  ــة علــى وجــوده األزلــي المتنّق ــة كافي ــة دالل العربي

عامــة  فهــو  ُأخــرى  ناحيــة  ومــن  األجيــال،  عبــر 

اســتنكارية علــى عــدم وجــود شــعر جديــد يواكــب 

ويــؤرخ األحــداث، أو بمعنــى أكثــر وضوحــا المآســي 

الفلســطينية  العــرب والقضيــة  علــى  ـى  تتواـل التــي 

الحاليــة. العربيــة  األنظمــة  سياســات  بســبب 
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