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العربية
العنف في االنتفاضات
ّ

أسعد أبو خليل*

ُ
شغل العالم العربي بمسألة العنف بعد والدة
ّ
ّ
الحربية .أدرك الشعب العربي أن العنف
إسرائيل
ّ
كان القابلة القانونية لالحتالل اإلسرائيلي .لم
ُ
ّ
«التمرد»،
خف مناحيم بيغن األم��ر في كتابه،
ي ِ
ع �ن��دم��ا اق �ت �ب��س م �ق��ول��ة دي� �ك ��ارت ل �ي �ق��ول بفخر
اإلره��اب الصهيوني« :نحن موجودون بقدر ما
ّ
الصهيونية ع��ن العرب
نحن ن�ق��ات��ل» .م��ا قالته
ّ لاّ
ّ
العدو إ ّ لغة القوة .ذلك
ينطبق عليها :ال يفهم
ّ
املهمة
ما أدرك��ه جمال عبدالناصر ،لكنه أسند
ّ
القومية إلع��داد ع� ّ�دة القتال إل��ى رج��ل ق��د يكون
ً
ّ
أق��ل العرب ك�ف��اءة في حينه (أعني عبد الحكيم
عامر).
ت��وص�ل��ت امل�ن�ظ�م��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي��ة إل ��ى خ�لاص��ة
ّ
ّ
استراتيجية عن دور الكفاح املسلح في تحرير
ّ
فلسطني :كانت املنظمات اإلسالمية (وال ت��زال)
ّ
ّ
تصر على أن أحكام الدين هي املصدر األساسي
ل�ل�ت�ش��ري��ع ال ��دس� �ت ��وري ،ف �ي �م��ا ك��ان��ت امل�ن�ظ�م��ات
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية ت�ص� ّ�ر على أن ال�ك�ف��اح امل�س��ل��ح هو
ال�ط��ري��ق ال��وح�ي��د (ع�ن��د جبهة ال��رف��ض وال��رف��ض
غ �ي��ر امل �م��ان �ع��ة ،وي �خ ً�ط��ئ ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل��ؤرخ�ي�ن
عندما يدرجون ،خطأ ،النظام السوري في جبهة
خارجها) أو األساسي
ال��رف��ض ،بينما ك��ان ه��و ّ ّ
(ع�ن��د ح��رك��ة «ف �ت��ح» وم��ن ل��ف ل��ف�ه��ا) .أم��ا ال�ي��وم،
ّ
ف�ي�خ�ج��ل ال �ح��ك��ام وم �س��ؤول��و م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر
ّ ُ
ّ
ّ
(وهي هيكلية تدار بأموال ًخليجية وغربية) من
ّ
ُإدراج الكفاح املسلح وسيلة من وسائل النضال
امل ّ
تعددة .األم��ر ي��رد كما ورد في خطاب ميشال
ّ
سليمان في عيد الجيش ،عندما ق��ال إن لبنان
للتاريخ؟) بحقه في «تحرير
يحتفظ (يحتفظ،
ُ ّ
أو استرجاع» أراضيه ّاملحتلة .ما قاله سليمان
ّ
ّ
فهو
يعني أن لبنان يهدد أن��ه إذا فقد أعصابهّ ،
ق ��د ي�س�ت�ع�ين ب��ال �ع �ن��ف ل �ت �ح��ري��ر أرض� � ��ه ،أو أن ��ه
ينتظر (على طريقة النظام ال�س��وري الصبور)
ّ
ع��ودة األراض��ي املحتلة إلى الوطن من تلقائها.
غادر الجوالن رحم الوطن ،وقد يعودّ ،
خب ّر بذلك
«ال�ع�ن��د ّل�ي��ب» (ال�ع�ن��دل�ي��ب ن�ف�س��ه ال ��ذي ب��ش��ر في
أغنية أننا «سنرجع يومًا» يومًا؟).
األبيض بضرورة نبذ العنف في
يعظنا الرجل
ّ
ّ
كل أشكاله .يريد منا تسليم قاتالت الذباب .لكن
الرجل األبيض يقع في النفاق :يغدق األسلحة
ّ
املتعصبني في أفغانستان خالل
على املجاهدين
الثمانينيات ،فيما هو يعظ الشعب الفلسطيني
ب �ع��دم ج � ��دوى ال �ع �ن��ف .س �ك��ان ال �ع��ال��م ال�س�ف�ل��ي
م�م�ن��وع��ون م��ن أن ي�س��أل��وا :إذا ك��ان ال�ع�ن��ف غير
م �ج� ٍ�د ،ف�ل�م��اذا ال ي ��زال ال��رج��ل األب �ي��ض ينتهجه
ص�ب��ح م �س��اء ،ومل� ��اذا ت �ب� ّ�وأت ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
ال� �ص ��دارة ال��دول� ّ�ي��ة ب��ال�ع�ن��ف ال �ك��ون��ي؟ وال��رج��ل
األبيض ال يسمح لنفسه فقط بممارسة العنف
يعطي بعض مجموعات
ف��ي أبشع أشكاله ،ب��ل
ّ
العالم السفلي الحق في تبني العنف وممارسته،
إذا إلتزم بممارسته نيابة عنه وع��ن مصالحه.
ّ
محظيون ه��ؤالء .كانت الواليات املتحدة ترغي
وتزبد ضد قيام حركة «فتح» بممارسة العنف
ّ
ف��ي السبعينيات ،قبل أن ت�ع��ود وت�س��ل��ح حركة
ّ
وتمولها بعدما إلتزمت األخيرة ممارسة
«فتح»
العنف ضد الشعب الفلسطيني وحده .لكن متى
ّ
أخالقية أو ُمخلصة ل��دى الرجل
كانت املعايير
ّ
كان العالم املتقدم يحرص على
ومتى
األبيض؟
ُ
م�ص��ال��ح ال�ش�ع��ب امل�س�ت�ع� َ�م��ر؟ ه��م ي�ق�ت�ل��ون�ن��ا من
أجلنا؟
ّ
ال ش � ّ�ك ف��ي أن ال �ح �ك��وم��ات ال �غّ��رب� ّ�ي��ة وإع�لام �ه��ا
(امل�ط��واع) ق� ّ�رروا باكرًا أن يصنفوا االنتفاضات
ّ
ّ
ّ
ّ
بالالعنفية .لم ّ
العفوية
يقرروا أن سمتها
العربية
ّ
ّ
ّ
غير عنفية ،ذهبوا أبعد من ذلك بكثير .قرروا أن
ّ
ّ
ّ
وفلسفيًا ال
االنتفاضات العربية ه� ّ
�ي عقائديًا ّ
ّ
وصلنا
عنفية .ق� ّ�رروا بالنيابة عنا جميعًا أننا
ّ
ّ
وأننا
بهداية صهاينتهم
إلى العقيدة ّالالعنفيةّ ،
ً
ل��ن ن�ق�ب��ل م�ن�ه��ا ب��دي�ل�ا .ق� � ّ�رروا أن �ن��ا ق� ّ�ررن��ا تلقي
العنف من دون ّ
رد أو ج��واب .جريدة «نيويورك
ّ
تايمز» طلعت علينا ّبمقالة طويلة مفادها أن
الشعب العربي ثار ألنه قرأ كتابات ضد العنف
لجامعي أميركي ُمتقاعد ،اسمه «جني ش��ارب».
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ّ
الصحافية املثابرة ف��ي الجريدة
ح��اول� ُ�ت إق�ن��اع
ّ
ّ
عينها بأن الرجل غير معروف ،وأن ال أحد سمع
ب��ه ّ .ولكن من دون ج��دوى .األم��ر ك��ان أكبر منها
ّ
النفسية
ومني .كان ذلك وال ي��زال فصل الحرب
في الثورة املضادة .خافت الواليات املتحدة أن
ّ
مسلحة مصالحها ،في طول
تحرق انتفاضات
ّ
العالم العربي وعرضه .أرادت أن تروج لضرورة
اإلل�ت��زام القاطع بالالعنف ،واخ�ت��ارت أف��رادًا من
ك� ّ�ل ح��ال��ة ك��ي ت � ّ
�روج لنبذ العنف .لكن ال��والي��ات
ّ
األطلسي ّأغدقا األسلحة
املتحدة وحلف شمالي
ّ
باألطنان على ّ
«ثوار» ليبيا ،ظنًا أننا لن نالحظ
تغيير املعايير وع��دم االنسجام .كانوا يأمرون
الشعب الفلسطيني بضرورة االنتفاض السلمي
ّ
سلميًاّ ،أي��دوا
على االح �ت�لال ،وع�ن��دم��ا انتفض
قمعه وقتله (ليس فقط في الثمانينيات ،بل في
ه��ذه ال�س�ن��ة أي�ض��ًا ع�ل��ى ال �ح��دود م��ع فلسطني).
ّ
ّ
العربية
إن عزو دافع الالعنف إلى االنتفاضات
ّ
كان جزءًا من خديعة دعائية ملصلحة إسرائيل،
وراعيها األميركي.
ال يعني ذلك ّأن فكر الالعنف ال ُي ّ
روج له (بخالف
سياسية ّ
ّ
الرفيق عامر
ثرية مثل مقالة
أدب� ّ�ي��ات
ّ
محسن في «حب» القنبلة) في بعض أزقة العالم
ّ
العربي وجاداته ومقاهيه ومالهيه .تتطلع من
ال �ن��اف��ذة وت ��رى م�ن�ظ�م��ات تنبت يمينًا وي �س��ارًا:
ّ
ّ
و«دجالون ضد العنف»
«نجارون ضد العنف»
ّ
ّ
و«ن��ص��اب��ون ض��د ال�ع�ن��ف» و«م��رت��زق��ة مسلحون
ض��د العنف» و«ب�ق��اي��ا جيش لحد ض��د العنف»
و«ح� �ق ��وق � ّ�ي ��ون ض� ��د ال� �ع� �ن ��ف» و«م � ��ري � ��دو ف� ��ؤاد
السنيورة» ض��د العنف .ه��ل ه��م الخبثاء الذين
ّ
(وال�ل��وات��ي) ي��رون ف��ي ك��ل تلك التنظيمات التي
ّ
تحمل رسائل ذم بالعنف مشاريع إسرائيلية؟
ّ
ه��ل ه��م ال�خ�ب�ث��اء ال ��ذي ي�ش��ك��ون (وي�ش�ك�ك��ن) في
ّ
ّ
وج� � ��ود م� �ش ��اري ��ع ص �ه �ي��ون��ي��ة غ �ي ��ر خ �ف ��ي ��ة ف��ي
ّ
مشاريع تنطلق في كل حارة تنوجد فيها حركة
مقاومة ض��د إس��رائ�ي��ل؟ كلما أص� ّ�ر ط��رف ُمقاوم
على حق لبنان أو فلسطني في الدفاع عن الوطن
وف ��ي ّ
رد ال� �ع ��دوان ،ت�ط�ل��ع أص� ��وات ت �ت �ك� ّ�رر فيها
ع � ّب��ارات ع��ن ج�م��ال ال�ن�ض��ال «ال �ح �ض��اري» ال��ذي
م��ث�ل��ه ال�س�ن�ي��ورة ف��ي س �ن��وات حكمه (واس�ت�ح��ق
من أجله ً
ّ
العدو وفق
ثناء غير محدود من ق��ادة
ّ
وث��ا ّئ��ق «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س») .ول�ل�س�ن�ي��ورة م �ق��ل��دون:
أو أن�ه��م (م��ن س�لام ف� ّ�ي��اض إل��ى حسني م�ب��ارك)
ّ
مقلدون لآلمر األميركي.
العنف لصيق بتاريخنا املعاصر .يمكن القول
ّ
إن دخ� � ��ول ال � �غ� ��ازي األوروب� � � � ��ي (وف� � � ّ�ي م ��ا ب�ع��د
األم�ي��رك��ي) إل��ى منطقتنا ،أح��دث ض��خ��ًا للعنف
ع�ل��ى ن �ط��اق ل��م ي�ك��ن م �ع��روف��ًا م��ن ق �ب��ل .محطات
ّ
من العنف صاحبت ك��ل إطاللة للمستعمر :من
غزوة نابوليون في مصر ،إلى الغزو البريطاني
ّ
العربية ف��ي س��وري��ا ،أو
ل�ل�ع��راق ،أو قمع ال�ث��ورة
االس�ت�ع�م��ار اإلي�ط��ال��ي ف��ي ليبيا ،أو االستعمار
ال �ف��رن �س��ي ف ��ي ال � �ج ��زائ ��ر ،أو ق �م��ع االن �ت �ف��اض��ة
ّ
الفلسطينية في حقبة االستعمار البريطاني ،أو
«دان �ش��واي» أو م��ا ت�لاه��ا ،التي ق��ال فيها حافظ
إب��راه�ي��م« :قتيل الشمس أورث�ن��ا ح�ي��اة /وأيقظ
هاجع القوم الرقود ،فليت كرومر قد بات فينا/
يطوق ُبالسالسل كل جيد، لننزع ه��ذه األكفان
ع �ن��ا /ون �ب �ع��ث ف��ي ال �ع��وال��م م��ن ج��دي ��د» .ال�غ��رب
ّ
عرفنا بممارسة مدى من العنف لم يألفه العالم
ّ
العربي من قبل .ولم نتعلم منه ،إال ملامًا.
ّ
الجمهورية
األنظمة التي تلت حقبة االستعمار،
وامل �ل �ك � ّ�ي ��ة ،اس �ت �س �ه �ل��ت اس �ت �ع �م��ال ال �ع �ن��ف ض��د
ّ
ّ
وتمتعت برعاية واح��د م��ن ال�ج� ّ�ب� ْ
�اري��ن.
ال�س��ك��ان
لم يكن هناك مدى من العنف غير مقبول .وهذا
ك ��ان ،وال ّي ��زال ،ع�ل��ى ط��ري�ق��ة اإلدارة األم�ي��رك� ّ�ي��ة:
ه��ي تتصنع التعاطف م��ع الشعب ال�س��وري في
محنته وفي ّ
تعرضه للقمع الدامي ،فيما تتيح
إلس��رائ�ي��ل ّ
�اد ف��ي ج��رائ��م ال�ح��رب م��ن دون
أي ت�م� ٍ
سؤال أو ت� ّ
ّ
�ردد .العنف سمة من الحياة اليومية
ّ
ّ
السياسية في العالم العربي ،مع أن املجتمعات
ّ
الغربية ،وخصوصًا في الواليات املتحدة ،تشهد
ّ
عنفًا اجتماعيًا يفوق مستويات منطقتنا( .أما
ال �ع �ن��ف امل �ن��زل��ي ف �ت �ت �ق��ارب ن �س �ب��ه ب �ي �ن �ن��ا وب�ي�ن
ال�ن�س�ب��ة ه�ن��ا ف��ي أم �ي��رك��ا ،ح�ي��ث ت �ت �ع� ّ�رض نحو
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نساء يمنيات
يتبضعن
لشهر رمضان
في صنعاء
(جومانة
الحلوة ــ
رويترز)
ث �ل��ث ال �ن �س��اء ل�ل�ع�ن��ف امل �ن��زل��ي ،وال �ن �س �ب��ة ك��ان��ت
مماثلة في دراسة شاملة أجريت في سوريا قبل
ّ ّ
ّ
العربية كلها كانت
بضعة أع��وام) .لكن األنظمة
ّ
لخوض معارك ومجازر ضد شعوبها:
ستعدة
ُم
ُ ّ ً
العنف كان مفضال عند األنظمة .سلسلة طويلة:
ّ
من قمع مظاهرات ّ
السعودية ،وقمع
العمال في
ال �ع��ائ �ل��ة امل��ال �ك��ة ف��ي ال �ب �ح��ري��ن ع �ب��ر ال �ع �ق��ود ،أو
مجازر البعث ال� ّ
�دوري��ة في سوريا وف��ي العراق،
إل � ��ى االس �ت �ع ��ان ��ة ب��ال �ج �ي��ش ل �ق �م��ع ان �ت �ف��اض��ات
عم ّ
ّ
الية في شمال أفريقيا ،أو مجزرة سجن «بو

غادر الجوالن رحم
الوطن ،وقد يعود وال يزال
يبشرنا بأ ّننا سنرجع
«العندليب» ّ
يومًا إلى أرضنا
تصر أميركا على نزع
ّ
تسلح
سالح حزب اهلل فيما ّ
ثوار الناتو في ليبيا وسالم
فياض في رام اهلل
سليم» ف��ي ليبيا .أم��ا ال�ح��روب ال�خ��ارج� ّ�ي��ة ،فقد
ّ
ّ
ّ
العربية ضد إسرائيل :من
تجنبتها كل األنظمة
ّ
ال �ض��روري التذكير ب��أن ال�ع��رب ل��م ي �ب��ادروا إلى
الحرب على إسرائيل إال في  ،1973ثم سارعوا
ّ
امليدانية،
إل��ى إيقافها ،م��ا ّأدى إل��ى قلب األم��ور
وت �ح��وي��ل إن� �ج ��ازات ّ
األي� � ��ام األول � ��ى إل ��ى ه��زي�م��ة
أكيدة .طبعًا ،أظهرت األنظمة رغبة ونشاطًا في
ّ
الحروب بني األنظمةّ :إن ّ
املتفجرات التي
كمية
استخدمها جناحا ح��زب العبث أح��ده�م��ا ضد
ّ
العدو
اآلخر ،تفوق النسبة التي استعمالها ضد
اإلسرائيلي .نظام السادات لم يلجم نيرانه ضدّ
ّ
ً
ليبيا مثال ،في الوقت ال��ذي ك��ان ال�س��ادات يزف
ل�ل�ع��ال��م (ال �غ��رب��ي) ب �ش��رى ن�ه��اي��ة ال �ح��روب على
والسعودية َ
ّ
(وم��ن وراء ه��ا وإسرائيل
إسرائيل.
كانت وراء ه��ا) استنزفت نظام عبد الناصر في
حرب اليمن ،وكان املشير عامر أكثر حماسة في

حرب اليمن من الحماسة ضد إسرائيل.
ل�ك��ن ّإس��رائ �ي��ل وح �ل �ف��اء ه��ا ه��م ال��ذي��ن ارادوا أن
يضخوا أف�ك��ار ع��دم ج��دوى العنف ،فيما كانت
إس ��رائ �ي ��ل ن�ف �س �ه��ا وح �ل � ّف��اؤه��ا ي� � � ��زدادون ع�ن�ف��ًا
وع��دوان��ًا .ك��ان واض�ح��ًا أن�ه��م أرادوا أن يفرضوا
ّ
وحدانية العنف لتحقيق مآربهم في السيطرة
على املنطقة وف��ي وأد أي مقاومة لالحتالل أو
حتى ل�ل��دف��اع ع��ن النفس (ي�ت�ش��ارك ال�ح��ري� ّ
�ري��ون
ض��د ال�ع�ن��ف ف��ي ل�ب�ن��ان م��ع إس��رائ �ي��ل ف��ي ه��دف
ّ
ن��زع س�ل�اح ال��دف��اع ع��ن ل�ب�ن��ان) .وك��ل�م��ا تفاقمت
ّ
عدوانية إسرائيل وعنفها ،أراد الرجل األبيض
أن يفرض على ضحايا إسرائيل نبذ العنف .هو
ّ
االستسالم تحت شعارات غير ُم ّ
نمقة البتة .لم
تكن ال��والي��ات املتحدة تعظ ض��د العنف عندما
ّ
ك��ان��ت ت�س��ل��ح امل�ج��اه��دي��ن األف �غ��ان .ح�ت��ى ال�ي��وم،
ّ
ّ
تصر
ن�ف��اق اإلدارة األم�ي��رك��ي��ة أك�ث��ر م��ن ص ��ارخ:
ّ
على نزع سالح حزب الله ،فيما هي تسلح ثوار
الناتو ف��ي ليبيا و«ث � ّ�وار» س�لام ف� ّ�ي��اض ف��ي رام
ّ
القبلية
ُالله ،باإلضافة إلى العصابات والعشائر
املجرمة في العراق وأفغانستان.
ّ
سلمية
وق��د ت�س��ارع��ت التحليالت ال�غ��رب� ّ�ي��ة ع��ن
االن� �ت� �ف ��اض ��ات ال� �ع ��رب � ّ�ي ��ة ب� �م� �ج � ّ�رد أن ان��دل �ع��ت
ان �ت �ف��اض��ة ت��ون��س .ك ُ��ان��ت ال�ت�ح�ل�ي�لات ج� ��زءًا من
ّ
ّ
السياسية املبكرة .لكن فكر الالعنف لم
الدعاية
ّ
ينتشر ف��ي املنطقة ال�ع��رب��ي��ة ول��م يجد ل��ه أرض��ًا
خصبة ،ولعل ذلك يعود إلى سيادة العنف ضد
ال �ش �ع��وب ال�ع��رب� ّ�ي��ة م��ن ق�ب��ل األن �ظ �م��ة وال �ع��دوان
ال �خ��ارج��ي .ث��م ،ك�ي��ف ي�ج��د ال�ع��رب��ي (وال �ع��رب� ّ�ي��ة)
ج � ��دوى ُم ��ن ال�ل ّ�اع �ن��ف وه� ��و ي� ��رى زخ� ��م ال�ع�ن��ف
الغربي امل�ت�ح��ض��ر ،طبعًا ح��ول ال�ع��ال��م؟ ل��م تبرز
ّ
ّ
عربية ضد العنف .كانت هناك
محلية
كتابات
م � �ح� ��اوالت غ ��رب � ّ�ي��ة ل �ب��ث ف �ك��ر ال�ل�اع� �ن ��ف .ح ��اول
الفلسطيني األم� ُي��رك��ي م�ب��ارك ع��وض أن يجلب
أفكار الالعنف املستقاة من طائفة الـ«كويكرز»،
في الثمانينيات من القرن املاضي ،إلى فلسطني،
ف�م��ا ك ��ان م��ن إس��رائ �ي��ل إال أن ط��ردت��ه وات�ه�م�ت��ه
ب��ال � ّت �ح��ري��ض ع �ل��ى «االن �ت �ف��اض��ة امل ��دن � ّ�ي ��ة» ،ول��م
ت��ؤث��ر االع �ت ��راض ��ات األم �ي��رك� ّ�ي��ة ال �خ �ج��ول��ة ج� ّ�دًا
ّ
�ي) .لكن أف�ك��ار عوض
(ألن ع��وض م��واط��ن أم�ي��رك� ّ
ل��م تنتشر ول��م نسمع ب��ه م ��ذاك .صحيح ،كانت
م�ن�ظ�م��ات أم�ي��رك� ّ�ي��ة وب�ع��ض امل�ن�ظ�م��ات امل�ح�ل� ّ�ي��ة،
م�ث��ل م� ّ
�ؤس �س��ة اب ��ن خ �ل��دون ف��ي ال �ق��اه��رة ،تعقد
ن� ��دوات وورش ع�م��ل ل�ن�ش��ر ف�ك��ر ال�لاع �ن��ف .لكن
م��ن الصعب استساغة الالعنف ف��ي مجتمعات
ّ
ّ
دوري��ًا (كما قال أمل
تتعرض للقصف الوحشي
ُ
َ
دن�ق��ل« ،ت�ق�ت��ل أو ت�ق�ت��ل ،ه��ذا ال�خ�ي��ار ال�ص�ع��ب»).

