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االنتفاضات العربية بين الماضي والحاضر
جوزيف مسعد*
ّ
إن وص � ��ف ّ م� ��ا ي� �ج ��ري م �ن ��ذ ع � ��ام ف� ��ي ال �ع��ال��م
العربي بأنه «صحوة» عربية ،ال ينم عن جهل
بتاريخ القرن املاضي فحسب ،بل يقدم حجة
ّ
استشراقية بأن الشعب العربي املستكني ،الذي
ل��م ي �ث��ر ع �ل��ى ال �ط �غ �ي��ان ال� ��ذي أخ �ض �ع��ه ل�ع�ق��ود
خلت ،استيقظ أخيرًا ،وفجأة ،من سبات عميق.
لقد ثار العرب في جميع أنحاء العالم العربي
ّ
ضد االستبداد االستعماري واملحلي ،في كل
ع�ق��د ،منذ ال�ح��رب العاملية األول ��ى .لكن القوى
األوروب �ي��ة االس�ت�ع�م��اري��ة ،ووري�ث�ه��ا األميركي،
ه� ��ي م� ��ن ك ��ان ��ت ت� �ع� �ت ��رض س �ب �ي �ل �ه��م ،وت �ض��ع
العراقيل أمام كل خطوة قاموا بها ،وبتحالف
م �ق �ي��ت م� ��ع ح �ك ��ام �ه ��م امل� �س� �ت� �ب ��دي ��ن وأس� ��ره� ��م
«الحاكمة» (وكان الغرب ،في كثير من الحاالت،
ّ
ويتوجهم
ه��و م��ن ينتقي ال�ح�ك��ام املستبدين
على العروش).
ّ
إذن ف � � � ��إن ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة ال ��راه � �ن ��ة
للديكتاتوريات العربية التي يرعاها الغرب
ل �ي �س��ت ب ��دع ��ة ج ��دي ��دة ف ��ي ال� �ت ��اري ��خ ال �ع��رب��ي
ال� �ح ��دي ��ث .ف �ق��د ش �ه��دن��ا ث � � ��ورات م �م��اث �ل��ة ض��د
االستعمار األوروب ��ي ف��ي املنطقة منذ حلوله
ف��ي ال �ج��زائ��ر ف� � ��ي ،١٨٣٠وف ��ي م�ص��ر ف��ي .١٨٨٢
واتسمت الثورات في سوريا في العشرينيات
ض ��د ال �ح �ك��م ال �ف��رن �س��ي ،وف� ��ي ف �ل �س �ط�ين ،على
وج��ه الخصوص ،ف��ي فترة  ١٩٣٦ـ�ـ  ،١٩٣٩ضد
االستعمار البريطاني واالستعمار الصهيوني
االس �ت �ي �ط��ان��ي ،ب��ال �ض �خ��ام��ة ،وف �ق��ًا ل�ل�م�ع��اي�ي��ر
ّ
العاملية .والواقع أن الثورة الفلسطينية ألهمت
ّ
َ
آخرين في العالم املستعمر ،وظلت مصدر إلهام
للعرب ،حتى نهاية القرن العشرين وم��ا تاله.
وق��د تواصلت املقاومة املناهضة لالستعمار
ب �م �ع��ارض��ة األن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �ت ��ي ف��رض�ه��ا
ٍّ
االستعمار في كل من األردن ومصر والبحرين
وال�ع��راق وشمال وجنوب اليمن ،وف��ي سلطنة
ُعمان واملغرب والسودان .أما الثورة الجزائرية
املجيدة ،فقد انتصرت وحققت االستقالل في
 ،١٩٦٢ح�ي�ن دح ��رت االس �ت �ع �م��ار االس�ت�ي�ط��ان��ي
الفرنسي .وبذلك سقطت إح��دى املستعمرتني
االس �ت �ي �ط��ان �ي �ت�ي�ن األوروب� � �ي� � �ت �ي��ن ف� ��ي ال �ع��ال��م
العربي ،فيما بقيت الثانية ،في فلسطني .أما
ع �ل��ى ال�ج�ب�ه��ة االس �ت �ع �م��اري��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،فقد
ً
ب�ق��ي م�ع�ظ��م ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي م�ح�ت�لا م��ن قبل
البريطانيني ،بانتظار التحرير في الستينيات
وأوائل السبعينيات.

بعد حرب ١٩٦٧
في خضم النظرة السوداوية التي هيمنت على
ّ
التحدي
العالم العربي بعد هزيمة  ،١٩٦٧كان
والفدائيون
الذي شكلته املقاومة الفلسطينية
ّ
ل �ق��وة إس��رائ �ي��ل االس�ت�ع�م��اري��ة ال ��ذي ت�م��ث��ل في
م�ع��رك��ة ال �ك��رام��ة ف��ي آذار/م � � ��ارس ( ١٩٦٨ع�ل��ى
الرغم من مبالغات عرفات العديدة في سرده
مل��آث��ره ف��ي امل�ع��رك��ة) ،ق��د أح�ي��ا األم��ل ف��ي نفوس
عشرات املاليني من العرب ،وأع��اد كذلك القلق
للديكتاتوريات العربية النيوكولونيالية .وقد
الفلسطينية مصدر إلهام للعديد
مثلت الثورة
ّ
م ��ن ال �ش �ع��وب ،ل �ك��ن �ه��ا ل ��م ت �ك��ن م�ن�ب�ت��ة ال�ص�ل��ة
ع��ن جهود ث��وري��ة أخ��رى ف��ي أن�ح��اء ع��دي��دة من
العالم الثالث عمومًا ،وفي الدول العربية على
وجه الخصوص ،وتلك بدورها قدمت اإللهام
للفلسطينيني أيضًا.
وق��د ج��اءت أول��ى بشائر ان�ت�ص��ار ال �ث��ورة ضد
االس �ت �ع �م��ار ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،ب �ع��د ه��زي�م��ة
ح ��زي ��ران/ي ��ون� �ي ��و  ،١٩٦٧م ��ن ش �ب��ه ال �ج��زي��رة
العربية .ففي تشرين الثاني /نوفمبر ،١٩٦٧
أل �ح��ق ث ��وار ال�ي�م��ن ال�ج�ن��وب��ي بالبريطانييني
هزيمة نكراء وحرروا بالدهم من نير االستعمار
البريطاني الذي حكم عدن منذ  .١٨٣٨وعلى اثر
ذل��ك ال�ت�ح��رر ،أق��ام اليمنيون جمهورية اليمن
الديموقراطية الشعبية ،التي استمرت مدة ٢٢
ّ
ع��ام��ًا ،قبل أن ت�ط��اح وي�ج��ري حلها ف��ي نهاية
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امل�ط��اف على ي��د الجمهورية العربية اليمنية
في الشمال وحلفائها السعوديني.
وف��ي ُع �م��ان امل� �ج ��اورة ،دخ��ل ال �ص��راع املستعر
ل �ت �ح��ري��ر ال �ب�ل�اد م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة ت �ح��ت ق �ي��ادة
«ال�ج�ب�ه��ة ال�ش�ع�ب ُ�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر ُع �م��ان وال�خ�ل�ي��ج
ال �ع ��رب ��ي» ،ال �ت��ي أع �ل �ن��ت ف ��ي أي�ل��ول/س�ب�ت�م�ب��ر
 ،١٩٦٨ن �ت �ي �ج��ة ان� ��دم� ��اج ع � ��دد م� ��ن ال �ح ��رك ��ات
ال �ث��وري��ة ال� ُ�ع �م��ان �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ث ��ائ ��رة آن ��ذاك
ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ان سعيد ب��ن ت�ي�م��ور امل��دع��وم من
ب��ري �ط��ان �ي��ا .وق� ��د ح � ��ررت «ال �ج �ب �ه��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة
لتحرير ُعمان والخليج العربي» أراضي إقليم
ظفار ،واتخذتها قاعدة لشن الهجمات لتحرير
ب��اق��ي ال�ب�لاد .وك��ان��ت ح��رك��ات التحرر الوطني
في الواقع نشطة في جميع أنحاء الخليج ،ال
سيما ف��ي البحرين ال�ت��ي ان�خ��رط��ت ف��ي بوتقة
النضال من أجل التحرر الوطني فيها حركات
عمالية ونسائية وط�لاب�ي��ة ،موحدين جميعًا
ضد الحكم االستعماري البريطاني وخدمهم
املحليني.

القمع
أص ��ر ت �ح��ال��ف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وب��ري�ط��ان�ي��ا
ّ
وال � �س � �ع� ��ودي� ��ة وإس � ��رائ� � �ي � ��ل ع� �ل ��ى س� �ح ��ق ك ��ل
ال� �ج� �م ��اع ��ات ال � �ث� ��وري� ��ة ال � �ت� ��ي ك� � ��ان ب ��اإلم� �ك ��ان
هزيمتها ،وع�ل��ى اح �ت��واء تلك ال�ت��ي ل��م يتمكن
ُ
م� ��ن س �ح �ق �ه��ا .واس ��ت� �ه� �ل ��ت ال �ح �م �ل��ة ال �ق �م �ع �ي��ة
ب �م �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي��ج .وق � ��د واص � �ل ��ت ال �ب �ح��ري��ن،
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت م �س��رح��ًا ل �ل �ن �ش��اط��ات ال �ع �م��ال �ي��ة
امل�ن��اه�ض��ة ل�لاس�ت�ع�م��ار ل �ع �ق��ود ،ن�ض��ال�ه��ا ضد
ال �ه �ي �م �ن��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة وال� �ع ��ائ� �ل ��ة ال �ح��اك �م��ة
امل �ت �ح��ال �ف��ة م ��ع االس �ت �ع �م��ار ال �ب��ري �ط��ان��ي .وق��د
اضطرت بريطانيا ،بعد انسحابها من اليمن
الجنوبي ،ونتيجة التهديد املستمر الذي كان
يتعرض له وكيلها في ُعمان ،إلى نقل قيادتها
العسكرية إل��ى ال�ب�ح��ري��ن ،وه��ي ال�خ�ط��وة التي
ت �ب �ع �ه��ا ت ��دف ��ق اس �ت �ث �م ��ارات ض �خ �م��ة ل� ��رؤوس
األم��وال البريطانية على ال�ب�لاد (وه��و م��ا كان
عليه ال �ح��ال أي�ض��ًا ف��ي دب ��ي) .وق��د جلبت تلك
ال �ت �ط��ورات ،كما ك��ان متوقعًا ،قمعًا أك�ب��ر ضد
ال�ش�ع��ب ال�ب�ح��ري�ن��ي وح��رك��ة ت �ح��رره ال��وط�ن��ي.
وف��ي ه��ذا السياق ،في ال��واق��ع ،أعلن ش��اه إي��ران
مطالبته ب��أرض البحرين ،وه��دد بضمها إلى
إيران بوصفها «املحافظة الرابعة عشرة ».ولم
ُ
تكبح طموحاته اإلقليمية إال بعدما ضمن له
حلفاؤه الغربيون واألمم املتحدة في  ١٩٧٠حق
إيران بالدخول باستثمارات ضخمة وبرؤوس
أموال إيرانية في الدول العربية الصغيرة قيد
اإلنشاء في الخليج ،بما في ذلك دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،مما أدى إلى تخلي الشاه عن
مطالبته بالبحرين .وقد عبرت الدول الغربية
عن امتنانها لشهامة الشاه وكرمه ،بمكافأته
على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي.
أم��ا على الجبهة األردن�ي��ة ،فقد رد جيش امللك
حسني في أيلول/سبتمبر ١٩٧٠على انتصارات
ال�ث��وار الفلسطينيني بشن هجوم شامل على
قواعدهم في األردن ،ملحقًا الهزيمة بهم .وقام
بطردهم م��ن ال�ب�لاد بالكامل ف��ي تموز/يوليو
 ،١٩٧١مقوضًا بذلك أيضًا الحركات اليسارية
األردن �ي��ة امل�ن��اه�ض��ة للحكم ال��دي�ك�ت��ات��وري في
ال �ب�لاد .لكن على ال��رغ��م م��ن ذل��ك ،فقد واصلت
م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ع �م��ل ض��د
إسرائيل والديكتاتوريات العربية من قاعدتها
القوية في لبنان.
أما في السودان ،فقد واصل الحزب الشيوعي
تعزيز حضوره في أواخ��ر الستينيات ،وحتى
ان� �ق�ل�اب ج �ع �ف��ر ال �ن �م �ي��ري ف ��ي  ،١٩٦٩ال � ��ذي لم
ي �ت �م �ك��ن ف ��ي ال� �ب ��دء م ��ن ت �ه �م �ي��ش ال�ش�ي��وع�ي�ين
ب��ال�ك��ام��ل ،إذ انتظر للقيام ب��ذل��ك حتى تثبتت
دعائم نظامه في  ،١٩٧١مقتنصًا فرصة فشل
محاولة انقالب ضد حكمه االستبدادي ،إذ شن
حملة اعتقاالت واسعة شملت آالف الشيوعيني
وق��ام ب��إع��دام جميع ق��ادة ال�ح��زب األس��اس�ي�ين،
م��دم �رًا ب��ذل��ك أك �ب��ر ح ��زب ش �ي��وع��ي ف��ي ال�ع��ال��م
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بائع أعالم في ميدان التحرير في القاهرة (رويترز)
العربي .واستمرت ديكتاتورية النميري حتى
 .١٩٨٥وب �ع��دم��ا ف�ش��ل ال �ن �ض��ال ال��دي�م��وق��راط��ي
ض ��ده ،أدى ذل ��ك إل ��ى اس �ت �ي�لاء م��رش��ح اململكة
السعودية عمر البشير على السلطة في ١٩٨٩
سائرًا على خطى النميري.
و لم يتبق مع أوائل السبعينيات من هذا الزخم
الثوري سوى «الجبهة الشعبية لتحرير ُعمان
وال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي» ال �ت��ي اس �ت �م��رت ب��ال�ت�ق��دم.
وقد بذل تحالف الواليات املتحدة وبريطانيا
ً
والسعودية وإسرائيل جهدًا هائال لهزيمتها.
وت��م لهم ذل��ك من خ�لال التعاقد مع ش��اه إي��ران
وال� �ع ��اه ��ل األردن� � � ��ي ل �ل �ق �ي��ام ب��امل �ه �م��ة .إذ ق��ام
الديكتاتوران بإرسال وح��دات عسكرية تابعة
لجيشيهما ،م� ّ
�دع�م��ة بمستشارين عسكريني
ُ
ب��ري�ط��ان�ي�ين ،إل��ى سلطنة ع �م��ان .وق��د تمكنت
تلك القوات في نهاية املطاف من سحق الثورة
وإل �ح��اق ال�ه��زي�م��ة ب �ه��ا ،م�ح��اف�ظ�ين ب��ذل��ك على
ع ��رش ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس ،ال ��ذي ك ��ان ق��د أط��اح
والده السلطان سعيد في  ١٩٧٠بانقالب قصر
خ�ط��ط ل��ه ال �ب��ري �ط��ان �ي��ون .وم ��ع ه��زي�م��ة ال �ث��وار

الشعب الفلسطيني لن
يحقق استقالله ويهزم
إسرائيل طالما بقيت السلطة
الفلسطينية تقوده
ال� ُ�ع�م��ان�ي�ين ف��ي  ،١٩٧٦ظ�ل��ت منظمة التحرير
الفلسطينية ال�ح��رك��ة ال�ث��وري��ة ال��وح�ي��دة التي
نجت من هذه الهجمة الشرسة إلى جانب دولة
ال�ي�م��ن ال�ج�ن��وب��ي ال�ف�ق�ي��رة وال�ض�ع�ي�ف��ة ،وال�ت��ي
ابتلعتها في النهاية اليمن الشمالي املدعومة
سعوديًا في .١٩٩٠

االحتواء

ّ
ولضمان أن الثورة الفلسطينية ،التي هزمت
ّ
ج��زئ �ي��ًا ف��ي األردن ل��ن ت �ص��وب س�لاح �ه��ا ضد
أي نظام عربي آخ��ر ،أخ��ذت األم��وال السعودية
وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ب��ال �ت��دف��ق ع �ل��ى خ��زي �ن��ة م�ن�ظ�م��ة
التحرير الفلسطينية .وقد تمكنت تلك التدفقات
النقدية بالفعل م��ن تحويل منظمة التحرير
الفلسطينية إل��ى حركة تحرير «تقدمية» يتم
ت�م��وي�ل�ه��ا م��ن ق �ب��ل أك �ث��ر األن �ظ �م��ة رج �ع �ي��ة في
العالم الثالث .وعلى وقع هذا التمويل الهائل
ال� ��ذي أخ ��ذ ي�ت�ل�ق��اه ي��اس��ر ع��رف��ات ُب �ع�ي��د ح��رب
 ١٩٧٣من كل الديكتاتوريات العربية املتخمة
بالثروة النفطية ،من القذافي إلى صدام حسني
ً
وصوال إلى جميع ممالك وإمارات الخليج ،بدأ
ال�ق��ائ��د الفلسطيني السير ف��ي ط��ري��ق أوس�ل��و.
وقد أدى تدجني منظمة التحرير الفلسطينية

ذاك إلى اعتراف األنظمة العربية بها في ،١٩٧٤
باعتبارها املمثل ال�ش��رع��ي وال��وح�ي��د للشعب
الفلسطيني ،كما كان السبب الرئيس لتأييدهم
لها في األم��م املتحدة في العام ذات��ه .في واقع
األمر ،وصل تحالف عرفات الرجعي مع الطغاة
ال�ع��رب ح��د ت�ع��اون بعض أج�ه��زة استخبارات
منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية م�ع�ه��م ل�ت�ب��ادل
امل �ع �ل��وم��ات االس �ت �خ �ب��اري��ة ع ��ن م �ع��ارض �ي �ه��م،
ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ق �ي��ام ج �ه��از اس �ت �خ �ب��ارات «أب ��و
ال��زع�ي��م» ،ال�ت��اب��ع للمنظمة ،بتسليم امل�ع��ارض
ال �س �ع��ودي ن��اص��ر س �ع �ي��د ف ��ي ك ��ان ��ون األول/
ديسمبر  ١٩٧٩إل��ى االس�ت�خ�ب��ارات السعودية،
ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ط �ل��ب م ��ن ال �س �ف �ي��ر ال� �س� �ع ��ودي ف��ي
ّ
لبنان .واختفى سعيد من بعدها ،ويرجح أن
السلطات السعودية قامت بتصفيته .أما على
الجبهة الدبلوماسية والتضامنية ،فقد رفض
عرفات االعتراف باستقالل الصحراء الغربية
ال� ��ذي أع�ل�ن�ت��ه ف��ي  ١٩٧٦ج�ب�ه��ة ال�ب��ول�ي�س��اري��و
(املتضامنة مع الشعب الفلسطيني) ،احترامًا
منه لتحالفه مع امللك الحسن الثاني (املتعاون
ف ��ي ح�ي�ن�ه��ا وح �ت��ى آخ� ��ر ي� ��وم ف ��ي ح �ي��ات��ه مع
إسرائيل).

االنتفاضات الجديدة

ّ
ب �م��ا أن ال �ح��رك��ات ال �ث��وري��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة هي
الوحيدة التي بقيت ،في نظر الواليات املتحدة
وال �ق��وى ال�ك��ول��ون�ي��ال�ي��ة ّاألخ � ��رى ،غ�ي��ر مدجنة
بالكامل ،على الرغم من أنها كانت ،من وجهة
ن�ظ��ر األن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ق��د ُدج �ن��ت ب�م��ا يكفي،
فقد ج��اء التحدي الجديد في  ١٩٨٧من جانب
الشعب الفلسطيني نفسه الذي انتفض في وجه
محتليه اإلسرائيليني .وإذ كانت انتفاضته تلك
هي ثاني أكبر انتفاضة فلسطينية ّفي نصف
قرن (ينظر إليها الكثيرون اآلن على أنها ملهمة
االنتفاضات الحالية في العالم العربي) ،فكان
ال بد من سحقها .وبذل اإلسرائيليون قصارى
ج� �ه ��ده ��م ل �ه��زي �م �ت �ه��ا ،ل� �ك ��ن ج� �ه ��وده ��م ب� ��اءت
بالفشل .وس��رع��ان م��ا ق��ام��ت منظمة التحرير
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ب��االس �ت �ي�لاء ع�ل��ى ق �ي��ادة وس�ي��ر
االن�ت�ف��اض��ة خشية أن ت�ب��رز ق�ي��ادة فلسطينية
ج��دي��دة ت�ح��ل م�ح��ل سلطة املنظمة ف��ي تمثيل
الفلسطينيني .وم��ع استيالء منظمة التحرير
ع�ل��ى االن �ت �ف��اض��ة ،ب ��دأت ج �ه��ود اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين
واألم�ي��رك�ي�ين ت�ت�ح� ّ�ول ب��ات�ج��اه اح �ت��واء منظمة
التحرير ،وتحييد قدرتها على إفساد السياسة
األميركية واإلسرائيلية في املنطقة .وق��د جاء
في هذا السياق التوقيع على اتفاق أوسلو في
 ،١٩٩٣الذي ّ
حول منظمة التحرير الفلسطينية
بالكامل من قوة تهدد الديكتاتوريات العربية
وراعيتهم اإلمبراطورية األميركية واالحتالل
اإلسرائيلي ،إلى عميل لكل منهم ،تحت مسمى
«السلطة الفلسطينية» ،ال�ت��ي ستصبح عونًا
ل�لاح �ت�لال اإلس��رائ �ي �ل��ي ب�ت�ح��ال��ف ب�غ�ي��ض مع
ط�غ��اة الخليج وال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وم�ن��ذ تلك
اللحظة فصاعدًا ،سوف تصوب بنادق منظمة

