رؤية تركية

دور االنتفا�ضة الفل�سطينية
في الثورة العربية
أحمد يونس عبد الحافظ*
ينطلق هذا التحليل من تصور بأن تلك
املوجة الثورية التي رشعت تطيح باألنظمة
العربية ،ربام تعترب يف أحد جوانبها رد فعل
متأخرا عىل احلملة الفرنسية أو الغزو األورويب
ً
عىل عمومه والتنظيامت العثامنية بام استتبعته
من «تغريب بنية مؤسسات احلكم» ،وما أسفر
عنه القرن املايض من مظامل وإهانات وهزائم
حلقت باألمة عىل يد االمربيالية ،مع األخذ
باالعتبار متا ًما الطبيعة املركبة والعميقة متعددة
األبعاد هلذا املوضوع ،بام جيعل هذا التحليل
يقتفي نمط ما يعرف يف العلوم االجتامعية
كحالة بحثية «نموذجية» ،حول آثار ومسارات
ومآالت ٍ
بعد واحد فقط من عدة أبعاد مركبة
تشكل ظاهرة اجتامعية سياسية ثقافية تارخيية.
منذ أن تفجرت االنتفاضة الفلسطينية
الثانية يف هناية التسعينيات ،بدأ الوعي
العريب تزداد لديه الفجوة بني مصاحله أو
مواقفه ومصالح حكوماته أو مواقفها ،وأن
ماتنتهجه احلكومات ليس بالرضورة هو ما
* باحث
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ملـخ�ص

يذهب هذا التحليل إىل اعتبار أن االنتفاضة
الفلسطينية هي سبب رئيس من أسباب قيام واندالع
الثورات العربية مؤخرا ،لكنه يف نفس الوقت حياول
النظر يف حفريات ومقومات الوعي الثورى جليل
الطالب املعارص يف مرص وغريها ،بيد أنه يضع
أولوية للقضية واالنتفاضة الفلسطينية يف تكوين
احلالة الثورية العربية ،ليس باعتبارها «السبب
الرئيس» ،ولكن باعتبارها أحد األسباب الرئيسة.
ومن األسباب األخرى ما قد يعود جذوره أو بذوره
إىل احلملة الفرنسية عىل مرص والرشق العريب وما
محلته من تضمينات هلا عالقة بظهور التناقضات
الكامنة مع الغرب األورويب يف صورته االمربيالية
احلديثة أو التنظيامت العثامنية وما محلته من عالقات
وإجراءات حداثية تفكيكية كافية إلنتاج -أو ربام
إعادة إنتاج -التناقض والرصاع مع الغرب مصدر
هذه التنظيامت وراعيها وأهم عوامل إمالئها يف تلك
املرحلة التارخيية.
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تريده الشعوب حقيقة ،بل وليس ما يصب
كل هذا تغري بالنسبة جليل كان أول ما
يف مصاحلها أساسا .فاحلسابات السياسية رآه هو تلك املحطات الفضائية العاملية التي
ليست معقدة بسبب املوازنة بني املصالح تعرض زوايا وأبعاد أخرى ،حتى وإن مل تكن
العامة والعالقات ،وإنام بسبب تأثري وأولوية معادية يف ظاهرها ملا تريده احلكومات املحلية،
املصالح الشخصية للحكام وأرسهم من لكنها عىل األقل تقدم صورا «أخرى» .فهو مل
جهة والعالقات الدولية من جهة أخرى .ينشأ عىل مشاهدة نرشة األخبار املحلية ،بل
وقد تصادف هذا مع تطور تقنيات وحمطات ربام مل يرها إال عندما كان صغريا يشاهد الكبار
وهم يشاهدوهنا ،وال ينتابه إال امللل
ال�شعوب العربية من المحيط �إلى الخليج تنتف�ض 
ألنه ال يفهم منها شيئا .أما الذين
فتتظاهر وتجوب ال�شوارع ت�سجيلاً العترا�ضها على
كان تغيري الوعي صعبا عليهم فعلاً
ما يجرى من �أحداث ،بينما الحكومات العربية غير
فهم هؤالء الذين تشكل وعيهم
مكترثة بما يحدث.
طب ًقا ملا تريده تلك الصور واملشاهد
التلفزة الفضائية العاملية املنقولة فضائيا اإلخبارية كام تعرضها وسائط اإلعالم
والعابرة لألجواء واحلدود والكيانات عرب احلكومية ،واستقر وعيه كام تريده احلكومة.
األقامر االصطناعية ،أي تالشت فكرة القناة
كان ذلك يف الفرتة التي كانت تذيع
املحلية التي يتلقى منها املواطن وعيه .ومن ثم فيها حمطات التلفزة الفضائية صور املواطن
مل يعد للحكومات القدرة عىل التحكم يف املادة الفلسطيني وهو يطرد من داره عنوة ،وصور
اإلعالمية والثقافية التي تعرض عىل املواطن .الطفل حممد الدرة وهو ُيقتل يف حضن أبيه،
وبالتايل أصبح املواطن يدرك أبعاد القضايا والشعوب العربية من املحيط إىل اخلليج تنتفض
ويعي القرارات التي تتخذها احلكومات فتتظاهر وجتوب الشوارع تسجيلاً العرتاضها
بخالف تلك التي تريد احلكومة له أن يعرفها ،عىل ما جيرى من أحداث ،بينام احلكومات العربية
والتي تبقي احلكومة ورموزها يف موضع غري مكرتثة بام حيدث وكان أكثر ما يتم تسجيله
تقدير معني من وعي املواطن ،بحيث أن كل مشاركة منها هو عبارات اإلدانة ،وذلك يف
مشكلة يلقي املواطن بمسؤوليتها عىل عاتقه ،تصوري كان جرس التنبيه األول جليل أطفال
وجيلد من أجلها نفسه ومن حوله .أما احلكومة عقد التسعينات وقتها ،حيث بدا أن ثمة يشء
ورموزها ،فهم هؤالء الذين ال ينامون والذين غري سليم .فتلك احلكومات التي يطلبون منا
تعرضهم القنوات املحلية كل يوم يف صورة الوالء هلا والتسبيح بحمدها وجمدها والتغني
األبطال الذين يفتتحون املرشوعات ،ويقابلون بأسامء رموزها ،وصور تلك الرموز املعلقة
زعامء العامل ممثلني ملصالح الوطن واملواطن.
فوق مكاتب مدراء مدارسنا هي التي تتقاعد
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عن منارصة ذلك الشعب الفلسطينى الذي
يقال لنا أهنم أخوتنا أو أن العرب إخوة عىل
العموم! مفارقة غريبة وتناقض غريب يدفعان
للتساؤل بشأن ما يتم تغذيتنا به من
لم يكن هناك �أى منطق من وراء تلك الجرائم التي
معلومات ،ونحن تالميذ صغار،
ارتكبت في العراق .لقد كانت الحجة واهية لدرجة
فإذا كان رموز احلكومات يعملون
�أنها لم تكن قادرة على �إقناعنا نحن الن�شء ال�صغير
من أجلنا ،ونحن جزء ال يتجزأ من
شعب عريب ،فكيف تتقاعد هذه
وإذا كان اإلعالم العاملي استطاع إقناع
احلكومات عن منارصة الشعب العريب ،فإما هذا اجليل الناشئ املنتقل وقتها من الطفولة إىل
أن الشعب العريب ليس كال واحدا ال يتجزأ كام الشباب ،بأن هناك منطق كامن من وراء جرائم
قيل لنا ،وإما أن هذه احلكومات ال تعمل ملا فيه احلرب البشعة التي ارتكبها اجليش األمريكي
مصاحلنا كام قيل لنا.
ضد املدنيني األفغان ،فلم يكن هناك أى منطق
سمحت للقواعد األمريكية باالنطالق من
أرضها ،أي أن السلبية مل تعد ملجرد السكوت
فقط ،بل أصبحت مشاركة يف اجلريمة.

ت�شكيل الـوعـي

احلقيقة أنه ال يمكن تسجيل عملية تراكم
طبقات الوعي بدقة يف سطور القليلة ،إذ أهنا تتم
ببطء شديد من خالل تتابع األحداث وبصفة
شديدة الرتكيب .فاألحداث ال تقع بصفة
متوازية فقط وال متوالية فقط بل بصفة متوازية
ومتوالية يف نفس الوقت ،بل والعالقات بني
تلك األحداث التي تشكل طبقات الوعي
تأخذ أشكاال غري موصوفة هندس ًيا ملا تتسم
به من تعقيد بالغ ،فمن االنتفاضة الفلسطينية
التي أدان فيها وعينا أو حتى الوعينا تلك
احلكومات ،وظن أن سلبياهتا كانت فقط يف
تقاعدها أو سكوهتا ،إىل االحتالل األمريكي
للعراق الذي تواطأت فيه معظم احلكومات
العربية ابتداء من احلكومة املرصية التي
فتحت قناة السويس ملرور البوارج األمريكية
مرورا باحلكومات اخلليجية التي
إىل العراق
ً

من وراء تلك اجلرائم التي ارتكبت يف العراق.
لقد كانت احلجة واهية لدرجة أهنا مل تكن
قادرة عىل إقناعنا نحن النشء الصغري ،ومع
ذلك شاركت احلكومات العربية يف اجلريمة
التي كانت بداية تكوين وعي جديد بالفعل
بشأن والء تلك احلكومات وبشأن منطق
العالقات الدولية .مل تكن املسألة لتتبلور بذلك
الوضوح يف وعي ذلك اجليل الذي مل تكن
السياسة لتشغلة ،لوال تلك األحداث القاسية
التي عايشها.

كان القمع قاس ًيا يف الدول العربية كافة
حتى ال يتمظهر ذلك الوعي يف الواقع ويتحول
إىل أحداث حقيقية مناهضة لتلك احلكومات،
فلم يكن مسموحا الترصيح يف العلن– إال بام
سوف يبدأ وينتهى بالكالم– عن تلك املواقف
املناهضة للحكومات .يف املقابل ،كانت املنظامت
الغربية تقوم بنرش تقارير التنمية التي تدين تلك
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احلكومات ،وكان اإلعالم الفضائي باإلضافة
إىل وسائط اإلنرتنت الذي بدأ يف االنتشار
وليس عليه رقابة ،كان يذيع تلك التقارير
ألهداف نعلم بعضها وال نعلم معظمها .وهنا
يبلغ االحتقان ذروته ويتحول إىل ردود أفعال
يف بداياهتا .لكن احلقيقة أن املعارضة مل تكن
موجهة يف األساس ضد احلكومات بسبب
تقارير التنمية تلك ،فأنا أتصور أن تقارير
التنمية وغريها مما يدين أداء احلكومات مل يكن
إال جمرد أداة متويه إلزاغة األبصار عن السبب
الرئيس الذي رفض الوعي الشعبي من أجله
تلك احلكومات ،وهو وقوفها مكتوفة األيدي
أمام املصالح الغربية وبخاصة األمريكية ،والتي
تتعارض يف معظمها مع مصالح الشعوب التي
متثلها تلك احلكومات.

جامعة الدول العربية .فإذا كان أعضاء جامعة
الدول العربية «الفعليون» هم احلكومات
وليست الشعوب ،وتلك احلكومات هي التي
تتصف بالعاملة جلهات تتعارض مصاحلها
مع مصالح الدول والشعوب العربية أجزاء
ومجلة ،فأين األمل إذ ًا..؟!

الشعوب العربية ذات تطلعات واحدة،
واملفارقة أن احلكومات ذات تطلعات واحدة
أيض ًا! فاحلكومات أو رموز احلكومات تتطلع
إىل اإلبقاء عىل مناصبها قدر املستطاع ،وهم
معا من أجل هذا ،وكان دالاً بل
يتعاونون ً
طري ًفا للغاية إيواء حكومة إحدى دول جزيرة
العرب للرئيس التونسى اهلارب ،وحماولة
إيوائها للرئيس املرصي املخلوع دون جدوى.
يف املقابل ،نجدهم يتقاعسون كل التقاعس
عن احتواء األزمات اجلادة ،وليس
ال�شعوب العربية ذات تطلعات واحدة ،والمفارقة �أن
األزمات املصطنعة التي ينعمون عىل
الحكومات ذات تطلعات واحدة � ً
أي�ضا! فالحكومات �أو
الشعوب بالتظاهر بحلها.
رموز الحكومات تتطلع �إلى الإبقاء على منا�صبها قدر

الم�ستطاع ،وهم يتعاونون معًا من �أجل هذا.
وحينام كان يتعلق األمر بجامعة الدول
العربية ،كأحد املوضوعات التي ينعكس عليها
نقصه من أحداث ،ال يكون هذا خمتلفا ،إال
ما ّ
أن األمر أكثر تركيب ًا ،فجامعة الدول العربية
كانت اجلهة التي ينظر هلا املواطن «التقليدي»
باعتبارها اجلهة التي سيأتى عىل أيدهيا النرص،
وأهنا اجلهة املحايدة التي ستأتى باحلق ،لكن
بفطرة سليمة ومرة بعد أخرى ،كان النشء
يكتشف أن ال فائدة وال أمل يرجى من وراء
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إ ًذا فاألطراف متعددة ،هناك
طرف يمثل العالقات الدولية وهو طرف
معقد وقاس ،وهناك طرف مصالح الشعوب
منفصلة ومتصلة ،وهناك أيضا طرف ثالث
وهو مصلحة أولئك األفراد الذين تولوا
زمام األمور .واحلكومات الغربية التي
هتيمن مصاحلها عىل القرار ال تبايل بكل تلك
التفاصيل ،وإنام تبايل فقط بمن يمرر أو يرعى
مصاحلها ،فإذا كانت مصاحلها تؤمنها األفراد
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احلاكمة فال مفر من تأييدها .لكن كان عىل
اإلعالم بالطبع أن يعرض مشاهد حتافظ عىل
صور تلك احلكومات الغربية املتغنية بالعدالة
واحلرية والديمقراطية...إلخ .نستطيع أن
نستنتج ببساطة أن جامعة الدول العربية
أصبحت مؤسسة شكلية حلامية املصالح
الغربية التي يرتبط بمصاحلها أولئك «الزعامء»
اجلالسون يف مقدمات وفودهم ،أما الشعوب
فيتم قمعها من أجل االمتثال لألوامر.

يف مواجهة النظام السابق ومعتقالته القاسية،
لكنهم مل يستطيعوا أن يصمدوا أمام شبكة
املصالح املعقدة ،وهذا ليس اهتاما هلم بقدر
ماهو تأكيد عىل مدى وحشية تلك الشبكة.
وهم أنفسهم يعلمون ذلك جيد ًا ،لكنهم
يظنون أهنم يقدمون التنازالت والتواطؤات
حالي ًا ،إلحراز مكاسب مستقبلي ًا .لكن هذا
ليس منطق شبكة املصالح التي نتحدث عنها،
إحساسا
فشبكة املصالح «حمل ًيا ودولي ًا» تعطى
ً
زائفا بالتمكني– لكنها ال متكن .وبعد أن يصبح
العميل ورقة حمروقة أو تستنفد طاقته يف خدمة
مصاحلها ،تقوم بركله رش ركلة ،وهذا ما جيب
أن يتم تداركه قبل أن يفوت األوان.

احلقيقة أن ذلك املصري السوداوي سوف
يكون املصري احلتمي لكل رابطة أو منظمة
إقليمية «عربية أو إسالمية» ترشف عليها
احلكومات ،نفس تلك احلكومات
التي رفضتها الشعوب ،حتى وإن �إن الحكومات في ظل هذا النظام العالمي الغابر لن
أتت الثورات العربية بحكومات ت�ستطيع تحقيق �شيء على الم�ستوى الت�ضامني �أكثر
حرصا مما حققته �سابقتها فالت�ضامن يعني �أ�سواقا مفتوحة.
أكثر والء لشعوهبا وأقل
ً
عىل البقاء يف املناصب أو باألحرى
وهكذا فإن احلكومات يف ظل هذا النظام
حرصا عىل مصاحلهم الشخصية يف
أقل
ً
مقابل مصالح الشعوب احلقيقية ،فإن تلك العاملي الغابر لن تستطيع حتقيق يشء عىل
احلكومات مهام أوتيت من شجاعة ،لن تكون املستوى التضامني أكثر مما حققته سابقتها
تلك الشجاعة كافية ملواجهة شبكة عالقات فالتضامن يعني أسواقا مفتوحة ،ويعنى سياحة
القوة واملصالح املحلية والدولية ،إذ يصبح داخلية بني األردن وتونس وبني مرص ولبنان،
االختيار بني االنخراط يف تلك الشبكة أو هذا بخالف املليارات التي تنفق عىل رحالت
احلج والعمرة السنوية ،وقد كان ينبغى أن تنفق
اخلراب أو ربام التهديد بالفوىض.
كل هذه املليارات يف باريس أو أورالندو! هذا
لقد كانت التجربة واضحة مع الربملان
بخالف جمموعة ضخمة من األسباب األخرى
املرصي الذي حيظى أعضاؤه بثقة الناخبني
التي قد نعرف القليل منها فقط وأقلها وأضعفها
والذي يستحوذ اإلسالميون عىل معظم
املصالح السياحية أو حتى االقتصادية ،فامذا
مقاعده ،وهم عىل ما عرفته عنهم شعوهبم
عن العلمية أو العسكرية؟!
من قوة وشجاعة ،استطاعوا أن يصمدوا هبا
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الإفـالت من ال�سيطرة

هل يبدو إ ًذا املوضوع مستحيلاً أو
مستغلق ًا؟! فإذا كانت احلكومات الغربية
هتيمن بمصاحلها عىل القرارات ،وإذا كانت
احلكومات املحلية– مهام كانت أمينة– تضطر
للخضوع لسطوة األقوى حتى وإن كان ذلك
حيدث مراوغة ،فإن األمل يتالشى متا ًما من
قيام جامعة الدول العربية أو أي منظمة إقليمية
أخرى موجودة أو يتم تأسيسها من أجل هدف
تضامني بخدمة اهلدف التضامني ،لطاملا أن
احلكومات هى التي ترشف عليه.

ورأينا ارتباكا يسود املشاهد اإلقليمية والدولية
من جراء ما تقوم به الشعوب يف الشوارع من
تفكيك للسلطة املحلية املستبدة التي متثل
إحدى حلقات سلسلة املصالح الدولية أو
الغربية .واآلن أصبح الرهان قائام حول أهيام
أقوى ،أو من سوف تستوعب األخرى ،هل
ستستوعب الثورات العربية ذلك النظام
الدويل وتقوم بتغيري خرائطه ومنطقه؟ أم أن
النظام الدويل سوف يستوعب تلك الثورات
ويقوم بالتهامها ببطء ،املسألة مل حتسم بعد وما
يبدو عىل ظاهر املشهد ليس كافيا للتنبؤ.

لكن ينبغي أن يستمر العمل عىل
ت�ستطيع ال�شعوب �أن تنتظم في منظمات �أهلية
نفس النهج الذي أربك به املشهد يف
�إقليمية ذات طبيعة جديدة ،و�أن تقرر ما تراه منا�سبا
املرة األوىل ،وبالطبع هناك فرق بني
لم�صالحها الحقيقية.
النهج واآلليات .فرهان املصالح
الدولية يعتمد يف األساس عىل عدم
لكن هذا بالكاد ال يعني تاليش األمل متام ًا ،قدرة تلك احلركات الشعبية عىل االبتكار ،وأهنا
أو ضياع جدوى أي منظمة إقليمية تنشأ هلدف تكرر نفس اآلليات ما يعنى أهنا قابلة للتنبؤ
تضامني .فالرشط الذي يشرتطه اإلخفاق هو بحركاهتا ومن ثم اإلستيعاب؛ أما احلركات
أن تكون احلكومات– التي التهمتها شبكة الشعبية فرهاهنا يرتكز عىل عنرصي املفاجأة
املصالح– هي املرشف والقائم عىل شؤون واالبتكار .فاملفاجأة هي أكثر ما يربك املشهد
هذه املنظمة ،فإذا غاب هذا الرشط ،أصبحت لكن يظل االبتكار شيئا أساسيا؛ وحينام جيتمع
معا هذان العنرصان ،يصبح «ال يشء» قابال
ً
إمكانية العمل قائمة ،وهنا تبزغ فكرة جامعة
للتنبؤ ،ومن ثم تتحقق أهداف تلك احلركات
الشعب العريب.
الشعبية.
لقد أثبتت الشعوب العربية أهنا قادرة عىل
كان السالح األول الذي واجهت به
أن تكون أحيا ًنا فوق احلكومات وفوق شبكات
املصالح ،وعىل أن الرؤية ليست هبذه الرحابة الثورات العربية األنظمة واحلكومات ،هو
والتفاؤل إال أهنا كانت كذلك بالفعل أحيان ًا .سالح احلشد العددي الذي اتسم بالشجاعة
واإلرصار بخالف ما كانت تظنه تلك األنظمة
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املستبدة ،ومن ورائها ذلك النظام العاملي ،أن
أي حشد عددي يمكن تفريغه ببساطة بالقوة
واملواجهة .لكن ما اكتشفته األنظمة أهنا
ارتكبت أبشع ما يمكن ارتكابه يف حق املدنيني
من مواجهات مسلحة يف مقابل شعب أعزل،
بيد أن الشعب مل ينسحب هذه املرة ،وبالتايل
ارتبك املشهد قلي ً
ال ،واضطر األعمق وجو ًدا
جتذرا واختفاء يف شبكة املصالح
واألكثر
ً
لالستغناء عن الرموز املعلنة ،وهذا يف حد ذاته
يعد انتصارا غري مسبوق.

اختالالت توازن القوى

جتذرا وقوة ،وتلك
وعىل املصالح االكثر
ً
املصالح هي التي ذكرنا آن ًفا أهنا هتدد إمكانية قيام
أو فعالية أي منظمة إقليمية تشكلها احلكومات
العربية .فإذا كانت احلكومات غري قادرة عىل
مواجهة ذلك ملا يتمظهر أمامها من اختالالت
لتوازنات القوى هي حمقة يف بعضها بالطبع،
فإن الشعوب الطاحمة قادرة عىل مواجهتها إذ
أهنا غري مرهتنة لتلك التوازنات ،وال تنتمي
هليكل أو خريطة العالقات الكامنة وراءها.
واحلقيقة أن الشعوب حينام تصبح التضحيات
رخيصة لدهيا يف مقابل هدف هو أعظم وأعىل
من كل تضحية ،فإهنا ببساطة تصبح غري قابل
للتهديد واالبتزاز واإلخضاع.

فشبكة املصالح هذه املرة ختضع لرغبة
الشعب الذي كانت رغباته دائام وأبدا مؤجلة؛
هذا الشعب الذي خرج باملاليني
كان ال�سالح الأول الذي واجهت به الثورات العربية
يف الشوارع تأييدً ا ملوقف املنتفضني
الأنظمة والحكومات ،هو �سالح الح�شد العددي الذي
الفلسطينيني ،ومل حيرك ذلك
ات�سم بال�شجاعة والإ�صرار بخالف ما كانت تظنه
للحكومات ساكن ًا ،متكن هذه املرة
تلك الأنظمة الم�ستبدة.
من أن يطيح هبا ،ولو كان املشهد
هيدد بإطاحة تلك احلكومات أيام
تستطيع الشعوب أن تنتظم يف منظامت
اشتعال االنتفاضة الفلسطينية أو االحتالل
األمريكي للعراق ،لكانت احلكومات قد أهلية إقليمية ذات طبيعة جديدة ،وأن تقرر
اضطرت ألخذ موقف مغاير متام ًا ،فليس أغىل ما تراه مناسبا ملصاحلها احلقيقية .واآلن سوف
عىل هؤالء من رقاهبم وعروشهم ومصاحلهم ،توفر وسائل االتصال احلديثة الكثري من الوقت
لكن الوضع مل يكن كذلك .ويلقى ببعض اللوم واجلهد واملال ،حيث كانت تتطلب دعم
يف هذا عىل الشعوب أيضا .لكن بنهاية املطاف ،احلكومات سابق ًا ،أما التوجهات والقرارات
وضح أن الضغط الشعبي املتصف بالشجاعة التي يتم اختاذها أو تبنيها باالتفاق والتنسيق
قادر عىل التغلب عىل املصالح الفردية للرموز بني تلك املنظامت ،فيمكن الوصول إىل وضعها
موضع التنفيذ بالتنسيق مع احلكومات ،التي
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أصبحت تعلم مؤخرا أن اعرتاضها وتعطيلها
لقررات تلك املنظامت األهلية ،قد يودي هبا
كام أودى بسابقاهتا من قبل .ومن ثم يضاف
البعد الرابع إىل توازن القوى القائم وهو البعد
اخلاص بالضغط الشعبي ،والذي يكتسب
أثرا أقوى من أثر شبكة العالقات .وقد رأينا
ً
كيف كان ذلك البعد يف التواصل بني الشعبني
املرصي والتونيس فور اندالع الثورة املرصية.
ريا
واحلقيقة أن الثوار املرصيني قد استفادوا كث ً
من اخلربة التونسية يف مواجهة الغاز املسيل
للدموع واسرتاتيجيات مواجهة جنود األمن،

وال خيفى عىل أحد أثر هذا.

من طبيعة هذه املسائل أهنا لن تتم بـ«عفوية»

الثورات أو اندفاعها وتدفقها ،فإذا كانت
عفوية الثورة وتلقائيتها املستعصية عىل الرصد

والرقابة سالحا فعاال جدا يف هدم احلكومات

السابقة ،لكن لن يكون هلا نفس األثر يف عملية

البناء .إال أنه سالح ضغط مؤثر جدً ا من أجل
إضفاء القوة والرشعية والزخم الشعبي عىل

تلك املنظامت األهلية ،بحيث تستطيع من
خالهلا إمالء رغباهتا عىل احلكومات.
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