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رأي

ا ُس ـت ـش ـهــاده عـلــى خ ـيــار الـحـســم الـعـسـكــري
قترن بتسوية سياسية بشروط السلطة
امل ِ
تحفظ وجود الدولة وال يكون فيها وجود
ف ـع ـلــي ل ـل ـم ـعــارضــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـس ـل ـم ـيــة،
كانت وجهة النظر األخ ــرى تقول بأولوية
ّ
ال ـت ـســويــة ع ـلــى ال ـح ـس ــم ،ف ــي ظـ ــل م ـس ــار ال
َ
ت ـكــون الـغـلـبـ ّـة فـيــه ألح ــد وال ُيـسـتـبــعــد منه
ّ
أي طــرف ممثل لـهــذه الشريحة أو تلك من
السوريني ،باستثناء الجماعات اإلرهابية
املرتبطة بالسعودية ودول الخليج .هذا ال
ينفي قدرته الفائقة على قراءة املشهد ،التي
بكثير من سواها ،ولكن القراءة
تبقى أفضل
ً
حني تكون مقترنة بموقف ال يضع التسوية
الكاملة والعادلة كأولوية تصبح عبئًا على
ً
صــاحـبـهــا ،وال تـســاعــد ف ـضــا ع ــن ذل ــك في
الوصول إلى مخارج فعلية لألزمة التي هي

مجتمع .ومع
أزمــة ّ نظام بقدر ما هي أزمــة
ُ
التدخل الدولي من روسيا وأميركا أضيف
إلى أزمتي النظام واملجتمع ارتباط املخارج
امل ـم ـك ـنــة ل ـل ـح ــرب بـ ــإعـ ــادة ص ـي ــاغ ــة ال ـن ـظــام
السياسي وفـقــا لـلـتــوازنــات الــدولـيــة ،وهــذا
يعني افتقار الدولة التي كان ينشد ناهض
ّ
بمعية الحسم العسكري إلى
الوصول إليها
ُّ
االستقاللية السياسية ،وتحولها إلى دولة
تابعة لـهــذا املعسكر أو ذاك .هـكــذا ،ينعزل
ّ
ويتحول
التحليل عن الواقع الجيوسياسي
رغم استعماله أدوات الجغرافيا السياسية
إل ــى م ـجـ ّـرد تـســويــغ ل ـقـ ّـوة هــي فــي الـنـهــايــة
ً
مـجـ ّـرد عنصر واحــد ـ ـ وإن كــان فــاعــا جـدًا ـ
ّ
مــن ضمن مجموعة عناصر تشكل األزمــة
ُ
السورية ،وتسهم من موقعها البنيوي في
استمرارها.

تحول اتفاق «أوسلو» إلى مرحلة امتدت ألكثر من عقدين ،ولم يقد إلى سالم وال استسالم (أ ف ب)

الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وال سـيـمــا ان ـت ـصــار وتـحــريــر
الجنوب اللبناني عــام  2000وفشل العدوان
اإلسرائيلي عام  2006وما يمكن أن ينتج من
سقوط املخطط املعادي في سوريا.
فـلـسـطـيـنـيــا ،تـعـتـمــد ال ـق ـي ــادة الــرس ـم ـيــة اآلن
الخيار القانوني بالتوجه إلى األمم املتحدة
ومنظماتها ،وهــذا وإن كــان صحيحًا إال أنه
ً
ال يطرد احتالال وال يوقف استيطانًا ،ومأزق
قيادة السلطة هو أن الحكومات اإلسرائيلية
ال تبحث عــن تـســويــة جــذريــة أو حــل وســط.
وبرنامج «الليكود» صريح« :سيادة واحدة
مـ ــن ال ـب ـح ــر ل ـل ـن ـه ــر» ،وه ـ ـنـ ــاك أحـ ـ ـ ــزاب أك ـثــر
يـمـيـنـيــة ،وبــال ـتــالــي ل ـيــس ه ـن ــاك م ــا يسمى
تـســويــة بــال ـطــرق الـتـفــاوضـيــة تـنـهــي عــوامــل
الصراع ،وال حل استسالميًا يرفضه الشعب
الفلسطيني املستباح على كل الصعد .وقد
تـعــرضــت الـضـفــة الج ـت ـيــاح ،وت ـعــرض قطاع
غ ــزة لـثــاثــة ع ــدوان ــات مــدمــرة ،كــذلــك استمر
الحصار التجويعي وإغالق نحو  2000نفق
كانت تغطي  %70من احتياجات القطاع.
ويمكن القول إن ثمة نهج مقاومة بأشكالها
ونهج مساومة بإشكالها ،وإن تميزت قوى
فــي النهج األول ،فهي أيضًا تتقاطع جزئيًا
مع قوى في النهج الثاني ،والعكس صحيح.
وقــد أعلن رئيس األرك ــان االحتاللي أن أكبر
خ ـطــر ي ـهــدد إس ــرائ ـي ــل ه ــو تــآكــل ق ــوة ال ــردع
اإلسرائيلية ،وبالتالي باتت مقولة «الجيش
الذي ال يقهر» التي استخدمها أيضًا نابليون

في زمانه ،مهزوزة.
ً
أم ــا فــي الـضـفــة ،فــالــوضــع مــرتـ ٍـخ إج ـمــاال مع
نقطة ساخنة في القدس ومبادرات طالئعية
ش ـب ــاب ـي ــة وم ـ ـصـ ــادمـ ــات ش ـع ـب ـيــة م ـ ـحـ ــدودة،
وس ـل ـط ــة ت ـق ـبــض ع ـل ــى ال ــوض ــع ف ــي الـضـفــه
وتضبطه بما يكرس وجــودهــا والتزاماتها
السياسية واألمنية.
ماذا عن الغد؟
ت ـقــوم ه ــذه امل ـقــاربــة عـلــى احـتـمــالـيــة نهوض
وط ـ ـنـ ــي /انـ ـفـ ـج ــار شـ ـعـ ـب ــي /والدة مــرح ـلــة
جديدة تتجاوز املشهد الحالي والكثير من
القوى والقيادات وثقافة اإلحباط واالنتظار
وال ــرخ ــاوة ،وس ــوف يـتـجــاوز الجيل الجديد
والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة كـ ــل مـ ــا هـ ــو ش ــائ ــخ.
وكـمــا كــانــت والدة الفصائلية الفدائية بعد
ه ــزي ـم ــة  1967ت ـ ـجـ ــاوزًا مل ــا س ـب ـق ـهــا ف ـســوف
تتجاوز املرحلة الجديدة ما سبقها ،بحيث
يـسـتـعـصــي ال ـت ـنــاقــض ،وال ي ـكــون م ــن فـكــاك
لــه إال بــرحـيــل االح ـت ــال ،وع ــودة األم ــور إلــى
طبيعتها الحقيقية.
ّ
ولكن مــا هــي العوامل التي تـحـ ّـرض وتفض
لهذا االستخالص ،وما هي العوامل املحبطة
له؟
مـفـهــوم أن الـبـشــر يصنعون مستقبلهم في
نهاية األمر ...أما العوامل ِّ
املعوقة فهي:
 -1ب ـط ــش االح ـ ـتـ ــال وإجـ ـ ــراءاتـ ـ ــه ال ـي ــوم ـيــة.
فاالحتالل مرتاح من الوضعية القائمة ،فهو
«احتالل خمس نجوم» يسرق املياه واألرض،

أهـ ـمـ ـي ــة مـ ــا ف ـع ـل ــه ن ــاه ــض بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
ال ـت ـح ـل ـيــل املـ ـقـ ـت ـ ِـرن ب ــامل ــوق ــف ال ـع ـض ــوي مــن
ال ـح ـلــف ال ــوه ــاب ــي الـ ــذي ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة
وداع ــش وأقــران ـه ـمــا ،هــو أن ــه أع ــاد االعـتـبــار
إل ــى قيمة الـكـتــابــة ،لـيــس كــانـحـيــاز إل ــى هــذا
ً
الـطــرف أو ذاك ،بــل بوصفها فـعــا سياسيًا
وأيديولوجيًا يندرج في سياق تاريخي .هذا
الـسـيــاق هــو اإلط ــار ال ــذي تستطيع الكتابة
ّ
ّ
التحول إلــى قــوة مادية تؤثر في
من خالله
الـ ــواقـ ــع ،وفـ ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ت ـص ـبــح هي
القاطرة له عبر الربط بني التنظير والفعل
السياسي ،حتى لو اختلفنا معه من موقع
«سياسي» ما .في النهاية ،لم يدفع ٌ
أحد ممن
اختلفوا مع الشهيد ناهض ثمنًا ملواقفهم،

ً
سواء من النظام أو من إيران أو من روسيا،
بـيـنـمــا دفـ ــع ه ــو ث ـمــن مــوق ـفــه ال ــواض ــح مــن
ّ
الـسـعــوديــة ،وه ــذا يعني أن الـتـحــالــف الــذي
ك ــان يـقــف نــاهــض ّفــي مــواجـهـتــه هــو األكـثــر
خ ـط ــورة عـلــى امل ـثــقــف ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة ،ما
يجعل بالضرورة من ّ
ـوف معه وقوفًا
أي وقـ ٍ
مع القتلة الدواعش وتسويغًا ألفعالهم في
ّ
مواجهة خصومهم السياسيني .صحيح أن
عملية القتل حصلت في األردن وفي سياق
قــد يـبــدو داخـلـيــا ،لكنها ّ
تعبر بــوضــوح عن
ـاظــم لــدى هــذا الحلف إلــى تدفيع
املـيــل املـتـعـ ِ
ّ
املختلفني معه أثمانًا باهظة ،واألرجح أن من
رأسه،
يقف معه اآلن إنما يفعل ذلك ليحفظ
ً
وليتفادى الثمن الذي دفعه ناهض طواعية
حني اختار الوقوف في املعسكر اآلخر.
* كاتب سوري

وه ــو الـسـيــد ودون أن يــدفــع ثـمـنــا حقيقيًا.
ولكن هل االحتالل نجح في منع االنتفاضة
الـكــانــونـيــة أو عــواصــف ع ــام 2000؟ الـجــواب
كال.
وف ــي مــؤتـمــر هرتسيليا األخ ـيــر  2015الــذي
تـ ـش ــارك ف ـي ــه ال ـن ـخ ـبــة ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واإلعــام ـيــة ،تـحــدث صـحـفـيــون عــن احتمال
حـ ـ ــرب عـ ـص ــاب ــات ج ـب ـل ـي ــة أو انـ ـتـ ـف ــاض ــة أو
تحركات شعبية ،كذلك إن جبروت االحتالل
وما لديه من قوة تدميرية هائلة لم تستطع
الحيلولة دون أن تـتــراكــم عــوامــل الـقـتــال في
قطاع غزة ،ولم يثبت قدرة بالقضاء عليها.
 -2السلطة الفلسطينية امللتزمة استحقاقات
أوسلو والتي تناهض اشتعال الضفة .وهنا
يمكن استدعاء الــدرس التونسي واملصري،
فنظاما بن علي ومبارك لم يقويا على منع
االنتفاض الشعبي ،وهذا حصل في غير بلد
ً
وتجربة ،كإيران الشاه مثال.
كـ ــذلـ ــك ف ـ ـ ــإن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ف ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــأزق ،ف ــامل ـس ــار
ً
التفاوضي لم يثمر حال سياسيًا أو ترتيبات
على طريق االستقالل ،بما أثار جدلية داخل
صفوفها ،وهناك تيارات تقول بالعودة إلى
خيار الشعب.
 -3ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــريـ ــة .بـ ــال ـ ـقـ ــروض
والتفتيت والثقافة االستهالكية والـفــرديــة،
وال سيما في الطبقة الوسطى التي أكثر من
 %20في الضفة والقطاع ونحو  %50من قوة
العمل في رام الله .لكن هــذا كله يتطاير في
الهواء ما إن يشتعل الحريق ،ذلك أن الوطنية
الفلسطينية عميقة في الوجدان ،مثلما هي
ح ــال أي وطـنـيــة أخـ ــرى ،وك ــذا االس ـت ـعــدادات
املتنوعة ،وأيضًا الطبقة العاملة التي أغلبها
«طبقة في ذاتها وليس طبقة لذاتها» بحسب
التعبير املــارك ـســي ،وه ــي أكـثــر مــن  %20من
قــوة العمل ونحو  %35فــي الحركة األسيرة
برغم عدم تمركزها.
 -4حالة اإلحباط واالرتـخــاء والفردية وعدم
الـثـقــة ب ــال ــذات وقــدرت ـهــا عـلــى الـتـغـيـيــر ،ومــا
ت ــوال ــد ع ــن م ــرح ـل ــة أوسـ ـل ــو م ــن ث ـق ــاف ــة غـيــر
ت ـح ــرري ــة وت ــراج ــع ل ـث ـقــافــة ال ـ ـثـ ــورة .وه ـنــاك
دي ـنــام ـي ـك ـيــة تـفـكـيـكـيــة لـلـشـعــب وتـجـمـعــاتــه
وخلق تفاوتات في أولوياته.
بكلمة واح ــدة ،إن لـلـثــورة ثقافتها وقيمها،
والستراتيجية التفاوض ثقافتها وقيمها،
ومل ــرح ـل ــة ال ـص ـع ــود خ ـصــائ ـص ـهــا ،وملــرح ـلــة
الجزر خصائص أخرى.
ولـكــن مــا هــي املـحــركــات الـتــي يمكن أن ترفع
منسوب املواجهة الشعبية مع املحتل ووالدة
مرحلة جديدة؟
ً
ً
أوال ،ي ــواج ــه ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي اح ـت ــاال
عـنـصــريــا اق ـتــاع ـيــا م ــع تـطـهـيــر ع ــرق ــي ،كما
ت ـنــص ع ـل ـيــه خ ـطــة ب ــراف ــر ف ــي ال ـن ـق ــب ،وكـمــا
ً
يحصل فــي األغـ ــوار ،فـضــا عــن ضــم الـقــدس
بعد توسيعها وج ــدار توسعي واستيطان
قافز واعتقاالت يومية وحجز للتطور وإذالل
ال يـنـتـهــي ،وه ــذا اس ـتــولــد وس ــوف يستولد
إرادة مواجهة.
فيما امل ـش ــروع الــوطـنــي يتطلع إل ــى الحرية
وال ـت ـح ــري ــر وي ـ ـقـ ــاوم ولـ ــم ي ـن ـفــك يـ ـق ــاوم ول ــم
يستسلم منذ أن اقترح االستعمار البريطاني
ً
الـحـكــم ال ــذات ــي 1922وص ـ ـ ــوال للحكم الــذاتــي
األوسـ ـل ــوي  .1993ثـمــة عــاقــة صــراع ـيــة هي
مـ ـص ــدر امل ــواجـ ـه ــة ب ــن امل ـ ـشـ ــروع ال ـت ـح ــرري

الفلسطيني واملـشــروع االحتاللي اإلجالئي،
قــد ترتفع وتــائــره أحيانًا وتنخفض أحيانًا
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ول ـك ـن ـه ــا ال ت ـن ـط ـف ــئ إال ب ــان ـط ـف ــاء
أسبابه ،وصدقت نبوءة الشهيد عبد القادر
ال ـح ـس ـي ـنــي« :ش ـع ــب فـلـسـطــن سـيـظــل يـثــور
ً
جيال بعد جيل إلى أن تتحرر فلسطني».
ثــانـيــا ،ك ــان الـشـعــب الفلسطيني بـعــد 1967
مجرد ثالثة أرب ــاع مليون ،أمــا الـيــوم فهو 5
م ــاي ــن ،مـنـهــم  200أل ــف طــالــب وطــال ـبــة في
الجامعات ،ومثلهم تقريبًا في الحادي عشر
والثاني عشر ،ونحو مليوني شاب أعمارهم
بــن  36-16سـنــة ،وبـطــالــة ال أف ــق لتشغيلها
تـ ـن ــاه ــز  400000أل ـ ـ ــف ،نـ ـح ــو ن ـص ـف ـه ــم مــن
متخرجي الجامعات والثانوية .واليوم هناك
 1.5مليون فلسطيني وراء الـخــط األخـضــر،
وأكثر من  6ماليني في الشتات.
بما يختزله الشعب الفلسطيني من طاقات
وتطلعات وإرث كفاحي وخبرات ،الفلسطيني
لم يتحول إلى «غبار األرض» وسقطت مقولة
«فلسطني أرض بال شعب» بما يعكس مأزقًا
إسرائيليًا.
ثالثًا ،لقد استنفدت املرحلة الراهنة نفسها،
وهي تقترب من خط النهاية ،فمرحلة أوسلو
ووعودها باالستقالل كشفت ماهيتها.
ويفيد توسيع األف ــق بــإعـطــاء حـ ِّـيــز أكـبــر في
املــرحـلــة املقبلة للجماهير الفلطسينية في
 ،1948فهؤالء ال يتعرضون لتمييز عنصري
فقط ،فهم  %18من السكان ،ومجرد  %4من
األرض و %2مــن املـيــاه ،و %3مــن الجامعات
وبــا ميزانيات تطوير ،ونسبة البطالة في
صـفــوفـهــم م ـضــاع ـفــة ،فـيـمــا نـسـبــة أج ــوره ــم
بالكاد تصل .%60
ومن جهة أخرى ،لقد صمد الشعب الللبناني
وقــاتـلــت مـقــاومـتــه ع ــام  2006وتـكـبــد ال ـغــزاة
خ ـس ــائ ــر ف ــادح ــة ب ـع ــد أن ف ـش ـلــت ال ـض ــرب ــات
ال ـجــويــة امل ــدم ــرة واالج ـت ـي ــاح ال ـب ــري .وبــرغــم
ان ـش ـغ ــال «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» ف ــي س ــوري ــا ،فـهـنــاك
جـ ــوالت مـقـبـلــة عـلــى الـجـهــة الـشـمــالـيــة ،ومــا
التدريبات اإلسرائيلية سوى مقدمة وتهيئة.
ي ـم ـكــن ت ــوق ــع ال ـن ـم ــوذج املـسـتـقـبـلــي كـ ــوالدة
جديدة تتجاوز كل النماذج وتستفيد من كل
الـنـمــاذج ،ولـكــن نخب املـفــاوضــات ستستمر
ف ــي نـهـجـهــا ،ون ـهــج امل ـق ــاوم ــة سـيـسـتـمــر في
نـهـجــه ،وه ــذا هــو ح ــال ال ـقــوة الـنــاعـمــة وغير
الناعمة .أما الوالدة الجديدة فسوف تصبح
هي الالعب األول في األعوام املقبلة ،ويساعد
على ذلك توصل الوضع الفلسطيني الحالي
إلى قواسم ميدانية مشتركة.
إن الوضعية املعطوبة الحالية ليست دائمة
وليست ق ــدرًا ،فالتاريخ فــي حــركــة ،والـشــيء
يستولد نقيضه فــي نهاية األم ــر ،وال سيما
أن شــروط اللحظة الراهنة في تآكل مستمر
وتسكنها تناقضات وتطلعات واستعدادات.
ل ـقــد ت ـمــرد ق ـطــاع غـ ــزة ،وه ــو م ـجــرد  %6من
مساحة الضفة ،وتمرد لبنان وهو بمساحة
محافظة مصرية ،ومن الخطأ إسقاط الرهان
ع ـل ــى ال ـج ـم ــاه ـي ــر ،ع ـل ــى ال ـك ـت ـلــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
التقدمية بلغة غرامشي والثقافة التقدمية
التي تنتج روابط الكتلة.
ويمكن تخيل الـنـمــوذج املقبل ال ــذي قــد ّ
يمر
فــي محطات ُ وحلقات وسيطة .لقد استنفد
املـ ـش ــروع ال ــقـ ـط ــري ،وال ــوض ــع الـفـلـسـطـيـنــي
مأزوم ومستباح ،وهذا يمهد ملا هو جديد.
*أستاذ جامعي ـ ـ فلسطني

االستعداد لدفع الثمن

التحالف الذي
كان يقف
ناهض في
مواجهته
هو األكثر
خطورة على
ّ
المثقف

إن الوضعية
المعطوبة
الحالية ليست
قدرًا ،والتاريخ
في حركة
دائمة
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