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ع�ن�ف�ي��ة» ب�ق�ط�ع�ه��ا ع ��ن س �ي��اق��ات �ه��ا ال�ت��اري�خ�ي��ة
وت �ق��دي �م �ه��ا إل � ً�ى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ك �ب��دي��ل ل�ل�ك�ف��اح
املسلح ،إضافة إلى محاوالت فاشلة لتصنيع
نماذج محلية من هذه «املقاومة».

التنظيمات السياسية ،وبشكله غير املباشر
ريع للعمل
واألكثر فاعلية عبر تكوين منظومة ً
في الشأن العام والسياسي ،مستبدلة العمل
الوطني النضالي الطوعي وم��ا يستلزمه من
ت�ض�ح�ي��ات ،بالعمل «اال ّج�ت�م��اع��ي» و«امل��دن��ي»
امل��دف��وع األج ��ر ،مما يمثل آل�ي��ة ح��رف وإف�س��اد
لفضاء النشاط السياسي وال�ع��ام .األم��ر ال��ذي
ت�ج�ل��ى ع�ب��ر دي �ن��ام� ّ�ي��ة ت�ن��اف��س داخ ��ل املجتمع
األه �ل��ي الفلسطيني للحصول ع�ل��ى التمويل
ال��دول��ي ،تنافس يكتسي طابع توسل «الرجل
األبيض».
تجدر اإلشارة إلى أن املنظمات غير الحكومية
ال� �ع ��ام� �ل ��ة ف � ��ي م� � �ج � ��االت ذات ص� �ل ��ة ب ��ال �ش ��أن
ال� �س� �ي ��اس ��ي ح �ص �ل ��ت ع� �ل ��ى م � ��ا ي � �ق � ��ارب ٪٣٠
م��ن ال �ت �م��وي��ل ال ��دول ��ي امل �ق��دم ل�ل�م�ن�ظ�م��ات غير
ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وب�ل��غ ع��دد امل�ن�ظ�م��ات ال�ع��ام�ل��ة في
وحقوق اإلنسان في الضفة
مجال الديمقراطية
ً
وغ� ��زة  ٤٩م�ن�ظ�م��ة ،إض ��اف ��ة إل ��ى أك �ث��ر م��ن ٢٥٨
برنامج ،أما منظمات التنمية التي تعمل ضمن
األجندة النيوليبرالية ،فبلغ تعدادها أكثر من
 ١٠٠منظمة ع��ام  ٢٠٠٦حسب تقرير ملؤسسة
ماس.
ـ �ـ �ـ ت� ��ؤدي دورًا أس��اس �ي��ًا ف ��ي ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات
االجتماعية املتنوعة الصحية واإلحسانية ،إذ
بلغ عدد املنظمات املتخصصة في هذا املجال
 ٧١٥ف��ي ع ��ام  ،٢٠٠٦وح�ص�ل��ت ع�ل��ى  ٪٣٥من
الدعم الدولي املقدم للمنظمات غير الحكومية
ف ��ي ف �ل � ًس �ط�ين ،ح �س��ب ت �ق��ري��ر مل��ؤس �س��ة م ��اس،
إض��اف��ة إل��ى دوره ��ا ال��رئ�ي�س��ي ف��ي خ�ل��ق ف��رص
عمل ،إذ تقدر نسبة العاملني فيها ب �ـ ٪١٠من
اليد العاملة الفلسطينية ،وتمتاز بمستويات
أج � ��ور أع �ل ��ى م � ّ�ن م��وظ �ف��ي ال �س �ل �ط��ة وال �ق �ط��اع
الخاص .إذًا ،تمثل هذه املنظمات أحد عناصر
منظومة الضبط والتحكم في مستوى املآساة
ُاملعيشية للفلسطيني ،بحيث ال تتجاوز حدود
املحتمل.
املساعدات املالية الدولية الرسمية التي تقدم
للمنظمات غير الحكومية العاملة في الشأن
السياسي مشروطة سياسيًا على نحو مباشر
أو غير مباشر عبر اقتصار الدعم على برامج
وم� �ش ��اري ��ع م � �ح� ��ددة .أه � ��م ه � ��ذه االش� �ت ��راط ��ات
السياسية هي:
ـ�ـ إس�ق��اط أراض��ي ال �ـ  ٤٨م��ن ال �ت��داول ،ف�لا يمكن
تمويل املنظمات والبرامج التي تدافع عن حق
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ب��ال �ع��ودة إل ��ى ق��راه��م وم��دن�ه��م
األص �ل �ي��ة .م��ن ال�لاف��ت للنظر ف��ي ه ��ذا ال�س�ي��اق
ّ
االن � �خ � �ف� ��اض امل � ��ط � ��رد ل � �ع� ��دد امل� �ن� �ظ� �م ��ات غ �ي��ر
الحكومية امل�م��ول��ة دول�ي��ًا وال�ع��ام�ل��ة ف��ي مجال
ال �خ��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة،
ت��زام �ن��ا م ��ع ت ��وج ��ه إس ��رائ� �ي ��ل إلع �ل��ان ال �ق��دس
عاصمة أبدية وتصاعد عملية التهويد.
ـ �ـ تجنب ال�ت�ع��ام��ل م��ع قضية ال�لاج�ئ�ين إال في
اإلطار اإلنساني واإلحساني وتقديم الخدمات
االجتماعية ،دون التطرق والتركيز على حق
العودة إلى أراضي الـ .٤٨
ــ أما في ما يخص أساليب النضال الفلسطيني،
فيجري التركيز على قضية املقاومة «الشعبية»
لالحتالل وتلميع نماذج وتجارب عاملية «غير

ك�ن�ت�ي�ج��ة مل ��ا ت� �ق ��دم ،ال ت�م�ت�ل��ك س�ل�ط��ة «ال�ح�ك��م
ال ��ذات ��ي» وق �ي��ادت �ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة أي م �ق��وم من
م� �ق ��وم ��ات االس �ت �ق�ل�ال �ي��ة ال� �ض ��روري ��ة ل�ت�م�ث�ي��ل
مصالح الشعب الفلسطيني ،وه��و األم��ر الذي
يحفل تاريخها بشواهد عليه ،وآخرها قبولها
صاغرة العودة إلى املفاوضات رغم عدم تحقق
«ش��روط�ه��ا» ب��إي�ق��اف االس�ت�ي�ط��ان .فهي ليست
ً
كيانًا أص�ي�لا يستمد وج ��وده واس�ت�م��راره من
امل ��دد ال��ذات��ي للشعب الفلسطيني ،وإن �م��ا من

يمكن الحديث في ظل نكث الطرف اإلسرائيلي
ل� �ك ��ل ال � �ع � �ه� ��ود وامل � ��واث � � �ي � ��ق ،وإج � � �ب� � ��ار ال� �ط ��رف
�ودة ال��ى
الفلسطيني ع�ل��ى ت�ن��اس��ي األم� ��ر ،وال �ع � ُ
امل�ف��اوض��ات ضمن ال�ش��روط اإلسرائيلية امل� ِ�ذل��ة،
ٌ
ولنا في املستوطنات مثل ساطع .إنها ملفارقة
أن يؤدي انطالق قطار السالم إلى وقوع ضحايا
أكثر بكثير من الصراع املسلح .واملفارقة األكبر
أن يشبه قطار التسوية لعبة قطار األطفال ذي
السكة ال��دائ��ري��ة .يسير ال�ق�ط��ار وي ��دور ،وم��ن ثم
يعود الى نقطة البداية .يدور القطار بال نهاية
إلى أن تفرغ البطارية فيتوقف توقفًا اضطراريًا
ُ
بانتظار إعادة شحنها ،وبعد ذلك تطلق صفارة
االن� �ط�ل�اق م ��ن ج��دي��د ل � ُ�ي �ع ��اود ال �ق �ط��ار دوران � ��ه
املعهود واملحدد سلفًا ،وهكذا دواليك.
بعد مضي عشرين عامًا ،وبعدما أظهر الطرف
ّ
الفلسطيني التزامه الكلي باالتفاقات ،وع�لاوة
ع�ل��ى ذل��ك ق � ّ�دم ت �ن��ازالت إض��اف�ي��ة جعلته ع��اري��ًا
أم � ��ام ال� �ط ��رف ّاآلخ � � ��ر ،وب �ع ��دم ��ا أب � ��دى ال �ج��ان��ب
اإلسرائيلي تمنعه الشديد للوفاء بالتزاماته،
وب �ع��د ال �ف �ش��ل ال ��ذري ��ع ف��ي ال ��وص ��ول إل ��ى إن �ه��اء

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،كما كان يأمل
امل �ش��ارك��ون ف��ي أوس �ل��و ،ك��ان ُي�ف�ت� َ�رض بالقيادة
الفلسطينية ،ل��و ك��ان��ت ح��ري�ص��ة ع�ل��ى مصالح
شعبها ،وكحد أدن��ى وفية ل��وع��وده��ا السلمية،
ُ
أن تجري مراجعة حقيقية لنهجها ،وبعد ذلك
َ
العبر بما يخدم الحقوق الوطنية
أن تستخلص ِ
تكتف بتجاهلها للقيام
الفلسطينية .إال أنها لم
ِ
ب��امل��راج �ع��ة ،ب ��ل ت��اب �ع��ت ن�ه�ج�ه��ا ال �س ��اب ��ق ،ك��أن
شيئًا لم يكن ،ومن ثم أوغلت في مسارها الذي
ي�م�ث��ل خ �ط �رًا م�ت�ع��اظ�م��ًا ع �ل��ى م�س�ت�ق�ب��ل ال�ش�ع��ب
الفلسطيني.
أم��ا بالنسبة إل��ى اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ف�ق��د ك��ان��ت ه��ذه
ال�ف�ت��رة وق��ت ع�م��ل ج��اد ل�ت�ك��ري��س واق � ٍ�ع يصعب
على أي اتفاق مستقبلي تجاوزه .ولقد استطاع
أن يحقق نقاطًا ع��دي��دة ملصلحته ،أهمها بناء
امل�س�ت��وط�ن��ات ب�ت�س��ارع أك�ب��ر م�م��ا ك��ان ف��ي فترة
«ال�ح��رب» .كذلك نجحت إسرائيل في جعل هذه
ّ
املستوطنات واقعًا مسلمًا بوجوده حتى لو كان
بأراض في الـ  .48علمًا أن هذه
بحجة مقايضتها
ٍ
املستوطنات والطرق التابعة لها ابتلعت جزءًا

الرأسمال الفلسطيني
على النقيض من الرأسمال املحلي في الضفة
وغزة املحدود القدرات واملتضرر من منظومة
أوس�ل��و ،ب��رز رأس�م��ال الشتات املتطور ليؤدي
دورًا رئيسيًا في مسار التفريط ،دافعًا نحوه
منذ السبعينيات على األق ��ل .على أن عرفات
عمل على تطويق نفوذ رأسمال الشتات ،إذ لجأ
بعيد أوسلو غير مرة إلى إجهاض محاوالتهم
امل �ش��ارك��ة ع�ل��ى ن�ح��و م�ب��اش��ر ف��ي ص�ن��ع ال �قّ��رار
السياسي ،لكن طبيعة منظومة أوسلو مثلت
بيئة حاضنة لتزايد دوره��م السياسي لدرجة
تمكننا من القول إنهم أصبحوا جزءًا أساسيًا
إن ل��م ي �ك��ن م�س�ي�ط�رًا داخ� ��ل ال �س �ل �ط��ة .ع �ل��ى أن
وص��ول س�لام ف�ي��اض مثل م��ؤش�رًا ملجاورتهم
«ع� �ص ��ب» ال � �ق� ��رار ال �س �ي��اس��ي ل �س �ل �ط��ة أوس �ل��و
ومشاركتهم في صنعه.
طفيلية رأس امل��ال ه��ذا ،حيث يعمل ف��ي قطاع
ال� �خ ��دم ��ات غ �ي��ر االن� �ت ��اج ��ي ،ت �ج �ع��ل اس �ت �م��رار
أع �م��ال��ه وأرب ��اح ��ه م��رت�ب�ط��ًا ب�ت��دف��ق امل �س��اع��دات
ال ��دول� �ي ��ة وال� ��رض� ��ى ال �س �ي��اس��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي،
امل �ش��روط�ي�ن ب�ت�ن�ف�ي��ذ أج �ن��دة أوس �ل ��و ،وه ��و ما
ً
يجعل منه حامال اجتماعيًا عضويًا للتفريط
بالثوابت الوطنية.
أكثر م��ن ذل��ك ،تطرح الكثير م��ن األسئلة حول
ال��دواف��ع الحقيقية الستثمار رأس�م��ال الشتات
ف��ي اق �ت �ص��اد ال �ض �ف��ة وغ � ��زة ،ف��ي ظ��ل امل�خ��اط��ر
االس�ت�ث�م��اري��ة ال �ك �ب��رى وع ��دم م �ق��درة منظومة
أوس �ل��و ع�ل��ى االس �ت �م��رار .ف�ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال،
ي�س�ت�م��ر ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ال� �خ ��اص ف ��ي منح
مختلف أنواع القروض ،رغم وصول مؤشرات
الدين العام والخاص إلى مستويات استثنائية
ال ت�ت�ن��اس��ب ووض� ��ع االق �ت �ص��اد ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي،
إذ ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة ال� �ق ��روض امل �م �ن��وح��ة ل�ل�ق�ط��اع
ال �خ��اص  ٪٢٩م��ن ال��دخ��ل امل�ح�ل��ي ،أم��ا ق��روض
السلطة املأخوذة من املصارف الخاصة ،فبلغت
 ٪١١٠م��ن أص� ��ول ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ال�خ��اص
(تقرير مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،
 .)٢٠١٣فهل يعد رأسمال الشتات مجرد باحث
عن الربح في ظل منظومة أوسلو اآليلة حتمًا
لالنفجار االقتصادي والسياسي؟ أم أن دوره
في االقتصاد الفلسطيني مدفوع الثمن ،لكن
خارج الحدود الفلسطينية؟

سلطة أوسلو

تنفيذه ال��وظ�ي�ف��ة امل��وك�ل��ة إل�ي��ه ض�م��ن األج�ن��دة
اإلمبريالية في املنطقة كشرط إجباري مقابل
ف�ت��ح ق �ن��وات ال �ض��خ امل ��ال ��ي .ف��ارت �ب��اط السلطة
ب ��األج� �ن ��دة اإلم �ب��ري��ال �ي��ة ه ��و ارت � �ب ��اط ب�ن�ي��وي
ال ي�غ�ي��ر م ��ن ج ��وه ��ره وج� ��ود ش �خ��ص أو آخ��ر
ع �ل��ى رأس � �ه� ��ا ،وه� ��و م ��ا ي �ش �ه��د ع �ل �ي��ه اغ �ت �ي��ال
ه��ذه امل�ن�ظ��وم��ة ،بغض النظر ع��ن ه��وي��ة املنفذ
املباشر ،للشهيد أبو عمار عندما أعاق ومانع
ً
مسار أوسلو ،معطال بذلك مصالح املستفيدين
م�ن��ه داخ ��ل ال�س�ل�ط��ة وامل�ج�ت�م��ع ،ف �س��ارع��وا إل��ى
التخلص منه بالتنسيق مع االسرائيلي.
ف��ال�س�ل�ط��ة م �ج��رد وك �ي��ل م�ت�ع��اق��د م��ع االح �ت�لال
ورع ��ات ��ه ال ��دول �ي�ي�ن ،وظ �ي �ف �ت��ه األس��اس �ي��ة قمع
ال�ن�ض��ال ال��وط�ن��ي ف��ي سبيل تجسيد الحقوق
التاريخية ،إذ أظهرت احدى الدراسات أن حصة
وزارة الداخلية واألمن من اإلنفاق الحكومي في
عام  ٢٠١١قاربت الثلث ( ،)٪٣١على أن حصة
وزارة التعليم لم تتجاوز  ٪١٩.٤وحصة وزارة
الصحة  .٪١١أما نسبة عديد الشرطة واألمن
الفلسطينيني إل��ى ع��دد ال�س�ك��ان ،فهي األعلى
في العالم ،اذ تبلغ عنصر أمن أو شرطة واحدًا
ُ
ل�ك��ل  ٧٥م��واط �ن��ًا .أم��ا ع�ن��دم��ا تعجز أو تقصر
ال�س�ل�ط��ة ب��ال�ق�ي��ام ب��وظ�ي�ف�ت�ه��ا األم �ن �ي��ة ،فيقوم
ً
الطرف األصيل ،متمثال في االحتالل ،بالتدخل
على نحو مباشر لقمع الحركة الوطنية ،وهو
ما تشهد عليه العمليات اإلسرائيلية اليومية
ف��ي ال �ض �ف��ة .إن س�ل�ط��ة أوس �ل��و ه��ي م ��ن حيث

 ٪٨٦من الصادرات
الفلسطينية ذهبت
إلى إسرائيل و ٪٧٠من
الواردات أتت منها
الجوهر أكثر من شركة أمنية خاصة وأقل من
سلطة ،إنها سلطة القمع الذاتي الفلسطيني.
ف� �ف ��ي أج� �ه ��زت� �ه ��ا ال� �ب� �ي ��روق ��راط� �ي ��ة م� ��ن أم �ن �ي��ة
وس��واه��ا ،ومؤسساتها االق�ت�ص��ادي��ة ،تكونت
طبقة بيروقراطية تعتاش على أجندة أوسلو
التفريطية والتنسيق األمني مع االحتالل لقمع
املقاومة الفلسطينية.
إذًا ،مقابل املقاربة الساذجة للجانب الفلسطيني
الت �ف ��اق أوس� �ل ��و ،اس �ت �ن��دت اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة
وال� �ك� �ي ��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي إل� ��ى رؤي � ��ة أك �ث ��ر ع�م�ق��ًا
ً
وتمثيال ملصالحهما ،التي تقوم على ما يدعى
«نظرية ال�س�لام االق�ت�ص��ادي» النيبوليبرالية،
التي تعالج دور الترابط والتشابك االقتصادي
بني ال��دول ،عبر التحرير التجاري واملالي ،في
تخفيف حدة الصراعات وتجنب نشوء نزاعات.
رغم سذاجة االفتراضات التي تقوم عليها هذه
النظرية ،والخالصات التي تصل إليها ،فإنها
تحمل ف��ي طياتها شيئًا م��ن الحقيقة دون أن
تعالجه .فاالنفتاح االقتصادي لبلدان األطراف
يخلق ويقوي طبقات طفيلية تستمد وجودها
االجتماعي وأرب��اح�ه��ا م��ن االن�ف�ت��اح والتبعية

نجحت إسرائيل في جعل
هذه المستوطنات واقعًا
مسلمًا بوجوده
ّ
كبيرًا من أراضي الضفة الغربية االستراتيجية،
م� �م ��ا ي �ج �ع��ل ت � �ص ��ور ق � �ي ��ام دول � � ��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
ً
مستحيال.
أم ��ا ال �ن �ج��اح األك �ب��ر إلس��رائ �ي��ل ،ف �ك��ان ف��ي جعل
ال�ط��رف الفلسطيني يقدم التنازل تلو التنازل،
حتى ب��ات ال يملك أي��ة ورق��ة أو عنصر ق��وة في
املفاوضات ،كما نجح في فصل الضفة الغربية
وقطاع غزة عن بعضهما بعضًا وتعميق الشرخ
الفلسطيني الفلسطيني.
م�ن��ذ أي ��ام ب ��دأت ج��ول��ة ج��دي��دة م��ن امل �ف��اوض��ات،
وع�ل��ى ج ��دول أع�م��ال�ه��ا ق�ض��اي��ا م��ا يسمى الحل
النهائي ،أي القضايا التي من أجل حلها كان قد
ج��رى توقيع ات�ف��اق أوس�ل��و ف��ي الثالث عشر من
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االق �ت �ص��ادي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي ت��راف �ق��ه ،وم��ع
ات�س��اع ن�ف��وذه��ا تتحول إل��ى ش��ري��ك ف��ي ال�ق��رار
السياسي إن لم تصبح مسيطرة عليه .فأوسلو
من وجهة النظر األميركية ـــ الصهيونية ليست
س��وى ال��وص�ف��ة امل��رك�ب��ة لتثبيط ن�ظ��ام املناعة
املجتمعي الفلسطيني ف��ي أراض ��ي ال �ـ  ،٦٧في
س �ب �ي��ل ت �ح �ق �ي��ق ت �س��وي��ة مل �ص �ل �ح��ة إس ��رائ �ي ��ل،
عبر توظيف سلة م��ن أدوات ال�ق��وة «الناعمة»
االقتصادية ــ االجتماعية والسياسية ،تضاف
إلى القوة «الفظة» لالحتالل.
إن ما يطلق عليه البرجوازيتني البيروقراطية
والطفيلية ه�م��ا ظ��اه��رة واس �ع��ة االن�ت�ش��ار في
دول الطرف الرأسمالي ،إال أن خصوصيتهما
في الحالة الفلسطينية أنهما إنتاج التخصيب
ب��األن��اب�ي��ب ف��ي امل�خ�ت�ب��رات االم�ب��ري��ال�ي��ة ،فهما
ال ت�س�ت�ن��دان إل ��ى أي ق��اع��دة إن�ت��اج�ي��ة داخ�ل�ي��ة
تكافىء دوره�م��ا السياسي ،األم��ر اًل��ذي يمثل
مصدر هشاشتهما العالية ،إض��اف��ة إل��ى أزم��ة
ال �ت �م �ث �ي��ل ال �س �ي��اس��ي ال� �ت ��ي ت �ع��ان �ي��ان �ه��ا ،ف��أي
اض �ط��راب ف��ي أج �ه��زة تنفسهما االص�ط�ن��اع��ي
في دول املركز الرأسمالي يعصف بهما بشدة،
وباألطر السياسية املمثلة لهما.
إذًا ،ألول م��رة ف��ي ت� ّ�اري��خ النضال الفلسطيني
ي �خ��رج ع ��دو ل�ن��ا «م��ن��ا وف �ي �ن��ا» ،ل�ت�غ��دو عبثية
وم�ه��زل��ة اس�ت�م��رار امل�ف��اوض��ات م��ن وج�ه��ة نظر
مصالح الشعب الفلسطيني ،ضرورة الستمرار
«ب��زن��س» عدونا «الفلسطيني» .مما يعني أن
ن�ض��ال ال�ح��رك��ة الوطنية الفلسطينية اكتسب
ب�ع�دًا ج��دي �دًا ل��م ي�ك��ن ح��اض �رًا ع�ل��ى ن�ح��و ج��دي
ق�ب��ل أوس �ل��و ،أال وه��و ال�ب�ع��د االج�ت�م��اع��ي .فلم
ي�ع��د ال �ص��راع األس��اس��ي للشعب الفلسطيني
مع الكيان الصهيوني وحده ،بل أضيفت إليه
ال �ق��وى االج �ت �م��اع �ي��ة امل�س�ت�ف�ي��دة م��ن منظومة
أوس�ل��و واملستميتة ف��ي ال��دف��اع عنها ،فالتحم
النضال الوطني مع النضال االجتماعي.
إن م �ه �م��ة إع � � ��ادة ت �ش �ك �ي��ل ال� �ح ��رك ��ة ال��وط �ن �ي��ة
الفلسطينية ،ومن ضمنها املصالحة ،ال يمكن
أن ت�ج��ري عبر «ت�ب��وي��س ش ��وارب» التمثيالت
السياسية ل�ه��ذه ال �ق��وى امل��وج��ودة ب�ج��زء غير
يسير في ق�ي��ادات فصائل منظمة التحرير ،ال
ب��ل إن تحقيق ون�ج��اح ه��ذه املهمة ال يمكن أن
يجري سوى عبر االشتباك معها ،األمر الذي ال
يتحقق عبر منافستها على دخول مؤسسات
ال�س�ل�ط��ة ال�لاوط �ن �ي��ة .إن ه ��ذه امل�ه�م��ة ت�ت�ج��اوز
ض��رورت �ه��ا إل ��ى واق�ع�ي�ت�ه��ا ،ف��ال�ع��ال��م واإلق�ل�ي��م
ي �ت �غ �ي��ران ب �ت �س��ارع ومل �ص �ل �ح��ة ت �ق ��دم ال�ش�ع��ب
الفلسطيني وقواه الحية ،وملصلحة انتقاله من
الهجوم.
الدفاع إلى
ً
إن ما ّ
تقدمّ ،مضافة إليه عدة عوامل فلسطينية
أخ� � ��رى ،ي �م��ث�ل�ان ت �ح��دي��ًا وف ��رص ��ًا ل �ك��ل ال �ق��وى
ال��وط�ن�ي��ة الفلسطينية ،وع�ل��ى رأس �ه��ا اليسار
امل � �ق� ��اوم ،ل �ك��ون��ه ال �ح��ام ��ل امل �ف �ت ��رض ل�ل�ق�ض�ي��ة
االجتماعية ،فهل يسارع إلى رفع راية املقاومة
(وع� �ل ��ى رأس� �ه ��ا ال �ك �ف ��اح مل �س �ل��ح) ذات ال �ب �ع��د
االج �ت �م��اع��ي ،وي �ع� ّ�ب��ر ع �ن �ه��ا ب ��رؤي ��ة م�ل�م��وس��ة
ح ��ول كيفية إع� ��ادة تشكيل ال �ح��رك��ة الوطنية
الفلسطينية؟
* باحث وأكاديمي فلسطيني

أيلول من سنة  .1993عشرون عامًا مضت ،ال أجد
لها وصفًا أجمل وأدق مما قاله الشاعر الكبير
نزار قباني:
عشرون عامًا فوق درب الهوى
ً
وال يزال الدرب مجهوال
ً
فمرة كنت أنا قاتال
ً
وأكثر املرات مقتوال
عشرون عامًا  ..يا كتاب الهوى
ولم أزل في الصفحة األولى
ص��دق ن ��زار ق�ب��ان��ي .ع �ش��رون ع��ام��ًا ول��م ن��زل في
الصفحة األول��ى ،عشرون عامًا ولم نزل نجاهد
لحفظ حروف أبجدية السالم مع العدو ،عشرون
ع��ام��ًا وط�ف��ل أوس�ل��و ل��م ي��زل يتعثر وه��و يتعلم
املشي على طريق ال�س�لام ،عشرون عامًا ونحن
ف��ي م�ت��اه��ة وأوه� ��ام ال م�ت�ن��اه�ي��ة .ع �ش��رون عامًا
ن �ح��و ال ��دول ��ة ال �ت��ي ق� ��ال ف �ي �ه��ا ال �ش��اع��ر ال�ك�ب�ي��ر
محمود درويش
م��ا أوس��ع ال �ث��ورة ...م��ا أض�ي��ق ال��رح�ل��ة ...م��ا أكبر
الفكرة ...ما أصغر الدولة!
* كاتب وباحث فلسطيني

