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العالم

المقابلة

«ده انت مجنون!» ،هكذا باح ياسر عرفات لمستشاره بسام أبو شريف عندما أخبره األخير
بأن هجومًا سيشن على الدبابات اإلسرائيلية في مهرجان سباق الخيل عام .1982
الرجل صاحب فكرة «مؤتمر مدريد للسالم» سابقًا ،يدعو اليوم محمود عباس إلى
الرحيل وترك الشعب يحدد خياراته ،وهو يرى أن عجز التنظيمات أحد أسباب وراء ّ
الهبة
الشعبيةّ .أما أزمــات المنطقة ،فال يقف على الحياد منها ،بل يرى أن كل ما يحدث
هدفه القضاء على القضية األساسية ...فلسطين

بسام
أبو شريف

أجرتها | بيروت حمود
لو رشح سالم فياض نفسه يمكن أن يفوز بالرئاسة (مروان طحطح)

• للسلطة عمل منهجي في القضاء على المقاومة
ً
• تحالف مصر والخليج يرى في إسرائيل صديقا
• ما يجري في حلب والغوطة هو معركة فلسطين
¶ رح ـيــل ّ«ال ـخ ـت ـيــار» أب ــو ع ـمــار ،وم ــن ب ـعــده جــورج
حبش ،خلف فراغًا لناحية القائد «الــرمــز» بالنسبة
إلى الشعب الفلسطيني .اليوم من بقي للفلسطينيني؟
بقي للفلسطينيني أنفسهم! لكن ذلك ال ينفي
أن ـهــم ق ـ ــادرون عـلــى إن ـج ــاب ق ـ ــادة ،سـ ــواء من
املـيــدان أو الطالئع ،أو الــذيــن يعتقدون أنهم
س ـي ـخــدمــون ال ــوط ــن وي ــواج ـه ــون الـ ـع ــدو .إذا
ً
عدنا قليال إلى الــوراء نجد أن ذلك حقيقة ،برغم أنه يأخذ
بعض الــوقــت ،فاملرحلة ما بعد النكبة ألغت قيادة النكبة
ومــا قبلها (ثــورة ال ــ ،)36ولكن لم تنجب قيادة حقيقية إال
بعد سـنــوات ،كذلك لم تأخذ موقعها الطبيعي إال بعد 20
سنة من النكبة.
ل ـن ـف ـتــرض أن الـفـلـسـطـيـنـيــن واجـ ـه ــوا ال ـ ـفـ ــراغ ،ولـنـفـتــرض
أنـنــا واجـهـنــا واقـعــا لــن يـعــود فيه رئـيــس السلطة ،محمود
عباس ،مــوجــودًا ...وفــق النظام الداخلي ،هناك مــدة معينة
يتسلم فيها رئيس املجلس الوطني منصبه حتى تحدث
ان ـت ـخــابــات رئ ــاس ـي ــة ،ث ــم ي ـجــب ان ـت ـخــاب مـجـلــس تشريعي
جديد .أساسًا ،نعيش في وضع غير شرعي ،ألنه كان يجب
أن تجرى انتخابات رئاسية وتشريعية منذ سـنــوات ،لكن
بما أن الـقــانــون غير س ــاري املـفـعــول فــي فلسطني ،وبـمــا أن
الدكتاتورية هــي التي تحكم ،وأقـصــد دكتاتورية األخ أبو
مــازن الـتــي يــراهــا قــانــونــا ،وتتجلى فــي سعيه ال ــدؤوب إلى
إنشاء محكمة دستورية ،حتى يعطي تبريرًا لتمديد واليته
الرئاسية.
األعـمــار فــي يــد الـلــه ،وقــد تأتي االنتخابات برئيس جديد،
ومن الطبيعي أن يرشح عضو ما في اللجنة املركزية نفسه،
كما من الطبيعي أن ترشح «حماس» زعيمًا منها.
¶ هل يمكن أن يترشح رامي الحمدالله ...أو حتى سالم فياض؟
لو رشح سالم فياض نفسه يمكن أن يفوز بالرئاسة ،ألنه
يكسب احترام غالبية جيدة من الفلسطينيني ،وألنه حاول
قــدر اإلم ـكــان الـحـفــاظ عـلــى حـقــوق الـشـعــب .كــذلــك يمكن أن
يــأتــي رام ــي الـحـمــدالـلــه رئـيـســا ،فـهــو أيـضــا يكسب احـتــرام
الشعب نتيجة جهوده ملصلحته .االثنان كرئيسي وزراء،
ك ــل م ــا ل ــم يـسـتـطـيـعــا فـعـلــه ه ــو نـتـيـجــة تــوقـيــف أب ــو م ــازن
قراراتهما املتعلقة بمشاريع أعدت ملصلحة الشعب .الحكم
الــدكـتــاتــوري ألبــو م ــازن منع بـلــورة بــدائــل قـيــاديــة ،وكلما
كـســب أح ــده ــم (نـتـيـجــة مــوق ـفــه) بـعــض الـشـعـبـيــة ،يقصيه
ويـضـعــه جــان ـبــا .حـتــى فــي الـلـجـنــة املــركــزيــة ،كــل مــن يـبــرز
ليصبح فــي يــوم مــن األي ــام مـشــروع قــائــد محتمل ،يحاول
إقصاء ه .حكم الفرد هذا ال يمكنه االستمرار ،خصوصًا أن
الفلسطينيني شعب ثائر ،يصبر وينتظر ويهمل ،لكنه ال
يسكت عن حقه ،ألنه شعب صنع ديموقراطيته بالبندقية،
دافعًا دمه في سبيل نيلها.
¶ منذ أشهر ،تشهد فلسطني ّ
هبة أفراد إذا أردنا تسميتها بعيدًا عن

تخرج من الجامعة
األميركية في بيروت
عام  ،1967وكان من بني
القيادات الطالبية الناشطة
سياسيًا ،وهو السبب الذي
ّ
رحل ألجله من لبنان قبل
أن يعيده كمال جنبالط.
انضم إلى حركة القوميني
العرب عام  .1963في
العام نفسه ،انضم إلى
«شباب الثأر» ـ التنظيم
العسكري للحركة .وفي
 ،1965انتخب عضوًا
قياديًا في الحركة ،وبعد
ثالثة أعوام اختاره جورج
حبش ووديع حداد ليكون
عضوًا في اللجنة املمهدة
إلنشاء «الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني» .استقال
من «الشعبية» عام ،87
ليصير بعدها مستشارًا
خاصًا لياسر عرفات .عاد
إلى فلسطني بعد عام من
عودة عرفات ،وما زال في
الداخل بعيدًا عن السلطة.

العواطف ،برأيك إلى أين ستقود هذه الحالة؟
الحقيقة أن معظم تلك العمليات نوع من رد الفعل الفردي
طفل
نتيجة االضطهاد والظلم ،يعني مــاذا ينتظرون من
ٍ
عـمــره أرب ــع س ـنــوات حــرقــوا أم ــه وأب ــاه وأخ ــاه الــرضـيــع أن
يفعل؟ هذا الطفل سيكبر ويعبأ كي ينتقم لعائلته .وهذه
الــردود ستستمر ما دام هناك ظلم وقهر ،وأيضًا تقصير
من التنظيمات الفلسطينية التي لم ترتق حتى اللحظة إلى
مستوى مواجهة التصعيد اإلسرائيلي.
¶ كيف يمكن تنظيم هذه ّ
الهبة ليشارك فيها جميع الفلسطينيني،
ً
وملاذا لم نشهد تدخال فعليًا للتنظيمات؟
ُ
ً
التنظيمات تسمعنا كالمًا وال ترينا أفـعــاال ،لذلك نجد أن
الشعب الفلسطيني اختار طريقًا ثالثًا .ال نحصر املوضوع
هـنــا بــالـكـفــاح امل ـس ـلــح ،لـكــن إذا اس ـت ـطــاع أح ــد التنظيمات
تسيير تظاهرة سلمية ضد الحواجز اإلسرائيلية إلزالتها،
فهذا املوضوع أكثر ّ
فعالية ،لكن بشرط أن يستمر وال يتوقف
مهما بلغت العنجهية اإلسرائيلية ،ألنه في النهاية سيقف
الـعــالــم مــع الـشـعــب الفلسطيني ،خـصــوصــا أن الـجــو ّ
مهيأ
لــذلــك .الـيــوم ال نقاتل وحــدنــا ،بالطبع الــدائــرة الفلسطينية
ً
مهمة ،لكن السلطة تمارس عمال منهجيًا للقضاء على أي
عمل مقاوم عبر أجهزتها األمنية واملخابراتية وتنسيقها
مع إسرائيل.
السلطة أنها عن املواجهة ،لكنها ال يمكن أن تواجه الشعب
الفلسطيني عندما يتظاهر سلميًا ،بل قد ينضم رجال األمن
إلى الناس ،ألنهم لن يستطيعوا إطالق النار على فلسطيني
ينادي من أجل الحرية واالستقالل.
ُ
¶ أح ــرق الطفل أبــو خضير ومــن بـعــده عائلة بأبويها ورضيعها،
ملــاذا تأجلت محاكمة إسرائيل ،أليس التغاضي عنه ضــوءًا أخضر
للمستوطنني لتنفيذ جرائمهم؟
أبو مازن هو من يمنع وضع أي قضية ملحاكمة إسرائيل في
محكمة الجنايات الدولية .أعتقد أن اإلسرائيليني يهددونه،
ولكن في أسوأ األحوال فليعمل على صناعة رأي عام عاملي
ضد القوانني الالإنسانية ،خصوصًا أن إسرائيل ال يوجد

أبو مازن هو من يمنع وضع أي قضية
لمحاكمة إسرائيل دوليا
أتحدى أن يصوت الناس في أي بلدية
بأكثر من  50%من الناخبين
فيها دستور وال قانون مكتوب .يجب أن يعرف العالم ذلك،
والسبب أنها تريد إبقاء حدودها مفتوحة للسيطرة على

مناطق أكثر والتمدد فيها.
¶ كيف ستنعكس االنتخابات البلدية على الشارع ،خصوصًا أنها
تجري في ظل انقسام وأيضًا بمشاركة حماس ،وهــل فتح جاهزة
لها؟
االنـتـخــابــات الـبـلــديــة فــي فلسطني هــي ن ــوع مــن بــارومـيـتــر
يــدل على توجه الـنــاس ،لكنه باروميتر غير دقيق .أساسًا
ال ـب ـلــديــات ال ت ـق ــدم أي خ ــدم ــات ،وه ـن ــاك ف ـس ــاد واضـ ــح في
أروقتها .هذه املرة لن تكون االنتخابات مقياسًا لتوجه رأي
ال ـنــاس .أتـحــدى أن يـصــوت الـنــاس فــي أي بلدية بأكثر من
 %50من الناخبني .السلطة دفعت الناس إلى االهتمام بلقمة
العيش ونسيان األم ــور الثانية واملـهـمــة ،خاصة الحق في
العيش الكريم على أســاس حقوق املواطنة .وليست «فتح»
وحدها غير جاهزة ،بل باقي التنظيمات أيضًا ...في النهاية
من يحكم هو التزوير والغش.
¶ هناك تحالف قوى بني إسرائيل ومصر والخليجُ ،وي َع ّد للمنطقة
نظام إقليمي جديد .فما الذي ينتظر القضية الفلسطينية؟
أساسًا ملاذا هذا التحالف؟ وملاذا كل هذه الحروب لتفتيت
الـ ـع ــراق وس ــوري ــا ،وم ـص ــر وال ـي ـمــن ول ـي ـب ـيــا؟ الـ ـج ــواب هو
لـلـقـضــاء عـلــى الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .إن ن ـجــاح بنيامني
ً
نتنياهو حــدث ألن هناك فشال عربيًا ،وهــو بــزالت لسانه
استبق نتائج املخطط ،وأعلن أن الجوالن إسرائيلي ولن
ي ـعــود إل ــى س ــوري ــا ،والـضـفــة الـغــربـيــة إلســرائ ـيــل واسـمـهــا
ً
يـهــودا وال ـســامــرة .لكن هـنــاك تحالفات تمس دوال أخــرى
خارج نطاق فلسطني التاريخية ،خاصة األردن .هل سمع
أحــدهــم بـنـهــر ذو ضـفــة واحـ ــدة؟ يـجــب أن نـتــابــع جـي ـدًا ما
يحدث في درعا جنوب سوريا ،ونستذكر ما رد به الراحل
حافظ األســد على اإلسرائيليني عندما قــالــوا إن الجوالن
شمال إسرائيل ،فقال لهم إن فلسطني كلها جنوب سوريا،
الذي يبدأ بدرعا والجوالن والقنيطرة والسويداء .اآلن هم
ُي ّ
عدون لدرعا مخططًا شبيهًا بمخطط حلب الذي يريدون
به انتزاع شريط شمالي من سوريا تحت الهيمنة التركية
واألميركية واإلسرائيلية ،كي يكون نوعًا من الحاجز املانع
في وجه أي سلطة سورية.
ه ــذا الـتـحــالــف ي ــرى بــاإلســرائـيـلــي صــديـقــا ل ــه ،ويــؤمــن بــأن
لإلسرائيلي الـحــق ب ــأرض شعب عــربــي ...ال نفرقه أب ـدًا عن
الصهاينة أنفسهم.
¶ هل للمعركة في سوريا ارتباط بفلسطني؟
نعم ،يجب أن ال تبقى عالقاتنا بحزب الله عالقة استحياء.
مــا يـجــري فــي حلب وفــي القلمون وفــي غــوطــة دمـشــق هو
م ـع ــرك ــة ف ـل ـس ـطــن .هـ ــذه م ـع ــرك ــة ك ـس ــر ع ـظ ــم ب ــن املـخـطــط
االس ـت ـع ـمــاري لـكــل املـنـطـقــة ال ـتــي نـحــن ج ــزء مـنـهــا .ب ــل إن
تفتيت سوريا هدفه املركزي أال يبقى على حدود فلسطني
ً
أي دولــة تقول "ال" إلسرائيل ،بل يريدون دوال تقول "نعم"
وتتبع آل سعود الوهابيني.

