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عامر محسن
بعد رحيل جمال عبد الناصر غاب ،تدريجيًا،
عــن أدب ـي ــات ال ـحــركــة الــوطـنـيــة الفلسطينية
مـصـطـلــح «ال ــرج ـع ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة» ،ال ـ ــذي كــان
سمى في أوس ــاط واسعة ع ـ ّ
ُي ّ
ـدوًا ،إلــى جانب
ٍ
ّ
«الـصـهـيــونـيــة» و«أمـ ـي ــرك ــا» .شــكـلــت هــزيـمــة
ّ
العربية،
 1967ضــربــة حقيقية للراديكالية
ّ
بمعنى أن الهزيمة لم تدفع الجذريني العرب
إل ــى إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي وســائ ـل ـهــم ،والـبـحــث
عــن أدوات واستراتيجيات جــديــدة لتحقيق
ّ
أهدافهم ،بل جعلتهم يشككون في إمكانية
الصراع وواقعية هذه األهداف من األساس.
ّ
وألن عـمـلـيــة ال ـ ّت ــراج ــع األي ــدي ــول ــوج ــي ،حني
ّ
تـبـتــدئ ،ال تـتــوقــف ببسهولةٍ عـنــد ح ــد ،فقد
حصل استبدال لخطاب «الرجعية العربية»
بخطاب مديح امللوك والشيوخ ،واملبالغة فيه،
وتقليدهم وسام فلسطني ّكلما ّ
تبرع أحدهم
ّ
بدراهم .توقف التشكيك في شرعية العروش
ِ
ال ـع ـ ّـرب ـي ــة وت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـ ـث ـ ــروة بـ ــن أقـ ـط ــاره ــا،
وتهذبت اللغة فاختفت ـ ـ ـ في حضور هؤالء
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـعــاب ـيــر م ـكــافـحــة الـصـهـيــونـيــة وال ـك ـفــاح
َّ
املسلح وتحرير فلسطني ،فتراجعت لصالح
ال ـح ــدي ــث امل ـب ـه ــم ع ــن «م ـق ــاط ـع ــة إس ــرائ ـي ــل»
و«دعــم الشعب الفلسطيني» .هنا نعود إلى
لعقود طويلة ـ ـ ـ
أصل املشكلة ،فهذه الدول ـ ـ ـ
ٍ
ُ
إسرائيل ،والتزمت
لم ت ِقم عالقات رسمية مع
ّ
ظ ــاه ـ َـري ــا بـمـقــاطـعــة ال ـك ـي ــان ،ول ـكــن ـهــا كــانــت
بـيــادق في املنظومة األميركية التي تحرس
االسـتـعـمــار الصهيوني وتضمن اسـتـمــراره
وت ـم ـ ّـدده (وج ــزء كبير مــن الـنـقــاش الــداخـلــي
بني النخب الخليجية ،في السنوات املاضية،
ٌ
قسم
ك ــان ي ــدور ح ــول ه ــذه النقطة تـحــديـدًا:
مــن مثقفي املــؤسـســة يـطــالــب حـكــومــاتــه بــأن
ّ
ّ
تستمر على حال «التستر» ،أي التعامل مع
إسرائيل كالسابق من تحت الطاولة أو عبر
واسطة أميركا ،ولكن ليس مباشرة وعالنية.
ّ
ولكنهم ال يذهبون للمطالبة بــإعــادة النظر
الخيارات والوالءات السياسية ألنظمتهم
في ُ
ـ ـ ـ وألنـهــم ينتقدون شكلية التطبيع وليس
امل ـســار ال ـ ُـذي أوص ــل إل ـيــه ،فـمــن الطبيعي أن
ُيهزم منطقهم في نهاية األمر).
ف ــي ص ــراع ــات ع ـلــى ه ــذا امل ـس ـت ــوى ،ال مـكــان
لفكرة «أضعف اإليمان» أو االلتزام باملظاهر
وال ـش ـك ـلـ ّـيــات ،فــال ـتــاريــخ ي ـت ـحـ ّـرك وأنـ ــت ّإم ــا
أن ت ـكــون عـلــى جــانـ ٍـب م ـنــه ،أو ال وج ــود لــك.
وتعبير «العجز الـعــربــي» عند الشكوى من
حـ ــال ف ـل ـس ـطــن ،ه ــو اآلخ ـ ــر م ــن ن ـت ــاج حقبة
الهزيمة وعصر الصعود الخليجي« .العجز
ّ
ّ
العربي» يشبه معادلة «كلن ّيعني كلن» في
ّ
السياسة اللبنانية ،بمعنى أنــه يعمم حيث
يـجــب أن يـخـ ّـصــص ،ويـخـ ّـصــص حـيــث يجب
ً
يعمم (أي ّ
أن ّ
يوجه إلــى أفــراد وقـيــادات بدال
ّ
م ــن أن تـ ـح ــدد امل ـش ـك ـلــة ف ــي امل ـن ـظــومــة الـتــي
أوجــدتـهـ ٌـم) ،ويـبــدو جــذريــا فــي الـظــاهــر فيما
هو وصفة للعجز والشكوى.
أكثر من ذلــك ،ال وجــود لشيء اسمه «العجز
العربي» ،بل كان لدى الدول العربية ،في أية
مرحلة سابقة ،ما يكفي من املوارد واإلمكانات
ـ ـ ـ ـ عسكرية ومــاديــة وبـشــريــة ودبلوماسية
ـ ـ ـ لــانـتـصــار عـلــى امل ـشــروع الـصـهـيــونــي ،أو
ّ
أقله لجعل الحياة في إسرائيل جحيمًا ،وأن
ّ
ال يتمكنوا مــن سحق الفلسطينيني ،وأن ال
يعيش أكثرنا تحت إمرة السالح اإلسرائيلي
ّ
وس ـط ــوت ــه (حـ ــن ي ـت ـكــلــم ال ـب ـع ــض ع ــن أن ـهــم
يــريــدون سالمًا وحـيــادًا وال ّيــريــدون السالح
والعنف ،فهم ال يقصدون أننا سنعيش في
َّ
ستجرد
مسالم من غير ســاح ،بل إنك
عالم
ٍ
ٍ
ّ
مــن ســاحــك وح ــدك ،وي ـظــل س ــاح غـيــرك في
امليدان مسلطًا عليك) .وهــم استخدموا هذه
ّ
املوارد بكثافة في كل الحروب العربية خارج
ّ
ص»
فلسطني؛ بل إن كان قد صار من «تخص ٍ
ل ـل ـس ـعــوديــن م ـنــذ ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،وب ـعــدهــم
ق ـطــر واإلم ـ ـ ـ ــارات ،ف ـهــو ف ــي إض ـ ــرام ال ـث ــورات
ّ
ـاد أخ ــرى ،وتأسيس شبكات
املسلحة فــي بـ ٍ
دعـ ــم وم ـي ـل ـي ـش ـيــات وت ـص ــدي ــر م ـقــات ـلــن ّ ،مع
أيديولوجيا تحيط بهذه الجهود ـ ـ ـ ولكنهم
ّ
وضد
يستخدمونها حصرًا لصالح أميركا
أعدائها.
ّ
اليوم ،ال معنى لهذا الكالم ،فكل الحكومات
ال ـعــرب ـيــة تـقــريـبــا ت ـق ـيــم ،ب ــدرج ــةٍ أو بــأخــرى،
ع ــاق ــات وت ــواص ــل م ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي.
هـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر وس ـ ــوري ـ ــا وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق (خـ ـ ــارج
كــردس ـتــان) ولـبـنــان والـيـمــن (خـ ــارج «الـيـمــن
ال ــرس ـمــي») ،ال ت ــزال عـلــى املــوقــف املـبــدئــي ال
أكثر .وفي هذا السياق ،سيكون من الغباء أن
ّ
ـيء للفلسطينيني،
يقدم اإلسرائيليون أي شـ ٍ

فاملحيط العربي لم ُ
يعد معاديًا (ومن األسهل
أن تنتظر تـغـ ّـيــر مــواقــف ال ــدول «امل ــارق ــة» أو
تغيير أنظمتها أو تــدمـيــرهــا ،وه ــي جـهـ ٌ
ـود
ً
جــاريــة ،مــن أن تعطي الفلسطينيني تـنــازال
حقيقيًا .لم ُ
يعد «معسكر السالم» اختراقًا في
املنظومة العربية ،نحن أصبحنا االخـتــراق
والعنصر الغريب) ،وال تواجه إسرائيل خطرًا
وجوديًا من الحركة الوطنية الفلسطينية ـ ـ ـ ـ
ّ
ليس ّألن الفلسطينيني ليسوا شعبًا مكافحًا،
َّ
بــل ألن ــه مــن شبه املستحيل أن تـشــن «حــرب
تحرير» ضد إسرائيل فيما الدول الحدودية
ٍ
حليفة لـهــا ،وت ـشــارك فــي حـصــارك ومـنــع أي
ّ
شكل من أشكال التنظيم والكفاح املسلح.
ٍ

عن العنصرية ّ
ضد الفلسطيني

مــن نـتــائــج مــرحـلــة أف ــول الــراديـكــالـيــة أيـضــا،
تـ ـ ـس ـ ـ ّـرب م ـ ــا ي ـم ـك ــن ت ـس ـم ـي ـت ــه بـ ــ«الـ ـنـ ـظ ــري ــة
ّ
الـتـمــويـلـيــة ل ـل ـن ـضــال» :ي ـقــول ل ــك أح ــده ــم إن
ه ــذا امل ـل ــك أو ذاك ال ـش ـيــخ ،رح ـم ــه ال ـل ــه ،كــان
ّ
يحب فلسطني ،وكــان «معنا» .فتسأل كيف،
تحديدًا ،كــان معنا؟ هــذا تآمر عليك وساهم
فــي ضـيــاع فلسطني وك ــان رج ــل األميركيني
في املنطقة .هل أخذ موقفًا مكلفًا لصالحنا؟
هل نــزف معنا؟
هل شــارك معنا في معركة؟ ّ
ف ـي ـكــون الـ ـج ــواب بــاخ ـت ـصــار أن ـ ــه «دع ـم ـن ــا»،
ً
أي دفــع مــاال ال أكثر وال أقــل ،أو «سـمــح» لنا
بالعمل في بــاده ولم يطردنا (وفــي حركات
ّ
التحرر الوطني ،املال ّمن غير سالح هو ليس
ّ
دعمًا بل مفسدة ،إذ إنــه سيرتب عليك ثمنًا
سـيــاسـيــا وتـبـعـيــة ،وس ـت ـكــون ه ــذه التبعية
ملن ال يريدك أن تقاتل) .لسنا في صدد سرد
الـتــاريــخ ال ــذي أوصـلـنــا إل ــى هـنــا ،والـعــوامــل
كــانــت مـتـعـ ّـددة .جــزء منها بــراغـمــاتــي ،فأنت
لن تعادي وحدك نظامًا عربيًا أصبح مركزه
الخليج ،بعدما تراجعت حتى أكثر األنظمة
«ال ـث ــوري ــة» عــن مــواجـهــة الــرجـعـيــة الـعــربـيــة،
وج ـن ـحــت إلـ ــى ال ـت ـصــالــح والـ ـتـ ـع ــاون مـعـهــا؛
ّ
وجـ ـ ــزء م ـن ـهــا انـ ـتـ ـه ــازي ،ي ـت ـع ــل ــق بـمـصــالــح
ّ
وخياراتك
النخب والقيادات؛ كما أن عالقاتك
ً
ً
ِّ
تــأخــذ ح ـيــاة خــاصــة بـهــا ،وت ــول ــد ثـقــافــة لها
ّ
ّ
العدو الفعلي
مشوهة ،تتسامح مع
معايير
وال يغريها الحليف الفقير وتقيس النضال
بالقرش قبل الدم.
ّ ّ
ـف الـشـعــب
ـ
ع
ـ
ي
ـم
ـ
ل
ـذا
ـ
ـ
ه
ـل
ـ
ـ
ك
امل ـش ـك ـلــة ه ــي أن
ِ
ّ
ّ
متكررة من
ملوجات
ض
التعر
الفلسطيني من
ٍ
ّ
وقضيته ،ب
العنصرية وتحقير وطنه
ـ«رعايةٍ
ّ
حكومية» ،وهي تأتي دائمًا بالترافق مع كل
انفتاح عربي على إسرائيل .وهذه الهجمة ال
تقتصر على ما ّ
اإللكتروني»،
يسمى بـ«الذباب
َ
نخبٌ
الحكومي واألمـنــي ،بــل تقودها أيضًا

ّ
ووجوه ومثقفون يتماهون مع البالط (وفي
حالة الخليج فإن الشعب في الداخل ،إن كان
يعارض قــرار حكوماته وتطبيعها ،فهو لن
ّ
بأمان عن رأيه في العلن.
يتمكن من التعبير
ٍ
ّ
ول ـك ــن بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو وص ــف اإلمـ ـ ــارات،
ً
في مقابلة أجراها مباشرة بعد اإلعــان ،مع
قناة «سكاي» ،بـ«الديموقراطية») .واملفارقة
ّ
ف ــي امل ـ ــوض ـ ــوع ،ه ــي أن هـ ـ ــؤالء ي ـت ـعـ ّـرضــون
ّ
ويبررون التقارب مع
للفلسطينيني جماعيًا،
ّ
قاتلهم ،بدعوى أن الفلسطينيني «يحقدون»
ّ
وحكامه.
على الخليج ّ
امل ـف ــارق ــة ه ــي أن ـ ــك ،ح ــن تـنـظــر إل ــى ال ـتــاريــخ
ّ
القريب ،تجد أن مئات اآلالف من الفلسطينيني
ق ــد ه ــاج ــروا وع ـم ـل ــوا ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ،وك ــان ــوا
ـ ـ ـ ـ رغ ــم مــأســاتـهــم ودور أنـظـمــة الـخـلـيــج في
ٌ
كثير
استمرارها ـ ـ ـ ـ بمثابة «املهاجر املثالي».
منهم جاءوا إلى تلك البالد في الخمسينيات
والـسـتـيـنـيــات ،ح ــن ل ــم تـكــن ثــريــة بـعــد ولــن
تجذب إليها األستاذ البريطاني أو املهندس
ٍّ
ـود وخــدمــوا
األم ـيــركــي ـ ـ ـ ـ وعـمـلــوا بـجــد لـعـقـ ٍ
ّ
تلك البالد بمواهبهم وأعمارهم (قد أفهم أن
تحقد على نـمــوذج «اللبناني» فــي الخليج،
ّ
ّ
ال ــذي يستغل حيثما يـتـمــكــن ،ويــرتـقــي عبر
املـظــاهـ ّـر وال ــزي ــف ،وي ـنــال غــالـبــا ام ـت ـيــازات ال
ّ
بفوقية.
أهل البالد
ّ
يستحقها ،ثم ينظر إلى ّ
ول ـكــن الـفـلـسـطـيـنــي!) .ب ــل إنـ ــي ورف ــاق ــي كــنــا
نـسـتـغــرب حــن نـجــد حــولـنــا بـعــض املـعــارف
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ،ن ـج ـح ــوا فــي
األعمال أو الهندسة وأصبح بعضهم وكيل
أعمال كبيرًا ،وكيف
ّاألمير والشيخ أو رجــل
ٍ
ّ
أنـهــم خــدمــوهــم بـكــل نــزاهــةٍ وإخ ــاص .هناك
ٌ
شيء خطأ في هذه الصورة ،وإن كان املوقف
األيديولوجي في بعض الحاالت غير متاح.

ال وجود لشيء اسمه
«العجز العربي» بل لطالما
كان لدى الدول العربية
ما يكفي من الموارد
واإلمكانات لالنتصار على
المشروع الصهيوني

هذا الرجل الذي تعمل لديه يحمل مسؤولية
م ـبــاشــرة ع ـ ّـم ــا يـحـصــل ل ــك ول ـش ـع ـبــك ،وأن ــت
تـعــامـلــه ب ـكــرم ون ــزاه ــة (ع ـلــى ال ـه ــام ــش :لــوم
الجالية الفلسطينية في الكويت على موقف
ب ـع ــض أب ـن ــائ ـه ــا عـ ــام  ،1990ل ـي ــس مـنـطـقـيــا
ً
لنظام
وال عـ ــادال .أن ــت هــربــت وتــركــت الـبـلــد
ٍ
جــديـ ًـد .مــاذا تريدهم أن يفعلوا؟ أن يقاتلوه
ّ
نيابة عنك؟ وهــل تظن أن باقي املقيمني في
ال ـب ـل ــد ،ع ــرب ــا وآس ـي ــوي ــن ،ق ــد أخ ـ ــذوا مــوقـفــا
ّ
أيديولوجيًا من العراقيني ،أو علقوا صورة
األمير في منازلهم ّ
سرًا؟).
ّ
امل ـق ـصــد ه ـن ــا ،ه ــو أن س ـل ــوك هـ ــذه الـنـخــب
ـواع ــد قــديـمــة
واألنـ ـظـ ـم ــة ي ـع ـيــد ال ـت ــذك ـي ــر ب ـق ـ ّ
وب ــدي ـه ـي ــة ،ن ـسـ َـي ـ ّهــا ال ـب ـع ــض م ــن ــا ألس ـبــابــه
الخاصة؛ ومنها أنك ال تحصل على االحترام
عبر الـتـنــازل والتصالح مــع مــن ال يــراك نـ ّـدًا،
ّ
وأن الجميع سيحترمك فحسب حني تفرض
ّ
اح ـت ــرام ــك ع ـل ـيــه (ول ـ ـكـ ــل ،ب ـح ـســب طـبـيـعـتــه،
ّ
ّ
ـون من
طريقة وسـبـيــل) ـ ـ ـ وأن األخ ــوة ال تـكـ ّ
ـرف واحــد .هــذا يشبه تمامًا بديهية أنــه ال
طـ ٍ
ّ ّ
يمكن أن ّ
تحرر أرضــا محتلة إل عبر الكفاح
ّ
كيفية
ال ـع ـس ـكــري ،والـ ـس ــؤال ال ــدائ ــم ه ــو ع ــن
تحقيقه وليس حول ّجــدواه ـ ـ ـ ـ إن كنت تريد
أن تستعيد أرضــك حــقــا ،ال أن تـفــاوض على
شروط االستسالم.
ّ
من يقدر على إجبارك على التخلي عن نصف
ّ
أرض ــك ،سيجبرك على التخلي عــن نصفها
اآلخر ،فاملفاوضات والتنازالت تجريها على
«الهوامش» وحــول التفاصيل ،حني يحصل
ح ـسـ ٌـم عـسـكــري أو يـصــل ط ــرف ــان إل ــى درج ــة
ُ
ّ
الندية ،وال يمكن لها ـ ـ ـ ـ في ذاتها ـ ـ ـ ـ أن تخرج
ً
أرض ،ناهيك عن االستيطان .حني
احتالال من
ٍ
ّ
قدم الجزائريون «واجهة سياسية» لثورتهم،
ل ـك ــي «ت ـ ـفـ ــاوض» وتـ ـم ــارس الــدب ـلــومــاس ـيــة،
قــام الفرنسيون باختطافهم واعتقالهم؛ ّ
ثم
ف ــاوض ــوه ــم وه ــم ف ــي ال ـس ـج ــون ،ح ــن فــرض
الـجــزائــريــون واقـعــا جــديـدًا على األرض .كان
مــن املـحـتـمــل ،نـظــريــا ،أن تنسحب إســرائـيــل
مــن أرضـنــا فــي الـجـنــوب عبر «املـفــاوضــات»،
ولكن فقط لكي تستفرد بسوريا ،أو أن تعيد
الجوالن لسوريا كي تستفرد بالفلسطينيني،
ولـكــن ّ
ألي سـبــب يمكن للصهاينة الـيــوم أن
يتنازلوا عن ّ
شبر أو سياد ٍة في فلسطني؟
أي
ٍ
فلسطني «قضية مركزية» ليس ّألنها أهم من
سوريا أو العراق أو ليبيا ،بل ألنه ،بالتمايز
عن الكثير من القضايا ،ال يملك الفلسطيني
ّ
متعددة؛ ال خيار لديه سوى
خيارات وطرق
القتال (أو القبول بأنه ليس شعبًا ،وليست
ّ
لــه أرض ،وأن فلسطني ليست لـنــا) .وسياق
ّ
املعركة وطبيعتها يجعالن كل من ال يعينك

ٌ
يريد الخير لــك ،بــل هو
على القتال طــرف ال ّ
يـمــارس الخيانة فــي حــقــك ،وال تكون بينكم
ّ
أخوة.

أبعد من التطبيع
استطرادًا ،حني نراقب هذا ّ
الكم من التطبيع
وكيف يلتحف
مــع االستعمار والعنصرية،
بــال ـهــويــات الــوط ـن ـيــة وم ـفــاه ـيــم ُق ـط ـ ّ
ـري ــة عن
الـ ـس ـي ــادة وعـ ــن «الـ ـجـ ـي ــران ال ــذي ــن ي ـح ـقــدون
ٌ
علينا» ،هناك ســؤال ال بـ ّـد أن ُيـطــرح :الكثير
ـارات قــوم ـيــةٍ عــربـيــة
م ــن األدبـ ـي ــات تـنـقــد تـ ـي ـ ٍ
وشــوف ـي ـن ـي ـت ـهــا ض ــد غ ـي ــر ال ـ ـعـ ــرب ،وتـمـيـيــز
ّ
اإلسالميني ضد غير املسلمني ،ولكن قلة من
الناس تشير إلى ّ
كم العنصريات والطائفيات
والفاشية التي نتجت عن الوطنيات القطرية
ً
ّ
(ب ـ ــل عـ ـن ــدي نـ ـظ ـ ّ
ـري ــة ب ـ ــأن هـ ـن ــاك مـ ـي ــا ل ــدى
دراسات،
الغربيني ،حكومات وإعالمًا ومراكز
ّ
ملديح الوطنيات املحلية ،وتقديمها على أنها
ُ
شيء «أصيل» وأفضل ،جوهريًا ،من الهويات
ّ
ـرف يمكن
«ال ـعــابــرة لـلـقــومـيــة» ،ودع ــم ك ــل ط ـ ٍ
إلـصــاق صفة «وط ـنــي» بــه ـ ـ ـ ـ ولــو كــان سعد
الحريري أو مقتدى الصدر ـ ـ ـ ـ تحديدًا بسبب
رجعية هذه ّالهويات وطابعها التقسيمي).
املسألة هي أنه حني ِّ
تكرس كيانات تقوم على
التحالف املديد مع الغرب وعلى التمايز في
ّ
ال ـث ــروة (وألن ال ـث ــروة هــي الـنـفــط ،فــالـحــدود
ّ
وتقسيمها يعني ال ـثــروة) ،ثــم تـقــوم النخب
الحاكمة بتصدير هوية «وطنية» تشبه هذه
الكيانات ،فلماذا ال تتماهى مع إسرائيل في
نـهــايــة األم ــر؟ لـيــس لـلـعــروبــة مـفـهـ ٌ
ـوم واضــح
َّ
ّ
تتلون بمصالح من يحملها،
ومحدد ،وهي
وال يوجد «حــزب عــروبــي» لــه مجلس قيادة
مركزية تـصــدر األدب ـيــات واملانيفستو ،وقد
ّ
أث ـبــت ال ـتــاريــخ أن ال صـلــة ض ــروري ــة ب ــن أن
ت ـسـ ّـمــي ن ـف ـســك ع ــروب ـي ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أو إس ــام ـي ــا ،أو
مــاركـسـيــا فــي ه ــذه األيـ ــام ـ ـ ـ ـ وب ــن أن تـكــون
معاديًا لإلمبريالية وإسرائيل.
ّ
ولكن الكالم في موضوع التطبيع ،واملزايدة
ُ
املزعجة بني األجنحة الخليجية ،قد ينسينا
ّ
الصورة األوســع .يجب أن نتذكر دائمًا ،حني
ّ
نستمع إلى التراشق الخليجي ،أن املوضوع
عندهم ليس فلسطني ،بــل ال ـعــداوة بــن تلك
األنـظـمــة واالب ـت ــزاز املـتـبــادل بــن ّ
عمالها في
تخيل أن يعتبر ٌ
ّكل قضيةّ .
أحد نفسه وطنيًا
وم ـن ــاص ـرًا لـفـلـسـطــن بــامل ـقــاي ـســة م ــع اآلخ ــر
العميل :هو أسياده ّ
أسيادي
طبعوا علنًا وأنا
ّ
مــا زال ــوا فــي مــرحـلــة التطبيع الـخـفــي ،كــأنــه
ال توجد في العالم خـيــارات أخــرى .الصورة
ّ
األوس ــع هــي أن ه ــذه األنـظـمــة ،فــي الـسـنــوات
حروب
العشر املاضية ،أشعلت وشاركت في
ٍ

ّ
ف ــي ط ــول وعـ ــرض املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ،خــلـفــت
ّ
وراء ه ـ ـ ــا م ــاي ــن ال ـق ـت ـلــى وع ـن ـفــا ال ي ـص ــدق،
ّ
ودم ــرت هــذه ال ــدول ومجتمعاتها ّ
وغيرتها
بالعنف إلــى األبــد .هي لم «تـشــارك» في هذه
ّ
وسببتها وجعلتها
ال ـحــروب ،بــل أشعلتها
ً
مسبوق من الـضــراوة ،ما
مستوى غير
على
ٍ
كانت هذه الحروب لتحصل ،أو لتحصل بهذا
الشكل ،لوالها .هذه ِّهي الجريمة التاريخية
التي ارتكبتها في حقنا ،وهي ّ
أهم موضوع
سياسي بيننا وبــن هــذه األنظمة وال شيء
ي ــوازي ــه ،وال ي ـهـ ّـم ه ـنــا إن كــانــت فـعـلــت ذلــك
بقرارها الذاتي أو بالوكالة عن األميركيني.
أي تبرير أو تخفيف ملا فعلتهّ .
ال يوجد ّ
تخيل
ٍ
ٌ
أن تقوم دول ال يزيد عدد سكانها عن مئات
اآلالف ،وال يــوجــد ب ــن حـكــامـهــا وأعــوان ـهــم
دي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي أو وط ـ ـنـ ــي واح ـ ـ ـ ــد ،ب ـت ـمــويــل
ّ
وتدمر
حروب تقتل املاليني
جيوش وإشعال
ٍ
ٍ
حـيــاة ع ـشــرات امل ــاي ــن .هــل كــانــوا يــدافـعــون
ً
ع ــن أن ـف ـس ـه ــم ،مـ ـث ــا؟ ه ــل هـ ـ ّـددهـ ــم أحـ ــد مــن
ض ـح ــاي ــاه ــم؟ ول ـك ــن م ــن ب ـعــد م ــا ف ـع ـل ــوه ،لو
كانت هناك عــدالــة وكــانــت لدينا كــرامــةّ ،فقد
أص ـبــح م ـ ّـن ال ــواج ــب عـلـيـهــم اآلن أن يـتــوقــوا
وقت
وأن يتحضروا للدفاع عن أنفسهم من ّ ٍ
ُ
التدخل
يسألون فيهّ عن جرائمهم .مستوى ّ
وشـكـلــه ت ـغــيــرا ،وف ــي الـسـ ّبـعـيـنـيــات كــنــا مع
دولة خليجية واحدة تتدخل (وفي السياسة
ف ـق ــط) والـ ـي ــوم أص ـب ـح ـنــا م ــع أربـ ـ ــع ،وهـ ــي ال
تستثني أسلوبًا في التخريب السياسي :من
ّ
االنقالبات إلى االضطرابات إلى شن الحروب
والقتل الجماعي .الـسـنــوات العشر املاضية
هــي نـتــاج هــذه املنظومة العربية الـجــديــدة،
ّ
ول ــو اسـتـمــر ال ـحــال ه ـكــذا ،ف ــإن الـهــزيـمــة في
ـارض جــانـبــي»،
فلسطني سـتـكــون م ـجـ ّـرد «عـ ـ
ٍ
ح ــدث عـلــى هــامــش تــدمـيــر وإخ ـضــاع العالم
ّ
العربي .هنا أيضًا تفهم أن ال فــارق حقيقيًا
ّ
بــن األنـظـمــة املـتـشــابـهــة ،واح ــد يــدمــر باسم
ال ـج ـه ــاد أو ال ـن ـظ ــام ال ـق ــدي ــم وال ـث ــان ــي يـ ّ
ـدمــر

بــاســم الــديـمــوقــراطـيــة ،وميليشيات االثـنــن
عـلــى األرض تـشـبــه بـعـضـهــا تـمــامــا (ال أحــد
ً
ـاّ ،
يميز سياسيًا بني أنظمة
من الناس ،أصـ
الخليج س ــوى مــن يعمل لــديـهــا) .والـطــريــف
ّ
أن هذه األنظمة ،تحديدًا ،هي من يركب على
أيــديــولـ ّـوجـيــا «ال ـغ ــزو اإلي ــران ــي» وأولــوي ـتــه،
ّ
وذلــك ألنـهــا تعتبر أن حــزب الله و«حـمــاس»
وفصائل املقاومة في العراق و«أنصار الله»
ف ــي ال ـي ـمــن ،أسـ ــوأ م ــا ح ـصــل ل ـه ــذه ال ـب ـلــدان،
بـيـنـمــا «ال ـن ـص ــرة» و«داع ـ ـ ــش» ومـيـلـيـشـيــات
القتل والـســرقــة َهــي أفـضــل مــا حصل لها ـ ـ ـ ـ
َ
وم ــن ت ـ ّ
ـورط وأذن ــب فــي جــريـمــةٍ بـهــذا الشكل
ّ
ّ
ـادات فيها وي ــوزع
ال يـحــق لــه أن يــدلــي بـشـهـ ٍ
املسؤوليات.

خاتمة

ال ـس ـب ـ ًـب الـ ـ ــذي ي ـغ ـ ّـي ــب ه ـ ــذا ال ـن ـق ــاش الـ ـي ــوم،
إضــافــة إلــى ضجيج الـحــروب واألزم ــات ،هو
ّ
َ
النخب املشرقية يحلم
معتبرًا مــن
أن ج ــزءًا
ّ
بعودة الحال السابق ،وأننا في نهاية األمر
سـنـتـصــالــح م ــع ه ــذه األن ـظ ـم ــة ونـســامـحـهــا
و«ن ـت ـجــاوز» املــوضــوع ون ـعــود إل ــى املــداهـنــة
الـقــديـمــة .وه ــم فــي نـهــايــة األم ــر لــديـهــم مــال!
ـصــب عربيًا فــي املـشــرق أو مـصــر ،منذ
ولــم يـ ِ
ّ
ً
السبعينياتً ،
وارتقاء طبقيًا حقيقيًا إل
ثراء
وكان للخليج ٌ
دور في املوضوع .لهذا السبب،
موضوع
أنت تجد الفئات الشعبية ،سواء في
ً
فـلـسـطــن أو أن ـظ ـمــة ال ـخ ـل ـيــج ،أك ـث ــر ج ــذري ــة
بكثير من اإلعــام والنخب والسياسيني في
ّ
ليس ألن «الـشـعــب» أكثر عنفًا
دولـهــاً ،وذلــك
ّ
ّ
وش ــراس ــة مــن املـثــقـفــن ،ولـكــن ألن األخـيــريــن
سـ ـيـ ـج ــدون ألن ـف ـس ـه ــم مـ ـك ــان ــا فـ ــي «الـ ـش ــرق
بينما الفقير الذي ال يملك
األوسط الجديد»،
ّ
طريقًا للهجرة يعرف أنه هو من سيدفع ثمن
ه ــذه االن ـه ــزام ــات (إن كـنــت م ــن تـلــك الطبقة
«العليا» ،ففي وسعك أن تحصل على راتـ ٍـب
مريح ســواء من الغرب أو من الخليج أو من
إيران ،فال ّ
يهم من ينتصر ،وهذه الفئة تمتلك
ّ
«ق ــدرة خــارقــة» تميزها عــن أكـثــر ال ـنــاس :أن
ّ
تغير ّ جلدك بسهولة)ّ .
ول ـكــن الــوهــم هــو فــي أن ــه قــد تحصل «ع ــودة
ّ
إلى ما قبل» ّ( ،)restorationفاإلمارات تذكرنا
من جديد بأننا نذهب إلــى حالة جديدة من
انتصروا وسادوا.
«النظام العربي» ،في حال ّ
وامل ـقــاومــات مـحــاصــرة ولكنها تـقــاتــل ،وهي
ال ّ
تقدم التضحيات من أجــل إحياء املاضي.
ّ
ّ
ولكن األمثولة األس ــاس ،حتى ونحن نتكلم
ّ
على التطبيع ،هي أن السؤال القديم عربيًا،
«الرجعية في الخليج» ،هو السؤال السياسي
الحقيقي اليوم.
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فاجعة بيروت واالستغالل السياسي
محمد شقير *
ٌ
ّ
سيؤدي
كان حدثًا استثنائيًا ،وفرض مجموعة من األسئلة املصيرية ،برز من بينها سؤال جوهري ،وهو :هل
َهول الفاجعة وثقلها إلى ّ
ومغادرتهم النقساماتهم ونزاعاتهم،
توحد اللبنانيني في ما بينهم وتضامنهم
ّ
وعملهم على معالجة آثار الفاجعة ،وتحقيق العدالة ،وتحويل الكارثة التي أملت بهم إلى فرصة للعمل على
إنقاذ وطنهم ،وإعادة بناء الدولة؛ أم سيعمد بعض األفرقاء السياسيني ـ ـ ـ ـ كما درجت العادة ـ ـ ـ ـ إلى توظيف
تلك الفاجعة واستغاللها في سبيل تحقيق املكاسب الفئوية ،والعمل على غايات سياسية ِّ
تعمق االنقسام
وتسبب مزيدًا من ّ
ِّ
الخالص؟
التأزم ،وقد تقضي على ّأي أمل بإنقاذ لبنان ،أو وضعه على طريق
الداخلي،
ّ
ّ
لقد كان واضحًا منذ األيام األولى لفاجعة بيروت ،أن حسابات االستثمار السياسي لدى البعض ،قد تغلبت
على ّ ّأي منطق يقتضي الــوحــدة والتعاون والتضامن حــول الوطن ومصلحته في ظــروف عصيبة كهذه،
ّ
ّ
السياسية ،وتمظهرت في
االنتهازية
ويتطلب التعالي على الخالفات والحسابات الفئوية الضيقة .لقد طغت
َ
ّ
مجالنيّ ،
السياسية ،والثاني في طلب املزيد من السلطة.
األول في العداوة
ّ
في املجال األول ُعمل على توجيه االتهام إلى املقاومة ـ ـ ـ ـ تلميحًا أو تصريحًا ـ ـ ـ ـ في محاولة لتشويهها ،بما
ّ
ينسجم مع ّالت ّ
داخلية
أدوات
وجه األميركي ـ ـ ـ ـ اإلسرائيلي الهادف إلى إضعافها وحصارها ،واستخدام
ّ
ّ
ّ
وسياسية لتحقيق ذلك الهدف ،حيث ال ّ
يتم توفير ّأي حدث أو وضع في الداخل اللبناني ،إل وتعمل
إعالمية
ّ
تلك الجهات على توظيفه لإلساءة إلى املقاومة واإلضرار بها .وفي هذا املوضوع ،ينبغي القول إنه ال يوجد
ّ
وأضر به ،من تسعير االنقسامات بني أبنائه ،وزرع الفتنة بني فئاته .وغير
أفتك بالوطن ومصلحته وإنقاذه،
ّ
صادق من ّيدعي الحرص على الوطن ،وبناء الدولة؛ وهو ال يكف عن خطاب التحريض والفتنة والعداوة ،بل
مكون أو آخر من ّ
حتى العنصرية في بعض األحيان تجاه ّ
املكونات الوطنية.
ّأمــا في املجال الثاني ،فقد ُعمل على توظيف الفاجعة بهدف إعــادة تكوين السلطة في مجمل مواقعها،
ّ
وخصوصًا في مصدرها األســاس ـ ـ ـ ـ أي املجلس النيابي ـ ـ ـ ـ من خــال املطالبة بانتخابات نيابية مبكرة،
ّ
ميثاقيته...
وتقصير والية املجلس الحالي ،والسعي إلفقاد املجلس
وهو ما يحتاج إلى أكثر من نقاش وسؤال ،نورده في ما يلي:
 1ـ ـ أال يقتضي الدستور االلتزام بمواعيد َّ
محددة إلجراء االنتخابات النيابية؟
ّ
ّ
 2ـ ـ هل من ّ
نوع من التسيب
املبرر العمل على تقديم
أكثر من سابقة في تجاوز تلك املواعيد ،بما يؤدي إلى ٍ
ّ
في انتظام العملية االنتخابية وعمل املؤسسات؟
ّ
 3ـ ـ هل نملك ّ
ّ
والحساسة ،من ترف الوقت ما يتيح لنا
واملالية الدقيقة
حاليًا ،وفي هذه الظروف االقتصادية
ّ
ّ
ُ
صــرف مجمل الجهد في إعــادة تكوين السلطة ،أم أن هــذا الجهد يجب أن يصرف في أولــويــة إنقاذ لبنان
ّ
ّ
واجتماعيًا ،واملسارعة إليه ،للحؤول دون انهياره؟
وماليًا
اقتصاديًا
 4ـ ـ هل ّ
تغير بعض الوجوه النيابية ،أو حصول تغيير طفيف في الثقل النيابي لهذه الجهة أو تلك؛ هو الذي
ّ
جوهريًا في مشروع اإلصالح ومواجهة الفساد ،أم ّأن هذا املشروع يحتاج إلى مقاربة مختلفة
ُيحدث فارقًا
لعوامل وأسباب من نوع آخر؟
نوع من التوافق السياسي على مبدأ تقصير والية املجلس الحالي ،وهو ما قد ال
 5ـ أال
يحتاج هذا األمر إلى ٍ
ّ
يفضي إلى توفير سبب إضافي لزيادة ّ
التأزم السياسي ورفع منسوبه ،وهو ما ال
ما
حاليًا،
ًا
ر
متوف
يكون
ٍ
يخدم مشروع اإلنقاذ الوطني.
 6ـ أال ينبغي التوافق هنا على قانون انتخابي مختلف ّ
عما هو موجود حاليًا ،بما يفضي إلى الدفع نحو
إعادة بناء الدولة ،ومعالجة مكامن الخلل فيهاّ ،
ّ
ألن تحديد الهدف من االنتخابات يقود إلى تحديد أي قانون
ِ
انتخابي نريد ،فإن كان الهدف إعــادة بناء السلطة ،ليأخذ هذا الطرف أو ذاك حصة إضافية منها ،فليتمّ
اعتماد القانون الحالي؛ أما إن كان الهدف إعادة بناء الدولةُ ،
فليعمل حينها على اختيار القانون االنتخابي
الذي يفضي إلى تلك النتيجة ومواصفاته.
بناء على ما ّ
7ـ ً
مكامن الخلل في النظام القائم ،وإلــى تعريف الفساد،
تقدم ،أال يحتاج األمــر إلــى معرفة
ِ
ّ
ومعرفة حدوده ومناشئه ،حتى يمكن وضع رؤية وخطط وبرامج ملعالجة ذاك الخلل ومواجهة الفساد؛ في
حني ّأن التأكيد على إعادة تكوين السلطة من خالل انتخابات نيابية مبكرة حصرًا ،بمعزل عن أية رؤية أو
استراتيجية لتحقيق اإلصالح وإعادة بناء الدولة؛ قد يستبطن نوع استغالل سياسي بهدف تعديل موازين
القوى الداخلية ،والحصول على نصيب أوفر من السلطة .وهو ما سوف يؤدي إلى زيادة االحتراب السياسي،
أشد ما نحتاج فيه إلى مغادرة هذا ّ
وتأجيج صراعاته ،في وقت ّ
التضامن والتعاون الوطنيني.
التأزم إلى
ّ
ّإن ما ينبغي قوله ،هو ّأن األزمــة إن كانت في السلطة حصرًا ،فهو ما يتطلب طريقة مقاربة ،قد تكون
االنتخابات النيابية قطب الرحى فيها .وأما إن كانت األزمــة في النظام اللبناني السياسي واالقتصادي ـ ـ ـ
ُ
بل في االجتماع اللبناني العام ـ ـ ـ فهو ما يحتاج إلى طريقة مقاربة مختلفة ،وإلى رؤية علمية هادفة تعنى
مكمن الخلل في ذاك النظام ،حيث قد تكون االنتخابات النيابية إحدى مفرداتها ،وواحدة من ُ
بمعالجة َ
سبلها،
ً
في حال حصولها بناء على قانون قادر على التعبير بشكل أفضل عن أي تغيير في اختيارات اللبنانيني
وفئاتهم ،أي قانون يساعد على تكريس قيم الوحدة والتضامن والتقارب بينهم ،ويسهم في إيجاد أسس
مناسبة لنموذج من الدولة املدنية ـ ـ ـ أي الدولة الالطائفية ـ ـ ـ ّ
يتم التوافق عليه من قبلهم.
لكن من الواضح هناّ ،أن مشروع اإلصالح بهذا املستوى يتجاوز معطى االنتخابات إلى ما هو أبعد من ذلك
ّ
منصبًا على صوغ مشروع قادر على إحداث تغيير جوهري في النظام
بكثير ،بحيث يكون البحث عندها
القائم ،بما ّ
يؤدي إلى تحقيق اإلصالح ،ومواجهة الفساد ،وإعادة بناء الدولة.
ّ
بمعنى آخر؛ لو فرضنا أن االنتخابات النيابية قد حصلت منذ اليوم ،وعادت مجمل تلك القوى السياسية إلى
ّ
بالحد األدنى ـ ـ ـ لتحقيق اإلصالح ومواجهة
الندوة البرملانية من دون وجود إرادة جدية وصادقة لدى أغلبها ـ ـ ـ
ُ
الفساد ،ومن دون التوافق على مشروع يفضي إلى إعادة بناء الدولة على أسس مختلفة؛ ففي هذا الحال لن
تغير ما في بعض الوجوه النيابية ،أو ّ
ّ
تقدم تلك االنتخابات فارقًا في هذا املشروع ،حتى لو حصل ّ
تبدل ما
في الثقل النيابي لهذه الجهة أو تلك.
ّ
وفي املقابل ،لو فرضنا ّأن مجمل تلك القوى السياسية املمثلة في املجلس الحالي قد توافقت على تحقيق
اإلصالح ،وعلى مشروع هادف لبناء الدولة ،وحصل لديها نوع إرادة ّ
جدية وصادقة ملعالجة أكثر من خلل
ّ
في النظام القائم؛ فسوف يتحقق عندها مستوى أو آخر من ذلك اإلصالح ،وذاك املشروع ،حتى لو لم تحصل
ّ
تلك االنتخابات املبكرةّ ،
ألن األمر مرهون ـ ـ ـ ـ بشكل أساس ـ ـ ـ ـ بإرادة تلك القوى السياسية املؤثرة في املجلس
النيابي ،ومدى ّ
ّ
ّ
جديتها وصدقيتها في ذلك ،ألن مؤديات ذلك املجلس ونتاجه إنما هو في الواقع حصيلة
اإلرادة السياسية وغير السياسية لتلك القوى ،أو ملجملها والغالب منها.
 8ـ ـ ّأما الحديث عن ظرف استثنائي ،فيمكن مناقشته بما يلي:
ً
ّأوالّ :إن ما يقتضيه هذا الظرف هو العمل سريعًا على منع انهيار الدولة ،وليس إطالق العملية االنتخابية
بعض من الثقل النيابي لهذه الجهة أو تلك.
بهدف تعديل
ٍ
ثانيًا :قد يقتضي الظرف االستثنائي إعــادة تكوين السلطةً ،
بناء على مشروعية شعبية مختلفة بشكل
ّ
فارق؛ لكن عندما يكون االجتماع السياسي املراد إجراء االنتخابات املبكرة فيه اجتماعًا طائفيًا ومذهبيًا
ّ
مستنسخ عن سابقه ،أو
بالدرجة األولــى ـ ـ ٍّـ ـ كاالجتماع اللبناني ـ ـ ـ ـ فهو ما ّسوف يــؤدي إلى إنتاج مجلس ّ
ُ
مشابه له إلى حد بعيد .واالنتخابات النيابية املتكررة خير شاهد على هذا األمر .إل إذا عمل على تغيير
القانون االنتخابي ،إذ ّإن ما ُيحدث الفارق بشكل أســاس في النتيجة االنتخابية ّهو طبيعة هذا القانون،
أكثر مما ُيحدثه ّ
تغير أو آخر في املــزاج الشعبي لهذا املجتمع أو ذاك .وهو ما يتطلب االتفاق مسبقًا على
ّ
هذا القانون وعلى وظيفته والهدف منه ،ليكون أشد عدالة وتعبيرًا عن أوسع تمثيل شعبي ممكن في لبنان،
ُ ّ
وليفسح املجال أمام قوى جديدة أو قديمة يحرمها القانون الحالي من أن تمثل في الندوة البرملانية ،وليكون
مكامن الخلل في النظام القائم ،بل في االجتماع اللبناني العام ،وليكون له
قادرًا على اإلسهام في معالجة
ِ
ّ
دوره املؤثر في إعادة بناء الدولة.
* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية

