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كلمة العـودة  -رئيس التحرير

العدد األول – السنة األولى  -تشرين األول (أكتوبر) 2007

م�ؤمتر اخلريف والالجئون
قلق مش������روع ،ولكن يحق للشعب الفلس������طيني والالجئني منه باخلصوص القلق
إل������ى حد التوتر كلم������ا انعقد اجتماع ثنائي أو جماعي يش������ترك فيه األمريكيون
واإلس������رائيليون والطرف الفلس������طيني املفاوض املعهود ،س������واء في املنطقة أو
خارجها .فالتاريخ القريب علّمنا أن القضية الفلسطينية انحدرت بشكل خطير،
وأن حجم ما فقدت القضية من رصيدها وإجنازاتها من جراء مثل هذه اللقاءات
ال ميكن اس������تدراكه في الوقت القريب ،وهو يحتاج إلى تغيير شامل في معادلة
الصراع الستعادة مواقع ما قبل سلسلة اللقاءات واملفاوضات املشؤومة ،وال نظن
مؤمتر اخلريف للسالم املنتظر سيكون استثنا ًء في هذا اجلانب.
إن الوفد الفلس������طيني الذي يتبنى احلل الس������لمي مع الكيان الصهيوني ،وعلى
رأسه الرئيس محمود عباس ،بات غير آب ٍِه مبا يحدث على الساحة الفلسطينية
من نزاع خطير واقتتال س������الت فيه دماء الش������عب الفلس������طيني في شوارع مدن
قط������اع غزة والضفة الغربية .كما أنه يص ّر على األجندة السياس������ية ذاتها وعلى
أس������لوب إدارة احلياة السياسية الفلسطينية التي أثبتت فشلها ،ور َف َ
ضها الشعب
الفلس������طيني وع ّبر عن هذا الرفض في انتخابات كانون الثاني /يناير من العام
يصب
الفائت .هذا اإلصرار ما عاد ميكن تبريره باملعنى اإليجابي املباشر الذي
ّ
في املصلح������ة الوطنية .فأبجديات أية مفاوضات سياس������ية يرجى منها حتقيق
انتصار تقول بضرورة التمترس في وضع داخلي قوي ملصلحة حتقيق اختراقات
في اجلانب اآلخر.
بش������يء من الصراح������ة املطلوبة في التعاط������ي مع قضايا الش������عب املصيرية ،ال
ميكن تفس������ير خطوات فريق أوس������لو إال بأنهم منزوع������و اإلرادة ،وال ميلكون من
أمرهم ش������يئاً إال ما يريده األمريكي واإلس������رائيلي .والطرفان األخيران بحاجة
إلى اس������تمرار اللق������اءات نظراً لوضعهما الداخلي املت������ر ّدي .وهما أيضاً بحاجة
إلى حصار حركة حماس التي أقدمت على خيار احلس������م في قطاع غزة .وهذا
يفس������ر التعنّت غير املبرر للرئي������س عباس و َمن حوله لرفض مبدأ احلوار مع
ما ّ
احلركة .فما يفعله اإلس������رائيلي صباح مس������اء من جرائم وحشية ال يتناسب مع
سلس������لة اللقاءات احملمومة والتهافت على مفاوضات لم يعد الرئيس قادراً على
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إنفاذ جزء منها.
باتت االس������تراتيجية اإلسرائيلية في التفاوض مع الطرف الفلسطيني واضحة.
مب������دأ انتزاع التنازالت وع������دم الوصول حلل من أجل ف������رض حلول على أرض
الواقع .وهذا ما ع ّبر عنه موشيه ديان بعد حرب األيام الستة سنة  1967بوصفه
خلطته املستقبلية بأنها «احلقيقة الواقعة حالياً على األرض» ،وع ّبر عن املفهوم
مؤمتر ُعقد بعد عشر س������نوات في سبعينيات القرن
نفس������ه بطريقة أخرى في
ٍ
املاضي حني قال« :ليس الس������ؤال ما احلل ،بل الس������ؤال كيف نعيش بدون حل».
لنعقد مقارنة علمية دقيقة لوضع ملفات الوضع الدائم وحالها على األرض منذ
اتفاق أوسلو لغاية وقتنا احلالي ،فسنجد داللة على ما سبق.
ولكن بالرغم من كل ما يبدو من س������وء على الس������احة الفلسطينية ،إال أن قراءة
أخرى لألحداث تقول بأن الش������عب الفلسطيني بالعموم بات ميلك أوراقاً يتحكم
فيها تستعصي على اإلسرائيلي واألمريكي ومن يسير في فلكهما .وبات الشعب
الفلس������طيني وحراكه املقاوم من ناحية ،واملدني في ش������تى املجاالت األخرى من
ناحية ثانية ،أقدر على التصدي ألي تفريط في احلقوق .وإن الشعب الفلسطيني
الذي حافظ على حق العودة خالل الس������تني س������نة املاضية ،وقد م ّر في مراحل
ضعف أس������وأ بكثير ،لقادر على االستمرار في احلفاظ عليه ،وخاصة أنه يعيش
حالة وعي وحتقيق انتصارات واضحة على اجلانب اإلس������رائيلي ،ليست باملعنى
املعنوي فقط ،ولكن بتحقيق انتصارات على األرض ،من مظاهرها اندحار العدو
اإلسرائيلي من غزة.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

العدد الثاني – السنة األولى  -تشرين الثاني (نوفمبر) 2007

امل�ؤمتر الوطني الفل�سطيني والرد العملي على م�ؤمتر اخلريف
ميثل احتضان العاصمة الس������ورية للمؤمتر الوطني الفلس������طيني خطوة متقدمة
في مشروع املمانعة في وجه املشروع األمريكي اإلسرائيلي وأدواته في املنطقة.
وم������ا كان يجب أن ينعقد مؤمتر أنابوليس في واش������نطن دون إظهار حالة رفض
فلس������طيني واسعة ،وبدعم عربي نوعي ،للمخطط األمريكي الهادف إلى التفرد
بالش������عب الفلس������طيني واس������تغالل اختالل ميزان القوى وإنهاء الصراع العربي
الصهيوني ملصلحة األجندة اإلسرائيلية.
لعل أبرز الدالالت بالتوافق الفصائلي الفلس������طيني وحضور ش������خصيات وطنية
مستقلة للمؤمتر الوطني ،باختالف انتماءاتها السياسية ،هو برفع الغطاء ع ّمن
يدعي زوراً متثيل الش������عب الفلسطيني .ومن ش������أن هذا املؤمتر أن يؤكد فرض
ّ
واقع فلس������طيني جديد يضطر كل من يتلكأ في إع������ادة ترتيب منظمة التحرير
الفلسطينية أن يراجع حساباته.
إن التقليل من ش������أن وأهمية الوفد الفلس������طيني الذاهب إلى الواليات املتحدة،
وتبيان أنه ال ميثل إال نفسه ،يع ّد مطلباً وطنياً ملحاً ،خاصة مع السجل السابق
املقل������ق لهذا الوفد في التف������اوض والتنازالت .ومن زاوية أخرى وبش������كل عملي
ال ميك������ن قانون������اً أن يدع������ي الرئيس أبو م������ازن ومن معه أنهم ميثلون الش������عب
الفلسطيني .فنتائج انتخابات كانون الثاني /يناير  2006أفرزت توجهاً فلسطينياً
جامعاً باالنحياز إلى برنامج خالف ما عليه هؤالء .والواقع امليداني اجلديد في
قطاع غزة وحال الوئام الفلس������طيني هناك بشكل عام بعد عملية احلسم ،يؤكد
أن اخلريطة السياس������ية الفلسطينية تبدلت بش������كل دراماتيكي ،ما يرفع الغطاء
عن أي توقيع ألي اتفاق باس������م الش������عب الفلس������طيني ،خاصة إذا تناول املسائل
اجلوهرية من قبيل حق العودة والقدس.
ال ب������د أن تنته������ي من اآلن مقولة «محاوالت تش������كيل بديل للقيادة الفلس������طينية
والقفز على الش������رعية» ،وأن ال تكون هذه «فزاعة» يتخ ّوف منها كل شريف في
الس������احة الفلسطينية ،يبحث عن وسائل للحفاظ على احلق الفلسطيني وصونه
ينفض املؤمتر الوطني دون االتفاق على
من العبث واملساس .من هنا يجب أن ال
ّ
آلي������ات واضحة ومحددة تفضي إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلس������طينية
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بش������كل شامل ،وإشراك كل قطاعات الش������عب الفلسطيني حيثما حل في اتخاذ
القرارات عبر إجراء انتخابات حرة ومباش������رة تفرز مجلساً وطنياً جديداً ،وهذا
يؤسس ملرحلة جديدة للعمل الوطني الفلسطيني تعتمد كل اخليارات في الدفاع
عن احلق الفلسطيني ،دون إقصاء ألحد وال تفرد فئة.
ملح جولة املفاوضات واللقاءات الكثيرة واحملمومة
إن ما يفرض مثل هذا وبشكل ّ
بني أبو مازن وأوملرت .وال ميكن أن تؤخذ هذه بحس������ن نية ،نحن لسنا مع توتير
اجلو الفلسطيني ،وال مع تغذية حال الفرقة .وفي الوقت نفسه لسنا مع االرمتاء
في أحضان اإلسرائيلي واألمريكي وتنفيذ أجندة غير وطنية من شأنها التفريط
باحلقوق ،وإال نكن كأصحاب السفينة الذين سكتوا عن راكب فيها خرق أسفلها
باعتبار أن له سهماً فيها.
ستضطر الدول العربية ،بل والعالم أجمع إلى التعامل مع ما يتوافق عليه الشعب
الفلس������طيني ،حتى وإن لم ينس������جم هذا التوافق مع سياسة هذه الدولة أو تلك.
فلم يعد خافياً على أحد ميزان القوة في الس������احة الفلسطينية ،وال املزاج العام
للش������عب الفلسطيني .والتجربة الفلس������طينية القريبة املاضية تؤكد أن اختالف
مصال������ح الدول والتقاطعات الدولية الس������لبية وما يعرف بس������نّة التدافع ،تعطي
مس������احة حركة تسمح باملناورة وفرض واقع على الس������احة الفلسطينية يضطر
اجلميع إلى االنسجام معه.
ال ميكن أن نبقى في دائرة ر ّد الفعل الدائم ومالحقة ما ميكن أن يتنازل عنه هذا
وذاك .فعامل احلسم باإلسراع في تنفيذ آليات التغيير يعد جوهرياً في املرحلة
املقبلة .فمسألة التمثيل باتت غير قابلة للتأجيل وال التسويف.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

العدد الثالث – السنة األولى  -كانون األول (ديسمبر) 2007

بئ�ست «الدولة» ..لو كانت كذلك!
جاء الزمان الذي أصبحت فيه الدولة الفلس������طينية على األراضي التي احتُلت
عام  ،1967ركيزة أساسية للرؤية اإلسرائيلية في «احلل الناجع الشامل» للصراع
في فلسطني لناحية إنهائه وإحالل ما يسمى السالم الدائم في املنطقة.
هذا بالضبط ما ع ّبرت عنه أخيراً ،في طور التحضيرات ملؤمتر أنابوليس ،وزيرة
خارجية الكيان الصهيوني في املؤمتر الصحفي املشترك مع نظيرها الفرنسي.
وذهبت الوزيرة بعيداً حني ش������ملت في احلل فلس������طينيي  48الذين هم قانونياً
حاملون للجنسية اإلسرائيلية .وفي ذلك إشارة إلبقاء الكيان االحتاللي خالصاً
لليهود ،في ما بات يُع ّرف بيهودية الدولة ،ما يعني نكبة فلسطينية جديدة.
نبعت هذه األفكار من حتليل اس������تراتيجي إس������رائيلي للمعطيات الواقعية التي
فرضت نفسها على األرض ،من قبيل الدميوغرافيا الفلسطينية املتكاثرة بشكل
يصعب ضبطه والس������يطرة عليه من جانب راسمي االس������تراتيجية اإلسرائيلية.
فقد بات احلجم الس������كاني الفلسطيني في فلس������طني التاريخية يساوي تقريباً
التع������داد اليه������ودي رغم كل ما ط������رأ على األخير من زي������ادة عددية منذ الهجرة
أن أكثر من  %85من الش������عب الفلس������طيني
الواس������عة من الكتلة الش������رقية .كما ّ
يعيش������ون في فلسطني ودول اجلوار .أما التعداد الفلسطيني العام املتزايد الذي
بلغ عشرة ماليني ونصف مليون أخيراً ،فيقترب من التناقص اليهودي العام في
العالم الذي بلغ  13مليوناً .هذه احلقائق العددية يعززها تش������ ّبث الفلسطينيني
بأرضهم وتعلّمهم من نكبة  ،1948وتأكيدهم كشعب عدم تخليهم عن حق العودة
لديارهم.
اجلديد املقلق في توقيت اإلعالن عن مشروع حل يربط بني الدولة والفلسطينيني
بالعم������وم في الداخل واخلارج وفلس������طني  ،48أنه جاء بع������د ثماني جوالت من
التف������اوض غير املعل������ن مضموناً بني محم������ود عباس وأيهود أومل������رت وبحضور
إن هذا يعني اس������تغالالً إس������رائيلياً واضحاً للضعف الفلس������طيني،
طاقميهماّ .
أن اخلطورة احلقيقية على مستقبل
ويحمل نذر سوء ملضامني ما جرى .ونعتقد ّ
القضية ليس انعقاد أنابوليس بش������كل بروتوكولي فحسب ،وإمنا حمى اللقاءات
التفاوضية املتس������ارعة التي تطرح كل شيء بطريقة غير محسوبة ،في ظل واقع
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فلسطيني مأزوم في الضفة والقطاع.
ليس من قبيل التجني على أحد ،ولكن قراءة س������ريعة لكل االتفاقات الس������ابقة
التي خاضها األش������خاص الفلسطينيون أنفس������هم من أوسلو وما بعدهّ ،
تدل على
أنه ال حدود للتنازل .والتعامل مع املطالب واملخاوف اإلس������رائيلية يبدو متأص ً
ال
في العقلية السياس������ية للطاقم الفلس������طيني ،وموضوع حق العودة إلى فلسطني
 48ليس اس������تثنا ًء .فقد ع ّبر أكثر من مس������ؤول ،وفي أكثر من مناس������بة عن مثل
إن موض������وع التبادلية واحلدود املؤقتة مطروح أص ً
نص «خريطة
هذا .ثم ّ
ال في ّ
الطريق» األمريكية للس���ل��ام .وال وجود في غمرة ذل������ك كله ألي التفات حقيقي
للواقع الفلس������طيني وحالة التشرذم واالنقس������ام ،بينما الطريق مع اإلسرائيليني
أن ذلك هو
ف������ي التفاوض ماض في اجتاه جبري واحد وبخطى س������ريعة ،ويبدو ّ
الضامن لبقاء الطاقم الفلسطيني في الصدارة.

مرفوض ٌة تلك الدولة الفلسطينية التي سيكون ثمنها إسقاط حق العودة ،وتهجير
فلسطينيي  48وإبقاء املس������توطنات واجلدار ،وهي أص ً
وإن
ال منزوعة السيادةّ .
م������ن يتجرأ من الفلس������طينيني على التعام������ل مع ذلك ولو بش������كل جزئي فهو ال
ٍ
وثيقة احلب َر التي س������تُكتب به.
ميثل إال نفس������ه ،ولن يس������اوي توقيعه على هكذا
والشعب الفلس������طيني الذي طاملا أفشل اتفاقات س������ابقة كفيل بالتعامل مع أي
جتاوز حلقه.

إن األطراف الوطنية الفلس������طينية الرافضة ملشاريع التنازل ،مطالبة جماهيرياً
بخطوات سياسية متقدمة لرفع الغطاء عن أية شخصيات من شأنها التنازل عن
وإن انتظار إعادة صياغة حقيقية للهياكل الفلسطينية التي يستظل بها
احلقوقّ .
هؤالء بات أمراً ملحاً .وال جدوى من انتظار ساعة لن تأتي على األغلب ،تتك ّرر
فيه������ا انتخابات كالتي حدثت مطلع العام املاضي .فهناك من عاهدوا أنفس������هم
على أن ال يك ِّرروا «اخلطأ التاريخي» الذي أفقدهم التحكم بزمام األمور.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

العدد الرابع – السنة األولى  -كانون الثاني (يناير) 2008

فل�سطينيو اخلارج والدور املن�شود يف ر�أب ال�صدع
يبدو أن األزمة الفلس������طينية الداخلية واخلالفات التي تعصف بالساحة مرشح
له������ا أن تأخ������ذ وقتاً في احلل ومعاجلة اآلثار ،وذلك ألس������باب عديدة ،نعتقد أن
أهم العوامل املغذية لها ليس������ت محصورة في إطار محدود بجغرافيا فلس������طني
الطبيعية أو حتى السياس������ية منها .فلها أبع������اد إقليمية ودولية تذكي روح النزاع
وتبعث على استمراره ،ما يصح أن نقول إن اخلالف القائم بني الفلسطينيني هو
مظهر لص������راع دولي .ونحن هنا ال نقلل من أثر التنافس احلزبي الطبيعي على
قيادة الشعب الفلسطيني ،والعناصر التي ال يروقها االقتناع بالتغيير في املعادلة
الداخلية ،كسنّة حياة طبيعية في تبدل األشياء .ودوام احلال من احملال.
ال نضع ذلك التوصيف لغرض االستسالم له ،بل ليجد كل فلسطيني غيور مهما
كان ظرفه السياسي واملهني واملكاني لنفسه موضعاً في اخلالف لناحية إنهائه،
أو بح������د أدنى احلد منه ومحاول������ة التخفيف من آثاره .وهنا تأتي أهمية قصوى
لفلس������طينيي اخلارج الذين يجدون أنفسهم ،لقدر الفلسطينيني وقضيتهم ،أن ال
يعيش������وا األحداث بتفاصيلها اليومية كما إخوانهم في الداخل ،سواء في الضفة
أو القطاع أو فلسطني .48
ال ميكن بحال أن يدعي أحد أن هناك اصطفافاً فئوياً حزبياً اتس������ع لكي يشمل
كل قطاع������ات الش������عب حيثما وجد .فطبيعة النس������يج االجتماعي الفلس������طيني
املتراب������ط ،والتن������وع احلزبي داخل العائل������ة الواحدة ،بل البي������ت الواحد أحياناً،
بل ونش������وء عالق������ات ترابطية بني أبناء الش������عب وظروف ال������دول املختلفة التي
تستضيف الش������عب الفلس������طيني في اخلارج ،كل هذا يأتي ملصلحة إمكانية أن
تكون هناك مبادرات من هنا وهناك ،تسهم في خلق أجواء أخوية وحدوية تنطلق
إلى املس������تقبل واألمام باقتراحات حل تستند إلى الثوابت الفلسطينية واحلفاظ
على احلقوق.
نقول هذا انطالقاً من أن املس������ؤولني الفلس������طينيني يطرحون أنفس������هم ممثلني
لكل الش������عب ،على قاعدة ترؤسهم ملنظمة التحرير الفلسطينية .وهناك اعتماد
سياس������ي دولي لهذا التمثيل ،وهناك ما يقرب من خمس������ة ماليني فلس������طيني
يعيشون خارج حدود فلس������طني التاريخية ومليون وثالثمئة ألف من فلسطينيي
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 ..48كل هؤالء الفلس������طينيني ال ميكن أن يكونوا ك ّماً يُس������اق ،أو غير فاعلني في
املعادلة السياسية الفلسطينية.
فما املانع أن تُعقد حلقات نقاش في كل أماكن إقامة الش������عب الفلس������طيني على
مس������احات متعددة ،تطرح األزمة وحتللها ،وتبعث برس������ائل لألهل في الداخل،
مفاده������ا أن املصير واحد ،وأن اللحمة الفلس������طينية ال ميك������ن تقطيعها .وهذا
ال يعن������ي التغطية على األخطاء هنا وهناك ،بل بالعكس ،فإن من عوامل حس������م
اخلالف هو رفع الغطاء عن كل مسيء في داخل الشعب الفلسطيني.
أكثر من هذا كيف ميكن أن يقف الفلسطينيون في اخلارج صامتني على حصار
إخوانهم وجتويعهم في قطاع غزة ،واحلصار الظالم الذي مضى عليه ما يقرب
من السنتني منذ انتخابات كانون الثاني من عام  ،2006والذي سيسجله التاريخ
بحروف اخلزي والعار على كل من أسهم في فرضه أو ّ
غذى استمراره؟ محمودة
ً
تلك املبادرات التي بدأت في الغرب والشرق لغرض ّ
فك احلصار حتديدا ،حتى
ولو جاءت متأخرة ،إال أنها في الطريق الصحيح!
إن من ش������أن التح������ركات اجلماعية الفلس������طينية في اخلارج إح������داث اختراق
في جدار األزمة الفلس������طينية ،مع وعينا للعقد الصعبة املوجودة في الس������احة.
فباحل������دود الدنيا ،هناك ضمانة أكي������دة بعدم انتقال األزمة خارج حدود الضفة
ترم من صورة الفلس������طيني في العالم الذي ش������ابت
وغزة .وسيرس������ي مناذج مّ
ملح
خالفات������ه الداخلية على صورته كمق������اوم عنيد للمحتل ،وهذا مطلب وطني ّ
يجب أن يحرص عليه اجلميع.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

العدد اخلامس – السنة األولى – شباط (فبراير) 2008

الأمر ّ
جد خطري ..وال يقبل ال�صمت!

«نح������ن راضون متاماً لنتائج الزي������ارة ،وبحثنا في جميع القضاي������ا التي يتوقعها
احمللل������ون والتي ل������م يتوقعوها» .هذه كلمات الرئيس محم������ود عباس تعبيراً عن
فحوى محادثاته مع الرئيس األمريكي جورج بوش في أثناء زيارته القصيرة إلى
رام الله.
بعد هذه الكلمات أدلى بوش بـ«رؤيته» حلل القضية الفلس������طينية ،التي تضمنت
إنهاء حق العودة الفلس������طيني بال عودة ،واالس������تعاضة عن ذل������ك بـ«التعويض»،
واعتماد الدولة الفلسطينية املنتظرة وجه ًة للفلسطينيني العائدين (أو بعضهم).
كم������ا حتدث الرئيس األمريكي بوضوح عن ضمان يهودية دولة االحتالل ونقائها
م������ن «األغيار» .بل يصل األمر إلى ح ّد إع������ادة النظر في «احلدود» وطرح مبدأ
«تبادلية األراضي».
أن هناك حاجة
يس������تدعي هذا كلّه ما أكدناه في افتتاحية «العودة» س������ابقاً ،من ّ
إسرائيلية مدعومة أمريكياً لـ«دولة فلسطينية» على مقاس خاص ،كي تنهي معها
احلقوق الفلسطينية ،وعلى رأسها حق العودة.
نتوق������ع م������ن الرئيس بوش اإلقدام على كل ش������يء في س������بيل إرض������اء اجلانب
نرجت من أي رئي������س أمريكي آخر ،نصرة
اإلس������رائيلي .وال نرجت������ي منه ،كما لم ِ
أن آلة احلرب اإلس������رائيلية
الش������عب الفلس������طيني أو إنصافه .فنحن نعي جيداً ّ
التي تقتل الفلس������طينيني صباح مس������اء ما هي إال أمريكية الصنع باملجمل .أما
قرار اإلسناد السياسي والدبلوماسي من البيت األبيض ،فجاهز على الدوام في
أن مجازر غزة التي ميضي
تغطي������ة هذه اجلرائم ومتريرها دولياً ،ومن الواضح ّ
جيش االحتالل في ارتكابها على قدم وساق لن تكون نهاية مسلسالتها.
ما أصبح فوق التح ّمل حقاً ،هو ر ّد فعل الرس������ميني الفلسطينيني ،كما جتلى في
مباركة عباس ملا ر ّدده بوش .فمما يجب أن يتوقف عنده كل الفلسطينيني حيثما
أن الرئيس عباس راح يعلن عن غبطت������ه وبهجته من نتائج الزيارة
ُوج������دوا ،ه������و ّ
املسيئة للقضية الفلسطينية ،بدالً من تناول «رؤية» بوش بالنقد والرفض اللذين
متليهم������ا املصال������ح الوطنية العليا ،فض ً
ال عن مطالب������ة اجلانب األمريكي بوقف
سياساته املعادية للشعب الفلسطيني.
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لم تكن تلك احملطة الوحيدة .فحتى في مناس������بة عقد اجتماع املجلس املركزي
الفلسطيني ،التي اس������تعرض فيها عباس جملة من القضايا ،لم تأخد مضامني
«رؤية» بوش حظها من الرفض الواضح واالمتعاض الذي كان يس������تدعيه األمر.
لكنن������ا وجدنا الرف������ض واالمتعاض يبرز مبج������رد أن تط������ ّرق احلديث للخالف
الداخلي في س������احتنا الفلس������طينية .وفي خطابه يومها ،ص������ال الرئيس عباس
وكأن
وفصل ،في تعميق حجم اله ّوة في الس������احة الفلسطينية،
ّ
وجال ،وأس������هب ّ
أزمتن������ا الداخلية بحاجة لس������كب مزيد من الزيت على ناره������ا املتأججة .بل ما
يعك������س فقدان البوصلة وعمق األزمة ،ما ع ّبر عنه صانع القرار الرس������مي حني
تناول مسألة منظمة التحرير ،رافضاً «تسليمها إياهم» ،حسب تعبيره ،مبا يعني
أن أبواب املنظمة لن تكون مفتوحة أمام الفلسطينيني جميعاً ،وستحتفظ بامتياز
ّ
االنغالق على هياكل هرمة ووقائع هشة تفتقر إلى الشرعية.
ال نريد ألهل الرأي واملؤسس������ات األهلية الفلس������طينية املتبنّية خلط الدفاع عن
ح������ق العودة أن تقصر جهودها على الرد على «رؤية» بوش ،مع أهمية ذلك ،فما
يتطلب������ه األمر كذلك ،التداعي إلى معاجلة حقيقية وطنية ملا يبدو خطراً داخلياً
يهدد بضياع احلقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ،وعلى رأسها حق العودة،
داهماً ِّ
أن بوش يع ِّول على مترير
برعاية من الفريق الفلسطيني املفاوض .فليس خافياً ّ
مش������روعه املناهض حلقوق ش������عبنا من خالل طرف في الساحة الفلسطينية ال
يتورع عن انتهاك احملظورات الوطنية كلما طاب له .فطريقة تعاطي هذا الفريق
مع قضايا الساعة التي ته ّم الش������عب الفلسطيني وتشغله ،تستوجب وقفة جادة
للوق������وف على فداح������ة ما يقوم به من جتاوزات ،خاصة ف������ي غمرة التمادي في
لقاءات عصية على احلصر مع الطرف اإلسرائيلي.
للدفاع عن احلقوق مس������اراته ،ومنها أن ال يش������عر املف ِّرطون بتلك احلقوق بأنهم
يتح ّرك������ون ف������ي فضاء مريح .ولذا ف���ل��ا مناص من اإلكثار م������ن مظاهر الرفض
وإن ما ننتظره هو
وتنويعها ،وإس������ماع صوت ش������عبنا الذي يضع يديه على قلبهّ .
حت������ركات فاعلة ترفع صوتها ف������ي اللحظة الداهمة التي نعيش������ها ،مثل مؤمتر
دمش������ق للحفاظ على الثوابت وحمايتها ،فخطورة الوضع تستدعي رؤية املشهد
الواقعي بدون إضافات حتسينية مصطنعة.
يبقى أقل ما ميكن القيام به ألداء األمانة مع القضية العادلة ،والنأي بها عن عبث
العابثني ،هو الس������ير في عزل من يحمل صفة التمثيل للش������عب الفلسطيني على
غير وجه حق ،والتدقيق في ما يجري من جتاوزات دون تأخير أو التهاون.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

العدد السادس – السنة األولى – آذار (مارس) 2008

الغزيّون ..يف ان�سجامهم مع الذات
جاءت األحداث األخيرة خالل األسابيع القليلة املاضية في قطاع غزة ،من جتاوز
للحدود الفلس������طينية املصرية ،لتعكس طبيعة الش������عب الفلسطيني الذي مت ِّيزه
وأن مخزون االنتفاض لديه كاف
س������مة عدم الرضوخ لواقع ظالم مفروض عليهّ ،
لكي يتجاوز فيه أي ظرف حصار أو احتالل .لقد كانت العقود الستة املاضية في
الص������راع مليئة بأحداث كهذه التي مثلها اقتح������ام معبر رفح ،وإن كانت الظروف
فإن املبدأ يبقى واحداً!
واحليثيات مختلفةّ ،

نقول هذا لنكش������ف زيف ما تدعيه أصوات في الس������احة الفلسطينية ،وما تبنته
أن املش������كلة هي مع حركة حماس ومجموعة الفصائل
أصوات غربية كذلك ،من ّ
وأن الشعب الفلسطيني في غزة «مغلوب على أمره ومقهور
الفلسطينية املسلّحةّ ،
من قبل هؤالء».

لكن ش������مس احلقيقة ال يحجبها غربال املزاعم ،فدخول سبعمئة ألف غزي إلى
ّ
سجلتها عدسات الصحفيني وعلى مرأى
رفح املصرية والعريش ،بالطريقة التي ّ
أن هذا الش������عب يستطيع القفز على
من العالم ومس������مع ،تبرهن بح ِّد ذاتها على ّ
«حكومة غزة» ،وهو قادر على االنتفاض عليها لو أراد .فمهمته معها أسهل بكثير
من اقتح������ام احلدود مع دولة عربية هي األكبر في اإلقليم .ثم إنها احلدود التي
ألن الغزيني هم أعلم
ترتب������ط بها كل مبررات الردع عن اإلقدام عل������ى اقتحامهاّ ،
الن������اس مبا ميكن أن ينتظرهم م������ن ص ّد ع ّبر عن ذاته الحقاً بتهديدات «كس������ر
األرجل» التي أطلقها الوزير أبو الغيط ،مسيئاً في ذلك إلى الدبلوماسية املصرية
العريقة.
مجريات األمور في احلدث الكبير الذي ش������غل األسماع واألبصار ،د ّلت أيضاً كم
هو عظيم هذا الش������عب بكل مك ِّوناته ،بأخالقه رفيعة املس������توى التي برهنت عن
أن عدم وقوع حوادث
معدنها حتى مع اش������تداد الوطأة وقس������وة الظرف .ويبقى ّ
س������لبية تذكر نس������بة إلى حجم ما حصل ،هو تعبير ناص������ع عن الوجه احلضاري
لشعبنا الفلسطيني.
املفاجأة التي صنعتها جماهير غزة ليس������ت أقل من حالة انسجام فلسطينية مع
الذات ،جتلّت فيها اإلرادة الفلسطينية ،واكتشف معها اجلميع ،قريبهم وبعيدهم،
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أن رؤي������ة الصمود والتحدي في وج������ه العدوان اإلس������رائيلي والصلف األمريكي
ّ
ً
راسخة ،وأكثر عمقا من شتى الفرضيات الرائجة.
أن صبر الفلس������طينيني على اجلوع وضنك العيش ،خالل ش������هور
ب������دا واضح������اً ّ
متواصل������ة من احلصار اخلانق ،ليس حالة عدمية ملن ال ميلك خياراته .فش������عبنا
احل ّر يعي ضرورة الوقوف في وجه احملتل ورفض التعامل معه والعيش في دوائره
أن نتائج انتخابات كانون
على ُفتات التسوية التي ال عنوان لها .وقد تأكد العالم ّ
الثاني /يناير  2006لم تكن قفزة عابرة أو ر ّد فعل ،وإمنا َعنَت أننا ندخل عصراً
فلس������طينياً جديداً .فكم������ا احلصار اآلن ،لم يرضخ الش������عب للتهديد األمريكي،
والوعيد العربي والفلس������طيني الرسمي أحياناً ،في محاولة التأثير على خيارات
الناخب الفلسطيني وقتها.
ال بد أن يلتقط فلسطينيو اخلارج هذه املعاني ،لكي يجدوا ألنفسهم مكاناً ضمن
هذا النس������يج والوئام ،لناحية االنحياز له ودعمه وتقويته وإش������عار الغزيني بأنهم
ليسوا وحدهم في وجه هذا احلصار الظالم ،وأنهم معهم في حتديد خياراتهم.
فمن اخلطوات الضرورية لرفع احلصار ،إيجاد حالة تضامن فلسطينية داخلية،
يتيقّن فيها العالم من متانة التماس������ك الفلسطيني ،والتكاتف الذي يعزز الصمود
في وجه احلص������ار .ولو حصل هذا على النحو األمث������ل ،فلن يتأخر االصطفاف
عربياً وإس���ل��امياً ،بل ودولياً بشكل تلقائي في اخلانة الصحيحة ،وسيحقق ذلك
نتائج إيجابية ملموسة بشكل أكيد.
رأينا ذلك حني حت ّرك الفلس������طينيون والعالم معهم في وجه اخلطوة اإلسرائيلية
بأن الفلس������طينيني في العالم أجمع
بإيقاف إمداد قطاع غزة بالوقود .إننا نؤمن ّ
يج������ب أن يكونوا رأس احلربة في أي حرك������ة عاملية ،ودون أن يكونوا في الطليعة
فلن تكتمل حملة التضامن مع الفلس������طينيني من قبل قوى دعم احلق والعدل في
كل مكان.
أن ش������عبنا الفلس������طيني في غزة والضفة وفلسطني بأسرها،
بقي أن نق ِّرر هناّ ،
يس������تحق من إخوان������ه العرب واملس������لمني ،أن يكونوا معه بش������كل دائم وليس في
أن اخلطب قد اشت ّد.
املناسبات وحني يبدو لهم ّ
لتكن محنة احلصار إيذاناً مبرحلة جديدة من التفاعل املتماس������ك ،واملنفتح على
آفاق التغيير في االجتاه الصحيح ملسار التاريخ الذي سينصف احلق الفلسطيني
حتماً.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

العدد السابع – السنة األولى – نيسان (أبريل) 2008
		

�إىل �أيـن ي�سيـرون بنـا؟
طاملا نادى كثيرون من أبناء الش������عب الفلس������طيني مبختلف أطيافهم السياسية،
بضرورة وقف املفاوضات مع اجلانب اإلسرائيلي ،التي كانت دائمة االنعقاد دون
أن تتأثر بكثير من األحداث التي عصفت بالس������احة من جراء سلس������لة اجلرائم
الوحشية اإلسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة .كان املوقف
يس������توجب احلد األدنى من وس������ائل الضغط ،بوقف املفاوضات ،التي تقريباً لم
يعد الوفد املفاوض الفلسطيني ميلك غيرها.
إن إعالن وقف التفاوض من جانب الطرف الفلسطيني ملدة عشرة أيام فقط ،ثم
املس������ارعة إلى االستئناف بعد جولة كونداليزا رايس األخيرة في املنطقة ،يعطي
بأن ما أقدم عليه املفاوض الفلسطيني جاء في دائرة ممارسة «التكتيك»
انطباعاً ّ
على الش������عب الفلس������طيني ،ولم يكن بإرادة الضغط على اجلانب اإلس������رائيلي.
أن التصريحات الرس������مية الفلسطينية في
فإن ما ملّح لذلك مبكراً ّ
وفي الواقعّ ،
اليومني األولني حلرب األيام اخلمس������ة اإلسرائيلية ضد قطاع غزة ،كانت تلقي
باللوم على صواريخ املقاومة وحكومة إسماعيل هنية في غزة وحركة حماس ،بل
أن حجم الضحايا
انس������جمت في بعضها مع التصريحات اإلسرائيلية ذاتها .إ ّال ّ
الفلس������طينيني ،الذي وصل ذروته بسقوط أكثر من ثمانني شهيداً في يوم واحد،
أن
والتماس������ك الش������عبي في الضفة وغزة حول املقاومة ودح������ر احملتل ،يؤكدان ّ
املوقف الرسمي الفلسطيني ال ميكنه أن يبقى كما هو ،وهكذا جاء اإلعالن عن
وقف املفاوضات ،وهو الوقف الذي لم يتم االلتزام به سوى أيام قليلة.
أن ارتباكاً ما حدث على الصعيد الرسمي اإلسرائيلي
نق ِّرر هذا لنثبت بالتوازيّ ،
م������ن جراء هذا اإلعالن بوق������ف املفاوضات ،وفي الدوائ������ر الدولية أيضاً ،قابله
ارتياح فلس������طيني عند جميع الفصائل والقوى الش������عبية ،المس شيئاً من وحدة
املوقف التي طاملا تاق إليها الش������عب الفلس������طيني خالل الشهور املاضية .يثبت
أن التركيز عل������ى مقارعة احملتل ،مع متاس������ك في اجلبهة
ذل������ك في مجموع������ه ّ
ً
الداخلية الفلسطينية ،كفيل في ح ِّد ذاته بأن يحقق شيئا من االختراق السياسي
نظن أن الطرف الفلسطيني املفاوض غير مستحضر جلدوى
في دوائر عدة ،وال ّ
ذلك.
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أن هناك اختالالً في ميزان القوى ملصلحة الطرف اإلسرائيلي بشكل
من املؤكد ّ
ال ميك������ن مقارنته ،الذي يحظى بدعم أمريكي ال يتوقف ومبا يضمن بقاء تف ّوقِ ه
عل������ى اجلانب الفلس������طيني ومن ورائ������ه أي دعم عربي نظري .ول������ذا فقد يبدو
أن اجلانب اإلس������رائيلي هو بالتالي خارج دائرة احلاجة لهذه املفاوضات،
لوهلة ّ
ً
������ن الواقع أنه بحاجة ماس������ة ألن يبقى املفاوض الفلس������طيني مالزما لطاولة
لك ّ
املفاوضات ،لعدة أس������باب بعضها موضوعي وقانوني .فاملنشود في هذا الصدد
أن يوفر الطرف املفاوض ،ولو بش������كل نظري ،الغطاء الفلس������طيني ألية تنازالت
محتملة باس������م الشعب الفلسطيني .وهذا الغطاء س������يكون الوحيد الذي يجعل
الكيان اإلس������رائيلي ضامناً لبقائه في املنطقة بإقرار صاحب احلق له بالسيادة
على فلس������طني .أما النقطة األخرى فتقع في دائرة العالق������ات العامة الدولية،
وهي خطيرة حقاً .فاجللوس الفلس������طيني إلى طاولة املفاوضات يش������كل غطاء
جلرائم اإلسرائيلي الذي يظهر من خاللها وعبر شاشات التلفاز صانعاً للسالم
مما ين ِّفس كثيراً من حاالت االحتقان ضد االحتالل عندما يرتكب
وراغب������اً فيهّ ،
املذابح بحق الشعب الفلسطيني األعزل ،وهذا ديدنه على الدوام.
أن املفاوضات حاجة أمريكية أيض������اً .فالواليات املتحدة التي
يبقى االس������تنتاج ّ
تدعم وجود الكيان الصهيوني وأمنه ،والتي لديها أيضاً مصاحلها وتعكف كذلك
عل������ى إدارة أزمات أخرى ف������ي املنطقة ،من مثل العراق ولبنان ،حترص على مثل
هذه املفاوضات لغرض التوصل إلى تس������ويات دائم������ة تضمن بقاءها املريح في
املنطقة ،بعقد اتفاقات بصياغة تتوافق مع أجندتها .ومن ناحية ثانية ،قد تأتي
احلاجة للمفاوضات كما عند اإلس������رائيلي في دائ������رة العالقات ،إلعطاء غطاء
لبعض املمارسات األمريكية في ساحات أخرى ،أو حتى غطاء لإلسرائيلي نفسه
في فلسطني .وهكذا كان مؤمتر مدريد بعد زلزال اخلليج ( )1991 - 1990وما
تاله من سلسلة مفاوضات معدومة األفق حتى يومنا هذا.
ال ميكن الش������عب الفلسطيني أن ينتظر استرجاعاً حلقوقه التاريخية بأداء على
الصعيد الرس������مي الفلس������طيني كالذي نراه في التعاطي مع القضايا املختلفة.
تبحر عميق في السياس������ة،
فقياس األمور والتحقق من جدواها ال يحتاجان إلى ّ
حتى يكتش������ف املفاوض الفلس������طيني طرق الضغط على العدو والفرص املتاحة
أن املش������كلة ،إذا
لتحقي������ق نق������اط مهمة في طور اس������تعادة احلقوق .ولكن يبدو ّ
أحس������نّا الظن ،تبقى في وجود إرادة حقيقة برؤية سياسية متضي بالشعب إلى
ب ِّر األمان ،الذي طال انتظار الوصول إليه ،بينما تُدار األشرعة في اجتاهات ال
تقترب بنا من الهدف.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

العدد الثامن – السنة األولى – أيار (مايو) 2008

�آن لهذا ال�شعب �أن يُعامَل بكرامة
في ظل إحياء كل قطاعات الش������عب الفلسطيني ،في الداخل واخلارج ،الذكرى
الس������تينية للنكبة ،مبا يقابل هذا من احتفال عند احملت������ل الغاصب بقيام كيانه
املزعوم على أرض فلسطني ،يحق لنا أن نراجع مسائل عدة.
إننا هنا بصدد تقومي س������ريع للجهد العربي ،الرس������مي والشعبي على حد سواء،
املبذول لدعم الشعب الفلس������طيني ،مبا يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها
الشعب الفلسطيني خالل العقود السابقة الستعادة حقوقه.
أن احلكوم������ات العربية معن ّية كذلك
نقول هذا تأسيس������اً على فرضية ،مفادها ّ
وأن القضية الفلس������طينية مركزية في
بإرج������اع احلق الفلس������طيني ألصحاب������هّ ،
إن
مكانته������ا بني القضايا التي ته ّم األمة ،وهي في منزلة احملور في أهميتها .ث ّم ّ
معني باس������تعادة ما ضاع ،وبهذا كان دخول ال������دول العربية حروباً عدة
اجلميع
ّ
باسم القضية الفلسطينية ،التي تندرج ضمن دائرة األمن القومي العربي.
أن واقع الدول العربية في تعاملها مع أبناء الشعب
إزاء ذلك كله ميكن أن نستنتج ّ
الفلسطيني ال يتماشى مع ما تق ّدم ،وال يرقى ألهمية القضية ومحور ّيتها.
أن االنش������غال ينبغي أن يتركز على احملتل وكيفية محاربته على كافة
نعي متاماً ّ
الصعد ،فهو أصل املش������كلة ومس������ببها ،وهو الذي يكيل للفلسطينيني شتى أنواع
العذاب ،ويُعاني الفلس������طينيون منه صباح مساء .بالرغم من ذلك ،فالفلسطيني
ال يستطيع أن ينطلق في هكذا مقارعة دون أن يكون واقعه واحمليط الذي يعمل
فيه منسجماً والتطلعات التي يصبو لها من دحر للمحتل.
غير مقبولة ،بل ومس������تهجنة ،ج ّل السياس������ات العربية ،سواء اجلماعية منها أو
االنفرادية ،في التعامل مع الفلس������طيني في محنة اللجوء والش������تات التي أرغم
ولكن الذي نعيشه اليوم من وقائع وتط ّورات يثقل كاهل الفلسطينيني من
عليها.
ّ
حيث لم يحتسبوا ،أي األشقاء في العروبة.
فكي������ف ميكن أن نقبل ذل������ك احلصار اجلائ������ر الظالم املفروض على الش������عب
األبي في غزة الصامدة ،الذي أوص������ل أهلها إلى نقطة االنفجار؟
الفلس������طيني
ّ
فم������ا كان لهذا احلصار أن يدوم لوال هذا الرضوخ العربي للسياس������ة األمريكية
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املنسجمة مع الرغبة اإلسرائيلية ،وهذه حقيقة قائمة.
عار على األمة أن يصل املقام بأهلنا من فلسطينيي العراق إلى البرازيل وتشيلي،
فيما عجزت السياس������ة اجلماعية العربية عن أن تتفق على اس������تيعابهم بش������كل
فإن
مؤقت حلني حتقيق حق العودة .حتى ولو ا ّدعى اجلميع أنهم مع حق العودةّ ،
ما نتج من السياسات القائمة هو عرقلة تفعيل هذا احلق.
كيف يفهم املرء أن يعاني أبناء الش������عب الفلس������طيني في املخيمات الفلسطينية
ف������ي معظم الدول املضيفة ،من تعامل ال يرقى إلى أواصر األخ ّوة والضيافة ،وال
ينس������جم فوق ذلك مع مطلب دعم حق العودة .فالتمييز في املعاملة ملموس في
بقاع عدة من الوطن الكبير ،وظروف املعيش������ة املس������لّطة على الفلسطينيني في
عديد البلدان الش������قيقة بالغة الس������وء ،وحرية احلركة في حدودها الدنيا .أما
الهاجس األمني فهو كالسيف املسلّط على الرقاب.
إن أحوال قطاعات الالجئني الفلس������طينيني في بعض الدول العربية املضيفة
بل ّ
تخرج عن مس������توى التعامل البشري الس������وي .ومن الباعث على األسى أن نقول
مث ً
حد املعاجلة األمنية لبعض
���ل��اّ ،
إن جتربة مخيم نهر البارد األخي������رة لم تبرح ّ
وأن التعامل الرس������مي املصري م������ع َح َملة الوثائق التي
اخلارج���ي��ن عن القانونّ ،
تصدرها القاهرة ذاتها يحفل بالس������وء واملهانة .ليس هذا سوى غيض من فيض
الش������واهد ،ومع ذلك فقد ظ ّل االحترام الفلسطيني لعواصم العروبة حائ ً
ال دون
ولكن ظلم
فتح ملف التعامل املس������يء مع اإلنسان الفلسطيني في مجاالت شتى،
ّ
أشد مضاضة على النفس.
ذوي القربى يبقى ّ

إن استعادة الش������عب الفلسطيني حلقوقه هي
نقول في الذكرى الس������تني للنكبة ّ
مسألة وقت ،والعودة حتمية كما نراها ،بالرغم من كل درجات اإليالم .وال ّ
شك
أن مصلح������ة الدول العربية وحكوماتها أن تخرج حلظة حتقيق النصر بصفحات
ّ
بيضاء في سج ّل التاريخ الذي يوثق مثل هذه السياسات.

وأن الواجب
رس������التنا اليوم أن نقول للجميع :آن لهذا الشعب أن يُعامل بكرامةّ ،
يحت������م أن يُقال :كفى لهذا التدهور في األداء الرس������مي العربي نحو فلس������طني
وشعبها.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

العدد التاسع – السنة األولى – حزيران (يونيو) 2008

بو�ش ..هل يعرتف بحقائق الواقع؟!
بالغ������ت الدولة العبرية ومن يدعمه������ا في مظاهر االحتف������ال والبهجة والفرحة
املصطنعة بالذكرى الستني لقيام الكيان الصهيوني املزعوم على أرض فلسطني.
وكان أن رجع رئيس أكبر دولة في العالم للمنطقة بعد أن كان فيها منذ أس������ابيع
قليل������ة ،لكي ال يفوته ذلك احلدث ،ولكي يضمن زعم������اء االحتالل وجوداً عاملياً
يليق باملناسبة .وفي خطابه أمام نواب الكنيست اإلسرائيليّ ،
بشر الرئيس بوش
اإلس������رائيليني بأنهم سيحتفلون بالذكرى املائة والعش������رين لقيام دولتهم ،وبأ ّنها
ستبقى إلى ذلك الزمان ،حتقيقاً لوعد الله لشعبه املختار.
بأن بقاء الدول
من الطبيع������ي أن حتتفل الدول بقيامها .ومنطق األش������ياء يقول ّ
ال يخالف املألوف ،خاصة في القرن الواحد والعش������رين .فاخلريطة السياسية
للعالم قد ُرس������مت وغالباً ما اس������تقرت حدودها عبر تصني������ف الدول .ولكن ما
ال������ذي يجعل الزعيم العاملي و»احلاكم بأمره» لهذا الزمان يؤكد في استش������رافه
أن هذا الكيان س������وف يبقى ،ويكون موجوداً بعد ستني سنة أخرى؟
للمس������تقبل ّ
إن الدول������ة العبرية متوافر لها كل
أن اإلمكانات املادية تقول ّ
لق������د قال هذا م������ع ّ
شيء والدعم الذي تلقاه ال مثيل له .ملاذا مث ً
ال ،ال يتض ّمن خطاب الرئيس نفسه
لش������عبه في ذكرى استقالل الواليات املتحدة ،بتبشيرهم بوجود أمريكا بعد مائة
س������نة .لس������ان حال ذلك الرئيس املتغطرس واملتعجرف وكذلك الذين يدعمهم،
بأنهم متخ ِّوفون ،بل ومتشككون في إمكانية وجود هذا الكيان في املستقبل.
بأن الكيان الصهيوني في أزمة حقيقية .وألول مرة في تاريخ
ك ّل املؤشرات تفيد ّ
أن
الصراع يرضخ الساس������ة اإلس������رائيليون ملنطق التهدئة داخل فلس������طني ،مع ّ
ميزان الوضع امليداني غير محسوم ملصلحتهم .وهم يحاولون أن يبعثوا برسائل
سجل الشعب
تعني مصر في وساطتها مع الفصائل على الوصول إلى حلول .لقد ّ
الفلسطيني أسطورة يجب أن تأخذ ما تستحق عند مؤرخي القضية ،في صموده
س������نتني ويزيد على حصار دولي ع ّز نظيره في العالم ،شارك فيه اجلميع ،حتى
أن اإلسرائيلي قد وعى معنى ذلك الصمود ،وصدقت
أخوة الدم والعروبة .يبدو ّ
مقولة قادة املقاومة بأنهم سيقدمون دروساً في الدمج بني السياسة واملقاومة.
إن من يزور جرحى قطاع غزة الذين اس������تقبلتهم مستشفيات استنابول التركية،
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يرى منوذجاً لش������عب فلس������طني ومعاناته .أصحاب األط������راف املبتورة ،واألعني
املفقوءة ،ومن س������يالزم فراش������ه بش������لل نصفي طوال حياته .كل هؤالء ميطرون
زائرهم مبشاعر الق ّوة والعزّة واإلصرار على استعادة حقوقهم .ويعرف ويعي من
يلقاهم ويحادثهم ويس������امرهم ،س ّر بقاء القض ّية ح ّية ناصعة ،وكأن نكبة 1948
حدثت باألمس .فإرادة الصمود التي يحملها هذا الشعب هي األد َوم ،وهؤالء هم
من قلبوا املعادلة رأساً على عقب ،وجعلوا وزيرة اخلارجية األمريكية ،التي تبدو
متخ ِّوفة أيضاً على مس������تقبل هذا الكيان ،تزور فلس������طني ما يقرب من عشرين
مرة خالل والية بوش الثانية وحدها .بهذا املعدل س������يتعينّ على وزراء خارجية
واش������نطن أن يزوروا املنطقة ما يزيد على ثالثمائة مرة ،إذا صدقت نبوءة بوش
ب������أن يبقى االحتالل س������تني س������نة أخرى ،وه������و ما ال ميكن أن حتظ������ى به أكبر
الواليات األمريكية املجاورة لواشنطن العاصمة .بقي أن يق ّر بوش مبا يعيه ومبا
������أن دعمه الالمحدود لهذ الدولة «اخلداج» لن يجديها نفعاً ،ولن
يعلن خالفه ،ب ّ
مينع استعادة الشعب الفلسطيني حلقوقه.
أن عظم تضحيات الش������عب الفلسطيني ،ومدى نفاذية صموده وتأثيرها
ما يؤلم ّ
في املعادلة اإلس������رائيلية واألمريكية والدولية ،ال يقابلها أداء وتفاعل سياس������ي
من الرس������مية الفلسطينية من جانب سلطة أوسلو ،وال حتى من جانب الرسمية
حدد خياره للممات،
العربي������ة بالعموم .وباعتبار ّ
أن الرئيس محم������ود عباس قد ّ
بأن ال بديل عن املفاوضات وال إزعاج للسياس������ة األمريكية للمنطقة ،وال وحدة
وطنية بناء عليه ،فال أق ّل من بعض الدول العربية أن تنس������جم مع البعد القومي
للقضية ،وتبادر إلى أن تتعامل مع الش������عب الفلسطيني مبا يستحق من تضحية.
وليكن رفع احلصار عن قطاع غزة الر ّد العملي على سياس������ة بوش وواش������نطن،
الداعمة بال حدود للكيان الغاصب.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

العدد العاشر– السنة األولى – متوز (يوليو) 2008
		

مما كان!
بل كان يف الإمكان� ..أبدع ّ

أن املآالت ليس������ت دوماً ما
تتبدل األمور ،وتأت������ي األحداث لتبرهن على ّ
هك������ذا ّ
تريده القوى العظمى ،وأبرزها الواليات املتحدة ،في إنفاذ مشيئتها على الشعوب
املضطهدة ،ومثالها الشعب الفلسطيني.
ومهما عال ش������أن الدولة العبري������ة وعظمت قدراتها ،وه������ي صنيعة تلك القوى
ورأس حربتها في املنطقة ،فللش������عوب كلمتها ولها خياراتها .فبشيء من اإلرادة
ومزي������د الصمود والثبات ،رضخ اجلميع للتعامل مع الواقع اجلديد الذي فرضه
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خالل العام املاضي ،وخالل انتخابات املجلس
التشريعي من قبل.
أذعن االحتالل ببس������اطة ملنطق التهدئة املتبادلة في غزة ،مع عدم ارتباط ذلك
بإطالق اجلندي األس������ير في القطاع .ومن املنتظ������ر أن تتفكك حلقات احلصار
تباعاً إثر ذلك ،بينما لم متلك اإلدارة األمريكية سوى املصادقة على تلك الهدنة
املؤقتة.
ق������د ال تصم������د التهدئة طوي ً
ال ،كما هو ح������ال العدو الصهيون������ي وديدنه مع كل
أن هناك
االتفاقات السابقة مع األطراف الفلسطينية،
ولكن الذي يبقى ثابتاً هو ّ
ّ
معطيات وإشارات جديدة أوصلت إلى هذه التهدئة ،تشكل بح ِّد ذاتها سابقة في
تاريخ الصراع على أرض فلسطني.
ال نتغنّى هنا بإجناز بحجم حترير فلسطني ،ولكنّنا ال نتجاهل باملقابل الدالالت
التي ينطوي عليها انصياع قيادة االحتالل للتهدئة ،ونزولها عن الشجرة ،مبا في
ذلك تناسيها لشروط «الرباعية» التي كانت مفروضة على «حماس» لقبول األمر
الواقع ،وهي االعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ املقاومة وإقرار اتفاقات التسوية
املنهارة .كل ذلك لم يُلتفت له إسرائيلياً وال أمريكياً ،على األقل في هذه التهدئة،
ما يش������ير إلى حجم احلاجة اإلس������رائيلية للّوذ من وطأة املقاومة الفلس������طينية،
وجناعة أساليب املقاومني في إرباك العدو.
فإن اجلبهة الداخلية الفلسطينية في قطاع
رغم ك ّل ما قيل من صخب إعالميّ ،
أن غابة
غزة كانت متماس������كة منذ  14حزيران /يونيو  ،2007واكتش������ف اجلميع ّ
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األجهزة األمنية كانت عبئاً على الشعب واملقاومة والقضية بر ّمتها .لقد انعكست
وحدةُ القرار السياس������ي واإلداري ،واس������تمرا ُر املقاومة بكافة صورها وإظهارها
الشراسة املطلوبة ،على حتقيق إجناز جديد في معادلة الصراع بدا واضحاً في
التوازنات التي قادت إلى التهدئة.
أن االقتتال الفلس������طيني  -الفلسطيني من أخطر
لقد حتقق اجلميع كذلك من ّ
فإن احتواء حالة الفلتان األمني التي
ما يهدد القضية الفلس������طينية .وباملقاب������لّ ،
استش������رت طوي ً
ال في قطاع غزة ق������د أضفى حالة من االرتي������اح واألمان داخل
صفوف الش������عب ،ما انعكس إيجاباً عل������ى حتييد عامل ثبت أنه األهم الذي كان
أن الضغط اخلارجي مهما
يراه������ن عليه الع������دو في إنفاذ مخططاته ،وخاص������ة ّ
عظم ليس بفعالية البلبلة الداخلية وال بسطوتها.
الرس������الة اليوم بالغة الدالل������ة ،فأ ْن يعيش مليون ونصف مليون فلس������طيني في
س������جن كبير ،وحصار ب������كل األلوان ،ثم يتدبر هؤالء أمره������م دون جرائم من أي
نوع تذكر ،ودون مظاهرات صاخبة تندد بـ«حكام غزة» ،أو نداءات اس������تغاثة من
فإن هذا يستحق أن يدخل التاريخ بأحرف من نور ،ويستدعي قراءات
«جورهم»ّ ،
َ
ومدارسات وتغطيات تكافئ ذلك كله.
أن العدو الصهيوني رصد هذه احلالة جيداً ،وأنه وعى مدى التفاف
اتضح جل ّياً ّ
وأن خيار العدوان العسكري
أبناء شعبنا الفلسطيني الغزّي حول خيار املقاومةّ ،
الش������امل عل������ى القطاع الذي طاملا ل ّوح ب������ه غير ذي نفع هذه امل������ ّرة .املأزق جاء
في الواقع على اجلبهة املقابلة ،حيث تصاعدت األزمات الداخلية اإلس������رائيلية
وسلسلة االنتكاسات التي ُمني بها الكيان ،وخصوصاً في حقبة أوملرت السياسية
املشبعة مبزيج من اإلخفاقات امليدانية والفضائح املد ِّوية.
ال ش ّ
أن صمود الشعب الفلسطيني رغم طول احلصار ،ساعد على افتضاح
������ك ّ
أن
بش������اعة السياس������ة الدولية املنحازة في الصراع الدائر في فلس������طني .وتبينّ ّ
القيم واملثل في دعم حقوق اإلنس������ان والدميوقراطية قد ال تكون أحياناً س������وى
ش������عارات زائفة .بهذا أصبح املتو ِّرطون في فرض احلصار واستدامته في حالة
أمس احلاجة للبحث عن مخ������رج من الوضع القائم.
ح������رج ،أصبحوا معه������ا في ّ
وهكذا أمكن تس������جيل إجناز فلس������طيني ،بالتفوق على حتالف دولي اجتمع على
رقعة صغيرة من األرض هي أكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان.
أن الذي جرى يؤكد أ ّننا
ما يعني شعبنا الفلسطيني الذي يسعى النتزاع حقوقهّ ،

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

نحن من منلك خياراتنا .فبرغم ميزان القوى العس������كري املختل ملصلحة العدو،
أن للشعب بدائله التي بإمكانها حتقيق اختراقات وتسجيل إجنازات تراكمية.
إ ّال ّ
يؤكد هذا مدى فشل التفاوض املاراثوني منذ مؤمتر مدريد ( ،)1991الذي أفزر
اتفاقات أضاعت احلقوق وأوصلت القضية إلى أوضاع صعبة.
مما كان.
وبالتأكيد ،كان باإلمكان طوال عقدين من الزمن أبدع ّ
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العدد احلادي عشر– السنة األولى – آب (أغسطس) 2008

انت�صارات لها ما بعدها ..يف زمن الهزائم
ال يجانب الصواب كل من أراد أن يطلق على زماننا العربي ،بل واإلسالمي ،أنه
أن احتالل فلسطني الذي أكمل
زمن الهزائم والنكسات .فال ميكن أن يدعي أحد ّ
س������تة عقود من قبل عصابات الصهاينة ،بغير نصر للمش������روع الكولونيالي على
أصحاب األرض باملعنى املباشر للربح واخلسارة .وحلق العراق بأخته فلسطني،
باحتالل أمريكي بطريقة أش������نع وأكثر إيالماً من حيث عدد الضحايا وخس������ارة
املخزون االس������تراتيجي لألمة العربية من ناحية القوة والعتاد ألكبر اجليوش في
وكأن شيئاً لم يكن.
املنطقة ،حيث استهدفته القوات األمريكية وحليفاتها ،وانهار
ّ
وقد الزم هذا الضياع جثوم أنظمة عربية اس������تمرأت الهزمية ورضيت بإمالءات
القوى العظمى ،وعلى رأس������ها الواليات املتحدة .ويطول االسترس������ال في تعداد
مظاهر هذا الزمن وعالماته من ناحية توصيف الهزمية واالنكسار.
بأن األحوال
سجل قدمياً وحديثاً دون استثناءات تذكرّ ،
وفي املقابلّ ،
فإن التاريخ ّ
ال تبقى على ما هي .فاأليام ُد َول ،وال بد لكل صاحب حق مثابر على استرجاعه،
مس������لّح بإرادة وعزمية تق ِّويان من صموده ،من أن يصل إلى مبتغاه .وسرعان ما
تنقل������ب أمامه الهزمية إلى نصر ،وإن طال الزمن .وفي طريق اس������ترجاع احلق
الكامل يتراكم املجهود في اختراقات هنا وهناك ،في عصور متتالية حتى يكتمل
مشهد النصر.
ويبرز األسرى الفلس������طينيون والعرب األبطال في س������جون العدو ،طوال حقبة
االحت���ل��ال ،كأحد أه������م االختراقات في زمن العل ّو الصهيوني .فهم من أس������باب
بقاء القضية ح ّية ،وقد س������اهموا في استمرار حركة العصيان الشعبي والرفض
نس������ب إليهم مسلس������ل عمليات املقاومة البطولية
لواقع الهزمية والطغيان .بل ويُ َ
في مراح������ل عدة ودون انقطاع ،أم ً
ال في حتريرهم .وقد كان للحركة األس������يرة
فاعليتها في دوام الشعب الفلس������طيني والعربي في استحضار عذابات احملتل،
من خالل آالم األسرى واألسيرات ،القابعني والقابعات خلف قضبان السجون.
وجاء في هذا الس������ياق أسر اجلندي الصهيوني جلعاد شاليط من قبل املقاومة
الفلس������طينة ،واالحتف������اظ به ما يزيد على س������نتني لغاية اآلن واش������تراط خروج
األس������رى بأعداد كبيرة ثمناً إلطالقه .ويوازي هذا صفقة تبادل األس������رى ،التي
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جنحت املقاومة اللبنانية عبرها في حترير األسرى اللبنانيني وعلى رأسهم عميد
األسرى العرب سمير القنطار .هذان منوذجان كسرا معادلة لطاملا أرادت قيادة
االحت���ل��ال فرضها ،بأنها التي حتدد الش������روط وتفرض احلقائق .فاملقاومة هي
يس ّجل ملصلحة
التي تضع األجندة اآلن ،ومبا يؤش������ر لتح ّول في معايير الصراعُ ،
مش������روع الصمود واملقاومة العربية في زمن يفترض فيه اخلنوع واالستس���ل��ام
جلموع الشعب العربي.
إن ما أظهره عميد األسرى العرب سمير القنطار من رباطة جاش أمام الكاميرات،
ّ
بعد ثالثني س������نة من األس������ر ،جلدير بالتأمل .فكأنه يتم ّثل في نفسه وبزهو مع
تواضع الواثق ،منوذجاً لش������موخ األحد عش������ر ألف أس������ير الذين يحمل نبضهم.
بأن املشروع الصهيوني
وأرس������ل بذلك عشرات الرس������ائل في اجتاهات متعددةّ ،
يحفر قبره بيده .فقد خرج القنطار ش������امخاً من ظلمة األس������ر الذي يفترض أن
يو ّلد استكانة وخنوعاً وانهياراً ،خرج للدنيا مارداً مط ّوقاً بالعزة والفخار ،مؤذناً
ببواكير النصر بإذن الله .وكأنه يقول للعدو :زمانك يقارب على األفول .ال نبالغ
إن تفاعل القنطار مع حدث التحرير قد ضاعف من حجم إجناز التبادل
إن قلنا ّ
ً
ً
نعده نصرا مؤزرا بهذا املعنى.
نفسه ،ويحق لنا أن ّ
أن مثل هذه االنتصارات تكش������ف تفاقم الدور الس������لبي للرسمية العربية،
يبقى ّ
الت������ي أطالت من عمر املش������روع الصهيوني ،حتى لو ادع������ت غير ذلك مع عدم
وضعها كلّها في س������لة واحدة .وبالتالي هي ساهمت في ترسيخ مرحلة الهزمية.
واألحرى بالرسمية العربية وهي ترقب هذه األحداث ،أن تبدأ بإعادة حساباتها
ملصلحة تصليب عودها أمام مشروع هزيل ،ال يحتاج منها إلى مجهود خارق لكي
تعدل بعضاً من املوازين إزاءه.
ِّ

ما يعنينا كشعب فلسطيني ومعنا تيار املقاومة في جسم األمة العربية واإلسالمية،
ونحن في طريقنا الس������تعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة وعلى رأسها حق عودة
الالجئ���ي��ن إلى ديارهم ،بأننا ق������د ُحزنا كرامة أن نصل لبداي������ة الزمان املنتظر
فحري بكل منّا أن يجد له دوراً إيجابياً في تكثير حاالت
الستعادة هذه احلقوق.
ّ
التصدع في جس������م مش������روع االحتالل ،ليحوز ش������رف دخول التاريخ في صف
ّ
الظافرين الذين قلبوا الهزمية إلى نصر.
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�سيا�سة «�أُ ّم الدنيا» مع «�أُ ّم الق�ضايا» ..كفى!
يتعامل الش������عب الفلس������طيني ،مبختلف ألوانه السياسية احلزبية وعلى الصعيد
الشعبي أيضاً ،بحساس ّية مفرطة مع مصر العروبة بشقّها الرسمي لناحية عدم
إغضابها أو حتى إزعاجها .وينقس������م الش������عب ،برأينا ،ف������ي موقفه إلى وجهتي
نظ������ر إحداهم������ا مبدئية وأخرى مصلح ّي������ة ،والنتيجة مع كلتيهما بالنس������بة إلى
مصر واحدة .فالش������عب الفلس������طيني يعي ما متثل مصر الدولة والش������عب من
عمق اس������تراتيجي للقضية الفلس������طينية في مختلف مراح������ل الصراع العربي-
الصهيوني ،دون استثناء العهد امللكي ما قبل النكبة وبُعيد ُوقوعها.

إن الروابط بني مصر وفلس������طني وش������يجة ،وال يس������تطيع كائ������ن من كان أن
ثم ّ
يضعفها .وهي تسمو فوق األشخاص واألزمانِ .
فصلة اجلوار والقومية والدين،
وتلحق بها املصاهرة ،تستعصي على الطمس .ومع اإلمكانات النوعية ملصر من
الناحية السياس������ية والدميوغرافية واجلغرافية والثقافية واحلضارية وغيرها،
أضحت أم ً
ال لكل فلس������طيني ت ّواق للحرية واالنعت������اق من االحتالل في أن تقف
في وج������ه الطغيان الصهيوني .وحت������ى اتفاق كامب ديفيد ل������م يغ ِّير في النظرة
االستراتيجية للفلسطينيني جتاه مصر ،كيف ال والكيان الصهيوني نفسه مدرك
ل������وزن مصر على كل األصعدة ،وه������و الذي طاملا عمل جاهداً لتحييدها أو طمع
رمبا في ما هو أبعد.

نسجل هذا ،ونحن نرى ،ومعنا كل عربي ومسلم غيور ،شعب فلسطني وخصوصاً
ِّ
ف������ي غزة ،يُعا َمل من قبل احلكوم������ة املصرية مبا ال يليق بالدور الريادي واألبوي
إن سلس������لة إجراءات احلكومة املصرية
ملصر في العاملني العربي واإلس���ل��اميّ .
جتاه الش������عب الفلسطيني خالل السنني املاضية ،وآخرها املساهمة الفاعلة في
فرض احلصار عل������ى القطاع وتعطيل مناحي احلياة ،إمنا تدخل في دائرة عدم
عاملي
أن قراراحلصار على قط������اع غزة
االت������زان ف������ي معاملة أخوة الدم .نع������ي ّ
ّ
أن التنفيذ من خالل معبر رفح هو
وبضغط إس������رائيلي -أمريكي .ولكن يؤسفنا ّ
يسجل
مصري حكومي مائة في املائة .ومن املؤسف إلى حد الشعور باألسى ،أن
ِّ
التاريخ سنتني مه ّمتني منه ،رعى فيها جنود مصر تنفيذ سياسة حكومتهم التي
ينتج منها جتويع إخوانهم الفلسطينيني في قطاع غزة.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

أ ّم������ا احلجج غي������ر املعلنة للحكومة املصري������ة من تخ ّوفها من التيار اإلس���ل��امي
الفلس������طيني ،واملعني هنا حركة حماس التي حتكم قطاع غزة ،وانعكاسات ذلك
قوي في مصر ،فنعتقد بغير
على الداخل املصري ملا للتيار اإلسالمي من حضور ّ
دقتها أو صحتها .نحن هنا ال ندافع عن حزب فلس������طيني ،بل عن خيار الشعب
الفلس������طيني الذي انحاز في انتخابات حرة ونزيه������ة إلى هذا التيار .فاحلصار
ميس������ان إرادة الشعب الفلسطيني بر ّمته ،ويبعث بحزمة من الرسائل
والعزل هنا ّ
في االجتاه اخلاطئ متاماً.

وبش������يء من التفصي������ل في التعامل مع ه������ذه النظرة ،يتضح أنه ق������د ثبت جل ّياً
أن
أن حرك������ة حماس ميكن تص ّورها حزباً سياس������ي ٍاً بخلفية أيديولوجية ،مبعنى ّ
ّ
املصالح حتكم سياستها شأنها شأن األحزاب السياسية الفاعلة في العالم .ومن
هنا جاءت سلسلة اخلطوات التي أ ّدت إلى دخولها االنتخابات التشريعية وقبلها
البلديات .ونش������ير هنا إلى العالقة الس������ورية مع التيار اإلس���ل��امي الفلسطيني
وحال������ة التواصل املتقدمة ،بالرغم من القطيعة الكاملة مع بعض قطاعات التيار
أن اإلخوة في مصر في مع������زل عن هذه األمثلة،
اإلس���ل��امي الس������وري .ال نظن ّ
أن هناك حرصاً تاماً من جانب الفلس������طينيني على
وبالتالي ف������إن من امللموس ّ
االبتعاد عن الشأن الداخلي املصري ،وحتاشي خلط «احلابل بالنابل».
أن املطلوب من مصر احلكومة ليس فقط رفع احلصار عن قطاع
لعلّنا نذكر هنا ّ
غزة .فنحن نحتاج إلى مراجعة شاملة للتعامل مع الشعب الفلسطيني .فسياسة
التضييق ليس������ت جديدة ،وح َملة الوثائق املصرية من أبناء الش������عب الفلسطيني
يعان������ون حقاً .وسياس������ة خفر الناس م������ن مطار القاهرة إل������ى معبر رفح ،وعدم
مراعاة احلدود املقبولة للتعامل اإلنساني ،لم تعد تليق مبصر الكبرياء.
إن من أبجديات السياسة تق ّبل السياسيني لتغ ّير موازين القوى.
يبقى أن نقولّ ،
������دل األحوال ف������ي الدول واملناط������ق .واحلكمة تقتضي ع������دم االصطدام مع
وتب ّ
إرادة الش������عوب وخياراتها .والش������عب الفلس������طيني قال كلمته بشكل ال ميكن أن
يك������ون عارضاً أو مجرد تعبير عن تأثر س������طحي .ومن أراد التعامل مع القضية
أن القضية
ألن التجربة أثبت������ت ّ
الفلس������طينية فعلي������ه أن ال يبتعد عن ش������عبهاّ ،
الفلسطينية استثناء في كثير من جوانبها ،وحاالت الشبه ال تنطبق باملطلق على
مناطق أخرى.
إنها بالفعل «أم القضايا» ،كما هي على الدوام مصر في امليراث الشعبي املصري
والعربي أحياناً «أم الدنيا».
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�إىل الرئي�س عبا�س :من ال ي�ستطيع ..ال ّ
يحق له التنازل

أن موقف الرئيس عباس من ح ّل قضية الالجئني الفلسطينيني وحق العودة
بدا ّ
غير قابل للتأويل ،لناحية تف ّهمه الكامل للموقف اإلس������رائيلي من عدم عودة كل
الالجئني «خش������ية انهيار دولة إسرائيل» ،وعدم اس������تطاعته املطالبة بهذا .وهو
وأن املس������ألة تنحصر في
يطالب باعتراف إس������رائيلي بخلق مش������كلة الالجئنيّ ،
وأن الدولة الفلس������طينية املنتظرة
العدد الذي ميكن أن تقبل به الدولة العبريةّ .
ستس������اهم في «حل مشكلة جوازات الس������فر» ،وفي ذلك إسقاط حلالة اللجوء،
أن اخليار الثالث
نتم إلى دولة .وم������ن الواضح ّ
مبعنى ّ
أن الالجئ الفلس������طيني ُم ٍ
بالتعويض وإعادة التوطني واالنتماء لدولة أخرى ،واحلصول على جنسيتها ،كل
هذا مطروح وبقوة.
كما يحاول الرئيس الفلسطيني أيضاً ،حسب وكاالت األنباء ،إقناع األردن بتوطني
أن العدد األكبر من
الالجئني الفلس������طينيني الذين جلأوا إلى أراضي������ه ،باعتبار ّ
الالجئني يعيش في األردن .كل هذه املضامني جاءت على لسان الرئيس أو نق ً
ال
عنه في أقل من عشرين يوماً من الشهر املاضي ،وعبر وسائل إعالمية متنوعة،
منه������ا ما ه������و مرئي كلقائه مع إحدى القنوات العربية أثن������اء زيارته األخيرة إلى
أن املوضوع لم يَ ُعد س������ ّراً ،أو يستدعي التستر من قبل السيد
بيروت .ذلك يعني ّ
عباس ،وإمنا يستدعي الوقوف واملساءلة.
أن هذا كلّه يأتي في الوقت الذي متوج فيه الس������احة السياسية
من الغريب حقاً ّ
الفلس������طينية بحال احتقان وتوتر ،ناجم عن انقسام سياسي وجغرافي ال ِّ
يبشر
ألي غيور من الشعب الفلسطيني،
بخير في املس������تقبل القريب .وال ميكن بحال ِّ
حريص على مصالح ش������عبه ،وت ّواق لالنعتاق من ربقة احملتل ،إ ّال ويعمل جاهداً
لكي نخرج من هذا االحتراب الداخلي ،والتجاذب الذي طال عليه األمد .ينبغي
اخل������روج لكي نواجه احملت������ل ،متّحدين على قاعدة الثوابت الوطنية والتمس������ك
باحلقوق الكاملة.
ال ميلك الرئيس عباس الشرعية وال التخويل لكي ميضي في سلسلة مفاوضات
يصر على اإلمعان فيها بدون حساب .هو في الواقع ليس لديه التفويض،
عبثية ّ
ال الكام������ل وال اجلزئ������ي ،بأن يتف ّوه بتل������ك التصريحات ،وأن يقول عن الش������عب
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أي فلسطيني.
وحقوقه األساسية ما ال يرى ّ

فإذا كان حال الس������يد عباس بهذا الشكل من اإلمعان في التفريط في احلقوق،
وهو غير حائز التفويض؛ فماذا كان ميكن أن يكون عليه احلال لو حاز ش������رعية
حدد
«التش������ريعي» مع وجوده في الرئاس������ة .واضح ّ
أن الش������عب الفلسطيني قد ّ
خياراته ،وقال كلمته في النهج التفاوضي .والسؤال هنا :ملاذا اإلمعان في السير
ّ
اخلط من قبل املفاوض���ي��ن ،إ ّال إذا كان اإلمالء اخلارجي يقضي بهذا،
ف������ي هذا
ونحن هنا ال نتجنّى على أحد.
سيبقى السيد عباس على منواله ،هو ومن معه ،إ ّال إذا وقف الشعب الفلسطيني
بأن هذا املنهاج مرفوض .ومن املؤكد
عبر سلس������لة إجراءات جا ّدة تشعر اجلميع ّ
ً
أن أي اتف������اق ميكن أن يتمخض عنه ه������ذا املاراثون التفاوضي ال يُ ِلزم أحدا من
ّ
ّ
أي ثمن مهما قل .مطلوب م������ن كل الفصائل
الش������عب الفلس������طيني ،وال ي������وازي َّ
توحد
والفعاليات املدنية والش������خصيات الوازنة في الس������احة الفلس������طينية ،أن ِّ
اجلهود لكي يعلم اجلميع أنه ال سبيل إ ّال بعودة كل احلقوق للشعب الفلسطيني،
وعلى رأسها حق عودة الالجئني الفلسطينيني.
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حلظات تاريخية ..احلاجة �إىل حوار فل�سطيني كفيلة ب�إنعا�شه
مع اختالف دواعي رس������م السياس������ات ل������كل الفاعلني واملؤثري������ن في مجريات
األحداث في الس������احة الفلس������طينية ،يجد اجلميع بالعموم أنفس������هم في حلظة
ماس������ة ،إلى حوار فلسطيني
تاريخية .إنها حلظة بحاجة ،قد تكون عند بعضهم ّ
يس������تمر وبس������رعة ،إلى أن يصل إلى وفاق أو توافق يغ ّير من املشهد الفلسطيني
العام ،لكي يخرج اجلميع ،كل على مقاسه ،من أزمته العامة واخلاصة .وفي مرة
نادرة ،يكون املس������تفيد األول من هذا االتفاق ،إذا أُبرم حقاً ،الشعب الفلسطيني
الذي دائماً كان اخلاسر األكبر من تناقضات محلية وإقليمية ودولية نتجت منها
تط ّورات أتت على مكتسباته وعادت عليه باملآسي.
وملحة للوصول إلى
من املفيد حقاً أن تكون احلاجة الرس������مية املصري������ة كبيرة
ّ
نتائج إيجابية من احلوار الفلسطيني .فتزحزح الوسيط املصري ،قلي ً
ال ،ليقترب
يعجل في الوصول
من موقع الوسط املفترض بني «فتح» و«حماس» ،من شأنه أن ِّ
أن
إلى نتائج ملموس������ة على صعيد احتواء الصراع الداخلي الفلس������طيني .ذلك ّ
مصر الرسمية محرجة من استمرار حصار هي ضالعة حتى النخاع في فرضه
على غ������زة وإطالة أمده .والقاهرة معن ّية بإظهار إجناز في املنطقة يحافظ على
مكانتها في موقع الريادة ،وخاصة بعد جناح دول أقل حجماً وأبعد مس������افة عن
بؤرة الصراع العربي ـ اإلس������رائيلي ،في قيادة وساطات فاعلة في ملفات شائكة
إن
اس������تعصت على احلل العربي اجلماعي ،وليس املثال اللبناني عنّا ببعيد .ثم ّ
القيادة املصرية معن ّية كذلك باس������تمرار دورها الراعي لصفقة تبادل األس������رى
املرتقبة بني «حماس» والكيان الصهيوني.
وع���ل��اوة على ذلك كله ،جتد القاهرة ذاتها في نقطة واحدة مع ش������ركاء آخرين،
هم الكيان الصهيوني والقوى الدولية وبعض األطراف العربية ،فض ً
ال عن جناح
السلطة في رام الله ،تتمثل في استحقاق التاسع من كانون الثاني (يناير) املقبل.
فانته������اء والية الرئيس عب������اس دون توافق ،يعني أ ّنه ال مجال للجزم بش������رعية
الرئاسة القابضة على أحد جناحي السلطة ،واملنهمكة في مفاوضات ماراثونية
تلقى تشجيعاً من محاور وتقاطعات إقليمية ودولية ،تنتهي في واشنطن املشغولة
اآلن ف������ي االنتقال إل������ى إدارة جديدة س������تحمل إرثاً ثقي ً
ال من أزمات األس������واق
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واحلروب والتدخالت غير احملسوبة.

أما اجلانب اإلس������رائيلي فيحتاج هو اآلخ������ر ،فض ً
ال عن ذلك كلِّه ،إلى مزيد من
الهدوء على جبهة غزة املستعصية عليه ،بصواريخها وجحافل مقاوميها .فاألوان
هو لترتيب األوراق الداخلية ،بعد انهيارات القيادة اإلس������رائيلية وصعود تسيبي
ليفني ،بينما ال يزال شبح االنتخابات املبكرة قائماً.
التوجه إلى احلوار ،يقتضي األمر أن تخوض األطراف الفلسطينية
وعندما يتم
ّ
مراجع������ات ذاتية صريحة ،ك ّل على حدة .ومن ذلك خوض مراجعة ذاتية بش������أن
التمادي في رفض احلوار مع ش������ريك الس������احة الفلسطينية واالستغراق فيه مع
أن املقاوم������ة ال ميكنها إ ّال أن
الع������د ّو ،بل وفي معاقله ف������ي القدس احملتلة .كما ّ
تكسب من خوض حوار جاد محكوم باملصالح العليا للشعب الفلسطيني وحقوقه
وثوابته.
إن احلصار الذي س������قطت رهاناته هو باعث آخر عل������ى احلوار ،بينما تبدو
ثم ّ
ملحة أكثر من أي وقت مضى ،ومنها باألخص إعادة بناء
ملفات قدمية ـ جديدة ّ
منظمة التحرير على أسس متثيلية صحيحة تستوعب الك ّل الفلسطيني ومتضي
لتقود املشروع الوطني.

معني جداً
فإن ش������عبنا الفلسطيني ،وخاصة في الضفة وغزة،
في كل األحوالّ ،
ّ
بأجواء احلوار املش������بعة بآمال الوفاق .فالش������عب هو املستفيد األكبر من تقارب
فلسطيني كهذا ،وعليه أن يُعلي صوته لنبذ أية محاوالت في الساحة الفلسطينية
تستأنس بهواية التدمير الذاتي وال يروقها نهج التوافق الداخلي.
حتس������ب كل األح������زاب والقوى في عديد الس������احات حول العالم ألف حس������اب
للمزاج الشعبي العام ومدى قربه منها أو بعده عنها ،وال ينبغي أن يكون الشعب
فإن على الشعب الفلسطيني بغالبيته العظمى ،الت ّواق
الفلس������طيني استثنا ًء .لذا ّ
إلى اخلروج من عنق الزجاجة في املشهد الفلسطيني الداخلي البائس ،أن يغتنم
ه������ذه اللحظات التاريخية للضغط بقوة ملصلحة مرحلة جديدة ،يتفرغ فيها الك ّل
الفلس������طيني ملقارعة احملتل ،حيث الهدف األس������مى املُوصل إلى انتزاع احلقوق
املشروعة ،بدالً من التخندق الداخلي ،ك ّل في مواجهة اآلخر.

37

38

كلمات على طريق العـودة  -مجلة العـودة

العدد اخلامس عشر – السنة الثانية – كانون األول (ديسمبر) 2008
		

بالهم العام
ملتقى حق العودة و�أهمية اال�شتغال ّ
ال جدال في ما يس ّببه االنقسام الذي تعانيه الساحة الفلسطينية ،من آثار سلبية
على الشارع الفلسطيني ،من زاوية شيوع حالة من اإلحباط العام لها تداعياتها
املر ّكبة .فمع ذاك االنقس������ام ،تخف������ت أصوات تنادي بتحقيق أهداف الش������عب
الفلس������طيني في احلرية واالنعتاق من االحتالل وإرجاع احلقوق الفلس������طينية.
وما يع ِّمق من حال القنوط ،اس������تمرار العد ّو اإلسرائيلي في سياسته ونهجه في
القتل اليومي وتعزيز االستيطان ،واختطاف املزيد من الفلسطينيني ،واملضي في
تشييد اجلدار التوس������عي ،ووضع املزيد من احلواجز ،فض ً
ال عن تهويد القدس
املتواصل ،وغيرها من اإلجراءات الوفيرة املتضافرة.
وم������ع صعوبة الوصول إلى حال وفاق فلس������طيني في املنظ������ور الزمني القريب،
م������ع حاجة اجلميع له في ما نعتقد ،يحتم هذا ،البحث عن مس������الك تس������تجيب
لتحديات القضية الفلس������طينية وتخفف االحتقان الداخلي في س������احتها .بهذا،
تقع على الغيورين على القضية ،في الس������احة الفلسطينية بشكل خاص ،فصائل
ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة ،وفي الدائرة األوسع في احمليط
العربي واإلس���ل��امي الذي يرى فلسطني قضيته املركزية ،وه ّماً مشتركاً وجامعاً
في آن ،مس������ؤولية جتنب االنغماس في وحل االنقس������ام الفلسطيني ،واالهتمام
بالتحدي������ات اجلوهرية لقضية حي������ة .بل يجب وضع آليات عل������ى أرض الواقع
لالش������تغال بامللفات الرئيس������ية ف������ي القضية ،م������ن قبيل القدس وح������ق العودة
َ
يخش أحد هنا اس������تمراء حال
واملس������توطنات واجل������دار واحلصار وغيرها .وال
النزاع الفلس������طيني والركون له ،وعدم الس������عي حلله ،فهو فارض نفس������ه بقوة،
فتفاصيله تخ ِّيم على املشهد العام.
ال جتد فلس������طينياً ،مهما كانت رؤيته السياس������ية أو انتماؤه احلزبي ،يقف علناً
أمام العمل في قضايا الش������عب وهمومه ،باس������تثناء املوقف الش������اذ واملمارسات
الالمس������ؤولة من قبل فئة ض������د العمل املقاوم بأنواع������ه .فالكل يحرص على أن
يظهر أنه مع حق الع������ودة ،واحلفاظ على القدس ،وجترمي اعتداءات االحتالل،
إن االنشغال بقضايا الشعب والتركيز
وحرية األس������رى واألسيرات ،وغيرها .أي ّ
عليها من ش������أنه أن يوجد مس������احات لقاء جامعة ،تو ّفر مناخات حوار ستساهم
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حتماً في الوصول إلى حال الوفاق الفلسطيني.
عدة في الساحتني الفلسطينية والعربية،
يدخل في الس������ياق ذاته
حرص جهات ّ
ُ
في إيجاد موطئ ق������دم في امللتقى العربي والدولي ،الذي من املفترض أن يكون
ق������د التأم م������ع صدور العدد احلالي م������ن «العودة» في  23و  24تش������رين الثاني
(نوفمبر) من س������نة س������تينية النكبة .وهذا ما يؤكد ما نذه������ب إليه ،من إمكانية
ردم ش������يء من الهوة داخل الس������احة الفلس������طينية مبثل هذه األعمال واجلهود
والتظاهرات .ويعزِّز من هذا التفعيل حضور بعض الش������خصيات النافذة دولياً،
م������ا يُع������ ّد إجنازاً يتحقق ويُ َ
وضع ف������ي رصيد مثل هذه الفعاليات .وما من ش������ك
أن الشعب الفلسطيني س������يلقى مثل هذه األعمال بكل ترحيب وارتياح .ويعطي
ّ
هذا مؤش������راً على جناعة التعاطي م������ع الهموم العامة ،جلهة التخفيف من وطأة
االنقس������ام امللقاة على كاهل الشعب ،س������عياً إلى التغيير الشامل للواقع املتردي
الذي يكتنف القضية وناسها.
إل������ى جانب هذا كلِّه ،ال يجد العدو الصهيوني نفس������ه وحيداً وطليقاً في تنكيله
بالش������عب ،وفي فرضه للوقائع العس������يرة على األرض .فمهمته في االس������تفراد
بالش������عب تزداد صعوب������ة وحرجاً مع هذه اجلهود والتفاع���ل��ات ،كما تصعب مع
فإن الش������عب
هذا االنش������غال وتلك اليقظة مه ّم������ة املفرطني .وفي كل األحوالّ ،
التوجه ،مبا يحمله من قضية عادلة تستحق
الفلسطيني هو املس������تفيد من هذا
ّ
أن ت ّ
ُسخر ألجلها الطاقات واإلمكانات.
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�سفن ك�سر احل�صار عن غزة ..والوعد القادم

قناعتنا راس������خة ،كان������ت ولم تتبدل ،ب َ
ِعظم إمكانات األمة العربية واإلس���ل��امية،
وطاقاتها الكبيرة ،وضرورة التعويل عليها في إحقاق احلقوق الفلسطينية .فمن
ش������أن تفعيل نقاط القوة في جس������م األمة دعماً للش������عب الفلسطيني وقضيته،
أن يحقق اختراقات ضد السياس������ة العدوانية اإلسرائيلية التي واكبت االحتالل
ط������وال العقود املاضية .ه������ذا ما أكده انط���ل��اق العديد من املب������ادرات العربية
لكس������ر احلصار بحراً ،سواء احلكومية منها كالسفينة الليبية ،أو الشعبية بدعم
حكوم������ي كاحلملة القطري������ة ،والعديد من املبادرات األخ������رى في املغرب ولبنان
والكويت واألردن وتركيا .وقد جنحت بالفعل «سفينة الكرامة» في أن توصل أول
مس������اعدات عربية من قطر ،في العش������رين من الشهر املاضي ،وكان على متنها
شخصيات من قطر ولبنان.
في األمة خير كبير جتاه القضية الفلسطينية ،يُخطئ من يحاول االنتقاص منه.
وكلما وجدت األمة طريقها لفعله تنفذه دون تر ّدد .ولم يكن تأخر هذه احلمالت
واملبادرات لدعم أهل غزة في احلصار املفروض عليهم تقاعساً في ما نرى ،بل
هو في بعضه عدم معرفة مبا ميكن أن يُؤ ّدى ويصل مبتغاه ،وخاصة مع سياسة
بعض األنظمة العربية املس������تمرة ف������ي قمع كل من يح������اول أن يقوم بدوره عبر
الطرق املباشرة .وهنا نقصد األخوة في احلكومة املصرية ،الذين وقفوا حاجزاً
منيعاً إلفش������ال كل محاوالت إيصال املس������اعدات لغزة ب ّراً عن طريق معبر رفح،
وجلّها من املؤسسات األهلية والشعبية املصرية.
ُ
جتلّى في هذه املبادرات ،التنس������يق بني املؤسس������ات على مستوى العالم في رفع
الظلم عن الش������عب الفلس������طيني .فهناك دالالت كثيرة لوصول املس������اعدات من
ال������دول العربي������ة على منت الس������فينة اململوكة حلملة «غزة حرة» ،التي أنش������أتها
ورعتها ش������خصيات وناش������طون غربيون من أمريكا وأوروبا ،وقبل ذلك التنسيق
والتع������اون بني «احلمل������ة األوربية لرفع احلصار» وحملة «غ������زة حرة» في وصول
الوفد البرملاني الغربي لش������واطئ القطاع غزة في خط������وة مهمة ونافذة .فذلك
يعك������س ارتفاعاً محموداً في مس������توى أداء الناش������طني ووعيهم ألهمية تنس������يق
اجلهود وتوحيدها لتحقيق الهدف الواحد.
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تزامن هذا مع كثافة في مس������توى األنش������طة والفعاليات السياسية واإلعالمية
وامليدانية الضاغطة على فارضي احلصار ،سواء الكيان الصهيوني أو احلكومة
املصرية أو القوى الغربية .وكان التنس������يق على مستوى القارة األوروبية ملموساً
ف������ي انتظام اعتصامات في وق������ت واحد أمام الس������فارات املصرية ،للتعبير عن
الرفض لسياسة فرض احلصار على غزة .وانطلقت فعاليات جماهيرية واسعة
في لبنان وس������ورية واألردن ،في التاس������ع عش������ر من الش������هر املاضي ،تزامناً مع
النداء الذي وجهته أمانات مؤمترات األحزاب العربية والقومي العربي والقومي
اإلسالمي ،للحثّ على استمرار الفعاليات وعدم توقفها.
بد من
هذا املس������توى من التنسيق من ش������أنه أن يحقق مبتغاه ولو بعد حني .وال ّ
أن احلراك املدني اجلماهيري ال ينطلق من فراغ .فقد حتققت إجنازات
إدراك ّ
عظيمة من وزن سقوط النظام العنصري في جنوب أفريقيا ،من جراء تنسيقات
ش������به عاملية وتوحيد للجهود بني مئات املؤسس������ات ف������ي العالم .وهناك جتارب
عدي������دة أخرى ،كتظاه������رة ديربان ملناهضة العنصرية ف������ي  .2001أ ّما التركيبة
الناجح������ة ملعادلة صحيحة فتق������وم على قضية عادلة وأصحاب لها متمس������كني
بحقوقهم ،ووجود مؤمنني بعدالة القضية ومناصرين لها.
إن السلوك السياسي واإلعالمي لبعض األطراف الفلسطينية
يؤس������فنا أن نقول ّ
جتاه محاوالت رفع احلصار يس������يء للش������عب الفلس������طيني أمام األخوة العرب
ومناص������ري احلق والعدل في العالم .فليس مقبوالً ،بل هو مس������تنكر ،أن يصف
الس������يد محمود عباس سفن كس������ر احلصار بالفكرة السخيفة ،أو أن يقول وزير
إن فتح معبر
التخطي������ط في حكومة رام الل������ه على إحدى الفضائيات العربي������ة ّ
رفح «خطير على القضية الفلس������طينية»! جاءت الردود السريعة واملستهجنة من
قبل الفاعلني في جهود كس������ر احلصار ،ومنه������م الغربيون ،لكي تضع األمور في
السوي.
نصابها ،وتعزل اخلارجني عن الصف
ّ
إن املش������هد الفلس������طيني ينتظر في املستقبل من يشغل مساحات
يبقى أن نقول ّ
مضيئة ،بأفع������ال ومجهودات مهمة في طريق إحقاق احلق������وق وانتزاع املطالب
واستكمال املسيرة.
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العدد السابع عشر – السنة الثانية – شباط (فبراير) 2009
			

ن�صر غزة ..و�ضبط الإيقاع العام مع نتائجه
مرة أخرى يخطئ اإلس������رائيلي في حساباته السياسية وتقديراته امليدانية .وها
هو يظهر مبوقف العاجز عن حتقيق أهدافه التي أعلنها بعد ثالثة أس������ابيع من
الهجوم الوحش������ي على قطاع غزة ،الذي بدأه في الس������ابع والعشرين من كانون
أن تكلفة سوء التقدير الصهيوني هذه
األول (ديسمبر) من العام الفائت .ويبدو ّ
ً
ً
ً
املرة جاءت عالية جداً ،مما يُع ّد في تقديرنا نصرا اس������تراتيجيا حقيقيا للشعب
املقاومة ،على املدى القريب والبعيد في آن واحد.
الفلسطيني وقواه
ِ

نقول ذلك ،مس������تحضرين ِعظم التضحيات التي تك ّبدها شعبنا الفلسطيني في
كافة مناحي احلياة ،س������واء بارتقاء أكثر من  1320ش������هيداً ،ثلثهم من األطفال
وسدس������هم من النساء وكبار السن .ومع هؤالء ما يزيد على خمسة آالف جريح.
ويلحق بذلك تدمير البنية التحتية للقطاع ،مبا يزيد على مليا َر ْي دوالر .ك ّل ذلك
بخالف العذابات التي جت ّرعها الغز ّيون من هول ما سمعوا من دوي االنفجارات
وآهات اجلرح������ى وصرخات األطف������ال ونحيب األمهات ،وما رأت������ه أعينهم من
مخلفات التدمير في البشر واحلجر والشجر .وهذا كله يستحقّ توثيقاً موسوعياً
ال يُبقي شاردة وال واردة في توصيف ما جرى وآثاره املباشرة وغير املباشرة.
رغم هذا كلّه ،فقد حتقق النصر بحمد الله .وسيجني الشعب الفلسطيني آثاره
في املس������توى املنظور وسريعاً ،وعلى املدى البعيد بشكل أنفذ وأعمق في طريقه
الستعادة حقوقه.
قي������اس النصر والهزمية للثورات ،في طريقها لالنعتاق من احملتل في أي مرحلة
م������ن مراحل التحرر ،ل������م يكن يُوزَن أبداً بحجم الدم������ار واخلراب الذي يقع في
إن املعي������ار يتعلق مبقدار بقاء ج������ذوة املقاومة
جس������م الش������عب أو مقدراته .بل ّ
متّقدة ،ومبستوى بقاء إميان الشعب عالياً في جدوى املقاومة وأهميتها وجناعة
االستمرار بها أوالً.
جتلّى متس������ك الشعب الفلسطيني بخيار املقاومة في أبهى صوره ،أثناء العدوان
وبعده .بل أدرك الش������عب طبيعة العدو ،واس������تحالة أن ينفع معه خيار غير لغة
الق������وة .لم ترص������د كاميرات الفضائي������ات العربية حدثاً بدق������ة كما جرى خالل
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احل������رب على غزة .لم جند من الغز ّيني صغاراً وكب������اراً ،ذكوراً وإناثاً ،وحتى مع
تن ّوع مش������اربهم السياس������ية ،من يع ِّرض باملقاومة أو يت ّنك������ر ملبادئها ومنطلقاتها
ورؤاها .كانوا جميعاً على قلب واحد ،متحدين في الهدف واألسلوب.
ولطاملا كان في مقدمة أهداف االحتالل على مدى س������تة عقود خلت ،النَّيل من
إرادة املقاومة عند الشعب الفلسطيني ،واالندفاع إلحباطه منها أمام آلة احلرب
لكن ذلك املس������عى لم يجد طريق������ه للتحقق ،فكان النصر
اإلس������رائيلية اجلبارةّ .
لإلرادة الفلسطينية ،وتأ ّلق اإلميان املطلق بحتمية كسب الصراع.
لم يقتصر اإلخفاق اإلس������رائيلي على رقعة امليدان ،فقد خسرت الدولة العبرية
بالتوازي حربها الدعائية في احلقل العاملي لتبرير احلرب .بل جاءت اخلس������ارة
أفدح مع ترس������يخ صورتها املوغلة في الوحش������ية والع������دوان .ومن رحم احلرب
تبل������ورت حرك������ة عاملية بعيدة املدى ،تض������م أنصاراً جدداً لدعم حقوق الش������عب
الفلسطيني.
أسس هؤالء الفاعلون حتالفات محلية عريضة ،متعددة التخصصات واخللفيات
ّ
الثقافية والدينية ،ال تكاد تستثني عاصمة في أقاصي األرض ،بل ودخلوا مساحة
إبداع في إظهار احلق الفلس������طيني .ولع ّل ما لف������ت االنتباه في هذا املجال ،أن
يلص������ق الوعي العاملي املمارس������ات الصهيونية في غزة بجرائ������م النازية البائدة،
وتعقد بينهما املقارب������ات واملقارنات .هذا مث ً
ال ما أكده ممثلو أوروبا في املؤمتر
الصهيوني الذي انعقد أواخر الش������هر املاض������ي ،حينما حتدثوا عن حجم األذى
الذي حلق بالدولة العبرية في الغرب مع عدوانها الوحشي األخير.
كان������ت الرغبة اإلس������رائيلية أن يبدأ الرئي������س األمريكي اجلدي������د أوباما واليته
متح������رراً من العبء السياس������ي بوجود ق������وى املقاومة بفعاليتها ونش������اطها على
الس������احة الفلس������طينية .تطلعت املراهنة إلى إدخال املنطق������ة في دورة عالقات
عامة قس������رية جديدة ،من دهاليز املفاوضات ،كما هو احلال منذ مؤمتر مدريد
لكن احلملة
وبعده أوس������لو ،ليكون املس������تفيد األول هو الكيان الصهيوني نفسهّ .
احلربي������ة انتهت بحناج������ر ماليني الغاضبني في أرج������اء األرض ،قبل اجلماهير
العربية واإلس���ل��امية ،يهتفون حلركة «حماس» وقوى املقاومة ،ويعلنون السخط
على االحتالل وداعميه.
بات هذا يحتم على الرئيس األمريكي ،ومعه املس������ؤولون األوروبيون من داعمي
أن جتاهل
االحت���ل��ال اإلس������رائيلي ،أن يتعاملوا م������ع الواقع عل������ى األرض ،طاملا ّ
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احملس������وس من األش������ياء يخرج عن املنطق السياس������ي الواقعي ،حسب املنظور
الغربي التقليدي.
أن احلرب األخيرة فرزت الغثّ من السمني في الساحة
يزيد من أهمية املوقفّ ،
الداخلية الفلس������طينية .ومن ذل������ك تلك القناعة التي تبل������ورت عند أطياف من
الفاعلني في الس������احة الفلسطينية ،فصائل ومؤسس������ات وشخصيات مستقلة،
بضرورة الذهاب لتش������كيل مجلس وطني جديد يرف������ع الغطاء عن كل املجموعة
السياس������ية التي فرزت نفسها على غير مصالح الشعب الفلسطيني ،كما اتضح
مجدداً خالل العدوان على غزة .فبعيداً عن سلطة أوسلو التي تستأنس احتكار
القرار الفلس������طيني بأيدي أفراد قالئ������ل دون تفويض من أحد ،وترهن القضية
الفلس������طينية وفقاً ملسار محدد من خصوم الش������عب الفلسطيني؛ يجب الذهاب
سريعاً لتشكيل مجلس وطني فلسطيني ،بضم فلسطينيي الداخل واخلارج ،يع ِّبر
أسست
عن إرادة الشعب وطموحه .ولع ّل جزءاً من مكاسب احلرب األخيرة ،أنها ّ
لغطاء عربي معقول ميكن أن يتعامل مع خطوات من هذا القبيل.
ليس املجال لذكر كل ما حتقق ،وهو كثير ،ولكن ما يعنينا هنا في سياق رصد ما
أن قواعد اللعبة السياسية قد تغ ّيرت،
حتقق من إجنازات عبر نتائج حرب غزةّ ،
أن على اجلميع في الس������احة الفلس������طينية والعربية والدولية أن يضبط
ونظن ّ
ّ
تتصدر مشهده الفلسطيني قوى املقاومة،
إيقاع حركته مع الواقع اجلديد ،الذي
ّ
ومعها اجلماهير الفلسطينية صاحبة ملحمة غزة البطولية.
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العدد الثامن عشر – السنة الثانية – آذار (مارس) 2009
		

هجمة على القد�س ..تقت�ضي مواجهة �صارمة
ال ميك������ن أن تك������ون خطوة الع������دو الصهيوني األخيرة ،بإخطار م������ا يقارب ألف
وخمسمائة مقدسي فلسطيني ،بضرورة إخالء منازلهم في حي البستان ومنطقة
س������لوان بغية هدمها ،إ ّال امتداداً للسياسة الصهيونية اإلحاللية التوسعية .إنها
خط������وة ميكن وصفها بالتطهير العرقي ،املتع������ارف عليه عاملياً بأنه جرمية ضد
الح������ق في العالم كثيرون م������ن محاكم جرائم
اإلنس������انية .مبث������ل هذه اجلرمية يُ َ
احلرب ،لتطبيق العدالة ونصرة املظلوم ،كما حصل في البوسنة.
م������ا نحن بصدده في ه������ذه الوقفة ،هو رد فعل الش������ارع الفلس������طيني والعربي
واإلس���ل��امي ،على هذه اجلرمية ،مبا يقتضي محاربتها ،واالرتقاء في ذلك بقدر
الق������دس باعتباره������ا أحد مفاصل الصراع في فلس������طني ،ومب������ا يكافئ مكانتها
الدينية عند املسلمني واملسيحيني ،وقيمتها التاريخية واحلضارية للعالم العربي
واإلسالمي.
نعتقد بخطورة ما أقدم عليه الصهيوني ،مبا ينذر بتنفيذ مخطط ترحيل جماعي،
أن العالم يقابل جرائمه املتصاعدة هذه
ال يأب������ه االحتالل إذا ما اقترفه ،طامل������ا ّ
بفتور والمباالة.
يحت������اج املوضوع إل������ى مثل ه ّبة غزة ،وأقلها في أرج������اء العواصم واملدن العربية
واإلس���ل��امية .فال ميك������ن فصل احلرب ضد غ������زة عن االعت������داء على القدس
أن أعظم ا ُ
حلرم قتل النفس
وس������كانها
ومقدساتها وانتهاك حرمتها .فال ش������ك ّ
ّ
بأن
البش������رية وإراقة الدم وهو ما حصل في غزة وثار العالم ألجله ،ولكننا نُذ ّكر ّ
وأن العدوان على القدس
هذا حصل ألجل االستيالء على األرض والتم ّكن منهاّ ،
هو عدوان على البشر واحلجر ،التاريخ واحلضارة ،الدين واالنتماء.
وللخطوات السياس������ية مق ِّدمات ،وهو حال األش������ياء في األمور كلها .فكما كان
احلصار الطويل على غزة وقياس ر ّد في العالم عليه بني ساكت ومتواطئ ،خالل
ما يقارب ثالث س������نوات ،مبا ج ّرأ اإلس������رائيلي على شن احلرب الهمجية على
غزة ،فال ميكن باملقابل أن تكون خطوة هدم بيوت املقدسيني وترحيلهم جماعياً
قدر الله ـ هو اس������تهداف
إ ّال مقدمة ملا هو أعظم .وقد يكون العنوان القادم ـ ال ّ

45

46

كلمات على طريق العـودة  -مجلة العـودة

مباشر للمسجد األقصى املبارك ،أو ترحيل جماعي لفلسطينيي .48
لقد ضاق الصهيوني ذرعاً بالهاجس الدميوغرافي على أرض فلسطني التاريخية
باملجمل ،وداخل نطاق الدولة العبرية بشكل خاص .وهكذا حاول جاهداً معاجلة
مخاوفه بالتوس������ع غي������ر الطبيعي في التكاثر العددي ملا ميكن أن يُحس������ب على
الصنف اليهودي ،فوصل إلى فلسطني في عقد التسعينيات وحده مليون مهاجر
روسي ،حتى غدت الهجرة إلى فلسطني جتارة ملن يستطيع ادعاء اليهودية .وما
قد يلفت االنتباه في هذا الس������ياق مراجعة قانون العودة اليهودي ،الذي س������مح
ملئات اآلالف من غير اليهود أن يعيش������وا في فلسطني ،حسب وزير «االستيعاب»
الصهيوني.
أن اخليارات اإلس������رائيلية حلل معضلة الغلبة السكانية قد انعدمت إ ّال من
يبدو ّ
الترحيل اجلماعي .ولهذا بدأنا نرى رواج فكرة التبادل السكاني في املفاوضات.
كما برزت سياس������ة العنف واملباش������رة في الضغط على الفلسطينيني وإجبارهم
على الرحيل ،على منوال الس������يرة األولى إبان س������نة  1948التي ضمنت تأسيس
أن املزاج اإلسرائيلي العارم ،يبدو جارفاً
الدولة العنصرية .ومن الواضح للجميع ّ
في ضمان الغطاء السياس������ي والش������عبي ألي خطوة في ه������ذا االجتاه ،وهذا ما
أكدته االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة.
لي������س التط ّرف حكراً على «إس������رائيل بيتنا» ،إذ ال ميك������ن التعمية على احلقيقة
الصارخة لطبيعة هذا النس������يج البش������ري الذي ينضح بالعنصرية .فاالنتخابات
أف������رزت أكثر م������ن  90نائباً في خانة اليمني السياس������ي التقليدي من غير حزب
العمل ،فال ميكن اعتبار «كادميا» ومؤسس������ه الليكودي أرييل شارون إ ّال متطرفاً
حتى النخاع ،وينضم إليهم «شاس» و«الديني القومي» .وحتى الفكر السياسي ملا
يوصف باليس������ار العمالي وقائده باراك ،وممارساته على األرض ،ال يقل تط ّرفاً
من الناحية العملية .وهم جميعاً ،ومعهم «ميرتس» املصنّفة في اليسارُ ،مجمِ عون
على الق������دس والهاجس الدميوغرافي ،ولهذا اصطفوا خلف قرار العدوان على
غزة ،ودقوا جميعاً طبول احلرب على القطاع احملاصر.
املوحدة للصهيوني ،وما يتبعها من جرائم ،إ ّال إجراءات
ال ينفع مع هذه الرؤي������ة
ّ
موحدة من قبل أصحاب احلق الفلس������طينيني ومن يؤمن بقضيتهم من
ومواقف ّ
أخوة العرب واإلس���ل��ام ،ومناصري احلق والعدل في العال������م .وهنا يأتي الدور
الريادي للفلس������طينيني في حمل الراية .فموقفهم ،س������لباً أو إيجاباً ،هو الفاصل
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في حتديد البوصلة العامة للشارع واحلكام .فصمود أهل غزة ومقاومتهم ،هما
من الدوافع الرئيسة التي أذكت اله ّبة العارمة في أرجاء األرض.
جن������د لزاماً على قادة الفصائل الفلس������طينية ،أن يُظه������روا صالبة وصرامة في
موقفه������م ضد الصهيوني ،ويتوح������دوا حول قضايا اإلجماع الفلس������طيني .وهنا
نقترح على املتحاورين الفلسطينيني أن يض ِّمنوا بياناتهم املشتركة بعد كل جلسة
حوار أو لقاء ،تأكيدات واضحة على وحدة املوقف الفلسطيني في شتى القضايا
املفصلي������ة ،كالقدس والالجئني واملس������توطنات .ويتبع ذلك دعوة أبناء الش������عب
الفلس������طيني وغيرهم إلى القيام بفعاليات ضد الصهيوني وسياساته .يفيد هذا
بال ش������ك في بلورة رأي عام متحرك دائماً باجتاه الدفاع عن احلق الفلسطيني،
وهو من مسؤوليات املرحلة التي ال يُق َبل التهاون فيها.
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العدد التاسع عشر – السنة الثانية – نيسان (أبريل) 2009

بَو�صلة املقاومة واملمانعة ..يف االجتاه ال�صحيح
نرص������د ،ومعنا املهتمون واملراقبون لكل ما يعني الش������أن الفلس������طيني ومحيطه
اإلقليم������ي ،تغ ّيرات جوهرية نعتقد أنها ترس������م املس������ارات املس������تقبلية ملصلحة
اس������تعادة احلقوق .ولع ّل حجر الزاوية في هذا كله ،ثبات أصحاب خط مقاومة
االحتالل اإلس������رائيلي وأي عدوان أجنبي غربي على املنطقة ،وحتلِّيهم بسياسة
الصمود والصبر ،رغم اختالل موازين القوى.
ّ
تدل على هذا ،ثالثة تط ّورات توالت في األيام واألسابيع القليلة املاضية ،ت َ
ُوضع
في سياق وفرة املؤشرات املتالحقة خالل األعوام املاضية .لعل أبرز التط ّورات،
ه������و ما يؤش������ر إلى اقتناع الالعبني الرئيس���ي��ن في املنطقة ،فلس������طينياً وعربياً
ودولياً ،باس������تحالة إقصاء خط املقاومة الفلس������طيني .لقد مت التعبير عن ذلك
باحل������رص على حكومة وحدة وطنية فلس������طينية ،تخرج الغربيني ومن معهم من
ورط������ة التعامل مع «حماس» الت������ي أظهرت انتخابات  2006تف ّوقها .ثم يأتي في
الس������ياق ذاته ،االنفت������اح البريطاني على «حزب الله» اللبنان������ي ،ومن ث ّم خطاب
الرئيس األمريكي باراك أوباما املع ِّبر عن سياسة جديدة إزاء إيران.
كان متو ّقع������اً هذا التغ ّي������ر األمريكي واألوروبي ،وتلحقه طبع������اً تفاعالت مترتبة
وإن
عليه في املنطقة .فقد ثبت إخفاق الرهان على سياسة كسر إرادة املقاومةّ .
القفز على حقائق األمور ،وإن اس������تطاع تأزمي مسار املقاومة بعض الشيء فإنه
ال يس������تطيع أن يلغيها .فمثال الهجوم اإلسرائيلي على لبنان ،في صيف ،2006
أن التحوالت الشعبية
واحلصار على غزة ثم احلرب عليها ،كلها تط ّورات ال تنفي ّ
والسياسية في املنطقة أكبر من أن يتجاهلها أحد.
املستفيد األكبر من هذه التح ّوالت هي الشعوب املتطلعة للحظات احلرية وزوال
بأن صبره������ا مع املقاومة إلى خي������ر ،وأ ّنه ال جدوى من
االحتالل .فهي تش������عر ّ
الناعقني دوماً باس������تحالة الوقوف في وجه املع������ادالت املفروضة على املنطقة،
وأن التعامل مع
وصعوبة تغيير سياس������ات قس������رية ،فالواقع يثبت خالف ذل������كّ ،
املفردات السياس������ية في املنطق������ة وعناصر القوة فيها هي مس������ألة وقت ،وقد
كان.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

يقودنا هذا لإلس������هاب ف������ي محاولة تصويب احلوار الفلس������طيني ،في ما نرى،
ألهميته االس������تراتيجية ،بغ������ض النظر عن ال ِّني������ات احلقيقي������ة للمتحاورين أو
ملحة لتوافق فلس������طيني،
مضيفهم أو املعنيني بنتائج احلوار .فلما كانت احلاجة ّ
فم������ن الضروري أن يكون هذا احلوار على املقاس الفلس������طيني في األس������اس،
وتك������ون النتائج مل ِّبية لالحتياجات الفلس������طينية .وال نرى ما يبرر االس������تعجال،
خوف������اً من الغضب العاملي ،الذي قد يؤدي إلى س������لق األمور وجتزئة املس������ائل.
فاملرحلة التاريخية التي بني أيدينا يجب أن ننتهزها مبا يوازي عذابات الشعب،
وليس مبا يلبي احتياجات أطراف سياسية وانتهازيات العبني دوليني.
يرش������دنا تشخيص اخللل الذي يعتري ساحتنا الفلس������طينية ،إلى حقيقة غياب
املرجعيات املتفق عليها ،التي تس������اهم في حل املشكالت العالقة ،ضمن احلوار
اجلاري أو خارجه .ويطرح هذا موضوع إعادة تش������كيل منظمة التحرير كجامع
لكل أبناء الشعب الفلسطيني بفصائله وأفراده .وال ّ
أن لهذا املوضوع أولوية
شك ّ
قص������وى ال نلغ������ي معها الرأي القائل ،وه������و صحيح أيضاً ،بأهمي������ة التعامل مع
القضايا موضع النقاش كرزمة واحدة.
ش������عبنا الفلس������طيني يجتاز حلظات مهمة من تاريخه ،وص������ل فيها احلوار إلى
مراحل متقدمة في غي������ر قضية .وبالتالي ،ينبغي أن نكون صرحاء في طرح ما
نعتق������د ،خاصة مع ظهور جناعة ما نح������ن عليه .ومن هذا يجب أن يفهم األخوة
وأن
املتحاورون أنهم أمس������كوا ،أو ميس������كون ،بزمام مرحلة من تاريخ الش������عبّ ،
تبدلت ،ولو كان مقبوالً تصدرهم للمشهد
اخلريطة السياسية الفلس������طينية قد ّ
السياس������ي بش������كل مؤقت دون انتخابات جامعة ،فلن يكون ذلك في املستقبل إالّ
إذا اختارهم الش������عب .وعليه ،كان من الضروري أن تكون كل مك ِّونات الش������عب
الفلس������طيني حاضرة في هذه احلوارات .فكما مت إشراك مستقلني من الداخل،
كان م������ن األ ْولى إش������راك مثيل له������م من اخلارج ،حتى ال يش������عر أحد بالتغييب،
ملحة في الضفة
وأن القضية الفلس������طينية باتت محصورة ف������ي معاجلة ملفات ّ
وغزة.
ل������م نعد نتعامل مع قضايانا من موضع من ال ميلك أوراقاً ،وال يس������تطيع فرض
ما يريد .ومن هنا ،وهذا من املبش������رات ،أننا نسير في سفينة استعادة احلقوق
ببوصلة تتجه صوب ب ّر احلرية بإذن الله.

49

50

كلمات على طريق العـودة  -مجلة العـودة

العدد العشرون – السنة الثانية – أيار (مايو) 2009

حكومة �إ�سرائيلية جديدة ..كلهم ليربمان ،والفر�صة مهمة!
لم ِ
تأت نتائج االنتخابات األخيرة للكنيس������ت اإلس������رائيلي ب������أي جديد ال نعرفه
أن أي فلس������طيني قد فوجئ من الناجت
نحن الش������عب الفلس������طيني .وال أعتقد ّ
احلكوم������ي لهذه العملية التي ترأس������ها رئيس «الليكود» نتنياه������و ،وتب ّوأ ليبرمان
وزارة خارجيتها أيض������اً .فطبيعة هذا املجتمع العنصري الذي يقوم عليه الكيان
ال ميك������ن أن ينضح إ ّال مبا فيه ،وال������ذي لن يخرج بأي حال باملجمل ،عن كل من
دموي بطبعه ،وهذا ما رأيناه
ال يرى وجوداً للفلسطيني في فلسطني .وهو كيان
ّ
والعالم منه خالل احلرب األخيرة على غزة.
ال نرى فرقاً عملياً بني األحزاب اإلس������رائيلية ،اليميني منها أو اليس������اري .فلكل
منها سجلّه من اجلرائم واملمارسات الوحشية ضد شعبنا .وال يغيب عن أذهاننا
أن العملية السلمية التي كانت في أوجها مع اليسار اإلسرائيلي في التسعينيات،
ّ
ـفض إلى دولة فلسطينية .فنحن نفاضل بني املماطلة السياسية من اليسار
لم تُ ِ
يقابله������ا الوضوح املباش������ر من اليمني .وكلهم في النتيجة للمواطن الفلس������طيني
واح������د ،األمر الذي يؤكده مرة إضافية انضواء إيهود باراك في حكومة فاضحة
كهذه.
أن هؤالء يتمايزون قلي ً
ال في البرامج
������إن ما ندركه أيضاً هو ّ
مع قناعتنا هذه ،ف ّ
السياس������ية والتصريحات املعلنة والتحرك الدبلوماس������ي عل������ى األرض ،وإن ظلّ
������إن اجلديد في األمر هو التخلي عن اللون الرمادي،
اجلوه������ر واحداً .من هنا ف ّ
الذي كان يس������مح للحكومات اإلس������رائيلية السابقة بتس������ويق برامجها بسهولة،
وكان يغري األطراف الغربية بتس������ويغ حتركاتها ومواقفها احلرجة نحو القضية
الفلس������طينية .فمع تش������كيلة نتنياهو لم يع������د من مكان لش������عارات مضلِّلة مثل
«التمس������ك بعملية الس���ل��ام» واملراهنة على «حل الدولت���ي��ن» وتعليق اآلمال على
اجلوالت التفاوضية .ولهذا ،بات مزعجاً لألطراف الغربية ولش������ركاء التس������وية
السياسية في اجلانب العربي الرسمي ،أن يجاهر ليبرمان ومعه نتنياهو برفض
إقامة الدولة الفلسطينية ،ومن ثم يقبالن بخريطة الطريق التي تُفضي في نهاية
تطبيقه������ا ،إذا ّ
متت ،إلى دولة ما ممكن أن يطلق عليها فلس������طني .فهذا يص ّعب
املهمة ويس������بب اإلحراج ملن يسعى إلى ترويض الش������عب الفلسطيني ومن ورائه
العالم العربي واإلسالمي.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

أمامنا فرصة مهمة في حتقيق اختراقات في اجلس������م السياس������ي األوروبي من
زاويتني:

الزاوي������ة األولى تتحقق من خ���ل��ال محاولة زعزعة العالقة االس������تراتيجية بني
الكي������ان الصهيون������ي والعالم الغرب������ي ،وخصوصاً األوروبي من������ه .ويفرض ذلك
التح ّرك بحملة دبلوماس������ية فلسطينية وعربية وإسالمية ،مع بعض احللفاء في
العالم على املس������تويني الرسمي وشبه الرسمي ،ملصلحة الضغط على األطراف
الغربي������ة بأن تقف أمام احلقيقة ،وتعاقب الدولة العبرية على سياس������ة حكامها
اجلدد ،الذين يجاهرون بكل ما يُعاقِ ب عليه القانون الدولي مما يُعتبر عنصرياً
وإجرامياً .وكثيرة هي األمثلة في املواقف الغربية الس������ابقة ضد حاالت مشابهة
كثيرة ،من مثل التعامل احلازم مع إشراك أقصى اليمني في احلكومة النمساوية
ُفض إلى نتائج كبيرة ،فإنها س������تحدث أثراً
س������نة  .2000هذه احلمل������ة وإن لم ت ِ
وإرباكاً ولو باحلدود الدنيا.
تفتح هذه التح ّوالت الباب واسعاً أمام ك ّل القادة والسياسيني العرب املترددين في
التعامل بإيجابية مع كس������ر احلصار عن الشعب الفلسطيني خوفاً من الضغوط
ويصححوا اخلطأ التاريخي الذي اقترفوه
الغربية ،بأن يقوموا بواجبهم األخوي
ّ
بحق إخوانهم .وهذا ينطبق بشكل أكبر على اإلخوة في القيادة املصرية.

أم������ا الزاوية الثانية ،فهي في محاولة تعرية املوقف الغربي من انتخاب الش������عب
الفلسطيني حلركة «حماس» بأغلبية كبيرة في انتخابات املجلس التشريعي ،في
كان������ون الثاني (يناير)  ،2006التي تعامل العال������م الغربي مع نتائجها بكل صلف
وعدوانية ولم يقبلها .بل مت فرض احلصار على أهل غزة طوال السنوات الثالث
املاضي������ة .وعليه فهن������اك فرص أفضل للضغط من أج������ل تعديل املوقف الغربي
باجتاه رفع احلصار ،وقبول خيار الش������عب الفلسطيني .هذا ما بات ممكناً بعد
االنتخابات اإلس������رائيلية األخيرة ،وبعد رؤية الزعماء الغربيني يلتقطون الصور
واح������داً بعد اآلخر جنب������اً إلى جنب مع ليبرمان .وذلك مم������ا يراكم قناعة بدأت
تترس������خ لدى مزيد من الغربيني ،بصعوبة كس������ر إرادة الش������عب الفلسطيني أو
ّ
تغييب املقاومة واحلركة اإلس���ل��امية في فلس������طني عن املشهد السياسي العام،
وبالتال������ي صعوبة القفز عليها إلى درجة االس������تحالة .وه������ذا هو أحد إجنازات
الشعب الفلسطيني بصموده طوال حرب غزة وانتصاره فيها.
نحتاج إلى كل ن ّية مخلصة تريد اخلير للشعب الفلسطيني ،في أن تستوعب هذه
الدروس وتتح ّرك بإيجابية .وهذا ال يندرج حتته وبالتأكيد تهنئة نتنياهو بحلول
عيد الفصح اليهودي ،أو توجيه الدعوة له لزيارة مصر.
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جملة «العـودة» و�إعالم العـودة

يحتاج الش������عب الفلس������طيني في ما نعتقد إلى َط ْرق كل املج������االت املتاحة لكي
يحاف������ظ على حقوقه .وه������ذا يعني العناي������ة باجلوانب السياس������ية واإلعالمية
والثقافي������ة واالجتماعية واألكادميي������ة والقانونية وغيرها م������ن جوانب مقارعة
االحتالل في امليدان من قبيل املقاومة املسلحة مبا يدعمها من جوانب لوجستية
وأمني������ة ،في ما ميكن أن يُك ّون ش������مولية الفهم لطبيعة الصراع مع كيان غاصب
اس������تخدم كل هذه اجلوانب ،وال نتردد في القول بأن������ه أبدع فيها .ويبرز جانب
اإلع���ل��ام كخادم لكل اجلوان������ب املختلفة لكي تصل مبتغاها .وال يس������تغني عنه
أصحاب املش������اريع ،وخصوصاً املمتدة منه������ا واملتنوعة اجلوانب ،كما هو احلال
في القضية الفلسطينية.
ونعيش ف������ي مجلة «العودة» تطبيقاً عملياً لهذا ،عبر دورية متخصصة س������بقت
املجلة زمنياً وصدرت عن مركز العودة الفلسطيني منذ بدايات تأسيسه في لندن
ربيع  .1996وتخصصت في تس������ليط الضوء على ِحراك الالجئني الفلسطينيني
وكل م������ا يتعلق بح������ق عودتهم لديارهم التي ُه ِّجروا منها ع������ام  .1948وقد أدار
حترير تلك النش������رة التي حملت اس������م «العودة» أيض������اً ،الزميل عرفات ماضي،
مدير مركز العودة الفلس������طيني ،واعتمدت مراس������لني في مناطق املخيمات في
الشتات وفي الضفة الغربية وقطاع غزة ،نستذكر منهم الزميل أحمد أبو شالل
ابن مخيم بالطة قضاء منطقة نابلس في الضفة الغربية ،الذي س������قط جريحاً
في أحداث انتفاضة األقصى ويعيش إعاقة دائمة نس������أل الله له الش������فاء منها.
وأخذت الدورية شك ً
وسع
ال وموقعاً لها على الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) ،مما َّ
من مجال االستفادة منها واخترقت حواجز جغراف ّية في العالم الفسيح.
وبع������د صدور ما يقرب من مائتي عدد منه������ا ،أدرك القائمون على مركز العودة
أهمية تطوير النش������رة ،ملا الق������وه من ردود فعل مهمة على اس������تمرار صدورها
وك ِّم املادة التي نُش������رت ،واألهمية القصوى لرفع درجة الوعي لدى أبناء الشعب
الفلسطيني بحق العودة .وكثرة الفعاليات التي ميكن أن تكون حاضرة ومنتشرة،
فكانت مجلة «العودة» املس������تقلة والصادرة عن «دار العودة للدراس������ات والنشر»
املسجلة في لندن.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

شقّت مجلة «العودة» طريقها في عالم اإلعالم الفلسطيني الهادف واملتخصص.
وبعد مضي ما يقرب من عامني على صدورها ،وبطباعة العدد احلادي والعشرين
منها وصل عدد النسخ املطبوعة إلى  12ألفاً ،وهي تصل بالتوازي إلى  20ألف
عنوان إلكتروني ،ولها صفحة خاصة على اإلنترنت يزورها اآلالف شهرياً ،وتُوزع
في املخيمات الفلس������طينية وف������ي قطاع غزة وعلى بعض أماكن إقامة الش������عب
الفلسطيني في الشتات.
وبعد هذه الرحلة ،وابتدا ًء من العدد القادم ،يُش������ ّرفني أن أس������لم رئاسة حترير
«العودة» للزميل ياس������ر علي ابن قرية َش������عب  -قضاء عكا في شمال فلسطني،
وه������و ال������ذي ولد في مخيم تل الزعت������ر وعاش اللجوء في مخي������م برج البراجنة
ف������ي لبنان ،واحلاصل على ش������هادة التعليم اجلامعي في اللغ������ة العربية والعامل
في حقل الصحافة منذ خمس������ة عش������ر عاماً وعضو احتاد الكتّاب والصحفيني
الفلسطينيني .وزميلنا ياسر ليس غريباً على ُقرائنا ،فهو الذي أدار حترير املجلة
منذ صدورها ،وس������اهم بفعالية في انتظام صدورها وتن ّوع أبوابها والسهر على
متابع������ة تفاصيلها .ل������م يكن باإلمكان الوصول إلى ما وصلن������ا إليه لوال مجهوده
بتوفيق من الله عز وجل.
ونُقدم معه أيضاً الزميل ماهر الش������اويش مديراً لتحرير املجلة .وهو املتخصص
في اإلعالم دراس������ة وممارس������ة أيضاً ،الذي ترأس قس������م التاريخ الش������فوي في
جتمع العودة الفلس������طيني «واجب» في س������وريةُ .ولد وعاش في مخيم ِس������بِينة،
أحد مخيمات دمشق ،بعدما هاجر أهله من قرية غوير أبو شوشة قضاء طبريا
شمال فلس������طني .نعتقد أن املجلة ستأخذ طريقها للتطوير والتنوع والتوزيع مع
هذا الطاقم املتخصص واحملترف ومع مراسليه في مناطق اللجوء.
من الضروري ،ونحن في هذا احلال من التر ّدي في النزاع الفلسطيني الفلسطيني
والعل ّو اإلس������رائيلي أن تكون هناك مناذج مهمة داخل الساحة الفلسطينية تُشعر
الش������عب الفلس������طيني بأن هن������اك عناية بقضاي������اه الرئيس������ية ،وال جتعل العدو
الصهيوني يتحرك في مس������احة ال ينازعه فيها أحد .وقد سعينا -وما زلنا -إلى
أن تكون مجلة «العودة» مثاالً في هذ اجلانب .بالتأكيد كانت هناك أخطاء فنية
غي������ر مقصودة ،لكن عزاءنا أن نِياتنا وعزمنا في أن نكون في الطريق الصحيح،
ولن نتوقف!
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العدد الثاني والعشرون – السنة الثانية – متوز (يوليو) 2009

م�شروع �أوباما حاجة �أمريكية ..والرهان على ال�شعوب
احلديث الطاغي في هذه الس������نة ،الذي قد يس������تمر لثالث سنوات أخرى على
األرجح ،هو مرحلة الرئي������س األمريكي اجلديد باراك أوباما .هذه املرحلة التي
اتسمت منذ بداياتها –على مستوى العالم -بتأثير الوعود التي أطلقها «املرشح»
أوبام������ا ،وتبينّ أن معظمها صعب التنفيذ حتى لو كانت النية موجودة ،فالواليات
املتحدة محكومة من مؤسسة ال من شخص واحد..
تغييري ،وهو أيضاً منفتح على اآلخر ،ولكن املرحلة التي
ال ينكر أحد أن أوباما
ٌ
مي ّر بها املشروع األمريكي (من إمبراطورية حتكم العالم إلى دولة تقود العالم)،
الرئيس الس������ابق جورج
ه������ي نفق ضروري للنفاذ من عنق الزجاجة التي أوصل
ُ
ال أو آج ً
بوش بالده إليها ..وكان ال ب ّد من التح ّول إلى هذا املس������ار عاج ً
ال .غير
أن استش������راف أوباما للواقع واملس������تقبل جعله يبدو أنه هو من يقود التحول ،ال
العكس.
وحت������ى لو ع������اد بوش أو حزبه إلى الس������لطة ،كانوا سيس������يرون ،لكن ببطء ،في
االجتاه نفس������ه .فالورط������ة األمريكية في «حكم» العالم جتلّ������ت في تدهور أمنها
في العراق ،واس������تعادة الطالبان في أفغانس������تان زمام املب������ادرة ،حتى قيل إنهم
يحكمونه������ا في اللي������ل ويتركونها في النهار ،بل قال بعض املراس������لني إن طالبان
تس������يطر على أكثر من نصف أفغانس������تان .فوق ذلك كله ج������اءت ثالثة األثافي،
فأصاب������ت الواليات املتحدة م������ن الداخل ،حيث تدحرجت األزم������ة االقتصادية
وانهارت كأحجار الدومينو الشركات املالية واملصارف الكبرى وسوق العقارات..
وهو ما جعل اإلدارة األمريكية نفس������ها تش������عر بثقل األزمة عليها نفس������ها ،بعد
ارتفاع نسبة البطالة بشكل الفت.
في ما يخ������ص املنطقة ،فقد «هجم» أوباما عليها بخط������اب منفتح ،بعدما تأكد
لدوائر القرار في واش������نطن أن العصب املش������دود حملور املمانعة جتاه محاوالت
االستئصال لن يزيدها إال قوة ،بالتالي فإن حروب «لبنان  »2006و«غزة »2009
زادت من شعبية قوى املقاومة على املستوى العربي واإلسالمي عموماً .وأوصلت
«سمعة» الواليات املتحدة في املنطقة إلى أسوأ مستوياتها.
ُ

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

حتس������ن صورتها عملياً ،وليس
أمام ه������ذا املأزق ،بات على الواليات املتحدة أن ّ
بحملة عالقات عامة وإعالن������ات مدفوعة األجر ،أو مبحطات إذاعية وفضائية
موجهة إلى املنطقة .ولم يكن أمام خبرائها مناص من إعادة توجيه البوصلة من
جديد السترجاع النقاط املعنوية الكثيرة التي خسرتها في عهد بوش.
من هنا ،أراد أوباما أن يقدم شيئاً من أجل حتريك عملية التسوية في املنطقة،
وب������دأ العمل على املبادرة العربية بطرحه ش������طب حق العودة على امللك األردني
عبد الله (الذي نالت زيارته لواشنطن ما يشبه التوكيل من بقية الزعماء العرب)،
من أجل العمل على ح ّل الدولتني بأفق مريح .غير أن مشروعه متأزق ثانية بفوز
حكومة اليمني املتطرف في «إس������رائيل» الذي يرفض مطلقاً حل الدولتني .فما
الذي «سينتزعه» أوباما للعرب من اليمني احلاكم في الكيان الصهيوني؟
املبادرة العربية لم تعد كافية ليتحرك في إطارها ،بل إن حل الدولتني مت إفراغه
من مضمونه بعد خطاب رئيس احلكومة الصهيونية بنيامني نتنياهو األخير في
جامعة بار إيالن.
مش������روع أوباما في املنطقة ،وإصراره على «حل الدولتني» ،وفتح آفاق التواصل
م������ع العدو للتفاوض ،في ظل إصرار هذا العدو عل������ى عدد من «الثوابت» ،أعاد
أوباما إلى املربع األول :عنق الزجاجة.
واآلن بات أوباما في مأزق بني طرفي نقيض ،إذ كيف ميكن مشروعه االنفتاحي
أن ينجح من دون حتقيق تق ّدم ملحوظ في الشرق األوسط؟
من هنا ،يحتاج أوباما إلى «حلول خ ّ
القة» والبحث عن مساحات جديدة للحوار،
واألغلب أنه يحتاج إلى مبادرة جديدة ،وهنا احلذر!
نخش������ى ،أمام هذا الضي������ق األوبامي ،أن يكون احلل بالنس������بة إليه هو املتنفس
العربي عبر تقدمي مبادرة جديدة أو صيغة مع ّدلة ملبادرة بيروت ،تتخلى عن حق
العودة ،وتس������لّمه «من أجل إنقاذ باراك حس���ي��ن أوباما» .وبذلك تقدم له خشبة
خالص ملشروعه في املنطقة.
في لبنان ،تس������ري ش������ائعات عالية الصوت وقوية التأثير ،م������ن مصادر مطلعة،
يتحدثون فيها عن التوطني بقوة ،بل هناك تفاصيل ّ
مت نش������رها عن كيفية توزيع
فلس������طينيي لبنان على دول العالم ،وخاصة بعد الزيارات املتعددة للمس������ؤولني
األمريكيني إلى بيروت.
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أمام هذا التحدي ،يبقى الرهان على الش������عب الفلس������طيني ،الذي كلما تأزمت
احلالة وانس������دت اآلف������اق ينهض من جدي������د بانتفاضة جديدة تغ ّي������ر القرارات
وتعيد احلس������ابات في املنطق������ة إلى املربع األول ،ليحمل ل������واء التحرير والعودة
باملقاومة..

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

العدد الثالث والعشرون – السنة الثانية – آب (أغسطس) 2009

عبثـ ًا يحـاولون..
تشتد
في الش������هر املنصرم ،أخذت إرهاصات العنصرية الرس������مية اإلسرائيلية
ّ
وتأخذ ش������كلها الرس������مي ،حيث س������يتنافس وزراء اليمني طوال هذه الفترة في
«اإلجن������ازات» العنصرية من خالل قرارات تطال الوج������ود االجتماعي والثقافي
لفلسطينيي ..48
فقد صدر قراران عنصريان كبيران في خالل شهر واحد ،أحد هذين القرارين
لم جترؤ حكومات الكيان الصهيوني منذ  61عاماً على اتخاذه.
القرار األول ،هو إصدار وزير املواصالت الصهيوني يسرائيل كاتس قراراً بتهويد
أس������ماء البلدات واملدن املكتوبة على الالفتات املنتش������رة في الشوارع والطرقات
الرئيس������ية ،وذلك بش������طب األس������ماء العربية واإلجنليزية ،واإلبق������اء فقط على
األس������ماء العبرية ،ويقتضي ذلك أن تصبح القدس فقط «يروش���ل��امي» ،وتصبح
الناصرة «نتس������يرت» ،وال يبقى من الفتة صفد إال «سفاد» ،وال يبقى من عكا إال
«عكو» ،وال من اخليل إال «حيفرون».
أم������ا الق������رار الثاني ،فهو إص������دار وزير التربية جدعون س������اعر ق������راراً يقضي
بشطب كلمة «النكبة» من الكتب املدرسية املخصصة لتالميذ املرحلة االبتدائية
لفلس������طينيي  .48رغ������م أن هذا املصطل������ح الذي أُق ّر قبل عامني يظهر بش������كل
هامشي جداً وال يعكس حقيقة ما جرى عام .1948
بالعودة إلى القرار األول ،يقول املؤرخ ش������كري ع ّراف إنه قبل احتالل فلسطني،
منذ  122عام������اً ( ،)1887عمل الصهاينة األوائل ،أي جنود (ما قبل) االحتالل،
و«عبرنتها» ،يومها أصبح اسم قرية
على طمس أسماء القرى واملدن الفلسطينية َ
«مل ّب������س» عبرياً «بيتح تكفا» أي باب األم������ل ،وقرية «اجلاعونة» أصبحت «روش
بينا» أي رأس الزاوية ،وهو مصطلح توراتي.
وقد أصبح ذلك رسمياً في سنة  ،1922حني شكلت الوكالة اليهودية جلنة أسماء
إلطالقها على املس������توطنات اجلديدة والقرى القدمية .ومنذ ذلك التاريخ حتى
 1948مت تغيير أسماء  216موقعاً .وبعد عام  1948حتى اليوم مت تغيير أسماء
«عبرنة» األس������ماء من دون محو
 560موقع������اً .هذا في ما يخ������ص التغيير ،أما َ
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السابق ،فقد طالت  7000اسم على األقل.
بأن حكم الشعوب وتغيير مفاهيمها
العقلية الكولونيالية الصهيونية توهم احملت ّل ّ
س������هل التنفيذ ،فيظن أن تغيير أسماء الش������وارع في فلسطني سوف يساهم في
إذاب������ة املجتمع ومفاهيمه حتت املظلة الصهيوني������ة ،ويخضعه إلرادتها ،فتنمحي
شخصيته في قوة شخصية احملتل وينحني إصراره أمام اإلرهاب.
هم ال يعلمون أن زمن التغييب ذهب ،وأن الفلسطيني املقهور الذي ُه ّجر وأُسكن
في املخيمات ،لم يعد وحده .فقد امت ّد وجوده ونضاله في املكان والزمان ،فانتشر
في زوايا األرض وأقاصيها ،وأينما ذهب تراه يحمل وطنه معه وينشط لفلسطني
في حلّه وترحاله .وقد غطى انتش������اره الكرة األرضية ،ولعل في الفعاليات التي
ش������هدها مطلع هذا العام دلي ً
ال على س������عة انتش������ار الش������تات الفلسطيني ،هذا
االتس������اع الذي ظن العالم أنه سيُذيب الفلس������طيني في مجتمعات تُنسيه وطنه،
وسع وطنه بحجم هذا العالم.
فاجأ العالم بأنه ّ

كم������ا أن معادلة الزمان ،لها دورها ،فالقضية ّ
جتذرت في أربعة أجيال طويلة لم
ُنس الفلسطيني وطنه ،وها هو اجليل اخلامس يتشرب فلسطني منذ الرضاعة.
ت ِ
وقد ش������ارك الكثير من األهالي في الفعاليات الفلس������طينية وهم يج ّرون عربات
األطفال في املسيرات واملهرجانات.
لقد فش������ل االحتالل طوال  61عاماً في نزع متسك الفلسطيني بأرضه ،فلماذا
يظن أنه س������ينجح اآلن؟ وأي ساذج سيعتقد أن نزع الفتات من الشوارع ستؤدي
إلى تغيير الواقع؟ إن الذين حاولوا أن يس������رقوا التاريخ وفش������لوا ،لن يستطيعوا
سرقة الواقع أو تزييفه ،وبالتالي سيفرض هذا الواقع معادلة املستقبل التي لن
تكون إال لنا والنتصارنا وعودتنا.
لقد فشلوا في املاضي ،ولن ينجحوا اليوم ،والتزييف يكتبونه حبراً على ورق ،أما
الواقع فيكتبه د ٌم على تراب أغلى من الذهب.
ويوم������اً بعد يوم ،تزداد الذاكرة حضوراً في وجدان الفلس������طينيني مهما تعاقبت
األجيال واتس������ع الش������تات ،وعبثاً يحاولون ..ولن يفلحوا في تغييب هذه الذاكرة
املمتدة جذورها في الزمان وتعاقب األجيال .وفي املكان ،وانتشار الفلسطينيني
في الشتات.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

العدد الرابع والعشرون – السنة الثانية – أيلول (سبتمبر) 2009

من �أجل القد�س ..عا�صمة الثقافة وال�صراع

تش������هد املنطقة في هذه املرحلة وضعاً حساس������اً ومهماً ،يحت������اج منا إلى جهود
جبارة لنكون على مس������توى التحديات احمليطة بنا .وفي ظل مناس������بتني مهمتني
ومفصليتني في التاريخ املعاصر للقضية الفلس������طينية ،ال بد أن نستشعر أهمية
املرحلة وندرك التزاماتنا وواجباتنا جتاهها.
ورغ������م أننا نقف اليوم بني الذكرى األربعني إلحراق املس������جد األقصى والذكرى
التاس������عة النتفاضة األقصى ،في فت������رة زمنية يُفترض أن تش������كل رافعة للعمل
الوطن������ي ،غير أن العكس هو الذي يحدث ،فقد أمس������ك زمام احلكم في الكيان
ّ
املكشرة عن أنيابها ،وأخذت تنفّذ
اإلسرائيلي مجموعة من «وحوش الصهيونية»
في فترة وجي������زة ،متحدي ًة العالم ،املخططات التي عمل لها الكيان منذ س������تني
عاماً ،ففي أقل من ش������هرين أظهر العدو شراس������ة «قانونية» في التعامل ،فأخذ
يصدر األحكام والقوانني العنصرية ضد فلسطينيي .48
فبعدم������ا أعلن رئيس حكوم������ة االحتالل بنيامني نتنياهو ف������ي  ،2009/7/13أن
االعتراف الفلس������طيني بيهودية «إس������رائيل» هو مفتاح السالم ،قررت احلكومة
اإلس������رائيلية في اليوم نفسه تهويد أس������ماء املدن والقرى العربية داخل أراضي
 ،48وش������طب األس������ماء العربية عن الفتات الطرق واس������تبدالها بأسماء عبرية.
وبعد أقل من أس������بوع ،في  ،2009/7/19أقر الكنيس������ت (البرملان) اإلسرائيلي
قانون «النكبة» الذي مينع الفلس������طينيني في الداخل من إحياء نكبة عام .1948
وبعدها بثالثة أيام ،حتديداً في  ،2009/7/22أصدر وزير التعليم اإلس������رائيلي
قراراً بش������طب مصطلح «النكبة» من مناه������ج التعليم العربي في داخل األراضي
احملتلة سنة .1948
وأخيراً ،أق ّر الكنيس������ت ف������ي  2009/8/4قانوناً خلصخص������ة أراضي الالجئني
الفلس������طينيني املهجرين ،إذ س������يتيح القانون اجلديد بيع أراضيهم املصادرة إلى
طرف ثالث (يهودي) ،األمر الذي يع ّرض الوجود العربي الفلسطيني للخطر.
إنه تكثيف التهويد للبشر واحلجر في عموم املناطق احملتلة عام  ،1948غير أنه
يركز جهده ويغرس أنيابه هذه املرة في القدس ،فيهدم البيوت ويطرد الس������كان
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ملحة وضرورية
ويصادر الهويات ومينع حت������ى احتجاجاتهم ،لذلك فإن احلاجة ّ
إل������ى أن نقفز في تعاملنا مع القدس من مربع الش������عارات (فهي ليس������ت مجرد
شعار) إلى مربع الترجمة العملية لهذه الشعارات على أرض الواقع .واقع عملي
يتضمن الواجب املنوط بنا جتاه هذه املدينة.
إزاء هذه التحديات ،نعتقد أنه لم يتم التعامل مع القدس عاصم ًة للثقافة العربية
لع������ام  2009مبا يليق بها مدين ًة جتم������ع األديان واحلضارات والتاريخ واحلاضر،
حيث مثلت ومتثل دائماً عنوان الصراع ومعيار قوة األمة وهيبتها.
كذل������ك ،لم يتم التعامل مع األقصى في الذكرى األربعني إلحراقه ،مبا يعنيه من
أهمية قصوى متام العشرية الرابعة ،وما يقتضيه ذلك من توسيع دائرة النشاط
مكاناً وزماناً ،إذ لم يعد يقتصر إحياء الذكرى على يوم  21آب (أغس������طس) ،بل
كان يجب إحياء هذه الذكرى طوال الشهر املذكور على األقل.
إذا قلن������ا إن التعام������ل مع القضية الفلس������طينية يجب أن يك������ون فوق اخلالفات
الداخلية الفلس������طينية ،س������يع ّده البعض نوعاً من املزايدة السياسية ،إذ تختلف
األطراف في حتديد ماهية فلس������طني وحدودها وحقوقها وثوابتها ،حتى إن حق
الع������ودة إليها بات مثار ج������دل في التفاصيل .غير أن أحداً ال ميكنه أن يزعم أن
الدع������وة إلى حتييد الق������دس واألقصى وجتنيبهما اخلالف������ات الداخلية مزايدة
سياسية.

لذلك ،فمن حق ش������عبنا أن يطال������ب اجلهات الفلس������طينية الفاعلة ،وخصوصاً
جناحي القضية الفلسطينية وضفتيها السياسيتني (فتح وحماس) ،التعالي على
َ
اخلالف������ات ،من أجل تضامن أكبر مع القدس واألقصى ،مبا متثالنه من أهمية
كبرى في الصراع مع االحتالل ماضياً وحاضراً ومستقب ً
ال.

جملة العـودة
كلمات على طريق العـودة
«�إعـادة نظـر»
بـالل احل�سـن
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العدد اخلامس – السنة األولى – شباط (فبراير) 2008

«�إ�سرائيل» ال تتفاو�ض مع الفل�سطينيني

ملاذا يُ َ
نظر إلى كل نقد للمفاوضات اجلارية مع «إسرائيل» على أنه نقد للسلطة
الفلسطينية؟ آن األوان ألن يُ َ
موجه إلى «إسرائيل»،
نظر إلى هذا النقد على أنه ّ
وإلى السياس������ة األمريكية التي تدعم «إس������رائيل» ،وأن هذا النقد في العمق هو
دعم وحماية للس������لطة الفلس������طينية ،وهو أيضاً حماي ًة للقضية الفلسطينية من
انزالقات جديدة.
هذه النظرة ليس������ت ش������طحاً في اخليال ،وليس������ت جتمي ً
ال ملا ال ميكن جتميله.
إنها محاولة لرصد املوقف اإلسرائيلي ،ولرصد املوقف األميركي على حقيقته.
ولنذكر بعض ما ال تهتم به الصحافة كثيراً.
ماذا يعني انعقاد عشرة لقاءات بني الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إيهود
أوملرت ،من دون الوصول إلى نتيجة تذكر؟ يعني أن اإلس������رائيليني ال يفاوضون،
ب������ل يحاولون فرض موقفه������م ورؤيتهم على املفاوض الفلس������طيني .وانتقاد هذه
اللقاءات العبثية ،هو في جانب أساسي منه حماية للرئيس عباس من محاوالت
االس������تهانة به ومبوقفه .إن الرئيس عباس يؤمن بجدوى التفاوض ،وينتقد علناً
إطالق الصواريخ ويقول إنها ال جتلب سوى الدمار ،وهو يجرب نظريته وأسلوبه
إل������ى آخر مدى .لكن املفاوض اإلس������رائيلي ال يس������تجيب ،فكي������ف نحمي كرامة
املفاوض الفلس������طيني إذاً؟ ال سبيل إلى ذلك إال بنقد املفاوضات ،وبالدعوة إلى
االحتجاج عليها ،والتخلي عنها .وأحياناً يكون التخلي عن املفاوضات هو أفضل
وسيلة للتفاوض.
وأيضاً ..ماذا يعني أن تتعمد «إسرائيل» توجيه اإلهانات للسيد أحمد قريع رئيس
الوفد املفاوض؟ إن احلواجز اإلس������رائيلية تتعمد إيقاف السيد قريع ،مرة أمام
مبنى املفاوضات ،فتمنعه من الوصول إليه ،ومرة عند معبر الكرامة أثناء قدومه
من األردن اس������تعداداً للقاء جديد ومفاوضات جديدة .هل جتري هذه اإلهانات
بالصدفة؟ الكل يعرف أن اجلواب هو ال ،وأن «إس������رائيل» تريد كس������ر معنويات
املفاوض الفلس������طيني ،وتصغير قامته ،كي ينعكس ذلك على موقفه داخل جلسة
إن على الفلسطيني أن
التفاوض .وهي رس������الة إسرائيلية غير مباش������رة للقولّ ،
يرضخ لإلس������رائيلي في حصيلة التف������اوض .ويأتي انتقاد املفاوضات هنا دفاعاً

إعادة نظر – بالل احلسن

عن كرامة رئيس الوفد املفاوض ،وإعالن رفض ملا تخطط له «إسرائيل».
أيض������اً وأيضاً ..ماذا يعني أن تعلن «إس������رائيل» أنها تري������د أن تتفق مع الرئيس
األمريكي على مواصفات الدولة الفلسطينية ،وأنها ستكون دولة منزوعة السالح،
ومعابرها حتت س������يطرة «إسرائيل» ،وأجواؤها ومياهها اإلقليمية حتت سيطرة
«إس������رائيل» ،وغور األردن حتت سيطرة «إسرائيل» وجيشها ،ولـ«إسرائيل» أيضاً
حق اجتياح الضفة الغربية إذا ما نش������بت حرب في املنطقة .إن «إسرائيل» تكرر
هنا ما طرحته في مفاوضات كامب ديفيد  2000ورفضه الرئيس الراحل ياسر
عرفات في حينه .إنها تتفاوض بشأن كيان يعيش داخل القبضة اإلسرائيلية وال
ميت إلى االستقالل والسيادة بصلة .فماذا يضير املفاوض الفلسطيني إذا ما ّ
مت
ّ
نقد هذا املوقف اإلسرائيلي؟ أليس النقد هنا دعماً للمفاوض الفلسطيني؟!
أخيراً ..لقد قال كاتب إسرائيلي شهير إن «إسرائيل» ال تتفاوض مع الفلسطينيني،
وال تتف������اوض مع الرئيس محمود عباس ،إنها تتفاوض مع األمريكيني .تريد من
الرئي������س بوش موقفاً يؤيد تصورها للدولة الفلس������طينية ،وأن يكون هذا املوقف
مكتوباً وليس شفهياً فقط.
لق������د حصلت «إس������رائيل» من الرئيس ب������وش على وثيقتني ،وثيق������ة «رؤية بوش»
الت������ي وضعت خطة التخلص من القيادة الفلس������طينية ،ووثيقة «وعد بوش» التي
وشرعنت تعديل احلدود ،وبقاء
شرعنت االستيالء على أرض فلسطينية جديدة،
َ
َ
االس������تيطان ،وإلغاء حق العودة لالجئني .وها ه������ي تطلب منه اآلن وثيقة ثالثة.
إذاًَ ..من يفاوض من؟ وإذا كانت «إس������رائيل» تفاوض واش������نطن فقط ،فلماذا ال
ينسحب املفاوض الفلسطيني من املشهد ،ليكون انسحابه دفاعاً عن قضيته؟

63

64

كلمات على طريق العـودة  -مجلة العـودة

العدد السادس – السنة األولى – آذار (مارس) 2008

جورج حب�ش ور�سالته الباقية
سؤال ال بد أن نطرحه على أنفسنا ،ألنه ينطوي على مضمون كبير.
ملاذا بادر الفلس������طينيون جميعاً إلى املشاركة في وداع الراحل جورج حبش؟ ملاذا
خ������رج الناس في املدن والقرى الفلس������طينية في تظاهرات عزاء ش������عبية وداعاً
للفقيد؟ ملاذا حرص الفلس������طينيون م������ن جميع االجتاه������ات ،الدينية والقومية
واليس������ارية ،على املش������اركة في جنّاز القائد الراحل؟ مل������اذا كانت الفصائل كلها
موجودة ف������ي وداعه؟ ملاذا أقدم الكتّاب العرب ،م������ن أصدقاء جورج حبش ومن
خصومه ،على الكتابة عنه في أيام رحيله؟
إنها ظاهرة تس������تدعي التوقف والدراسة .ظاهرة تستدعي التوقف الستخالص
املعان������ي والدروس منها .ليس ألنه������ا تتعلق برحيل قائد ،ب������ل ألنها تطرح علينا
جميعاً مس������ألة القيادة ،ومواصفات القائد ،ومس������ؤوليات القائد ،وخلق القائد،
وممارس������ات القائد ،واملواقف السياسية للقائد .فاملشاركات اجلماعية الشاملة
الت������ي أش������رنا إليها ،لم تكن حتية توجه إلى ش������خص في ي������وم وداعه ،بل كانت
استفتاء على صفات هذا القائد وممارساته .كانت تقديراً وتقومياً لتلك الصفات
واملمارسات ،وكانت استفتا ًء يجيب بنعم على كل تلك الصفات ،ويجيب بال على
كل تلك املواصفات واملمارسات التي ّ
تشذ عنها لدى القادة اآلخرين.

فالكتّاب حني كتبوا ،واملناضلون حني حتدثوا عن خلقه الشخصي ،حتدثوا جميعاً
عن االستقامة ،والنظافة ،والتعاطف مع اآلخرين كباراً وصغاراً ،والعيش سلوكاً
وأدا ًء حس������ب ما يطلب من اآلخرين أن يكون س������لوكهم وأداؤه������م .قالوا جميعاً
إنه كان جتس������يداً لذلك ،وس������باقاً عليهم جميعاً ف������ي األداء والتنفيذ .ولذلك..
ملس������وا فيه الصدق ،والتواضع ،واالنضب������اط ،والتضحية ،والبعد عن اإلغراءات
واملظاهر ،وحاولوا أن يجاروه في ذلك ،كل حس������ب اس������تطاعته ،فأحبوه قائداً،
وأخ������اً ،وزمي ً
ال ،ورفيق درب ،وحزنوا عل������ى غيابه من أجل ذلك كله .حزنوا عليه
ش������خصياً ،وكأنهم خس������روا فرداً من عائلتهم ،خس������روا أباً أو أخ������اً أو صديقاً
عزي������زاً .وأدركوا في حلظة الفراق امل������ ّر ،مدى أهمية اخللق والنظافة والتواضع
واالنضباط لدى القائد الكبير ،وأدركوا دون أن يقولوا ،مدى فداحة فقدان هذه
الصفات لدى قادة آخرين ،يعايشونهم ،ويراقبون كيف يعيشون وكيف ميارسون،

إعادة نظر – بالل احلسن

وبخاصة بعد أن باتت هذه املس������ألة في غاية األهمية ،في الواقع الفلس������طيني
الراهن ،وحني بدأ املناضلون يفكرون باألخذ بدل العطاء ،وباملكسب والربح بدل
اإلقدام والتضحية.
نق������ول كل ذل������ك من دون أن نقلل م������ن القيمة الفكرية ،أو م������ن القيمة النضالية
للراحل جورج حبش .فالرجل كان شديد اإلميان بأن قضية فلسطني هي قضية
عربية ،وهو حني جاء إلى النضال الفلس������طيني املباشر من النضال القومي في
«حركة القومي���ي��ن العرب» أ ّدى الدور األبرز في تأسيس������ها وإطالقها ،جاء وهو
مش������بع بذلك البعد العربي للنضال الفلس������طيني ،ذلك البع������د الذي يقف على
النقيض من كل تلك النظريات التي تقول اآلن ،إن حل قضية فلس������طني هو حل
فلسطيني ،وإن تطبيق ذلك هو في حل من نوع «اتفاق أوسلو» املنفرد.
وهو حني شعر بأنه أعطى كل ما يقدر عليه لـ«اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني»،
وكأمني عام لها منذ تأسيس������ها ،لم يتردد في أن يتخلى عن موقعه هذا ،مسلّماً
الراي������ة إلى املناضلني الذين اختاره������م وه ّيأهم ألداء األدوار القيادية ،فل ّبوه ولم
يخذلوه ،شهداء وأسرى ،من أبو علي مصطفى إلى أحمد سعدات .وحني تخلى
عن دوره القيادي األول ،لم يذهب إلى بيته للراحة واالس������تجمام ،بل كلّف نفسه
مبهمة أش������د وأقسى ،فأنش������أ مركزاً لألبحاث ،وسعى ألن يجمع حوله كل طاقة
فلسطينية أو عربية .وطرح على نفسه وعليهم سؤاالً واحداً كبيراً :ملاذا فشلنا؟
ملاذا فش������لت احلركة الوطنية العربية في حتقيق الوحدة وبناء االشتراكية؟ وملاذا
فشلت الثورة الفلسطينية في إجناز شعار التحرير؟
مات جورج حبش ،وهو يطرح هذا الس������ؤال على نفس������ه كل يوم ،وعلى كل زائر
يجلس إليه ،مات وهو يأمل أن تتمكن مجموعة من الباحثني واملفكرين في تقدمي
إجابة عن هذا السؤال الكبير ،ومن أجل التحرك نحو املستقبل من جديد.
لم ميت جورج حبش وهو يندب املاضي .مات وهو يتطلع إلى حتريك املستقبل.
حتريكه بالفكر أوالً .ثم يأتي بعد ذلك دور اإلرادة والنضال .وهذه هي رس������الته
التي يجب أن تبقى حية بني الناس.

65

66

كلمات على طريق العـودة  -مجلة العـودة

العدد السابع– السنة األولى – نيسان (أبريل) 2008

وثيقة الإدانة الأمريكية
كش������فت وثيقة مجلة (فانيتي فير) جرمي������ة أميركية .جرمية التواطؤ مع فئة من
الناس من أجل إحداث فتنة داخلية عمادها املال والسالح والدم.
حدث ذلك في غزة ،وعب������ر اجلنرال دايتون وخططه األمنية ،ومن خالل بضعة
أش������خاص باعوا أنفسهم للشيطان ،وخدعوا زمالءهم اآلخرين من خالل القول
إن ما يفعلونه هو دفاع عن «السلطة الوطنية» ،إلى أن وقع الصدام الواسع،
لهم ّ
وانتصرت اإلرادة الوطنية على اجلرمية املخططة واملنظمة.
ت������روي الوثيق������ة تفاصيل عن مراحل اإلع������داد والتخطيط ،وتتح������دث عن كبار
املتواطئني باالس������م .وال لزوم لنا نحن الس������تذكار تلك التفاصيل ،فقد عرفناها
وعايشناها بأنفسنا ،حتى أننا اكتوينا بنارها .ولكن األهمية اخلاصة للوثيقة أنها
تفضح املتواطئني ،تش ّهر بهم على مستوى العالم ،وتفضح املسؤولني األميركيني
الذين ميارسون دائماً الوسائل نفسها من أجل استمرار نفوذهم.
وقب������ل أن يكون احملافظون اجل������دد في قلب البيت األبي������ض ،وقبل أن يطرحوا
ش������عاراتهم عن الش������رق األوس������ط اجلدي������د ،وع������ن الفوضى اخل ّ
الق������ة ،وعن
الدميوقراطية واالنتخاب������ات ،كانت جهودهم منص ّبة على أميركا الالتينية ،تلك
البالد الشاسعة التي يعتبرها رجال البيت األبيض حديقتهم اخللفية .لقد أوغل
رجال البيت األبيض فساداً في تلك احلديقة اخللفية ،قبل أن يصل ش ّرهم إلى
غزة ،وقبل أن يعرف الفلسطينيون اسم اجلنرال دايتون الذي جاءنا حتت شعار
مس������اعدتنا في بناء األجهزة األمنية ،وإذا به يبني م������ا يو ِّلد الفتنة وقتل اإلخوة
واملناضل���ي��ن .ففي نيكاراغ������وا ،ذلك البلد الفقير في أمي������ركا الالتينية ،حتالف
رجال الدين مع اليس������اريني ،وأطلقوا ثورة مسلحة ضد عائلة فساد وديكتاتورية
عرفت باسم عائلة سوموزا .وحققت الثورة املسلحة جناحها في ،1979/7/19
وأصب������ح دانييل أورتيغا زعيماً للبالد ،فم������اذا فعلت الواليات املتحدة األميركية؟
عملت س������راً على تشكيل عصابات (الكونترا) ،وم ّولت تلك العصابات من طريق
اإلجت������ار باملخدرات ،وكان صاحب كلمة الس������ر في تل������ك العمليات هو الرئيس
األميركي رونالد ريغان.

إعادة نظر – بالل احلسن

التاريخ األميركي حافل بأحداث مماثلة ،لعل من أبرزها ما حدث في التش������يلي.
فبعد أن وصل إلليندي إلى احلكم بواس������طة االنتخابات التي تتغنى بها الواليات
املتح������دة األميركية ،بدأت تتآمر عليه س������راً من أجل إس������قاطه ،إلى أن مت ذلك
على يد اجلنرال بينوش������يه الذي نظم أكبر مجزرة معاصرة ،حيث قتل معارضيه
باجلملة في مالعب كرة القدم ،بينما كانت الدميوقراطية األميركية تصفّق له.
وباالس������تناد إلى هذه اخلب������رة املديدة في التآمر على الش������عوب ومصاحلها ،مت
تكرار العمل نفس������ه ف������ي قطاع غزة ،وضد حكومة إس������ماعيل هنية التي جاءت
عبر صناديق االقتراع ،وعبر مديح دولي هائل لش������فافية التجربة الدميوقراطية
الفلسطينية.
لق������د جاءت النتائ������ج عندنا مخالفة لكل ما خطط له اجلن������رال دايتون ،وكان ال
بد من معاقبة أولئك الذين أفش������لوا اخلطة األميركية وأس������اؤوا إليها ،أوالً حني
جنحوا في االنتخابات ،وثانياً حني أفشلوا اخلطة املوضوعة إلسقاطهم ،فأُعلن
احلص������ار عليهم بقرار أميركي ،وبُنيت قوى أمنية للقضاء عليهم بقرار أميركي،
وش������نّت احلمالت العسكرية اإلسرائيلية عليهم بقرار أميركي ،وقتل املدنيون مع
األطفال والنس������اء بقرار أميركي .وهنا نسيت أميركا شعار االنتخابات ،ونسيت
شعار الدميوقراطية كما هي عادتها دائماً.
ف������ي هذه اللحظة جاءت وثيقة مجل������ة (فانيتي فير) ،ال لتقول لنا ما نعرفه نحن
بدقة ،بل لتكش������ف للمواطن األميركي حقيقة نظامه ،وحقيقة زيف الش������عارات
التي يرفعها .وإذا كانت حرب احتالل العراق قد بُنيت على الكذب ،فإن الوثيقة
األميركية اجلديدة ،تكشف أن احلرب على الدميوقراطية الفلسطينية قد بُنيت
على الكذب أيضاً.
 ...وما يؤسفنا حقاً ليس هذا الكذب األميركي ،بل تواطؤ ذلك النفر الفلسطيني
معه.
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هل ي�ستطيع كارتر �أن يكون عاد ًال؟
حني تكون «إس������رائيل» غير ق������ادرة على تق ُّبل جيمي كارت������ر ،الرئيس األميركي
األس������بق ،الذي أجنز لها اتفاق كامب ديفيد بني مناحيم بيغن وأنور الس������ادات،
وأخ������رج نتيجة لذل������ك مصر من دائرة الصراع العربي  -اإلس������رائيلي ،فإنها لن
تك������ون قادرة على تق ُّبل أي إنس������ان آخر ،يختلف ولو درج������ة واحدة مع تصورها
لالحتالل والسيطرة والهيمنة.
حجة اإلس������رائيليني في التصرف بوقاحة مع كارتر ،وإلى حد رفض اس������تقباله،
ورفض الس������ماح له بالذه������اب إلى غزة ،أنه يريد فتح ح������وار مع حركة حماس.
وإسرائيل ،ومن ورائها الرئيس جورج بوش ،تصنّف حركة حماس حركة إرهابية
ال يجوز التفاهم معها ،وال يجوز احلوار معها ،حتى من قبل الرئيس الفلسطيني
الراهن ،فكيف إذا كان احلوار مع رئيس أميركي سابق؟
وقد يقول إس������رائيلي ما ،إن الس������بب احلقيقي لرفض احلوار هو الكتاب الذي
أصدره كارتر قبل فترة ،وخ ّير فيه «إس������رائيل» بني «السالم» والذهاب بإرادتها
نحو مواصلة االحتالل للفلس������طينيني ،وإنشاء نظام متييز عنصري (أبارتهايد).
ولكن هذه احلجة ساقطة ومرفوضة ،ألن ما قاله كارتر يقول أكثر منه وأقسى،
قادة إس������رائيليون في مواقع املس������ؤولية والس������لطة .حتى إيه������ود أوملرت ،رئيس
وزراء «إس������رائيل» ،يقول شيئاً قريباً مما قاله كارتر ،فهو يخ ّير اإلسرائيليني بني
اتفاق س���ل��ام تنتج منه دولة فلسطينية ،أو بقاء االحتالل ومواجهة الدميوغرافيا
الفلس������طينية ،وزوال يهودية دولة «إس������رائيل» .وإذا اس������تثنينا اختالف الكلمات
املس������تعملة من قبل كارتر أو م������ن قبل أوملرت ،وجدنا أن املضم������ون في النهاية
واحد.
وهن������ا ال بد من أن نالحظ أن الرئيس األس������بق كارتر ،في مهمته اجلديدة التي
أعطاها الرفض اإلسرائيلي صدى عاملياً ،يعمل في العمق ملصلحة إسرائيل .فهو
يريد «تهدئة» ،أي يريد وقف املقاومة الفلسطينية املسلحة لالحتالل .وهو يريد
أن يكون ذلك باالتفاق .بينما يس������عى وزير دفاع أوملرت ،الذي أصبح رمزاً عاملياً
للقتل اإلجرامي املنظم ،إلى أن يكون ذلك بقوة الطيران واملدافع والرشاش������ات.
وحني ال يستطيع أن ينجز هدفه ،يصبح اقتراح كارتر خالصاً له وجليشه .لكن

إعادة نظر – بالل احلسن

«إس������رائيل» ترفض مهمة كارت������ر ،ألنها ال تريد أن تفكر ،وألنه ليس مس������موحاً
لها أن تفكر ،وألنها دولة (وظيفة) وليس������ت دولة كالدول األخرى .ووظيفتها أن
تكون أداة التنفيذ للمشاريع اإلمبريالية .ألم يسبق أن قامت بوظيفتها هذه عام
 1956ملصلحة اإلمبريالية البريطانية والفرنس������ية ،حني كانت رأس احلربة في
الع������دوان الثالثي على مصر؟ وها هي اآلن متارس دورها ،دور الدولة الوظيفة،
في فلس������طني ،وفي تهديد لبنان وس������وريا ،وفي قتل علم������اء العراق ،وفي رفض
ح������وار التهدئة مع غزة ومع الضفة الغربية ،ملصلحة اإلمبريالية األميركية ،التي
أخذت دور الدول اإلمبريالية الس������ابقة ،وجاءت حاملة مشروع «الشرق األوسط
اجلديد».
وم������ن املؤلم أن نالحظ هنا ،كي������ف يتجند العالم الغرب������ي بأكمله ،لدعم موقف
«إس������رائيل» ،وتخطئ������ة املوق������ف الفلس������طيني مهم������ا كان نوعه .فح���ي��ن يقاوم
الفلس������طينيون االحتالل ،يبدأ الغربي باحلديث عن اإلرهاب .مقاومة االحتالل
إره������اب ،ويجب وق������ف اإلرهاب والذهاب إلى احل������وار .وحني ال يجدي احلوار،
ويذهب بعض الفلسطينيني إلى القيام بعمليات استشهادية ،ال يرى العالم الغربي
منبع املشكلة ،بل يرى نتائجها فحسب ،ويبدأ احلديث عن استفظاع قتل املدنيني
«اإلس������رائيليني» ،بينما يتالشى احلديث عن قتل املدنيني «الفلسطينيني» .وحني
يتجاوب املقاتلون الفلسطينيون مع هذه «االنتقادات» الغربية ،وينظمون مقاومة
فوق أرضهم احملتلة ،وضد جنود جيش يهاجمهم ،ويقتلون جنوداً «إس������رائيليني»
ف������ي املي������دان ،كما حدث في غزة خالل الش������هرين املاضي���ي��ن ،يرتفع في وجهنا
ش������عار «التهدئة» .وهذه كلها« :اإلرهاب» ،و«قتل املدنيني» ،و«التهدئة» ،شعارات
إعالمية ،يس������تنبطها الغرب من خالل دعمه األعمى لـ«إس������رائيل» .وحتى حني
يوافق الفلس������طينيون على ش������عار التهدئ������ة ،ويطلبون مقاب ً
ال ل������ه ،مثل :التهدئة
املتبادل������ة ،والتهدئة الش������املة لغزة والضف������ة الغربية ،ورفع حص������ار اجلوع عن
املدنيني الفلس������طينيني ،وفتح املعابر ،معابر الس������جن الكبير ،يتهم الفلسطينيون
بالتطرف ،وبطرح مطالب تعجيزية ،ويبدأ البحث عن صيغ أخرى للتهدئة ،تريح
«إسرائيل» ،وتضمن استمرار احتاللها.
لنوجه كلمة صغيرة إلى كارتر وجهوده :أيها الرئيس األسبق ،نبارك
نقول كل هذاّ ،
جهودك ،لكن لو أنكم تنطلقون مرة واحدة من التفكير في مصالح شعب فلسطني،
ال من مصالح دولة «إس������رائيل» وعدوانها واحتاللها .أيها الرئيس األس������بق :هل
يجوز أن تتس������اوى مصالح الظاملني مع مصالح املظلومني؟ أيها الرئيس األسبق،
ألم يحن الوقت لتقولوا للعالم الغربي كفى وحشية بحقّ اإلنسانية؟
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العدد التاسع– السنة األولى – حزيران (يونيو) 2008

�أبيع مملكتي بح�صان

تقدم������ت الواليات املتحدة األميركية منذ عام  ،1948عبر رؤس������ائها واحداً بعد
نب سياس������ي،
اآلخر ،نحو تقدمي دعم لـ«إس������رائيل» يصل إلى ح ّد التبنّي .لكنه ت ٍّ
استراتيجي .أما الرئيس األميركي جورج بوش االبن ،فقد أدخل تغييراً أساسياً
على هذه املعادلة ،فقد انتقل من تبنّي السياس������ة إلى تبنّي األيديولوجيا ،فهو ال
يدعم «إسرائيل» فقط ،بل يتبنى رؤيتها التوراتية ألرض فلسطني.
لذلك وصف القادة اإلس������رائيليون خطابه في الكنيس������ت بأنه «خطاب مذهل»،
إن «من النادر سماع خطاب صهيوني بهذه
وقالوا إنه «خطاب صهيوني» ،وقالوا ّ
الدرجة من قادة إسرائيل».
في هذا السياق ،كان طبيعياً أن يبدأ بوش زيارته لفلسطني احملتلة ،بزيارة موقع
معركة «املس������ادا» ،تلك املعركة الرمزية التي جرت أيام الرومان ،حيث حوصرت
مجموع������ة من اليهود ،قرروا في م������ا بينهم االنتحار والقت������ال حتى املوت .وفي
ه������ذه الرواية التوراتية يرتبط تاريخ اليهود بتاريخ فلس������طني ،فهي أرضهم التي
يطرده������م منها الرومان أو العرب أو الفلس������طينيون .هك������ذا كانت بداية خطاب
بوش أمام الكنيست« :هذه األرض لليهود منذ عهود التاريخ السحيقة ،واآلخرون
دخالء عليها» ،ومنهم الفلس������طينيون الذين كانوا يستذكرون على بعد أمتار منه
بالذكرى الستني لنكبتهم وطردهم من وطنهم.
ارتبط������ت ه������ذه الرؤية التوراتي������ة ،في خطاب ب������وش الفريد من نوع������ه ،برؤية
احملافظ���ي��ن اجلدد للعالم .خالصة ه������ذه الرؤية أن على الوالي������ات املتحدة أن
تخوض حرب اخلير والش������ر ،حرب اخلير على الشر ،حرب أميركا على العرب،
وحرب «إس������رائيل» على الفلس������طينيني .وال توجد ضمن ه������ذه الرؤية بالطبع،
ُنصر «إسرائيل» أوالً،
فس������حة مكان حتى للتس������ويات السياس������ية .ال بد من أن ت َ
ثم تقرر هي بعد ذلك ماذا تعطي للفلس������طينيني .تنتصر «إسرائيل» أوالً ،تنتصر
فوق أرضها التاريخية ،ثم تقرر هي إنش������اء دولة فلس������طينية في مكان ما ،وفوق
مس������احة ما .احلق هو لـ«إس������رائيل» ودولة للفلس������طينيني .األرض لـ«إسرائيل»
ودولة للفلس������طينيني .وعلى أس������اس هذا الفهم ،يتحول املوضوع من إنشاء دولة
فلسطينية ،إلى حتديد مفهوم هذه الدولة ومواصفاتها ،ألن هذه الدولة ال تنطلق

إعادة نظر – بالل احلسن

من احلق ،بل مما يقرره اإلسرائيليون حسب مصاحلهم!
ولقد ألقى بوش خطابه الفريد هذا ،بينما يتحدث العالم كله عن فشله ،وعن فشل
سياسته ،وعن فشل احملافظني اجلدد بر ّمتهم .وهو من خالل هذا الواقع ،يتلو،
رمبا ،خطابه األخير في معركة أوش������كت على االنتهاء دون نصر .إن نصر بوش
الوحيد هو الفوضى التي أثارها في كل أراضي الش������رق األوسط ،العربية وغير
العربية ،ولكن هذه الفوضى «اخل ّ
القة» لم تس������تطع توليد رؤيته الدميوقراطية،
ولدت فقط إعالناً بفشل سياسته ،ولذلك حتول بوش من السعي لالنتصار ،إلى
الس������عي ملنع اآلخرين من االنتصار .وهو يقود اآلن سياس������ة خالصتها ،جتميد
الوضع في «إسرائيل» ،وجتميد الوضع في فلسطني ،وجتميد الوضع في لبنان.
لم يعد بوش يطمح إلى انتصار حلفائه ،إنه يطمح فقط إلى بقائهم في الصورة،
كعنوان فقط للقول بأن سياس������ته لم تفش������ل .لقد فش������ل ريتش������ارد الثالث (في
مس������رحية شكسبير) في احلرب ،وبقي وحيداً في أرض املعركة ،ولكنه لم يمَ ُت،
بل أطلق صرخته األخيرة« :أبيع مملكتي بحصان» .حصان ينجو به بنفسه.
وهنا ال بد من أن نتذكر ،أن بوش ألقى خطابه وسط سيل من املقاالت اإلسرائيلية
والصهيونية واألميركية ،تتس������اءل كلها عن «إس������رائيل» ،هل ستبقى أم ستزول؟
وهو بصيحاته في خطابه ضد النضال الفلس������طيني (اإلرهابي والشرير) ،يكرر
صيحة ريتش������ارد الثالث :أبيع مملكت������ي بحصان .وهو يحلم بحصان نووي يدمر
إيران ،أو يحلم بحصان توراتي يدمر به النضال الفلسطيني ضد االحتالل .وهو
إذ يبدأ بـ«املس������ادا» ،يبدأ بنموذج االنتحار .االنتحار الذي ينتج مأساة ،ولكنه ال
ّ
يشك بذلك .فليسأل التاريخ.
يستطيع أن ينتج انتصاراً .ومن كان
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ديكتاتورية على مقا�س القانون

يخوض اإلس������رائيليون منذ مدة ،حرباً ضروس������اً من أجل تثبي������ت هوية يهودية
يحس������ون بأن
لدولتهم .يفعلون ذلك حتت س������تار حماية أنفس������هم من الذوبان.
ّ
هذا الذوبان يتس������رب إلى مسام أجس������ادهم بعد ستني عاماً من تأسيس الدولة
وبنائها.
هذا اخلوف الدائم من كل ما هو حولهم ال يشير إلى حشود األعداء من حولهم.
إنه يعبر عن ش������يء آخر داخل نفوس������هم .إنهم يخافون من أنفسهم .يخافون من
أفكارهم .يخافون من مش������اريعهم .يرون ف������ي أعماقهم أنها كلها كاذبة وخادعة
ومعرضة لالنكشاف والزوال في حلظة ما.

ّ
الترشح للكنيست
قبل أسابيع ناقشوا في الكنيست كيف مينعون الفلسطينيني من
اإلسرائيلي .بضعة أشخاص في الكنيس������ت ال يتجاوزون العشرة ،يخيفون دولة
ّ
ّ
الترشح ممنوع
الترشح ،وبحجة أن
«إسرائيل» ،وهم يخططون لكيفية منعهم من
على كل من يزور دولة معادية .والتعميم هنا ضروري ،ولكن املقصود هو النواب
العرب ،وزيارة الدول العربية .يريدون قطع صلة الفلس������طيني بجذوره العربية.
يريدون فلسطينياً من دون هوية ،فلسطينياً مصنوعاً خصيصاً ليتالءم مع يهودية
دولة «إسرائيل».
ويفعل اإلس������رائيليون كل ذلك حتت شعار الدميوقراطية ،وبوسائل دميوقراطية.
ّ
الترش������ح
فح������ق الترش������ح لالنتخابات مضمون بقان������ون دميوقراطي .واملنع من
لالنتخابات مضم������ون أيضاً بقانون دميوقراطي .فالدميوقراطية اإلس������رائيلية
صاحلة لكل حال ولكل مآل .تنفع لالنتخابات ،وتنفع ملنع االنتخابات.
ي������روى هنا أن «املرحوم» إس������حق رابني الذي كانوا يلقبونه برجل الس���ل��ام ،كان
مهووس������اً بالقانون ،وكان يص ّر على أن ال يفعل شيئاً إال حسب القانون .وهو من
ش������دة حرصه على هذا الهدف النبي������ل ،كان يصطحب معه في كل جوالته رجل
قانون مختصاً .وإذا أراد مصادرة أرض في مكان ما ،سأل إن كان هذا اإلجراء
قانونياً أو ال ،وإذا كان اجلواب سلبياً ،أمر من حوله ،فيص ّكون له قانوناً يناسب
احلال .وهكذا تتم املصادرة ،ولكن حس������ب القانون ،وتواصل «إس������رائيل» بذلك
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تقاليدها الدميوقراطية العريقة.

والذي يجري في الكنيس������ت اإلس������رائيلي اآلن ،ليس إال اس������تمراراً لهذا الهوس
اإلسرائيلي بالقانون .وهم منذ أن اكتشفوا (في مؤمتر هرتسليا األول عام )2000
أن الدميوغرافيا الفلس������طينية تتهددهم ،بدأوا بس������ن القوان���ي��ن الدميوقراطية
للتخل������ص من ه������ذه الدميوغرافيا .فإذا كانت هناك حاج������ة للقتل ميكن أن يتم
ذلك حس������ب القانون .وإذا كانت هناك حاجة للتهجير ميكن أن يتم ذلك حسب
القان������ون .وإذا كانت هناك حاجة ملنع األحزاب واملنظمات ،أو حاجة لك ّم األفواه
وحجب األفكار فالقانون هنا ضروري وضروري جداً.
لقد بدأ كثير من اإلس������رائيليني رحلتهم االس������تعمارية إلى فلسطني وهم مليئون
باخل������وف مما حولهم .خوف من حضارة أوروبا التي تلفظهم .وخوف من النازية
التي اضطهدتهم .وخوف من املجتمع العربي الكبير حولهم .ولكن اإلسرائيليني
حتالف������وا مع الواليات املتحدة األمريكية الفائقة القوة ،وتغلبوا بواس������طتها على
مخاوفهم كلها ،إ ّال أن اخلوف نبت مجدداً من داخل نفوسهم ،وأصبحوا يخافون
من كل ش������يء .من الفلس������طيني العابر ف������ي الطريق .من الطف������ل الذاهب إلى
املدرس������ة .من املرأة التي حتمل الزاد البنها في السجن ،حتى أصبح اخلوف هو
القانون األول في «إس������رائيل» .وعند هذه النقطة بالذات ،ستتوقف «العبقرية»
اإلسرائيلية ،وسيُكتشف أنه ليس ممكناً على اإلطالق معاجلة اخلوف بقانون.
اخل������وف يهزم صاحبه حني يكون قادماً من اخلارج ،ولكن اخلوف يذيب صاحبه
حتى يتالش������ى حني يكون نابعاً من الداخل .وهذا ما يواجهه اإلسرائيليون اآلن.
إن خوفه������م هذا هو ح������رب على الزمن .وم������ا من أحد انتصر ف������ي حرب على
الزمن.

73

74

كلمات على طريق العـودة  -مجلة العـودة

العدد احلادي عشر– السنة األولى – آب (أغسطس) 2008

رغبة االنت�ساب �إىل جمزرة
كانت «إسرائيل» تستطيع تنفيذ صفقة تبادل األسرى مع حزب الله قبل سنتني،
������ن احلرب ،وأن تدمر
وبالتحديد قبل متوز/يوليو  .2006ولكنها اختارت أن تش ّ
مناطق مدنية كبيرة ،قبل أن تفعل ما فعلته قبل أيام .ع ّبر هذا املوقف عن خطأ
في احلسابات أفقد اجليش اإلس������رائيلي هيبته ومكانته ،ولكنه ع ّبر بشكل أدقّ
عن رغبة القائد اإلس������رائيلي إيهود اوملرت في ارتكاب مجزرة تنسب إليه .وقد
فعل.
هذه الرغبة لدى أوملرت باالنتس������اب إلى مجزرة ،ليست رغبة فردية .إنها نزعة
ش������املة لدى القادة اإلسرائيليني .كل تاريخ «إس������رائيل» هو تاريخ قادة يرتكبون
مجازر ويش������تهرون بها .وكل قادة «إسرائيل» ميكن جرهم إلى محكمة اجلنايات
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب .وهناك تعليمات إس������رائيلية للجنراالت بأن
ال يتجول������وا في عواصم العالم ،خوفاً من اعتقالهم وتقدميهم للمحاكمة ،إذا هم
خرجوا من إطار احلماية اإلسرائيلية.
ديفيد بن غوريون مؤسس دولة «إسرائيل»ُ ،مدا ٌن رسمياً ،وبوثائق إسرائيلية ،بتهمة
التخطيط الطويل املدى ،الرتكاب جرمية التطهير العرقي بحقّ الفلسطينيني في
فترة الصراع بني عامي  ،1948-1947وذلك تنفيذاً خلطة «داليت» التي وضعها
مس������اعدوه ،ونفذها ضباطه ،والتي نتجت منها مأس������اة الالجئني الفلسطينيني
الذين يبلغ عددهم اآلن حوالى  6ماليني نسمة.
موشي دايان بطل «إسرائيل» العسكري ،ميكن محاكمته بالوقائع ،وبصور وأفالم
وشهادات إس������رائيلية ،بتهمة قتل املدنيني واألس������رى املصريني ،في حربَ ْي عام
 1956و .1976املؤرخ اإلس������رائيلي (أوري ميليش������تاين) يؤك������د ذلك في كتاب له
صدر عام  ،1994وهو يسجل اس������م الضابط (بنيامني بن أليعازر) رئيس حزب
العمل في ما بعد ،كمنفذ بواس������طة وحدة (شاكيد) العسكرية ،وبأوامر مباشرة
منه.
آرييل شارون الضابط ،ثم رئيس حزب الليكود ،ثم وزير الدفاع ،ثم رئيس الوزراء،
له تاريخ حاف������ل بارتكاب املجازر ،من مجزرة قبية عام  1953إلى مجزرة صبرا
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وش������اتيال في بيروت عام  .1982وهو أول م������ن أدخل منهج االغتيال العمد بدل
االعتق������ال واحملاكمة ،عندما تصدى للقضاء عل������ى الفصائل الفدائية في قطاع
غزة بني عامي .1972-1970
مناحي������م بيغن ،الزعيم اليميني الش������هير ،عاش ومات عل������ى أمجاده في ارتكاب
مجزرة دير ياس���ي��ن في  9نيسان /أبريل  ،1948واعتبر أن املجزرة هي املؤسس
الفعلي لدولة «إس������رائيل» .ولكن القدر انتقم منه ،وقضى أيامه األخيرة مصاباً
مب������رض الكآبة وهو جالس وراء نافذة منزله يط ّل منها على قرية دير ياس���ي��ن،
لتذكره حلظة بلحظة ،وثانية بعد ثانية ،باجلرمية التي ارتكبها.
اجلنرال الكبير إسحق رابني ،وأحد أبطال اجليش املعدودين ،كان ضابطاً برتبة
نقي������ب عام  ،1948وهو الذي أش������رف عل������ى ارتكاب مجازر الل������د ،داخل جامع
دهمش الذي قتل بداخله  160امرأة وطف ً
ال جلأوا إلى اجلامع لالحتماء به ،لكنه
أباده������م جميعاً ،قبل أن يأمر أهال������ي املدينة باخلروج منها جماعياً حتت زخات
الرصاص .أغلق جام������ع دهمش بعد املجزرة ،ولم تفتح أبوابه من جديد إال بعد
 49عاماً حني مت تنظيف دماء املجزرة التي وقعت فيه.
اجلن������رال إيهود باراك وزير الدفاع اآلن ،تخص������ص في نوع آخر من املجازر ،إذ
عمد إلى ممارس������ة القتل املباشر ،وبيديه أحياناً ،فقاد وأشرف على عملية قتل
القادة الثالثة في بيروت يوم  ،1973/4/10ثم قاد وأش������رف على عملية اغتيال
القائد أبو جهاد في تونس يوم .1988/4/16
وش������معون بيريس رئيس «إس������رائيل» اآلن ،يداه مضمختان بدماء مجزرة أهالي
بل������دة (قان������ا) في لبنان ع������ام  .1996يوم ش������ن احلرب على لبنان باس������م حرب
«عناقيد الغضب» ،ولم يتورع جيش������ه عن اإلغارة على موقع لألمم املتحدة ،ألن
املدنيني جلأوا إليه لالحتماء من القذائف والغارات ،فقتل  106كلهم من النساء
واألطفال.
قائد بعد قائد ،ومجزرة بعد مجزرة ،تكتب كلها تاريخ «إسرائيل» ،وتاريخ جيش
«إسرائيل» ،وتاريخ جنراالت «إسرائيل» .قادة وجنراالت ال يتباهون إال بارتكاب
املجازر ،ولم يحاكم أحد منهم حتى اآلن .وال بد أن يحاكموا يوماً ما.
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حممود دروي�ش :ال�شاعر الذي حاور املوت وهو يحلم بفل�سطني
في جلسة ضمت سياسيني أوروبيني وشخصيات فلسطينية ،بادر مسؤول أوروبي
إلى القول بطريقة أدهشت اجلالسني :أنتم الفلسطينيني شعب مزعج .أثار هذا
الق������ول جواً م������ن التوتر ،ولكن هذا التوتر ما لبث أن زال ،حني واصل املس������ؤول
كالم������ه ،وقال :لقد ُوضعت اخلطط لتذويبك������م والتخلص منكم ،ولكنكم برهنتم
ع������ن حيوية فائقة ،وبدالً من الذوبان بزغ بينكم ش������عراء وروائيون وموس������يقيون
وأكادمييون ورجال أعمال وقادة سياسيون ،وبرهنتم من خالل هؤالء أنكم شعب
عصي على الذوبان.

إزاء هذه الرؤية األوروبية حليوية الش������عب الفلس������طيني ،ميكن أن نذكر أسماء
ولكن اس������ماً واحداً سيبرز
عديدة ،وفي كل مجال من مجاالت اإلبداع والنجاح،
ّ
من بني األس������ماء كله������ا ،ليكون عالمة ممي������زة يق ّر اجلميع بتميزها ،هو اس������م
ش������اعرنا الراحل محمود درويش .الش������اعر الذي خرج من القرية «البروة» إلى
املدينة «حيفا» ،على غرار ما يخرج الكثير من أبناء القرى إلى أجواء املدن .لكن
هذا الش������اب الريفي استطاع ،منذ سن مبكرة ،أن يصبح جنماً من جنوم املدينة،
فالشعر الذي صدح به أصبح أغنية على لسان اجلميع.
كان حرياً بهذا الش������اب الش������اعر أن يطرب لهذا النجاح املبك������ر ،ولكنه أبى أن
بد له من أن يرتاد ذلك
يفع������ل ذلك .تطلع بعينيه إلى األفق العربي ،ورأى أنه ال ّ
األفق .ورمبا أدرك بعمق أنه س������ليل تراث شعري عربي عريق ،وأنه ال بد له من
أن يخرج من ش������رنقة االحتالل لكي يتمكن م������ن االلتحام أكثر وأكثر مع التراث
الش������عري الذي ينتمي إليه ،وهنا بدأت مغامرت������ه الكبرى ،وفرض عليه أن يعبر
احمليطات لكي يصل إلى وطنه العربي ،والمه الكثيرون حني س������ار في موس������كو
حتت العلم اإلس������رائيلي كجزء من «شبيبة إسرائيل» ،ولكنه أدهش اجلميع حني
خ������رج من الصف ،وركب الطائ������رة متجهاً إلى مصر ،وكانت مصر أول من أدرك
املغزى العميق ملا فعله الش������اعر الش������اب ،فأرس������لت وزير إعالمها ليستقبله في
مطار القاهرة.
وبدأت منذ ذلك احلني رحلة محمود درويش الش������عرية األعمق ،فبعد أن صدح
من هناك ،من الداخل حتت االحتالل ،بشعره النضالي والغنائي (كما يقول نقاد
األدب) ،وبعد أن وصل شعره النضالي والغنائي هذا إلى كل بيت عربي ،بتفاعل
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م������ن بعيد ،بينه وبني زميل مماثل له في اإلبداع (حني تولى غس������ان كنفاني نقل
ش������عره إلى الق������راء العرب للمرة األولى ،وخاصة في كتابه «األدب الفلس������طيني
املقاوم حتت االحتالل  ،)»1968-1948بدأ الشاعر محمود درويش ،من القاهرة،
جتاربه األولى في تطوير أدائه الش������عري .ومنذ قصائده األولى هناك ،بدأ يغ ّير
في أس������اليب األداء ،وبدأ يغ ّير في صياغة صوره الشعرية ،وبدأ يتطور ويتطور
إلى أن أصبح شاعراً على مستوى العالم.

كانوا يكتبون عنه مادحني ويقولون :إنه شاعر القضية الفلسطينية ،وهو لم يكن
يحب هذا اإلطراء ،إذ كان يتطلع إلى أن يصبح ش������اعراً من ش������عراء اإلنسانية،
احلس اإلنس������اني متجاوزاً اإلطار السياس������ي
يروي عن فلس������طني كقضية ته ّم
ّ
للقضية .كان يريد أن يصبح ش������اعراً عربياً ال ش������اعراً فلسطينياً .وقد شهدت
األيام أنه تطور وتطور ،وأنه أحب لغته العربية ،وذاب بني س������طورها ،واستطاع
من خالل ذلك أن يصبح ش������اعراً عربياً ،وش������اعراً إنس������انياً .وفي وسط ذلك،
كانت فلس������طني ،وكانت التراجيديا الفلسطينية ،حاضرة دائماً ،كما هي احلرية
والعدالة حاضرة في كل إبداع إنس������اني .وهكذا ولد ومنا وتبلور محمود درويش
الشاعر ،وأدى رسالته كما كان يريد ويأمل ويتطلع ،وأدى لقضية فلسطني خدمة
ال يقدر عليها س������واه ،خدمة املوهبة اإلبداعية التي تسند نضال شعب ،اخلدمة
التي يصل صوتها إلى أمكنة ال يستطيع صوت رصاص أن يصل إليها.

من املؤكد أن نقاد األدب سيواصلون الكتابة عن محمود درويش وإبداعه .إبداعه
كفنان يخ������دم القضية النضالية حتى لو لم يكن ذلك هو هدفه املباش������ر .ولكن
محمود درويش كانت له جوانب أخرى جديرة باإلش������ارة إليها ،فمحمود درويش
الش������اعر هو أيضاً محمود دروي������ش الناثر .وقد تعاونت معه ف������ي مجلة «اليوم
السابع» في باريس ،وكتب فيها سلسلة من املقاالت النثرية ،أعتقد جازماً (حتى
أنه أ ّيدني في ذلك) أنها كانت من أنضج ما كتبه من شعر .وقال لي :إن لغة النثر
فس������يحة أكثر من لغة الش������عر .ومحمود درويش الناثر هو الذي أبدع في «اليوم
الس������ابع» مراسالته مع زميله سميح القاسم ،وهي مراسالت أسبوعية دأبا على
كتابتها ،وشغلت اهتمام الكتاب والشعراء والنقاد في العالم العربي كله ،حتى إن
محمد حسنني هيكل قال لنا في حينه :لقد استطعتم من خالل هذه املراسالت
إحياء تراث فن الرسائل في األدب العربي.
وهن������اك أيض������اً محمود درويش ثالث ،ه������و محمود درويش السياس������ي .وهنا ال
نس������تطيع أن ننسى أنه بدأ حياته عضواً في احلزب الشيوعي اإلسرائيلي ،وهو
حزب كان تسعون باملائة من أعضائه فلسطينيني ،وشكل في مرحلة ما ،النافذة
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الوحيدة املتاحة أمام الفلس������طينيني للوقوف في وجه العنصرية الصهيونية .ثم
واصل محمود درويش عمله السياس������ي بعد أن التحق بدائرته العربية األوس������ع،
وفي القلب منها الدائرة الفلسطينية ،فاختير عضواً في اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلس������طينية ،وش������ارك في العديد من الوفود الفلس������طينية التي كانت
جتوب العالم ،وتلتقي مع كبار زعماء العالم .وما من ش������ك في أن وجود محمود
درويش في تلك الوفود كان يضفي عليها ملسة إضافية ال يستطيع توفيرها سواه.
ولك������ن من املؤكد أيضاً أن تلك املهمات فتحت أمام محمود درويش عاملاً ما كان
ليتاح له أن يتعرف به إال من داخل العمل السياس������ي .ومن املؤكد أيضاً أن هذا
العالم السياس������ي الفسيح س������يكون له تأثيره في عمق رؤيته الشعرية اإلنسانية
العاملية .ولكن هذا هو عمل نقاد األدب احملترفني ،وهو ما ننتظره منهم.

حني خرج محمود درويش من إطار فلسطني اجلغرافي الض ّيق إلى إطار الوطن
العربي الكبير ،لم يكن خروجه جغرافياً فقط ،بل كان أيضاً خروجاً نحو العالم
الشعري العربي الضارب جذوره في أعماق التاريخ .وفي العالم الشعري العربي
هذا كانت املرأة ،وكان الغزل ،تراثاً جمي ً
ال وعميقاً ومتنوعاً ،وقد اجنذب محمود
درويش نحو عالم املرأة ،ومن دون أن ندري حدود اجنذابه لها كشاعر أو حدود
اجنذاب������ه لها كرجل .وف������ي اجنذابه هذا كانت املرأة موجودة دائماً في ش������عره،
موج������ودة بعمق .وبالتأكيد كانت موجودة أيضاً ف������ي حياته ،وموجودة بعمق ،وال
يقلّ������ل من ذلك أبداً أنه تزوج مرتني ،وأنهى زواجه في املرتني بعد أش������هر قليلة.
وه������ذا أيضاً نوع من العمل ننتظره من النقّاد ،حتى يتس������ع مج������ال رؤيتنا لعالم
محمود درويش الش������عري ،وجتلياته احلياتية .والذين عايش������وا محمود درويش
وعرفوه عن كثب ،عايشوا وعرفوا اجنذابه الشديد نحو املرأة ،وعايشوا وعرفوا
يحد من حرية حركته ،أو حرية
نفوره من س������يطرة أي شيء عليه من ش������أنه أن ّ
قلقه ،أو حرية تأمله ،أو حرية حركته اليومية العادية.

لق������د حرص محمود درويش على أن ينطلق إل������ى حيفا في أواخر أيامه ،وهناك
اكتمل������ت دائرة رحلته في املنفى ،وهناك خاطب امل������وت قائ ً
ال :إن املوت مثلي ال
يحب االنتظار.

لقد عايش املوت في قصائده .عايش������ه وحاوره وعاتبه وش������تمه .وكان يعرف أن
املوت ال بد س������يأتي ،وهو استقبله في قصائده كشاعر ،قبل أن يستقبله كإنسان
فان.
ٍ
يرحمه الله.

إعادة نظر – بالل احلسن

العدد الثالث عشر– السنة الثانية – تشرين األول (أكتوبر) 2008

مباراة يف التطرف املت�صاعد
إيهود أوملرت زعيم إسرائيلي متطرف ،كان يؤمن طوال حياته بأرض «إسرائيل»
الكبرى ،أرض «إس������رائيل» التوراتية .وهو من خالل «االشتباك السياسي» الذي
خاضه مع الرئيس محمود عباس ،تأثر بأقواله وش������روحه وحججه ،حسب قول
صحيفة إس������رائيلية ،حتى أنه أعلن رس������مياً أنه لم يعد يؤمن مبا آمن به أربعني
عاماً .قال «بعظمة لس������انه» إن أرض إس������رائيل الكبرى هدف مس������تحيل .وقال
بواقعي������ة «فخيمة» :يجب أن نعترف بجيراننا وأن نقتس������م األرض معهم .وهكذا
بدأ أوملرت حياته السياسية متطرفاً وانتهى معتدالً.
هكذا تقول التحليالت الصحافية ،والبعض منها بقلم كتاب عرب مرموقني.
ولكن ما هي احلقيقة في هذا املوقف؟ احلقيقة أن أوملرت بدأ حياته السياسية
متطرفاً وأنهاها متطرفاً .فهو كان يتطلع إلى «أرض إس������رائيل الكبرى» ،و«أرض
إس������رائيل الكاملة» ،و«أرض إسرائيل التوراتية» ،وانتهى داعياً إلى اقتسامها مع
الفلس������طينيني .وباألرقام نقول إنه بدأ حياته السياس������ية متطرفاً مطالباً مبائة
باملائة من األرض ،وانتهى «معتدالً» مطالباً بتسعني باملائة فقط .فيا لروعة هذا
االعتدال! ومس������ؤولية الكرم العرب������ي اآلن أن نكافئ أوملرت على اعتداله ،ورمبا
كان يس������تحق منا أن نتنازل له عن خمس������ة أخرى باملائة ،لنكس������ب صداقته إلى
األبد .ولكننا ،بكل أس������ف ،لن نس������تطيع مكافأته على كرمه ،فهو لم يعد رئيساً
للوزراء ،ولم يعد رجل «إسرائيل» املفاوض.
بديل أوملرت في السياس������ة اإلس������رائيلية هو تس������يبي ليفن������ي ،القادمة إلينا من
«املوساد» اإلسرائيلي .امرأة توصف في الصحف اإلسرائيلية بأنها أشد تطرفاً
من أوملرت .وال ندري هنا كيف سيس������تطيع «االشتباك السياسي» أن يخفف من
غلوائه������ا ،وأن يحولها من وح������ش إلى مالك .وهذا التحول من وحش إلى مالك
ليس بالغة لفظية ،بل هو حقيقة .فتسيبي ليفني قادمة إلينا من عالم عائلتها،
أباً وأماً ،كانا مس������ؤولني قياديني في منظمات حزب حي������روت اإلرهابية بقيادة
مناحي������م بيغن .وتل������ك املنظمات هي التي ارتكبت مجزرة دير ياس���ي��ن مث ً
ال قبل
نش������وء «إس������رائيل» .وتس������يبي ليفني قادمة إلينا من عالم «املوساد» حيث كانت
عضواً فاع ً
ال فيه ،قادت وأشرفت بنفسها على قتل قادة فلسطينيني في أوروبا،
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كان آخرهم مأمون مريش ،أحد كوادر حركة فتح ،الذي قتل اغتياالً في العاصمة
اليونانية .وبهذه الش������خصية املتأصلة في ممارس������ة اإلرهاب عائلياً وسياس������ياً
ومخابراتياً ،ال نعتقد أن نظرية «االشتباك السياسي» التي يريد الرئيس محمود
عباس أن يعرب بها ومن خاللها ،س������تكون قادرة على إعادة حتويل الوحش إلى
مالك ،ألن السياسة هي فن املمكن كما يقولون.
لك������ن ماذا لو لم تفز ليفني باالنتخابات في حزب كادميا ،هل كان من املمكن أن
يبرز زعيم إسرائيلي آخر معتدل؟
تتحدث قائمة املرش������حني لالنتخابات عن اجلنرال شاؤول موفاز .وهو يوصف
������د تطرفاً م������ن ليفني .ويوصف أيض������اً بأنه صاحب نظري������ة تقول بأن
بأنه أش ّ
التفاوض يجب أن يكون حتت ش������عار «السالم مقابل األمن» ،وهنا تغيب األرض
ويغيب الش������عب الفلس������طيني فقط عن طاولة املفاوض������ات .واألهم من ذلك أن
موف������از مطلوب للمحاكمة بتهم������ة ارتكاب جرائم حرب ،من قبل اإلس������رائيليني
أنفسهم ،الذين وجهوا له تهمة اإلبادة البشرية في حربه على الفلسطينيني حني
كان جنراالً في اجليش ،وكان يطلب من ضباطه «س������بعني رأس������اً» فلسطينياً في
كل يوم من أيام املواجهة.
حس������ناً ..ماذا بعد موفاز؟ هناك مرش������ح آخر هو بنيام���ي��ن نتنياهو زعيم حزب
الليكود ،ورجل احملافظني األمريكيني اجلدد في الس������طلة اإلس������رائيلية ،الذي
ّ
عطل املفاوضات مع الفلس������طينيني ثالث سنوات كاملة استجابة لطلبهم ،حيث
كان رئيساً للوزراء من عام  1996إلى عام .1999
نحن إذاً أمام منظومة حديثة من الرجال والنساء ،تبدأ حديثاً من مناحيم بيغن
إلى آرييل ش������ارون إلى إيهود أوملرت إلى تس������يبي ليفني إلى ش������اؤول موفاز إلى
بنيام���ي��ن نتنياهو ،وكلهم ..كله������م متطرفون ،وكل واحد ميضي يأتي بعده من هو
أشد تطرفاً.
ّ
وهن������ا ال بد من أن نقف ونس������أل عن هذا املجتمع ال������ذي ال ينتج إال املتطرفني،
والذي يتعهد في كل مرة إنتاج زعيم جديد أش������ ّد تطرفاً من س������لفه .إنه مجتمع
مري������ض ،ينتقل من تطرف إلى تطرف ،ومن زعيم مييني إلى زعيم أكثر ميينية،
وهذا ما يس������مى في عصر العوملة «األصولية» .وأصحاب العوملة في العالم كله،
وفي واشنطن خاصة ،يشنّون احلرب على األصولية ،ولكنهم ميتدحون وميجدون
أصولية إسرائيل ويسمونها دميوقراطية!

إعادة نظر – بالل احلسن

العدد الرابع عشر– السنة الثانية – تشرين الثاني (نوفمبر) 2008

�أحـداث عكـا

اشتباكات العرب واليهود في عكا عشية عيد الكيبور ،ليست حدثاً عابراً ميكن
أن يُنسى ،أو ميكن ترك أمر معاجلته لرجال الشرطة .إنه حدث يأتي في سياق
ممتد .حدث له ما قبله وما بعده.
عام  2000انعقد مؤمتر هرتسليا األول الذي حضرته النخبة اإلسرائيلية كاملة.
النخبة القادمة من اجلامعات ،ومن مؤسسة اجليش واملخابرات ،والنخبة القادمة
من األحزاب والش������ركات وميدان األعمال .اجلميع التقوا وقالوا إن «إس������رائيل»
ف������ي خطر ،واخلطر ال������ذي يتهددها هو اخلطر الدميوغراف������ي ،واحلل هو في
التخلص من الفلسطينيني وطردهم إلى خارج «دولة إسرائيل».
ع������ام  2000أيضاً ،حصلت مواجهة ب���ي��ن املتظاهرين العرب في الناصرة ورجال
الشرطة .بادر رجال الشرطة إلى فتح النار على املتظاهرين وقتلوا  13شخصاً.
كان تصرف الش������رطة غير طبيعي ،وكان استعمالهم للعنف غير مبرر ،وتعاملوا
م������ع «املواطنني» كأنهم أعداء .لكن كيف ميكن أن ال جند رابطاً بني ما دعا إليه
مؤمتر هرتس������ليا وما مارس������ه رجال الش������رطة في الناص������رة؟ إن من يدعو إلى
الترحيل والترانس������فير على لس������ان كبار القادة والزعماء ،ال بد أن يتوقع ترجمة
لذلك في أوامر ضباط الشرطة لرجالهم.
عام  2007تتطور األمور أكثر .يطلب رؤساء أجهزة املخابرات اجتماعاً سرياً مع
يدب وينمو في أوس������اط الفلسطينيني.
قادة الدولة .يقولون لهم إن خطراً كبيراً ّ
يقولون لهم إن للفلس������طينيني قادة ومؤسس������ات ،وقد بدأوا يدرس������ون ويبحثون
ويفك������رون ويضعون برامج للعمل ،وال بد من القضاء عليهم اآلن وفوراً ،وقبل أن
يتحول كالم القادة إلى حالة جماهيرية .وفوراً تبدأ حملة كبيرة عنوانها «تهويد
دول������ة إس������رائيل» .وفوراً تبدأ حملة كبي������رة على كل من يرفع ش������عار «دولة لكل
مواطنيها» .وفوراً تبدأ حملة استدعاءات للتحقيق لكل قادة اللجان واجلمعيات
الفلسطينية.
ع������ام  2008تخ������رج نتائج هذه السياس������ة إلى العلن .في الضف������ة الغربية حيث
االس������تيطان ،وحيث املس������توطنون ،تبدأ ظاهرة تنظيم املس������توطنني وتسليحهم

81

82

كلمات على طريق العـودة  -مجلة العـودة

وقيامه������م بعمليات ضد أبناء القرى الفلس������طينية ،وبحج������ة أن هؤالء الفالحني
هم الذين يهددون املس������توطنني ،ومينعونهم من التمتع باألراضي التي سرقوها.
وفي الس������ياق نفس������ه تبدأ حملة في كل مدن الس������احل املختلطة ،ومن عكا إلى
حيفا ويافا والد والرملة ،تقول بأن «األغلبية» اليهودية في هذه املدن مهددة من
«األقلي������ة» العربية .وتقول بأنه يجب طرد الع������رب من هذه املدن .وحني حتدث
اشتباكات بني أهالي عكا ،يأتي املستوطنون املسلحون من الضفة الغربية لنصرة
«األغلبية» املهددة .وميتد بذلك ش������ريط التطرف من مناطق االحتالل احلديث
إلى مناطق االحتالل القدمي.
ّ
واملنظرون واحملللون للحديث عن املشكلة .ويكادون جميعاً أن
وهنا يبادر الكتّاب
يقولوا كالماً واحداً :إن حرباً أهلية قادمة على الطريق داخل دولة «إس������رائيل»،
وإن املتطرف���ي��ن واملتعصبني والعنصريني هم س������ادة املوق������ف ،داخل الدولة التي
تتغنى بدميوقراطيتها .لكن ال أحد يهتم بذلك.
ومن هنا أهمية أحداث عكا .ومن هنا ضرورة متابعتها باهتمام خاص .فهي ّ
مؤشر
على حالة صدام قادمة ،يخطط لها كبار قادة الدولة منذ مؤمتر هرتسليا حتى
اآلن .وهي مؤشر على انزياح دولة «إسرائيل» نحو التعصب والعنصرية وسياسات
التطهير العرقي ،وس������ط حاالت من الصمت ميارس������ها املؤيدون املتلفعون بثياب
الدميوقراطية .وحني تزداد حرارة النار ،سينتش������ر اللهيب بس������رعة ،وسيتجاوز
عكا إلى س������واها من املدن ،وقد تنش������أ من داخل ذلك انتفاضة فلسطينية ثالثة
من نوع جديد .انتفاضة ميت ّد فيها التالحم الفلسطيني من داخل فلسطني ،إلى
الضفة وغزة ،إلى البالد العربية .وقد تشهد هذه االنتفاضة أمناطاً جديدة من
الصدامات ،صدامات بني املواطنني ،وصدامات مع املستوطنني ،وصدامات مع
احملتلني ،وصدامات مع رجال الشرطة .ونكون بذلك أمام حالة من الغليان ،غليان
يبدأ بكلمات في هرتسليا ،وينتهي باشتباكات دامية في األزقة والشوارع.

إعادة نظر – بالل احلسن

العدد اخلامس عشر– السنة الثانية – كانون األول (ديسمبر) 2008

فا�ضل الربيعي ّ
يحدق يف �أر�ض التوراة

تظهر مئات الكتب يومياً ثم متضي إلى حال سبيلها .نادرة هي الكتب التي تظهر
ثم تبقى .من هذه الكتب كتاب صدر حديثاً حمل اس������م «فلسطني املُتخ ّيلة» ،أي
فلس������طني التي تخ ّيلها املستش������رقون ،وال سيما دارس������و التوراة واملشرفون على
ثان ه������و «أرض التوراة في اليمن
ترجمته������ا إلى العربية .وللكتاب عنوان فرعي ٍ
القدمي» أي ليس فوق أرض فلسطني.
مؤل������ف الكتاب هو العراقي فاضل الربيع������ي ،وقد عكف على إجنازه في هولندا
حيث كان يقيم ،وعبر جهد استمر ثماني سنوات.
والناش������ر هو دار الفكر اإلسالمي في دمشق .ويقع الكتاب في مجلدين يضمان
 1200صفحة.
سبق للدكتور اللبناني كمال الصليبي ،وهو املؤرخ املقتدر ،أن أصدر كتاباً قبل ما
يزيد على عش������ر سنوات ،حمل عنوان «التوراة ُولدت في جزيرة العرب» ،أمضى
في تأليفه اثني عش������ر عاماً في أثناء إقامته في أملانيا .ولم تنشر اجلامعة التي
كان يعم������ل فيها الكتاب إال بع������د عملية حتكيم قامت بها مع عدد من اجلامعات
املماثلة ،وكلها أجازت نشر الكتاب كعمل علمي محكم.
اآلن ،يأت������ي فاضل الربيع������ي ،معلناً تقديره جلهد الدكت������ور الصليبي ،الذي أثار
املوضوع وطرحه للنقاش .ومعلناً في الوقت نفسه ،أن حجج الدكتور الصليبي لم
تكن مقنعة كفاية ،وهو هنا ،في كتابه هذا «فلسطني املتخيلة» ،يريد متابعة هذا
البحث التاريخي الش������ائك وتعميقه .فهل جنح في محاولته؟ أستطيع أن أسجل،
أن فاضل الربيعي قد جنح في مس������عاه ،فهو جاء إلى املعركة بأس������لحة جديدة
مبتكرة ،هي أسلحة ثالثة:
أوالً :الش������عر العرب������ي القدمي .يقول الربيعي إن الش������عر العربي القدمي هو أهم
قاموس جغرافي ف������ي العالم ،وهو يتضمن وصفاً مذه ً
���ل��ا للبيئة العربية أمكنة
وبشراً .ويستكشف القارئ ذلك حني يط ّل على املناقشة وتطوراتها.
ثاني������اً :كتاب هام ج������داً في هذا املجال ،ول������م يتم االلتفات إلي������ه من قبل ،وهو
الكتاب التراثي الذي يحمل اسم «صفة جزيرة العرب» ،ومؤلفه احلسن بن أحمد
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ب������ن يعقوب الهمداني .وهو كتاب حققه العالم������ة اليمني محمد بن علي األكوع،
وطبعته في بغداد عام  1989دار اآلفاق ،وهو كتاب فريد من نوعه ،يقدم وصفاً
تفصيلياً لكل املواقع اجلغرافية الكبيرة والصغيرة في جزيرة العرب ،والعش������ائر
التي كانت تسكنها ،ومواقع املياه واجلبال واألودية القريبة منها.
ثالثاً :التوراة نفسها ،والوصف الذي تقدمه للمعارك التاريخية ،وأسماء األماكن
واجلبال واألودية التي جرت فيها تلك األحداث .هنا يقوم املؤلف بعمل مهم جداً،
فح���ي��ن أدرك في أثناء تأليف الكتاب أنه ال بد له من قراءة التوراة بلغتها ،ذهب
إلى اجلامعة وتعلم العبرية ،واكتش������ف بنفسه هنا أن مترجمي التوراة افترضوا
أن أحداثها جرت فوق أرض فلس������طني ،وبدأوا يترجمون التوراة ويتحدثون عن
جغرافيتها على هذا األساس.
املؤل������ف فاضل الربيعي ،يغزل على مدى صفحات الكتاب كله ،نس������يجاً تاريخياً
وثقافياً محكماً ،مس������تمداً من هذه املص������ادر الثالثة ،فهو يبدأ باملوقع التاريخي
كما ورد ذكره في الشعر العربي القدمي ،وفي أرض اليمن بالذات ،ثم يع ّرج على
قدمه للمكان نفسه في
كتاب الهمداني ليس������تخرج منه الوصف اجلغرافي الذي ّ
اليمن وليس في فلس������طني ،ث������م يصل إلى ذروة املقارنة ،حني يس������تخرج وصف
الت������وراة للح������دث أو للموقع أو للمعرك������ة التاريخية التي ج������رت ،وما أوردته من
وصف تفصيلي للمكان الذي جرت فيه .وتكون النتيجة أن املصادر الثالثة تلتقي
وتتفاعل وتؤكد أمراً واحداً ،هو أن هذا املوقع هو في اليمن وليس في فلسطني،
وأن تلك املعركة جرت في أرض اليمن ال فوق أرض فلس������طني .وبنا ًء على ذلك
يق������ول إن ما فعله مؤرخو التوراة هو إنش������اء «فلس������طني متخيل������ة» ،جرت فوقها
أحداث التوراة ،بينما جرت أحداث التوراة احلقيقية فوق أرض اليمن.
يقول ناشر الكتاب إنه تخ ّوف من جرأة املوضوع ،وأراد أن يستشير بشأنه ،فلجأ
إلى مؤرخني مينيني كبار يقيمون في الواليات املتحدة األميركية ،وكلهم ش������جعوه
على النشر ،وكلهم قالوا له :بالنسبة إلينا هذه بديهيات.
إن������ه كتاب يفتح اآلفاق .كت������اب علمي من الدرجة األولى .كتاب جريء .ال بد من
االهتمام به .وال بد لعلماء التاريخ من مناقشته بكل جدية.

إعادة نظر – بالل احلسن

العدد السادس عشر– السنة الثانية – كانون الثاني (يناير) 2009

كذبة ال�سالم االقت�صادي
تتقدم نظرية «السالم االقتصادي» ،وتضع نفسها في واجهة األحداث ،على أنها
االختراع الس������حري العجيب ،الذي س������يحقق االتفاق والسالم بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني ،بعد أن فشل االتفاق وفشل السالم بينهما على امتداد مفاوضات
استمرت خمسة عش������ر عاماً ،من اتفاق أوسلو عام  1993حتى نهاية هذا العام
.2008

أصبح اجلميع مقتنعني اآلن ،في داخل «إس������رائيل» وخارجها ،بأن الذهاب فوراً
نحو «السالم السياسي» أمر غير ممكن ،وهو يحتاج إلى متهيد ،والتمهيد يكون
بإجناز «س���ل��ام اقتصادي» ،نتفاوض عليه خمس������ة عش������ر عاماً أخرى ،ونطبقه
خالل خمسة عشر عاماً ثالثة ..إذا سار كل شيء على ما يرام.
ويقولون اآلن في «إس������رائيل» إن صاحب هذه النظرية هو بنيامني نتنياهو زعيم
حزب الليكود ،واملؤهل للفوز في االنتخابات اإلسرائيلية القادمة ،حيث سيصبح
رئيس الوزراء اجلديد .لكن هذا القول ليس صحيحاً ،وهو يحتاج إلى تصويب.
فنظرية «الس���ل��ام االقتصادي» طرحها رس������مياً توني بلير ،الذي أصبح بعد أن
فشل في قيادة بريطانيا ،مندوباً دائماً للجنة الرباعية الدولية املكلفة اإلشراف
ّ
وليبشر
على املس������يرة الس������لمية ،وهو جاء منذ اليوم األول لينعى هذه املسيرة،
بسالم اقتصادي تنبع قوته من احلصار اإلسرائيلي ومن اجلوع الفلسطيني.
وجاء بعده خلفه غوردون براون ،وأحتفنا بزيارة إلى القدس ورام الله ،ثم أحتفنا
بخطاب في الكنيس������ت ،حتدث فيه عن السالم االقتصادي باعتباره االكتشاف
املعجزة ،وباعتباره الطريق الوحيد نحو الس���ل��ام املنش������ود .لق������د أراد براون أن
يح ّول الش������عار إلى «نظرية» ،حتى أنه بش������رنا بأنه فكر ف������ي هذا األمر قبل أن
يصبح رئيساً للوزراء ،وأن لديه «خطة طريق» لتحقيق ذلك.
والبند الثاني في نظرية «السالم االقتصادي» هذه ،أن مخترعها إسرائيلياً ،ليس
نتنياهو بل هو موش������ي دايان .عام  ،1968بعد احتالل كامل األرض الفلسطينية
وأراض عربية جديدة ،اجتمعت احلكومة اإلس������رائيلية برئاس������ة ليفي أش������كول،
وطرح دايان في االجتماع تص ّوره للسياسة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية.

85

86

كلمات على طريق العـودة  -مجلة العـودة

ارتكزت خطة دايان على ثالثة أمور :االستيطان الواسع ،والسيطرة اإلسرائيلية
ف������ي الضفة وغ������زة كوجود دائم ،وانخ������راط وتكامل اقتصادي بني «إس������رائيل»
و«املناط������ق» .وكلم������ة «املناطق» هي البدي������ل عن الكلمة الكاملة التي تش������ير إلى
«املناطق احملتلة» .وقال دايان أيضاً :العرب س������يعملون داخل «إسرائيل» ،واملدن
الفلس������طينية س������تحصل على الكهرباء من «إس������رائيل» .ويتحسن بذلك مستوى
معيشة الس������كان ،ويتحولون إلى معتمدين على «إس������رائيل» ،ويصبحون ممتنّني
لفضلها.

كان دايان بهذا التصور الس������اذج لألمور ،يطرح على «إسرائيل» أن تقيم «نظاماً
استعمارياً متن ّوراً» حسب وصفه ،فـ«إسرائيل» ستحكم وتسيطر ،والفلسطينيون
سيأكلون جيداً ،ولن يطلبوا التحرر أو االستقالل.

ومن يراقب مسيرة «إسرائيل» منذ أن طرح دايان نظريته حتى اآلن ،يجد أن هذه
النظرية قد واجهت الفش������ل مرات ومرات :العمل الفدائي .حرب االس������تنزاف.
حرب  .1973حرب بيروت  .1982االنتفاضة الفلسطينية األولى .ويجد أنه من
أجل الدفاع عن هذه النظرية أنش������أت «إس������رائيل» الطرق االلتفافية ،وأنشأت
اجلدار العازل ،وأنشأت احلواجز التي تش ّل احلياة في الضفة الغربية.
لك������ن نتنياهو يأتي في عام  ،2008فتياً ونش������طاً وحتى «متغندراً»ّ ،
ليبش������ر بأنه
س������يعيد اعتماد نظرية دايان من جديدّ .
يبشر باالقتصاد احلر بدالً من احلرية،
ويص ّر على أنه سيجت ّر جتربة دايان من جديد.
مالحظة أخيرة هامة .لقد جاء دايان بنظريته من داخل «حزب العمل» ،املعتدل
واليس������اري ،كم������ا يقولون .ويأتي نتنياه������و بنظريته من داخل «ح������زب الليكود»،
اليمين������ي املتطرف ،كما يقولون .فكي������ف تأتي نظرية واحدة من نب َعني مختلفني،
ويفصل بينهما أربعون عاماً ،إن لم يكن ماء النبعني من جوهر واحد؟

إعادة نظر – بالل احلسن

العدد السابع عشر– السنة الثانية – شباط (فبراير) 2009

هديـة غـزة

متتعت «إس������رائيل» دائماً بدعم عاملي كبير ،تضاءل������ت أمامه كل مظاهر الدعم
التي لقيها الش������عب الفلس������طيني ،الذي كان هو وأرض������ه ووطنه املجا َل احليوي
للجرمية اإلس������رائيلية الدائمة .أوروبا كلها ،من دون استثناء ،كانت ترفع صوتها
مؤيدة قيام دولة «إس������رائيل» .املعسكر االش������تراكي بأكمله كان يعلن موقفاً ضد
احلركة الصهيونية ،ولكنه يعترف بوجود دولة «إسرائيل».
أم������ا الوالي������ات املتحدة األميركي������ة فقد جعلت «إس������رائيل» جزءاً أساس������ياً من
اس������تراتيجيتها الدولية ،ومن استراتيجية السيطرة على املنطقة العربية ونفطها
بشكل خاص ،وغلفت ذلك بأفكار تتحدث عن القيم احلضارية (الدميوقراطية)
التي جتمع بني الطرفني.
ومتتع������ت «إس������رائيل» باإلضاف������ة إلى ذلك بدع������م اقتصادي غرب������ي وأميركي.
التعويضات األملانية أوالً .ثم التبرع������ات األميركية ثانياً .ثم القروض األميركية
الرس������مية والسنوية (حوالى  3مليارات دوالر) ،وهي التعويضات والقروض التي
م ّكنت «إس������رائيل» من بناء البنية التحتية للدول������ة ،ومن بناء اجليش الذي قاتل
العرب مرات عديدة؛ بنائه باملجان.
وحني آن أوان دعم االقتصاد اإلس������رائيلي لك������ي تصبح دولة قادرة على العيش،
أعطتها الواليات املتحدة األميركية حق إنتاج أسلحة أميركية .ثم بادرت إلى أن
تفرض على كل دولة من دول العالم الثالث ،تريد ش������راء س���ل��اح من أميركا ،أن
تشتري هذا السالح من «إس������رائيل» .وهكذا توافر لـ«إسرائيل» اقتصاد متم ّيز،
إمنا هو بالذات اقتصاد أميركي ال إسرائيلي.
ولقد اس������تمرت هذه الصورة من الدعم الالمحدود لـ«إسرائيل» .ومن التجاهل
الالمحدود للمأس������اة الفلس������طينية ،ما يقارب خمس���ي��ن عام������اً .وحدها الثورة
الفلس������طينية اس������تطاعت أن تدفع العالم إلى التن ّبه لقضية الشعب الفلسطيني
والتفاعل معه .لكن اإلعالم الغربي واألميركي ما لبث أن اخترع نظرية اإلرهاب
ليواجه بها الثورة الفلسطينية ،وما لبث أن اخترع نظرية االعتراف بـ«إسرائيل»
ش������رطاً أساسياً من ش������روط االعتراف بحق الشعب الفلس������طيني ،مع أن هذه
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املعادلة تلغي سلفاً  %90من حقوق الشعب الفلسطيني.
لكنن������ا نقف اآلن أمام حالة عاملية جديدة ،حالة صنعتها مأس������اة غزة وبطوالت
غزة .مأس������اة غزة التي تبلورت من خالل التدمير اإلسرائيلي ،ومن خالل القتل
اإلسرائيلي .وبطوالت غزة التي تبلورت من خالل صمود الناس وحتملهم لآلالم،
وممارس������تهم العجيبة للصبر ،التي م ّكنت املقاومني من الصمود والبقاء ،ومنعت
اجليش اإلسرائيلي من الوصول إلى أهدافه.
ه������ذه احلال������ة العاملي������ة ،صنعته������ا التظاه������رات الش������عبية التي ع ّم������ت العالم،
ض������د «إس������رائيل» ،وضد حرب «إس������رائيل» على غ������زة ،وضد القت������ل والتدمير
اإلسرائيلي.
هذه احلالة العاملية اجلديدة ،صنعتها املطالبات العاملية مبحاكمة قادة «إسرائيل»
السياسيني ،ومحاكمة جنراالتها العسكريني كمجرمي حرب.
ه������ذه احلالة العاملية اجلديدة ،قلبت الص������ورة ألول مرة منذ  60عاماً ،ووضعت
«إس������رائيل» في موضع املتهم واملُدان ،ووضعت الش������عب الفلسطيني في وضعية
املضطهد واملناضل الصامد في آن واحد.
وما نتعلمه من هذا ،أن احلقيقة تظهر دائماً مهما حاول املجرمون واملستعمرون
العمل على إخفائها.
م������ا نتعلم������ه من هذا ،أن نضال الش������عوب له النصر في النهاي������ة مهما كانت آلة
التدمير التي تقف في وجهه كبيرة وضخمة.
لقد دخل العصر اإلس������رائيلي في مرحلة األفول .ودخل العصر الفلسطيني في
مرحل������ة البزوغ .وهذه هي هدية غزة إلى العالم ولش������عبها الفلس������طيني .هدية
غالية عزيزة ،مغلفة بالدم والدموع ....والصمود.

إعادة نظر – بالل احلسن

العدد الثامن عشر – السنة الثانية – آذار (مارس) 2009

عن معنى جناح اليمني الإ�سرائيلي
ف������وز اليمني في االنتخابات اإلس������رائيلية ،ليس مس������ألة انتخابية فقط .إنه في
العمق ،وفي األساس ،مس������ألة ذات داللة خطيرة على «إسرائيل» نفسها ،وعلى
حلفاء «إس������رائيل» الكبار الداعمني لها ،في الواليات املتحدة األميركية وأوروبا.
فهذا اليمني اإلسرائيلي أصبح سمة اجتماعية وليس سمة حزبية .وأصبح شبه
منفرد بالساحة بعد أن حتطم اليسار بكل درجاته .واصبح تياراً نامياً باستمرار
وليس مجرد تيار موجود يتنافس مع تيارات أخرى.
اليوم ..ميكن إطالق وصف واحد على احلياة السياس������ية في «إس������رائيل» .إنها
«اليم���ي��ن» .اليمني الذي يعني التطرف ،التطرف املنفتح على العداء والفاش������ية
والعنصرية ،وعلى كل ما يرتبط بها من انحرافات فكرية وإنسانية ،جتد جتلياتها
في دعوات التهجير العرقي ،والتمييز العنصري ،واملجاهرة باالستعداد ملواجهة
اآلخرين بالتدمي������ر الكامل للمدن ،أو حتى باس������تعمال القنابل الذرية الصغيرة
والكبيرة.
لقد كان حزب الليكود هو احلزب اليميني القائد في «إسرائيل» لسنوات طويلة،
وح���ي��ن وصل ألول مرة إلى احلكم عام  1977بزعامة مناحيم بيغن ،اهت ّز كل من
تبدلت
لدي������ه ذ ّرة ثقافة إنس������انية خوفاً من هذا التغ ّير اخلطي������ر .أما اليوم فقد ّ
الص������ورة ،أصبح الليكود مقب������والً ،وأصبح يُ َع ّد حزباً معت������دالً ،ملاذا؟ ألنه أصبح
يواجه حزب «إس������رائيل بيتنا» الذي يش ّ
������تط بيمينيت������ه وعدوانيته ،حتى أصبح
أن بنيامني
تطرف الليكود بالنس������بة إليه اعت������داالً .وبينما كان الكثيرون ي������رون ّ
نتنياهو هو املجس������د للشر السياسي املطلق في «إس������رائيل» (على غرار ما كان
عليه آرييل ش������ارون) ،أصبح باإلمكان وصف نتنياه������و باالعتدال ،وهو لقب قد
ال يعجبه ،ولكنه س������يخدمه سياسياً في السنوات املقبلة .إذ حني يقول أفيغدور
ليبرمان إنه لن يتفاوض مع الفلس������طينيني ،يتواضع نتنياهو ويبش������رهم بأنه لن
يوقف التفاوض معهم ،بل سيفاوضهم فقط في شؤونهم املعيشية ،أما السياسة
والوطن واملصير فهي قضايا ال عالقة لهم بها.
لقد تعودنا أن نتناول مس������ألة التطرف في «إس������رائيل» دائماً من زاوية تأثيرها
على الفلسطينيني ،ولكن املسألة أصبحت أكثر خطورة ،وأصبحت تتعلق مبجتمع
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يشكل خطراً على نفس������ه ،وعلى حلفائه بالدرجة األولى .فاليمينية والشوفينية
والعنصرية ،ليس������ت مسائل نقبلها هنا ونرفضها هناك .إنها قوة تدميرية ،تنمو
م������ن دون توقف على غرار اخلاليا الس������رطانية ،فتقت������ل كل ما قد تصيبه ،وكل
ما يحيط بها .ال يس������تطيع اإلنسان أن يكون إنسانياً أو دميوقراطياً أو أخالقياً
أو أي������ة صفة إيجابي������ة أخرى ،وأن يكون في الوقت نفس������ه حليفاً للعنصرية في
«إس������رائيل» أو في أية دولة أخرى ،لذلك فإن املس������تقبل القريب س������يطرح على
الكثيرين ،وبخاصة األوروبيني واألميركيني ،سؤاالً وجودياً عن :ماذا تدعمون في
«إس������رائيل»؟ وهل ميكن اإلسرائيلي أن يكون «دميوقراطياً» مع أوروبا ،و«فاشياً
وعنصرياً» مع نفسه ومع العرب ومع الفلسطينيني؟
لقد شاهدنا أثناء احلرب على غزة شبه حتول شامل في موقف الشارع األوروبي
املناهض للسياسة اإلسرائيلية ،وارتبط هذا التحول واالحتجاج عبر التظاهرات
الشعبية الضخمة ،باملوقف الرافض للتدمير والقتل اللذين مورسا في غزة .لكن
ما يجب التن ّبه له ،أن هذا الغضب الشعبي األوروبي والعاملي ،لم تكن غزة سوى
عنوان له ،أما في العمق فقد كان يتغذى من مواقف ش������وفينية وعنصرية يتراكم
الرف������ض لها يوماً بعد يوم ،قبل حرب غ������زة بكثير ،وهي تفاعلت وانفجرت عند
أحداث غزة ،كاحتجاج مباش������ر عليها ،وكاحتجاج متراكم على فكر مييني فاشي
عنصري ،كان ينمو قبلها ،وهو الذي قاد إليها.
لقد كانت أحداث غزة ،منوذجاً ملا ميكن الفكر الفاش������ي اإلس������رائيلي أن يكشف
عنه .وهو ما أخاف أحرار العالم .وهو ما دفعهم للتظاهر احتجاجاً على سياسة
«إسرائيل» .وهو ما يجب أن يحرص عليه الفلسطينيون ،فيع ّمقوا طرح قضيتهم
بوصفها قضية عدالة إنسانية ،ضد كل ما هو شرير.

إعادة نظر – بالل احلسن

العدد التاسع عشر – السنة الثانية – نيسان (أبريل) 2009

نفاق احل�ضارة التي تدعي الدميوقراطية
قبل سنوات ،جنح نائب عنصري في انتخابات سويسرا ،فقامت قيامة «إسرائيل»،
وشنت حملة إعالمية كبرى ،بدا معها أن الدميوقراطية في العالم ،أصبحت كلها
في خطر ،وأن قيم احلرية ومحاربة العنصرية أصبحت مهددة.
اليوم ينجح في «إسرائيل» حزب عنصري ،ويصبح هذا احلزب القوة الثالثة فيها،
ويتحالف مع������ه بنيامني نتنياهو ويصبحان معاً احلزب���ي��ن احلاكمني في الكيان،
وينال زعيم احلزب العنصري هذا وزارة اخلارجية ،وتصبح وزارة اخلارجية كلها
حتت إمرته ،ومع هذا كله ،فإننا ال نس������مع أبداً كلمة اس������تهجان أو استنكار لهذا
ال������ذي يجري .إذ لم تعد العنصرية خطراً يتمثل في هذا الش������خص أو ذاك ،بل
أصبحت القوة احلاكمة واملوجهة للحكم والسياسة.
وهناك أحزاب غربية ،ش������اركت «إس������رائيل» دائماً ف������ي حمالتها على الظواهر
العنصري������ة في العالم ،ولكن حني أصبحت العنصرية جزءاً أساس������ياً من احلكم
فيها ،صمتت كل األحزاب الغربية ،بل واصلت التعامل مع «دولة إس������رائيل» على
أنها الدميوقراطية الوحيدة في الش������رق األوس������ط ،وستواصل التعامل مع وزير
اخلارجية اجلديد على أنه من نتاج الدميوقراطية املقدسة واملقبولة.
هذه السياس������ة الغربية املنافقة ،برزت بوجه آخر ،وبحجج سياسية مختلفة حني
جنحت حركة حماس في االنتخابات الفلس������طينية األخيرة .وحني اعتُرض على
حركة حماس ،رغم االنتخابات الدميوقراطية التي أشاد بها اجلميع ،قيل :نحن
م������ع الدميوقراطية التي أدت إلى جناح حم������اس ،ولكننا ضد حماس التي تتبنى
مواقف ال نقبلها .ولم تكن هذه الصيغة س������وى خدعة لغوية لتبرير الوقوف ضد
نتائ������ج الدميوقراطية الت������ي يحاول الغرب أن يرهبنا بها ،ث������م يتخلى عنها حني
ترهبه دميوقراطية الش������عوب ونتائجها .لك������ن الالفت أن الغرب تخلى حتى عن
هذه اخلدع������ة اللغوية في التعامل مع أحزاب العنصرية اإلس������رائيلية ،فلم يقل
نحن نقبل دميوقراطية االنتخابات اإلس������رائيلية ،ولكننا نرفض سياسة احلزب
العنصري الذي فاز .وقريباً سنجد الغرب كله يتعامل مع وزير خارجية عنصري،
ويقول لنا بوقاحة :ملاذا تستغربون؟ هذه هي الدميوقراطية .ويبقى أن نشير إلى
الفارق الضخم بني املس������ألتني ،فما رفضه الغرب في التجربة الفلس������طينية هو
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التعام������ل مع حقوق حركة حت ّرر وطني تناض������ل لتتخلص من االحتالل ،وما قبله
الغ������رب في التجربة اإلس������رائيلية هو التعامل مع عنصري������ة مؤهلة ومنظمة في
أح������زاب وصلت إلى احلكم باالنتخابات ،ومن دون أن ننس������ى أن النازية وصلت
إلى احلكم باالنتخابات أيضاً.
إننا نش������هد على امتداد العالم ،عملية نفاق سياس������ي في التعاطي مع املوضوع
الفلس������طيني ،ومع القضية الفلس������طينية ،ومع الشعب الفلس������طيني ،وقد أدمن
الغربي������ون التعاطي مع هذا النوع من النفاق .ولع������ل املرارة أصبحت كبيرة جداً
عند مواصلة اس������تعمال هذا النفاق بعد احلرب اإلس������رائيلية األخيرة على غزة
وأهله������ا .لقد دمرت «إس������رائيل» كل املرافق التي مت ّك������ن قطاع غزة من مواصلة
احلياة الطبيعية ،وقتلت عدداً كبيراً من املدنيني ومن األطفال بالذات ،ثم انتهى
األمر بساسة الغرب إلى عقد املؤمترات ،ليس من أجل إدانة عدوان «إسرائيل»،
وليس من أجل محاكمة مجرمي احلرب فيها ،وليس من أجل مساعدة املنكوبني
الفلسطينيني ،بل من أجل محاصرة غزة ،ومنع ما يسمونه تهريب السالح إليها.
وهك������ذا ،بدالً من محاصرة «إس������رائيل» وعدوانها وجرائمها ،يحاصر الش������عب
الذي تعرض للعدوان والرتكاب اجلرائم .إنه النفاق ،نفاق احلضارة التي تدعي
الدميوقراطية.

إعادة نظر – بالل احلسن

العدد العشرون – السنة الثانية – أيار (مايو) 2009

�أمن م�صر القومي
يتذكر الطالب العرب الذين درس������وا في اجلامعات املصرية ،أن أساتذتهم كانوا
يعلمونه������م دروس������اً متوالية عن أمن مص������ر القومي .كانوا يقول������ون لهم إن أمن
مصر يبدأ من فلس������طني .وكانوا يستشهدون على ذلك بسرد تفاصيل احلمالت
العس������كرية التي كانت تتعرض لها مصر .فبعض احلمالت في زمن اإلس������كندر،
كان������ت تأتي من فلس������طني إلى القاه������رة ومصر عبر س������يناء .وبعضها في زمن
نابليون ،كانت تأتي إلى مدن مصر ،ثم إلى س������يناء ،ثم ال تس������تطيع أن تقول إنها
س������يطرت على مصر إال بعد أن تذهب إلى فلسطني وتسيطر عليها ،وعند ذلك
تكون قد اكتملت لنابليون السيطرة على مصر.
لكن هذه السيطرة النابليونية انهزمت في حادثني .انهزمت أمام أسوار عكا حني
استعصت على أساطيل نابليون أيام حاكمها (اجلزار) .وانهزمت داخل القاهرة
نفسها حني اغتال شاب سوري (سليمان احللبي) اجلنرال كليبير احتجاجاً على
االحتالل الفرنسي وجرائمه.
ويتذكر الطلبة العرب أيضاً ،أن أساتذتهم في اجلامعات املصرية كانوا يعلمونهم
قائلني إن أمن مصر يأتي من النيل ،من نهر النيل الذي ينبع من أواس������ط القارة
األفريقية (بحيرة أوغندا) ،ثم يس������ير مخترقاً السودان إلى مصر ،وأن نهر النيل
هو شريان احلياة في مصر ،وأن مصر سميت بسبب ذلك «هبة النيل».
وكان األس������اتذة يقولون لطالبهم :لذلك ..إن ما يجري في السودان هو جزء من
أمن مصر ،ومصر معنية دائماً بنوع احلكم الذي يتولى الس������لطة في الس������ودان،
وإن السياس������ي الس������وداني يعرف ذلك ،ولهذا فما من زعيم س������وداني ،وما من
حزب س������وداني إال س������عى إلى إنشاء عالقة وثيقة مبصر ،سواء كان في السلطة
أو ساعياً إليها.
ف������ي ضوء ه������ذه الدروس الت������ي تعلمها الط���ل��اب العرب على أيدي أس������اتذتهم
املصريني ،فإنهم يدركون اآلن ،كم أن مصر مهددة بسبب وجود دولة «إسرائيل»
التي تسيطر على فلسطني ،وكم أن مصر مهددة بسبب أحداث دارفور ،وبسبب
التدخل األجنبي في دارفور ،وبسبب وضع العراقيل أمام مصر لكي ال يكون لها
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دور قيادي في معاجلة أزمة دارفور .وحني يتحدث بعضهم عن احتمال تقس������يم
كرسي أي حاكم مصري
السودان ،بني ش������مال وجنوب ،وبني شرق وغرب ،يهتز
ّ
مهم������ا كان اس������مه ،وبخاصة حني نفترض أنه ال بد حلاك������م مصر أن يكون مل ّماً
بتاريخها ،وبأسس أمنها القومي ،كما تفرضه اجلغرافيا السياسية ،واجلغرافيا
املائية ،وعبر التاريخ في مختلف عصوره.
 ..وقدمياً قال الراوي :جاء على مصر زما ٌن برز فيه رجل عجيب غريب .قال إن
اس������مه (سامي) نسبة إلى الس������مو .وقالوا إن اسمه شهاب بن شهاب الدين وهو
من ساللة صالح الدين .وقالوا إنه كان يخرج إلى القتال دون أن يحمل سالحاً
ظاه������راً أو خفياً .وقالوا إنه كان يطلب من الناس أن يتبعوه فيتبعونه دون جدل.
وأصب������ح هذا الرجل الغريب القادم من مكان بعيد ،حديث الناس أجمعني .وظل
اس������مه غير محسوم لديهم ،إلى أن جاء إمام املسجد يوماً وقال لهم ،إنه متيقن،
بعد درس واستطالع عميقني ،من أن االسم احلقيقي للرجل الذي يتحدثون عنه
هو (السامي شهاب) ،أو (الشهاب السامي) ،وأنه درس التاريخ وتعمق فيه ،وأنه
أراد أن يحمي أمن مصر ،فلم يجد وس������يلة لذلك سوى دعم أهل فلسطني ،لكي
يتخلصوا من حكم «إسرائيل» التي يهدد وجودها أهل مصر.
ل������م يفهم البدو املنتش������رون في س������يناء معنى هذا الكالم ،ولكنه������م تذكروا مما
يتناقلون������ه حتى اآلن عن أجدادهم أنه������م أخبروهم ،عن يوم جاء فيه الصليبيون
إلى مصر بقيادة ملك الفرجنة ،وأن ملك الفرجنة جاء في حملته التاسعة ،ألنه
أصبح على يقني أنه لكي يس������تطيع الصليبيون الس������يطرة على فلسطني ،فال بد
لهم أوالً من السيطرة على مصر.
الشهاب السامي -قال الراوي -فهم الدرس .فهم أنه لكي حتفظ أمن مصر ،فال
بد أن حتارب الفرجنة في فلسطني.

إعادة نظر – بالل احلسن

العدد احلادي العشرون – السنة الثانية – حزيران (يونيو) 2009

وزير خارجية ح�سب املقا�س

حني يذهب اإلنس������ان إلى الس������وق ليش������تري بذلة ،يدقق طوي ً
ال كي تكون البذلة
على مقاس������ه ،أما بنيامني نتنياهو ،رئيس الوزراء ،فهو رجل طموح ،ولذلك فإنه
يجتهد طوي ً
���ل��ا ،ويخطط ويناور ،ال من أجل بذلة ،ب������ل كي يصنع وزير خارجية
على املقاس.
الكل يعتقد خط������ ًأ ،أن نتنياهو زعيم حزب «الليكود» ،خاض االنتخابات وحصل
عل������ى عدد من األص������وات ،وأن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «إس������رائيل بيتنا»،
خاض االنتخابات أيضاً وحصل على عدد من األصوات..
وحني جاء أوان تشكيل الوزارة نشأ حتالف ضروري بني احلزبني ،وهكذا أصبح
نتنياهو رئيس������اً للوزراء وأصبح ليبرمان وزيراً للخارجية ،ألن ليبرمان وضع هذا
الشرط من أجل التحالف ،وألن نتنياهو قبل الشرط مضطراً.
وفي داخل هذه احلكومة ،بدأ ليبرمان يتفنن في إطالق التصريحات .فهو يريد
تهجير العرب من «إسرائيل» ،وهو يريد منعهم من الترشح النتخابات الكنيست،
وهو ال يريد سالماً مع سوريا ،وهو يرفض إجناز سالم مع الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،وه������و ال يؤمن بحل الدولتني ،ويرى أن احلكم الذاتي هو أقصى
ما يستحقه الفلس������طينيون .وبسبب هذه التصريحات ُو ِص َف ليبرمان بأنه رجل
متطرف ،وبسبب وجود هذا املتطرف أصبح نتنياهو رج ً
ال يوصف بأنه معتدل.
ولكن اإلسرائيليني يعتقدون أن هذا التطور لألحداث ليس صحيحاً ،وأن التطور
الصحيح هو أن نتنياهو هو الذي صنع ليبرمان ،صنعه على مقاس������ه ،متاماً كما
يصنع قمصانه وأحذيته وجواربه .وتأكيداً لذلك ،يروي لنا ال ُكتّاب اإلسرائيليون
في صحفهم ،أن ليبرمان انتسب إلى حزب الليكود عام  ،1983وبعد ذلك بعشر
س������نوات ،أي في عام  ،1993أصب������ح ليبرمان مديراً عام������اً للحزب حتت قيادة
نتنياهو .وفي عام  1996حني أصبح نتنياهو رئيس������اً للوزراء قام بتعيني ليبرمان
مديراً ملكتبه ،وعرف ليبرمان منذ ذلك احلني ،وحس������ب الصحف اإلس������رائيلية،
بأنه رجل املهمات القذرة لنتنياهو .وقد أمضى ليبرمان في هذا املنصب س������نة
واحدة فقط ،ملاذا؟ ألنه اضطر لالستقالة بعد أن اعتدى بالضرب العنيف على
أحد األطفال.
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لك������ن نتنياه������و لم يتخ ّل عن ليبرم������ان .والحظ أن أنصار ليك������ود يتقلصون ،ألن
حزب������اً آخر أكثر تطرفاً بدأ يكتس������بهم ،هو حزب املهاجرين الروس «إس������رائيل
بعليا» بزعامة ناتان شيرانس������كي ،فقرر تدمير حزب شيرانس������كي ،وأوكل املهمة
إلى حليفه ليبرمان .أنش������أ ليبرمان حزب «إسرائيل بيتنا» ،وبدأ يغوص في نبع
التطرف الروس������ي هذا ،ويسحب أصوات املهاجرين الروس إلى ميدان نتنياهو،
وم������ا إن جاءت االنتخابات األخيرة حتى أصبح حزب ليبرمان هو احلزب الثالث
في «إسرائيل» ،واس������تطاع نتنياهو باالستناد إليه أن يشكل الوزارة اإلسرائيلية،
وكان ال بد من تقدمي جائزة تقدير لليبرمان ،وهكذا ُعينِّ وزيراً للخارجية ،وزير
خارجية على مقاس نتنياهو ،وزير خارجية يقول كل ما من ش������أنه أن يجعل من
ال متطرفاً ،ويجعل من نتنياهو باملقابل رج ً
ليبرمان رج ً
ال معتدالً.
ال مغف ً
يتباه������ى ليبرمان ويقول« :أنا أريد أن أكون رج ً
ال» ،ملاذا؟ ألن املغفل وحده
هو الذي يس������تطيع أن يتحمل آراء السياسيني اإلسرائيليني الذين يتحدثون عن
التسويات السياسية .ويتباهى ليبرمان ويقول بأن «إسرائيل» تخوض حرباً تشبه
حرب الشوارع ،مع الفلسطينيني ومع حزب الله ومع إيران ،وفي حرب الشوارع،
يق������ول ،عليك أن تبحث عن فت ّوة احلارة وحتط������م عظامه .وهكذا يجب اإلغارة
على إيران ،وقصف الس ّد العالي في مصر ،وقطف رأس حزب الله ،وقتل نصر
الله وعدم االنتظار إلى أن يختبئ.
إن م������ا يقول������ه ليبرمان ،هو ما يؤمن ب������ه نتنياهو فعلياً ،وهو س������بق له أن ّ
عطل
مفاوضات التس������وية ثالث سنوات كاملة ،عم ً
ال بنصيحة احملافظني اجلدد حتى
قبل أن يحكموا .وأهمية ليبرمان اآلن ،أنه يريح نتنياهو من إعالن هذه املواقف
بنفسه ،فينال هو صفة التطرف وينال نتنياهو صفة االعتدال .إنه وزير خارجية
حسب املقاس لكل من يرغب.

إعادة نظر – بالل احلسن

العدد الثاني والعشرون – السنة الثانية – متوز (يوليو) 2009

�أوباما� ..أوباما� ..سبحان مغري الأحوال
شاع في اإلعالم ،أن بنيامني نتنياهو رئيس وزراء «إسرائيل» ،هو العدو السياسي
الل������دود لباراك أوباما ،ألنه يرفض خطته للتغيير .يرفض ش������عار ح ّل الدولتني،
ويرفض وقف االستيطان .واحتدم الصراع حتى ليخيل للمتابعني أن حزبني نشآ
ف������ي العالم ،حزب أوباما األميركي وج ّل أعضائه من املس������لمني والعرب ،وحزب
نتنياهو وج ّل أعضائه من اإلس������رائيليني واملعادي������ن للحزب الدميوقراطي الذي
استطاع أن يتربع في البيت األبيض من خالل شخص أسود.
لكن الوقائع على األرض تقول ش������يئاً آخر مناقضاً ،تقول إن نتنياهو ّ
تكشف عن
صديق ألوباما ،صديق مخلص وودود .ولذلك قصة تُروى.
لقد رفع أوباما ش������عار التغيير ،وهو قال وش������رح ودعا بكفاءة األستاذ اجلامعي
القدي������ر ،إلى تغيير عالقات أميركا مع العالم اإلس���ل��امي .ومب������ا أنه يعرف أن
القضية الفلس������طينية تكم������ن في عمق أعماق العالم اإلس���ل��امي هذا ،فقد ركز
على ضرورة إيجاد حل عادل وس������ريع وإيجابي لها .لكن نتنياهو هذا القادم من
أعماق اليمني اإلس������رائيلي ،وقف له باملرصاد ،وق������ال :ال .ال نقبل بالتخلي عن
أرض إسرائيل التاريخية .ال نقبل بتمكني الفلسطينيني من بناء دولة تهددنا .ال
نقبل بالتنازل عن القدس عاصمتنا األبدية .ال نقبل بأن ال يس������لّم الفلسطينيون
بهو ّي������ة دولتنا اليهودي������ة .ال نقبل بالتخلي عن منابع املياه ،أو عن األجواء ،أو عن
مي������اه البحار اإلقليمية .وبس������بب ذل������ك كله فإننا ال نقبل أيض������اً أن نتفاوض مع
الفلس������طينيني على أساس شعار ح ّل الدولتني ،وال نقبل بوقف االستيطان الذي
ه������و الرمز احلقيقي للصهيونية .وحني جتمع������ت هذه الالءات كلها ،بدا كأن كل
خط������ة أوباما للتغيير مهددة بالزوال والتالش������ي ،وأصبح األمر يحتاج إلى منقذ
مي ّد يد العون إلى رئيس أكبر دولة في العالم.
وتش������اء الصدف ،الصدف الت������ي ال وجود لها في علم التاري������خ ،أن يكون املنقذ
املنش������ود هو نتنياهو نفسه ،فهو الذي صنع املش������كلة ،وهو الذي سيحلّها بكلمة
س������حرية من عنده .وهكذا مت اإلعالن عن خطاب س������يلقيه نتنياهو على طريقة
أوباما .وفي جامعة بار إيالن على غرار جامعة القاهرة ،ويس������ ّرب فيه خلس������ة
الدواء الس������حري الالزم .وقد تمَ ّثل هذا ال������دواء في كلمة واحدة وحيدة ،نطقها
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نتنياه������و فإذا بها تفتح األبواب املغلقة ،وتصب������ح الترياق الذي يأتي من العراق،
كما تقول األساطير.
لق������د مأل نتنياه������و خطابه ،على طريقة الس������حرة ،بكل ما ه������و مناقض للدولة
الفلس������طينية .وضع أحجية هنا .ووضع حجراً هائل احلجم هناك .وباباً مغلقاً
في الرواق .ووحش������اً أس������طورياً أمام الباب الذي ينفتح على مجال الضوء ،حتى
إنه ميكن أن يتوه كل من يقرأ أو يس������مع أو يش������اهد .ثم ابتعد قلي ً
ال عن كل هذه
اخلدع ،وسجل على احلائط بخط باهت لكنه مقروء :الدولة الفلسطينية .وحني
ُعرض األمر بر ّمته على الرئيس األميركي ،بدا الرئيس األميركي بائساً ومرتبكاً
ومحبطاً ،وهو ينقل بصره بني األحاجي والوحوش ،ثم انفرجت أساريره ،وانتشى
من الفرح وهو يشاهد تلك الكلمة السحرية مكتوبة على احلائط .رأى أنها كلمة
لم ّ
يخطها بش������ر ،بل كانت كلمة تنبع من عمق األش������ياء ،فتتغلب على األحاجي
والوحوش ،وتتربع وحيد ًة وسيد ًة للمشهد السياسي كله.
وهكذا ..فإن أوباما نس������ي كل الفوضى التي جاءت في خطاب نتنياهو .نس������ي
املاضي واحلاضر .نس������ي التاريخ واجلغرافيا .ونس������ي الصراعات واالتفاقات.
ونس������ي الصحيح والكاذب .نسي األالعيب .ونسي املناورات .وتذكر شيئاً واحداً
فقط ،هو أن نتنياهو جاء ومعه الكلمة الس������حرية «الدولة الفلسطينية» ،مكتوبة
على حائط من نار .حتى إن أوباما تفاءل بأن خطته في التغيير س������تمضي نحو
حاله������ا ،والفضل في ذلك يعود إل������ى نتنياهو .نتنياهو الذي نس������تطيع حتى أن
نغفر له ،أنه نسي الشرط الثاني الداعي إلى وقف االستيطان ..فسبحان مغ ّير
األحوال .لقد استُقبل باألحضان ،ولم يطلب أحد منه شيئاً .لم يطلبوا منه حتى
أن يعترف بشروط اللجنة الدولية الرباعية.

إعادة نظر – بالل احلسن

العدد الثالث والعشرون – السنة الثانية – آب (أغسطس) 2009

�أوباما ..اخلطيب الدائم من دون فعل
ند للرئيس األمريكي
يتصرف بنيامني نتنياهو رئيس وزراء «إسرائيل» ،على أنه ّ
ب������اراك أوباما .أوباما يعرض ونتنياهو يرفض .أوباما يصرح ونتنياهو ير ّد عليه.
أوباما يطلب ونتنياهو يتجاهل الطلب.
في اجلهة املقابلة ،يتصرف أوباما على أنه أمام خصم عنيد هو بنيامني نتنياهو،
ويجب تطويعه بعناية ،وبرقة ،وبهدوء.
أحياناً ينس������ى أوبام������ا أنه رئيس الدولة األعظم ،ويظه������ر كطبيب يعالج مريضاً
نفس������ياً ،يتحمل منه الغضب والصياح وحتى التلويح له باأليدي مهدداً .وأحياناً
ينسى نتنياهو أنه رئيس حكومة «إسرائيل» التي تتلقى كل املساعدات من البيت
األبيض لتعيش ،فيخطط ،ويعلن ،ويرفض ،ويبني ،ويظهر كقائد عس������كري يكاد
يهاجم مقر الرئيس األمريكي في البيت األبيض.
ما الذي يحدث حتى تظهر األمور بهذه الصورة اخلالية من كل منطق؟
نس������جل هنا أربعة مواقف أعلنتها إدارة أوباما ،وفيها إحراج كبير لـ«إس������رائيل»:
املوقف األساسي الداعي لوقف االستيطان بالكامل .املوقف الداعي إلى ضرورة
احلد من انتش������ار األس������لحة النووية .املوقف
أن تنضم «إس������رائيل» إلى معاهدة
ّ
املذك������ر بقرار محكمة العدل الدولية ضد اجلدار العازل واعتباره غير ش������رعي
ويجب هدمه .وأخيراً املوقف الرافض لبناء  20وحدة س������كنية في حي الش������يخ
ج������راح في القدس .أربعة مواقف أساس������ية .كان يكف������ي موقف واحد منها لكي
يدفع «إس������رائيل» باجت������اه بيت الطاعة .لكن بيت الطاعة ال ي������زال خالياً ،وبدالً
من أن يُه ّيأ للس������كن ،جتري املفاوضات املكثفة إلرضاء الزوجة الغاضبة ،وتتخذ
املفاوضات الش������كل اآلتي :مفاوضات أمريكية  -إس������رائيلية بشأن االستيطان،
حتي������ط بها حملة إعالمية مكثف������ة تقول إن الطرفني على وش������ك الوصول إلى
حل وس������ط .ثم اجتماع يعقده الرئيس أوباما مع كل أطياف اللوبي اليهودي في
واش������نطن ،ويبذل جهده في اللقاء لك������ي يقنعهم مبوقفه ،ولكي يطمئنهم إلى أنه
لن يتراجع عن دعم «إسرائيل» ،واحملافظة عليها لتبقى أكبر قوة عسكرية بوجه
الع������رب .وأخيراً ب������روز نغمة جديدة في خطابات نتنياهو تق������ول وتكرر أنه أبلغ
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العرب ضرورة أن يقدموا ش������يئاً إلرضاء «إس������رائيل» .وهي كلمات عامة حتدد
طلباً محدداً ،اسمه التطبيع املبكر مع «إسرائيل».
باملقارن������ة بني هاتني الصورتني ،صورة أمريكا التي تعرض ،وصورة «إس������رائيل»
الت������ي ترفض ،تبدو األمور غي������ر منطقية على اإلطالق .فثمة قضايا ملموس������ة
ومح������ددة تتحدث عنها أمري������كا ،وثمة باملقابل محاولة للع���ل��اج عبر اجتماعات
ترضية ،تظهر أمريكا كأنها هي املخطئة ،وهي املذنبة بحق «إسرائيل».
مل������اذا تظهر األمور بهذه الصورة؟ بس������بب نقطة واحدة فق������ط ،هي أن الرئيس
أوباما لم يقرر حتى اآلن سوى أن يتكلم .ولم يقرر حتى اآلن أن يفعل شيئاً .يريد
أن يقنع العرب بالكالم .ويريد أن يقنع «إسرائيل» بالكالم .ويريد أن يح ّل أصعب
املسائل الدبلوماسية العاملية العالقة منذ نصف قرن بالكالم .بينما تكفي حلظة
فعل واحدة حت������ى يصبح أهم رئيس في التاريخ األمريكي احلديث ،وبواس������طة
إقدامه على حل مشاكل مستعصية ،مبوقف عملي إرادي واحد.
ملاذا يحدث ذلك؟

���ي��ن صورة أمري������كا في العالم ،بعد أن
رمب������ا ألن الرئيس أوباما جاء مكلّفاً حتس َ
شوهها بشراس������ة ،احملافظون اجلدد ،ودميتهم جورج بوش ،ولم ِ
يأت َق ّط ليح ّل
مش������اكل أمريكا مع العالم .وهو لذلك يلجأ إلى اخلطابات وال يلجأ إلى الفعل.
وبهذا س������يكون رئيس������اً أمريكياً «آخ������ر» ،ولن يكون أبداً رئيس������اً أمريكياً فاع ً
ال،
وباألخص بالنس������بة إلى «إس������رائيل» ،وبالنسبة إلى الش������عب الفلسطيني .بينما
يتمنى الكثيرون أن يكون العكس هو الصحيح.
ثم������ة حاجة إلى م������ن يذ ّكر أوباما بأنه أصبح يقيم ف������ي البيت األبيض ،ولم يعد
أستاذاً يحاضر في مدرج اجلامعة.

إعادة نظر – بالل احلسن

العدد الرابع والعشرون – السنة الثانية – أيلول (سبتمبر) 2009

حرب �أمريكا على الكنعانيني
كنت من النوع الذي يحب الرعب ،حتى إنك تس������عى إلى رؤية ذلك النوع من
إذا َ
األفالم التي تتفنن في اختراع مشاهد رعب لم تخطر على بالك من قبل ،فثمة
في الس������وق العديد من أس������طوانات األفالم التي ميكن شراؤها واالستمتاع بها
إلى حد الرعب املرعب .أما ما س������يحدث بعد ذلك ،فيعتمد على قوة أعصابك.
فهن������اك من يعجز عن الن������وم ،وهناك من يخاف من تذك������ر اخلوف ،وهناك من
يعتقد أن الرعب سيأتي بكل مخاطره حلظة إطفاء الضوء .وهكذا.
ومع الزمن ،ومع العادة ،ومع رؤية األفالم واملشاهد ،يعتاد اإلنسان رؤية الرعب،
وال تع������ود املناظر املرعبة قادرة على إثارته ،أو حتريك مش������اعره ،فيس������عى إلى
احلصول على ما هو أغرب ،ثم على ما هو أكثر غرابة ،وهكذا.
ولكن أصبح لدينا اآلن هدية نقدمها إلى هواة أفالم الرعب هؤالء .ففي السوق
كتاب يستطيع أن يلبي مطالبهم ،بل يستطيع أن يتفوق على أي فيلم ميكن شراؤه
ِ
سيستخفّون بهذا الكالم ،إذ هل
أو مشاهدته .وبالتأكيد فإن هواة أفالم الرعب
ميكن كتاباً ،أي مجموع ًة من الصفحات نقرأها بعيوننا ونحن جالسون ،أن ينوب
عن مش������اهد كاملة ،مشاهد حية ،يتجول فيها بش������ر بني البيوت ،رجاالً ونسا ًء،
يحملون املعاول ،ويشحذون الس������كاكني ،ويطلقون النار من أسلحة أوتوماتيكية،
ويجزّون األعن������اق ،ويتلذذون برؤية الدم يتدفق من الرقاب والصدور ،هل ميكن
ك ّل هذه املناظر أن تنوب عنها كلمات ،مجرد كلمات مرصوفة في كتاب؟
إن الس������ؤال مشروع ،وإن االس������تنكار مبرر .لكن ماذا لو أصررنا وقلنا لكل هواة
أف���ل��ام الرعب :نعم ،نح������ن لدينا كتاب ،كتاب واحد ،يتح������دى كل أفالم الرعب.
وميكن بعد أن يهتدي إليه هواة أفالم الرعب ،أن يُقبلوا على شرائه بكثافة ،حتى
ليصبح من احملتمل أن يفلس أصحاب األفالم ،وأن تكسد جتارتهم.
احفظوا معي اسم الكتاب :أميركا واإلبادة الثقافية ..لعنة كنعان اإلجنليزية.
واحفظوا معي اسم املؤلف :منير العكش ..ابن مدينة حلب السورية القادم إلينا
من جامعات أميركا ومعاهدها.
واحفظوا معي اسم الناشر :دار رياض الريس للكتب والنشر -بيروت.
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اشتر هذا الكتاب ،واجلس في فراش������ك ،وابدأ بالقراءة ع ّما يسمونه «اكتشاف
الرج������ل األبيض ألميركا» .وحني تصل إلى الصفحة العش������رين قد يحدث معك
ما حدث مع������ي .لقد أغلقت الكتاب ،وتوقفت عن القراءة ،وقمت من فراش������ي،
وأش������علت النور القوي ،ألتخلص من اخلوف الش������ديد الذي انتابني .وفي اليوم
إلي مش������اعر اخلوف
التالي عجزت أن أعود إلى قراءة الكتاب ،خش������ية أن تعود ّ
السابقة نفسها.
من أي������ن يأتي كل هذا اخلوف؟ من كتاب تاريخي ،علم������ي ،موثق ،وكل مصادره
أميركي������ة ،يرويها ُكتّاب ،وباحثون ،وقضاة ،ومؤرخون ،وسياس������يون ،ورجال دين.
وهم يروون كلهم بافتخار ال حد له ،ما فعلوه مع اإلنس������ان «الهندي» الذي جاؤوا
إليه في بالده أميركا ،فحاصروه وحاربوه وقتلوه .اإلنسان «الهندي» الذي جاؤوا
إليه في مزارعه وبيوته ،فس������لبوا الزرع ،وهدموا البيت ،واغتصبوا النس������اء ،ثم
حولوا كل ذلك بعد أن انتصروا إلى ش������يء اس������مه «احلض������ارة» .حضارة كانت
مفرداته������ا كما يأتي :الس������لب ،القتل ،االغتصاب ،نش������ر اجلراثي������م ،اغتصاب
األطفال بش������كل منهجي في املدارس .وكان من أبس������ط نتائج ذلك ،أن األطفال
بدأوا باالنتح������ار ليتخلصوا من االغتصاب اليوم������ي ،وأن اآلباء بدأوا باالنتحار
ليتخلصوا من اإلحساس بالذل وهم ال يستطيعون حماية أبنائهم.
عناوين الرعب هذه مع كل تفاصيلها ،أخذها الرجل األوروبي من تأويل مش������ ّوه
لتراث التوراة ،من «يش������وع الذي أمره الله أن يبيد الكنعانيني (أي الفلسطينيني)
الذين لم يكونوا يختلفون عن هنود اليوم» ،كما تس������جل ذلك محاضر جلس������ات
الكونغرس األميركي الرقم  33في اجللسة الرقم .23
إنه������ا احلض������ارة التي ولدت «إس������رائيل» ،أو تراث «إس������رائيل» الذي أوجد هذه
احلضارة ..س������ ّيان .ولكن فيلم الرعب احلضاري هذا استمر  500سنة أو يزيد،
وهم يواصلونه مع الشعب الفلسطيني حتى اآلن.
اق������رأوا الكتاب ،لتفهموا «إس������رائيل» من خالل أمي������ركا ،أو لتفهموا أميركا من
خالل «إسرائيل» .وستصبحون عندها من هواة أفالم الرعب.

جملة العـودة
كلمات على طريق العـودة
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النكبة مل تكتمل بعد
للنكبة مفهومها األوسع .هي إن تص ّورناها مج ّرد فعل «فيزيائي» ،قوامه االقتالع
املرئي منها يتجلّى في العدوان على الذاكرة .ذلك
������إن اجلانب غير
واإلحالل ،ف ّ
ّ
فإن «مش������روع النكبة» في نطاقه
األخير هو «الش������قّ املعنوي» م������ن النكبة .لذاّ ،
األوسع لم يكتمل بعد ،وقد ال يكتمل إ ّال إذا تخلّى الفلسطيني عن ذاكرته.
فإن العدوان
بهذا تتضح املعادلة :إذا كانت النكبة هي اقتالع اإلنسان من وطنهّ ،
على الذاكرة يرمي إلى اقتالع الوطن من اإلنس������ان .يكون مفهوماً بالتالي ،ملاذا
كان االستهداف املباش������ر للذاكرة التاريخية الفلسطينية ،وملاذا محاوالت انتزاع
فلسطني وهويتها من الوعي اجلمعي لألجيال التالية من شعبها ،بل وملاذا السعي
لتغييب فلسطني عن الوعي اإلنساني؟
أن مش������روع االحتالل راهن مبكراً على اهتراء الذاكرة الفلسطينية
ليس خافياً ّ
أن
وتالش������يها ،مبفعول االقتالع والتهجير واالنقطاع بني األجيال .كانت املراهنة ّ
أن جيل النكبة
وأن اجليل التالي «سينسى» .بدا واضحاً ّ
جيل النكبة «سيموت»ّ ،
لم يطمس الذاكرة ،بل أحاطها بوعيه وتش ّبث بها ،فكانت رمزية املفتاح واخليمة
والتغني بيافا وحيفا وعكا وبيسان شاهد ًة على ذلك.
لقد جاءت االستجابة الفلسطينية التلقائية ،بالتش ّبث بالهوية واخلصوصية ،التي
تصلّبت واكتشفت ذاتها أكثر من أي وقت مضى ،فغدا صقل الهوية الفلسطينية
موجهاً ضد اإللغاء والطمس .حتقّق بالفعل نوع من اتصال
بحد ذاته مش������روعاً ّ
الذاكرة ومتريرها إلى اجلي������ل الثاني بعد النكبة ،الذي أ ّكد إرادة العودة ورفض
املس������اومات عليها .أما اجليل الثالث ،فقد اجته إلى مأسس������ة مش������روع الذاكرة
والهوية ،وعبر بها إلى القرن احلادي والعشرين.
أن الذاكرة ليس������ت املاضي ،بل هي الوع������ي بالتاريخ واجلذور
ينبغ������ي أن نق������ ِّرر ّ
والهوي������ة ،وإدراك اخلصوصية ،وهي أيضاً الوع������ي بالذات ،وعياً يتّصل بالواقع
أن استلهام الذاكرة ليس اجتاهاً ماضوياً ،بل
وينفتح على املس������تقبل .يعني ذلك ّ
هو اس������تجابة واعية لتحدي املستقبل الفلس������طيني ،واستعداد رشيد لصدماته.
هو تعبير عن إرادة البقاء ،فس������ؤال الذاكرة هو «أن نكون أو ال نكون» ،ما دامت
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الذاكرة هي حاضنة الشعب الذي تُسلَب أرضه.
وضم������ن معادلة الصراع الش������املة ،ال يفوتنا ما متثله الذاك������رة من ثِقل هام في
أي مرحلة ،فال
قضية فلس������طني ،أما استبعادها من اخلطاب الفلس������طيني في ّ
ِّ
يؤش������ر إلى إضعاف جوهري للموقف الفلسطيني العام وحسب ،بل من شأنه أن
يع������ود بعواقب وخيم������ة في ح ّمى البحث عن «احلل النهائ������ي» .فبني أيدينا مث ً
ال
رؤى تر ِّوج لقابلية الكيانية الفلسطينية ألن تختبئ وراء جدران االحتالل في بؤر
معزولة .هم يس������ ّمون ذلك «دولة» ،ويضمنون لها رفرفة األعالم ،واشتراطهم أن
تكون «قابلة للحياة» ،أما «الالجئون» فأمرهم يتعلق بحل «متفق عليه».
علينا اليوم ،في هذا املنعطف احلرج ،أن ننجز مهمة االستدراك واملراجعة ،بأن
والثقافي،
السياسي
والشعبي ،وأن يتعافى خطابنا
������مي
ّ
ّ
ّ
نصلح من خطابنا الرس ّ
وننفض عنه غبار املراحل وكبواتها.
نعاود القول :ال يُس������ َمح للذاكرة اجلمعية الفلس������طينية بأن تس������تقر في أعماق
النسيان ،وال أن تستجيب ملطالب الطمس واالقتناص واإللغاء .إنه فعل املمانعة
املبدئي الذي يقتضيه املوقف وتتطلبه حماية الذاكرة املستهدفة .ليس من املقبول
أن يُستد َرج اإلنسان الفلسطيني بعد كل هذه األشواط املاراثونية ملطلب التج ّرد
والتنصل من هويته ،واخلروج من ذاته ،بل وتق ّمص رواية اآلخر له.
من ذاكرته،
ّ
ال ينبغي أن نطالب ذاكرة اجليل اجلديد بأن تتوقف عند حدود اجلدار العنصري.
فالذاكرة الفلس������طينية ال تتوقف عند إش������ارة حمراء ،وال ينبغي لها ذلك .وهذه
الذاكرة غير معن ّية بالتك ّيف مع ما تراه «الرباعية» أو مبجاراة السلوك التصويتي
ف������ي مجل������س األمن .وملن لم يفهم بعد :من يحتم������ل أن يضع ذاكرته حتت رحمة
مم العالم حكاي َة أسلحة الدمار الشامل؟!
أولئك الذين باعوا أ َ

حتـت اخليـمة  -حسـام شـاكر
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ورقة اخلريف الأخرية
إن جمهورها
يصفونها بالدميوقراطية الوحيدة في الش������رق األوس������ط .ويقولون ّ
يتمركز في املعادلة ،ال على أطرافها .حتى صانعو السياس������ة ،فلسطينياً وعربياً
ودولياً ،ينش������غلون بآراء اإلس������رائيليني ويرص������دون اجتاهاته������م ورغباتهم ،كما
يتحسبون لتح ّوالتهم ومفاجآتهم.
ّ
يتحدث املسؤولون واحملللون عن تلك املؤشرات بأصوات مسموعة .يسعفهم هذا
ّ
ف������ي تقديراتهم وتخميناتهم ،أو حتى لتبرير خطوات ومواقف ينبغي تس������ويقها.
يُقال مث ً
إن اإلس������رائيليني «مقتنعون اآلن
ال من باب اإلقناع واحملاججة أو الردعّ :
بهذا األمر» ،أو إ ّنهم «رافضون لتلك اخلطوة» ،وعلى اجلميع التسليم بهذا.

ذلك ش������أن اجلمهور اإلسرائيلي ،لكن ماذا عن الش������عب الفلسطيني وما يريد؟
هذا الش������عب الذي يتذ ّرع به اجلميع ،حتى بوش ذاته ،من دون االلتفات إليه أو
اإلنصات ملا يقول.
يريد الش������عب الفلس������طيني أرضاً وحقاً وحرية ،وخياره هو املقاومة ،ومشروعه
لكن ما يُقال في هذا الرواق
ه������و اخلالص من االحتالل ،ولو بخطوات مرحليةّ .
املس������تتر أو ذلك املؤمتر املُغلَق أو تلك اجلولة التفاوضية املتكتم عليها ،هو شيء
آخر بامتياز.
أن النتائج مرتبط������ة مبقدماتها .يذهب «املس������ؤولون»
سنكتش������ف م������رة أخ������رى ّ
الفلسطينيون إلى خريف تسوية جديد ،مع إعفائهم من املساءلة أو احملاسبة ع ّما
سلف .لم يفتحوا آذانهم كي يسألهم أحد عن متاهة طويلة اجتازوها والتصقت
باس������م العاصمة النرويجية .لم يفتحوا باباً للنقاش أو املش������اورة بشأن اتفاقات
صاغوها وترتيبات أبرموها باجلملة ،وحصد الش������عب الفلسطيني ثمارها التي
ال تثير اإلعجاب.

فإن اإلجابة جاهزة:
وألن املس������اءلة غير واردة في التقليد الرسمي الفلسطينيّ ،
ّ
أن بوسعك أن تتفاوض وتواصل
هناك «تفويض شامل» .إنها الذريعة التي تعني ّ
التف������اوض ،وأن تبرم االتفاقات تلو األخرى ،وتعود إلى بيتك مباش������رة .ال حاجة
ألن جتتاز قنطرة مش������اورة أو مس������احة مس������اءلة ،فالتفويض املمنوح لك هو أن
تذهب إلى آخر الشوط الذي ال يبصر أحد نهايته ،من دون أن تخضع للمحاسبة
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أو االس������تجواب .ميكنك أن تخرج على الش������عب مبفاجأت������ك اجلديدة ،لتصادر
خياراته كلّها بج ّرة قلم هنا أو إعالن من ّمق هناك .بوس������عك أن تتح ّدث ليل نهار
عن مالمح «احلل النهائي» ،من دون أن تستند إلى مرجعية اسمها أولئك الذين
سيدفعون الثمن وسيتح ّملون النفقات من حقوقهم ومكتسباتهم ومستقبلهم.

بأن ثقافتنا الرس������مية
ه������ي حالة فلس������طينية من التده������ور ،متنحنا االنطب������اع ّ
ال تتس������ع ملطلب املس������ؤولية .ليس������ت هناك فرصة للس������ؤال أو املناقشة .لم تبق
جلمهورنا ال������ذي مزّقته املنافي وحاصرته حالة التش������ظي الراهنة منابر فعلية
س������وى الفضائيات ونقاشاتها الصاخبة ،ومع ذلك تط ّل من خاللها الوجوه ذاتها
التي عاقبها الفلس������طينيون في انتخاب������ات مد ِّوية .حتى عندما حت ّدثت صناديق
االقتراع وأحدثت اختراقاً دميوقراطياً ،س������رعان ما أُسكتت منابر «التشريعي»،
ليلحق بـ«املجلس الوطني» الراقد في سجل الذكرى.
ألن التجربة
رمبا حت ّمل ش������عبنا ش������يئاً من تل������ك املعادلة في ما س������بق .لي������س ّ
الدميوقراطي������ة كانت مقنعة ،ب������ل أل ّنه رأى في البدء قيادة ف������ي مواقع النضال
الفلسطيني وقتها
يس ُع
واملنافحة ،أبصرها في اخلنادق ورهن االستهداف .كان َ
َّ
الظن مبن ميسكون بالزمام ويتك ّبدون املش������اقّ  .فقدت تلك املعادلة
أن يحس������ن
َّ
صالحيتها ،بعد أن ّ
وتبدلت املواقع واختلطت األوراق واتس������عت
تبخرت الرمزية ّ
الشقوق.
كان علين������ا أن نلحظ جيداً املدى الذي بلغه االنفصام بني احلالة الش������عبية ومن
يتص ّدرون املش������هد الرس������مي .لنذكر فق������ط كيف خاض الفلس������طينيون املعركة
اليومية على األرض في ذروة «انتفاضة األقصى» ،فيما هناك من س������ارعوا إلى
إبرام اتفاقات جانبية وصياغة وثائق تتملّص من حقوق الفلس������طينيني املركزية،
وبضمنه������ا ما أتى على حق العودة ذاته فق َّوضه تقويضاً ،على الورق .حدث ذلك
في ذروة تضحيات فلسطينية تفوق الوصف ،أما الضالعون في تلك اخلروق فما
زالوا يل ِّوحون مبا هو قادم من مفاجآت.

هو مس������لك سياس������ي ال تنقص������ه الذرائع .ه������م يغامرون بقضية له������ا تاريخ من
التضحيات ،وينبغي أن يكون لها مستقبل الئق .وبكلمة ،فإننا إن لم نستدرك ما
فإن شعبنا سيتك ّبد مزيداً
ّ
جرى،
ونكف عما يتس������ارع اآلن من جتاوزات مذهلةّ ،
من األثمان الباهظة واخلسائر الفادحة.
على جوقة القرار الرس������مي أن تس������مع ذلك جيداً ،وتعي املقصد ،كي ال يش������هد
اخلريف الراهن سقوط الورقة األخيرة.

حتـت اخليـمة  -حسـام شـاكر

العدد الثالث – السنة األولى  -كانون األول (ديسمبر) 2007

مو�سم اخلروج من الذات
مصافحات دافئة وإمياءات لطيفة عبر أربع عش������رة سنة ،إعالنات تلو األخرى
وتصريحات تتالحق .مع ذلك كلِّه ما زلنا مج ّرد «فلسطينيني».
نص واحد أو تصريح عابر ،أو حتى إمياءة جانبية ،عن «الش������عب
ل������ن نعثر على ّ
الفلسطيني» ،فهناك «فلس������طينيون» فقط .يريدوننا حفنة من البشر ،بال هوية
أو تاريخ أو جذور ،وبال مستقبل أيضاً.
اخلطاب اإلس������رائيلي وما وااله ال يُس������قِ ط ذلك عبثاً ،فاحلديث عن «الش������عب
أن لنا ذاكرة وتاريخاً ،وأ ّننا نرتبط بوطن ،وهو ما
الفلس������طيني» ،يعني بالضرورة ّ
يعيد القضية إلى مر ّبعها األول ،ويستدعي ثنائية النكبة والعودة.

مقابل ذلك ،هناك من يدفعنا ألن نتحاش������ى االعتراف الالئق بأنفسنا ،ويشغلنا
بسؤال االعتراف باآلخر .ذلك يج ِّردنا من ق ّوة احلق ملصلحة حق الق ّوة ،ويط ّوقنا
التحسب لآلخر املناوئ لنا مناوأ ًة وجودية.
بالعجز عن
ّ
أن الش������عب الفلس������طيني رغم كل تلك األش������واط التفاوضية غير
واضح متاماً ّ
ُمعت������ َر ٍف به ،من أولئك أنفس������هم الذي������ن اقتلعوه ،وعمدوا جاهدي������ن إلى إلغائه
م������ن الوعي واإلدراك .لم يتو ّرعوا عن نفي وجودنا ،كما في الش������عار الصهيوني
الكالسيكي« :أرض بال شعب لشعب بال أرض» ،بل أثاروا تساؤالت كالتي ع ّبرت
عنها غولدا مائير« :وأين هو الشعب الفلسطيني؟».
مقابل هذا االس������تعالء على فلس������طني وتاريخها وهو ّيتها وعلى وجود ش������عبها،
التوجه إلى التسوية فاقداً ذاكرته.
انهمك املستوى الرسمي الذي يتص ّدرنا ،في
ّ
معفى من
فإن اجلانب اإلسرائيلي
ال يعبأ «مفاوضنا» الفلسطيني بهذا كلِّه .ولذا ّ
ً
األس������ئلة الش������ائكة وليس ُمطالَباً بأي مراجعة في هذا السج ّل .عجز الذاهبون
م ّن������ا إل������ى «أنابوليس» عن طرح األس������ئلة اجلوهرية ،لذا فق������د وجب عليهم أن
ينشغلوا باإلجابة عن إمالءات متالحقة يطرحها عليهم «شركاء التسوية» ،وآخر
ابتكاراتها اإلقرار بيهودية الكيان االحتاللي.
ال .فحتى «وثيقة االستقالل» ( )1988اعترفت ضمنياً
لنَ ُعد بذاكرتنا إلى الوراء قلي ً
بدولة االحتالل ،وما شهده أيلول  1993هو جتديد «االعتراف» املباشر ،بل أكد
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مس������ألة «حقّ » املشروع الصهيوني في الوجود على أرض فلسطني .هي محطات
ع ّدة حافلة بالتجاوزات ،كما في سنة  1998عندما قام أعضاء املجلس الوطني
من مقاعدهم تكرمياً لكلينتون الذي زار غزة وقتها ،فألغوا «امليثاق» ّ
وعطلوه مبا
يتس������اوق مع االعتراف بالكيان الصهيوني والتن������ازل عن احلق التاريخي ،فض ً
ال
عن شطب املقاومة من الوثيقة التي أُخرجت من املعادلة كرمى لتسوية ميتة.
كانت اندفاع������ات ماراثونية يصعب اس������تيعابها ،باجتاه التس������ليم باألمر الواقع
لكن هذا كلّه ال يُش������بِع النهم اإلسرائيلي .فأخيراً طرح فريق أوملرت
االحتالليّ .
ً
مطال������ب جديدة ،تتع ّدى تنفيذ اجلانب الفلس������طيني طوع������ا املرحلة األولى من
«خارط������ة الطريق» (تعني الوكالة األمنية ع������ن االحتالل) ،إلى املطالبة باعتراف
بأن الكيان االحتاللي هو «دولة يهودية».
يغوص في األعماقّ ،
أن ك ّل ما س������بق من أُعطيات مدفوعة من
ب������ات واضحاً في خريف املنعطفاتّ ،
رصيد احلق الفلسطيني لم يكن كافياً السترضاء اخلصم .هناك ظمأ ال يرتوي،
وينبغي على مفاوضنا الفلسطيني أن يندفع لتلبية نداءاته.
ما طالبت به حكومة أوملرت عشية «أنابوليس» ال يع ِّبر عن مسلك جديد ،بل هو
متأصلة في التعاطي مع اجلانب الفلسطيني واألطراف العربية،
جتسيد لنزعة
ِّ
منذ انطالق قاطرة التسوية املتهالكة.
في مؤمتر مدريد ( ،)1991ألقى إس������حق شامير خطاباً في الوفود العربية أعاد
فيه ترويج مزاعم «احلق التاريخي» في فلسطني ،فقال« :على مدى آالف السنني
قال شعبنا في ك ّل فرصة على إثر شاعر املزامير :لن أنساك يا أورشليم ،وعلى
مدى آالف السنني متنّينا لبعضنا البعض أن نكون في أورشليم».
تلك هي أجواء التسوية باملعيار اإلسرائيلي ،وبه نفهم ملاذا جاء إسحاق رابني يوم
«املصافحة التاريخية» في حديقة الزهور بالبيت األبيض ( )1993ليعلن أنه قادم
من «أورشليم ،العاصمة القدمية واألبدية للشعب اليهودي».
������طيني ،بدا التملّص من
مع أفول الزعامة الرمزية عن املش������هد الرسمي الفلس
ّ
الرواية الواقعية لقضية فلس������طني ملمحاً طاغياً ملدرسة «الواقعية السياسية».
������أن علينا جتميد ذاكرتنا الفلس������طينية إلى أن حتني
تهام������س بعضهم من قبل ب ّ
أن هناك من أصدر إشارات احلن ّو على ذاكرة
فرصة انبعاثها.
ولكن الذي حدث ّ
ّ
اآلخ������ر املغتصب ،ورمبا تق ّمص بع������ض ثناياها إن لزم ،ويكفينا هنا خطاب ألقاه
حتدث فيه عن عذابات اآلخرين
محم������ود عباس في العقبة في حزيران ّ ،2003

حتـت اخليـمة  -حسـام شـاكر

«عبر التاريخ» ،ناسياً عذابات شعبه املتواصلة من املاضي إلى احلاضر.
أن مالبسات التس������وية املتناقضة حتشرنا في
نكتش������ف قبل «أنابوليس» وبعدهّ ،
الزاوية و ْ
حسد عليها .هي ترغمنا على اخلروج من الذات ،وأن
متلي مطالب ال نُ َ
تنحني ذاكرتنا إزا َء ما حا َك ُه اآلخر من «ذاكرة» مصطنعة .بات علينا أن نتحدث
عن «تل أبيب» وننس������ى يافا ،وأن نس������لِّم بالقدس امله ّودة ملصلحة التفاوض على
بعضنا «أكثر
منجد خطوط الرابع من حزي������ران ،قبل أن يبدو ُ
أحي������اء فيها ،وأن ِّ
واقعي������ة» باحلنني إلى خطوط أيلول  ،2000ورمبا إلى مس������ار اجلدار العنصري
الذي يدمغ حاضرنا وميزِّق مستقبلنا.
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العدد الرابع – السنة األولى  -كانون الثاني (يناير) 2008

تنازالت مـ�ؤملـة
«تنازالت مؤملة» يتح ّدث عنها املس������ؤولون اإلسرائيليون من موسم تفاوضي إلى
آخ������ر .وما يتضح ف������ي خلفية الصور التذكارية من كل جول������ة ،أ ّنها «تنازالت» ال
متس واقع االحتالل وال تأتي على مصاحله.
ّ
فمنذ «املصافحة التاريخية» التي ّ
دشنت حقبة أوسلو ،اتضح املنطق اإلسرائيلي
املدع������وم أمريكياً ،الذي يحاول بيع الفلس������طينيني توليفة م������ن الرموز .وظيفة
التسوية في هذا الشق لم تتجاوز منح االنطباع باالستقالل الفلسطيني وحتقيق
إن الفلسطينيني تستهويهم
السيادة .وقد قيل وقتها عن صفقة االنطباعات تلكّ :
الرموز ،فامنحوهم إياها.
هكذا ُرفِ ع احلظر عن األعالم الفلس������طينية ،وعن الش������ارات والالفتات ،وحتى
عن املسؤولني الذين دخلوا عبر البوابات االحتاللية التي ما زالت إلى اليوم في
مواضعها تقريباً .رفرفت األعالم وتزايدت األلقاب الرسمية وتناثرت املناصب،
وكأن قطار التحرير بلغ محطته األخيرة.
ّ

بع������د أن أردناها دول������ة ،حصلنا على «محكم������ة أمن الدولة» .ولق������اء مطالباتنا
وألن
باالستقالل ،منحونا البساط األحمر الستقبال الوفود على وقع املعزوفاتّ .
الدولة تقتضي جيش������اً ،أغرقوا الساحة بغابة األجهزة وقياصرتها ،أولئك الذين
لم مينعوا أ ّياً من التوغالت املتواصلة حتت العلم الفلسطيني .حتى طابع البريد
لكن قيمته ظلّت مدفوعة بالشيقل ،في مفارقة
الفلسطيني بات متاحاً للتداولّ ،
تختزل املشهد بر ّمته.

م������ا جرى لم يَتَع ّد مقايضة احلقيق������ة بالرمز ،والتخلي عن اجلوهر لقاء املظهر.
متأصلة في صلب عملية التسوية
هو منطق تفاوضي مس������تحكم فرض ممارسة
ِّ
لكن املفاصل اجلوهرية لتلك العملية تبقى اختباراً لقابل ّيات ذلك املنطق
املزمنةّ .
ألن الش������عب
على االس������تمرار .فمباحثات كامب ديفي������د الثانية ،انهارت وقتها ّ
الفلس������طيني وقف باملرصاد ألي توقيع يق������ ّر ابتالع القدس في معدة االحتالل.
ألن توليفة الرم������وز البديلة عن بؤرة الصراع كانت
وقتها استش������اط باراك حنقاً ّ
أن بضعة أميال في النطاق األوسع
ظن مص ِّممو العملية التفاوضية ّ
سخ ّية برأيهّ .

حتـت اخليـمة  -حسـام شـاكر

للمدينة قابلة للتسويق على أنها «القدس» التي ينشدها الفلسطينيون .بل كانت
تتأهب لتلميع قد يجعل منها عاصمة الدولة املرس������ومة
ضاحي������ة أبوديس وقتها ّ
على الورق ،ولن يتطلّب األمر س������وى خيال خصب يس������تحضر األقصى والقيامة
والسور العتيق ،استحضاراً شعورياً وحسب ،في احتفالية جتلجل فيها احلناجر
التي أنهكها التفاوض.
إ ْن كان������ت كامب ديفي������د الثانية قد نزعت القناع عن التس������وية ،ليبصر احلاملون
فإن تيار القب������ول بالرمز بدي ً
ال من اجلوه������ر لم ينكفئ .في
وجهه������ا احلقيقيّ ،
اتفاقية املعابر مث ً
عدة سوى املعابر،
ال ،لس������نة  ،2005أمكن العثور على أش������ياء ّ
فالعبور الفعلي الس������لس من قطاع غ������زة إلى العالم اخلارجي ب������ات حلماً بعيد
أن أحد أباطرة األمن الفلسطينيني أبرم اتفاقاً ،اكتشف
املنال .وما حدث وقتها ّ
العالقون على جانبي رفح أنه أوصد القصبة الوحيدة التي يتنفس عبرها مليون
ونصف مليون فلس������طيني .أما الرسم ّيون الفلس������طينيون فلم يتر ّددوا وقتها في
احلدي������ث عن «إجناز» ال مثيل له ،كما فعلوا إثر كل كارثة تفاوضية ،وليس اتفاق
اخلليل الذي باع قلب املدينة لالحتالل سوى شاهد آخر.
الطامحون إلى تس������جيل «إجنازات» في ِس������ َيرهم الذاتية ليسوا قلّة في الساحة
الفلس������طينية .وق������د احتف������ى أحدهم في النص������ف األول من التس������عينيات بأنه
«مهندس أوس������لو» .اس������تدعى األمر ابتس������امات وأحاديث صحفي������ة دافئة عن
التجرب������ة التفاوضية التي جرت حتت الطاولة ،ف������ي مكان ما بالنرويج .صدرت
مخصصة للدعاية والترويج ،تسوق التفاصيل املثيرة عن أمسيات التفاوض
كتب
ّ
ً
لكن العمر االفتراضي لتس������ويق
الس������ ّري وكيف قضى أولئك أوقات الفراغ معاّ .
«إجنازات» كه������ذه ال يدوم طوي ً
ال ،وهو ما أدركه «مهن������دس االتفاق» ذاته ،الذي
يتحاشى اليوم اإلشارة إلى دوره في هندسة اإلخفاق.
ال ميكن اس������تغفال الش������عوب املج ِّرب������ة ،أو بَيْعها التغليف الزاه������ي دون احملتوى
أن أيلول  2000كان موعداً إلرجاء إعالن دولة فلسطينية،
احلقيقي .لنذكر فقط ّ
ً
وأن مواطنين������ا الواعني جيدا لم يكترثوا حينها بذل������ك التأجيل املتك ِّرر .فالعبرة
ّ
ّ
ومقطعة األوصال
واضح������ة ،ال مصلحة فلس������طينية في دويلة ممزّقة األش���ل��اء
وغارق������ة في بحر االحتالل ومس������تعمراته .ومن يتص ّدر املطالب���ي��ن اليوم بدولة
كهذه ،ليس������وا سوى فرقاء السياسة اإلس������رائيليني ،ومعهم بوش الذي أفاق على
«رؤيا» ِّ
تبشر بدولة «قابلة للحياة» ،أي عالقة خارج تصنيفات السيادة.
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الي������وم ،مع انط���ل��اق قاطرة املباحث������ات اجلديدة ،وتوزيع الطواق������م على اللجان
التفاوضي������ة املش������تركة ،يكون املوعد قد حان مج������دداً اللتقاط مزيد من الصور
التذكارية ،والتأهب لتسويق «إجنازات» أخرى قصيرة األجل.
وفي أول األمر وآخره ،يبقى الش������عب الفلس������طيني صاحب الكلمة ،وسيكتشف
اجلميع م ّرة أخرى أ ّنه الرقم الصعب ،الذي يس������تعصي على معادالت احل ّل التي
تضع االحتالل ثابتاً فيها.

حتـت اخليـمة  -حسـام شـاكر

العدد اخلامس – السنة األولى – شباط (فبراير) 2008

عـائد �إىل حيـفا
(في وداع احلاج صالح طرسوسي)

أن الذين انتزع������وه من الوطن أعجز من أن ينتزعوا الوطن منه .أبصرناه
أَد َر َك ّ
يجسد احللم
وهو يعيش العودة ،ويحدو للقافلة التي متضي صوب الوجهة .كان ِّ
التحدي وينثر البشرى .لم يأبه بسني عمره التي تتق ّدم به
ويبعث األمل ،يخوض
ِّ
إلى قدر محتوم ،وال مبتاعب اجلسد املنهك وأوجاعه التي تتراكم ،فاألعباء الثقال
تهون ،تهون حقاً على من يحمل فلسطني على عاتقه ،حتى الرمق األخير.
حصته من األعباء .خاض مس������يرة طويلة بني األش������واك
أجن������ز «احلاج صالح» ّ
والصخور ،وشقّ دروباً وعرة ملن بعده ..ثم رحل.
رحل ،وجميعنا يقول :ال ترحل ..ما زالت في الش������وط بق ّية ،فالزمان أوش������ك أن
َ
يستدير لفلسطني ،ولعلّنا نستحثّ ا ُ
فتعيش اللحظة ونعيشها.
خلطى
رحل ،وبرحيله نو ِّدع جي ً
ونتمس������ك بتالبيبه .أليس������وا هم من
ال نتش������ ّبث ببقاياه
ّ
عاشوا النكبة حلظة بلحظة؟! جت ّرعوها بعيون الطفولة التي أُلقي بها في اخليام
املم ّزق������ة بني حقول الش������وك .جت ّمدت طفولتهم ،فاحتفظوا باملش������اهد األخيرة
قبل االقتالع ،املش������اهد النادرة ،قبل أن تكون نكبة وتكون خيام .ومبش������اهدهم
املل ّونة تلك حملوا فلس������طني بحياتها وعبقه������ا ومفاتيحها ،إلى األبناء واألحفاد،
إلى مخيم������ات لبنان ،ومنافي أوروبا ،إلى الدنيا بأس������رها التي عليها أن تعيش
فلسطني وتعي املظلمة.
كان «أبو ناظم» يحمل فلس������طني حقاً على عاتقه ،ويض������ ّم بني ذراعيه «هادي»،
حفيده الذي أبصر النور بعينني بارقتينْ تلمحان حيفا الراقدة بانتظار العائدين،
من فيينا.
وف������ي فيينا ،تط ّورت قصة «احلاج صالح» مع الع������ودة .فالعودة حت ّولت معه إلى
غرس يُورِ ق ويس������توي على سوقه .أصبحت العودة مش������روعاً يتعاظم وبرنامجاً
تتأجج.
يتوسع ،باتت إرادة ّ
ّ
������توعب الدرس .فمن ي������زرع بازل ،يحصد
لق������د فهِ م املعادلة وأدرك املنطق واس َ
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مؤمترات العائدين ،في لن������دن وبرلني وفيينا ..وفي ماملو وروتردام ،ومن بعدها
ّ
احملطات ،ولن نطيل االنتظار ،ولن نصغي للقاعدين.
كوبنهاغن .لن تتوقف
طويلة هي الطريق ،وال سبيل سواها ،وغالية هي الضريبة ،وال مناص منها .هي
العودة كما ج ّربها ،وكما عاشها قبل أن ميضي.
مضى «أبو ناظم» بصمت ،يتق������ ّدم الذين يصنعون الفُلك في ٍ
مناف بال ضفاف،
وأن السفن
بأن املاء سيعلو ذات صباحّ ،
ينسج األشرعة ويوقد الهمم .كان واثقاً ّ
املتناثرة في بؤر األمل ستُبحر ال محالة ،تلك هي السنن التي ال تخطئ عناوينها
عندما يحني األوان.
رح������ل «احلاج صالح» ،قبل أن يصاحبنا في بق ّية الرحلة ،في األش������واط الهانئة
منها ربمّ ا .كان باس������ماً ،في اللحظات التي فار َقنا فيها .إنها ابتس������ام ُة املؤمن،
الواثق بس���ل��امة ال ُوجهة واس������تكمال املس������يرة ،وال يه ّم عندها إن كان سيالمس
الش������اطئ بقدميْه أو ال ،فقد أبصر فلسطني حقاً في خيط األفق ،وأبص َرته هي
أيضاً بعد أن أ ّدى الرسالة ،ومضيا.

رحل احلاج صالح طرسوس������ي ،في ذروة العودة إلى حيف������ا ،العودة التي لم تعد
مجرد كلمات مس������طورة في نصوص األمم .رحل اجلس������د في فيينا العالقة في
املنعط������ف ،وبقيت الروح ف������ي تأ ّلقها .فما زال ابن حيفا الب������ا ّر ،يتقدم العائدين
الذين قضوا على الطريق ذاته ،يحدو للمسيرة ذاتها ،لكنها اآلن تستحثّ ا ُ
خلطى
وتسرع في اإلياب.

حتـت اخليـمة  -حسـام شـاكر

العدد السادس – السنة األولى – آذار (مارس) 2008

م�أزق اخلطاب الفل�سطيني
أن الصدع
فإن ما سنكتشفه ّ
إذا كان االنقسام أحد عناوين املرحلة الفلسطينيةّ ،
في اخلطاب العام غائر في العمق .فاخلطاب الذي طاملا تص ّدر املوقف الرسمي
الفلس������طيني كان باهتاً للغاي������ة .ومع رحيل الزعامة التي م ّثلها ياس������ر عرفات،
انقش������عت مقوالت وش������عارات كانت متثل ف������ي الواقع قصب������ة التنفس األخيرة
للخطاب الرسمي املأزوم واملرتبك.
ل������م يت������ر ّدد الراحل عرفات ،حتى في أوج التس������وية البائس������ة ،عن احلديث عن
استعادة القدس ،وقرب «رفع العلم الفلسطيني على مساجدها وكنائسها» .فهو،
بحس������ه اخلاص للمزاج الفلسطيني العام ،كان يدرك أهمية هذه اإلشارات التي
ِّ
جس������دتها الالفتة الش������هيرة «ال ولن يكتمل حلمي بدونك يا قدس» .فش������عارات
ّ
امليدان مطلوبة في التعاطي مع القلق الش������عبي الكامن من مآالت التفاوض غير
املتكافئ .وإن لزم األمر ،كان «اخلتيار» مس������تعداً للصعود فوق الطاولة الرسمية
لير ِّدد «للقدس راجعني ..ش������هداء باملاليني» ،رافعاً شارة النصر التي احتفظ بها
حتى مشهده األخير.
أما أداء محمود عباس ،الذي أمس������ك بالزمام بعد الف������راغ الكبير ،فلم يعكس
أية اس������تمرارية ملا مضى ،إال في بع������ض ثنايا الكارثة التفاوضية رمبا ،التي كان
م������ن أبرز مص ِّمميها بامتياز .ال مجال في خطاب منظومته الرس������مية لـ«احللم»
بفلسطني أو القدس ،ألنه كان وما زال عنوان «مدرسة الواقعية» بكل تطبيقاتها
أن التبش������ير بـ«احللم» الذي ال ميك������ن حتقيقه باملفاوضات،
املعروف������ة .هو رأى ّ
مسألة عبثية .لذا ،لم تعد احلاجة قائمة للصعود إلى الطاولة الرسمية في رام
الله ،وإلقاء هتافات عن الشهداء والعودة ،فذاك خطاب عفا عليه الزمن ،أو هو
«كادوك» .لنتذكر تلك املفردة الفرنسية ،التي تبدو في دالالتها أشبه باألحجية،
وكيف م ّثلت قبيل مرحلة أوس������لو أحد عناوي������ن االنعطافة الكبرى في اخلطاب
الرسمي الفلسطيني ،من «الثورة» إلى «السالم» ،ومن «املعركة» إلى «التفاوض»،
ومن «حترير فلسطني» إلى «إقامة دولة» ..قابلة للحياة.
ه������ذه االنعطافة جاءت حا ّدة للغاية ،ما اس������تدعى ابت������دا ًء نحت مقوالت متثل
القنطرة بني خطابينْ  ،من قبيل «س���ل��ام الش������جعان» .ال حاجة اليوم إلى أنياط
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ألن اجتماعات التنس������يق في القدس (حي������ث يكمن احللم) ال
الش������جاعة تل������كّ ،
تستحقها.
احملصل������ة ،يبدو اخلطاب الفلس������طيني العام في مأزق فعل������ي ،إذ تتنازعه
ف������ي
ّ
الضغ������وط وتتناوش������ه التجاذبات .وف������ي مرحلة تتواصل فيها قوافل الش������هداء،
ينخفض س������قف اخلطاب الذي يتبنّاه مثقفون وأدباء وفنّانون ،كان يفترض بهم
وكأن ما يجري هو عملي������ة تكييف طوعية
أن يرفع������وا الس������قوف الواطئة .ب������دا
ّ
ّ
والكف
تمُ ا َرس للوعي الفلس������طيني اجلمعي ،بالقبول بفلسطني «القابلة للحياة»
معه������ا عن مواصلة «احللم» .يتوقف ذلك الش������قّ من اخلط������اب العام عند حدود
هزمي������ة حزيران ،بل عند أقدام اجل������دار العنصري .ال مجال إلطالق البصر ملا
يتجاوز اخلطوط التي ق ّررها شركاء التفاوض اإلسرائيليون ورسمتها آلة حربهم
أن «العودة» تتح ّول في ذلك الس������ياق إلى كلمة مزعجة ومربكة
في امليدان ،كما ّ
أكثر من أي وقت مضى.
يس������أل بعضهم :ما الفرق بني مقوالت متحدثني فلس������طينيني قفزوا إلى دائرة
أن لدينا طائفة
الضوء ،وبعض نظرائهم على اجلانب اآلخر من اجلدار؟! الواقع ّ
من الرس������ميني متضي في التعبير عن نزعة التماثل مع بعض النس������خ «املعتدلة»
من اخلطاب اإلس������رائيلي .فرضي������ة ليس مرغوباً احلديث عنه������ا ،وقد تؤكدها
دراسة علمية للمحتوى.
أن اخلطاب الرس������مي منهمك منذ عقدين أو أكثر في مسار التراجع،
معضلتنا ّ
دون أن تعترضه إش������ارات حمراء من جوقة الثقافة واألدب والفنون ،إن ُوجدت
حقاً .فاملغامرون بتحوير اخلطاب الفلسطيني وإخضاعه لعمليات إعادة اإلنتاج
املتوالي������ة ،يفعلون دون أن يخش������وا مقاومة ثقافية صلبة .ف���ل��ا يتطلّب األمر أن
لكن مرحلته
نكون بارعني كي نستنتج ّ
أن اخلطاب أُدخل قسراً في مراحل ّ
عدةّ ،
الراهنة تبقى أكثرها ارتباكاً.
ينبغ������ي أن يُقال ألصحاب األقالم واألص������وات واملنابر من كل األلوان :ال حاجة
لن������ا إلى خطاب يعجز ع������ن إحداث فارق ما ع ّما يق ِّرره السياس������ي املنهمك في
تنمي������ق العبارات بني جوالت التف������اوض .ال حاجة لنا أيضاً إلى من يعجزون عن
ألن املثق������ف والكاتب واإلعالمي وحتى األدي������ب ،يتح ّولون في هذه
االعت������راضّ ،
احلالة إلى نس������خ رديئة م������ن الناطقني اإلعالميني الذين ي������ر ِّددون بطريقة آلية
مقوالت ليسوا مقتنعني بها.

حتـت اخليـمة  -حسـام شـاكر

من������ذ أن أفقنا ذات صباح على مش������روع بال أف������ق ،اضطرب اخلطاب وافتقرنا
إلى األصوات الناقدة ،وانكش������ف اخللل البنيوي في النظ������م والهياكل املهيمنة.
فمع تفكك الظهير الس������وفياتي والولوج إلى حقبة أوسلو ،عاش طيف من أولئك
تبدلت معها مواقعهم وحتشرجت كلماتهم وتبعثرت مقوالتهم.
«صدمة ثقافية»ّ ،
فاخلطاب «اجلديد» الذي ّ
بشر به بعضهم في البدء ،لم يكن سوى رجع الصدى
لقرار سابغ على املنظومة بر ّمتها ،التي هم أبواق لها .هم ملتحقون مبقطورة ما،
مع العسكريني الذين جيء بهم من املنافي املبعثرة ،ومع الناطقني الذين حت ّولوا
منص������ات احلديث املص ّممة على طريقة البيت
م������ن مكاتب «إذاعات الثورة» إلى ّ
األبيض.
لكن الشعب الفلسطيني
اخلطاب الفلسطيني اليوم ميضي بال «خريطة طريق»ّ ،
قادر على فرض مقوالته في نهاية املطاف.
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العدد السابع – السنة األولى – نيسان (أبريل) 2008

احللم الفل�سطيني ..وم�ضات يف �ستينية النكبة

ف������ي البدء كان احللم ..احللم الفلس������طيني الذي يبزغ ُمومِ ضاً لنا في س������تينية
النكب������ة ،ينثر البش������رى حيث تنبت باقتدار ،وتس������توي على س������وقها .فيوماً ما،
س������نصحو وجند شباناً ينهمكون في غسل باحات املسجد األقصى املبارك مباء
الورد ،ونشت ّم عبق املباخر في فضاءات القيامة واملهد.
يوماً ما س������يعقد علماء مس������لمون ورجاالت كنائس مؤمتراً تاريخياً في س������احة
البراق ،ويطلقون «العهد اإلسالمي  -املسيحي الستعادة هوية القدس العربية».
حي املغاربة املد ّمر،
يعرض معماريون من أنحاء العالم مخططات إلعادة إنش������اء ِّ
والرباط مت ِّول املشروع التاريخي بعد أن تبعث «جلنة القدس» من مرقدها.
حت ِّرر طوائف يهودية حول العالم وثيقة اعتذار للشعب الفلسطيني عن «احلقبة
أن الكيان البائد
الصهيونية» ،ملتمسة الصفح جراء الكوارث التي تخللتها ،وتعلن ّ
ليس ممث ً
ال لليهود ،بل كان عبئاً عليهم.
البرمل������ان البريطاني يلتئم بغرفتيْه ليق ِّرر بطالن «وعد بلفور» ،معلناً اس������تعداد
اململكة املتحدة لتح ّمل مسؤولياتها التاريخية إزاء كارثة الشعب الفلسطيني.
ذات يوم س������يقيم فلسطينيون ولبنانيون ،في أجواء أخوية ،مهرجاناً عاملياً عند
املهجرين إلى
«بواب������ة فاطمة» ،احتفاالً بتفكيك آخر مخيم فلس������طيني وع������ودة
ّ
مدنهم وقراهم احمل ّررة ،و«األونروا» تنقل مها ّمها إلى إعادة إعمار املدن والقرى
الفلسطينية.

س������فينة العودة األولى التي أرخت مرس������اتها على س������احل يافا ستُلهم الفنانني،
وتلهب خياالت الش������عراء اخلصب������ة ،واحلجيج اآلمنون إل������ى القدس وبيت حلم
والناصرة س������يعودون في نهاية زياراتهم لألرض املقدس������ة بنم������اذج مصغّرة من
السفينة ،منحوتة من خشب الزيتون الفلسطيني.

متنزهات فسيحة أبوابها للجمهور ،مبرافقها املش ّيدة من حطام املستوطنات
تفتح
ٌ
ُ
الكئيبة ،واحلركة احل ّرة تنساب على «الطرق االلتفافية» العنصرية التي أقيمت
يوماً ما للمحتلني حصراً .س������تنهمك ورش عمل في اس������تبدال الالفتات املز ّورة
للمواقع والتالل والوديان ،بأخرى تنتمي إلى املكان والتاريخ والرواية املستعصية
على التزوير.

حتـت اخليـمة  -حسـام شـاكر

يجتاز أطفالنا جانبي اجلدار ،ويتساءلون عن مساراته التي شقّت أرضهم ومزّقت
ماضيهم ،قبل أن تأتي عليه معاولهم وحت ِّوله إلى كتل تتقاسمها متاحف العالم.
ِّ
تنظم مدارس مصرية وأردنية وفلسطينية ،رحل َة استجمام مشتركة لتالميذها،
املنسي.
على ش������اطئ أم الرش������راش الفلسطيني اجلنوبي ،الذي اس������تعاد اسمه
ّ
وبروح الوئام ،تتش������ابك أيادي األطفال في سلس������لة بشرية متصلة على الشاطئ
املتحلِّ������ق من طابا إلى العقبة ،تعبيراً عن اس������تعادة املنطق������ة تواصلها التاريخي
ونسيجها الطبيعي.
يؤول معسكر االعتقال «أنصار  »3إلى متحف صحراوي مفتوح ،فريد من نوعه،
يستقطب الوفود الزائرة من أنحاء العالم ،كي جت ِّرب مغامرة املبيت القاسي في
سجان هذه املرة .سيهزأ جميعهم بوهم «الكيبتوس» الذي بيع
«كتسيعوت» ،بدون ّ
طوي ً
ال للعالم على أنه مجتمع العدالة ،قبل افتضاح حقائقه.
وف������ي غمرة اجلهود ،يطلق خبراء البيئة من أنحاء العالم برنامجاً إلحياء البحر
امليت ،الذي اس������تنزفه الكيان السابق ،فيما يضع اقتصاديون ومم ِّولون اللمسات
األخيرة على مش������روع «الصندوق العاملي إلنصاف الشعب الفلسطيني وتعويض
العائدين».
تتالحق تعاقدات س������ينمائية إلجناز أعم������ال عاملية عن بطوالت أُقصيت طوي ً
ال
تسجل إقباالً قياسياً عند شبابيك التذاكر،
عن الشاشات .سلس������لة من األفالم
ِّ
عن الذين شقّوا األنفاق الطويلة بأظفارهم وخرجوا لضباط االحتالل من حتت
األرض ،وع������ن أمهاتهم اللواتي ج ّهزنهم وو ّدعنهم بابتس������امات تصحبها عبارات
التشجيع.
تنج������ز هولي������وود ،أخيراً ،فيلمها الروائي الذي طال انتظاره «الش������يخ ياس���ي��ن»
املخصص لراشيل كوري
فيحصد سريعاً جوائز األوس������كار ،بعد أن تقلّد الفيلم
ّ
السعفة الذهبية.
ّ
أشك
هي ومضات من احللم الفلسطيني ..ومضات تبزغ في آفاق األمل ،ولست
في أننا س������نصحو ذات صباح ،وجند احللم قد استحال إلى حقيقة .تلك حتمية
فلس������طينية تفصلنا عنها مس������افة زمنية ال أكثر .ما يجدر بنا ليس االنتظار ،بل
العمل الدؤوب وبذل التضحيات اجلسام التي ال مناص منها.
وللمرتابني أقول :ليس في عاملِنا الصغير ما يستأهل التنازل عن أمانينا الكبيرة،
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َ
بيع ذواتِنا
والتعسف ما يُق ِن َعنا بأن نُح ِّرر
وليس في قاموس الظلم
ّ
صكوك البيعِ ،
وكيْنونَتِنا وح ِّقنا في أن نكون.
لينفتح األفق أمام احللم ،لتتج ّدد البشرى في ستينية النكبة ،لنعقد العزم على
وإن غداً لناظره قريب.
االستمرار واملواصلة صوب ال ُوجهةّ ..

العدد الثامن – السنة األولى – أيار (مايو) 2008

حتـت اخليـمة  -حسـام شـاكر

احتفـالهم بنكبـتنا
معزوفات وأيقونات على جدول األعمال .لكنّهم
وقائع مشهودة وبرامج ترويج ّية،
ٌ
يتواطؤون على َكنْس الشعارات الكبرى حتت البساط .تلك هي النسخة الستّون
من احتفاالت االحتالل بالنكبة الفلسطينية.
تتج ّرد س������تينية االحتالل من املقوالت القادرة على تخدير أش ّد املتحمسني لها.
فأي انبهار يس������تحقُّ َف ْغ َر األفواه ،بعد أن انقش������عت الرتوش عن التجربة؟ هكذا
ّ
الترويجي لعقود خلت،
ببساطة ،باتت الشعارات العريضة ،التي تس ّيدت املشهد
ّ
منتهية الصالحية.
يتقاطر ذوو األوزان السياسية الثقيلة ،من عواصم القرار الدولي إلى فلسطني،
دون أن يج������دوا ما يجت ّرونه من ش������عارات ّ
أخاذة عن������د مقامات الذكرى املط ّوقة
يجددون طقوس التع ّه������د بتح ّمل أعباء
باألع���ل��ام الزرقاء والبيضاء .ه������م فقط ِّ
ً
عجلَته وتعاظمت ُكلْفتهَ .من يجرؤ منهم ،مثال ،على التغ ِّني
املشروع ،مهما تثاقلت َ
مبا قيل طوي ً
ال عن «طهارة الس���ل��اح الصهيوني» ،في عصر الصور املتدفقة من
بيت حانون ومخيم جنني وقانا؟!
حتى في التعبئة الداخلية جلمهور االحتالل ،سيذكرون اجليش في ذيل القائمة،
إن لم يسقط منها متاماً .هذا ما آل إليه اجليش الذي ظ ّل ركناً ركيناً في تص ّور
الكيان عن ذاته وفي صورته للعالم .ال تليق باالحتفاالت الطقوس������ية ،مش������اهد
اجلنود املرعوبني على تخوم غزة ،أو استحضار احملسوبني على «جيش ال يُق َهر»
وهم يلوذون بجوف دبابة حصينة.
الس������مِ ج بنم������وذج «الكيبوتس» .أل ّنه
س������يغيب أيضاً عن الصدارة ،ذلك التباهي َّ
ال أحد س������يعثر اليوم على تلك «التعاونيات» الصهيونية التي بيعت أس������طورتها
أراض مغتصبة ،وافترشت بشتى اللغات
للعالم .فتلك التي غرس������ها العدوان في ٍ
مطبوع������ات باألبيض واألس������ود ..ومن بعدها الترويج املل ّون ،أس������لمت الروح في
َ
يتحس������رون
حتظ حتى بإهالة التراب عليها ،فاحلانقون الكثُر
نهاية مطافها .لم
ّ
������خي ل������م يزحزحها من غرف اإلنعاش .تل������ك باختصار قصة
ربمّ ا على دعم س ّ
«املجتمع الزراعي الذي ينعم باملساواة والعدالة والوئام» ،حيث لم يكن شيء من
تلك املفردات ّ
قط.

123

124

كلمات على طريق العـودة  -مجلة العـودة

وفيرةٌ هي املقوالت الس������اذجة التي كنس������وها حتت البس������اط ،بدءاً من متجيد
«زهروا الصحاري وجفّفوا املس������تنقعات» ،وكأنهم اكتشفوا العالم اجلديد
الذين ّ
الذي لم تطأه األقدام من قبل ،وانتهاء بنكتة «االحتالل النظيف».
ش������عارات ته������اوت ،وأزيحت معها الفت������ة «الدميوقراطية الوحيدة في الش������رق
ألن س������ ِّيد البيت األبيض مش������غول بـ«دميوقراطية» أخرى على
األوس������ط» .ليس ّ
مجدوها قضمت برملاناً
ضف������اف الرافدين ،بل ّ
ألن «الدميوقراطية» الت������ي طاملا ّ
بأكمله وأخلت مقاعده ،على طريقتها اخلاصة متاماً.
لقصة
احتفاالتهم بنكبتنا ستمأل األفق بال جدوىّ ،
ألن مأزقهم يبدأ من الدعاية ّ
التأس������يس .فاملقوالت املش ّبعة باألس������اطير ،غير قابلة للتماسك أمام ما يخرج
ب������ه مؤ ِّرخون ترعرعوا في الفناء اخللفي للمش������روع الصهيوني ذاته .واألهم من
حتدي احلقيقة الفلس������طينية التي تعلق في حلوق كاتبي
«املؤ ِّرخني اجلدد» ،هو ِّ
ِّ
النصوص املز ّيفة .فما عس������ى أولئك أن يس������طروا اليوم؟ وأي������ة روايات جديدة
ُخصص لهم معارض الكتب في باريس وتورينو؟
سينسجونها للعالم ،حتى عندما ت َّ
مفتاح واحد يقتلع األس������طورة من جذورها ،ويفرض التساؤالت على من يرغب
في تش������غيل عقله والتملّص من الوهم .مفتاح يل ِّوح به طفل في مخ ّيم ،أو نظيره
أن املستقبل عالق بني أصابعه هو.
في أرجاء الشتات ،مبرهناً للجميع على ّ
لن تتو ّقف احملطات عند تس������اقط الش������عارات وتف ُّكك املقوالت التي استنفدت
ألن التس������اؤالت املقبلة تتس������لّل إلى صميم
أغراضها املركزية رمبا .لن تتوقفّ ،
ً
يوم انحنى فيه هرتزل مط ّ
ال من شرفة فندق
املش������روع .تساؤالت س������تصل إلى ٍ
«املل������وك الثالثة» بب������ازل .كان العنوان الذي يلوح في أفقه هو االس������تحواذ على
فلس������طني .كان استحواذاً مش������روطاً في ظاهره ،بأن يح ّل املش������كلة التي ب ّررت
التأس������يس .هم في احتفاالتهم الس������تينية يعرضون الص������ورة احلاملة ذاتها ،مع
جتريد الش������رفة املطلّة على الراين من التس������اؤل ،ع ّما إذا حملت «دولة اليهود»
َّ
احلل الصحيح ..أم أنها راكمت املعضالت؟!
التي أرادها هرتزل
َ
ستتبدد في العاجل أو اآلجل.
فإن أوهامهم
حتى من
يتحاش ْون تشغيل عقولهمّ ،
ّ
هي مهمة ترعاها الصور اجلديدة التي ش������ ّيدها املشروع لذاته وعن ذاته ،بناها
لنفسه ،وعن نفسه للعالم .صو ٌر رمادية ،متفاقم ٌة وممت ّدة ،بطول اجلدار الكئيب
شعارات كثيرة ومقوالت وفيرة .جدار سيرتطم به كثيرون ،مبن
الذي ُدفنت حتته
ٌ
فيهم املتقاطرون إلى مقامات الذكرى ..في ستينية األوهام.

حتـت اخليـمة  -حسـام شـاكر

العدد التاسع – السنة األولى – حزيران (يونيو) 2008

«نكبـة»ّ ..
بكـل اللغـات
ال ينبغي على الش������عب الفلس������طيني أن ينفرد بالنكبة في وعيه أو وعي محيطه
القريب حصراً ،بل يجدر الدفع بهذه الكارثة إلى صميم الوعي العاملي ب َأ ْس������ره.
يس������تدعي ذلك ،ضمن ما يستدعيه ،الوقوف عند أهمية املصطلح ،والتأ ّمل في
ص ْوب آفاق جديدة.
مخزوناته الهائلة ،واالنطالق به َ

أن س������تين ّية النكب������ة ،باعتبارها «ذكرى ممت������دة» على األقل،
ف���ل��ا يبالغ من يرى ّ
حتمل مخزوناً للتعريف باملصطلحات الفلسطينية ،من «نكبة» و«عودة» ،وما في
حكمهما.

ما يزيد من جدوى تعميم املصطلح الفلس������طيني ،أن������ه وما مياثله ،ينطوي على
مم ِّي������زات تواصلية فائقة التأثير ،توح������ي بأصالة الفعل الذي ينبع عنه احلدث،
وبتف ّرده ،أي بنموذج ّيته ونوع ّيته املتم ِّيزة وأهميته اخلاصة ،إلى درجة أنه يصبح
مث ً
ال عابراً لألمم والثقافات واأللسن.
فيض من الش������واهد .يكفينا مث ً
أن من يتو ّلى التحذير
في التجارب احلديثة
ٌ
���ل��ا ّ
من ممارس������ة عنصرية ما في أي مكان ،قد يغترف من وعيه مفردة «أبارتهيد»،
املس������تقاة من جتربة الفص������ل العنصري جنوب األفريقي ،ب������كل ما انطوى عليه
أن التم ّيز في املصطلح يش������ي بالتم ّيز في مضمون داللته
من مظالم .س������يتضح ّ
أيضاً.
ول������ن نبتعد أكثر ،فقد حققت االنتفاضة التي فاجأت الرأي العام العاملي س������نة
 ،1987جناحاً الفتاً في سجال املصطلحات هذا .ولم ينهض ذلك من فراغ ،فقد
أن املفردات الش������ائعة في التناول اإلعالمي والسياسي ليست مؤهلة
تبينّ وقتها ّ
الس������تيعاب احلدث الفلس������طيني الكبير ،بكل ما ينطوي علي������ه من خصوص ّية.
هكذا برزت مفردة «انتفاضة» لتس ّد تلك الثغرة التعبيرية ،ولتربك معها الدعاية
الترويجية لسياسات االحتالل وإجراءاته حينها .وقد ع ّبرت نفاذ ّية هذه املفردة
عن نزعة فلسطينية راسخة لتأكيد الذات في مواجهة مشروع اإللغاء الصهيوني
للكينونة الفلس������طينية ،بل كانت تلك رمبا ،هي الرس������الة املركزية التي بعثت بها
االنتفاضة إلى أمم األرض :نحن هنا ..وال تعايش مع االحتالل.
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تضعنا تلك التجربة إزاء الكيفية التي تُس������عِ ف املصطلح الفلسطيني في تثبيت
نفس������ه بجدارة ،ضمن النقاش العام في ش������تى أقاليم املعمورة .فعبر عش������رين
عام������اً خلت ،حتقّق التط ّور األه ّم مع مف������ردة «االنتفاضة» ،التي أصبحت لفظ ًة
متعارفاً عليها إعالمياً وثقافياً وسياس������ياً في ش������تى اللغ������ات ،تعبيراً عن حالة
متأججة ف������ي مواجهة االحتالل ..،ولك������ن تلك لن تكون
فلس������طينية جماهيرية
ِّ
خامتة املطاف.
أن ذلك االس������تحداث ،قطع الطريق على التعبي������ر عن تلك احلالة
لعلّن������ا نع������ي ّ
االنتفاضي������ة مبف������ردات ذات دالالت غي������ر إيجابية ،مثل التم ّرد أو الش������غب ،أو
االضطرابات أو الصدامات ،أو حتى القالقل وما في حكمها.
مؤه ً
ال ألن يحمل في ط ّياته
يتّضح جانب آخ������ر من األهمية ،عبر كون املصطلح ّ
حزمة مفاهي������م وتص ّورات وانطباعات مصاحبة ،وهو م������ا قد يتحقّق على نحو
مما يَفِ د إليها من بيئ������ة مغايرة أو لغة
أوف������ر للمصطل������ح احلادث على لغة م������اّ ،
أخرى.
وبعد أن جنحت مفردة «انتفاضة» في انتزاع ذلك االمتياز ،أخذت مفردة «نكبة»
( )Nakbaتتر ّدد ببُطء تعبيراً عن الكارثة املنهجية التي مورس������ت بحق الش������عب
الفلس������طيني س������نة  .1948رمبا أتاحت خمس������ينية النكبة ( )1998زخماً نسبياً
لكن هذه املفردة
إلب������راز هذه الكارثة ومعها مصطلحها األصيل بصورة
ِّ
متجددةّ ،
لم حتقق ش������يوعاً واس������عاً حتى اآلن .رمبا كان ذلك عائداً الفتقارها للتط ّورات
اإلخبارية املتواصلة ،كالتي م ّثلتها االنتفاضة الشعبية التي اندلعت في نهاية عام
 1987ومن بعدها «انتفاضة األقصى» .لذا ،يتعينّ إطالق حمالت لتعميم مفردة
«نكبة» وإش������اعتها على نطاقات أوس������ع ،وتأكيدها كذلك في حت ّركات الستينية
اجلارية في أرجاء العالم.
ف������ي الس������تين ّية وما بعدها ،يج������ب العمل على تثبيت املصطلح الفلس������طيني في
التن������اول العام لقضية الع������ودة بارتباطاتها ،لينتزع املصطلح موقعه الالئق به في
الرأي العام العاملي ككل .ويقتضي ذلك أساس������اً تعزيز املعرفة مبصطلح «نكبة»
( )Nakbaوخلف ّياته ومالبساته ،واعتماد مصطلح «عودة» ( )Awdaللداللة على
مشروع مقابل ملشروع صناعة الكارثة الفلسطينية ،وخاصة أنها الكارثة التي ال
تزال متواصلة بال هوادة.
لقد ده َمنا مش������روع االحتالل مبصطلحاته ،وحاصرنا بها طوي ً
ال كما األسالك

حتـت اخليـمة  -حسـام شـاكر

الش������ائكة واجل ُدر الرمادي������ة املتعالية في أنحاء الوطن .وق������د آن األوان إلنعاش
املصطلح الفلس������طيني األصيل ،ومتكينه من فرض احلقائق الفلسطينية التي ال
حتتمل التبديل ،وهو ما ينسجم على أي حال مع التاريخ في اجتاهه الذي ِّ
يؤشر
للحرية واملجد في فلسطني.
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العدد العاشر – السنة األولى – متوز (يوليو) 2008
		

على فل�سطني �أن تدفع الثمن
اخليْب������ة املبك������رة هي نصيب احلامل���ي��ن بتغيير جوهري عب������ر صناديق االقتراع
األمريكية .فالتصريحات ِّ
بأن املفاضلة بني باراك أوباما
تبش������ر الفلس������طينيني ّ
وجون ماكني هي بني «األسوأ» وما هو أكثر من ذلك.
يأتي سباق البيت األبيض ،هذه امل ّرة أيضاً ،على حساب فلسطني وشعبها.

فأحدهم������ا مينح القدس بكاملها لالحتالل متحدثاً ع������ن «دولة يهودية» (منوذج
عنصري يلغي حق العودة ويؤذن بالترحيل اجلماعي للفلس������طينيني) ،بينما يل ِّوح
اآلخر بورقة الوطن الفلسطيني ،ومكانه احمل ّدد ليس سوى شرق األردن.

إن موسم تسويق املصالح على حساب احلقوق الفلسطينية
من القس������ط القول ّ
ال يقتص������ر على االنتخابات ،كما ال يتوقف عند احلدود األمريكية .فاالس������تنتاج
ذاته تقريباً يدهمنا على اختالف املقاييس وتن ّوع الظروف ،وما نشهده ليس أقل
من عملية خذالن دؤوبة للعدالة في فلسطني ،نعاينها وهي متضي وسط جمهرة
املنخرطني في التواطؤات القائمة.
ِّ
وغض
أن كثيرين في هذا العالم يُؤثِرون السالمة مبماألة االحتالل
ليس جديداً ّ
املتجددة الت������ي تقترفها دو ٌل ُ
أحزاب
ونظم،
الط������رف عن فظائعه .هي اخلطيئة
ِّ
ٌ
ومؤسس������ات ،ومعها أطياف من املسؤولني واملثقفني واإلعالميني واملتحدثني ،بل
ّ
وحشود من الزعماء الدينيني وقادة الرأي كذلك .يلوذ هؤالء بصمتهم خشية دفع
الضريبة ،وخوفاً من تك ّبد األعباء الباهظة ،وجتنُّباًَ الستدرار املتاعب املؤ ِّرقة.
آخرون ،ال يكتفون بخذالن احلق والعدالة في فلسطني ،بل ينزلقون إلى اخلندق
اآلخر ،ليس فقط اس������تجابة ملوقف راس������خ ،بل وحلماية مصاحلهم التي ي َر ْونها
مت ّر بخنادق االحتالل ومتاريسه ،والشواهد عص ّية على احلصر.
ال حاجة ألن ننش������غل كثي������راً بـ«العالم الدميوقراط������ي» وراء البحار ،فقد فهموا
الدرس ج ِّيداً حتى في بعض العواصم الش������قيقة .باتت الوصفة معروفة :افتحوا
السفارات اإلسرائيلية ،تُزاح ملفات كثيرة تنوء بحملها األنظمة.
تُ ْرشد الوصفة أيضاً إلى خيارات ع ّدة ،منها :أطلقوا مبادرات السالم ،كي تفلتوا
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من االتهامات واالنتقادات التي حتاصركم ،وكي تنطفئ املطالبات باإلصالحات
التي تؤ ِّرقكم .كلّما أتيتم على احلقوق الفلسطينية أكثر فأكثر ،مت ّكنتم من ترتيب
أوراقكم الداخلية بال إزعاج ،استبداداً وتوريثاً وقمعاً ،وإذا ما تو ّرطتم باحلصار؛
فستحظون باألضواء وسيُكال لكم املديح.
أن هذا النهج مطلوب أيضاً ،ضمن الصراع������ات البينية في العالم
ال ري������ب ف������ي ّ
ً
العربي واإلس���ل��امي .بهذا يبدو منطقيا أن تتراشق األطراف املتنازعة باتهامات
االستقواء بالورقة اإلسرائيلية .طفا ذلك أخيراً على السطح ،من الصحراء في
أقصى الغرب وحتى إقليم دارفور ،وصوالً إلى كردس������تان الباحثة عن مس������تقبل
ما.
أن املعادل������ة نافذة حقاً في قارات ع ّدة .فالساس������ة في مآزقهم الداخلية،
يب������دو ّ
ّ
يعثرون على ضالتهم في تصريح أو لفتة ،يبرهنون بهما على حماس������تهم الزائدة
الحتالل فلسطني .ليس لهذا من كلفة سوى من الرصيد األخالقي في األساس،
ألن على فلسطني أن تدفع الثمن.
ّ
حت������ى قادة مس������لمي الغرب ،الذين باتوا في عال������م  9/11حتت وطأة املطالَبات
املتصاعدة بإثبات حس������ن س������لوكهم وبراءة ساحتهم ،بوس������عهم أيضاً أن يحوزوا
أوس������مة االعتدال بال عناء ،مبجرد أن يبعثوا باإلش������ارات إياها ،على حس������اب
قضية فلس������طني .لقاء قصير مع سفير إسرائيلي أو مع منافحني عن االحتالل،
هو مبثابة العصا التي حتيل املتش������ ِّدد إلى معتدل ،فتُفتَح له الردهات املوصدة،
ويحظى بالتمجيد اإلعالمي.
أن عملية التسويق على حساب
من يقلِّب بص َره في اجتاهات شتى ،فسيكتشف ّ
������ددة على قدم وس������اق .من املبالغة
احلقوق الفلس������طينية متضي بنس������خها املتع ِّ
أن نصف م������ا تف ّوه به أوباما وماكني بأنه ضرب م������ن املفاجآت ،أو االختراقات
الصادمة للوعي .فذلك انسجم ببساطة مع السياق اجلارف ،وهو إشعار جديد
بأ ّنه يُراد لفلسطني ،أكثر فأكثر ،أن تدفع الثمن ،وأن تتح ّول إلى ش ّماعة جاهزة
أن الوقوف في خانة
لتح ّم������ل األعب������اء الثقال .وفي ذلك م������ا يؤكد على األق������لّ ،
العدالة واإلنصاف ،له ضريبته ،وهي في الشأن الفلسطيني باهظة حقاً.
رسخت أقدامها منذ زمن
املفاجأة التي لم تعد كذلكّ ،
أن هذه املعادلة الصارخة ّ
في الساحة الفلسطينية ذاتها .فلدينا اليوم «معتدلون» يحوزون «اإلعجاب» ،وقد
نالوا ذلك بإسرافهم في التو ّدد إلى «الشريك اإلسرائيلي» .تكفي مالمح الوجوه
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ولغة اجلس������د إزاء أصغر وزير في حكومة االحتالل ،لتشي بكثير من الرسائل.
تفاقم������ت احلالة ،لتَعلَق الس������احة الفلس������طينية مع جمهرة من ه������ذا النحو ،من
السياسيني واملتحدثني ومسؤولي املؤسسات وناشطي «املجتمع املدني» .فمعهم
حزم������ة من الالفت������ات واملقوالت التي تتح ّرى التعليمات غي������ر املكتوبة ،ومتارِ س
الرقابة الذاتية ،فتتق ّيد باإلطار العام احمل ّدد لألقوال واألفعال واإلمياءات.
لن يبالغ من يكتشف أ ّنه من البقاع القاصية حتى الرقاع الدانية ،تتح ّول فلسطني
ّ
ومحك فعلي لإلنصاف .هي بات������ت اختباراً صارماً،
إل������ى معيار دقي������ق للعدالة،
ميحص الشعارات واملقوالت ،فتتساقط على أعتاب احلق الفلسطيني ،أو تُص َقل
ِّ
ِ
مبرهن ًة على صدقيتها.
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العدد احلادي عشر – السنة األولى – آب (أغسطس) 2008

زيـارة �إىل القـد�س
قف������زةٌ إضافي ٌة إلى الوراء ،تلك التي متثلها زيارة لم تختطف األنظار .فالرئيس
الفلسطيني يزور شمعون بيريز ،املت ّوج رئيساً للكيان االحتاللي ،في مق ّر الرئاسة
ذاته في القدس احملتلة.
زيارة الثاني والعش������رين من مت������وز ،رغم كل ما تخللتها م������ن تصريحات جديرة
باإلعجاب األمريك������ي والثناء األوروبي ،لم تختطف األنظ������ار كثيراً ،رمبا لوفرة
الزي������ارات واللقاءات التي ُعقدت في القدس في األس������ابيع والش������هور األخيرة.
رأس الهرم في مشروع الدولة الفلسطينية «القابلة
ٌ
زيارات مضى فيها بال تر ّددُ ،
للحياة» ،التي يكثر احلديث عنها والتبشير بها.
وف������ي غمرة التغطي������ات اإلعالمية املتس������ارعة ،ينهم������ك املتابعون ف������ي التقاط
التصريحات التي قد تش������ي باحملتوى السياس������ي لتلك الزيارات وما يتخلّلها من
أن خصوصية املكان جديرة بأن تفرض قراء ًة أعمق في اخللفيات
مباحثات .إ ّال ّ
وال������دالالت واألبع������اد ،مبا قد يعني على فهم جوانب تبدو مطموس������ة من احلالة
الفلسطينية الراهنة.
فماذا يعني أن يخترق رئيس فلسطيني ،كل احلواجز والسدود واألسوار ،فتُفتح
ل������ه وملعاونيه حصراً ،لتمكينه م������ن االنتقال إلى اجلانب اآلخ������ر ،وأين هو؟ في
القدس.
ومل������ن قد ينس������ى ،فإنها القدس ،ش������رقي ًة كانت أو غربية ،الت������ي تتمحور حولها
األدبيات والشعارات واملقوالت ،والتي طاملا حتاشى املستوى الرسمي الفلسطيني
االقتراب منها نظراً للحالة االحتاللية املفروضة عليها .بل لم يُقدِ م الراحل ياسر
عرفات على ذلك ،حتى ُد ِّبر له العزل واحلصار وصوالً إلى االغتيال (سواء أكان
اغتياالً مادياً أم معنوياً) .أ ّما اليوم ،فما نش������هده هو زيارة واحدة كل أس������بوعني،
باملعدل إلى زهرة املدائن التي اقتطفها
تقوم بها رئاس������ة الرسمية الفلس������طينية
ّ
االحت���ل��ال ،عالوة على زيارات ُمعلَن������ة أو ُمتكتّم عليها تتوالها طواقم املفاوضني
واملنسقني بال هوادة أو ح َرج.
ِّ
رى ُوثقى ل������م تفصمها احلمالت العدوانية جليش
زيارات اس������تمرت بال كللِ ،ب ُع ً
ٌ
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االحتالل وال أعمال القصف التي حصدت أرواح الفلسطينيني ،وال حتى سياسات
ّ
والتوغالت واحلواجز.
احلصار والتجويع ،أو االستيطان
للفلسطيني أن يتم ّعن فيها.
تُظهِ ر الص َور التي توزِّعها الوكاالت مشاه َد ال يطيب
ّ
فوجوه الرس������مية الفلس������طينية تغمرها أمارات االرتياح على نحو نادر ،فهي في
انحناءات
حضرة رأس الهرم االحتالل������ي ،أو حتى من يَلُونه في الرتبة .ثم تأتي
ٌ
موثقة بالعدسات ،من أجل طقوس االحتضان الدافئة ،أو ملج ّرد تسطير الكلمات
الفلس������طينية املن ّمقة في س������جل الذكرى ،اخلاص ببي������ت أوملرت ،الذي يحتضن
املسؤولني الفلسطينيني في أجواء تبدو حميمة حقاً.
زيارات متالحقة تقصد معاق������ل القرار االحتاللي في القدس ،مبا ال مينح
ه������ي
ٌ
بأن األمر يتعلق بعملية تفاوضية ج ِّد ّية من أساس������ها .هي تبدو انزالقاً
االنطباع ّ
ً
ً
ً
مكانياً وتده������ورا معنويا إلى اخلندق اآلخر ،ال يتيحان تكافؤا على الطاولة .هو
ّ
فتبخر
انزال ٌق في الصورة والش������كل ،كما في اخلطاب واألداء أيضاً ،أ ّما الشعار
من أساسه منذ زمن.
������طيني في القدس التي يلتهمها االس������تيطان ك ّل صباح،
������مي الفلس
ّ
يجلس الرس ّ
ليتو ّلى مهمة «التفاوض» حتت شعارات االحتالل الصارخة ،كالتي تنادي بأحقيته
املوح������دة» ،مط ّوقاً بلوحات ومقتنيات ُمب َرزة بعناية كي تر ِّوج
املزعومة بـ«القدس
ّ
ألسطورة «العاصمة األبدية للشعب اليهودي».
أما الطريق نفسها إلى القدس ،فال تكون مفروشة بالورود دوماً ،فأحد الرسميني
البارزين ،يندفع للقاء وزيرة اخلارجية املتشددة تسيبي ليفني ،في القدس ذاتها
أيضاً ،رغم إخضاعه لـ«تفتيش خش������ن» ،عند حواجز االحتالل العسكرية ،أسو ًة
مبواطنيه على األقل .هي واقع ٌة ال حتتاج إلى خبراء نفس������يني ّ
لفك ألغازها ،كي
حالة تفاوضية متر ِّن ٍ
ترش������دنا إلى مدى توازن النتائج التي ميك������ن تو ّقعها من ٍ
حة
كهذه.
ال تتج������ ّرد هذه احلال������ة في واقعها ،عن نهج اس������ترضاء اخلصم ،واس������تحثاث
جتسده وزيرة
«اإلعجاب» ،كالذي يع ِّبر عنه عادة منوذج «مديرة املدرسة» ،الذي
ِّ
ّ
اخلارجي������ة األمريكية .فه������ي متنح مكافآتها املعنوي������ة املتواصلة كلما حطت في
رام الله احملتلة .وبدون هذا االس������ترضاء وذاك اإلعجاب ،ال يغدو اإلقبال على
القدس من بواباتها االحتاللية الكبرى قاب ً
ال للفهم أو االستيعاب.
يبقى الس������ؤال :ملاذا ينبغي للفلسطيني ،مقدسياً كان أو غير مقدسي ،أن يتح ّمل
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ه������ذا كلّ������ه؟ ملاذا يجب عليه أن يتج������ ّرع مرارته لقا ًء تلو آخ������ر وإمياء ًة إثر أخرى
ومشهداً في أعقاب مشهد؟
ليس س������راً أن أفواه������اً مك ّممة ،كرهاً أو طوعاً ،ترى أن م������ا يجري بدأب يوحي
تتحدث عن أن ما يدور
وأن التقديرات الرائجة
باملروق عن «املش������روع الوطني»ّ ،
ّ
حتت الطاولة يبعث على الريبة وقابل لكل التكهنات ،كما ع ّودتنا سيرة مهندسي
التسوية الشاحبة أنفسهم.
لقد ن ّبه الرئيس محمود عباس في زيارته املريرة ملقر الرئاسة اإلسرائيلية ،إلى
فإن التاريخ س������يلعننا».
أن املطلوب هو التص ّرف من أجل األجيال املقبلة« ،وإ ّال ّ
مفردات تس������تحق التوقف عندها وقراءتها بعناية .هذا ملن يدرك أن للتاريخ
هي
ٌ
وأن األجيال القادمة لن تبقى مك ّممة األفواه على
حس������اباته التي ال تهاون فيهاّ ،
األرجح.
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العدد الثاني عشر – السنة األولى – أيلول (سبتمبر) 2008

عودة املانحني

يعود موسم املانحني مجدداً إلى جدول األعمال الفلسطيني ،بعد انقطاع يقارب
عقداً من الزمن.
لنتذك������ر ما حدث من قب������ل :قفز تعبير «املانحني» في التس������عينيات إلى صدارة
كسب هؤالء جميعاً
التداول السياس������ي في الساحة الفلس������طينية .بدا «إجنازاً»
ُ
«ملصلحة الشعب الفلسطيني» ،وما يحتاج إليه من متويل ودعم وتنمية.
انطلقت مؤمترات املانحني آنذاك لتكون مواس������م لألعطيات والهبات ،واحلديث
الرسمي الفلسطيني هو عن اغتنامها لترويج مشروعات واعدة :املطار ،وامليناء،
وجملة املرافق واخلدمات.
من كان يجرؤ من ذوي األقالم واآلراء واألشعار وقتها ،على تناول جوقة املانحني
بالنقد؟! ال ص������وت عال على االمتيازات املُغ َدقة عل������ى الذين أثبتوا «إخالصهم
لعملية السالم» ،وأمعنوا في «املصافحات التاريخية».

َمن ناش������دوا من أعماقهم وح ّ
������ذروا من عواقب ما يجري ،ل������م يُلتفت إليهم ،إن
يتحدث������ون أو فيها يكتبون .فحتى الصحف التي كان عليها
وجدوا منابر عبرها
ّ
«مخصصات» تنتهي أطراف خيوطها
أن تتّسع لهؤالء ،ما كان لها أن تنهض لوال
ّ
بأعطيات املانحني ِ
وهباتهم ،الذين أمسكوا مبفاصل الوضع الفلسطيني.
أن املس������عى الذي انخرط فيه املانحون آنذاك ،هو تش������كيل طبقة
لم يَ ُعد خافياً ّ
فلسطينية مرتبطة وجودياً باالتفاقات ،وبثمرتها :سلطة احلكم الذاتي.
شريط التط ّورات الالحقة معروف متاماً ،من تشكيل غابة األجهزة األمنية عبر
أعطيات املانحني ،إلى متالزمة الفساد الناشئة عن نظام االمتيازات الذي ش ّيده
املانحون ضمن مشروع السلطة.
كان هناك ما يُغري في املعادلة الس������خ ّية ،فاحلديث عن املش������روعات والبرامج
مأل األس������ماع واألبصار .في قط������اع غزة مث ً
ال ،كانت ملس������ات املانحني حاضرة
«احلي النمساوي» ،ومن املطار
في اجتاهات ش������تى ،من «املشفى األوروبي» إلى
ّ
«الدولي» إلى حاويات قمامة مكتوب عليها «هدية من االحتاد األوروبي» ،ليبصر
اجلميع ثمار التسوية.
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احملددة :الس������لطة بعمالقها الوظيفي الذي ُولد
تدفقت األموال في املس������ارات
ّ
ً
متره ً
املتعددة األس������ماء والش������ارات التي لم تحَ ِم شعبا ولم حتفظ
ال ،واألجهزة
ِّ
أمن������اً ،وبعض املجتم������ع املدني الذي ض ّم متقاعدي «النضال» وآوى ش������خصيات
ارتبطت مبشروع تشكيل الطبقة اجلديدة.
ث ّم امت ّد شريط احلدث الفلسطيني ،الذي يبرهن مج ّدداً على استقاللية اإلرادة
ّ
لتتبخر وعود املانحني ،وبدأ
وأصال������ة الفعل .فاملوعد مع «انتفاضة األقص������ى»،
تلويحهم سريعاً بورقة «الفساد» ،واكتشفوا فجأة «إساءة استغالل» أعطياتهم!
كان مش������روع الدويل������ة الفلس������طينية املرتقبة مبوجب االتفاق������ات ،قد حت ّول في
غضون ذلك إلى جهاز واسع لالستيعاب في الوظيفة العمومية .عشرات األلوف
سبق إحلاقهم بوظائف على أس������س غير شفافة غالباً ،لتدعيم طبقة املرتبطني
وجودياً باحلالة التي أوجدتها االتفاقات.
ِّ
التوجهات الرس������مية الفلس������طينية كان
أي حت ّول في
الثمن
املتأخر لهذا كلِّهّ ،
أن ّ
ّ
يعن������ي وقتها ،االس������تعداد لتح ّمل أعباء الرواتب ومتويل املش������روعات والبرامج،
واالس������تغناء عن االمتيازات .أو مبعنى آخر ،اندالع ث������ورة مجتمعية تندفع إليها
الطبقة املرتبطة باملشروع الذي رعاه املانحون ،وشعارها رغيف اخلبز ونشيدها
قعقعة اآلنية اخلاوية.
في ذروة «انتفاضة األقصى» ،ضغط املانحون بوسائل شتى ،ولنسأل «املؤسسات
غي������ر احلكومية» املرتهنة للدعم احلكومي اخلارجي ،ع ّما كانت تس������اومهم عليه
هيئات مانحة بوزن «املعونة األمريكية».
أكث������ر من ذلك ،كان املانحون أنفس������هم يش������يحون بوجوههم بعيداً عن مش������اهد
امليدان :آليات االحتالل وهي تس������حق سيارات اإلسعاف التي م ّولوها في شوارع
رام الله ،وقصف املنشآت املدنية التي أقيمت بأعطياتهم ،وحتويل املطار الدولي
إلى مهبط للغربان.
وعالوة على الدور الذي قام به املانحون قبيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية
والتقص������ي واإلفصاح ،وبخاصة متويل
األخي������رة ( ،)2006الذي يقتضي البحث
ّ
فإن ما
مرش������حني
ّ
مفضلني مع ترهيب الناخبني من التصويت بإرادة مس������تقلةّ ،
قالته صناديق االقتراع في س������اعة احلقيقة أيقظ فوراً سياسة احلصار اخلانق
من مرقدها.
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ال يقتض������ي األمر عنا ًء يُذ َكر ،فعندما حان وق������ت العقاب ،نُ ِزعت أجهزة التنفس
خرج املش������روع بر ّمته من العناية
االصطناعي عن الس������لطة املغ ّذاة باألمصال ،وأ ُ ِ
املر ّكزة إلى زنزانة موصدة بإحكام.
ج������اءت اإلرهاصات مع التصريحات عميقة املغزى ،التي أخذت تدلي بها وزيرة
بأن واش������نطن
اخلارجية األمريكي������ة كوندوليزا رايس في جوالتها في املنطقةّ ،
س������ترتقب الكيفية التي س������يو ّفر بها الفائزون في االنتخابات ميزانية الس������لطة
وروات������ب البيروقراطي������ة املتضخمة .ث������م انقطعت الرواتب ،ومت حجب أبس������ط
احلقوق كالعوائد الضريبية التي يدفعها الفلس������طينيون أنفسهم في مناطق «ج»
(حسب اتفاقات أوسلو) والتي جتبيها سلطات االحتالل.
«رب ضارة نافعة» ،ومع ذلك فال مناص من
م������ن الصعب القول في هذه احلالةّ :
ّ
التوجه إلى احلرمان من األعطيات قد صلب الس������احة الفلسطينية.
بأن
اإلقرار ّ
ّ
لقد أض ّر ذلك في األساس بنظام االمتيازات ومتالزمة الفساد .ومع كل جوانبها
املأساوية ،أسدت سياسة احلصار خدمات غير محسوبة ،عندما حت ّرر مزيد من
الفلسطينيني من االرتهان لرغبات املانحني.
هك������ذا يبدو مفهوم������اً ذلك االندفاع الضاري لتجديد نظ������ام االمتيازات القدمي،
مبجرد العثور على «ش������ركاء» من داخل الس������احة التي يُراد اإلمساك بخطامها
املنفلت من يدي «الرباعية» .في اجتماعات املانحني واملس������تثمرين التي أعقبت
مؤمتر أنابوليس ،قفزت التع ّهدات إلى مليارات الدوالرات .تصفيق حا ّر أس������دل
الس������تار على أعمال تلك امللتقيات ،وانصرفت احلش������ود صوب إعادة تش������كيل
الطبقة املرتبطة وجودياً مبشروع ال أفق له.
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العدد الثالث عشر – السنة الثانية – تشرين األول (أكتوبر) 2008

حالة بريوقراطية ِّ
مرتهلة يف ال�شتات
يتصدى
ما هو اإلجناز الذي حتققه «س������فارات فلس������طني» في العال������م؟ إن من
ّ
لإلجابة عن س������ؤال كهذا لن يجد بني يديه ما يعت������ ّد به ،فاألداء امللموس غائب
بر ّمته عن املشهد.
ب������دأت احلكاية عندما افتتحت منظمة التحري������ر ممثل ّيات ،أو بعثات ،في عديد
البلدان حول العالم.
تتوس������ع منذ أواخر السبعينيات ،وتعاظمت في الثمانينيات من
أخذت التجربة
ّ
بغض النظر
القرن املاضي ،لتتح ّول املمثليات إلى «س������فارات دولة فلس������طني»ّ ،
ع������ن مدى االعتراف الرس������مي بهذا التوصيف من جانب ال������دول املعتمِ دة لتلك
البعثات.
التوس������ع تعبيراً عن اجت������اه قيادة منظمة التحرير ،الس������اعي ملراكمة
م ّث������ل ذلك
ّ
االعت������راف من دول العالم بدولة فلس������طينية (أو «دولة قابل������ة للحياة» الحقاً)،
خاصة بعد «إعالن االس������تقالل» من املنفى (اجلزائ������ر .)1988 ،ث ّم انتعش هذا
االجتاه إثر توقيع اتفاقات أوس������لو وقيام الس������لطة الت������ي حظيت بترحيب ودعم
مباشريْن من فاعلي «املجتمع الدولي».
ولكن السؤال املشروع عن اإلجناز بقي قائماً .وما قد نستحضره هنا هو «إجناز»
واحد رمبا ،لم يكن سوى افتتاح مزيد من البعثات والسفارات حول العالم ،لكن
يتعدى رفع الالفتة من إجنازات لن
دون أن يُحاط الشعب الفلسطيني علماً مبا ّ
مترهلة في
يَعثُر عليها أحد .لقد تك ّرس������ت في غضون ذلك حال������ ٌة بيروقراطية
ِّ
محاصر ،ولم تنجح حتى في كسب التفاف
الشتات ،تستنزف موارد مال ّية لشعب
َ
أبناء الشعب الفلسطيني حولها.
ٌ
واقعي حلالة متكلِّس������ة وممت ّدة،
وصف
بالترهل ليس رجماً بالغيب ،بل هو
القو ُل
ّ
ٌّ
ً
جتري مكافأتُها بالصمت املستشري عن استئناس الرقاد طويال .ليس من جدل
فلسطيني عام بشأن األمر ،فالنقاش ينفض غباراً كثيفاً يع ِّكر صفو األجواء.
ترهل يبدأ بالنزاع املألوف بش������أن مرجعية الس������فارات :خلارجية املنظمة أم
هو ّ
ّ
ّ
خلارجية الس������لطة؟ ولنتذكر كيف تقلبت املرجعي������ة من هذه إلى تلك وبالعكس،
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بحسب حت ّوالت الطقس السياسي الفلسطيني وأمزجة شخصيات القيادة.
التوجه الفتتاح مكاتب متثيلية تر ِّكز على ما
ترهلت احلالة البيروقراطي������ة ،منذ
ّ
ّ
هو محدود من بروتوكول العمل الدبلوماس������ي أساس������اً .ل������م يصاحب ذلك تق ّدم
جوهري في طبيعة التح ّرك ومضامني األداء من جانب املمثليات أو الس������فارات،
ّ
ّ
إ ّال في ما يتعلق مبدى الكفاءة الفردية املفت َرضة لبعض السفراء ومعاونيهم ربمّ ا،
لو حت ّرينا اإلنصاف.
لع ّل ما هو أه ّم ،ذلك التح ّول في طبيعة بيروقراطية الشتات الرسمية تلك ،من
أولوية إبراز القضية والتعريف بها وحش������د اجلهود التضامنية معها ،إلى «رعاية
العالق������ات الثنائية» .لكنه������ا مج ّرد عالقات خاضعة لثنائية «مانح ـ مس������تفيد»،
خاصة بالنسبة إلى السفارات املتناثرة في الدول الغربية ،وكذلك النفطية.
اضمح ّل اخلطاب ،فأجاد احلضور «الدبلوماس������ي» الفلس������طيني منذ أواس������ط
التس������عينيات إبراز مفردات التسوية الشاحبة .ولن نكون بارعني إذا ما اكتشفنا
أثر ذلك في انفضاض قطاعات املتضامنني مع القضية الفلس������طينية ،عن تلك
الس������فارات واملمثل ّيات ،ولن تشفع أعالم فلسطني وحدها هذه امل ّرة في اجتذاب
اجلمهرة.
فما الذي بقي بحوزة معظم هذه البعثات لتق ِّدمه من برامج جماهيرية ومضامني
إعالمية للشتات الفلسطيني وللمتضامنني مع القضية؟! هل من خرائط للبالد
احملتلّ������ة؟ هل بق������ي امليثاق ومواده التي ّ
مت������ت توريتها؟ وهل ميك������ن العثور على
ص������ور مطبوعة تدين ق������ادة االحتالل الذين تتوالى مش������اهد عناقهم واالجتماع
إليهم بدفء؟ ما الذي بقي باختصار ليُ َق َّدم للش������تات والعالم في زمن التح ّوالت
احلا ّدة؟
إن الس������فارات الفلس������طينية متثل امت������داداً ألزمة
لي������س من
التعس������ف الق������ول ّ
ّ
البيروقراطية الفلس������طينية ،سواء ضمن منظمة التحرير أو السلطة .وما يفاقم
األزمة ،أن تسود النظرة إلى هذه البعثات باعتبارها غير معنية بالدفاع عن حق
العودة ،أو أنها مع ِّبرة في األس������اس عن طرف في الس������احة الفلس������طينية وليس
ع������ن مجمل الش������عب بأطيافه ،أو أنها ضالعة في مش������هد الصمت عن احلصار
ومتريره.
أن يكون الفلس������طينيون شعباً في الش������تات ،إمنا يفرض التزامات إضافية على
س������فارات حتم������ل علمهم املغموس بتج������ارب النضال .وال مج������ال لالنهماك في
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حفالت االس������تقبال ،أو االنخراط في البروتوكول ،عندما تُت َرك امللفات املتثاقلة
بال اكتراث.
قدمته لهم س������فارات
لنس������أل َمن أبحروا ص������وب غزة مخاطرين بأرواحهم ع ّما ّ
ولنتوجه بالس������ؤال ذاته إلى َمن تأ ّلقوا بس������تينية النكبة حول العالم؟
فلس������طني؟
ّ
املبجلون نحو مؤمتراتهم
لنس������تعلم من فلس������طينيي أوروبا ع ّما يقوم به السفراء ّ
وجهودهم؟ أما املخ ّيم������ات وأز ّقتها الضيقة فلديها الكثير مما جتيبه بكل تأكيد
عن أسئلة شبيهة.
لس������نا بحاجة ألن نس������تصحب طبيعة احلضور «الدبلوماس������ي» اإلسرائيلي في
الترهل في حالة «س������فارات فلسطني»،
اخلارج ،لنكتش������ف عمق األزمة وخطورة
ّ
ومب������ا ال ميكن تبري������ره بالفارق في اإلمكانات .فاجلان������ب املقابل يواصل إنعاش
«الدبلوماس������ية الشعبية» واجلهد الدعائي والترويجي ،ساعياً إلى احلفاظ على
مواقع متقدمة في املش������هد ،بالش������راكة والتواصل مع قوى الضغط ومجموعات
التأثير الناشطة ملصلحة مشروع احتالل فلسطني .أ ّما «سفارات فلسطني» فقد
تخلّت منذ زمن عن أي صلة حيوية مع قوى التضامن مع القضية الفلس������طينية،
فأهملت الدبلوماسية الش������عبية في ظ ّل التركيز على أشكال رتيبة من احلضور
الرس������مي ،وأهملت مخ������زون التفاعل الواس������ع مع قضية بحج������م عدالة احلق
الفلسطيني.
أن سفارات فلسطني آخذة باالنعتاق من املعادلة بالكامل.
لن يبالغ من يس������تنتج ّ
وإن كان لفلسطني مِ ن سفارات حقيقية ،كما يُقال بصوت مرتفع ،فهي جمعيات
واحتادات ومؤسس������ات فلس������طينية أو تضامنيةّ ،
تخطت دور املمثليات الرسمية
وجتاوزت������ه مبراحل ،وتبرهن أنها األجدر برفع الالفتة وتقدمي املضمون ،والعمل
من أجل فلسطني كما ينبغي أن يكون.
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العدد الرابع عشر – السنة الثانية – تشرين الثاني (نوفمبر) 2008

الر�أي العام ..ومعادلة ال�صراع

تبدو أس������طورة «حت ّول العالم إلى قرية صغيرة» نكتة مسلِّية .فباستثناء محطات
حرجة ،تعجز السياسة الدولية وملفاتها املؤ ِّرقة عن إشغال اجلماهير في العالم
الغربي.
فإن مأساة راوندا في أوساط التسعينيات ،مث ً
ال،
حتى لو ابتعدنا عن فلس������طنيّ ،
بكل ما فيها من مئات ألوف الضحايا ،لم تس������تحق االهتمام باملقارنة مع سنتات
مضافة إلى ليتر البنزين.
ورمبا اختلف التص ّرف لو قررت املنظومة تسليط األضواء على البؤر املعتمة.

إن القوى السياس������ية الفاعلة ليس������ت معني������ة باالبتعاد عن ش������واغل العمل
ث������ ّم ّ
واخلدمات والرعاية االجتماعية ،فذلك ما يس������تحوذ على اجلمهور الذي يقترع
في س������اعة احلقيقة .وليس ذلك باملس������تغرب ،فاألحزاب اجلماهيرية ،مث ً
ال ،لم
أن صخب
تتبل������ور ف������ي الغرب بنا ًء على السياس������ة اخلارجية واجتاهاته������ا ،كما ّ
املواس������م االنتخابية املتعاقبة في أوروبا قلّما يلتفت إلى اخلارج إ ّال بقدر ما يعود
بانعكاسات ملموسة على الداخل.
أن السياسات اخلارجية للدميوقراطيات الغربية ال تصوغها الشعوب،
حقيقة األمر ّ
وموجهو السياسات وراسمو االستراتيجيات ،دون
بل يس������تأثر بها صانعو القرار
ِّ
راض بالرواية الرسمية ع ّما يجري خارج
ألن اجلمهور ٍ
اعتراضات شعبية تُذكرّ ،
احلدود .فالنظام السياس������ي يعزل اخلارج عن الداخل ،ليح ِّرر األداء اخلارجي،
اخلاض������ع ملنطق األمن القومي وتقدي������رات املصالح وضغوط القوى النافذة ،من
املس������اءلة .هك������ذا تنتهي الدميوقراطية عن������د حدود الدولة ،ففضائلها ليس������ت
مص ّممة لـ«سياسة العالم الداخلية» ،وما ديكتاتورية مجلس األمن عنّا ببعيدة.
مع ذلك ،فبوسع الرأي العام في الغرب ذاته أن يتفاعل بطريقة تفوق التوقعات،
لك������ن دون اإلفراط في التف������اؤل .فحتى التظاهرات املليوني������ة التي تدفقت في
أن
لندن ل������م تفلح في ثنْي حكومة بلير عن الغوص بقواتها في رمال العراق .إ ّال ّ
أن اجلماهير نزعت
التظاه������ر كان قراراً صائباً متاماً ،وما زال كذل������ك .ويكفي ّ
بتح ّركاته������ا العارمة القناع األخالقي عن احلرب ،بل كان علينا أن نتوقع أس������وأ
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أن «حتالف اإلرادات» ،كما س ّماه بوش ،مضى في حملة الغزو
مما عايش������ناه لو ّ
ّ
بال اعتراضات.
هكذا تُر َمى حجارة كبيرة في البركة اآلس������نة بني احلني واآلخر ،دون أن يتخلّى
امل������اء العكر عن ركوده .وبهذا تتفاعل ظاهرة املتضامنني الغربيني مع فلس������طني
ولكن محصلة املس������ار العام للمش������هد الغربي اإلجمالي ،سياس������ياً
وقضيته������ا،
ّ
ومجتمعياً ،باقية على شاكلتها املعتادة تقريباً.
ال تتوقف املفارقات .فحتى لو س������حقت جرافة إس������رائيلية الناشطة األمريكية
فإن واشنطن لن تتوقف عن إرسال مزيد من اجلرافات ملواصلة
راش������يل كوريّ ،
الس������حق املنهج������ي .أ ّما بيانات إب������داء القلق وطلب التوضيح������ات ،الصادرة عن
العواص������م الغربية إث������ر كل «حادثة» كهذه ،فال تتع ّدى التص������ ّرف اآلني ودواعي
البروتوكول ،ويبقى املشهد االستراتيجي الكلي مضبوطاً في االجتاهات احمل ّددة
سلفاً.
حت������ى تضحيات األوروبيني الذي������ن خاطروا باإلبحار إلى ش������اطئ غزة املعزول
عن العالم بس������فن صيد صغيرة ،ل������م تكن كافية كي تق ِّرر السياس������ة اخلارجية
األوروبي������ة رفع احلصار في س������نته الثالثة .ليس ذلك مب������رراً لوقف اإلبحار ،بل
بالعكس ،هو مدعاة ملواصلته وتكثيفه ،دفعاً باجتاه إنضاج ظروف مواتية لتفاعل
معادالت جديدة ،وهي قابلة للتشكل على نحو أسرع في مرحلة عاملية تستشرف
التح ّوالت.
توجهاً فاع ً
ال ملخاطبة الرأي العام حول
في الش������أن الفلس������طيني يقتضي األمر ّ
العالم .فمن العبث التفريط باإلعالم وإهمال التواصل مع اجلماهير أينما كانت،
بينما يتواصل الصراع على الوعي من خصوم احلق والعدالة في فلسطني.
ولع ّل الوعي ميثل نقطة االفتراق بني تضحيات راشيل كوري و«سلبية» اجلمهور
أن كوري أبصرت احلقائ������ق وأدركت الواقع بال
الذي نش������أت بني أكناف������ه .ذلك ّ
ً
رت������وش ،فح ّرضها ذلك على االنط���ل��اق .ثمة معركة إذا عل������ى وعي اجلماهير،
ف������ي الغرب وغيره من األقاليم ،وهو ما ينبغي ،فلس������طينياً ،إدراجه ضمن إدارة
الصراع.
لكن إط���ل��اق مخزون الوعي والفع������ل لدى الرأي العام ،ال يب������ ِّرر جتاهل قوانني
ّ
احل������راك اجلماهيري وح������دود التأثير املمكن ضمن الهوام������ش املتاحة .من هنا
أيض������اً يكون على إدارة الصراع أن تس������عى إلى تثمير املكتس������بات والبناء عليها
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وتوظيفه������ا في اجتاهات ملموس������ة األث������ر ،دون أن تُخلي جمي������ع مواقع الصراع
بذريعة التفرغ ملهمة «إقناع الرأي العام العاملي».
فاجله������ود اإلعالمية والتواصلية ال تس������تدعي إهمال متطلب������ات الصراع .وفي
التطبي������ق العملي ينبغ������ي وضع مضامني اإلعالم والتواص������ل في خدمة القضية
بكل ّياته������ا إجماالً وبتفريعاتها وروافدها تفصي ً
ال ،ال أن تتعارض ذريعة «مخاطبة
العالم» مع املصالح العليا للش������عب ومش������روعه ،فتصبح عالق������ات عامة لفريق
املتنفذين ال للوطن بهمومه وقضاياه.
لس������نا بحاجة إلى أن نس������تلهم العبر من اخلصم الذي مينح االنطباع بأنه يدير
معركته اإلعالمية والتواصلية بعناية فائقة ،دون أن يخلي مواقع الصراع األخرى.
فالتعويل على الرأي العام يكتسب قيمته األه ّم باالتساق مع مجمل إدارة الصراع.
إن «العالم قد يعطف على الضعفاء ،ولكنه ال يعترف إ ّال باألقوياء» ،كما هي
ث������م ّ
املقولة التي تصادفنا في ك ّراسات مهترئة حتمل شعار منظمة التحرير.
قطعاً ليس منتظراً من مك ِّونات الشعب ،كالفصائل والقوى واملؤسسات واجلمعيات
لكن
واللجان ،أن ينخرط ك ّل منها في مس������ارات الصراع جميع������اً على التوازيّ .
محصل������ة تكاملية ،مبا يغطي
توجه مجم������ل اجلهود صوب إنتاج
الواج������ب يحتم ّ
ّ
مساحات العمل الفلسطيني من جانب ،وين ِّوع من أدوات الفعل والتأثير ،ويحقق
التخصص واالنتشار كذلك.
ميزة
ّ
سنكتش������ف بالتالي خطيئ ًة استراتيج ّية اقترفها نفر من النافذين الفلسطينيني،
َ
مض ْوا في عزل املسارات املتضافرة بعضها عن بعض ،وافتعلوا التناقض في ما
بينها .فبعض من كان يتحدث إلى «العالم» أس������رف في البرهنة على حسن الن ّية
جتاه مش������روع االحتالل .وهناك من واصل املقاومة ف������ي الزمن الصعب وجرى
التش������هير به وخوض املزايدات في إدانته ،ورمبا السعي حلشد املجتمع الدولي
ضده.
هو نهج أس������دل الس������تار على عملية إدارة الصراع مع الع������د ّو ،ليتح ّول االهتمام
تلقائي������اً إلى التناقضات الداخلية التي ف ّتش������ت عن العد ّو ف������ي الداخل .ويبقى
السؤال العالق فلسطينياً :أما آن أوان املراجعة؟
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العدد اخلامس عشر – السنة الثانية – كانون األول (ديسمبر) 2008

الأمر الواقع الفل�سطيني
ّ
انفك املش������روع الصهيوني يحاول ف������رض األمر الواقع االحتاللي .فقد جرى
ما
تثبيت الوقائع الكارثية على األرض ،وتكريس������ها في ك ّل اجتاه .فالقائمة تطول،
من االس������تيطان املتفاقم ،إل������ى تغيير املعالم ،ومن قض������م األراضي إلى اجلدار
التوسعي ،ومن التهام القدس إلى ح ّمى التهويد.
لك ّنه������ا مج ّرد تفاصي������ل جزئية في عين َِي الناظر إلى املش������هد الكلِّي .فاالحتالل
هو «األمر الواقع» الكبير الذي يُراد لإلنس������ان الفلس������طيني ،صاحب الشرعية
في األرض والديار ،أن يندفع للتس������ليم به ،ويذعن الستحقاقاته ،بل وأن يلتمس
مبوجبه ش������هادات حس������ن الس������يرة والس������لوك من قادة االحت���ل��ال ،الذين باتوا
يوزِّعونها عالنية على بعض املتصدرين للمش������هد الفلس������طيني ،من «اجلديرين
بالثقة واإلعجاب».

ل������م يَغِ ������ب منط ُق األمر الواقع ،كذل������ك ،عن ملف الالجئني .فقد ع ّول املش������روع
محاوالً قطع الطريق على حق العودة .هو تعوي ٌل
الصهيون������ي على عامل التقادم،
ِ
مضي عهد طويل نسبياً على مجموعة بشرية في
بأن
تأس������س على االفتراضّ ،
ّ
ّ
تترس������خ شيئاً
مكان اس������تقرار اس������تثنائي ومؤقت ،قد يحيلها إلى وضعية دائمة
ّ
أماني ال متسع لها في الواقع .وحسب هذا
فش������يئاً ،لتبقى «فكرة العودة» مجرد
ّ
املنطق ،يكون مفهوماً اعتبار عودة الالجئني مطلباً غير واقعي ،في عرف طائفة
من الساسة واملتحدثني ،والتعامل مع االستيطان اإلحاللي في فلسطني على أنه
واقع ال يقبل املساءلة أو املراجعة.
تعي������د عملية املراوغة هذه إنتاج ذاتها باس������تمرار في ملف������ات متالحقة ،ليُطلب
من عامل الزمن أن ينتقص من احلقوق الفلس������طينية غير القابلة للتص ّرف .هي
يؤس������س ملا يوصف بـ«أمر واقع» ،سواء في
عملية تقوم على افتراض ّ
أن التقادم ِّ
واقع الوطن املغتصب أو في واقع اللجوء ذاته.
كذلك يج������ري توظيف ورقة التقادم لتناس������ي االلتزامات املتأخ������رة .فإذا كانت
األطراف الفاعلة دولياً قد تراخت مع االحتالل ،وتواطأت معه ستة عقود كاملة
فإن عامل
ف������ي اإلفالت من الق������رارات الدولية ،ومنه������ا ما يتعلّق بحق الع������ودةّ ،
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التقادم من شأنه هنا ،كما يأمل القائمون على املشروع الصهيوني على األقل ،أن
يباعد بني آمال الفلسطينيني في تفعيل حق العودة وإنفاذ القرارات الدولية ذات
فإن احتماالته مس������تقب ً
ال
الصلة .فإذا كان االنصياع لم يتحقّق في مراحل خلتّ ،
ال تبدو جدية وفق هذا املنطق.
مقابل هذه التالعبات اللفظية املدعومة مبمارس������ات ذات س������طوة على األرض،
يجب التس������لّح مبنطق فاعل ينافح عن احلقوق الفلس������طينية ،وال يواريها خج ً
ال
يدسها في التراب استجابة إلمالءات ال تنقطع ،أو
حتت وطأة الزخم املقابل ،أو ّ
مي ّررها مبوجب مقتضيات تدفق أموال املانحني.

بأن احلقوق ال تس������قط بالتقادم ،فهذه مس������ألة
فابت������دا ًء ،ال مناص من التذكير ّ
ً
ثابتة ،مهما بدت لهذا الفريق أو ذاك حقوقا ضائعة وال سبيل الستردادها ،فهذا
يُح َمل على التخمينات الظنّية التي ال تستأهل إسقاط احلقوق الثابتة واملطالب
الكبرى على أعتابها.

أن هناك مخيمات
إن األمر الواقع اجلوهري الذي يعرفه الشعب الفلسطيني ّ
ثم ّ
قابضة على جمر احلقوق ،وماليني الالجئني املتش������بثني بحقهم في العودة ،رغم
مضي ستة عقود على النكبة.
ّ
عصي عل������ى الطمس أو اإللغاء،
أن األمر الواقع الفلس������طيني
ف���ل��ا ريب بالتالي ّ
ّ
كش������مس احلقيقة ال يحجبها غربال التزييف .فهناك شعب قارع االحتالل ،وما
زال يقارعه ،متك ِّبداً ضرائب باهظة لم تعرفها أي من حركات التح ّرر اإلنسانية
األخرى ،ومع ذلك فما زال يواصل املسيرة.
لم يتبل������ور منطق األمر الواقع الفلس������طيني من ش������عارات مرفوعة وال عبارات
من ّمقة وال زخم دعائي وال تالعبات مراكز النفوذ الدولي ،بل صنعته إرادة شعب
يتسلّح بقوة احلق ويع ِّول على عدالة التاريخ.
ولألمر الواقع الفلس������طيني منطقه الذي يس������تعصي على املساومات املجحفة.
ُرجع حقاً وال تَستر ّد أرضاً ،ال تكبح
وبهذا ،ال مش������روعية للهرولة إلى تسوية ال ت ِ
توسعاً وال تجُ لِي احتالالً.
ّ
رس������خ أمراً واقعاً في فلس������طني ينبغي
يتذ ّرع امل ُ ِ
هرولون ّ
بأن مش������روع االحتالل ّ
لكن الواقعي������ة احلقّة لها منطقها الذي ال
اإلق������رار به والتعامل معه بـ«واقعية»ّ .
تخطئه العني .فلو س������لّم ش������عب جنوب أفريقيا بوصفة الهرولة لرزح حتى يومنا
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ه������ذا حتت واقع «األبارتهاي������د» .ومبنطق اخلضوع لألمر الواق������ع إ ّياه ،ما كانت
اجلزائر لتنعتق من فرنس������ا ،وما كان جدار برلني لينهار ،بل ما كان العالم ليعلن
حربه على اجلوع والفقر واألوبئة ،ما دامت جميعاً من جتلِّيات األمر الواقع.
أن معادل������ة الصراع على فلس������طني ،هي في
لدى جتريد املس������ألة سنكتش������ف ّ
جوهره������ا ،تداف ٌع بني أمر واقع ونقيضه .أحدهما يفرضه املش������روع الصهيوني
ويتجسد
ومنوذجه االحتاللي ،واألمر الواقع اآلخر يدفع به الشعب الفلسطيني،
ّ
بتصميمه على استرداد احلق الراسخ الذي ال يقبل املساومة.
لعلّنا نلحظ كيف ّ
تدخلت عملية التس������وية البائسة ،التي استحوذت على صدارة
ترسخ األمر الواقع االحتاللي في األساس،
املش������هد في العقدين املاضيني ،كي ِّ
َ
بوعي أو بدونه .لقد أعادت التس������وي ُة تعريف املطالب الفلس������طينية على نحو ال
ِ
املباش������رة ،بل يخدمها ويسعى الستدامتها .لقد بلغ
يأتي على مصالح االحتالل
ملجرد أنها حاجة أمن ّية للمشروع
األمر درجة املطالبة بإقامة «دولة فلسطينية»ّ ،
الصهيوني ،كما في رؤية بوش .أي إنها دولة ليس������ت مطلوبة لذاتها ،بل تأسيساً
على مصالح الكيان االحتاللي االستراتيجية ،الذي يحتاج إلى كيان «قابل للحياة
يتعايش معه بأمن وسالم وجنباً إلى جنب» ،حسب الرواية.
مقصرون حقاً ،أيمّ ا تقصير ،في
بأن الساس������ة الفلس������طينيني
ينبغي أن نعترف ّ
ِّ
ً
استدعاء األمر الواقع الفلسطيني ،واالستناد إليه ،واستثماره سياسيا ،بينما هم
مش������غولون بتسويق «إجنازات» وهمية للرأي العام .لقد بلغ األمر ،لهول املفارقة،
حد تدهور اخلطاب الرس������مي املتعلق بحقّ العودة ،بالتزامن مع س������تينية النكبة
ّ
التي م ّثلت ذروة جتسيد املطالبة بتفعيل هذا احلق كأمر واقع.
إن السياس������ي الذي ال يرتكز على األمر الواقع الفلس������طيني ،لن
ولنا أن نقولّ ،
يبقى له سوى االنصياع لسطوة األمر الواقع االحتاللي .هكذا نفهم أيضاً بعض
مالبس������ات اختالل قواعد اللعبة ،التي جعلتنا مرتهنني خلطوات «حس������ن النية»
وإجراءات «بناء الثقة» ،التي تقدمها حكومة االحتالل وسلطاتها العسكرية ،وما
علينا سوى تسويقها في سج ّل «اإلجنازات».
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العدد السادس عشر – السنة الثانية – كانون الثاني (يناير) 2009

ملف الالجئنيِ ..عبء �أم رافعة؟
من يتتبع الس������لوك التفاوضي لفريق الرس������ميني الفلسطينيني يدهمه االنطباع
أن
������أن التعام������ل يجري مع ملف الالجئ���ي��ن على أنه ِعبء .فما يب������دو للجميعّ ،
ب ّ
ه������ذا امللف بات متعلقاً
وأن
مبحصالت عددية من البش������ر حتتاج إلى تصريفّ ،
ِّ
اجلانب اإلس������رائيلي جنح في فرض إط������ار عام للمداوالت ،عنوانه رفض تفعيل
حق العودة ،واعتبار ذلك ثابتاً من ثوابت املفاوضات.
ل������ن يحتاج تأكيد ه������ذا االنطباع إال لالس������تماع إلى تصريح������ات متعاقبة لكبار
الرس������ميني الفلسطينيني ،وقراءة ما بني س������طورها .فعلى املفاوض الفلسطيني
االنشغال بح ّل املعضلة اإلسرائيلية في ما يتعلق باملخاوف الدميوغرافية الناجمة
عن مسألة الالجئني ،رمبا قبل انهماكه بح ّل للملف يقوم على أساس تفعيل حق
الع������ودة .وال جديد في األمر ،فقد جت ّرد اخلطاب السياس������ي الفلس������طيني في
جناح التس������وية ،من سلسلة املسلّمات أو الثوابت باسم «الواقعية السياسية» ،بل
َ
منت في ثنايا املوقف نزع ٌة اعتذارية تراعي توقعات اآلخر وحتاول التماشي مع
تتقدم.
ثوابتهّ ،
ألن ثوابتنا عندما تغيب تُفسح الطريق لثوابت اخلصم كي ّ
أن ملف الالجئني ليس عبئاً يحتاج إلى تصريف على مس������ارات التسوية ،بل
بيد ّ
ألي موقف فلسطيني يبحث عن أوراق الق ّوة.
هو قابل بجدارة ألن يكون رافعة ِّ

فمكامن الق ّوة تتع ّدد في ملف الالجئني هذا ،وتتأتى من عوامل ع ّدة ،كاإلس������ناد
الشعبي ،ومنطق األمر الواقع الفلسطيني ،واملوقف اإلقليمي من التوطني ،عالوة
على العامل اجلوهري املتمثل بق ّوة احلق.

فمن املنظور الش������عبي ،هناك حماية يوفرها الش������عب الفلسطيني حلق العودة.
أن الذي يتبنّى حق العودة مسنود شعبياً،
يعني ذلك بحس������ابات الق ّوة السياسيةّ ،
وأن الذي يس������قط حق العودة سيضطر إلى البحث عن «شرعية خارجية» ،توفر
ّ
الدعم السياسي واإلسناد املادي وتكيل عبارات الثناء واإلعجاب في كل جولة.
وأم������ا منطق األمر الواقع الفلس������طيني ،فيتأتى من حقائق قائمة على األرض ال
أي طرح سياسي أن يتجاوزها ،فهناك الجئون ،وهناك مخيمات .وقد كان
ميكن ّ
التمسك بالعودة وال يزال هو اخليار الذي يحظى بااللتفاف الشعبي الفلسطيني.
ّ

حتـت اخليـمة  -حسـام شـاكر

ويكفي استمرار تر ّكز الشق األعظم من الالجئني الفلسطينيني في مناطق قريبة
من فلس������طني احملتلة سنة  ،1948س������واء في الضفة والقطاع ،أو األردن ولبنان
وس������ورية ،وهي حقيقة من ش������أنها أن تكون ذات أثر إيجابي بالغ على مش������روع
العودة الفلسطيني مستقب ً
أن التعامل مع ملف الالجئني
ال .ولكن ما يدعو للحذر ّ
مبنط������ق التفاوض احلالي ،يتّجه إلى تفكيك ه������ذه احلاالت ،ومحاولة تصريفها
متعددة كالتوط���ي��ن والتهجير وما إلى ذلك .ولق������د قيل الكثير عن
عبر مناف������ذ
ِّ
خطورة تفكيك حالة فلسطينيي العراق ،وما آل إليه مخيم نهر البارد ،وما ميكن
أن تثيره هاتان احلالتان من تأويالت.
وال ش ّ
أن املوقف العربي الرس������مي ،الرافض خليار التوطني ،حلسابات
������ك في ّ
متمسك بأحقية العودة
عدة ،ميثل بدرجة أو بأخرى عامل قوة ملوقف فلسطيني
ّ
ِّ
وضرورة تفعيلها .ومن اخلطورة أن يتم على هامش املسار التفاوضي ،استخدام
اجلانب الفلس������طيني الرس������مي ،إلقناع أطراف عربية بالتسليم مبخططات ما
للتوط���ي��ن ،مقابل أعطيات مالية س������خ ّية لن تتر ّدد أط������راف النظام الدولي في
تقدميها إلمرار ما هو مرسوم.
وليس من اجلائز في س������ياق البحث عن مكامن القوة في ملف الالجئني ،إغفال
أن قوة احلق في احلالة الفلسطينية
عامل احلق .وما يزيد من أهمية ذلك العامل ّ
مس������نودة مبوقف قانوني وحقوقي دولي عام ،وآخر ل������ه صفة خصوصية تتعلق
نصت صراحة
بقضية الالجئني وبحق العودة خاص������ة ،كالقرارات الدولية التي ّ
على حقّ الالجئني الفلس������طينيني في العودة .وليس بعيداً عن ذلك سنكتش������ف
أن التعام������ل املناهض حلق العودة ،ينص������رف إلى فرض نصوص ذات وزن دولي
ّ
لاللتف������اف على ما هو مق ّرر في هذا الش������أن ،وميك������ن الرباعية أو حتى مجلس
األمن ،أن يقوما بدور وظيفي في هذا االجتاه.
ويبقى ملف الالجئ���ي��ن منطوياً على مخزونات فلس������طينية هائلة ،من اإلرادات
الفعالة واملطالبات احلثيثة الضاغطة باجتاه التمكني حلق العودة .فاس������تجماع
أن الصراع في
أوراق القوة يقتضي استثمار تلك املخزونات ،دون تناسي حقيقة ّ
أن الشعب
حالة فلس������طني له وجوه ع ّدة ،أحدها أنه صراع إرادات .ومن الثابت ّ
الفلسطيني استطاع أن يجتاز أشواطاً واسعة وطويلة لم تكن في احلسبان ،وما
كان له أن يجتازها لوال استجماعه لإلرادة.
وتأسيس������اً على الوعي مبكام������ن القوة تلك ،تبرز احلاجة إلى خطاب سياس������ي
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فلس������طيني جديد في ما يتعلق بحق العودة ،فإذا ظ ّل اجلانب اإلسرائيلي يش ِّدد
على ثوابت������ه وخطوطه احلمراء حتى في ذروة محطات التس������وية واحتفالياتها،
فأين هي اخلطوط احلمراء التي يطرحها جناح التفاوض الفلسطيني؟
به������ذا يجب إدماج «اخلطوط احلمراء» في الطرح السياس������ي الفلس������طيني ،مع
وأن حق العودة
اس������تذكار أنه ال يوجد طرح سياس������ي فاعل بال خطوط حمراءّ ،
يقع في صدارة الثوابت الفلسطينية.
أن هذه املعادالت مصيرها التجاهل من أي اجتاه سياسي يسعي إلى «ح ّل بأي
إ ّال ّ
ثمن» ،وخاصة مع االندفاع إلى تسوية مبن ّية على اختالل جسيم في التوازنات،
ويبدد أوراق مفاوضيها.
بل في ظل انقسام يضعف الساحة الفلسطينية ِّ
ويبقى الس������ؤال املش������روع قائماً عن مب ِّرر الز ّج مبلفات جوهرية في مالبس������ات
تفاوضية خاسرة.

حتـت اخليـمة  -حسـام شـاكر

العدد السابع عشر – السنة الثانية – شباط (فبراير) 2009

بعد احلروب ت�أتي اال�ستحقاقات

ل������ن تكون احلرب على غزة حدثاً تاريخي������اً عابراً ،ما دامت تط ّوراً تصعيد ّياً فاق
ّ
وحطم الرهانات بنتائجه .أي إننا في حلظة تاريخية دقيقة،
التوقعات بضراوته،
لها ما بعدها.

جميعهم يكتشفون اليوم ،أنها حرب إسرائيلية مت خوضها بترتيبات مسبقة على
جانبي األطلسي ،وضمن اصطفاف متعدد املستويات راهن على سرعة اإلجناز
امليداني لـ«سحق املقاومة» ،و«تغيير الوقائع».
ال يتطلّب اس������تنتاج ذلك سوى العودة إلى مواقف شتى األطراف قبيل العدوان،
وس������لوكها على مدى ثالثة وعشرين يوماً ،وما أعقب ذلك من تفاعالت ،وإدراك
اخليوط الناظمة للمشهد.
أن غ������زة صنعت مفاجأتها اجلديدة ،فكم������ا أ ّدى احلصار اخلانق على مدار
إ ّال ّ
فإن احلرب
س������نتني إلى متاسك جبهتها الداخلية وتصليب مقاومتها املتعاظمةّ ،
الضارية أخرجتها من رهانات «الضربة القاضية» إلى خانة الرابحني ،ما دامت
«الضربة التي ال متيتني تزيدني ق ّوة».
لم تكن احلرب اإلس������رائيلية مطلوبة لنتائجها امليدانية املأمولة وحسب ،بل من
أجل فرض قائمة من اإلمالءات السياس������ية على اجلانب الفلسطيني .ليس س ّراً
أن أحد اإلمالءات لم يتجاوز إفساح الطريق أمام تسوية أكثر إجحافاً بعد «تغيير
ّ
أن بعض الرسميني الفلسطينيني طاب له الذهاب بعيداً
الوقائع» في غزة ،ويبدو ّ
أن دفع املنطقة إلى ما ُسمي «عملية سالم
في املراهنة على ذلك .لنتذكر فقط ّ
الشرق األوسط» ّ
مت ضمن اإلمالءات املترتبة على حرب اخلليج ( ،)1991فكانت
جول������ة مدريد ،ثم اختراق أوس������لو ،وما ارتبط بذلك م������ن كوارث تفاوضية تدفع
الساحة الفلسطينية استحقاقاتها حتى اليوم.
لكن إخفاق احلرب على غزة ،يتيح فرصة نادرة للجانب الفلسطيني ،للتح ّرر من
ّ
التزامات ش������ديدة الوطأة .ومينح ذلك فرصاً شبيهة للعمق العربي واإلسالمي،
لكن ما يحتاج إليه األمر هو قيادات رسمية وسياسية
بل وللفضاء العاملي أيضاًّ .
وش������عبية ،ترقى إلى مس������توى املس������ؤولية التاريخية ،وتتمت������ع باألهلية اللتقاط
الرسالة.
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جن������د في النط������اق العاملي َمن فه������م املغزى عل������ى طريقته ،فس������ارع إلى اتخاذ
مواقف وخطوات غير مس������بوقة .أحد عناوين ذل������ك التح ّول ،مت ّثل في التخلّص
من الس������فارات اإلس������رائيلية ،كما جرى ابتدا ًء في أمريكا الالتينية .وميكن تت ّبع
ارتفاع س������قوف اخلطاب السياسي ،في ساحات ع ّدة حول العالم ،إزاء السطوة
اإلسرائيلية .ميكن العثور على ذلك لدى ساسة بارزين ،من هوغو شافيز وأركان
حكومت������ه ،إلى رجب طي������ب أردوغان في تركيا ،وصوالً إلى ميغيل دي س������كوتو،
رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة .ال ّ
أن هؤالء جميعاً ،وغيرهم كثير
شك في ّ
على امتداد املشهد الدولي ،يدركون أهمية االستقواء بوقائع غزة ،التي لم تتغ ّير
رغم احلرب الضارية التي حتقق لها الدعم الغربي والغطاء اإلقليمي.

أن احلراك اجلماهيري الهائل ،وتفاعالت القوى السياس������ية والش������عبية
يبق������ى ّ
ً
ً
ً
ً
ودوائر النخب ،عربيا وإس���ل��اميا وعامليا ،ج������اءت جميعا مبثابة التعبير الواضح
لكن قابليات االستثمار في
عن مخزون التح ّوالت التي تتيحها اللحظة السانحةّ .
اللحظة التاريخية تبقى هائلة.
فال ش ّ
أن هن������اك املزيد مما ينبغي فعله وتطويره ،الغتنام اس������تحقاقات
������ك في ّ
املرحلة ،وف������ي مقدمة ذلك ضرورة االندفاع لرفع الس������قوف الواطئة ،وحتطيم
أغالل معنوية ال يوجد مب ِّرر للتس������اهل معها .وعلينا قبل ذلك وبعده أن نعترف:
لو كانت هناك قيادة رس������مية فلسطينية في مس������توى املسؤولية ،جلاءت املهمة
أكثر يُسراً.
فبالطبع ،هناك وجه آخر للصورة ،ليس فقط في املستوى الدولي الذي جتنّدت
بعض أطرافه في اجليش اإلسرائيلي ،وليس في املشهد العربي الرسمي وحده،
أن
الذي يجوز اإلس������راف في تش������ديد النكير عليه .فأعمق من ذلك ،سنكتشف ّ
أزمة الرس������مية الفلس������طينية باتت مع هذه احلرب وفي أعقابه������ا أكثر تعقيداً.
إنه������ا عاجزة حتى عن توجيه لفتة عتاب حللفائها الذين مينحونها «الش������رعية»
لقيادة «كل الفلس������طينيني» ،فض ً
ال عن أن نتوقع منها الدفاع عن مصالح الشعب
الفلسطيني.
في خض ّم حت ّوالت اللحظة ،ال ينبغي االلتفات إلى مسؤولني عاجزين ومتحدثني
املضي
صامتني ،وال ملن يستمرئون لفتات اإلعجاب من خصوم شعبهم ،بل يجب
ّ
إلى برنامج عمل تفاعلي ،فلس������طينياً ،وعربياً ،وإس���ل��امياً ،وعاملياً ،ينفتح على
آفاق جديدة ،يفرض االستحقاقات في االجتاه الصحيح لعجلة التاريخ.
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العدد الثامن عشر – السنة الثانية – آذار (مارس) 2009

كالم يف االجتاه املعاك�س
للشعب الفلسطيني احلقّ في الدفاع عن نفسه ،وينبغي ضمان األمن الفلسطيني
في كل األحوال .وقبل ذلك وبعده ،يجب االعتراف بحق فلس������طني وش������عبها في
الوجود .بل على العالم وقف اإلرهاب اإلسرائيلي ،وبذل قصاراه لوقف «تهريب»
أفتك األسلحة والذخائر إلى جيش االحتالل .كذلك يجب وقف إطالق الصواريخ
والقذائف التي تستهدف املدنيني الفلسطينيني.
أجل ،املفاجأة في محلِّها .فتلك عبارات ال جتد متسعاً لها في خطاب األطراف
املمسكة بزمام النظام الدولي.
فعلى النقيض من ذلك ،يتناقل املتحدثون أنفسهم كلمات مغايرة متاماً ،يجعلونها
ثابتاً في اخلطاب الدولي ،ال يقبل النقاش .هم يُس������مِ عون العالم ،صباح مس������اء،
تصريحات أحادية االجتاه ومش������ ّبعة باالنحياز ،بل تنضح أحياناً بروح عنصرية
مستترة ،متنح اإلنسان على أحد اجلانبني قيمة أدنى بكثير مما هي على اجلانب
اآلخر ،إن مت االعتراف بقيمته أص ً
ال.
لي������س في األمر جديد .ألم يطالبوا الضحايا الفلس������طينيني طوي ً
ال ،حتت وطأة
العقوب������ات اجلماعية ،بـ«االعتراف بحق إس������رائيل في الوج������ود»؟ حتى دون أن
يطالبوا اجل ّ
الد بشيء يُذكر.
أن «إلس������رائيل
ه������م ال يكتفون بهذا ،عندما ير ِّددون على مس������امع العالم أجمعّ ،
احل������ق ف������ي الدفاع عن نفس������ها» .وال يتح ّرج هؤالء في التش������ديد على «ضرورة
ضمان أمن إسرائيل».
يصع������ب على املرء أن يتحاش������ى عبارات دأب قادة ومتحدثون على اس������تدعائها
وحش������رها في ثنايا تصريحاتهم .هم يقولونها مبناسبة وبدونها ،مبا يبعث على
تبلّد أذهان السامعني ،الذين يُ َ
حظر عليهم طرح األسئلة على أنفسهم ،أو تشغيل
لفظي ال ينقطع.
عقولهم إزاء قصف
ّ
عبارات كهذه تصلح ألن تكون نقطة التقاء في اخلطاب اخلارجي لعهود اإلدارة
األمريكية .وهي املش������ترك بني تصريحات املس������ؤولني على جانبي األطلس������ي،
والالزمة التي ال غنى عنها ملن يريدون للعالم أن يقتنع برواية مفروضة بس������طوة
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األمر الواقع وغزارة الضخّ الدعائي.
مقاب������ل ذلك الزخم املضلِّل ،ثمة حاجة لزخم مكاف������ئ ،ينبع من حقائق الصراع
ومقتضي������ات الت������وازن وروح اإلنصاف .ال يجوز مترير القص������ف اللفظي ،الذي
ِّ
يغط������ي على قطف رؤوس األطفال وأمهاتهم في فلس������طني .اليوم ،وأكثر من أي
وقت مضى ،ليس مقبوالً التس������اهل مع عبارات كه������ذه ،يدفع األبرياء ثمنها من
أرواحهم ،ويتك ّبد شعب بأكمله ضريبتها من حر ّيته وحقوقه وأمنه.

وقبل ذلك وبعده ،ينبغي التلويح باملطالبة باحلق الفلسطيني في الوجود ،والعودة
وتقرير املصير ،والس������يادة والتح ّرر من االحتالل ،والعيش بكرامة كذلك .ينبغي
إن «للش������عب الفلس������طيني احلق في الدفاع عن نفس������ه» .ويجب
القول بوضوح ّ
أن علينا «ضمان أمن الشعب الفلسطيني».
التأكيد في كل مناسبةّ ،

لكن الصفاقة تبلغ مداها مبن يطالبون باألمن للقاعدة احلربية الضخمة املسماة
ّ
«إس������رائيل» ،فيما يتناس������ون أمن املدن ومخيمات الالجئني والقرى املكش������وفة
للطي������ران احلربي ،التي حت ّول أطفالها وأمهاتها إل������ى عناوين للقصف بقذائف
أمريكية وأوروبية.
وقد يكمن الش������يطان في التفاصيل .فليس������وا قلّة أولئك الذين يحاولون إمساك
العصا م������ن منتصفها ،عندما يطالب������ون بـ«وقف اإلرهاب والعن������ف» .ولن نكون
أن «اإلرهاب» هو املفردة
بارعني عندما نق������رأ في ثنايا املفردات املنتقاة بعنايةّ ،
املخصصة للجانب الفلس������طيني ومقاومته املش������روعة ،بينم������ا «العنف» ،مجرد
العنف ،هو التعبير املخفف عن الفظائع اإلسرائيلية املسكوت عنها.

يذه������ب هؤالء إلى ما هو أبعد من ذلك ،فهم يقيم������ون الدنيا وال يقعدونها ضد
ّ
واملنظم ألفتك أنواع
«تهريب السالح إلى غزة» ،بينما يتجاهلون التدفق الضخم
األسلحة والذخائر واملعدات احلربية ،إلى أعتى جيوش املنطقة.
وإزاء محاولة إشغال العالم بحكاية تز ّود املقاومة الفلسطينية مبا يدعم قدراتها
املتواضع������ة ،ينبغي تس������ليط األضواء عل������ى زخم احلقائق ،بش������أن دول وأجهزة
وشركات وعمليات متويل ،مت ّد منظومة احلرب اإلسرائيلية مبقومات االستمرار
والتعاظم والتوس������ع العدواني .ومن يتحدث عن «األنفاق» فعليه أن يسمع الكثير
عن «اجلسور اجلوية».
وف������ي التفاصيل تكمن املفارقات .فالصواريخ الفلس������طينية محلِّية الصنع ،متثل
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ُم ِ
عضلة بالنس������بة لهؤالء .إنها ،كما يقولون« ،تس������تهدف املدنيني اإلسرائيليني»،
َ
اجليش اإلسرائيلي،
حس������ب زعمهم .كأ ّنهم ال ميانعون في أن تستهدف املقاوم ُة
بينما شغلوا أسماع العالم وأبصاره بأسر أحد جنوده في القطاع ،ودون استذكار
محنة اثني عشر ألف أسير ،بينهم أمهات وأطفال.
دعونا نناقش املزاعم .ففي مواجهة الصواريخ «التي تس������تهدف املدنيني» ،هناك
خياران يكتس������بان للوهلة األولى طابع التوازن .اخليار األول هو منع اإلمدادات
العس������كرية عن «اجلانبني» كما تطالب بذلك «العفو الدولية» مث ً
(كأن ترسانة
ال
ّ
االحتالل ستعجز عن التصنيع!) .ويقضي اخليار الثاني بتقدمي أسلحة متط ِّورة
للجانب الفلسطيني كي يُتاح له توجيهها بدقة صوب أهداف عسكرية إسرائيلية،
بدالً من صواريخ ال ميكن التح ّكم بها.
إن ك ّل ما عليه هو
وف������ي اخليار الثان������ي ،يجب أن يُقال للجان������ب الفلس������طينيّ ،
«حتاش������ي املدنيني ما أمكن ذلك» ،و«جتنّب اإلفراط في استخدام القوة» ،أسوة
مبا يُقال للجانب اإلسرائيلي إثر كل جرمية حرب .هذا ما نتو ّقع فعله وقوله ،لو
كانت هناك عدالة حقاً.
أن املطالبني بـ«منع التهريب» إلى القطاع ،هم شركاء في
قد يقودنا االستنتاج إلى ّ
ّ
أن حجب
املس������ؤولية عن قصور قدرات الصواريخ الفلسطينية .فليس من شك ّ
أس������لحة أكثر تط ّوراً عن اجلانب الفلس������طيني ،سيؤدي إلى «قصف عشوائي» ال
ميكن حتاشيه ،فالنتائج مرتبطة مبق ِّدماتها.

ف������ي املجتمع الدولي ث ّمة من يتغنّى بش������عارات ال يلت������زم بها ومقوالت يعجز عن
االمتثال لها .نرى وفر ًة ممن يَ َر ْون بعني واحدة ،ويسمعون بأذن واحدة ،ويشطرون
احلقائق أو يستبدلونها بعبارات التضليل.
التضليل ه������ي املُفردة األقدر على وصف خطاب يكتس������ب زخماً
متجدداً ،حتى
ِّ
������ن الفظائع ذاتها عليها أن
عندما تقترف آلة احلرب اإلس������رائيلية الفظائع .لك ّ
ِّ
تك������ون مح ِّرض������اً إضافياً لكل من يتح ّرون اإلنصاف ،ك������ي يفككوا ذلك اخلطاب
ويفضحوا ذرائعه الواهية ومرتكزاته ّ
الهش������ة ،ويقذفوا بالكرة إلى امللعب اآلخر.
لع ّل جمهرة املتفرجني تش ِّغل عقولها ،أو تفتح أفواهها ،ولو مل ّرة واحدة.
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العدد التاسع عشر – السنة الثانية – نيسان (أبريل) 2009

�شـيء مـن املنطـق
أن الزمن يسير ملصلحته فهو واهم .فقد اجتاز
إن كان املشرو ُع
حسب ّ
الصهيوني يَ َ
ّ
������طيني االختبا َر الكبير بكل ما فيه من مسارات شاقة ومخاضات
الشعب الفلس
ُ
ّ
قصر أو يَطول.
ي
وقت،
مسألة
يعدو
ال
بقي
وما
عسيرة،
َ ُ
������رائيلي» التاري َخ على طريقته ،فيجعل من
كتب «املنتص ُر اإلس
كان يُفت������ َرض أن يَ َ
ّ
س������تين ّية النكبة ،التي نو ِّدعها ،ذكرى ملحم ّي������ة يروي فيها الواقعة التاريخية وفق
الطريقة التي
لكن فلسطني بقيت حاضرة ،تدمغ املشرو َع الصهيوني واملتو ِّرطني معه
حتلو لهّ .
بقرائن اإلدانة ،حتى بعد س������تني س������نة من محاولة قضمها م������ن املكان والزمان
والوعي.
ني حاضر ًة ،وكان يُفت َرض باجلميع أن يستذكروا قض ّيتها ،ك ّل على
ظلّت فلس������ط ُ
������ن القض ّية اليوم تصنع
طريقت������ه ،ضمن وقائع «حدث ف������ي مثل هذا اليوم» .لك ّ
احلدث العاملي بزخم هائل ،لم يكن بوسع أحد قبل عقود ،أن يتوقع استمراره.
فإن كلفة القاع������دة احلربية املتوغلة في
أم������ا على اجلانب اآلخر م������ن الصراعّ ،
الشرق العربي اإلسالمي ،تتفاقم يوماً بعد يوم .وعلى احلريصني حقاً على تلك
القاع������دة احلربية و«أمنها» ،أن يختصروا الزمن ،فينظروا في خيارات التفكيك
اآلمن لهذا التج ّمع االس������تيطاني اإلحاللي ،بدالً من إس������عافه مبزيد من الوهم
ِّ
املؤش������رات
العس������كري واألمني والسياس������ي .ولنكن واقعيني :لن يعثروا من بني
املتصاعدة على ما مينحهم الطمأنينة بش������أن املس������تقبل ،ما اس������تم ّر التمترس
أماني املاضي أو تختطفه مراهن������ات اللحظة الراهنة ،فال يعي
مبنطق تأس������ره
ّ
املتغ ِّيرات وال يستشرف املآالت.
فأي مس������تقبل ملشروع استيطاني يتس ّيده قطعان املستعمرين احلاملني السالح،
آليات عسكرية حترسهم في كل اجتاه؟ إنها ِب ْرك ٌة آسنة ال يَنهض بها
ومن حولهم
ٌ
كيان وال يُصنَع بها مستقبل .حتى أوروبا القريبة ،ليس بوسعها حت ّمل حالة كهذه
بني أحشائها ،ألنها ستق ِّوض مستقبل القا ّرة من الداخل.
وأي مس������تقبل لكيان يط ِّوق ذاته باجلدران الرمادية املتعالية وغيرها من شواهد
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«العنف البنيوي»؟ لنس������أل عن اخلبرات األوروبية في هذا الش������أن .لنسأل عن
الس������تار احلديدي وما آل إليه؟ عن جدار برلني ال������ذي ّ
حطمته املعاول؟ بل عن
خ������ط ماجينو العمالق الذي احتمت به فرنس������ا ،فاكتش������فت متأخرة أنها وقعت
أسيرة له؟
يواجه املش������رو ُع الصهيون������ي مأز َقه مع الدميوغرافيا الفلس������طينية ،وكلّما أمعن
في «التعامل» مع هواجس������ه الس������كانية اضطر لالنكش������اف أم������ام العالم أجمع،
بعقيدة عنصرية صارخة ال ميكن التواطؤ معها طوي ً
ال ،وهي تنضح مبمارس������ات
العزل والطرد واالنتزاع ،وبش������هية الض ّم والطم������س واإلحالل .واه ٌم من يراهن
على مفعول التضليل .فاجلدران واألس������يجة واحلواجز ،واملس������تعمرات والطرق
االلتفافية واملعازل السكانية ،ترسم مشهداً مرعباً ال ميكن توريته في زمن البث
املباشر وفضاءات «غوغل إيرث».
أن إذكاء روح املقاومة هو املردود املباشر
بش������يء من املنطق سيكتش������ف اجلميع ّ
لس������طوة القوة اإلسرائيلية ،املتعالية بإس������ناد أمريكي وأوروبي ال محدود .وعليه
فاشي ال يُتقن سوى
يكون س������ؤال املرحلة :أي مستقبل ملش������روع يحتمي بجيش
ّ
القتل اجلماعي ،وحتى دون أن يحرز إجنازاً ميدانياً الفتاً لألنظار؟ أي مستقبل
الستراتيجية االحتماء بخيار الدمار الشامل ،الذي تع ِّبر عنها «عقيدة الضاحية»،
التي صاغها القادة اإلسرائيليون بأنقاض لبنان وأنضجوها بأشالء األطفال مع
أمهاتهم في غزة؟
أن استمرارها في النزول
صر ،س������تدرك أوروبا ،أوروبا بالذاتّ ،
طال الزمن أو َق ُ
شعارات كبرى ّ
تتبخر ك ّل يوم بهذا االنحياز،
إلى اخلندق اإلس������رائيلي له كلفته.
ٌ
ومقوالت مركزية تفقد معناها بهذا االصطفاف ،ورصيد أخالقي مفت َرض ينفد.
أن بوس������عها بناء عالقة صح ّية ،آمنة
أن أوروبا تخطئ عندما تتص ّور ّ
واحلقيقةّ ،
التشدد في املراهنة على القاعدة
ومستقرة ،في عالم قريب ومتداخل ،من خالل
ّ
احلربية اإلسرائيلية .حتى تع ّهدات املانحني في «إعادة اإلعمار» وغيره ،لن تفلح
في معاجلة املأزق ،فما يس������تق ّر في وعي املنطقة وضميرها هو محاسبة شركاء
التدمير ال مكافأة مانحي التعمير.
أن من ي������زرع االحتالل يحصد املقاومة ،لكن ما ينبغي أن يش������غل
لي������س جديداً ّ
األذهان هو احلصاد املتو ّقع إلذالل أمة واالس������تهانة بش������عوبها ،بطريقة منهجية
تغفل تقديرات املستقبل.
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أن املشروع الصهيوني سارع إلى حفر قبره بيده ،عندما أمعن في استثارة
واض ٌح ّ
ً
حرب غزة هذا املشرو َع
مناعة احمليط الذي اس������تُزرع فيه قس������را .لقد فضحت
ُ
ً
أجيال قادمة في العالم العربي واإلسالمي ،وصوال إلى أقصى التخوم.
عي
ٍ
في َو ِ
حتى مبادرة السالم العربية التي منحت وعود «التطبيع» السخية ،ليس بوسعها
أن تلقي طوق النجاة ملس������تقبل املشروع الصهيوني في املنطقة .فأقصى مفعول
تتحسس طريقها في مرحلة
املبادرة هو خدمة العالقات العامة املأزومة لعواصم
ّ
تاريخية حرجة.
القيادي املزمن
وتترهل ،ليس حتت وطأة الفراغ
تتآكل جتربة احتالل فلس������طني
ّ
ّ
أن ليبرمان ومن حولَه هم
في التجربة وحسب ،بل ألسباب أخرى كذلك .ويبقى ّ
املتجدد عن االنس������داد الكبير ،وعن عج������ز «الدميوقراطية الوحيدة في
التعبير
ِّ
الشرق األوسط» عن االستمرار في لعبة األقنعة أشواطاً إضافية.
أما «الرباع ّية» بش������روطها وإمالءاتها ،فتستحقّ كلمة أخيرة :إن لم يكن الشعب
الفلس������طيني ،أي الش������عب الذي أري������د لكيان ّيته أن تمُ َح������ى ولذاكرته أن تُط َمس
ولوجوده أن يندثر ،هو من سيكس������ب اجلولة املمت������دة ،بصموده وثباته والتفاف
ش������عوب األمة ومناصري احلرية حول������ه ،فلماذا كل هذا اإلمعان في اس������تدرار
االعتراف منه بشرعية االحتالل؟
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العدد العشرون – السنة الثانية – أيار (مايو) 			2009

م�ساحات التفكري املن�س ّية
ك������م بلغت مس������احة األراضي التي اس������تحوذت الصهيونية عليها؟ كم اش������ترى
املستعمرون من األرض؟ وما مسؤولية إقطاعيي اخلارج عن عمليات البيع؟
لعلّها األسئلة التي ُشغل بها الفلسطينيون وأنصارهم طوي ً
ال ،في غمرة الر ّد على
الصهاينة وأشياعهم.

فاحلركة الصهيونية لم ِ
تأت إلى فلسطني ومعها وفرة من املال وحسب ،بل كثير
من اخلطط التوسعية والشعارات والذرائع الدعائية كذلك.
ال ش ّ
أن التمحيص يكش������ف لنا ع������ن تهافت أكذوبة «بيع الفلس������طينيني
������ك في ّ
������ن الذي ال ينبغي أن ننس������اه هو ما تنطوي علي������ه تلك االدعاءات
ألرضه������م» .لك ّ
الصهيونية املهترئة من سذاجة.
فالذي ميتلك أرضاً مع ّينة ،كأن يش������تريها مث ً
ولكن هذا
ال ،ميكنه أن يستخدمها،
ّ
������روع فقط .فال يحق ألحد شراء أرض
االس������تخدام يجب أن يكون بش ٍ
������كل مش ٍ
ليتخذها قاعدة هجوم عل������ى اآلخرين مث ً
ال ،كذلك ال متنحه هذه امللكية أحقية
فرض السيادة السياسية على األرض.
ال ،فض ً
امتالك األراضي إعالنَها مكاناً مستق ً
ُ
ال عن اتخاذها «دولة» .ولو
ال يجيز
كانت امللكية تعني أحقي َة فرض الس������يادة على األرض ،لوجب على اجلميع إعادة
رس������م خريطة العالم ،مبا يبيح لإلقطاعيني وكبار مالكي األراضي أن يرفعوا ما
يحلو لهم من األعالم بألوان الطيف .ورمبا اكتشفت شتى احلركات االنفصالية
وصف������ ًة باهرة ،وتطلّب األمر حتويل اجتماعات «اجلمعية العامة لألمم املتحدة»
من قاعتها بنيويورك إلى ملعب لكرة القدم.
إن «إسرائيل دولة دميوقراطية».
ثم إ ّنهم ال يكفّون عن القول ّ

عجبني بتل������ك «الدميوقراطية» ،فلماذا ال جت ِّربون
علينا أن نناقش������هم :إن كنتم ُم َ
العي������ش فيه������ا؟! اذهبوا واختب������روا «متعتها» هناك ،ال عن بُع������د .لكن عليكم أن
جت ِّربوها حقاً ،أن تعايش������وها عند اجلدار العنصري ،وعند حواجز الضفة ،وفي
اخلليل القدمية ،من دون أن تتجاهلوا قطاع غزة .ج ِّربوا الدميوقراطية هذه في
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القدس ..احملتلّة بقس������وة رغم كل ما فيها من مقدس������ات وحضارة وتاريخ عريق
وآثار ،مروراً بحي البستان وبيوته املوعودة بالتدمير.
م������ن ينعمون بالنظ������م الدميوقراطية هم أكثر من وج������ب عليهم فضح االحتالل
لكن ما نسيه كثير من هؤالء أنه ال دميوقراطية مع
البشع وممارساته القسريةّ .
االحت���ل��ال ،وال دميوقراطية مع محاولة إخضاع ش������عب في بالده بقوة اآلخرين،
ومنعه من تقرير مصيره.
إن وص������ف دولة احتالل بأنها دميوقراطية قد بعث برس������الة خاطئة إلى العالم
ّ
أجمع ،ال إلى املنطقة وحدها.
وإن
في أوروبا نادراً ما يُش������ َغلون مبسائل كهذه ،فهي مس������احات تفكير منس ّيةّ .
املرء ليدرك عمق املفارقة لدى أولئك املتح ِّمس���ي��ن للمشروع الصهيوني ،عندما
بكيان له������م ،على نفقة
ٍ
يتحدث������ون ع������ن عذابات اليهود وض������رورات «تعويضهم»
توجس وارتياب،
فلس������طني .فالس������خاء نحو الصهيونية ومنظماتها يتح ّول إل������ى ّ
ٍ
������احات منها للكيان
إذا م������ا ُطرح الس������ؤال املعاكس :ومل������اذا لم تقتطع أوروبا مس
املصطنع؟! تتج ّمد في نقاش كهذا فكرة التكفير عن اخلطيئة التاريخية ،إذا ما
ُطلب من أوروبا ذاتها أن تدفع االستحقاق الذي دفعه الشعب الفلسطيني.
وطاملا ش������هدنا ،وما زلنا نشهد ،مسلسل التعويضات األوروبية املتصاعدة لليهود
فإن الباب
ع ّم������ا حلق بهم خ���ل��ال العهد النازي وإ ّب������ان احلرب العاملية الثاني������ةّ ،
م������ا زال مفتوحاً أمام تعويضات س������خ ّية ،تتد ّفق إلى من ُس������لبت منهم حقوقهم
لكن الباحث اليهودي األمريكي نورمان فنكلس������تاين ،أزاح الس������تار عن
يوماً ماّ .
«صناعة الهولوكوس������ت» ،وكيف حت ّولت التعويضات إل������ى عملية اقتصادية تد ّر
األرب������اح الفلكية على املنظمات الصهيونية في األس������اس ،ال على املتض ِّررين من
اليهود في الغالب.
وم������ا قد يش������غل الذهن هو مصير العق������ارات األوروبية التي كان������ت لليهود ،من
وأراض ومتاجر ،وما زالت أعيانها قائمة ووثائقها محفوظة .من حقنا أن
������ان
مب ٍ
ٍ
ُ
هجرين إليها ،لو استعادوا أصول عقاراتهم ،ال
نفترض ّ
أن مستوطني فلسطني امل ّ
تعويضات مالية عنها ،ملا وجد كثير منهم ما يب ِّرر بقاءهم غير اآلمن في «الشرق
األوسط امللتهب».
ال مصلح������ة للصهيونية بالتعويضات الفعلية إذا ما ترتّب عليها اس������تقرار هانئ
أن منطق التعويض
لليهود في أوروبا .فاملال هو املطلوب ،أي قيمة التعويض ،رغم ّ
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يقوم أساساً على إرجاع أصل الشيء إن ُوجد ،ال قيمته املفترضة.

وألن زخ������م التضليل يكبح قدرة الناس على تش������غيل عقوله������م ،يبدو حقّ العودة
ّ
الفلس������طيني غير مفهوم بالنسبة إلى قطاعات من ذوي األذهان املتكلِّسة .أعني
ألي يهودي بالعودة إلى فلس������طني ،ويرون ذلك «حقاً
أولئك الذين مينحون احلقّ ِّ
تاريخياً» وإجرا ًء مستساغاً مبوجب «قانون العودة اليهودي» ،لعام .1950
هم ال يرون في القانون هذا عنصري ًة تذكر ،فال مشكلة لديهم في تد ّفق اليهود،
واملته ِّودين ،واملشكوك في يهود ّيتهم ،مبوجبه ،إلى فلسطني احملتلة.
إن عودةَ الفلس������طينيني ،مبوج������ب املنطق الذي يحمله هؤالء في رؤوس������هم ،لها
ّ
فيبيت
عنصري واحد بالتالي :أن يخوض ش������عبُنا عملية ته ّود جماعية،
مدخ������ل
َ
ّ
الفلسطينيون في أرضهم وديارهم ،وتحُ ّل القضية في دقائق معدودة.
هراءٌ كهذا ميكن تو ّقعه ،وس������ماعه ،مرة تل������و األخرى ،في بواكير األلفية الثالثة،
وفي ذروة موس������م حقوق اإلنس������ان .حقاً ..فإنها ال تعمى األبص������ار ،لكن تعمى
القلوب التي في الصدور.
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ٌ
�صراع على ُ�سلطة؟
هل هو
بأن منش������أ أزمة البيت السياس������ي الفلس������طيني هو الصراع
������ح القول ّ
ه������ل يص ّ
على الس������لطة؟ لطاملا تر ّدد ذلك التعبير« ،الصراع على الس������لطة» ،بش������كل بارز
ضمني ،باعتباره التفس������ير اجلوهري لالنقس������ام السياسي الفلسطيني بكل
أو
ّ
مفارقاته وتط ّوراته اجلسيمة وتفاعالته العنيفة.
أن النظرة الفاحصة جديرة بأن ترسم هالة من الشكوك حول د ّقة الفرضية
إ ّال ّ
تفسر الواقع الفلسطيني الراهن باالحتراب على السلطة .ففي مركز األزمة
التي ِّ
صراع على ال ُوجهة ،ال على السلطة.
أن الس������لطة مغرية في املش������هد الفلس������طيني اللصي������ق بالترتيبات مع
صحيح ّ
«املجتمع الدولي» والتنسيقات مع اإلسرائيليني واألمريكيني .فتد ّفقات املانحني،
وامتيازات املال واألعم������ال ،وصالحيات الـ«في آي بي» ،كلّها قد تغوي الباحثني
عن املنفعة ألنفس������هم وألوالدهم ومق ّربيهم بخوض املنافس������ات التي تطيب لهم.
������ن عقود املاليني الوفيرة التي ترش������ح ملفاتها ب���ي��ن احلني واآلخر ،وصفقات
لك ّ
تفسر وحدها الولع بالسلطة والصراع
الدعاية واإلس������منت والهواتف النقالة ،ال ِّ
القائم ،مهما تكاثر املنتفعون ،واملتسلِّقون ،والباحثون عن نصيبهم من الكعكة.
أما في املش������هد الفلس������طيني اللصي������ق باملقاومة ،فال تصم������د فرضية الصراع
حد ذاتها متثل عبئاً جسيماً على املقاومني
أن الس������لطة في ِّ
على الس������لطة .ذلك ّ
واملمانعني ،بكل تبعاتها من حصار وعدوان واستهداف .فماذا يبقى من امتيازات
ُرجى عبر سلطة يُتسابَق إليها؟!
ت َ
مرش������ح لالغتيال .أ ّما إن كنت رئيس������اً
أن تكون وزيراً في غزة ،فذلك يعني أنك ّ
فإن أنفاس������ك وحركاتك وسكناتك ّ
مرشحة للرصد ،ولن جتد مكتباً فيه
للوزراء ّ
تعمل أو مسكناً إليه تأوي أو معبراً يفتح لك بوابته .على مسؤولي السلطة هؤالء
أن يُحصوا الش������هداء ويتفق������دوا اجلرحى من ذويهم بني موس������م وآخر ،كما هو
الواقع منذ سنوات.
هن������اك حقيق������ة جوهرية للصراع الداخل������ي ،هي حتديد الوجه������ة ،بني خيارات
املقاوم������ة ورهانات التس������وية .ك ّل ما ع������دا ذلك تقريباً ،مج������ ّرد عناوين جانبية.
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فالتجاذب احلا ّد يتعلّق في املقام األ ّول باالس������تحواذ على القرار الفلس������طيني،
والتمك���ي��ن للنهج ،وإنفاذ أي من البرامج التي ال تش������ترك س������وى في التس������مية
«البرنامج الوطني».
أن مبررات االنقس������ام السياس������ي
واض������ح م������ن دروس الس������نوات التي خل������تّ ،
وأن االفتراق في البيت السياسي الداخلي هو حتصيل
الفلسطيني واقع ّية جداًّ ،
حاصل ،خاصة مع إدراك املالبس������ات اإلقليمي������ة والتدخالت الدولية واملؤثرات
اإلسرائيلية.
إن هذه الس������لطة ال
تق������ول بعض الفصائل التي تش������عر بأنها تقف في الهامشّ ،
تس������تأهل التناف������س عليها .وهذا حقّ معزول عن س������ياقه .فم������ا ينبغي أن يُقال
إن الصراع على الوجهة ليس أمراً هامش������ياً .ومن هنا تص ّرفت القيادات
أيضاًّ ،
الفلسطينية طوي ً
ال مبنطق يراعي االستحواذ على «الشرعية» ،التي تؤهل لش ْر َعنة
حتدد الوجهة وتعتمد البرنامج وتصنع القرار .وقد كانت اجلوالت
القيادة ،التي ِّ
االنتخابية ،وال تزال ،باباً كبيراً من أبواب حيازة تلك الشرعية أو خسرانها ،لذا
لم يكن الصراع ليبتعد عن صناديق االقتراع .هكذا بدأ «العرس الدميوقراطي»
ألن النتائج لم تكن مقبولة من فريق السلطة
س������نة  2006زاهياً ..وانتهى دامياًّ ،
التقليدي ،وال في املستوى اإلقليمي ،وال بالنسبة إلى الفاعلني دولياً.
لقد تفاقم الصراع على الوجهة بش������كل حا ّد في التقليد السياسي الفلسطيني،
كما كان يبرز بوضوح في محاوالت االس������تئثار بالشرعية االنتخابية ،من كيفيات
التعامل مع نتائج االنتخابات ،والتلويح املس������تم ّر بانتخابات مبكرة ،ورفع الفتات
االستفتاء الشعبي .بل حتى أصغر احتاد طالبي ،وأضيق نقابة عمالية ،يخضعان
باس������تمرار ملواكبة دقيقة للغاي������ة من كبرى القيادات الفلس������طينية مع كل جولة
وأي سلطة ميثلها احتاد
اقتراع .فهل تصمد هنا فرضية الصراع على السلطة؟ ّ
طالب جامعة مفتوحة ،أو نقابة عمالية ال مق ّر لها؟!
بأن منظمة التحرير قد آلت مع مرضها العضال وجتاهلها املزمن
أ ّما إذا سلّمنا ّ
فإن ما بقي منها ليس س������لطة مبعنى الكلمة ،بل
إل������ى مج ّرد هيكل على الورقّ ،
العبارة الش������هيرة «املمثل الش������رعي والوحيد للشعب» .إنها عبارة لن يف ِّرط فيها
فري������ق يرفع الفت������ة «البرنامج الوطني» .مبعنى آخ������ر ،ال أمل ملن انتظروا طوي ً
ال
إعادة بنائها ،أو إصالحها على أسس دميوقراطية ،إ ّال إذا تغ ّيرت موازين القوى
جوهري.
ومالبسات الواقع الفلسطيني بشكل
ّ
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أن األزمة تتعلّق بقيادة الش������عب والتص ّرف في
به������ذا يك������ون على الذين أيقن������وا ّ
القضية صوب هذه الوجهة أو تلك ،أن يعيدوا تعريف عملية احلوار الفلسطيني
ـ الفلس������طيني ليتركز على املضامني ال األش������كال .فال معنى إلطالق تصريحات
ّ
بالكف عن «الصراع على الس������لطة» ،س������وى أنها معزوف������ة متك ِّررة باعثة
تنادي
على الس������أم .وبكلمة أخرى ،فإ ّنه ال غنى عن تسمية األشياء بأسمائها ،وخوض
مراجعات فلسطينية في املضامني واألداء واخلطاب ،على أمل أن يكون البرنامج
الذي يستظ ّل به البيت الفلسطيني وطنياً بحقّ .
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داخـل الداخـل
ب������دأت حكايتهم مع النكبة ،عندما خُ ِّيل للمش������روع الصهيون������ي أنه أجنز عملية
االقتالع ،ولم تب َق س������وى «كس������ور عشرية» من الش������عب الفلسطيني ،حسب أنها
ستنح ّل في مفاعالت اإلخضاع املنهجي لـ«دولة اليهود».
أي ط������رف كان .فهم
������ن من ّوه������م وحضورهم فاقا ك ّل التوقعات املس������بقة من ِّ
لك ّ
تقض
يناهزون الي������وم نحو مليون ونص������ف مليون .ومؤش������راتهم الدميوغرافية ّ
مضاجع الصهاينة املشغولني باإلطاللة على مستقبل محفوف بالهواجس.
سيجس������دون
أن فلس������طينيي 48
لس������نا بحاجة إلى تن ّبؤات عبثية ،كي نس������تنتج ّ
ِّ
العددي باألس������اس،
تط������ ّوراً فائق األهمية خالل العقد القادم ،ليس باحلس������اب
ّ
تفاعالت الوعي
ب������ل بالتط ّورات النوعية التي تتش������ ّكل بواكي ُرها .فق������د نضجت
ُ
بال������ذات لديه������م منذ زمن ،ولع ّل ما يختمر حتت الس������طح اآلن هو استكش������اف
خريطة الطريق للعبور إلى صميم املش������هد الفلسطيني ،دون مفارقة املكان .هم
ماضون نحو خيارهم احملتوم ،في مقارعة املش������روع الصهيوني في مر ّبعه األول،
أن
وعلى طريقتهم
«الس������هل املمتن������ع» .بهذا ،يخطئ املراهنون على ّ
ّ
اخلاصة في ّ
ألن احلوت ذاته هو
فلس������طينيي  48س������يلبثون في بطن احلوت إلى يوم يُب َعثونّ ،
الذي سينفق جراء مرضه العضال.
مقارعتهم ملش������روع االحتالل سيكون لها خصوص ّيتها وتف ّردها .لقد أطلقوا في
املتجدد مفردات خاصة ،ونحتوا مصطلحات مم ّيزة ،وابتكروا أدواتهم
خطابه������م
ِّ
توس������ع هوامش املمكن في الفعل ،وتفتح آفاقاً لبرامج العمل الشائك حتت
التي ِّ
سقوف االحتالل وبني جدرانه.
عنايته������م تبدو فائقة ببع������ض املفردات ،إدراكاً ملا تختزن������ه وراءها من تص ّورات
ومواق������ف .فبدالً م������ن «دول������ة إس������رائيل» أصبح������وا يتح ّدثون عن «املؤسس������ة
اإلس������رائيلية» ،وأتقنوا فوق ذلك لغة الترميز واإليحاء ،املُفعمة بشحنات الوعي
متنامي املنسوب .هكذا مث ً
ال ،حت ّولت القدس إلى عنوان لفلسطني ،وإلى برنامج
لكن
وعبرها ،ينخرط فيه اجلميع من شتى األجيال واملناطقّ .
عمل نشط ألجلها َ
خي������ار الترميز واإليحاء تعبير عن مرحلة لها ما بعدها في التعبير الصريح ،قد
نكون َولجَ ْ ناها بالفعل.
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لحقني باالحتالل ،أو مج ّرد «عرب إس������رائيل» كما
َمن أُريد لهم يوماً أن يكونوا ُم َ
كان يُطلق عليهم ،باتوا اآلن بجدارة «فلسطينيي  ،»48ليستذكر اجلميع أ ّنهم إن
لزم ،أكثر جذرية في االنتماء ولو بحس������ابات التاري������خ واجلغرافيا املج ّردة .لقد
باتوا يُ َب ِ
رهنون في كل موسم أنهم ليسوا في الهامش ،بل في «داخل الداخل».
فلس������طينيو  ،48ه������م اليوم ،قادة وجماهير ،يزدادون حض������وراً في ميادين عدة،
ينعشون مشروع العودة الفلسطيني ،ويتص ّدون حلماية القدس ،وتنبيه األ ّمة إلى
أن «األقصى في خطر» ،ويواجهون حصار غزة ،بل وينش������طون ثقافياً وإعالمياً
ّ
ً
ً
ً
وسياس������يا ،وقانونيا وتوثيقيا كذلك .وال تتوقف الشواهد التي تختطف األنظار.
كان يكف������ي ،مث ً
ال ،أن يَب ُرز نش ُ
������اط َوفْدِ ه������م في مؤمتر ديرب������ان الثاني بجنيف
( ،)2009كم������ا لم يتحقّ������ق لوفود عريضة .أ ّما في مؤمترات فلس������طينيي أوروبا
بآالفه������ا املؤ ّلفة ،فق������د ظلّوا في مركز احلضور .وم������ن كف ْركنّا وأم الفحم تخرج
باستمرار فرقهم الفنية التي تتغنّى بالعودة في جت ّمعات الشتات.
تب������ ّدالت قيادي������ة جرت وجت������ري ،تع ِّبر عن مكنون������ات االنعطاف������ة الكبرى لدى
فلسطينيي  ،48فتوارت أسماء والفتات حلساب أخرى جديدة .وفي ظالل ذلك
يصعد جيل ثالث أو رابع إلى الصدارة ،يتقن ش������ ّد القوس حتى النقطة القصوى
ليسدد الرمي كما ينبغي أن يكون.
دون االنكسار،
ِّ
لم ِ
يأت ذل������ك كلُّه من فراغ ،فتفاعالت الوعي بالذات كانت لها تراكماتها ،بفعل
املمارسة احلية حتت االحتالل ،ومروراً مبذبحة كفر قاسم ( ،)1956وواقعة يوم
األرض ( ،)1976وص������والً إلى ه ّبة اجلليل واملثل������ث مع اندالع انتفاضة األقصى
ّ
احملط������ة املركزية بال منازع ،التي تصقل هذا الوعي
������ن النكبة ظلّت
( .)2000لك ّ
باس������تمرار .وها هو اخلامس عش������ر من أيار (مايو) ،يتح ّول إلى موسم تَستأنِف
تواصلَها مع اجلذور ،بعد أن حسب االحتالل أنه اقتلعها.
األرض والديار
فيه
ُ
ُ
جرى ذلك كلّه رغم اخلذالن املرير الذي القوه من الرسمية الفلسطينية ،عندما
أخرجهم اتفاق أوسلو من ح ِّيز االهتمام باعتبارهم «شأناً إسرائيلياً» ،واستذكرهم
املفاوضون ضمن بند «التبادل السكاني» وحسب ،مقابل غالة املستوطنني.
أن مش������روع االحتالل يتآكل
في كل األحوال ،يبقى فلس������طينيو  48ش������هوداً على ّ
من أحش������ائه ،يتق ّوض حتى وهو في ذروته ،ب������ك ّل ما في ذلك من مفارقات .ألم
توهم بن غوريون أنه «أكمل املهمة» سنة النكبة؟
يظلّوا راسخني في األرض رغم ُّ
ومع اتس������اع رقعة االحتالل ( ،)1967التقطوا أنفاسهم احلبيسة ،بالتواصل مع
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شعبهم في الضفة والقطاع ،لتُحدِ ث «النكسة» استفاق ًة غير محسوبة من صدمة
النكب������ة .وال تنتهي املفارق������ات ..فمع إخراج مصر من دائ������رة الصراع ()1979
ال ،بالتواصل مع األفق العربي ثقافة وتنق ً
ش������رعوا ،مث ً
ال .وتكتمل املفارقة بعزل
القدس عن الضفة بدءاً من عهد أوسلو ،ليجد فلسطينيو  48أنفسهم إلى جانب
املقدسيني في مواجهة املسؤولية التاريخية التي ال تتأتّى لغيرهم ،باملرابطة في
املقدسات وإنعاش الهوية العربية في املدينة العتيقة التي يفترسها التهويد.
ّ
مع كل مولود جديد منهم ،يُ ِ
بطل فلسطينيو  48نبوءة «دولة اليهود» التي خرج بها
هرتزل في نهاية القرن التاس������ع عش������ر .وإ ّال ،ملا كان املشروع بحاجة إلى جتديد
العه������د مع ذاته في القرن احلادي والعش������رين ،بدفقة عنصرية إضافية عنوانها
اإلق������رار القس������ري بـ«يهودية الدولة» .في ما س������بق كان س������ؤال املراقبني يتعلّق
«األس������ َرلة»
بأزمة الهوية التي يواجهها «أولئك العرب» وراء اخلط األخضر بني
ْ
لكن االنتماء الفلسطيني الراسخ ب ّدد األوهام ،وألصق أزمة الهوية
و«الفلس َطنة»ّ ،
ْ
بدولة االحتالل ذاتها ومجتمعها االستيطاني.

جان������ب من معضلة الكيان مع فلس������طينيي  ،48أ ّنه ج ّرب اخليارات املمكنة التي
تتمح َور حول االقتالع والعزل والضغط والتذويب والتضليل .ولم يب َق له س������وى
«اخلش������ونة» ،وهي بدورها تصقل االنتماء الفلس������طيني ألجيالهم اجلديدة أكثر
فأكثر ،بعد أن سقطت شعارات «التعايش» املضلِّلة منذ زمن.
لتحد كبير ،ملا كان «برملان» االحتالل مشغوالً
ولو لم يكن فلس������طينيو  48عنواناً
ٍّ
بس ّن تش������ريعات س������خيفة حتظر ما يُقال وما يخالج الصدور ،من قبيل التلفظ
َ
مبفردة «النكبة» أو استذكارها .ولو لم يكن فلسطينيو  48في صميم احلدث ،ملا
حلم الفاش������ي ليبرمان بالصعود إلى مراتب احلكم واحلديث في محافل األمم.
هكذا يتآكل املش������روع من داخله أيضاً ،فعندما تسكنه الهواجس ،يتص ّدره الذين
تخلّ������وا عن لعب������ة األقنعة ،التي لم يعد لها م ّتس������ع في ظل املخ������اوف الوجودية
املتفاقمة.
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الفل�سـطيني اجل ِّيـد
ٍ
ٍ
لم ِ
والفتات
بشعارات
املمتدة لعقدين من الزمن
تأت حقبة التس������وية السياس������ية
ّ
وحس������ب ،بل حملت للش������عب الفلس������طيني وجوهاً وأس������ماء ،افترش������ت مشهد
السياسيني واألكادمييني و«املجتمع املدني» .من أولئك من حاولوا إقناعنا بأنهم
يتقنون احلديث «باللغة التي يفهمها العالم» ،وأنهم فرسان «اخلطاب الفلسطيني
اجلديد».
ومن������ذ أن مت اعتمادهم بوصف «املعتدلني» ،أُفس������ح لهم في املنتديات واملجالس
متحدثني بنبرات واثقة بهذه اللغة أو تلك.
الدولية،
ِّ
كان ذل������ك في ذروة التس������وية السياس������ية ،التي أيقن اجلميع الحق������اً أنها ُولدت
ميتة.
لكن الفصول التالية معروفة جيداً ،من اس������تمرار االحتالل ،وتفاقم االستيطان،
ّ
وتهوي������د القــدس ،إل������ى انتفاضة األقص������ى ،وموجات االغتي������ال ،وحصار غزة،
فاحل������رب عليها .ومع ك ّل منعطف ح������ا ّد ،أخذ أولئك يختفون تباعاً ،يتوارون عن
األنظ������ار ،ليظهروا فج������أة حتت بؤرة الضوء ،م ّرة في منت������دى هنا ،وأخرى عبر
مبادرة هناك.
أجلمت هذه اجلمهرةُ ألسنتها عن فضح االحتالل في شتى املنابر ،وبدت مدمن ًة
خطابها القدمي ،بك ّل مفرداته اجلوفاء وثماره العقيمة.
ل������م يلتفتوا إلى التوغالت واالعتقاالت واحلواجز واالس������تيطان ومتزيق الضفة.
التصدي حلصار غزة ،وهي تجُ َّوع كما لم
ولم يكلّفوا أنفس������هم عناء املشاركة في
ِّ
يحدث في التاريخ ،لكنهم برعوا في صياغة املقوالت الذرائعية التي تغطي على
العدوان املر ّكب.
يحدث������وا العالم «باللغة التي
أطبقوا ش������فاههم بينما كان القصف يتواصل ،ولم ِّ
يفهمها» .بل لم يعودوا يستذكرون أرقام الهواتف التي يحتفظون بها من جوالتهم
في عواصم الدنيا.
ُ
اضط ّر بعضهم إلى التظاهر يوماً ما ،بعد أن انتفض العالم ،تس ّمروا
حتى عندما
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بصم ٍ
������ت في زاوية ،برزوا فيها بربط������ات العنق ومعاطف الفراء الفاخر ،حاملني
ربمّ ا بعض الشموع في األيدي.
بقليل من العناء يكتشف املرء كم يعيش هؤالء انفصاماً عن شعبهم .وهو انفصام
بك ّل معنى الكلمة ،تكتمل حلقاتُه باتكالهم على الدعم املادي املنتظم الذي يفيض
به املانح������ون عليهم ،فيستش������عرون بذلك وطأة الكلمة وضريب������ة املوقف وكلفة
خيارات الشعب الفلسطيني ،التي ال قِ َبل لهم بها.

أما من يراقب مشهد «املنظمات غير احلكومية» ،العاملة في الساحة الفلسطينية،
فس������يعثر على وفرة من الالفتات والواجهات التي نش������أت خالل حقبة التسوية،
ويستقرئ بعضها رغبات املانحني ،ويراعي أمزجتهم ،ويتماهى مع اهتماماتهم.
«الفلس������طينيون اجل ِّي������دون» موجودون بكثافة في بعض ثنايا هذا املش������هد ،فقد
أمسكوا ألسنتهم وحبسوا أقالمهم وج ّمدوا مواقفهم ،إزاء قضايا وحاالت كانت
جديرة بأقصى درجات االهتمام والعناية.
فليس������وا قلّ������ة أولئك الذين ُش������غِ لوا في س������نوات خل������ت مبه������ا ّم «التثقيف على
������ي باملطالبة باحترام خيارات
الدميوقراطي������ة»ّ .
لكن بعضهم لم يش������عر بأ ّنه معن ّ
الشعب ونتائج الدميوقراطية ،عندما قالت صناديق االقتراع قولتها الفاصلة.
وبعضهم ،مث ً
ال ،رفع بإخالص ،شعارات «مناهضة العنف ضد املرأة» ،لكنه أدرك
أ ّنه س������يخرج عن الس������ياق لو ق������ام بتنزيلها على العنف اإلس������رائيلي ضد املرأة
الفلس������طينية :عنف القصف ،وعنف التنكيل ،وعنف احلواجز ،وعنف احلصار.
تتوجه حصراً لتناقضات اجتماعية
اهتمامات أولئك مختلفة في الواق������ع ،فهي
ّ
داخلية ،حسب تفضيالت املانحني.
أن
الفتات ال ينش������غل بعضها حتى مبعاناة األس������يرات في الس������جون ،إلى درجة ّ
ٌ
الز ّج بوزيرة ش������ؤون املرأة ،أو برملانيات فلسطينيات ،خلف قضبان االحتالل ،لم
أن أولئك انتُخنب
ألي موقف ذي بال على مدى أعوام خلت ،ما دام ّ
يك������ن مدعاة ّ
دميوقراطياً على خالف رغبات «الرباعية».
فإن جمهرة السياسيني «املثيرين لإلعجاب» ،بتعبير
وحتى إن توا َرى بعض هؤالءّ ،
إدارة بوش ،ظلّت حاض������رة ولم يتملّكها القنوط ،بل ما زالت حتصد املديح لقاء
ك ّل «إجناز» حتققه.
يتص ّرف أحدهم كوس������يط بني ش������عبه و«ش������ركائه» اإلس������رائيليني ،ليكتشف مع
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مرور الوقت أنه ينزلق إلى خانة أولئك «الش������ركاء» أكثر فأكثر .وفي غمرة أدائه
املُخلِص ،ال يتو ّرع عن إطالق التصريحات النارية ضد أي فعل مقاوم ،فبالنسبة
معني كما يبدو
إليه ،السالم أهم من فلسطني ،واملفاوضات أه ّم من النتائج .إنه
ّ
بالبحث عن أنصاف احللول ،أو أرباعها ،أو أعشارها ،أو أدنى من ذلك ،ما دام
هو في املشهد.
يتحدثون عن بناء مؤسسات دولة ،بدون
تفقد املفردات معناها لدى أولئك ،فهم
ّ
دولة .وعلى طريق الدولة املوعودة ،التي تتح ّول إلى شعار محنّط ،يغدو التعاون
املنهجي مع االحتالل مد ّونة سلوك توجيهية للمسؤولني واألجهزة واملؤسسات.

من������ذ أن دخلنا مرحل������ة أنابوليس ،يُع������اد النفخ في هذه احلاالت الفلس������طينية
«اجل ِّيدة» .ففي ظالل املشهد ،الكثير من اإلسناد السياسي والدعائي اخلارجي،
وتد ّفقات وفيرة من األموال املعلنة .أما في ظ ّل اإلدارة األمريكية احلالية ،فتبدو
أي وقت مضى ،على التوازي
مهمة نحت «الفلس������طيني اجل ِّيد» أكثر إحلاحاً من ِّ
مع بناء أجهزة الوكالة األمنية عن االحتالل.
تتأ ّل������ق مرحل������ة إبراز «الفلس������طيني اجل ِّيد» في ذروته������ا اآلن .ومواصفاته باتت
يتحدث مبنطق احلقوق والعدالة ،ال ثوابت
معروفة :إنه فاقد للذاكرة تقريباً ،ال
ّ
لديه سوى مقوالت التسوية ،وال معنى لفلسطني بالنسبة إليه على اجلانب اآلخر
من اجلدار العنصري.
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قطيعة تاريخية
منصة احلديث ،بربطة حريرية ملتفّة حول عنقه بعناية ،وبهندام
يعتل������ي أحدهم ّ
فاخ������ر يالئم البثّ املباش������ر ،ثم يب������دأ باحلديث .يسترس������ل ،دون أن يبخل على
مستمعيه بعل ّو النبرة ،وحشرجة الصوت ،ومسح دمعة مفت َرضة أمام العدسات،
قبل أن يخلص إلى شعارات تلعن سابقاتها.
يس������تذكر أيام اخلنادق ،ويس������تحضر غابة البن������ادق ،قبل أن يط������رح «برنامجه
السياسي».
يس������رد سلسلة ممتدة من أسماء الذين سقطوا على الدرب .تط ِّوقه صور الذين
رحل������وا على درب األش������واك ،ولو نطقت بعض املعلّق������ات لطالبت بإخراجها من
األروقة ،وعدم الز ّج بها في لعبة االستعمال الباعثة على السأم.

يس������رد سلسلة ممتدة من أسماء الذين سقطوا على الدرب .تط ِّوقه صور الذين
رحل������وا على درب األش������واك ،ولو نطقت بعض املعلّق������ات لطالبت بإخراجها من
األروقة ،وعدم الز ّج بها في لعبة االستعمال الباعثة على السأم.
هو مش������هد مألوف ،يُس������اق فيه «النضال» رغماً عنه إلى املذب������ح ،حيث تُصا َدر
مخاض������ات احلديد والن������ار ملصلحة ال ّتي������ه اجلديد ،بذرائعه التي تحُ َش������ر على
عواهنها في نصوص وبالغات وخطابات تتجنّد فيها املفردات والش������عارات مبا
يخالف معناها الظاهري.
ال مفاجأة حتى اآلن .فهذه التالعبات ليست ابتكاراً للساحة الرسمية الفلسطينية،
وجتارب األمم تُعلِّمنا الكثير عن مس������الك مشابهة .كم من أسماء أُدرِ َجت ابتدا ًء
ف������ي صفحات البطولة والنضال ،قبل أن تؤول إلى خانات غير متو ّقعة ،ال تغري
بتس������ليط األضواء عليها .يكفينا االستفس������ار ع ّما آل إليه بعض «قادة» التح ّرر
الوطني عبر «العالم الثالث» ،وقد حت ّول بعضهم إلى متع ِّهدي محم ّيات وش������ركاء
تبدلت به األشكال وتغ ّيرت معه األلوان .ولنسأل عن جنراالت
الس������تعمار جديد ّ
فرنسا ،الذين أُسبغت عليهم نياشني البطولة في احلرب العاملية األولى ،قبل أن
يتواطأ بعضهم مع احملت ّل النازي في احلرب الثانية مباشرة .لنَ ُعد إلى ما ّ
سطره
فالس������فة التاريخ عبر العصور ،عن مآالت «قادة الثوار» الذين يبيعون ماضيهم،
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وكيف يتح ّولون إلى حفنة من املنتفعني املتنفذين ..أو «األوليجاركيني».

هو املاضي الذي يُغري بعض احملس������وبني عليه باس������تثماره في مغامرات شتى،
ِّ
املتعطشون
واستعماله في اجتاهات معاكسة متاماً ملغزى التجربة البائدة .ال يك ّل
مباض «نضالي» ،يصوغون صفحاته على الطريقة
للشرعية التاريخية عن التلويح
ٍ
التي حتلو لهم .يل ِّوحون باملاضي نفس������ه ،علّهم يس������حرون أعني الناس بعيداً عن
ُنسج دون
إبصار الواقع ،أو يحجبون عنهم إمكانية تش ّوف املآالت الكارثية التي ت َ
استئذان.
تلويح الرس������ميني بالش������رعية املس������تلّة من ماضي التجربة ،هو التعبير األوضح
ربمّ������ا عن القطيع������ة التاريخية التي أس������رفوا فيها .ينهمكون ف������ي التفتيش في
أعماق السنني عن قصص نضالية ،كي ال يسأل أحد عن «نضالهم» في اللحظة
احلي لشعبهم في
الراهنة .لقد عميت أبصارهم حتى عن وقائع النضال اليومي
ّ
ك ّل اجتاه ،في غمرة انهماكهم بذرائعية «حدث في مثل هذا اليوم».
غرق الس������فينة
ال بأس في األمر .من يُ ِرد االس������تراحة فليفعل ،لكن من دون أن يُ ِ
مبن فيها ملج ّرد أنه استطاب االنحدار إلى القعر ،ودون توريط من َق َ
ض ْوا نَح َبهم
مبا لم يف ِّوضوه إليه .فنضال األوائل ُح ّج ٌة على الالحقني ،ال شهادة امتياز أبدية
تس������ ِّوغ للمنقطعني تاريخياً عن التجربة الولوغ في الكبائر .وإن كان من شرعية
تاريخية فإنها تمُ لي ،ابتدا ًء ،ذاك السؤال عن مسالك العبث التي مت خوضها بال
مساءلة ،وعن مب ِّررات نقض الغزل من بعد ق ّوةٍ أنكاثاً.
ويبقى احلق أبلج :ال معنى لس������ج ّ
الت النضال ،إن جيء بها ديباج ًة ملا يناقضها.
وال ثمن للرصاصة «األولى» ملن يعتزم أن يحش������و بها بندقي ًة ّ
رخصها االحتالل.
أن شعبه جمهور من املستمعني وجوق ٌة من املتف ِّرجني ،مهما
ومخطئ من يحسب ّ
تكاثر املص ِّفقون في األروقة.
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«امتحان» ملف الجئي العراق
ميثل إعالن كل من دولة تش������يلي وقبلها البرازيل في القارة األمريكية اجلنوبية
عن اس������تعدادهما الس������تقبال عدة مئات من الالجئني الفلسطينيني في العراق
عالم������ة بارزة ملا وصل إليه هذا املوضوع من خط������ورة .وحتوي هاتان املبادرتان
دالالت سياسية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي في شأن طريقة حل
املشكلة باخلصوص أو معضلة الالجئني الفلسطينيني بالعموم من قبيل مواقف
األطراف وطريقة تعاطيها العملي وآفاق احلل إن تبلور لديها.
إن ما يحدث لفلس������طينيي العراق ،من محاوالت لتهجيرهم إلى أقاصي الدنيا،
يُ َع ّد مظهراً ملؤامرة دولية بقيادة أمريكية حلس������اب الدولة العبرية توافقت على
حل مشكلة الالجئني الفلس������طينيني بكل الطرق خالف تطبيق حق عودتهم إلى
قراهم ومدنهم التي ُه ّجروا منها قبل ستني سنة .ويسهر الكيان الصهيوني ،بدعم
أمريكي مطلق ،على ضمان بقاء مقولة «اس������تحالة عودة الالجئني» حاضرة في
الذهن العاملي .ويحاول انتهاز أية فرصة لتكريس هذه الرؤية عبر وس������ائل عدة
أبرزها تس������هيل هجرة الفلس������طينيني وتوطينهم في مناطق بعيدة عن فلسطني.
وتو ّف������ر ال������دول األوروبية وكن������دا واملؤسس������ات الدولية مبا فيه������ا األمم املتحدة
مساعدات لوجستية في املجال ذاته سواء بالدراسات أو بتسهيل السفر .وتأتي
عد احلال املأساوي لفلسطينيي
خطوتا تش������يلي والبرازيل في الس������ياق ذاته .ويُ ّ
العراق تربة خصبة لتحقيق مش������روع كهذا ،وبالفعل فقد ورد عن الجئي العراق
أن املفوضية العليا لش������ؤون الالجئني توزع عليهم اس������تبانات تتضمن رأيهم في
التخلي عن حق العودة إلى فلس������طني مقابل تس������هيل الهجرة إلى دول أكثر أماناً
من العراق.
وال ميك������ن ه������ذه احملاوالت أن تتحق������ق إال إذا كان هناك جت������اوب من الالجئني
الفلس������طينيني أنفس������هم كأفراد في القبول بالهجرة املنظمة إلى أماكن عدة في
العال������م .ودون تقدمي أعذار ألهلن������ا في العراق وغيرهم ممن يعيش������ون ظروفاً
مش������ابهة ،فماذا نتوقع من أشخاص يتعرضون للقتل والتشريد واالضطهاد ،مع
عدم وجود حالة تضامن شعبي حقيقي معهم ترقى إلى مستوى ما يتعرضون له.
وفي ظل شعورهم بالعزلة وانقطاع السبل ،وهم في النهاية بشر!

في الصميم – ماجد الزير

علينا مراجعة أنفس������نا كأصحاب قضية ،قبل أن نلقي باللوم على القوى الدولية
في انحيازها لوجهة النظر الصهيونية في موضوع الالجئني .ونعتقد أن مشكلة
فلس������طينيي الع������راق مت ّثل حالة ميك������ن أن تكون منوذجاً حقيقي������اً في التصدي
للمخطط الصهيوني األمريكي الرامي إلسقاط حق العودة .فلو كانت هناك حالة
موحد ضمن استراتيجية
إجماع فلسطيني على هذا امللفَ ،
وح َمله وفد فصائلي ّ
واضحة وآليات حت ّرك على أكثر من صعيد ،س������واء سياس������ي أو دبلوماس������ي أو
إغاثي اجتماعي ،بحيث يش������عر القاصي والداني بأن لفلسطينيي العراق ظهراً
من إخوانهم وهم ليس������وا وحيدين في محنتهم ،لكنا رأينا بالتأكيد نتائج أفضل
مما آلت إليه األمور من سوء.
إن اس������تثناء موضوع فلسطينيي العراق من التجاذبات الفلسطينية الداخلية من
ش������أنه أن يفرض ح ً
ال عربياً ملأس������اة فلس������طينيي العراق .وقد علمتنا التجارب
خالل عمر القضية أن النظام العربي يتجاوب مع الرغبة الفلسطينية اجلماعية
بالعم������وم .وهنا نطرح فكرة تبني حل عرب������ي جماعي في إطار اجلامعة العربية
وبرعاية أمينها العام ،بحيث يوزَّع الفلسطينيون الباقون في العراق وعددهم اآلن
 15ألفاً على عدة دول عربية ،ومن ش������أن هذا أن يخرج الدول العربية من حرج
تس������هيل توطني الالجئني على حس������اب تطبيق حق العودة .وليس خافياً أن أكثر
من دولة عربية أبدت استعدادها ملثل ذلك إذا حصل التوافق.
يفتح جناحنا كفلس������طينيني في «امتح������ان» إيجاد ح ّل لالجئي العراق في اإلطار
العرب������ي املجال أمام حلول ملش������اكل الفلس������طينيني املقيمني في ال������دول العربية
حلس������اب متسكهم بحق العودة مع ظروف إنسانية معيشية كرمية .ونكون بذلك
قد حققنا نقاطاً مضيئة في طريقنا الستعادة احلقوق .فإن كنا عن هذه اخلطوة
عاجزين فعن التي أكبر منها سنكون أعجز!!
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عندما تنتف�ض ال�شعوب!!
م ّرت الذكرى الس������ابعة النتفاضة األقصى املباركة من دون أن تأخذ ما تستحق
التطورات اجلس������يمة التي متر بها
من اإلحياء والتكرمي .وال يبرر هذا التقصير
ُ
القضية الفلسطينية من قبيل االنقسام احلاد في الصف الفلسطيني..
سجلتها االنتفاضة املباركة م ّثلت منحنى
فاملكاسب الكبيرة االس������تراتيجية التي ّ
مهماً في طريق اس������تعادة احلقوق .وأعطت االنتفاضة مؤش������رات واضحة على
مآل الصراع مع العدو الصهيوني ،بأنه محسوم ملصلحة استعادة األرض ورجوع
الشعب إلى دياره ،ما يستحق دائماً الوقوف الستذكار دروسها وتأكيدها.
لق������د أس������همت انتفاضة األقص������ى في إيجاد حالة نهوض في جس������م الش������عب
وع ّبر الش������عب عن وحدته في داخل الوطن وخارجه ،وجس������دت
الفلس������طينيّ ،
فعاليات االنتفاضة املش������تركة في الش������ارع ما عزز ه������ذا .وأوجدت االنتفاضة
مدرس������ة تربوية لألجيال اجلديدة وعلمتهم أبجدية الص������راع وماهية املفردات
احلقيقية للقضية .وكان لدعم فلسطينيي  48لالنتفاضة دور في تسليط الضوء
على قضيتهم ،وإثبات أنهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني الواحد.
كذل������ك ش������كلت االنتفاضة رافعة للعمل الوطني الفلس������طيني لدى فلس������طينيي
وجس������رت بينهم وب���ي��ن إخوانهم في الداخل ،ما دفعه������م إلى املزيد من
اخلارج،
ّ
يرسخ الفعل الدائم واالستراتيجي لدعم صمود
التأطير للعمل املؤسس������ي الذي ّ
الشعب الفلسطيني في الداخل.
قدمت
ولالنتفاضة فضل في إيجاد صور نادرة في التضحية والفداء .وهي التي ّ
من������اذج من القيادات قضت دفاع������اً عن أرضها ومبادئها .وتل������ك التي تقبع في
قدموا فلذات أكبادهم الواحد
سجون احملتل اجلالد للغرض ذاته .وأمهات وآباء ّ
تلو اآلخر .أو أطفال أصبحوا جنوماً تضيء س������ماء العالم العربي واإلس���ل��امي
لعِ ظم ما س ّ
������طروا من قصص ن������درت في التاريخ .ومن األه������داف التي حققها
الش������عب أيضاً ،الرجوع اجلماع������ي إلى فتح كل اخليارات ف������ي الصراع العربي
الصهيوني ،ومن أهمها الكفاح املس������لح املش������روع في القانون الدولي وتس������ابق
الفصائل في تسجيل نقاط في إيالم احملتل وإشغاله من جديد .ونعتقد أن هذا

في الصميم – ماجد الزير

هو العام������ل األهم الذي دفع احملتل إلى الهروب من جحيم قطاع غزة .وص ّعبت
االنتفاضة بالتالي املهمة على ع ّرابي التسوية في الساحة الفلسطينية .ونقصد
ال س������وى طاولة املفاوضات ح ً
هنا أصحاب اتفاق أوس������لو الذين ال يرون سبي ً
ال
للقضية .وخ ّربوا أميا خراب بهذه الرؤية التراجعية.
وكش������فت انتفاضة الشعب الفلس������طيني الوجه احلقيقي للكيان الصهيوني أمام
الرأي الع������ام العاملي .فكان القتل والتدمير والتخريب الذي يصعب إخفاؤه أمام
اإلعالم املفتوح والفضائيات التي تتس������ابق على نقل اخلبر حلظة وقوعه .وم ّثل
انتخاب شارون رئيساً لوزراء الكيان الصهيوني ذروة اإلجرام .وبينّ أن الوحشية
ليست مقصورة على بعض قادة اجليش وجنوده ،بل هي متجذرة في كل قطاعات
العصابات الصهيونية التي تسكن أرض فلسطني.
يكفي أن جوائز أفضل صور في غير مناسبة عاملية كانت حتصدها االنتفاضة.
بداً من جترمي جدار العزل العنصري الذي
وكذا لم جتد محكمة العدل الدولية ّ
ضربه احملتل في الضفة الغربية.
ومن ناحية ثانية ،خلقت انتفاضة األقصى تعاطفاً مع الش������عب الفلس������طيني في
وتعداه إلى العالم أجم������ع ،وو ّلد هذا برامج عملية
احملي������ط العربي واإلس���ل��امي ّ
ً
ً
ً
ً
دائمة لدعم صموده ،س������واء كان ذلك ماديا مباش������را أو سياسيا أو إعالميا ،ما
ش������ ّكل حالة صعود في مواجهة املش������روع الصهيوني في العال������م ،وعرف العالم
األبع������اد احلقيقة للقضية وأهمها قضية الالجئ���ي��ن وحقهم في العودة لديارهم
التي ُه ِّجروا منها عام  .48ومن زاوية أخرى مهمة ،د ّلت االنتفاضة لإلس������رائيلي
وللعالم ما للمس������جد األقصى من مكانة مقدس������ة تهون دونها الدماء ،ما يشكل
حصانة دائمة للمقدسات في فلسطني.
أخيراً أثبتت االنتفاضة أن لدى الش������عب الفلس������طيني أوراقاً كثيرة يستطيع من
خاللها أن يُفش������ل أية مشاريع من شأنها التفريط بحقه .وأنه قادر على التأثير
في املعادلة السياسية وأنه الالعب الرئيسي الذي ميكن أن يقلب الطاولة وقتما
شاء .وهكذا حال الشعوب احلية إذا انتفضت!!!
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حركة عاملية متعاظمة لدعم فل�سطني..
فهل من م�ستثمر؟!
منذ أن مت اإلعالن األممي في س������نة  1977عن التاس������ع والعش������رين من تشرين
الثاني /نوفمبر يوماً تضامنياً مع الش������عب الفلسطيني؛ حت ّولت الذكرى األليمة
إلصدار قرار التقسيم «الرقم  »181القاضي بوجود دولة إسرائيلية في فلسطني؛
إلى ميدان تس������ابقي للمنظمات األهلية الداعمة للقضية الفلس������طينية في شتى
أنحاء العالم.
حتاول هذه املؤسسات من خالل تلك املناسبة التعبير بوسائل متنوعة وابتكارية
أحياناً عن عدالة قضية فلس������طني وإظهار مدى الظلم الواقع على شعبها .وقد
تعدت هذه احلركة البعد الش������عبي إلى الرسمي وشبه الرسمي ،وانضوى حتت
ّ
لوائها عشرات البرملانيني في العديد من الدول.
ٌ
حتالف يجمع س������تاً وخمس���ي��ن مؤسس������ة مجتم������ع مدني تتخذ
ففي لندن التأم
من بريطانيا مقراً لها ،مك ِّرس������اً الثامن والعش������رين من تش������رين الثاني /نوفمبر
للتضامن مع الش������عب الفلس������طيني في البرملان البريطان������ي .وفي هذه الفعالية
يتواصل البريطانيون مع ممثليهم في البرملان ويحثونهم على طرح عدالة القضية
الفلس������طينية وتبنّي مطالب الشعب الفلس������طيني العادلة .والالفت لالنتباه في
طبيعة املؤسس������ات تنوعها احلرفي والعرقي والديني واأليديولوجي والسياسي،
وهو ما يؤكد ما للقضية الفلس������طينية من وضوح في أحقيتها ،وأنها عامل جمع
للعديد من مناصري العدالة .لقد اجتاز هذا التحالف خطوة متقدمة في التأثير
على الرأي العام بنش������ر إعالن مدف������وع األجر في يومية «الغارديان» الواس������عة
االنتشار ،ليبرز موقفه ومطالبه.
ومن بني ما يعطي أهمية للمضامني السياس������ية لهذه احلملة ،أنها ضد احلصار
الالإنساني املضروب على قطاع غزة ،بل هي أيضاً مع الدميوقراطية الفلسطينية
والتمسك بنتائج االنتخابات .كذلك فإنها جت ِّرم املستوطنات واجلدار العنصري
ّ
في فلسطني ،بينما هي ضد التمييز بني التيارات السياسية الفلسطينية من قبل
األطراف الغربية.
إن حمل������ة كهذه تقفز على االرتباك الذي عاش������ته حالة دعم القضية في العالم
ّ

في الصميم – ماجد الزير

منذ توقيع اتفاقات مجحفة بحق الش������عب الفلسطيني ،وهي تتجاوز أيضاً واقع
اخلالف داخل الس������احة الفلسطينية فتلتزم بنصرة احلق املطلق ،الذي هو أكبر
من النزاعات الداخلية.
في كل األحوال؛ يُ َع ّد هذا املوقف متقدماً بش������وط ملحوظ عن املوقف الرس������مي
العربي املش������ارك في «أنابوليس» ،فض ً
ال عن موقف الفلسطينيني املشاركني في
املؤمتر ،الذين ال يبدون اكتراثاً بعذابات الش������عب الفلسطيني احملاصر في غزة
إن لم يكونوا مش������اركني بصورة أو بأخرى في ذلك احلصار اجلائر أو يروق لهم
بقاؤه.
������أن القضية
لعلّن������ا نخرج بنتيج������ة من التناق������ض الغريب بني ه������ذه املواقف؛ ب ّ
الفلس������طينية أكبر من أن يح ّدها موقف هنا أو هناك .فهي واسعة بكبر العالم،
وإمكاني������ة الفكاك من حالة حص������ار مطبق أو ظلم مر ّكب تبق������ى واردة وممكنة
وملموسة ،وما يتطلبه األمر هو توظيف الفرص ومراكمة اجلهود.
النشاط املدني في بريطانيا هو جزء من نشاط مواز في معظم العواصم الغربية
وعواصم العالم األخرى ،أخذ شكل التف ّرغ واالحتراف للعمل لفلسطني ،وأضحى
جزءاً من املعادلة السياسية ،كذلك فإ ّنه معترف به رسمياً سواء من األمم املتحدة
أو املؤسسات اإلقليمية الرسمية األخرى في غير موقع عاملي.
أن منظمة التحرير الفلسطينية عندما كانت في أوج حضورها ساهمت
ال ننكر ّ
التوجه ،الذي دعمه العمل العربي املش������ترك عندما كانت له
في بلورة مثل هذا
ّ
ّ
أن حركة التضامن لم تنطفئ مع خب ّو دور املنظمة
صفة التماس������ك النسبي .إال ّ
ّ
وتشرذم الصف العربي ،بل أضحت اآلن مستقلة بتن ّوعها وال ميكن اعتبارها كتلة
فإن
واحدة ،ما يص ِّعب جتييرها ملصلحة لون سياس������ي فلسطيني واحد ،من هنا ّ
القضية الفلسطينية بالعموم هي املستفيدة من حياديتها.
تنس������ق مع الفلس������طيني
ّ
إن مجم������ل القوى والتج ّمعات واملؤسس������ات التضامنية ِّ
بغض النظر عن انتمائه ،وتركز على إبراز ش������خصيات فلسطينية من
الناش������ط ّ
الداخل.
وبينما تستعد هذه القوى بأشكال تنسيقية أو منفردة إلحياء ستينية النكبة على
أن الصهاينة في العالم
م������دار عام  ،2008ب������ات واضحاً أكثر من أي وقت مضى ّ
لم يعودوا يتحركون في فراغ منذور لهم.
أن مثل هذه التحركات ال تتجزأ عن كفاح الش������عب الفلس������طيني
وإنن������ا نعتق������د ّ
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التراكمي الس������تعادة حقوقه .فاملعركة شاملة وحتتاج إلى توظيف كل اإلمكانات
حلش������دها في مواجهة عدو ش������رس ومتم ِّكن وصاحب نفوذ على مستويات عدة
في العالم.
نوحد
ّ
إن من مقتضيات جتاوز اخلالفات التي تعصف بساحتنا الفلسطينية ،أن ِّ
اجلهود ملقارعة احملتل الغاصب ،عبر برامج متكاملة في مختلف املناحي ،وعلى
امتداد جغرافيا فسيحة ومتعددة املواقع.

في الصميم – ماجد الزير

العدد الرابع – السنة األولى – كانون الثاني (يناير) 2008

ّ
ممتــدة
�ستينيـة النكبـة ..ذكـرى
عملي������ة بحث س������ريع عن كل م������ا يتعلق بالذكرى الس������تني لنكبة فلس������طني التي
س������تصادف اخلامس عش������ر من أيار/مايو املقبل ،س������واء عبر صفحات الشبكة
بأن مهمة
اإللكتروني������ة (إنترنت) أو من خالل اإلع���ل��ام بأنواعه ،تعطي انطباعاً ّ
الكيان الصهيوني في االس������تقرار على أرض فلس������طني أضحت غير سهلة ،وأن
رهان������ه على الهروب من جرميته بتقادم الس������نني أمام������ه عقبات .لعل أهمها أن
ذاكرة الش������عب الفلس������طيني الفردية واجلماعية ما زالت تعيش األحداث كأنها
الساعة.
تس������ابُق الفت نالحظه إلحياء الذكرى بني املؤسس������ات الرسمية والشعبية وعلى
اختالف إقامة الشعب الفلس������طيني في البالد .وللبحث عن التميز كان التبكير
في إط���ل��اق احلمالت .واعتب������روا أن الذكرى هي على امتداد الس������نة بكاملها،
وليس������ت فقط يوم احلدث ذاته أو الشهر الذي وقعت فيه .وفي هذا إشارة إلى
كث������رة األفكار وتنوعها واجلاهزي������ة العالية للتفاعل مع احلدث .وكذلك احلرص
على إظهار ما للمناسبة من أهمية لدى الشعب الفلسطيني.
يعكس هذا اإليحاء التطور احلادث في قطاعات معتبرة لدى الشعب الفلسطيني
في مجابهة احملتل ،وأن حالة الوعي ارتفعت بوتيرتها ،وأفرزت تنوعاً باألنشطة.
وكان التخصص عند تلك املؤسس������ات وتعدد مجاالت االهتمام عوامل مهمة في
اإلبداع .والكل ينتهز املناسبات للتذكير مبعاناة الشعب .وجتلى ذلك بوضوح في
الذكرى الستني للنكبة .وهذه املرة استفادت القضية من هذا التنافس اإليجابي
باملجمل ،وبالرغم مما مي ّر به الش������عب من حالة انقس������ام ،إال أن احلراك العام
يتجه نحو مقارعة احملتل.
ومن احملم������ود أيضاً احلرص على توحي������د اجلهود والتنس������يق إلقامة فعاليات
يعد عامل
مش������تركة في مناطق عدة ،وخصوصاً في الداخ������ل واملخيمات .وهذا ّ
قوة في إعطاء زخم لألنشطة .وفي الوقت نفسه ال مينع ذلك من تكثير األنشطة
في هذه السنة لكل من يستطيع من املؤسسات مع احلرص على عدم التضارب.
فأعتق������د أنه ال ميكن حصر هذه الذكرى املمتدة عبر س������نة كاملة في فعالية أو
أخرى أو حصرها مبؤسسة أو اثنتني.
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الفرص������ة كبيرة ألن تتحول مث������ل هذه الذكريات إلى محاض������ن تربوية لألجيال
اجلديدة في تعريفه������ا بالقضية ،وربطها ببرامج عملي������ة تعرفها بجوانب خفية
في القضية يصعب إيصالها مباش������ر ًة ،وهي أيضاً مناس������بة لتنس������يق فلسطيني
عاملي إلحياء هذه الذكرى وتكون منوذجاً ملناسبات أخرى في طور تشكيل حركة
فلسطينية عاملية للتمسك باحلقوق ،على رأسها حق العودة.
ال ب������د أن يش������كل هذا التن ّب������ه املبكر لدى عدد غير بس������يط من أبناء الش������عب
الفلس������طييني عامل حتفيز لدى البعض اآلخر سواء في الداخل أو في الشتات
الذي������ن لم يعطوا الذكرى حقها من اإلعداد واإلحي������اء ،فاملوضوع يحتاج إلى أن
يرى العدو الصهيوني منا كل متسك باحلقوق ،وهو الذي يُع ّد العدة لكي يحتفل
بجرميته بتأس������يس كيان له على أرضنا ،ويحاول حتشيد العالم الغربي معه في
ه������ذا االحتفال .وهنا تأتي أهمية أن تك������ون أدبيات إحياء الذكرى من قبل أبناء
الشعب الفلسطيني بعدة لغات ،وهذه مهمة فلسطينيي الغرب بالتحديد .فبقدر
أهمية أن نحيي الذكرى في املخيمات إلبقاء حالة االرتباط بالوطن والتمس������ك
باحلقوق ،بقدر أن يعلم العالم بأسره مضامني هذه الرسالة بقوتها ونصاعتها.
تبقى ضرورة التنبه إلى انتهازية بعض احملس������وبني على الشعب الفلسطيني في
تصدرهم إلحياء الذكرى ،وهم الذين لم يعودوا معنيني من خالل واقعهم العملي
بكل ما يتعلق بنكبة  ،48وهي غير مطروحة على أجندتهم السياس������ية ،وأقصد
هنا أصحاب اتفاق أوس������لو ،الذين جتاوزوا عن جرمية احملتل س������ريعاً ليتعاملوا
«بواقعية» مع نتائج سلموا بوجودها ،دون محاولة تغيير حقيقي لها.

في الصميم – ماجد الزير

العدد اخلامس – السنة األولى – شباط (فبرير) 2008

يف م�س�ألة التعوي�ض

خالل س������تة عقود خلت ,أخذ مفهوم تعويض الالجئني الفلس������طينيني ،بدالً من
عودتهم إلى ديارهم التي ُه ّجروا منها عام  ,48يالزم كل الرؤى التي ُطرحت حل ّل
القضية الفلسطينيية بشكل عام ،وفي مسألة حق العودة على وجه اخلصوص.
لقد دأبت السياسة اإلسرائيلية ،وهي املتبناة أمريكياً ،على تفسير القرار األممي
الرقم  194على اعتبار التعويض املنصوص عليه بدي ً
ال للعودة ،وليس كما يفهمه
فإن التعامل
الش������عب الفلسطيني من أنه حق حتمي مع تفعيل العودة .ولألسف؛ ّ
الرس������مي العربي ،مبا في ذل������ك املبادرة العربية ،يُفهم في س������ياق اعتماد مبدأ
التعوي������ض على أس������اس التخيير ،وهو ما ال يبتعد ع ّما ج������اء في «وثيقة جنيف»
احملسوبة على بعض الفلسطينيني.

مكامن القلق الفلس������طيني مما يدور ,لها ما يبررها ،وخاصة بعد ما جاء أخيراً
ف������ي «رؤية» الرئيس األمريكي بوش ،التي حتدث عنها بعد لقائه الرئيس عباس
خصص بنداً في «احلل» الذي يطرحه
في رام الله .فهو عندما عرض مشروعه ّ
فإن
ملل������ف الالجئني ،مل ِّوحاً بالتعويض أساس������اً إلغالق هذا املل������ف .ومع ذلك؛ ّ
بوش يدرك ما ملوضوع حق العودة من وزن سياس������ي ال يستطيع أحد جتاهله أو
جتاوزه .والفضل في ذلك يعود لالجئني أنفس������هم الذين حافظوا على حقوقهم
وأكدوا متسكهم بحق العودة .وال ّ
أن هذه الصالبة الشعبية الفلسطينية
شك في ّ
ص ّعبت املهمة على العدو الصهيوني ،الذي يش������عر بخط������ورة عدم الوصول إلى
صيغ توافقية مع الفلسطينيني على إبطال حق العودة.
وألن ملف الالجئني يقف عقدة أمام منش������ار التهام احلقوق الفلسطينية؛ حرص
ّ
ً
ً
بوش على التلويح بورقة التعويض ،آمال أن يجد من خالله منفذا لتفكيك صالبة
املوقف الفلسطيني في ما يتعلق بحق العودة.
أن التعويض حق طبيعي لكل أبناء الش������عب الفلس������طيني عن كل ما
وال ريب هنا ّ
جرى بحقهم خالل سني العذاب ،وحتى لقاء ما عانوه قبل النكبة .فاألمر يتعلق
بضي������اع املمتلكات ووقوع أضرار مباش������رة وأخرى غير مباش������رة ،بعضها ظاهر
املعني مبس������ألة
أن
وجلي ,وغيرها غائر ومس������تتر .وال ب ّد من أن يكون واضحاًّ ،
ّ
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التعويض هو كل من س������ ّبب بشكل مباشر جرمية التهجير ،أي العدو الصهيوني
وعصاباته التي ارتكبت املذابح قبل النكبة وبعدها ،وبريطانيا التي كانت ُمنت َدبة
على فلسطني ،واألمم املتحدة التي شرعنت لقيام الكيان االحتاللي .ومع هؤالء
يأتي في مراتب املسؤولية عن عذابات الفلسطينيني كل من ساهم في استمرار
هذه املأس������اة ،وإدامة حال اللجوء ،بدعم الكيان االحتاللي وتقويته على حساب
احلق الفلسطيني.
أن طرح هذا امللف له أوانه .فمما يعود باألذى
نؤك������د ذلك ،ونق ّرر بوضوح أيضاً ّ
الكبير على القضية الوطنية الفلسطينية ،التداول فلسطينياً مبوضوع التعويض
اآلن ،جله������ة قبول������ه ،أو حتى إجراء حوار بش������أنه ملصلحة اس������تمرائه .فتهجير
الفلس������طينيني موضوع سياس������ي من الدرجة األولى ،وإن كانت له أبعاد إنسانية
إن احلق
صارخة .وال يعقل البحث في عالج النتائج قبل التطرق ألصل املشكلةّ .
اجلوه������ري هنا يأتي بتحقيق العودة فع ً
ال للديار التي ُه ّجر منها الفلس������طينيون
سنة  ،1948أما القضايا األخرى ،من قبيل التعويض ،فالحقة وغير الغية.
نش������ير إلى هذا ونحن نستحضر محاوالت إضفاء صفة االستثنائية على كل ما
يتعلق بالقضية الفلسطينية ،خالفاً ملا جاءت به القوانني الدولية وما جرت عليه
فإن
الس���ن��ن في حل القضايا األخرى التي فيها َش َبه بالقضية الفلسطينية ،لذا ّ
هذا املنحى االستثنائي يجب أن ال ينطلي على الفلسطينيني أو يسلِّموا به ،ألنه
يأتي على حقوقهم اجلوهرية قبل أي شيء آخر.
ثم علينا أن ندرك مسؤولياتنا :فمن أجل حتصني أبناء الشعب الفلسطيني من أن
يضعف بعضهم مبفعول ظروف احلياة القاسية التي فرضت عليهم في مخيمات
اللج������وء أو في بعض الدول العربية األخرى؛ نرى ض������رورة تبني حمالت توعية
شاملة ملواجهة عواقب اإلنزال األمريكي في فنائنا اخللفي ،وتصليب جبهة احلق
الفلس������طيني .ومن ذلك؛ أولوية وضع قانون وطني يحرم التعامل مع التعويض.
مواز التحدث مع الدول العربية التي تس������تضيف الجئينا ،وتبيان
وينبغي بش������كل ٍ
خطورة اس������تمرار أوضاعهم املعيشية املأس������اوية وأثر ذلك على ضياع احلقوق.
فمن شأن التدهور املعيشي واحلرمان من كرامة العيش أن يضعفا النفوس التي
يجتاحها القهر ويفترس������ها الفقر والتعاس������ة ،فتعجز ع������ن التعامل مع أية بدائل
لالنعتاق من الظروف اخلانقة املفروضة عليها.
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العدد السادس – السنة األولى – آذار (مارس) 2008

م�ؤمترات �أوروبا و�أمريكا حلق العودة والقيمة اال�سرتاتيجية
دأبت مؤسسات أهلية فلس������طينية في القارتني األوروبية واألمريكية ،على عقد
متسك الفلسطينيني في املنافي بحق
مؤمترات س������نوية في ذكرى النكبة ،لتأكيد ّ
العودة وعدم تنازلهم عنه.
لقد أصبحت هذه التجمعات عالمة بارزة في النضال الوطني الفلس������طيني ،في
طريقه الس������ترجاع احلقوق .فهي ليس������ت مجرد جت ّمعات تنقضي؛ بل محطات
مه ّم������ة في املجهود اجلمعي التراكمي الفلس������طيني ،الذي يُبنى عليه في رس������م
صورة ملستقبل فلسطيني منعتق من احملتل.

تأت������ي أهمية هذه الفعاليات في دحضها للرؤية اإلس������رائيلية ،التي حاولت عبثاً
أن تقادم السنني وتباعد اجلغرافيا كفيالن
خالل س������ني الصراع؛ املراهنة على ّ
بطي صفحة القضية لألبد ،بالنس������بة إلى الفلس������طينيني في الش������تات الغربي.
ّ
أن رغد العيش الذي ميكن أن ينعم به الفلسطينيون في
كذلك كان االفتراض هو ّ
املنافي األوروبية واألمريكية؛ من ش������أنه أن يخلق ظروفاً تُفقد األجيال اجلديدة
هو ّيتها ،وتس������لخ أولئك الفلس������طينيني اجلدد من جذورهم .فالتعويل كان أيضاً
الصهر الثقافية املج ّرب������ة في الغرب ،في تذويب ُعرى االرتباط املتينة
عل������ى ق ّوة َّ
مع األرض والدار اللتني ال تراهما العني .لقد بنى هؤالء فرض ّياتهم وآمالهم على
جتارب اللجوء التي عرفتها بعض الشعوب األخرى ،والتي أ ُ ِّسست عليها نظريات
وتقديرات ملستقبل الهوية وفرص تبلورها.
فإن حيوية هذه املؤمترات ،تتأتّى كذلك من كونها تس������اهم في
وبالقدر نفس������ه؛ ّ
إعادة رس������م األمور في اإلطار الصحيح .فهذه الفعاليات هي ر ّد بليغ على جهود
حثيثة سعت لتزوير إرادة الش������عب الفلسطيني ،من قبل بعض احملسوبني عليه،
والذين ادعوا عدم رغبة الفلسطينيني في العودة إلى مدنهم وقراهم التي ُه ِّجروا
منها سنة النكبة .يب ِّرر أولئك إقدامهم على التوقيع على اتفاقات وتفاهمات من
أن
ش������أنها التفريط باحلقوق الفلس������طينية ،وعلى رأس������ها حق العودة؛ باالدعاء ّ
الفلس������طينيني يريدون ذلك ويبحثون عن خيارات واقعي������ة .كان يُتوقع أن تكون
السوق الرائجة لهؤالء هم فلس������طينيو الغرب ،بافتراض أنهم الشريحة األسهل
ف������ي التخلّص من «عبئها» في طور التعامل مع الش������عب كجاليات؛ وليس كوحدة
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تعدد مواقع االنتش������ار ،وفي التعام������ل مع ملف الالجئني
واحدة متماس������كة على ّ
باعتباره قضية إنسانية مع استبعاد الطابع السياسي ومسألة التاريخي منه.
ال ميك������ن أن يُس������تهان في ك������ون هذه املؤمترات ط������ ّورت حالة م������ن التفاعل مع
املجتمعات الغربية ،وخاصة في العواصم واملدن التي التأم بها الس������اعون بدأب
إل������ى العودة .وقد برز ذلك بوضوح في مؤمت َر ْي مامل������و (الرابع  )2006وروتردام
(اخلامس  )2007لفلس������طينيي أوروبا ،عندما صنع االنعقاد احلافل بش������عارات
ِّ
ومؤشراته .لقد نقل ذلك صورة
وتوجهاتها؛ حدث الس������اعة بك ِّل تفاعالته
العودة
ّ
������جع ذلك
صادق������ة عن الفلس������طينيني في متس������كهم بحقوقهم ،أينما كانوا ،وش ّ
ش������خصيات أوروبية ذات وزن على املش������اركة في أعم������ال املؤمترات وفعالياتها،
كرئيس الوزراء الهولندي األسبق دريس فان آخت ،والعديد من النواب ،وممثلي
القوى السياسية واملجتمعية.
ما يجري تطويره في س������ياق هذه املؤمترات وعلى صعيد ترتيب أمور اجلاليات
الفلس������طينية ف������ي الغ������رب؛ بلورة حال������ة حوار عل������ى الصعيد الداخل������ي ،ترمي
الستنهاض أداء اجلاليات بشكل شامل ،واالهتمام مبساحات عمل جديدة؛ سواء
على صعيد املرأة الفلس������طينية ،أم الش������رائح الشابة ،أو مع القطاعات الغربية.
كذل������ك ال نقلل هنا من أهمية تواصل اجلاليات مع بعضها ،وأهمية التأس������يس
لبيئة اجتماعية منس������جمة ومتعاضدة .لقد ساعد هذا على متكني جالياتنا من
زيادة كفاءتها في النفاذية على أكثر من صعيد في الغرب األوروبي ،وأفرز كادراً
قيادي������اً من الفلس������طينيني في أوروبا .وما زال هن������اك الكثير بالطبع مما ينبغي
عمله وتطويره.
أن مثل هذه املؤمترات أوجدت منوذجاً داخل الس������احة الفلسطينية ملا
ال يخفى ّ
ميكن أن يكون عليه العمل املؤسس������ي ،وأشاع معه ج ّواً تنافسياً محموداً ،انعكس
إيجابياً على األداء العام ووتيرة النشاط.
وف������ي عامنا هذا؛ تزداد أهمي������ة مؤمترات العودة في الذكرى الس������تينية ،حيث
يتصاعد التفاعل مع األحداث وتتكثف اجلهود الرامية إلثبات الذات ،مع إدراك
أن التحدي يبقى قائماً ،وخاصة مع إعداد الدولة العبرية ألنشطة
اجلميع أيضاً ّ
واسعة للترويج لروايتها املتعلقة باغتصاب فلسطني وصناعة النكبة؛ من قبيل أن
حتتفل اجلالية اليهودية في بريطانيا بذكرى تأس������يس الكيان داخل قصر امللكة
إن مياهاً كثيرة جت������ري في الوادي ،وعلى اجلميع النهوض
وف������ي ظل تاجها ،أي ّ
مبسؤولياته.
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العدد السابع – السنة األولى – نيسان (أبريل) 2008

ال�صراع على فل�سطني ..وجدلية الأر�ض والإن�سان
يعيش الفلس������طينيون ،أواخر ش������هر آذار /مارس وأوائل نيس������ان /أبريل من كل
س������نة ،مناس������بات ألحداث يزاحم بعضها بعضاً .أحداث كانت من الوزن الثقيل
حني حدوثها .فرغم التباعد الزمني واالفتراق املكاني والتباين السياسي أحياناً
أن ما يجمع بينها هو ارتباط اإلنسان بأرضه
في مالبس������ات هذه األحداث ،إال ّ
أن العروة بني الفلس������طيني وفلسطني وثقى وال انفصام
ومتس������كه بها ،ما يؤكد ّ
لها.
فمن الثورة الفلس������طينية الكبرى التي انطلقت في  1936/4/15ضد االستعمار
اإلجنليزي ،إلى معركة القس������طل ف������ي  1948/4/8التي ارتقى فيها القائد عبد
القادر احلس������يني ،وص������والً إلى مذبحة دير ياس���ي��ن املر ِّوعة في الي������وم التالي.
وتالحقت األيام الفلس������طينية ليكون من بينه������ا «يوم األرض» في ،1976/3/30
في اله ّبة اجلماهيرية التي قابلتها سلطات االحتالل بسفك الدماء.

وضمن الس������جل الطويل تستوقفنا محطات عدة ،من بينها وقائع الربيع الدامي
س������نة  ،2002أو ما س ّماه جيش االحتالل «السور الواقي» ،مبا تخلله من اقتحام
إس������رائيلي همجي مل������دن الضفة وحصار ملخيم جنني الذي س ّ
������طر أروع مالحم
البطولة والتضحية.
وال ّ
أن أحد عناوين امللحمة الفلسطينية هو استهداف قائد فلسطيني كبير
شك ّ
عل������ى مقعده املتحرك بغزة ،بصواريخ االحتالل .فارتقاء الش������يخ أحمد ياس���ي��ن
شهيداً بنيران الطائرات اإلسرائيلية في  2004/3/22هو محطة بالغة الدالالت
تستلهمها األجيال الفلسطينية في صراع اإلرادات الطويل.
عدة ملا حدث في فلسطني خالل مئة سنة خلت ،لكنها تبقى ببساطة
تفسيرات ّ
تعبيراً عن صراع اإلنسان حول األرض وما يعكسه من اغتصاب للحقوق وتش ّبث
بها .فمن جانب؛ يتمثل الصراع في سرقة الصهاينة ألرض فلسطني وطرد أهلها
منه������ا؛ ومن اجلانب اآلخر تتجس������د القضية في احلرص املس������تميت ألصحاب
األرض على اس������ترجاعها وعدم التنازل عنها .وبني هذا وذاك تتالحق األحداث
ويُصنع التاريخ.
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أن
م������ا ينبغ������ي أن يع َيه املعتدي الصهيون������ي ،ومن يدعمه ويتحالف مع������ه أيضاً؛ ّ
فلسطني هي لش������عبها الفلسطيني ،وهي حقيقة تفرض ذاتها بق ّوة وسيُكتب لها
ال أو أج ً
التمكني إن عاج ً
ال .لم ينتهِ التاريخ عند اغتصاب الصهاينة لفلس������طني،
بأن املستقبل هو مع فلسطني وملصلحة
حتى لو دعمهم العالم كله ،وإننا على ثقة ّ
ش������عبها .ومما يبرهن على ذلك هو تاريخ اإلنس������ان الفلسطيني مع أرضه خالل
س������ني الصراع ،ومدى ما ق ّدم للتمس������ك بها ،وكذلك صالبة من جنح في البقاء
داخل األرض الفلسطينية على جانبي «اخلط األخضر».
لق������د أورث مداد الدماء التي روت أرض فلس������طني من أبنائه������ا؛ تراثاً حضارياً
إنسانياً لألجيال ،بل ولإلنسانية جمعاء ،في جدلية العالقة بني اإلنسان وأرضه.
ويبقى جذر اإلنسان املمت ّد في أعماق األرض حافزه الدائم على العمل الدؤوب
السترجاعها ،ولعلّه الدليل غير املباشر على ملكيته لها وأحقّيته بها .وهو الذي
يفس������ر اس������تمرار مقاومته لكل محاوالت االس������تيالء عليها .إنه منطق االرتباط
باألرض واحلفاظ على احلق ،وما يقتضيه من العمل السترجاعها.
������تد الوطأة وتتصاع������د الهجمة ،الحتواء
وف������ي مواجهة هذا املنطق الصارم تش ّ
احلالة الفلس������طينية التي بدت قادرة على فرض ذاتها .ضمن هذا املسعى يكون
مفهوماً متاماً أن تعمد قيادة االحتالل إلى خوض مغامرات تصعيدية متالحقة،
املشدد.
من قبيل العدوان األخير على قطاع غزة املتزامن مع احلصار
ّ

أن الشعب الفلسطيني اجتاز القنطرة واقتحم العقبة،
ولكن التجربة تبرهن على ّ
ّ
فاحلرب املصغّرة التي ش������نّها أعتى جيش في املنطقة لم تفلح في تس������جيل أي
إجناز ضمن رقعة ضيقة من املواجهات ش������رق جباليا .بل متكنت صالبة املوقف
الفلس������طيني ،النابعة من االلتحام بني املقاومني واحلاضنة الش������عبية ،من إرغام
آل������ة احلرب على االنكس������ار والتراجع .يدرك الفلس������طينيون اليوم ،أكثر من أي
بد من دفعها
وقت مضىّ ،
أن الضريبة باهظة الكلفة ،من الضحايا واألضرار ،ال ّ
والعض على جراحها .هي روح احلفاظ على األرض واالرتباط بها،
واحتماله������ا
ّ
التي ع ّبرت عن ذاتها في ش������تى املنعطفات احلادة ،مثلما فعل الفلسطينيون في
العشرينيات والثالثينيات من القرن املاضي.
������ط ْوا على فلسطني ،أن يغدوا جزءاً
في كل األحوال؛ لم يفلح الصهاينة الذين َس َ
م������ن احمليط العربي رغم مضي س������تني س������نة على قيام الكي������ان .ال يجرؤ اليوم
ِّ
منظروهم وراسمو استراتيجياتهم على االستبشار مبستقبل زاهر هانئ للمشروع
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الصهيون������ي على أرض فلس������طني .ورمبا باتت الوصف������ة العملية هي التفكر في
خيارات العودة يوماً ما إلى مواقع االنتش������ار الطبيعي ضمن بؤر جغرافية تتوزّع
على خريطة الدنيا.
وعلى الطرف املقابل يس������ير التاريخ في اجتاهه الصحيح ،ما دام الفلس������طيني
فإن قضيته
تُزهق روحه ويهرق دمه فدا ًء ألرضه وتش������بثاً بحقه .وفي
احملصلة؛ ّ
ِّ
اليوم أكثر بزوغاً وتألقاً بعد ستة عقود على النكبة .لقد اجتازت قضية فلسطني
اختب������ار البقاء ،وهي ماضية في فرض حقائقها التي تس������تعصي على معادالت
الطمس واإللغاء.
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العدد الثامن – السنة األولى – أيار (مايو) 2008

�ستون عام ًا ..وللعودة �أقرب
قد يبدو املشهد العام املباشر على صعيد الصراع العربي الصهيوني ،بعد ستة
عقود من نكبة فلس������طني ،غير باعث على األمل في إمكانية اس������ترجاع الشعب
الفلس������طيني حلقوقه .ويس������تطيع من أراد االس������تغراق في التشاؤم سرد نقاط
كثيرة ،تبدو منطقية في ظاهرها ،لتدعيم رؤيته القامتة.

رس������خ أركانها بضمان االستحواذِ
فاجلانب الصهيوني متمكن من دولته بعد أن ّ
ِ
وجناحهِ في جلب املغتصبني املهاجرين من شتى أنحاء
على األرض الفلسطينية،
العالم .وفي املقابل؛ لم يرجع أي الجئ فلسطيني ُطرد من أرضه .وبهذا استمر
بقاء الالجئني الفلس������طينيني بعيدين عن دياره������م موزّعني في أصقاع األرض،
حتى وصل املطاف أخيراً بدفعة من فلسطينيي العراق إلى الساحل الغربي من
أمري������كا اجلنوبية ،حيث تش������يلي التي تعد واحدة من أبع������د رقاع اجلغرافيا عن
فلسطني.
������إن الدولة العبرية متحكمة أيضاً ف������ي مصير ما يقرب من أربعة
وف������وق ذلك؛ ف ّ
ماليني فلس������طيني في الضف������ة والقطاع ،وتعاملهم ب������ازدراء وامتهان منهجيني.
فإن قطاع غزة يعاني حتت حصار ع ّز نظيره في
وبينما ُق ّطعت أوصال الضفة؛ ّ
العصر احلديث ،وهو حاصل بتواطؤ دولي.
إن الدول������ة العبري������ة متفوقة عس������كرياً ،ليس فقط على الفلس������طينيني ،بل
ث������م ّ
على الدول العربية مجتمعة .فامليزانية الس������نوية اإلس������رائيلية متثل شاهداً من
الش������واهد على حجم اإلنفاق العس������كري الذي يفوق الوصف بالنسبة إلى كيان
ميتلك زيادة على ذلك ترس������انة من السالح النووي .وعلى هذه املعطيات استند
بنيام���ي��ن بن اليعازر حينما ه ّدد إيران ب������أن ال يجعل فيها حجراً على حجر .وال
أن اجلانب اإلسرائيلي يعتمد في تفوقه النوعي على حتالفه االستراتيجي
يخفى ّ
م������ع الواليات املتحدة ،ما يعني دعماً غير محدود م������ن أكبر دولة في العالم في
مجاالت ش������تى عس������كرية واقتصادية ،أما الدعم السياس������ي فيبدو عدد مرات
اس������تخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس األمن تعبيراً صارخاً عنه .أما إذا ما
فإن اختالل
أُخذ في االعتبار اإلس������ناد والدعم األوروبيان للجانب اإلسرائيلي؛ ّ
املوازين الدولية على حساب الفلسطينيني سيكون حاداً في عني املراقب.
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كثي������رة هي إذاً البواعث على اإلحباط من عودة احلق الفلس������طيني ،وتدخل في
دائرتها حال األمة العربية وما يعتريها من تفكك وفرقة ،وأزمات داخلية ،وأنظمة
دون مس������توى املرحلة ،غير راغبة في إحداث تغيير حقيقي في جسم األمة من
ش������أنه أن يوحدها ،وميضي بجدية في طريق مصاحلها العليا وحماية حقوقها.
وما شهدته قمة دمش������ق من تصدعات وشروخ يبقى عنواناً على حجم التدهور
احلاصل في هذا املجال.
ولع ّل ما هو أثقل وطأة؛ أن ينظر املرء إلى الوضع الفلسطيني الداخلي ،من فرقة
واقتتال ،أ ْف َ
ضتا إلى ش������به دولتني وشبه حكومتني .سيرى الناظر فئة من الشعب
الفلسطيني ارمتت في أحضان احملتل أمام الكاميرات ،وذهبت بعيداً في أجواء
تفاوضية غير عابئة بالقتل اليومي ألبناء شعبها .أما املؤسسات املرجعية فغابت
عن املش������هد الفلسطيني ،دون أن يرى رجل الشارع الفلسطيني بصيص نور في
نهاية النفق.
كل ما س������بق ،مع عدم نكرانه ،ال ميكن أن يكون احل َكم الوحيد على استش������راف
بأن الش������عب الفلسطيني ،بعد
مس������تقبل القضية الفلسطينية .بل ميكن اجلزم ّ
س������تني س������نة من النكبة وقيام الكي������ان االحتاللي ،وما يزيد عل������ى قرن من بدء
الص������راع؛ هو في واقع األمر بات أقرب لتحقيق آماله باس������تعادة حقوقه ،وعلى
رأسها عودة الالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم التي ُه ِّجروا منها سنة .1948

ما ُذكر من بواعث اإلحباط ليس صورة كاملة للمش������هد ،وال تقاس األمور دائماً
مبيزان واحد ،فلكل حس������اباته ونظرته في حتليل األمور .والصراعات املمتدة ال
يُحكم عليها بفترة زمنية مع ّينة ،حتى وإن نتجت من أحداثها وقائع ،ما ميكن أن
يدخل في دائرة االستراتيجي وله صفة الرسوخ.
إن املش������روع الصهيوني بنى اس������تراتيجيته الكاملة على ركنني ،ولهما
وهنا نقول ّ
عوامل إسناد :طرد الشعب الفلسطيني واالستيالء على أرضه .وكل السياسات
اإلسرائيلية ،وفي شتى املجاالت السياسية والعسكرية والثقافية والتجارية ،من
قبل احلكومات املتعاقبة خالل العقود املاضية؛ جاءت لتدعيم هذه االستراتيجية.
وقد راهن صانعو املشروع على عوامل عدة ،منها قضية تعاقب األجيال واختالف
الظروف مبوت الكبار ونسيان الصغار ،كما قال بن غوريون.
وجاءت ثقة الغاصبني بنجاح اس������تراتيجيتهم من مقارنتهم محاولتهم مع الشعب
الفلس������طيني اخلاطئة بتجارب االس������تعمار الغربي في الق������ارة األمريكية ،الذي
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مارس سياس������ة التطهير العرقي بحق السكان األصليني .وعليه؛ فسياسة القتل
واالضطهاد كفيلة بإنهاء قضية الشعب الفلسطيني ،كما كانت سياسة املغتصب
في العوالم األخرى.
ل������م ِيع ذلك املتعالي املتغطرس طبيعة الش������عب الفلس������طيني بخلفيته العقائدية
والثقافية العربية واإلس���ل��امية وكوامن القوة فيه التي تس������تعصي على الطمس
واإللغاء .ولم يخبر راس������مو املشروع الصهيوني عراقة هذه األرض وعوامل طرد
الغاصب املجبولة فيها ،التي لفظت كل املغتصبني من قبله.
بعد س������تة عق������ود ،ومع كل إمكانات الع������دو الصهيوني ومن يدعم������ه في العالم؛
لم يس������تطع أن يحقق حالة األمن له في فلس������طني .فكان أن حت ّول من مش������روع
إن اجلدار
توسعي ،إلى حالة التقوقع خلف جدران عازلة له عن احمليط املعاديّ .
برغم آثاره وآالمه املباشرة على الشعب الفلسطيني؛ يبقى عالمة فشل الستقرار
الكيان االحتاللي ،وهو مؤش������ر خوف كبير على مس������تقبل غير مضمون أو آمن
لهذا الكيان.
كان اجلدار بعد أن اس������تنفد الصهاينة كل مخزون الشراسة والقهر على الشعب
الفلس������طيني ،ومتثلت ذروة الهجمة على الفلسطينيني في انتخاب أرييل شارون
رئيس������اً للوزراء ،واعتباره بسجله اإلجرامي منقذاً للصهاينة ،فانتخبوه على هذا
األس������اس .كل ذلك ،برغم غلبته العس������كرية الظاهرة؛ هو داللة انهزام وانسداد
أفق في مواجهة الفلس������طينيني .ويعتبر منوذج «س������ديروت» وضربها بالصواريخ
الفلس������طينية؛ ذروة الصراع وحسابات الربح واخلس������ارة والنظر في املستقبل.
فهذه الصواريخ في نظر اإلس������رائيليني لها م������ا بعدها من تطوير ومدى متقدم،
ويدل على ذلك زيارة نائب الرئيس األمريكي ديك تشيني لهذه الرقعة في النقب
الغربي الفلسطيني احملتل سنة .1948
لم تتمكن كل أدوات الضغط العاملية على احمليط العربي ،برغم التواطؤ اإلقليمي
هنا وهن������اك؛ أن جتعل من الدولة العبرية كياناً مقب������والً ومندمجاً في املنطقة.
فحالة العداء لم تسقط ،والتطبيع لم يحصل ،وحالة النسيان لم تتحقق.
ه������ذه الدول������ة ما زالت عالة وليس������ت فيه������ا مقومات الصم������ود الذاتي ،فحجم
املس������اعدات من اخلارج هي ركن أس������اس في استمرارها ،فإن ُرفع الغطاء عنها
من قبل القوى الكبرى فلن تدوم طوي ً
ال.
وما زاد من صعوبة املوقف بالنسبة إلى املشروع الصهيوني أنه أخفق في جذب
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الك ّم األغلب من يهود العالم للعيش في فلس������طني احملتل������ة ،التي ال يقطن فيها
رغم كل اجلهود واحلمالت احملمومة الس������تجالبهم إليها س������وى خمسة ماليني
أن
الحظ ّ
يهودي ،من أصل ثالثة عش������ر مليوناً يعيش������ون في أرجاء املعمورة .وامل ُ َ
هذه املجموعة تعيش في فلس������طني في حالة عدم جتانس ،فهي عدة مجتمعات
مس������تجلبة من أماكن ش������تى ،بثقافات متنوعة وخلفيات لم تستطع السنون محو
تباينها.
ولم تس������عف ثقافة العائلة الصغيرة عند املستجلبني اليهود الغربيني ،التي تعطي
معدل تكاثر ما يقرب من  2.6مولود لكل أثنى مقابل ما يقرب من  6.2لكل أنثى
فلس������طينية؛ في إحداث توازن سكاني مع من بقي في فلسطني من أبناء الشعب
الفلس������طيني ،سواء في فلس������طني احملتلة س������نة  1948أو في الضفة والقطاع.
وبهذا؛ أصبح امليزان الس������كاني في فلس������طني التاريخية متساوياً على اجلانبني
مبا يزيد على خمس������ة ماليني للطرفني الفلس������طيني األصيل واملستجلب ،بينما
تتجه املؤش������رات لرجحان الكفة الفلس������طينية ليجعل الوجود الطارئ أقلية على
األرض الفلسطينية.
وفي ظالل هذه املؤش������رات املتضافرة؛ لم تعد خافية حال الرفض الفلسطينية
وباألخص منها
لواق������ع االحتالل .لقد مت التعبير عن ذلك في ش������تى املراح������ل،
ّ
انتفاضتان ش������عبيتان كبيرتان ،هما انتفاضة احلجارة وانتفاضة األقصى ،جعلتا
جيل ما حتت العشرين من الشعب الفلسطيني الذي يشكل القاعدة الدميوغرافية
من املنظور العددي؛ يعيش روح املقاومة وميتلئ إصراراً على اس������تعادة احلقوق
إن هذا املعطى كفيل وحده بصناعة املس������تقبل احل ّر
مهم������ا بلغت التضحي������اتّ .
للشعب الفلس������طيني .فحسابات االستشراف تنذر املش������روع الصهيوني مبا لم
يتوقع صانعوه ،بل أكثر من هذا؛ فاجليل الراش������د من أبناء الشعب الفلسطيني
انحاز بأغلبيته في انتخابات املجلس التش������ريعي في كانون الثاني /يناير 2006
خلي������ار املقاومة رغم كل محاوالت الترهيب املس������بقة ،وهو اخليار الذي يعتمده
مركز الثقل الفصائلي في الس������احة الفلس������طينية ،الذي تأتي حركة حماس في
مركزه ،ويض ّم الفتات عدة برهنت على حضورها وأدائها.
أن انحيازه إلى املقاومة لم
أن الشعب أ ّكد ّ
يكتشف املراقب للمشهد الفلسطيني ّ
يكن عبثياً ،فكان أن صمد في وجه احلصار اجلائر وسياسية التجويع اخلانقة،
ليفشل عملياً رهانات اش������ترك فيها العالم أجمع ،ولم تلن لهذا الشعب عزمية،
وظل واقفاً ومستعصياً على املعادالت القسرية التي يُراد فرضها عليه.
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وتس������اوقاً مع هذه احلقائق امللموسة والوقائع املاثلة أمام اجلميع؛ تواصل إبداع
األذرع العس������كرية لفصائل املقاومة الفلس������طينية وإيالمها الش������ديد للعدو ،بل
تس������جيلها إجنازات ميدانية دخلت التاريخ ،أجبرت احملتل على االنس������حاب من
قط������اع غزة ،وجعلته يتحاش������ى اجتياح القطاع كي ال يك������ون في مواجهة صالبة
املقاومني .لم يكن ذلك االنتصار ملموساً في بعده العسكري التكتيكي وحسب؛ بل
حملت اإلجنازات امليدانية استنتاجات ال ميكن إغفالها في املنظور االستراتيجي
كذلك .من ذلك مث ً
ال الدالالت التي ميكن اخلروج بها من جتربة أس������ر اجلندي
اإلس������رائيلي جلعاد ش������اليط واالحتفاظ به ح ّياً ملدة تقرب من سنتني ،في رقعة
جغرافية هي األكثر اكتظاظاً للسكان في العالم ،وهي كالكف املفتوحة للطيران
اإلس������رائيلي وش������بكات فاعلة من عم���ل��اء االحتالل الذين لم يدعوا وس������يلة إ ّال
أن جهازي
اس������تخدموها للحصول على طرف خيط يوصل إليه .يستنتج اجلميع ّ
«الشاباك» و«املوساد» لم يعودا يتف ّردان بتس ُّيد املوقف كما كانت عليه األمور في
أحقاب خلت.
أن جيش االحتالل بات من النوع الذي
وإذا اتس������عت النظرة؛ فس������نلحظ أيضاً ّ
يُقهر ،وس������قطت الدعاية الصهيونية التي حاولت إرهاب العرب والفلس������طينيني
بترويج مقولة التفوق النوعي للجيش ،التي متثل مرتكزاً لسياسة الردع التقليدي.
فاندحار ذلك اجليش من جنوب لبنان في صيف  2000وكذلك تراجعه وانكفاؤه
ف������ي صيف  2006بعد غ������زوه للبنان في محاولته للقضاء عل������ى املقاومة؛ منحا
بتبدل املي������زان وحضور معطيات جديدة خالفاً ملا يش������تهيه
االنطب������اع الواقعي ّ
الصهاينة.
لع ّل العالمة األبرز في قرب اس������تعادة احلقوق الفلسطينية؛ هو فشل الصهاينة
في كس������ر إرادة الشعب الفلسطيني .فالصراع ميكن أن يختزل بإرادتني ،واألكثر
صالبة منهما هي التي س������تؤول إليها األمور .لقد جن������ح جيل النكبة في توريث
القضية مبفرداتها الناصعة إلى األجيال الالحقة .فكانت فلس������طني حاضرة في
ذه������ن األجيال؛ فال الكبار ماتوا ،حيث إنهم عاش������وا إلى األبد باس������تمرار فكرة
االرتب������اط باألرض والرجوع لها ،والتي حمله������ا أوالدهم وأحفادهم ،وال الصغار
نس������وا ،بل أضحوا أكثر صالبة ،بل وشراس������ة في طلبه������م حلقوقهم .لع ّل جولة
سريعة في مخيمات اللجوء في الداخل واخلارج؛ تثبت مثل هذا.
لقد ّ
جتذرت ثقافة االرتباط بالوطن من قبل أبناء الش������عب الفلسطيني ،ومثالها
الصارخ فلسطينيو الداخل الفلسطيني احملتل سنة  ،1948الذين أزعجوا املشروع
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أن
الصهيوني بتمسكهم بالبقاء في فلسطني وعدم التخلي عنها .حدث ذلك رغم ّ
هذه املجموعة من الشعب الفلس������طيني بدت للوهلة األولى األسهل في التعامل
معهم من قبل منظومة االحتالل ،حيث مارس العدو سياسة «األسرلة» والتذويب
أن احلس������ابات الصهيونية أخطأت في هذه أيضاً .فقد
وفق������دان الهوية .ويبدو ّ
برهن فلس������طينيو الداخل احملتل س������نة  1948أنهم جزء أصيل في الصراع مبا
قدم أولئك املنزرعون في ذلك
يق ِّدمونه من إسناد إلخوتهم في الضفة وغزة .بل ّ
الش������طر األكبر من األرض احملتلة ،التضحيات والش������هداء ،على م ّر العقود ،من
مجزرة كفر قاسم ( )1956إلى شهداء «يوم األرض» ( ،)1976وصوالً إلى شهداء
«انتفاضة األقصى» ( .)2000ويتواصل احلضور الفلسطيني في الداخل احملتل
س������نة  1948تأ ّلقه في تطوير البرامج واملشروعات وأشكال التعبير عن االنتماء
وخدم������ة القضية ،مبا في ذل������ك املجهود الواضح في احلفاظ على املقدس������ات
ومقاومة تهويد املعالم التاريخية.
إن الش������عب الفلسطيني ،حتى
ومبعايير الوثائق؛ يكفي في هذا الصدد أن نقول ّ
هذه اللحظة ،ميلك -قانوناً  -أكثر من  %92من أرض فلس������طني التاريخية .كان
بإمكان من بقي من فلسطينيي  48أن يغتنوا مباليني الدوالرات من اإلسرائيليني
ل������و كان االرتب������اط بالوطن واهياً .وكذا حال فلس������طينيي املخيمات الذين عانوا
أشد أنواع املعاناة ،أو أصحاب األراضي من فلسطينيي الضفة الذين بنيت على
ّ
أراضيهم مغتصبات (مستوطنات).
لم يجرؤ اإلس������رائيليون بعد هذه العقود على التوس������ع في الق������رى واملدن التي
وس ِّويت باألرض س������نة النكبة ،وهي تزيد على ستمائة بلدة وقرية ،ولع ّل
ُهدمت ُ
هذا يش ِّكل محوراً مه ّماً في رسم معالم املستقبل.
لقد حافظ الفلس������طينيون على كيانيتهم الشعبية واملعنوية طوال العقود ،فكانت
حالة التكافل والتعاضد االجتماعي على اختالف أماكن االنتشار اجلغرافي ،كما
كان ملحوظاً تواصل فلس������طينيي اخلارج مع الداخل ،وتواصل الفلسطينيني معاً
احلد الذي اس������تدعى تدخل سلطات االحتالل
على جانبي اخلط األخضر إلى
ّ
لس������ن قوانني متش������ددة وإجراءات اس������تثنائية ُ
حتول دون ذلك التواصل وتعرقل
أن هذه احلالة متثل خزاناً
حتى عالقات املصاهرة .ال ش ّ
لتجدد اإلرادة
������ك في ّ
ّ
وللصمود ،ولوال ذلك ملا جنحت االنتفاضات والثورات ،وملا احتفظ الفلسطينيون
بعزميتهم في وجه حصار خانق تستحكم حلقاته منذ سنتني.
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ومع رسوخ هذه املعطيات الفلسطينية بكل ما ستفضي إليه؛ ميثل استمرار حال
يقض مضاجع الصهاينة .فقد جنح الفلسطيني
اللجوء الفلسطيني هاجساً كبيراً ّ
بالفع������ل في أن يجعل من لقب الالجئ ،على مضامينه الضعيفة ظاهرياً ،عنصر
قوة .فب������ات املخيم الذي يحوي الالجئني محضناً للثورات وخزاناً لالنتفاضات،
ودوحة يتخرج منها القادة والرموز ،الذين كانوا أوفياء له .فمشهد رئيس الوزراء
الفلس������طيني إس������ماعيل هنية وهو يروح من مخيم الش������اطئ ويغدو إليه ،برغم
املوقع الذي تب ّوأه في صدارة املشهد الرسمي؛ إمنا يبعث برسالة ذات مغزى في
اجتاهات عديدة ،منها ما للجوء من أهمية عند الفلسطينيني ،ما دامت محطته
األخيرة هي العودة للديار األصلية.
إن ه������ذه ال������روح يع ِّبر عنه������ا أيضاً فلس������طينيو املهجر ،الذين يؤك������دون هويتهم
ّ
الفلس������طينية موس������ماً بعد موسم ،ويقيمون األنش������طة والفعاليات لدعم صمود
مجسدين فكرة الشعب الفلسطيني الواحد ،التي طاملا حاول
أهلهم في الداخل،
ّ
املشروع الصهيوني نف َيها والفصل بني أبناء الشعب وتفتيتهم.

التوجه الفلسطيني الذي يتألق حتى
أن الصهاينة ليسوا محظوظني بهذا
واملؤكد ّ
ّ
في مواقع الشتات عبر أقاصي الدنيا .من ذلك مث ً
ال؛ استعداد فلسطينيي أوروبا
إلقامة مؤمترهم الس������ادس في الثالث من أيار /ماي������و في كوبنهاغن ،ويتوقعون
حضور اآلالف من أبناء الش������عب الفلسطيني من ش������تى أرجاء القارة األوروبية،
وهم بذلك يدحض������ون النظرية الصهيونية في العم������ق ،ويدفعون عجلة التاريخ
لتدور في اجتاهها الصحيح.

يُظهِ ر الفلس������طينيون في العالم متسكهم بحق العودة ،ويُعلون صوتهم ليسمع كل
املعنيني بعدم تفريطهم بهذا احلق ،سواء في الداخل أو اخلارج على حد سواء.
إن بقاء الفلس������طينيني بأغلبيتهم رغم كل هذه الس������نني في فلسطني التاريخية
ّ
وف������ي دول اجلوار ،وبعضهم يرى مدينته أو قريت������ه على مرمى البصر؛ ال ميكن
مرجحاً لكفة حسم الصراع
إ ّال أن يكون دافعاً ومح ِّرضاً ،ومخزونا اس������تراتيجياً ِّ
ملصلحة الفلسطينيني.
ليس������ت هذه التقديرات ضرباً من الرومانسية احلاملة التي جتافي الواقع ملجرد
أن املس������تقبل كما نت ّوقعه ،ونأمله ،ال يأتي
رس������م املالمح املرغوبة للمستقبل .إ ّال ّ
بالركون لواقع فلس������طيني وعربي س������ ِّيئ ،بل مبالحظة مك ِّونات الق ّوة في جسم
توجهات استراتيجية
الشعب الفلسطيني ورصدها واستثمارها ،وتوظيفها ضمن ّ

في الصميم – ماجد الزير

واعية .بوس������عنا أيضاً الرهان على متغ ّيرات قيادية حتمية قادمة س������تتعامل مع
املخزون االستراتيجي للش������عب واألمة ،لتوظفها بإرادة سياسية حازمة ملصلحة
حس������م الصراع .قد ال يكون هذا في سنوات قليلة قادمة ،ولكنه حتماً في األمد
املنظور أو املتوقع.
ثم������ة حت ّوالت كامنة حتت الس������طح ،وأخرى فوقه ظاهرة وبادي������ة للجميع .إنها
بأن
مؤش������رات تأتي للش������عب الفلسطيني بكثير من الوعود في س������تينية النكبةّ ،
الع������ودة بات������ت أقرب حقاً .وعلين������ا أن ندرك ما يتطلّبه املوق������ف من التعامل مع
التحديات بأقصى درجات اجلدية ،والعبور بالقضية إلى مستقبل جدير بالشعب
ِّ
الفلس������طيني وإرادته املتألقة وتضحياته اجلسيمة .ويبقى ذلك العبور في حكم
املمكن واملتاح بكل تأكيد.
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العدد التاسع – السنة األولى – حزيران (يونيو) 2008

�أوهن من بيت العنكبوت
أن الدولة العبرية تعيش أزمة وجود بعد س������تني س������نة من
الدالالت عديدة على ّ
وأن األمور آيلة فيها إلى زوال قريب .ومن الواضح
الص������راع العربي الصهيونيّ ،
أن حالة العداء لذلك السرطان املزروع في قلب العالم العالم العربي واإلسالمي
ّ
لم تكن في أوجها خالل العقود الستة التي خلت؛ كما هو في مثل هذه األيام.
وكل احمل������اوالت التي بُذلت إلفراغ القضية من عناصر ق ّوتها لغرض متكني هذه
الدولة من البقاء قد فشلت.
ويأتي حتجيم القضية إلى اإلطار الفلس������طيني الض ِّيق ،وإفقادها بُعدها العربي
واإلسالمي؛ من أبرز تلك احملاوالت الفاشلة.

ُق ِّدر لي أن أش������ارك عشية اخلامس عش������ر من أيار (مايو) اجلاري ،في أمسية
تلفزيونية امتدت ساعتني من الزمن ،مع قناة «الرسالة» الفضائية ،ذات التمويل
السعودي ،في دولة الكويت .وكانت استهالالً حللقات يومية حتمل العنوان «نحن
أقوى ..نحن أبقى» ،متتد ش������هراً كام ً
ال إحيا ًء للذكرى الس������تني لنكبة فلسطني.
وق ّدم تلك احللقة الدكتور طارق الس������ويدان من الكويت ،وش������ارك فيها الدكتور
ّ
وتدخل عبر
عصام البش������ير من السودان ،والدكتور على بادحدح من السعودية.
الهاتف العديد من الشخصيات واألفراد رجاالً ونسا ًء من املغرب وليبيا واألردن
أن التحدي مع العدو
وقدم وش������ارك؛ عل������ى ّ
وأوروب������ا .لقد أجمع فيها من أع ّد ّ
الصهيوني قائم ،واألمل بعودة احلق ألصحابه في أقوى حاالته .وفاضت قريحة
اجلميع بالتعبير ع ّما يجيش بخواطرهم ،ويؤمنون به اجتاه فلس������طني وش������عبها.
تخص
أن القضية الفلسطينية ال
وقد لفت نظري تأكيد أخوة العروبة واإلسالم ّ
ّ
الفلسطينيني وحدهم ،وزاد الدكتور البشير أنهم ،أي الفلسطينيني ،ال يحق لهم
التنازل عن األرض حتى إن أرادوا.
ل������م يكن ذلك كل املش������هد في تلك الرحلة ،والذي تعض������د القناعة واإلميان مبا
تقدم من أزمة الكيان الصهيوني .فقد اصطحبني أحد زمالء مقاعد الدراس������ة
املتوس������طة ،في «مدرس������ة احلريري» الكائنة في ضاحية ح ّولي مبدينة الكويت،
لزيارة الدكتور ناصر الصانع الذي اس������تقبلنا في بيته ،للتشاور في بعض هموم
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الشعب الفلس������طيني .وبالرغم من انشغاله الش������ديد في حملته االنتخابية قبل
عده املراقبون األقوى منذ
يوم���ي��ن من االقتراع على عضوية مجلس األمة ،الذي ّ
تأس������يس الدولة ،فلمست منه ما لفلسطني من مكانة في قلبه وعقله ،وكيف أنه
يتابع أدقّ التفاصيل في الساحة الفلسطينية.
وأتابع م������ع تلك الرحلة أيضاً وف������ي اليوم التالي ،وأثن������اء االنطالق ألداء صالة
اجلمعة ،مع زميل جامعي هذه املرة .إنه األكادميي الدكتور إبراهيم مهنا .حيث
استوقفني ،وأثناء جتاذب أطراف احلديث الفتاً نظري إلى عبارة مطبوعة على
س������يارة أمريكية الصن������ع كبيرة احلجم حديثة الطراز ،يب������دو على صاحبها آثار
نعمة الله عليه «إس������رائيل أوهن من بيت العنكبوت» .ولم يكتف صاحب السيارة
بذلك ،بل أضاف جملة باللغة اإلجنليزية هي نصاً «No Normalization With
 »Israelأي« ،ال تطبيع مع إس������رائيل» .يزيد من أهمية مبادرة صاحب السيارة،
صغ������ر حجم البالد التي تنتش������ر فيها بعض قواعد اجلي������ش األمريكي وجنوده،
والتي ال تُع ُّد الكويت نش������ازاً لوجودها ،بل تشاطرها في ذلك دول عربية عديدة
في املنطقة القريبة والبعيدة ،وكله في عداد املرفوض .حرصنا على أن نس������رع
قلي ً
معتد بنفسه،
ال لكي نرى س������ائق الس������يارة ،فإذا به ش������اب في مقتبل العمر،
ّ
فأشرنا إليه بالتحية ،فرد بسم ّو خلق ،كأنه يعرف سبب استحقاقه لها!

خصص حديثه للمصلني الذين
وختام املش������اهد خطيب جمعة ذلك اليوم ،الذي ّ
مألوا املس������جد وس������احاته الداخلية واخلارجية ،لذكرى نكبة فلسطني ،وما أل ّم
وعدد واجبات املس������لمني نحو القضية،
باألم������ة من ضي������اع تلك البقة الغالي������ةّ .
وضرورة عدم التقاعس عن نصرتها والوقوف إلى جانب أهلها.

أعتقد أن كل أرجاء العالم العربي واإلس���ل��امي فيها من مئات اإلش������ارات التي
حتاكي ما أسلفنا بذكره .وال يحتاج كل ذي أفق ،مهما كان محدوداً ،أن يستخلص
الع َب������ر مما تق������ ّدم ،فأزمة هذا الكي������ان الواهي العرى ،كم������ا وصفته عبارة ذلك
الش������اب ،هي أكبر من أن ينتش������له منها الرئيس األمريكي بوش بعبارات الدعم
الالمحدود ووعود البقاء احلاملة على اخلريطة عقوداً أخرى.
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العدد العاشر – السنة األولى – متوز (يوليو) 		2008

عمارة غزة يف تركيا
يس������تقبلونك ببشاش������ة وجه وترحاب منذ أن تطأ قدماك العتبة األولى للعمارة.
أن الساعة قد قاربت منتصف تلك الليلة .يجلس
منتشرون في كل أرجائها ،رغم ّ
أحده������م بالقرب من البوابة الرئيس������ية مهاتفاً أهله الذي������ن تركهم خلفه .إحدى
أن الهاتف قد ُر ِّكب حديثاً .والك ّل يستطيعون التواصل مع أح ّبة
عالمات فرحهم ّ
خلفهم وراءه يالقون مصير احلصار .هم عشرات الغزيني الذين ساقتهم األقدار
بعد معاناة إلى مستش������فيات مدينة إستنابول التركية ،لكي تجُ رى محاوالت طبية
لعالج ما بقي من أجسامهم.
وقد رتّب أهل اخلير على عجل منزالً ملن انتفى سبب وجوده في املستشفى ،ولو
مؤقتاً.
عمارة سكنية في منطقة شعبية في إحدى ضواحي إستانبول ،ترتفع في السماء
مقس������م إلى شقتني ،مبعدل غرفتني للواحدة .يرقد في
بخمس طبقات .كل منها ّ
ً
لهن ش������قة
كل منها ثالثة أبطال ،أو رمبا أخوات الرجال .فهناك جريحات أيضا ّ
خاصة.
لك ّل منهم حكاية جرحه اخلاص .وتتن ّوع اإلصابات وعمقها الواضح عند بعضهم
إلى حد الذهول والصدمة لزائرهم .ويعكس كل ذلك بشاعة ذلك احملتل ووحشيته،
التي تضرب ش������عباً أعزل ومحاصراً ،بشتى أنواع األسلحة .أجساد هزيلة تحُ ال
إلى أش���ل��اء ،ومن ُكتبت له أو لها البقاء يصعب عليه ،بل يس������تحيل على بعضهم،
إكمال باقي احلياة كغيرهم من البشر ،وهو حال غز ِّيي إستانبول أيضاً.
ه������ل نب������دأ بقصة مها أبو الهطل؟ فاحلامل في أش������هرها األخي������رة ،التي جاءها
الصاروخ األمريكي اإلس������رائيلي وهي تنشر مالبس أطفالها؛ كان معها أيضاً ابن
أخي زوجها ،ذو األربعة عشر ربيعاً ،فإذا بها تفقد ساقها ،ويفقد الصبي ساقيه.
وتعاني مها الحقاً آالم املخاض في إس������تانبول .وصادف وجودنا استدعاء سيارة
اإلسعاف لكي تنقلها إلى املستشفى ،في إحدى نوبات األلم املتكررة.

أم نتحدث عن محمد القهوجي وجهاد أبو زيادة؟ لقد فقدا بصريهما بش������كل تام
أو جزئي ،وغابت ذاكرة محمد مع بصره ،بعد أن كانت ح ّية بحفظ القرآن ،وهو
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ال������ذي كان يتغنّى بتالوته إماماً للمصلني .أما عزالدين البنا ،وأس������امة س���ل��امة،
فس������يالزمان الفراش بش������لل نصفي .وأخيراً ح������رب صيام ،الذي فقد س������اقه،
واستُشهد خمسة من األبطال محاولني إنقاذه ،فنجاَ ..
وقض ْوا!

جمعتن������ي تلك الزيارة ،على غير موعد ،م������ع إخوة من الصومال وتونس والعراق،
ش������ ّكلنا س������وياً وفداً لنزور اجلرحى ،بصحبة راعي املشروع اخليري الستضافة
اجلرحى ،األخ حتس���ي��ن متولي ،رئيس اجلمعية التركية للتضامن مع فلس������طني،
بالتع������اون مع وقف اإلغاثة اإلنس������انية .كنّا وقتها ممثلني ع������ن «احتاد املنظمات
اإلسالمية في أوروبا» ،الذي متثل فلسطني شاغ ً
ال له ،وال يتر ّدد عن نصرة أهلها
صباح مس������اء ،مع ِّبراً في ذلك عن التزام راس������خ من جانب مسلمي أوروبا بدعم
احلقوق الفلسطينية .وأتش������ ّرف بأن أكون عضواً مراقباً دائماً في هذا الصرح.
أن العالم
وبالع������ودة للوفد؛ فقد ع ّبرت الروح اجلماعية التي س������ادت خالله عن ّ
العربي واإلسالمي ،بشعوبه وطاقاته ومؤسساته األهلية ،بإمكانه أن يق ِّدم الكثير
ألهل فلسطني ،وأن يبدع في نصرتهم .وحال عمارة غزة في تركيا متثل منوذجاً
رائداً ملا ميكن أن حتدثه وسائل الدعم من تغيير ،ولو جزئياً ،في املعادلة.
فإن تواصل ش������عب فلسطني مع شعوب العالم العربي واإلسالمي؛
أكثر من هذا؛ ّ
يحقق معاني ال ميكن نقلها كما هي إلى أبناء األمة ،وتعريفهم بحقيقة ما يجرى
وأن
أن االحتالل وجرائمه ف������وق الوصفّ ،
ف������ي الداخل .س������يتحقق اجلميع م������ن ّ
أن
التضحيات واخلس������ائر فوق أن تُرصد م������ن بعيد ،إال أن تُرى عن قرب .يكفى ّ
أربعتن������ا أجمعنا بعد انقضاء تلك الزي������ارة على أنها جتربة فريدة في العمر ،فما
كان م������ن أعضاء الهيئة العمومية الحتاد املنظمات اإلس���ل��امية في أوروبا؛ إ ّال أن
زاروا أبط������ال غزة في الي������وم التالي ،في وفد عريض ض ّم عش������رين قيادياً على
مستوى القارة األوروبية.
رفع الروح املعنوية املتبادلة بني اجلرحى والزائرين في الوقت نفسه؛ هي حصيلة
أكيدة ملثل هذه املشاريع اخليرية .وهي مجدية كذلك لفهم الكيفية التي صمد بها
الشعب الفلسطيني طوال العقود املاضية ،والوقوف على طبيعة جراحه ومشاعره
بأن مآالت هذا الصراع محسومة ألصحاب
وكيف يفكر ،واستشراف املس������تقبل ّ
يعضون على ألم جراحهم ،ويصمدون في وجه احملتل.
احلق ،الذين ّ
ولع ّل في إجناب مها أبو الهطل ملولود س ّمته «محمد الفاحت» ،ولزواج حرب صيام
الالح������ق إلصابته وإجنابه لطفل؛ مل������ا يأتي بالدليل تلو اآلخ������ر على حيوية هذا
الشعب ،وقفزه على آالمه ،مواص ً
ال مسيرة ستكلّل بإذن الله بالتحرير والعودة.
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العدد احلادي عشر – السنة األولى – آب (أغسطس) 2008

قناة «اجلزيرة»� ..إ�شادة ال ّ
بد منها

اتسعت دائرة اإلعالم العربي بفضائه العاملي خالل العقدين املاضيني ك ّماً ونوعاً،
وتعددت مش������اربه وأهدافه ،وازدادت قنواته ،مع تفاعل واضح من مشاهدي كل
ّ
هذا الكم الهائل من القنوات التي قاربت األربعمائة .ويبقى أن األغلبية العظمى
تصدر
للش������عب العربي من احمليط إلى اخلليج ،تجُ مع على ريادة «اجلزيرة» في
ّ
قائمة األكثر جذباً للمش������اهدين .وأجد أن األس������باب ليس������ت قليلة لتتب ّوأ مكانة
كهذه.
������جل لـ«اجلزيرة» من إجناز؛ جناحها في إشعار املواطن
من أبرز ما ميكن أن يُس ّ
العربي حيثما ح ّل ،بأنها تالمس قضاياه وهمومه الشخصية ،مع كل التحفظات
التي ميكن تسجيلها .لقد ساعدتها على ذلك املهن ّية العالية مع التقنيات املتط ِّورة،
ما حسم املنافسة باكراً حتى أضحت خارج دائرة السباق لناحية صعوبة اللحاق
بها .أدهش������ني ذات م������رة حضور «اجلزيرة» على كل شاش������ات التلفاز في قاعة
«الترانزيت» في مطار إحدى العواصم العربية ،التي ترعى قناة أُنش������ئت ملنافسة
«اجلزيرة» ذاتها.
ال ريب في أن االهتمام بقضايا األمة ،وقضية فلس������طني في مركزها؛ قد ساهم
بفعالية في أن متلك «اجلزيرة» القلوب والعقول في رقعة ممتدة من العالم ترنو
لتمكني احلقوق وس������يادة العدالة في عاملنا الذي يعاني اختالالت جسيمة ،وفي
ص������دارة ذلك أن ينتهى االحت���ل��ال الذي يجثم على أوطانن������ا .وهنا يحضر أداء
القناة املتم ِّيز في تغطية ما يتعلق باحتالل فلسطني والعراق ،ما ساعد في جعل
ه ّم القضيتني حاضراً في ضمير األمة.
ال ميكن أن ينكر أي فلس������طيني ما لإلع���ل��ام عموماً ولقناة «اجلزيرة» على وجه
اخلصوص من أثر في س������ياق حضور القضية املركزية لألمة ومؤشرات التفاعل
معها ..ولم يقف ذلك عند حدود نقل اخلبر املج ّرد ،على ضرورته؛ بل وصل إلى
اجللي على ذلك في إحياء
درجة التن ّوع واإلبداع في طرق املوضوعات .جاء املثال
ّ
الذكرى الستينية لنكبة فلسطني على امتداد عام  ،2008واختيارها العنوان البليغ
«حق يأبى النسيان» ،وبأسلوب ال ميكن إال أن يورث القناة االحترام والتقدير من
كل فلسطيني وعربي ومناصر للعدالة .لقد ملس الفلسطينيون تأثير هذه احلملة
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اإلعالمية في إحياء الذاكرة واحلفاظ على حق العودة ،وهذا ما دفع مؤسسات
باملجتمع املدني إلى تكرمي القناة ،في شخوص طواقمها في غير مناسبة.
ل������م يقتصر اجلهد فوق اجلغرافي������ا العربية ،بل انتقل حي������ث ُوجد اخلبر أو ما
يه ّم العالم العربي في مختلف أنحاء البس������يطة .وهنا نذكر جتربة فلس������طينيي
أوروبا مع قناة «اجلزيرة» .فقد كانت القناة وطواقمها املهنية حاضرة في رصد
فعاليات املؤمترات الس������نوية الس������تة في أرجاء القارة ،ابت������دا ًء من مؤمتر لندن
 ،2003وصوالً إلى مؤمتر كوبنهاغن .2008
لق������د واكبت «اجلزي������رة» هذه النجاحات التي مثلته������ا فعاليات ذات وزن مركزي
ضم������ن تفاعالت القضية الفلس������طينية ،أضح������ت حدثاً مهماً ف������ي «الروزنامة»
الوطنية .وقد وصل املوضوع ذروته في مؤمتر فلسطينيي أوروبا السادس ،الذي
أحيا س������تين ّية النكبة في الثالث من أيار /مايو املاضي .فكان أن ش������اهد ك ّل من
يتابع «اجلزيرة مباشر» أحداث املؤمتر بجلستي االفتتاح واخلتام.
وقد انتقل اإلعالمي البارع غسان بن ج ّدو ،بحواره املفتوح من مؤمتر كوبنهاغن،
النبض الفلس������طيني الدافئ من
إل������ى أفق مفتوح على امتداد عاملي ،عندما نقل
َ
أقاص������ي األرض ،وجعل املتطلعني إل������ى العودة على متاس م������ع مدنهم وقراهم
املغتصبة ،ومع شتات شعبهم ومك ِّونات أمتهم.

ه������ذه املواكبة لفعالي������ات ذات وزن ،حتى ولو كانت ف������ي أقاصي األرض؛ جديرة
بالتقدي������ر ،وب������أن يلمس الش������عب الفلس������طيني على أرضه أنه لي������س وحده في
امليدان.
يعكس ذلك ما لإلعالم من دور في تسليط الضوء على األحداث املهمة .وال ّ
شك
في أن ذلك يرفع من عزمية الناش������طني في حقل العمل العام ألجل فلس������طني،
ومعه������م جماهير عريض������ة تلمس بالصوت والصورة إمكاني������ة أن تظهر األهمية
يجسد
القصوى ملجهوداتها ،وأن تلقى األصداء املالئمة إلس������هاماتها .ولع ّل ذلك ِّ
في الوقت نفس������ه ش������مولية القضية ،وتش������ابك معادلة الصراع العادل من أجل
استعادة احلقوق.
غني عن القول أن التأثير في املعادلة السياس������ية ال يقتصر على ساحة الصراع
ّ
في فلس������طني ،مبحدودية رقعتها اجلغرافية ،بل يش������مل مك ِّونات متعددة ،منها
رس������م أيضاً .فهذا
ما ترصده عدس������ة الكاميرا عبر العالم ،وما يُكتَب ويُقال ويُ َ
كله يُس������هم في إظهار أبعاد كان يصعب حضورها ،ولها تأثير كنقاط قوة لصالح
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الش������عب الفلس������طيني في موازنة عس������يرة مفروضة عليه .يدفع هذا إلى إعادة
النظر في تعريف املصطلح السياسي واإلعالمي «قلب احلدث» ،لناحية النظرة
األشمل للموضوع ،باستدعاء مجهودات دؤوبة والعبني لطاملا كانوا مغ ّيبني.
جتس������د حال ًة وتَبعث
يبق������ى أن نقول إن «اجلزي������رة» لم تعد مج ّرد قناة ،بل هي ِّ
ظاهر ًة ،ما دامت قد م ّهدت طريقاً وعرة ملن س������لك الس������بل من بعدها .وبهذا؛
������جلناه في حق «اجلزيرة» وطاقمها الدؤوب ،من جهود كبرى
فال ينس������ينا ما س ّ
ونوعية بذلتها قنوات أخرى عربية رائدة ،وإعالميون قاموا بأداء رائع في خدمة
عدة تستحق أن تُذكر هنا،
القضايا العادلة؛ وخصوصاً قضية فلس������طني .قنوات ّ
من بني الزحام ،كـ«املنار» و«األقصى» و«احلوار» و«الرس������الة» و«اقرأ» و«املجد»،
وغيرها من القنوات املتحدثة بالضاد وبسواها أيضاً.

في الصميم – ماجد الزير

العدد الثاني عشر – السنة األولى – أيلول (سبتمبر) 2008

للم�سريي ف�ضل

أتش������رف بأن أكون من الذين طاملا تعلّموا جديداً في لقاءاتهم معه .معرفتي به
ترجع إلى األيام األولى لتأس������يس مركز العودة الفلسطيني في لندن .استضفناه
في ش������هر متوز /يوليو من عام  ،1996لكي يحاضر عن عقلية الترانس������فير في
الفكر الصهيوني .هو صاحب رؤى متميزة ومع ّمقة ومدعومة باملعلومات والدالئل
ف������ي التعاطي مع الوج������ود اليهودي والصهيوني في فلس������طني؛ بل وحركته عبر
التاريخ في العالم .س������اهم بفعالية في وضع أس������س تعاملنا مع قضية الالجئني
وحق العودة في الغرب األوروبي.
نتحدث هنا بحزن عن فراق فقيد مصر والش������عب الفلس������طيني واألمة العربية
ّ
واإلس���ل��امية ،الدكتور املرحوم عبد الوهاب املس������يري .برحيله خسرت القضية
الفلس������طينية الكثير بتوقفه عن العطاء .ولع ّل العزاء هو تركه إرثاً ميكن اعتباره
حضارياً وحيوياً س������يكون نبراس������اً لألجيال القادمة ،كما كان منه ً
ال للس������ابقني
الذين عايش������وا الدكتور ونحن منهم .فالشعب الفلسطيني يع ّده في الصف األول
في معركة التحرير الش������املة الذي جتتمع فيه املقاومة والفكر والثقافة لتكتمل
مختلف مناحي الصراع.
وهو أيضاً فقيد مركز العودة ،الذي واكب مسيرته عضواً في هيئته االستشارية.
ومد يد العون بكل الوسائل لكي
يدخر جهداً وال وقتاً في تصويب مس������يرته ِّ
ولم ّ
تبقى قضية الالجئني ح ّية عبر األنشطة والفعاليات التي كانت وما زالت تُقام.
يرج������ع الفضل للدكتور عبد الوهاب في لفت نظرنا إلى األهمية القصوى لطرح
موضوع «قانون العودة اإلس������رائيلي» وأثره على الصراع في فلس������طني ،وحيوية
ذلك في الدفاع عن حق العودة ،وأن من الضروري تس������ليط الضوء على اجلانب
العنصري لهذا الكيان .كان يقول دوماً :ال ميكن أن نُرجع الالجئني الفلسطينيني؛
وأفواج اليهود تتدفق إلى فلسطني .وهذه وجهة نظر استراتيجية هجومية ذكية؛
بدل االنكفاء إلى موقع الدفاع السلبي.
وقد ق ّعد الدكتور عبد الوهاب لرؤية سياس������ية في التعامل الفلسطيني مع احل ّل
الشامل خالل محاورة السياسيني الغربيني؛ من قبيل الدفع باجتاه إلغاء «قانون
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الع������ودة اإلس������رائيلي» وتطبيق «حق العودة الفلس������طيني» ،كفاحت������ة إلنهاء حالة
االحتالل .نتج من هذه النقاش������ات مؤمتر دولي عن «قانون العودة اإلس������رائيلي»
أقام������ه مركز العودة في نيس������ان /أبريل من ع������ام  2002في جامعة لندن ،حتت
رعاية األمني العام جلامعة الدول العربية ،وصدرت أوراقه الس������ت عش������رة في
كتاب باللغتني العربية واإلجنليزية ،وللمسيري إسهامه الواضح فيه.
عاي������ش املرحوم مع القائمني على مركز العودة فكرة إنش������اء متحف فلس������طني
بلندن .كان مفعماً بالفكرة ،والحقاً محتضناً للمشروع ومتابعاً له .لقد شارك في
اجللسات األولى للتقعيد لألهداف والرؤية املنشودة ملشروع املتحف.
التقيت������ه مرة في إحدى زياراته للندن مصطحباً عقيلته الدكتورة هدى وحفيده،
معماري يجمع في خبرته الش������رق مع الغرب وعارفاً
وش������اورته في حاجتنا إلى
ّ
علي بالبرفيس������ور
بقضيتنا الفلس������طينية ببعدها العربي واإلس���ل��امي .فأش������ار ّ
املعماري ابن مصر؛ عبد احلليم إبراهيم.
وكانت نِع َم املش������ورة .فخالل ثالثة أيام طار إلينا البرفيسور إبراهيم وجلس في
لندن مبع ّية املس������يري جلس������ات عمل مكثفة مقرونة بزيارات ملق ّر املش������روع في
وس������ط لندن .ووضع رؤية معمارية مت اعتمادها ،حت ّولت اآلن إلى واقع مش������هود
في قلب العاصمة البريطانية .وكما كان املس������يري زاهداً في الدنيا ومتاعها ولم
يتقاض قرش������اً واحداً طوال س������ني تط ّوعه معنا ،كذلك كان صاحبه البرفيسور
َ
عبد احلليم إبراهيم الذي أعطى خالصة فكره ،كما أخبرني ،وهو احلائز جائزة
اآلغ������ا خ������ان في الفن اإلس���ل��امي؛ دون النظر إلى أجر م������ادي .عرفت ما تعني
فلس������طني وخدمتها لألصدقاء؛ حني أخبرني املس������يري أثن������اء تلك الزيارة التي
جاءت على جناح السرعة ،أنه يحتاج إلى أسبوعني لكي يرتب لعشاء مع صاحبه
إبراهيم في القاهرة ،من فرط انشغال األخير.
كثي������رة هي امليزات الت������ي كان يتحلى بها الدكتور عبد الوهاب املس������يري .ولع ّل
أوضحه������ا تواضعه الذي في م������ا نعتقد أورثه منازل العلم������اء .وقبل ذلك وبعده
أن جنازته ش������ارك فيها األضداد ،فقد جمعت
������ب اجلميع واحترامهم .يكفي ّ
ح ّ
اإلس���ل��اميني واليساريني ،وممثلي احلكومة مبستوى رفيع وجموع الناس .نسأل
الله لك الرحمة والغفران ..أيها الفقيد املعلّم.
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العدد الثالث عشر – السنة الثانية – تشرين األول (أكتوبر) 2008

فتحي التون�سي ..يروي!

«لم أفعل شيئاً غير اعتيادي ،لكننا لألسف ،في زمان أضحت فيه تأدية الواجب
بطولة ،وتس������تدعي الثناء» .كان هذا هو فحوى ر ّد الس������يد فتحي اجلوادي ،على
الترحي������ب احلا ّر ال������ذي قابلناه فيه حلظة دخوله مكتب مرك������ز العودة في لندن
زائراً .كان ذلك تعليقاً منه على كيلنا املديح الش������ديد له على مشاركته في رحلة
كس������ر احلصار البحرية األولى الش������هيرة ،التي جنحت في أن تصل إلى شواطئ
القطاع في الثالث والعشرين من شهر آب (أغسطس) املاضي ،وعلى متنها أربع
وأربعون شخصية من جنسيات مختلفة ،موزّعون على سفينتني.
بحب فلس������طني ،وال يكاد
يفخر فتحي التونس������ي باإلجناز التاريخي .فهو مفعم ِّ
يصدق حتى بعد رجوعه أنه ورفقاءه من مناصري احلق والعدل ورفع الظلم عن
املقهورين قد فعلوها .كم هو مت ّيم بكرم ضيافة أهل غزة وصبرهم وقفزهم على
اآلالم رغم احلصار .هو مغمور بس������عادة واضحة وهو يل ِّوح بيده بجواز الس������فر
الفلس������طيني الذي منحه إياه ومن معه الس������يد إس������ماعيل هني������ة رئيس الوزراء
الفلس������طيني .يبه������ر محدثه بتواضع الفت مقرون بطبيعة خجولة وابتس������امة ال
تفارق مح ّياه.
مما رأى من نظافة ش������وارع غزة مع وجود احلص������ار اخلانق .والحظ
انده������ش ّ
وأصحابه األمن املس������تتب ،الذي يجعل الناس يتحركون بحرية مطلقة .وحتدث
عن منوذج رائع للتكافل االجتماعي يس������تحقّ التس������جيل ،ت������رك أثره في انعدام
وجود متس������ ِّولني في ش������وارع غزة .وكل ذلك مختلط مبعنوي������ات عالية لك ِّل من
قابلهم خالل خمس������ة أيام قضاها في الس������جن الكبير .الغز ّيون من وجهة نظره
يح ّبون احلياة حال غيرهم من الشعوب ،وقد روى مشاعر الفتى سائد ابن الستة
عشر ربيعاً ،الفاقد إلحدى س������اقيه ،واملصاحب للوفد في طريق العودة للعالج،
والذي ع ّبر عن رغبته في لعب الكرة من جديد.
الرحلة مستقلّة منذ فكرتها األولى .جاءت من شخصية أمريكية .استمر اإلعداد
قرابة س������نتنيُ .جمعت أموالها على مدار أشهر .كان ال بد من شراء السفينتني،
فهما اآلن مملوكتان ملجموعة «غزة ح ّرة» ،ذلك لصعوبة اس������تئجار س������فن نظراً
خلوف أصحابها أو تر ّددهم من تدميرها من قبل البحرية احلربية اإلسرائيلية.
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ثمنهم������ا يقرب م������ن ربع ملي������ون دوالر .عملوا دون كلل وال مل������ل إلجناح الرحلة
التاريخية .ش������خصيات محترمة وذات وزن؛ تركت أعمالها وتفرغت رغم علمها
بأن الرحلة قد تطول.
ّ
أي منها كفي ً
ال بعدم املضي في
كثيرة ه������ي العوامل املثبطة واملخ ّذلة الت������ي كان ّ
الرحلة .أغربها وأصعبها؛ عدم تعاون سفارتي فلسطني في اليونان وقبرص مع
مناصري فلس������طني من الغربيني .حدث ذلك بالرغم من مبادرة هؤالء باالتصال
ومحاولة التواصل مع الس������فيرين .وانس������جم موقف احملس������وبني على «س������لطة
وكأن املناصرين يقترف������ون إثماً أو يرتكبون
رام الل������ه» في غزة مع الس������فارتني.
ّ
جرمية في محاولة كس������ر احلصار .وطاملا وصلت حتذيرات بطرق مختلفة بعدم
االتصال مع «احلكومة احلمساوية» ،حتى ال تحُ سب الرحلة عليها أو أن يوصموا
بـ«اإلرهاب».
فعل اإلس������رائيليون املس������تحيل إلرهابهم وتخويفهم ،بل وتهديدهم بشكل مباشر
وغير مباش������ر .رس������ائل عبر اجلواالت« :نتمنى أنكم جتيدون السباحة» .رسالة
بأن مناورة بحرية
أخرى لزوج متضامن������ة« :و ّدع زوجتك» ،وثالثة عبر القبارصة ّ
إس������رائيلية ـ أمريكية ـ تركية بالذخيرة احل ّية جتري يوم إبحار الس������فينتني .ثم
ج������اء قطع االتصاالت عن كل هواتف اجل������وال احملمولة مع املتضامنني .لم يكن
األمر سه ً
ال ،خاصة قبل ساعات من وصولهم لغزة .فالك ّل دون استثناء أصابهم
إعياء ش������ديد .لم يَب َق منهم أحد إ ّال تق ّيأ .أما شعور الغرق واملوت الوشيك فكان
حاضراً.
عاش������وا حالة تضامن وتعاض������د وتالحم نادرة .اتخذوا ق������راراً بعدم اإلبحار إ ّال
بقرار جماعي ،وأن ال يُج َبر أحد أو َ
املضي .وكانت اللحظة احلاسمة
يرغم على
ّ
املضي من عدمه ،وحينها ع ّبر ك ّل عن موقفه ،وكان لزاماً أن يتحدث اجلميع.
في
ّ
املضي وعدم الرجوع .ومتس������كوا باإلبحار في اجتاه واحد ،رغم
فتعاهدوا على
ّ
ً
ّ
ّ
أن س������يناريو الوصول كان األقل حظا في سلم التوقعات مع استحضار تهديدات
ّ
ضرب السفينتني في عرض البحر وإغراقهما مبن عليهما .فاضت دموع غزيرة
وهم يع ِّبرون عن مش������اعرهم .كل ذلك القل������ق والتر ّقب والتعب واإلعياء زال في
غزي على منت الس������فينة األول������ى ،التي وصلت إلى
اللحظ������ة األولى لصعود أول ّ
احملاصر.
الشاطئ
َ
ُنس������ى ألن������اس ودول كان لهم دو ٌر متم ّيز في إس������ناد الرحلة .موقف
مواقف ال ت َ
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حكومتَ������ي قب������رص واليونان اللتني رفضت������ا كل الضغوط لثن������ي املتضامنني عن
اإلبح������ار .والتغطية اإلعالمية املتميزة في الدولت���ي��ن واملتعاطفة مع الرحلة .بل
حد
الس������هر اليومي على أمن الس������فينتني من قبل حكومة قبرص .لقد بلغ األمر ّ
الغوص اليومي حتت الس������فينتني لئال تُلغّما ،فالك ّل يستحضر ما جرى لـ«سفينة
العودة» من تفجير قبل عقدين من الزمن .وأخيراً جاء موقف السيدة الفلسطينية
نورا الشوا ،التي رعت وجود املناصرين في قبرص على حسابها وفي بيتها طوال
وجودهم ،حتى أنهم رأوها تستحق موقع «السفير» ،عوضاً ع ّمن تن ّكر حلق متثيل
فلسطني.

لم تنتهِ حكاية تضامنهم بالوصول إلى ش������واطئ فلس������طني .بل كانت البداية في
حتوي������ل الفعل إلى مؤسس������ة دولية لرفع احلصار والتضامن مع غزة .مؤسس������ة
قائم������ة على عالقة وجدانية تو ّلدت بينهم كبش������ر عاش������وا جتربة العمر .عالقة
������تمدة الروح من رد الفعل احمللي ألهل غزة وفلس������طني في رفع معنوياتهم،
مس
ّ
وكذلك من حال اس������تنهاض التضامن اإلقليمي والدولي مع املظلومني في غزة.
إنه التضامن الذي اتخذ من هذه الرحلة منوذجاً يُحتذى .هي روح بدأت تتحرك
بفعل مماثل ،جتسد في شراكة بني احلملة األوروبية لرفع احلصار ،وحملة «غزة
حرة» ،ودخل ح ِّيز التنفيذ الفوري في الرحلة الثانية.
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العدد الرابع عشر – السنة الثانية – تشرين الثاني (نوفمبر) 2008

فل�سطينيو  ..48وحالة اال�ستع�صاء

������د ضارباً في التاريخ إلى أن يصل إلى
ه������م املنزرعون في األرض ،فجذرهم ميت ّ
جدهم كنعان .هم من أص������ ّروا على البقاء رغم التهجير اجلماعي .هم من رأوا
ِّ
األرض غير األرض ،والبش������ر غير البشر ،خالل أيام بل ساعات محدودة ،كمن
عاشوا كابوساً .هم من عانوا ألم الغربة وشقاءها وهم في ديارهم ،ودفعوا ثمن
بقائهم غالياً في جتربة ع ّز نظيرها في حيثياتها ونتائجها .وليس من ش ّ
������ك في
أن الباحثني عن املالحم والتراجيديا من صانعي الس������ينما العاملية سيجدون في
ّ
ً
جتربتهم فيضا مما يلهب اخليال بقصص واقعية تهت ّز لها األبدان.
إنهم فلسطينيو  ،48بحكايتهم مع الصهاينة الغاصبني ،التي بدأت مع اليوم األول
للتهجير اجلماعي ملعظم الشعب الفلس������طيني ،والتمكني للمشروع االستيطاني
اإلحالل������ي بكيانه الذي ينتحل لنفس������ه احلق في التاري������خ ويهيمن على احلاضر
ويصادر املستقبل.
هي قصة تش������ابه في بعض جوانبها نش������أة نبي الله موس������ى عليه الس���ل��ام في
كنف فرعون ،مع فار َقينْ فاق فيهما ش������ ُّر الغزاة الصهاينة طاغي َة الزمن الغابر.
ففرع������ون لم يحكم مصر غاصباً ،ولم يلحق األذى املنهجي مبوس������ى وهو يعيش
حت������ت رعايته .بينما يُراد للفلس������طيني وراء اخلط األخض������ر أن يرزح حتت نير
الغاصبني ،الذين ال ميتّون إلى األرض بصلة .وقد جرى في جوهر األمر التعامل
وكأن
مع هؤالء الفلسطينيني كأغيار ،ما دامت الالفتة هي «دولة اليهود» حصراً،
ّ
جد.
الفلسطينيني ال ميلكون هذه األرض أباً عن ّ
لكن ش������مس احلقيقة ال يحجبها غربال الوهم؛ ففي املثالَينْ انقلب السحر على
ّ
الس������احر .فال موسى تفرعن ،وال فلسطينيو  48تأسرلوا! فهم ببقائهم أفسدوا
على السارق هناءة سرقته ،وف ّوتوا على املجرم اإلفالت بجرميته .كانوا الشاهد
الدائم على شعب كان هنا ،وله احلق في هذه األرض .لقد أسهم فلسطينيو 48
في إظهار الوجه احلقيقي للمشروع الصهيوني اإلحاللي االنعزالي في املنطقة.
محسنة عن الواقع ،فكانت األسطورة تزعم
عبثاً حاول الصهاينة تس������ويق صورة
ّ
طوي ً
أن «واحة الدميوقراطية» هذه تش������ملهم برعايتها ،على قدم املس������اواة مع
ال ّ
اليهود ،ملجرد إفس������اح املجال أمام حزمة أصوات في «الكنيست» مث ً
ال لم حت ِّرك
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ساكناً ولم تس ِّكن متحركاً في معادلة محبوكة بعناية.
لم تعد الرواية مقنعة ألحد منذ زمن ،فهذا الوجود الفلسطيني املنزرع في أرضه
أن املش������روع مص ّمم مبواصف������ات عنصرية ،وها هو الكيان
التاريخية برهن كم ّ
يضيق ذرعاً باملؤش������رات السكانية املج ّردة لفلسطينيي  ،48بل يتعقّب جمعياتهم
ويشن حمالته على قياداتهم الفاعلة.
األهلية الناشطة،
ّ

كان الهالك مائير كاهانا ،قد ع ّبر صراحة وبدون مس������احيق جتميل ،ع ّما يُخالج
الطبقة املمس������كة بالزمام اإلس������رائيلي .فقد دعا كاهانا ،في س������بعينيات القرن
املاضي ،إلى التخلّص القس������ري من الوجود الفلس������طيني ضمن األرض احملتلة
س������نة  ،1948فطالب في كتابه «ش������وكة في عيونكم» ،مبحوهم قبل أن يستفحل
«داؤه������م» .هي أفكار ل������م ّ
تتبخر باغتياله ،ألنها لم تبدأ ب������ه ولن تقف عنده ،بل
تعتمل في أوس������اط صانعي القرار اإلس������رائيلي الذين يطيب لبعضهم احلديث
عن الترحيل اجلماعي القسري «الترانسفير» بصوت مرتفع ،ودون أن ّ
يرف لهم
جفن.
ثم������ة خيط يرب������ط األحداث الغائرة في وعي فلس������طينيي  48بع������د النكبة ،من
مج������زرة كفر قاس������م ( ،)1956إلى أحداث ي������وم األرض ( ،)1976فه ّبة انتفاضة
األقصى ( ،)2000وصوالً إلى أحداث عكا األخيرة .فهذا النس������ق املتواصل هو
نتاج مشروع مك ّرس للمس������توطنني اليهود ،لذا فإنه بحاجة إلى تبريرات بذرائع
فاضحة للنهج العنصري من قبيل التلويح املتواصل بعبارة «يهودية الدولة» ،بكل
استحقاقاتها وتبعاتها وتطبيقاتها العملية.

إن أحداث عكا التي اندلعت في الثامن من تش������رين األول (أكتوبر) املاضي،
أي ّ
ليس������ت اس������تثنائية .فليس من فراغ مهاجمة مئات العنصريني اليهود املواطنني
الفلس������طينيني وبيوتهم بذريع������ة «انتهاك يوم الغفران» .فهي حلقة من سلس������لة
ممت������دة .فالذين يقطفون ثم������رة االحتالل لن يتر ّددوا في التص ّرف باس������تعالء،
ألن أبصارهم تستأنس جتاهل حقائق التاريخ ومعطيات
وال يرون إال أنفس������همّ ،
اجلغرافيا في املنطقة التي استُزرعوا فيها قسراً.
إنها نفسية يفضحها ما علّق به احلاخام يوسي شيطرين ،رئيس املدرسة الدينية
إن «التعايش هو شعار،
اليهودية بعكا ،إثر اندالع املواجهات .لقد قال ش������يطرين ّ
وفي خامتة املطاف عكا هي مدينة مثل رعنانا وكفارسابا وحيفا ،ويجب احلفاظ
أن هناك خال ًفا .عكا هي عاصمة اجلليل ،آالف
على هويتها اليهودية .ال أعتقد ّ
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الس������نني من التاري������خ اليهودي .نحن هنا للحفاظ على الهوي������ة اليهودية ولتقوية
الروح والجتياز االمتحان القومي بشرف».
هل من رسالة أبلغ من هذه سوى اإلطالق املستمر لشعار «اقتلوا العرب» ،أو ما
صاح به جيران الفلس������طينيني من اليهود لسنوات طويلة بقولهم« :لستم جيراناً
بل أعداء».
نؤم������ن بأس������باب كثيرة أبقت القضية الفلس������طينية ح ّية فلم يس������تطع الصهاينة
طمسها وال إلغاءها ،لع ّل أهمها طبيعة الصهاينة ،التي تأخذ كل شيء وال تعطي
أي شيء.
أن املفاوض الفلس������طيني يعي هذه احلقائق .فما هو املرج ّو أن يتفضل
حبذا لو ّ
عدون مواطنني «عنده» ،ويسلِّط
يتوجه للتعامل
به الذي لم
السوي حتى مع من يُ ّ
ّ
ّ
مضي عقود ستة من أكذوبة
عليهم دعوات التهجير والطرد صباح مساء؟! فرغم
ّ
«العيش املشترك»؛ ما زالت احلقيقة شاخصة عن الطابع العنصري واإلقصائي
داخل ما يفترض أن تكون «دولة لكل مواطنيها».
احلي على وهم مقولة «املواطنة املتساوية»،
وإذا كان فلسطينيو  48هم النموذج
ّ
وزيف بعض اإلجراءات الشكلية التي تغلِّف اجلوهر الذي ال مجال للتعمية عليه؛
فإن السؤال ال ب ّد أن يقفز إلى حال املشروع الصهيوني مع أولئك الواقعني خلف
ّ
اجل������دار العنصري ،املوعودين بدولة «قابلة للحياة» في أجزاء مبعثرة من الضفة
والقطاع ،مرتهنة لـ«حسن نية» اإلس������رائيلي وحبيسة إجراءاته في «بناء الثقة»،
التي طال انتظارها.
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العدد اخلامس عشر – السنة الثانية – كانون األول (ديسمبر) 2008

ح�صـار و ح�صـار
ال ميكن أن ينكس������ر احلصار املفروض على غزة بشكل كامل من تلقاء نفسه ،أو
نتيجة كرم أخالق من فارضي احلصار ،وهم كثر .فعالم السياس������ة الالأخالقي
بالعموم ،ال يس������مح مبثل هذا .فاملطلوب أن يرضخ الشعب الفلسطيني وممثلوه
لإلمالءات األمريكية الغربية املخطوطة إس������رائيلياً .وهكذا طال أمد احلصار.
وبدا ما ميكن تعريفه بصراع اإلرادات بني انتظار انهيار أهل غزة أو اقتناع أرباب
احلصار بفشلهم في حتقيق مراميه .وبني هذا وذاك مت ّر املشاهد واألحداث.
إن فع ً
���ل��ا بحجم حصار دولي يحتاج لكس������ره ،إلى القيام بأفعال باألبعاد العاملية
ّ
وغير العادية ذاتها ،حتى تستطيع أن حتدث ثقوباً في جدار احلصار ،سعياً ألن
يتداعى ش������يئاً فشيئاً .ويساعد في تسريع هذا دخول العبني دوليني إلى جانب
الشعب الفلس������طيني في دعم صموده ومواجهة التج ّبر العاملي .وهكذا كان ،في
بعض املناحي ،بتكاتف مجموعات مناصرة للشعب الفلسطيني بالنجاح في كسر
احلصار بحرياً من موانئ قبرص إلى ش������اطئ غزة .وتوالت الرحالت بعد ذلك،
حتى وصلت سفينة السياسيني الغربيني ،وعلى متنها أحد عشر برملانياً ،مبا في
ذل������ك من رمزية عالية لوجودهم ،بل ولقائهم حكومة إس������ماعيل هنية ،وزيارتهم
للمستشفيات واملدارس ،واطالعهم على حقائق األمور وتفاصيلها.
كم������ا يُقال إن في احلركة بركة ،واالش������تغال في العمل للقضايا العادلة ،ككس������ر
احلصار عن غزة ،من ش������أنه أن يكش������ف بعض احلقائق غي������ر املعروفة ،ويخلق
فرصاً من املمكن أن تشكل فرجاً واختراقاً .فاملياه الدولية ،مث ً
ال ،ال سلطة ألحد
������إن اعتبار حكومة االحتالل
عليه������ا ،وال حتتاج إل������ى إذن لإلبحار فيها .كذلك ف َّ
نفسها منسحبة من غزة يقضي بالتالي بأنها منسحبة من مياهها اإلقليمية .أي
عد إجنازاً
إنه ال وجود حلصار بحري حقيقي على قطاع غزة .وهذا االكتشاف يُ ّ
لهؤالء الغربيني ،الذين تك ّبدوا عناء السفر عبر األمواج بأخطاره ،مبا فيه خطر
املوت.
فإن األطراف نفس������ها تقريباً التي تفرض احلصار على
عل������ى التوازي من ذلك؛ ّ
غ������زة؛ تتعامل م������ع حق عودة الالجئني الفلس������طينيني بطريقة ميك������ن اعتبارها
حصاراً سياس������ياً ،يحول دون رجوع الفلس������طينيني إلى ديارهم .وهناك ما مينح
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بأن التعامل بإيجابية مع حق العودة هو في احلقل السياس������ي الدولي
االنطب������اع ّ
من احمل ّرمات .بل حتى عند بعض السياس������يني الغربيني املتعاطفني مع القضية
الفلسطينية ،يجد املرء صعوبة في التعامل مع تطبيق حق العودة.
أن فك «احلصار»
لكن أس������وة بدروس كسر احلصار عن غزة ،يكون من الواضح ّ
املفروض على حق العودة ال يتأتى بدون إجراءات ووسائل وأساليب غير عادية.
ول������ذا؛ فال بد من اس������تحضار العبني ف������ي كل األبعاد والدوائر ،س������واء العربية
نعد امللتقى
منها أو اإلس���ل��امية أو الدولية ،باملستويني الرسمي والشعبي .ولعلنا ّ
تصب في كسر احلصار
العربي والدولي حلق العودة ،من ضمن التحركات التي
ّ
عن حق العودة ،استلهاماً من الفلسفة نفسها.
بل ينبغي املضي إلى شوط أبعد .فلماذا ال يرت ّد احلصار في موضوع حق العودة
إلى اإلسرائيليني أنفسهم ،من باب إبراز نقاط ضعف مشروعهم االحتاللي في
فلس������طني ،وضربه في مقتل ،من خالل إنعاش حق العودة الفلس������طيني وفرض
املطالبة بتفعيله كحقيقة تصنع احلدث وتشكل املوقف؟!
وملاذا ال نطرح قانون العودة اإلس������رائيلي ونحاصرهم فيه ،لكونه عنصرياً وغير
أن
قانون������ي؟! هن������اك الكثير مما ينبغ������ي قوله في هذا الش������أن ،وخالصة األمر ّ
حتقيق اختراقات نوعية وإجنازات ملموس������ة في هذا االجتاه وارد بقوة ،ما دام
قد توافرت اإلرادة ولم ينضب اإلبداع.
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العدد السادس عشر – السنة الثانية – كانون الثاني (يناير) 2009

امللتقى العربي الدويل حلق العودة� ..إ�ضاءات ال ّ
بد منها

هو ملتقى استثنائي بكل املقاييس شك ً
ال ومضموناً ،سواء على الصعيد الفلسطيني
أو العربي أو الدولي ،بعناوينه ومفرداته ودالالت ذلك وانعكاساته املستقبلية على
كل اجلهات املعنية املؤثرة واملتأثرة في مجريات القضية الفلس������طينية على حد
س������واء ،وأهمها الالجئون الفلس������طينيون وعدوهم اإلسرائيلي صاحب املصلحة
الكبرى في إسقاط حقهم في العودة إلى ديارهم.
دعا إلى امللتقى ،الذي عقد يومي  23و 24نوفمبر/تشرين الثاني املاضي بدمشق،
قرابة ستني جهة على اتساع العالم ،وخصوصاً املنطقة العربية من خليجها إلى
محيطها بكل تنوعها املهني والنقابي ،بل وخلفياتها السياسية املتعددة في اإلطار
القومي واإلسالمي واألممي.
وج������اء هذا االلتئام جتاوباً م������ع الفعاليات التي أطلقته������ا اللجنة العربية إلحياء
الذكرى الس������تني للنكبة والتي انبثقت من املؤمتر الوطني الفلس������طيني للحفاظ
على الثوابت الذي ُعقد في بدايات هذا العام.
أن امللتقى ح ّدد عنواناً ل������ه في اإلطار العربي
أول ما يُس������جل في هذا الص������دد ّ
والدولي حلق العودة وأس������قط قاصداً كلمة الفلس������طيني؛ ملا في ذلك من إرجاع
للقضية إلى مسارها الصحيح من كونها قضية عربية باملعنى القومي واجلغرافي
املمتد ،وقضية دولية باملعنى الديني اإلس���ل��امي الواس������ع املقرون بإرساء احلق
والعدل ونصرة املظلوم من أخوة اإلنس������انية في كل أنحاء العالم .وفلسطني في
البُعدي������ن حاضرة في قلب األمة العربية واإلس���ل��امية ،وهي مركز اهتمام عاملي
كبؤرة صراع يتجلى فيها الظلم والقهر بحق الش������عب الفلسطيني واحليلولة دون
ممارسة حقوقه وعلى رأسها حق العودة.
إن من ش������أن هذا التعامل اجلا ّد مع القضية الفلس������طينية أن يس������تدعي األبعاد
ّ
للتوجه اخلطير واملرس������وم بعناية إسرائيلياً
احلقيقية للصراع ،ما يعني مدافعة
ّ
بتنفي������ذ تآمري دولي وتواطؤ إقليمي لألس������ف ،من تق������زمي القضية في اإلطار
الفلسطيني الضيق ،وترك الفلسطينيني وحدهم يصارعون كل هذه القوى .ومن
هن������ا جاء البعد االس������تراتيجي الها ّم من االرتقاء ملس������توى التحدي والتعامل مع
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استرجاع احلقوق بكل مضامني القوة في القضية.
تأتي أهمية دمش������ق من اعتبارها مضيفة للملتق������ى مبا يحوي ذلك من دالالت،
ِحارات دمشق وجنبات مخيمات الالجئني
على اعتبار ّ
أن نس������يم فلسطني يعبق ب َ
الفلسطينيني املنتشرة في احملافظات السورية.
فس������ورية تس������تضيف ما يزيد على أربعمائة ألف الجئ طوال س������تني سنة خلت
من الصراع .وجتلى هذا الوجود مبش������اركة فاعلة من الالجئني عبر مؤسس������ات
املجتمع املدني الفلس������طيني في سورية وعلى رأس������ها جتمع العودة الفلسطيني
«واج������ب» ،وفي اإلع������داد والتحضير بإخالص لقيام هذا امللتقى والس������هر على
جناحه .وسورية تعني أيضاً أهمية التعاون الرسمي والشعبي في اإلطار العربي
إلرجاع احلقوق الضائعة وعلى رأسها حق العودة.
وإن من أُسس
جاء امللتقى ليس������لط الضوء على املخاطر التي تتهدد حق العودةّ ،
حتص���ي��ن هذا احلق التعاطي م������ع ما ميكن أن يغ ِّيبه .وهن������ا يأتي الدور العربي
الرسمي بالعموم القدمي اجلديد في التعامل غير السليم مع حق العودة بطريقة
تفضي إلى إسقاطه.
ونس������ ّمي في هذا املجال املبادرة العربية التي نصت في بنودها على «حل عادل
متفق علي������ه» دون النص على حق العودة لفلس������طني  .48وكذلك س������وء معاملة
الفلسطينيني املقيمني في بعض الدول العربية وخاصة فلسطينيي العراق ولبنان
وكذا حملة الوثائق املصرية من فلسطينيي غزة.
وك ّل هذا من ش������أنه أن يزيد اليأس في نفوس الالجئني ،ما يعني إمكانية قبول
بعضه������م بالهجرة إلى أماكن بعي������دة مؤقتاً ،أو األخذ بأي������ة حلول تطرح خالف
العودة لفلسطني سواء كانت تعويضاً أو توطيناً أو جتنيساً.
أن ُمسقطي حق العودة في البعد
أن يقرن امللتقى بني العروبة وحق العودة؛ يعني ّ
وأن مجهودات تبذل من شأنها مواجهة هذه
العربي ليس������وا وحدهم في امليدانّ ،
التنازالت.
وباالجتاه نفسه وفي مجال آخر؛ يأتي البعد الدولي عنواناً آخر للملتقى مبا فيه
من اختراق حلاجز ما يُ َع ّد محرماً في السياس������ة الدولية جلهة التعامل بإيجابية
م������ع حق العودة .حيث جنحت الدعاية الصهيونية برعاية من الدول الغربية ،في
فرض مقولة استحالة عودة الالجئني الفلسطينيني ملا في ذلك من تهديد لوجود
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الدولة العبرية ويهوديتها عند بعض األطراف.
إن مش������اركة شخصيات غربية برملانية وأكادميية وحقوقية على مدار يومني في
أن الرواية الفلسطينية بدأت تأخذ طريقها
مؤمتر حلق العودة وفي دمشق؛ يعني ّ
للعقل الغربي.
ونحن هنا ال نحدد جهة اليس������ار السياسي التقليدي فقط من الغرب األوروبي،
بل من تيار الوس������ط أيضاً ،من مثل البارونة جيني تونغ الناطقة الرسمية باسم
حزب الدميوقراطي���ي��ن األحرار في مجلس اللوردات البريطاني ،وزمالء لها من
البرملان السويس������ري واإليطالي واليوناني ،وإلى جانبهم ش������خصيات نافذة من
فرنس������ا وهولندا والسويد والنمسا وإسبانيا والدامنارك ودول أخرى .هو عصر
الزمان الفلسطيني الذي بدأ فجره يبزغ.
حض������ور هؤالء ل������م يكن ثانوياً ،وال حمل������ة عالقات عامة مج������ردة من املضمون
السياسي احلقيقي للملتقى ،بل جاء منسجماً ومتناغماً مع رسالة الداعني إليه.
ونذكر هنا السيد دميترس تسرينوس ،النائب في البرملان اليوناني ،الذي تفاعل
س������ريعاً مع نتائج امللتقى عندما ش������ارك في اليوم التالي لرجوعه من دمشق في
اجللس������ة العامة للبرملان اليوناني بكامل حضوره لألعضاء واحلكومة ،مبن فيهم
رئيس الوزراء ،واخلاصة بإقرار امليزانية العامة السنوية للدولة.
املخصصة له إلطالع البرملان على نتائج مشاركته في
إذ استهل تسرينوس الكلمة
ّ
امللتقى واللقاءات التي أجراها مع املسؤولني الفلسطينيني من حركتي «حماس»
و«فت������ح» .وطال������ب النائب اليونان بأخذ دورها في دعم الش������عب الفلس������طيني،
عده ظاملاً.
وضرورة كسر احلصار على غزة الذي ّ

احلضور الكبير للملتقى الذي بلغ خمس������ة آالف شخصية ،ممثلة ملؤسسات في
بلدانه������ا وذات ثقل في ذاتها سياس������ياً ومهنياً ومعنوياً ،م������ن قبيل رئيس الوزراء
املاليزي السابق محاضر محمد أو الرئيس السوداني األسبق عبد الرحمن سوار
الذه������ب أو املطران كابوتش������ي أو اللورد نظير أحم������د ،أو املئات من اإلعالميني
املرموقني من وزن حمدي قنديل صاحب برنامج «قلم رصاص» ،والفنانني وعلى
رأسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب والنقابيني ورجال السياسة.
اجلميع تنادوا للمش������اركة وتس������جيل حضورهم الفاعل ،وقد رتّبوا أنفس������هم في
مجموع������ات وتقاطروا بش������كل منظم على حس������ابهم في رح���ل��ات جوية خاصة
لكثرة عددهم من املغرب واجلزائر وتونس والس������ودان ومصر واألردن والكويت
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والسعودية وقطر والبحرين وعمان وتركيا وإيران وباكستان وأوروبا ،ومن أميركا
الش������مالية والالتينية وأستراليا وإندونيس������يا وماليزيا وغيرها من الدول .وهذا
أن باس������تطاعة املجهود املدني واألهل������ي أن يكون نافذاً وفاع ً
ال ومؤثراً في
يعني ّ
السياسة وضاغطاً باجتاه احلفاظ على احلقوق وعدم التفريط بها.
وقد كان احلضور النوعي في أروع صوره ممث ً
ال مبش������اركني األسيرين احملررين
س������مير القنطار ،عميد األس������رى العرب الس������ابق ،وس������لطان العجلوني ،عميد
األسرى األردنيني السابق ،في أعمال امللتقى .لقد أضفت مشاركتهما وكلماتهما
وتكرميهما ،بكل ما لديهما من رمزية ،دفعة معنوية للمش������اركني ،وجعلت أعمال
املؤمتر مفتوحة على مفاصل الصراع ،مبا فيها ملف األسرى.
ومن القضاي������ا األخرى التي عني بها امللتقى؛ مس������ألة حصار غزة ،الذي برهن
امللتق������ى أ ّنه ميثل ش������اغ ً
ال لألم������ة وألصح������اب الضمائر في ه������ذا العالم ،وقد
ّ
توجه بضرورة تفعيل التحركات الرامية لكس������ر
متخض������ت مداوالت امللتقى عن ّ
شجع
احلصار ،وحتويله إلى عبء أخالقي ثقيل على املش������روع الصهيوني .وما ّ
امللتقى على ذلك ،حضور عدد من طواقم س������فن كسر احلصار ،من شخصيات
عامة وبرملانيني ومتضامنني.
وقد ساعدت في جناح امللتقى التغطية اإلعالمية النوعية واملكثفة ،التي عكست
سجل للمنظمني
التقاط املؤسسات اإلعالمية القيمة السياسية للملتقى .وهذا يُ ّ
الذين فطنوا باكراً ألهمية حملة العالقات العامة باجتاه املؤسس������ات اإلعالمية،
وإب������راز نقاط القوة في امللتق������ى بحيث يضمنون أن النتيجة بحجم أهمية قضية
حق العودة ووزن احلضور وأهمية املضمون.
فإن هذا احلدث استطاع فرض ذاته ،إلى درجة أن يعثر الباحث
وفي احملصلةّ ،
على س������بعة وس������بعني ألف موضوع عنه في محرك البحث «غوغل» ،في أفضل
حاالت البحث بعد انعقاده بأسابيع قليلة.
إن امللتقى لم يساوم في أية قضية باجتاه حتصني احلقوق في طور
يبقى القول ّ
أن كل الوسائل متاحة للشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه،
استعادتها .فقد رأى ّ
مبا في ذلك حقه في املقاومة املس������لحة .وقد ع َّبر عن ذلك بكلمتني رئيس������ ّيتني
وضمن اإلعالن العاملي
للمقاومة الفلس������طينية وكذلك كلمة للمقاومة اللبنانية.
َّ
حلق العودة بنداً رئيسياً أكد هذه النقطة.
ش������ َّكل امللتقى حالة إيجابية على املس������توى الفلسطيني بالغة الداللة في ضرورة
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االنش������غال باله ّم العام الفلسطيني ،وطرح القضايا اجلوهرية التي تعني مقارعة
للمحتل وعدم ترك الساحة له ،في ظل انقسام فلسطيني حا ّد طغى على املشهد
خالل األشهر املاضية .وقد جنى الشعب الفلسطيني ثمار عقد امللتقى في القفز
وجتسد ذلك في التقاء تيارات وشخصيات
النسبي على حال اخلالف الداخلي،
َّ
فلس������طينية حتت س������قف واحد تعذر لقاؤها بهذا احلجم والكيفية في السابق،
وخاصة مبا حتمل من الفتات أو عناوين متباينة أحياناً.
وبش������يء من التفصيل ،فإن حضور منظمة التحرير الفلس������طينية بكلمة السيد
فاروق قدومي إلى جانب الس������يد خالد مش������عل ممث ً
ال للمقاومة الفلس������طينية،
وكذلك مش������اركة ش������خصيات من حركة «فتح» كهاني احلسن ،وحضور اجلبهة
الشعبية لتحرير فلسطني التي غابت عن املؤمتر الوطني الفلسطيني باكراً هذه
السنة ،بل ومشاركة املئات من مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني التي حصل
بني بعضها س������وء فهم في السابق مبا يعتري العمل العام من خالف في وجهات
نظر العاملني فيها .كل ذلك أوجد مس������احة حوار جا ّد ،وأذاب بعض اجلليد في
بعض طرق التواصل ،واملس������تفيد بالتأكيد القضية ،والش������عب الفلسطيني الذي
يحتاج إلى رؤية مناذج تُعنى بقضاياه.
كلّل امللتقى جناحه بإعالن دمش������ق العاملي حلق العودة الذي جاء منس������جماً مع
طم������وح الالجئني مبا يحفظ احلق نقياً دون ش������وائب لألجيال القادمة .فالبنود
الس������تة عش������ر جاءت مبا يع ِّرف احلق وتطبيقاته باعتبار العودة املقصودة لذات
هجر منها الالجئون ،وهذا احلق راس ٌخ غير قابل للتصرف
القرية واملدينة التي ّ
أو التنازل عنه أو املس������اومة عليه أو االنتقاص منه ،وهو حق فردي وجماعي وال
يسقط بالتقادم.
ورأى اإلعالن أن التمس������ك بحق العودة من أولويات املش������روع التحرري الوطني
وأن الدولة العبرية والقوى الدولية هي
الفلسطيني والعربي واإلسالمي والعامليّ ،
املسؤولة عن التهجير واإلبادة اجلماعية التي حدثت بحق الشعب الفلسطيني.
وأدان اإلعالن أية مشاريع تنتقص من حق العودة سواء أكانت تعويضاً أم جتنيساً
أم توطيناً أم وطن������اً بدي ً
ال ،مهما كانت صفة اجلهات التي تتبنى هذه املبادرات.
وطالب إعالن دمشق األمم املتحدة بضرورة اإلسراع بتفعيل حق العودة ،وطالبها
أيضاً باحلفاظ على وكالة األونروا وتأكيد أهمية دورها.
وجاء في اإلعالن أيضاً ضرورة أن يأخذ الفلسطينيون في الدول العربية حقوقهم
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املدني������ة ليحيوا حياة كرمية حتى يضطلع������وا بدورهم في العمل للعودة لديارهم.
ودعا املجتمعون إلى أهمية رفع درجة التنسيق بني العاملني في الدفاع عن حق
العودة وأيضاً البحث في آليات جديدة للعمل في طريق استعادة احلقوق.
وقد أولى امللتقى عناية خاصة ببعض القضايا وامللفات ووجه سبع رسائل خاصة
بشأن سورية ،رافضاً العدوان عليها ،ولبنان ودعم مقاومته وطالب باإلسراع في
إع������ادة إعمار مخيم نهر البارد ،إضافة إلى رس������ائل دعم للس������ودان .وع ّبر عن
امتعاضه ملا يحدث لالجئني الفلس������طينيني في العراق وضرورة رفع الظلم عنهم
حتى يعودوا لديارهم في فلس������طني .ورس������الة أخرى بش������أن احلصار على غزة
واألسرى والقدس.
كان امللتقى تتويجاً حقيقياً إلحياء الذكرى الس������تني للنكبة التي اس������تمرت طوال
عمت العالم من قبل الفلس������طينيني والعرب وداعمي احلقوق
عام  ،2008والتي َّ
الفلسطينية.
كانت الرس������ائل بليغة .وجنزم أنها وصلت بقوة للعدو الصهيوني الذي لم يخف
ارتباكه حيث طالب على لس������ان وزيرة خارجيته ليفني بضرورة إس������قاط مفردة
������ن قانون يج ِّرم
النكب������ة من مداوالت األمم املتح������دة ،ويفكر أيضاً بالذهاب لس ّ
فلس������طينيي  48إذا أحي������وا ذكرى النكبة .ف������ي األفق بوادر اس������ترجاع للحقوق
الفلسطينية رغم صورة اإلحباط التي قد تبدو في املشهد احلالي.

في الصميم – ماجد الزير

العدد السابع عشر – السنة الثانية – شباط (فبراير) 2009

حول العدوان على غزة ..م�شاهد ووقفات
ردود الفعل الش������عبية على العدوان اإلس������رائيلي البربري عل������ى قطاع غزة أكبر
من أن تحُ صى ،س������واء في املنطقة العربية أو عل������ى الصعيد العاملي .وما يعنينا
هنا وهو اجلديد ،ذلك الكم الهائل وفوق العادي من التأييد للحق الفلس������طيني
ف������ي العالم ،مبا ال يقتصر على املس������توى الش������عبي بل تع ّداه إل������ى مواقف دول
وشخصيات سياسية ومؤسسات إعالمية.
أن ُج ّل ما مت القيام به يدخل في دائرة اجلديد والنوعي والفاعل
وميكن اعتبار ّ
والنافذ ،بكل ما حتوي هذه األوصاف من معنى.
لم يكن أكثر املتفائلني من العاملني لفلسطني في القارة األوروبية مث ً
ال ،وهم الذين
يعانون من طغيان الس������طوة اإلس������رائيلية واالنحياز اإلعالمي والدعم السياسي
الرسمي للدولة العبرية ،يتوقعون أن تتبدل الصورة بشكل دراماتيكي خالل ثالثة
أن حت ّرك الشارع كان أسبق من إمكانية اللحاق به.
أس������ابيع من الزمان .بل بدا ّ
وقد وجدنا في حجم املبادرات التلقائية وتفاعالت التح ّرك اجلماعي ،ما طغى
على محاوالت التعتيم اإلعالمي اإلسرائيلي على اجلرائم املر ِّوعة في غزة.

في املقابل؛ لم يكن الداعمون لالحتالل اإلس������رائيلي في أوروبا ،الذين يعتبرون
ّ
مسخرة لهم ،يتوقعون هذا التح ّول اجلارف.
أنهم يتح ّركون في مساحة جغرافية
لم يتحس������ب أولئك لطوفان كهذا من التنديد باجلرائم الوحش������ية التي اقترفها
اجليش الصهيوني ،باتوا يشعرون معه بأنهم منبوذون على نحو غير مسبوق.
فبينما جرت محاوالت يائسة لتعزيز املوقف اإلسرائيلي ،مث ً
ال عبر نشر إعالنات
فإن التج ّمعات
في الصحف اليهودية األوروبية جلمع التبرعات جليش االحتالل؛ ّ
اليهودية ذاتها أخذت تش������عر بعبء جرائم احلرب اإلسرائيلية عليها في أوروبا
والعال������م .وكان يكفي ،مث ً
���ل��ا ،أن يقف النائب اليهودي ف������ي البرملان البريطاني،
جيرالد كوفمان ،مع ِّرضاً بالدولة العبرية ،ومقارناً بني اجلرائم اإلس������رائيلية في
غ������زة واجلرائم النازية بحق عائلته في أملانيا إ ّبان احلرب العاملية الثانية .أو أن
يقدم اإلعالمي الش������هير في القناة الرابعة البريطانية ،جون سنو ،فيلماً وثائقياً
ّ
ً
������اهد من غزة» ،كاش������فا حجم الدمار والصور التي لم
من غزة بعنوان «ما لم يُش َ
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يعرضه������ا اإلعالم الغربي ب������دون رتوش .لقد ك ّرر الفيلم ألكثر من س������بع مرات،
صورة رضيعة غز ّية احترقت ونهشت الكالب حلمها.
لقد تواصل احلراك اجلماهيري بال هوادة ،فن ُّظم اعتصام على مدار الس������اعة
أمام البرملانات الغربية ،مع إضراب عن الطعام لناش������طني غربيني حت ّولت غزة،
ومعها فلسطني ،إلى مركز اهتمامهم.
نفس������ها إلى بؤرة
وفي أتون ه������ذه التفاعالت ،انزلقت هيئة اإلذاعة البريطانية ُ
خيري جلمع التبرعات لضحايا
السخط اجلماهيري ،عندما رفضت نشر إعالن
ّ
غزة .كان ذلك إيذاناً بتبل ُور حملة ش������املة للضغط على الهيئة اإلعالمية العامة،
بلغت ح ّد اس������تهداف مكاتبها برش������قات األحذية ،وإحراق أف������راد من اجلمهور
قسائم االشتراك فيها .في املقابل؛ أخذت الصحف البريطانية تتسابق على نشر
مقاالت خلالد مش������عل ،وإس������ماعيل هنية ،كما فعلت «الغارديان» و«اإلندبندنت»
على التوالي ،ولن تكونا وحيدتني على األرجح.
إنه مش������هد جديد بالفعل ،تفاعل رغم موسم العطالت واألعياد والبرد القارس،
خرجت معه مظاهرات في ثمانني منطقة في فرنس������ا وحدها ،في العاش������ر من
كانون الثاني (يناير) ،بالتزامن مع املظاهرات التي شهدتها أربعون مدينة أملانية،
وخمس عش������رة مدينة إيطالية ،وكل العواصم واملدن األوروبية والغربية الكبرى
تقريباً.
وفي ظالل ذلك احلراك ،نش������أت حتالفات استراتيجية من أجل فلسطني ،أخذ
تض ّم عشرات املؤسسات والتجمعات واملنظمات في البلد الواحد ،مبا يؤذن بحالة
الصعد.
من النهوض املتزايد في تأييد قضية فلسطني العادلة ،على شتى ُّ
أما على اجلانب اآلخر من األطلس������ي ،فقد ُكس������ر حاج������ز اخلوف عندما خرج
الداعمون للحق الفلسطيني مبظاهرات هي األولى على هذا النحو منذ أحداث
أيلول (سبتمبر)  ،2001رافعة صوتها بكل جرأة ،ما يُنبئ بولوج مرحلة جديدة.

الالفت لالنتباه على مس������توى التحركات النوعية ،هو ذلك التس������ابق في العالم
أجم������ع ،لرفع دعاوى في احملكم������ة اجلنائية الدولية ،والهيئ������ات القضائية ذات
االختصاص في كل بلد ،على مجرمي احلرب اإلس������رائيليني .ففي هذا االجتاه
أمك������ن رصد حت ّركات في أكثر من عش������رين دولة ،وفي بع������ض الدول انخرطت
أكثر من أربع جهات في هذا املسعى ،في تفاعل إيجابي بات يش ِّكل حالة إرباك
للكيان الصهيوني ومجرميه.

في الصميم – ماجد الزير

أن العدو اإلس������رائيلي ق ّدم خدم������ة لم يك������ن يتوقعها للقضية
هن������اك من ي������رى ّ
َّ
الفلس������طينية ،رغم األلم الذي حل بأهل غزة .فق������د ربط األجيال اجلديدة في
املنطقة العربية والعالم بفلسطني ،وع ّرفها بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني،
وجنّدها للعمل لفلسطني كل في مجاله.
ر ّد الفعل لم يكن عارضاً وال عفوياً ،بل هو منهجي وذو هدف واضح .إنه الدعم
املطلق للحق الفلسطيني حتى تتحقق احلرية للشعب املظلوم.

221

222

كلمات على طريق العـودة  -مجلة العـودة

العدد الثامن عشر – السنة الثانية – آذار (مارس) 2009

�ستينية النكبة ..ذكرى خالدة
انقضت س������نة الس������تينية مبا َح َوت م������ن أحداث ،وليس من الس������هولة أن تُط َوى
صفحاتها من ذاكرة الزمن .فقد عنت للشعب الفلسطيني الكثير ،مبا حملته من
رمزية بش������هرها اخلامس منه ،حيث ذروة الذكرى التي تستدعي مشاهد النكبة
وآالمها ،وطموحات العودة وآمالها.
املمتد مبثاب������ة حت ّد مع احملتل الصهيون������ي الغاصب ،الذي حاول
كان موس������مها
ّ
انتهاز الفرصة كي يستمر في طمس التاريخ وتزويره باحتفاليات زائفة بتأسيس
لكن الفلس������طيني بدوره ،رغم ضعف إمكاناته ،وهو املُعت َدى عليه،
كيانه املزعومّ .
انتهز الفرصة ذاتها ليُبقي حقه في فلسطني ح ّياً ناصعاً.

رمب������ا حالت احلرب على غ������زة دون أن يتوقف املتابعون عند حصاد الذكرى في
لكن احلصاد ال يفقد حقّه من التس������جيل ،ولو
نهاية س������نة الس������تينية (ّ .)2008
متأخ������راً ،ف������كان لزاماً أن نرصد نص������راً آخر للضح ّية عل������ى اجلالد في ذكرى
املأساة.

أن حال الش������عب الفلس������طيني وقض ّيته بالعموم لناحية
ما ميكن تثبيته بكل ثقة ّ
ؤسسي في أنحاء عدة من العالم،
العمل الس������ترداد احلق ،آخ ٌذ بالتبلور بشكل ُم
ّ
مبا يس������مح بتنفيذ برامج عابرة للقا ّرات ،إظهاراً للرواية الفلس������طينية ودحضاً
لالدعاءات الصهيونية .وهنا نف ِّرق بني الش������عب الفلسطيني والعاملني لقض ّيته.
فالبُع������د الثاني مع تض ّمنه لأل ّول؛ هو في الواقع أوس������ع وأع������ ّم ،بل وأكثر نفاذاً
أمس احلاجة إليه ،مع عدم التقليل من الفلس������طينيني
وفعالي������ة ،والقضية ف������ي ّ
العاملني لقضيتهم ،وهم بال شك أساس في إعطاء الدافع املعنوي لكل مناصري
القضية عرباً كانوا أو عجماً .لقد ظهرت فعالية شبكة العمل للحق الفلسطيني
جل ّي������ة واضحة في ذكرى الس������تينية ،وكان لفعاليته������ا دور حيوي في قوة حضور
فلسطني في صدارة املشهد العاملي.
كانت اخلطوة الذكية باعتبار كل أيام عام  2008إحيا ًء للذكرى؛ مما و ّفر ُمناخاً
تعبوي������اً لكل أبناء فلس������طني ومناصريهم ،لكي يبقوا عل������ى تواصل مع القضية.
تتأس������س مستويات متنوعة للوعي بالقضية
ومن ناحية أخرى كانت فرصة ألن ّ
ً
ومفرداته������ا ،لكل من يجد نفس������ه معنيا بذلك .وكان منح تن ّوع األنش������طة وتع ّدد

في الصميم – ماجد الزير

برها ملضامني الس������تينية ،قدرة استيعابية
عناوينها وتضافر أش������كالها وعمق َس ِ
هائلة لهذه الذكرى ،ش������ملت أطيافاً واس������عة وش������رائح متن ِّوع������ة على امتدادات
جغرافية عص ّية على احلصر.

لقد س������اعد هذا وساهم في جناح املنافس������ة اإليجابية داخل الفضاء اإلعالمي
املفت������وح ،الذي أبدع في التباري في تس������ليط الضوء عل������ى جوانب القضية في
مراحلها التاريخية وأبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،في
إن بعض هذه
كل أرج������اء اجلغرافيا التي يقيم فيها الش������عب الفلس������طيني .ب������ل ّ
القنوات ما زال يطرح برامجه حتى هذه الس������اعة كقناة «اجلزيرة» ،في عرضها
للقرى الفلسطينية املد ّمرة ،كيف ال والستينية مؤهلة ألن تبقى ممتدة حتى أيار
(مايو) املقبل كذلك.

األجنبي منها .وهن������ا يأتي االهتمام باعتبار
ال نس������تثني من التغطية اإلعالمية
ّ
يتعلّ������ق بإحياء اجلالي������ات اليهودية في العالم للذك������رى ،وإقامتها «احتفاالت» لم
إن
تغب عن بعضها األس������ئلة املشككة في ما آل إليه املشروع الصهيوني .وحيث ّ
فإن
األحداث ف������ي الداخل تتفاعل باطراد ،وهو ما ترصده األوس������اط الغرب ّيةّ ،
ذلك يأتي مقروناً مع تصاعد موجة دعم قضية فلس������طني .ك ّل ذلك ساهم بقوة
في إعداد برامج خاصة بالرواية الفلسطينية ،على غير قناة غربية .وهذا ما لم
يكن حاضراً في السنوات السابقة.
إن سنوات االنتفاضة الثمانية األخيرة ،كانت رصيداً تراكمياً
نستطرد هنا لنقول ّ
مه ّماً في غير صعيد ،متخض عنها تن ّبه لكل مناسبة مهمة ينتهزها املشتغلون باله ّم
الفلس������طيني ،لكي ينطلقوا في سلسلة إبداعية جديدة من األنشطة والفعاليات.
ونعطي سهماً هنا جلانب املؤسس������ات املتفرغة على الدوام بأساليب احترافية،
لكي تبقى ش������علة العمل لفلسطني في وهجها املضيء على طريق احلرية .نذكر
هنا جتربة أكبر علم فلسطيني ،والقرية الفلسطينية في سوريا ،وجتربة «حكواتي
العودة» في لبنان ،ومؤمتر فلس������طينيي أوروبا احلاشد في كوبنهاغن .وال ننسى
مس������يرات العودة التي مضى فيها فلسطينيو  48صوب القرى املدمرة .وال يغيب
ع������ن أذهاننا كذلك قائمة طويلة من املهرجانات احلاش������دة ف������ي أرجاء العالم،
مخصصة للذكرى ذاتها ،لع ّل من آخرها «ملتقى حق العودة العاملي» ،الذي انعقد
في دمشق في تشرين الثاني (نوفمبر) في سنة الستينية.
لم يستطع ثقل الدعم السياسي الغربي وراء الكيان الصهيوني ،في تقدمي شيء
يُذكر أمام متاس������ك أصح������اب احلق ومناصريهم في ه������ذه الذكرى .وبهذا غدا
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التوتر الرس������مي اإلس������رائيلي واضحاً حتى من لف������ظ «النكبة» ،الذي طغى على
ذكرى «التأسيس» الدامية.

لقد تواصل التخ ّبط اإلسرائيلي ،حتى قرأ اجلميع أماراته في احلرب العدوانية
ماض
على غزة في األيام األخيرة من سنة الستينية .أما الشعب الفلسطيني فهو ٍ
على طريقته في رس������م خيوط فجر احلرية ،وقد بدأ نوره يتسلل واضحاً ليكسر
ظلمة االحتالل ،الذي بات أقرب من أي وقت مضى إلى األفول.

في الصميم – ماجد الزير

العدد التاسع عشر – السنة الثانية – نيسان (آبريل) 2009

عن املوقف الغربي من الق�ضية الفل�سطينية..

أن العدو الصهيوني هو املجرم املباشر في الظلم الواقع على
ال يجادل أحد في ّ
الش������عب الفلسطيني ،خالل س������تة عقود مضت من عمر النكبة ،وأنه َمن مارس
مباش������ر ًة عملية القت������ل والتهجير واإلبعاد وس������رقة األرض وغيرها من األعمال
أن هذه السياس������ات
الوحش������ية التي تدينه حت������ى النخاع .كذلك ال خالف على ّ
واس������تمرارها ه������ي ما تُبق������ي املنطقة برمته������ا في حالة حروب وتبقي الش������عب
الفلسطيني في وضع القهر وضياع احلقوق.
أي فلس������طيني ،وهو يبحث عن س������بل اس������ترجاع حقه ،أهمية الوقوف
وال يغفل ّ
على حقيقة العل ّو الصهيوني وبقائه متمكناً من االس������تمرار في تنفيذ سياس������ته
دون رادع ،في أن يس������بر غور هذه املعضلة بدراس������ة مك ِّون������ات القوة في الكيان
الصهيوني وس������بل احلياة لدي������ه التي جتعله غير عابئ بآهات الفلس������طيني وال
نداءات العرب واملسلمني الداعمني له.
ك ّل الظروف اجليوسياس������ية الت������ي حتيط بالكيان منذ تأسيس������ه ،تفيد بغرابته
كمش������روع دولة قياس������اً بالبلدان املعتمدة على ذاتها ،والتي ال نناقش معها دوام
احلياة .فحالة عدم االنسجام والتوافق تكاد تكون في كل شي مع احمليط العربي
فإن كل ما ميكن أن ينطبق على حالة االعتياد غير
واملس������لم في العموم .ولهذا؛ ّ
واردة هنا .وهنا يجيء دور الظروف الداعمة وعوامل البقاء .وال نتوقع للضحية
في أي حال اس������تمراء ما ال ميكن أن ينسجم مع السنن التي اعتادها البشر في
ّ
التجذر في األرض ومقاومة االنسالخ عنها.
كل العصور ،من
يبرز في ظل هذا ،الدور الغربي ،األوروبي واألمريكي على الس������واء ،في تأسيس
هذا الكيان ودعمه على الدوام ،وتذليل كل العقبات التي حتول دون اس������تقراره.
إن������ه دور نافى املنطق والعقل في كل مرة ،لكي تبق������ى حال التفوق لهذا الكيان.
كان ه������ذا منذ ما يربو على قرن من الزمن ،في دور أفضى لقيام الدولة العبرية
على أنقاض فلس������طني ،دون أن تتغ ّير السياسات إلى اآلن .وهنا جند أن نقاش
صلف هذا الكيان ،ال ينفصل عن التعاطي مع السياس������ات الغربية في الش������رق
األوسط.
لغ������ة األرقام ال تكذب ،وهي تعكس وصفاً دقيق������اً لبواطن األمور .فعندما يكون
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حجم التبادل التجاري األوروبي مع الدولة العبرية هو  27مليار يورو ،مبا معدله
 33في املائة من التبادل التجاري اإلسرائيلي لسنة  ،2007وبعدها تأتي الواليات
املتحدة بنس������بة  25في املائة ،بواقع  20ملياراً؛ فإننا إزاء مجموع إجمالي قوامه
أن املمس������ك بزمام الدولة
 58ف������ي املائة من التبادل اإلس������رائيلي .يعن������ي هذا ّ
العبري������ة ،بدرجة أو بأخرى ،بوعي أو بدون وعي ،هم الغربيون لألس������ف .ليس
هذا س������وى مؤشر واحد فقط ،فماذا لو استحضرنا املؤشرات األخرى ،كالغطاء
السياسي الغربي املتوافر دائماً للجانب اإلسرائيلي ،والدعم العسكري واإلسناد
االس������تراتيجي؟ إنها عوامل تتواصل وتتعاظم حتى بعد املجازر الوحش������ية التي
ارتكبها اجليش اإلسرائيلي في غزة على مرأى من العالم ومسمع.
تأخذ هذه احلقائق أبعاداً صارخة حينما يُعقد مؤمتران على التوالي في كوبنهاغن
ولندن ،لتتدارس ش������خصيات من سبع دول غربية كيفية منع دخول السالح إلى
غزة ،بينما تواصل هذه الدول تصدير األسلحة إلى جيش االحتالل اإلسرائيلي
وتغذيت������ه بطوابير من اجلنود أيضاً ،حيث يتقاطر بعض أبناء اجلاليات اليهودية
من أوروبا ومن حملة جنس������ياتها لكي يخدموا في اجليش اإلسرائيلي ،من دون
أي اعتراضات .بل ما زالت نس������بة من اإلس������رائيليني تف������وق التوقعات ،حتتفظ
باجلنسيات الغربية.
ال نورد هذه احلقائق يأساً من حتقيق إجنازات ،أو قنوطاً من إيجاد قنوات تخدم
استعادة احلقوق ،لكنه التش������خيص الالزم للمعضلة ،الذي هو اجلزء األهم في
فإن الضغط الفاعل على الغربي على جانبي األطلس������ي،
طريق العالج .من هنا؛ ّ
مسار ال غنى عنه في اجتاه تصويب الوقائع ونسج مستقبل احلرية بالنسبة إلى
فلسطني وشعبها.

في الصميم – ماجد الزير

العدد العشرون – السنة الثانية – أيار (مايو) 2009

فل�سطينيو �أوروبا وامل�س�ؤولية امل�شرتكة

ما كان الصراع في فلس������طني في يوم ما محلياً وإقليمياً فحس������ب؛ بل له أبعاد
ّ
حد حقبة
دولي������ة ال
تنفك عنه أيضاً .وهو بامتداده التاريخي الذي ال يقف عند ّ
املائة سنة املاضية ،وتوزّع املعنيني به مباشر ًة ،أي الفلسطينيني واليهود الصهاينة
على حد سواء ،في جميع أصقاع الدنيا؛ يحتم أن تتع ّدد الدول املعنية املؤثرة فيه
واملتأثرة به في ٍآن.
إن اليهود املُس������تجلَبني إلى فلسطني جاؤوا من أكثر ثالثة وتسعني
وعندما نقول ّ
فإن ذلك يعني أنهم وتلك الدول أصبحوا مرتبطني بوضوح بالكيان العبري.
بلداً؛ ّ
إنه ال يكون ارتباطاً عاطفياً أو وجدانياً فحسب؛ بل يتأتّى كذلك عبر سلسلة من
العالقات واملصالح التي لم تنقطع .وال نس������تثني من ذلك في الواقع؛ حتى بعض
الدول العربية التي ما زال اليهود الذين خرجوا منها يتواصلون معها بل ويؤدون
أدواراً مهمة فيها .ومثال املغرب ليس وحيداً في هذا السياق.

أن الدولة العبرية نش������أت وترعرعت ،وما زالت تعيش
املس������ألة األكبر من هذا؛ ّ
عل������ى امتداده������ا الدولي في بع������ده التاريخي والدميوغرافي وإس������قاطات ذلك
السياس������ية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية .ويتفنن املشروع الصهيوني في
توظيف ذلك ،تس������اعده حيوية الوجود اليهودي ،الذي ما زال رغم قلته العددية،
فاع ً
���ل��ا في محيطه وداعماً للكيان كجزء أصيل من هو ّيته املصطنعة .وال ش ّ
������ك
أن العالقة بني مواقع الوجود اليهودي والكي������ان الصهيوني جاءت بطريقة
ف������ي ّ
فرضت نفس������ها في معادلة النسيج السياس������ي بل واالجتماعي للدول التي يقيم
فيها اليهود.
في املقابل ،وليس هذا تعظيماً ،بوس������ع تشتّت الفلسطينيني إلى عشرات البلدان
يؤسس للمعادلة السابقة نفسها،
في أرجاء املعمورة نتيجة النكبة واالحتالل ،أن ِّ
لناحية إش������راكهم بش������كل أصيل في الصراع واعتبارهم أحد مك ِّونات الق ّوة في
اجلس������م الفلسطيني املقاوم ،وهنا نقصد دورهم في املقاومة السلمية من خالل
بأن الدور ل������ن يرتقي إلى ما وصل إلي������ه اليهود ،لظروف
وجوده������م .مع وعينا ّ
موضوعية من أهمها اختالف طبيعة أوجه التجانس مع احمليط احمللي من جهة
والوجود الفلسطيني أو اليهودي من جهة أخرى لصالح اليهودي ،وكذلك ارتباط
املصالح وتداخلها.
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يحتاج هذا الدور لكي يأخذ ش������كله املأمول ،مبادرة ذاتية من قبل الفلسطينيني
حيثم������ا ُوجدوا .ولعلنا نعطي خصوصية للوجود الفلس������طيني ف������ي أوروبا لغير
سبب ،كتنوع الدول في القارة ،وظروفها وتأثيرها في املعادلة السياسية الدولية،
ومصاحلها الكثيرة والكبيرة في الشرق األوسط .ونضيف إلى ذلك أيضاً تعويل
الدول������ة العبرية على أوروبا بش������كل يخرجها من حال العزلة وعدم االنس������جام
وانع������دام القدرة على االنخراط في احمليط العربي واإلس���ل��امي .من هنا تأتي
أهمي������ة تبل������ور دور حيوي لفلس������طينيي أوروبا ،حيث نش������اطهم ال غنى عنه في
تعديل امليزان في الغرب األوروبي ،ما يمُ كن أن يكون قطعاً لش������رايني احلياة عن
االحتالل في فلسطني.

وق������د بدأت منذ أعوام بوادر دور مهم في تش������كيل حركة واعدة داخل اجلس������م
الفلس������طيني األوروبي ،ع ّبرت عن نفسها بتشكيل مؤسس������ات وتنظيم فعاليات
ورس������م خلطوط عالقة مع العديد من اجلهات الغربية الرسمية والشعبية .لقد
آتت تلك اخلطوات بعض أُكلها في س������يل األنش������طة وحجم التفاعل مع أحداث
غزة واحلرب الشرسة عليها .ونذكر أيضاً التأسيس ألنشطة ثابتة وممتدة ضمن
تواريخ وطنية ،استطاعت أن تدخل إلى الروزنامة السنوية الفلسطينية؛ كمؤمتر
فلس������طينيي أوروبا الذي تُقام نس������خته السابعة هذه الس������نة في مدينة ميالنو
اإليطالية ،وكان مؤمتره السادس قد انعقد في الدمنارك وشهد حضور أكثر من
عشرة آالف فلسطيني على صعيد واحد.
ال يقتص������ر الدور في ما ن������رى على البُعد القا ّري األوروبي احمللي فحس������ب ،بل
ميكن دور فلس������طينيي الش������تات األوروبي أن يكون عام ً
ال مهماً داخل الس������احة
الفلس������طينية ،وهي تشهد إعادة لرسم خريطتها السياسية والتنظيمة الداخلية.
هنا ميكن أن يكون الصوت الفلس������طيني في الش������تات مه ّماً في لفت النظر إلى
وحدة الشعب والتقعيد ملعادلة جديدة قائمة على عدم االستفراد وإفشاء أجواء
الدميوقراطية ،دون إغفال التجربة الدميوقراطية التي مارس������ها الفلسطينيون
في الضفة والقطاع عبر انتخابات املجلس التشريعي في عام .2006

ال يقتصر املوضوع على الدافع الذاتي ،بل يحتاج إلى إعطائه أهمية على جدول
أعمال صانع القرار الفلس������طيني ،س������لطة كان أو حزباً ،ملصلحة أن ّ
يوظف دور
الفلس������طينيني في العالم وأوروب������ا على وجه اخلصوص ،وتقدمي س������بل الدعم
املعنوي لهم ،وإش������راكهم في البرنامج الوطني الفلسطيني ،والتنسيق معهم على
الدوام ..إذن فاملسؤولية مشتركة.

في الصميم – ماجد الزير

العدد احلادي والعشرون – السنة الثانية – حزيران (يونيو) 2009

م�ؤمتر فل�سطينيي �أوروبا ال�سابع ..نقاط ت�ستحق الت�سجيل
في الثاني من أيار (مايو) من الس������نة احلادية والس������تني من عمر النكبة ،ارتسم
مشهد فلس������طيني في مدينة ميالنو شمال إيطاليا ،ش������ارك فيه عدة آالف من
أبناء الشعب الفلسطيني من القارة األوروبية ،وانضم إليهم أبناء اجلالية العربية
ف������ي البلد ليصبحوا عش������رة آالف .تابع فعاليات النس������خة الس������ابعة من مؤمتر
فلس������طينيي أوروبا املاليني من العرب والفلسطينيني عبر العشرات من القنوات
الفضائية.
الصورة بال رتوش كانت مليئة باملعاني والدالالت التي تقع في خانة االستراتيجي
النافذ من األفعال .تعلن كلها أن مخزون القوة لدى الش������عب الفلسطيني ما زال
في عافيته .وتعكس فش������ل املش������روع الصهيوني في حتقيق أح������د أهم أهدافه
في اس������تقراره على أرض فلس������طني وإفقاد الشعب الفلسطيني لباعث استمرار
املطالبة باحلقوق مع تقادم الزمن.
أثبت اس������تمرار انعقاد املؤمتر في بلدان أوروبية مختلفة باش������تراك مؤسس������ات
فلسطينية محلية متنوعة التجارب ،أن العمل الشعبي الفلسطيني لم يعد مج ّرد
ر ّد فع������ل عاطفي ينقض������ي .نحن أمام عمل منظم واضح األهداف ربط نفس������ه
بالتمس������ك بحق العودة .ودخل الروزنامة الوطنية الفلس������طينية كأحد األنشطة
املهمة التي تترقبها اجلماهير الفلس������طينية حيث حلّت .فاألسئلة تبدأ مع انتهاء
أي مؤمت������ر عن القبلة القادمة والضي������وف احملتملني وهل من جديد في اجلعبة
وتوقع األعداد التي ستحتش������د .وهو بذلك يتعاظم في قوته بتزايد أبناء الشعب
الفلسطيني الذين اعتمدوه لهم ولعائلتهم موعداً سنوياً ثابتاً ،وأصبح يشكل لهم
حضناً دافئاً يعبق بروائح الوطن في ج ّو الغربة الغربية القارس.
هذا النموذج م������ن املبادرات يدخل ضمن دائرة النهض������وي من األفعال الوطنية
الفلس������طينية ويس������اهم في رفع وتيرة األداء العام في طريق اس������تعادة احلقوق.
نلمس هذا في أعداد املؤسس������ات والشخصيات الفلسطينية منها والعربية التي
تبدي رغبة في املشاركةَّ .
غذى هذا الشعور والتحفز مضامني اخلطاب للمؤمتر
التي رفعت من س������قفها ،في ظل األجواء الفلس������طينية الت ّواقة للتأثير العام في
املعادلة الداخلية واإلقليمية والدولية .وكان نوعياً هذه الس������نة االنتباه اإلعالمي
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ألهمية املؤمتر واحلرص على بث وقائعه على الهواء ،وتوا ُفد الصحفيني من غير
جهة باكراً ليرصدوا فعاليات املؤمتر.
جتس������دت في املؤمتر بالغة األهمية.
رس������الة الشعب الفلس������طيني الواحد التي ّ
يبدأ هذا في وحدته على صعيد القارة .وحتقيق هذا ليس بالس������هولة التي تبدو
حتى في البلدان األوروبية .فقد تطلب حضور املئات من فلس������طينيي الدمنارك
والس������ويد ب ّراً سفر ما يزيد على عشرين س������اعة متواصلة ،ما يعني يومي سفر
للوصول إلى حيث احلش������دّ .
ونظم������وا املؤمتر مع باقي إخوانه������م والوفود التي
حضرت من مخيمات الش������تات ومن فلسطني ،من نهرها لبحرها مع فلسطينيي
 ،48معلنني جميعاً أن ما يقرب من  11مليون فلس������طيني هم جسد واحد .رغم
ما يبدو من فرقة سياس������ية .جلسة االفتتاح كانت تعطي هذا املعنى وقفزت فوق
اللون السياسي وإحداثيات اجلغرافيا التي ترسم خريطة الشتات الفلسطيني.
مستقبل الصراع حول فلسطني ومآالته كانت مالمحه مقروءة في املؤمتر ،وذلك
من خالل أعداد الش������باب الفلس������طيني في أوروبا الذين حضروا وش������اركوا في
التحضي������ر لفقرات املؤمتر في غير مجال وإجناحها .والنجاح في نقل املفردات
األساسية للقضية لهم رغم قوة الصهر الثقافي واحلضاري األوروبي .شاهدهم
وهم يغنون للوطن ويرفعون شعارات العودة ويجدون في العلم الفلسطيني والكوفية
هوية لهم .ويتطلعون إلى التماهي مع رموز العنفوان الفلس������طيني املتجس������د في
أهلنا في الداخل الفلسطيني ورفضهم للظلم ومقاومتهم لالحتالل.
ونسجل أيضاً رسوخ العمل املؤسسي املنبثق من املؤمتر ،الذي اعتمد التخصص
ف������ي قضايا مع ّينة ،لكي يك������ون اإلنتاج والفعالية عمودياً ويمَ ّد جذوره لتترس������خ
وال تعتريه������ا االرجتالية والش������خصانية .وهذا ما ميكن أن يُبن������ى عليه .فكانت
«احلمل������ة األوروبية لرفع احلصار» و«جتمع األطباء الفلس������طينيني في أوروبا»،
وينطبق ذلك على املهندس���ي��ن واملعلمني واملرأة والش������باب .وقطعت كلها أشواطاً
معتبرة ،وس������اهمت في أن تكون حاضرة في تش������كيل الوعي الفلسطيني بأهمية
دور كل شرائح الشعب حيث حلّوا ،واملساهمة في دعم صمود أهلنا في الداخل،
وخصوصاً خالل احلرب األخيرة على غزة .كان األطباء الفلسطينيون في أوروبا
في قلب املعركة يُسعفون ويداوون ويعانون كما إخوانهم.
ما تحَ قق أضعاف ما تقدم .ونختم زاويتنا بتأكيد أن تضحيات أهلنا وشعبنا في
الداخل الفلسطيني لها الفضل األكبر في التأثير على فلسطينيي أوروبا وغيرهم

في الصميم – ماجد الزير

من فلس������طينيي اخلارج .فهم مبا قدموا ويقدمون كانوا أحد العوامل األساسية
التي أ ّثرت على تَبلْور الهوية الفلسطينية العربية اإلسالمية لفلسطينيي أوروبا.
بل وكانوا املن ّبه الدائم الذي يُجنب اجلميع حال االس������ترخاء والكس������ل والركون
لتبقى وتيرة العمل في أوجها ،وتُورث حالة قلق مشروعة للكيان اإلسرائيلي بأن
مستقبله في خطر!
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العدد الثاني والعشرون – السنة الثانية – متوز (يوليو) 2009

الالجئ الفل�سطيني ..القويّ رغم �ضعفه!
ه������م أبناء وطن واحد ،كانت منه نقطة اقتالعهم من بيوتهم إلى فضاء باتس������اع
العالم ،يبدأ من داخل الوطن ذاته .فارقوه رغماً عنهم .قض ّيتهم كانت وما زالت
واحدة ،وعناوين ه ّمهم السياس������ي هي نفسها .تستطيع أن تصف حياتهم طوال
سني ابتعادهم القسري عن أرضهم باملأساة ،فهي وإن اختلفت تفاصيلها حسب
فإن النتيجة واحدة.
ما ترتئيه سياسة «املضيف» بحسن ن ّية أو غيرها؛ ّ
عد ّوهم األساس������ي واحد يتر ّبص بهم حيث حلّوا ،س������واء بيديه أم بأيدي غيره.
يرون������ه ين ّكل بإخوتهم الذين بقوا في كنف الوطن ،فس������اهم في أن تبقى بوصلة
س������فينتهم تتجه دائم������اً نحو البداية ،رغم توزّعهم في أكثر من تس������عني بلداً في
قارات الدنيا كلّها .إنهم الالجئون الفلسطينيون.
ال ي ّدع������ي منهم أحد أنهم ليس������وا ضعفاء مقابل عدو صهيوني ش������رس ،ميتلك
حتصل عليه مقاوموهم
ترس������انة أس������لحة متط ِّورة ،ال يُقارن بها بعض من العتاد
ّ
خالل س������تة عقود مضت م������ن الصراع .يزيدهم ضعفاً ما ي������رون من طول حبل
املمتد آالف األميال من االجتاهات األربعة ،ليصل إلى عد ِّوهم بأش������كال
احلياة
ّ
سياس������ية واقتصادية وعس������كرية وغيرها من مق ِّومات قيام الدول وس������طوتها.
أن من يُفترض أنهم يش������ ِّكلون دعماً لهم من أخوة
ويزيدهم بؤس������اً إلى بؤس������هم؛ ّ
العروبة واإلس���ل��ام يصطفون إلى اجلانب األخ������ر .والقاضية فوق كل هذا؛ في
إخوة الدم ممن تقلّدوا زمام األمور ،والذين لم يعد يس������تطع هؤالء الفلسطينيون
الضعفاء أن يع ّدوهم هنا أم هناك.

أن الفلس������طينيني قد اصطفوا
كان من املفترض ،حس������ب العقلية الكولونياليةّ ،
إلى جانب نظرائهم من ضعفاء التاريخ ،كالهنود احلمر وإخوتهم في اإلنس������انية
في أمريكا اجلنوبية وأس������تراليا من السكان األصليني في تلك البالد ،الذين لم
تب َق منهم فيها إ ّال الذكرى ،وحكايات الوحوش الكاس������رة مع فرائس������ها .الغرباء
عن فلس������طني من الغزاة ،تعاملوا مع شعبها بتلقائية نابعة من طريقة تفكيرهم،
املوروثة عن لصوص خاضوا جتارب وحش������ية س������ابقة خالل القرون املاضية مع
أمم وشعوب وراء البحار .لكنهم لم يتن ّبهوا إلى دراسة موروث الفلسطينيني ،عن
أجدادهم الذين أبوا عبر التاريخ أن يستس������لموا ل������دور الضحية أمام كل الغزاة

في الصميم – ماجد الزير

شبيهي الصهاينة ،فكان الفارق.
عوامل كثيرة ساهمت في تكوين الفلسطيني .فذلك االنتماء إلى األرض العربية،
حاضنة الدين اإلسالمي الذي صقل تلك الشخصية املؤمنة بر ِّبها املليئة بالكبرياء،
والتي تشترك مع  350مليوناً في الدول احمليطة ومليار ونصف مليار في العالم
في ه ّم اقتالع ذلك العدو من أرض فلسطني .هو شعب لديه موروث الرفض لكل
ما ميكن أن يقتلعه من أرضه .فهو ال يتعامل مع فلسطني ملكاً شخصياً فحسب،
أن من يش������ترك معه في اله ّم يتعامل مع فلس������طني بروح االنتماء أيضاً.
بل يعلم ّ
كلمة الرفض لدى الفلسطيني هي أقوى سالح ،وقوته في وجوده مبا يحمل من
عنوان وهو ّية وعقيدة وإصرار؛ وإن كان في ق ّمة ضعفه املادي.
عبثاً يحاول الصهاينة وقادتهم من أمثال نتنياهو وليبرمان وقبلهم شارون ورابني،
الترويج ليهودية دولتهم املزعوم������ة ،مهما دعمهم األمريكيون والغربيون .فاألمر
ليس بهذا البس������اطة ،فرغم ك ّل املمارسات احلربية والتلويح بالعدوان ،وعمليات
التنكيل والترحيل وسياس������ات «الترانس������فير» ،وكذلك رغم التواطؤ العربي؛ فلن
يعني هذا ش������يئاً ،ذلك أنها جميعاً عالمات فش������ل .فما داموا ميلكون ك ّل وسائل
القوة تلك؛ ملاذا ال ينتهون من هذا الضعيف املسكني غير ذي احلول والقوة؟
وأن لديه من
هي رس������الة يجب أن يلتقطها الش������عب الفلسطيني :أنهم فش������لواّ ،
ٌ
وصف
الق������وة الت������ي تفوق ك ّل ما لديه������م .هي قوة احلق الذي ال يُقه������ر .إذن هو
القوي بباطله .وفي موروثنا
للمش������هد بصورة مغايرة .فالضعيف أقوى بحقه من
ّ
أن صاحب احلق إذا أص ّر سينتصر ..ولو بعد حني.
ّ
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العدد الثالث والعشرون – السنة الثانية – آب (أغسطس) 2009

يف �ضيافة �سوالنا ..لقاء بجوانب متعددة

أقلّنا قطار الس������ابعة صباح������اً ،املتّجه من لندن إلى بروكس������ل ،عاصمة بلجيكا
حاضن������ة مقر االحتاد األوروبي .صباح يوم األربعاء في  8متوز (يوليو) املنصرم،
كنا متجهني إلى لقاء الس������يد خافيير س������والنا املنسق األعلى للشؤون اخلارجية
األوروبية .وما إن دارت العجالت حتى بادرت البارونة جيني تونغ عضو مجلس
الل������وردات البريطاني ع������ن حزب الدميوقراطيني االح������رار باحلديث في ترتيب
أجندتنا وكيفية توزيع األدوار.
عضو مجلس النواب البريطاني السيدة كلير شورت ،الوزيرة السابقة في حكومة
العمال التي استقالت رفضاً للحرب على العراق ،طرحت رؤيتها بشأن األولويات
في القضايا ،األهم فاملهم ،ثم اس������تحضار ش������خصية املضيف .وساهم الدكتور
عرفات ماضي بعرض أهم جوانب تقريرنا املُع ّد لتقدميه ،والتعليق على دراس������ة
أع ّدها باحثٌ في مركز دراس������ات عن السياس������ة األوروبية وكيف يجب أن تكون
حلل الصراع في فلسطني.
وانقضت بقية ساعتَي الرحلة عبر الريف البريطاني ثم البلجيكي مروراً بالنفق
حتت بحر املانش ،في تبادل حتليل األوضاع في الشرق األوسط والتطرق للسياسية
األوروبية واحملليات .ال ميكن التصديق أن السيدتني سبعينيتان ،وذلك من فرط
حيويتهما واندماجهما في أدق تفاصيل السياس������ة واحلرص على تسلحهما بكل
م������ا يُنجح الزيارة .فإلى جانب إحضار الس������يدة جيني التقري������ر األوروبي ،تقرأ
السيدة شورت صحف ذلك اليوم لكي ال تغيب عنها آخر األخبار.
كنا أربعة من بريطانيا ضمن الوفد األوروبي الفلس������طيني الذي اكتمل بالتحاق
نائبة رئيس البرملان األوروبي السيدة اإليطالية لويزا مورغانتيني ،وعضو البرملان
األوروبي عن حزب اخلضر السيدة كارولني لوكس .لقاؤنا مع السيد سوالنا كان
إلطالعه على نتائج زيارة الوفود البرملانية التي زارت غزة ودمشق .أولى الرجل
كل االهتمام للقاء الذي دام قرابة س������اعة ،حضر معه ثالثة من مس������اعديه ،كل
يس������جل مالحظاته .منحنى احلوار كان مفتوحاً وصريحاً وجاداً وعمل ّياً في كل
املواضيع التي ُطرحت.

في الصميم – ماجد الزير

بدأت الس������يدة ش������ورت حديثها ،بوصفها رئيس������ة للوفد ،بس������ؤال عن السياسة
األوروبية في الش������رق األوس������ط وإلى أي������ن تتجه ،وكيف ميك������ن أن يكون الدور
األوروبي أكثر فعالية وحيوية .وكانت أس������ئلة بقية الوفد ومالحظاته تدور حول
كيفية الضغط على «إس������رائيل» ،وإمكانية إعادة النظر في الش������راكة األوروبية
اإلسرائيلية بر ّمتها ،باعتبار أن «إسرائيل» تخرق أسس الشراكة بانتهاكها حقو َق
اإلنسان الفلسطيني ،ما يتعارض مع القانون األوروبي حلقوق اإلنسان ،وطالبوه
باملبادرة احلقيقية في هذا اجلانب ،ألن ذلك من شأنه أن يردع االعتداء.
وتط������رق الوفد إلى حصار غزة وإمكانية الضغط على «إس������رائيل» ومصر لرفع
احلصار .ثم كانت األسئلة عن املواقف السياسية من حركة حماس واالنتخابات،
واخلالف الفلسطيني الداخلي وإمكانية أداء أوروبا دوراً حيادياً غير منحاز إلى
طرف دون اآلخر .وركز الوفد على قضية األس������رى النواب التي تُع ّد إهانة لكل
الدول الدميوقراطية.
ومن اجلدير ذكره ،ما ع ّبر به سوالنا عن نفسه وعن موقف االحتاد األوروبي ،حيث
أكد أن املستوطنات غير شرعية وأنهم منزعجون من هذه السياسة اإلسرائيلية،
وهو مستهجن للمدى الذي حتدث به الوفد عن الشراكة األوروبية اإلسرائيلية،
مطالباً الوفد بالضغط على احلكومات احمللية ألن السياس������ة األوروبية هي نتاج
ملحة إلنهاء اخلالف الفلسطيني
سياسة الدول .ويرى سوالنا أن هناك ضرورة ّ
ـ الفلس������طيني ،وأنه يرى أفقاً في إمكانية اعتراف أوروبا بحكومة توافق وطني،
رغم تذكي������ر الوفد له بعدم اعتراف أوروبا بحكومة الوحدة الوطنية التي نتجت
من اتفاق مكة ،وقد نفى وجود انحياز أوروبي لطرف فلسطيني دون آخر .ويبدو
أن في اجلعبة األوروبية مشروع حل لقضية الالجئني الفلسطينيني ،بالطبع على
خالف حق العودة كما نفهم بني السطور في كالم الرجل.
احملصلة ،هناك ثالث إش������ارات مهمة في هذه الزي������ارة .األولى ،أن التوجه
في
ّ
العام األوروبي الشعبي وشبه الرسمي على مستوى برملانيني وأكادمييني ونشطاء
حقوق إنس������ان لدعم القضية أخذ في التش������كل اجلدي واملؤسس������اتي الضاغط
إلحداث توازن .فحرص البرملانيني على زيارات متكررة إلى املنطقة ،ثم عقدهم
لقاءات ف������ي برملاناتهم ،ثم التوجه أوروبياً لعق������د ورش عمل ومؤمترات ،وتتويج
ذلك بلقاء س������والنا ..كل ذلك يعني أن املوضوع ليس عالقات عامة فحسب ،بل
أجندة واضحة األهداف ماضية في الضغط.
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الثانية ،هي العمل الفلسطيني في أوروبا ،الذي أخذ شكل املؤسسات االحترافية
التي تدير ش������بكة عالقات على مختلف املستويات ،وتعقد العديد من املؤمترات
واألنشطة اجلامعة فيه ،ما ّ
يبشر مبستقبل واعد لنصرة القضية .فمركز العودة
الفلس������طيني واحلملة األوروبية لرفع احلصار ومؤمتر فلسطينيي أوروبا وجتمع
األطباء الفلسطينيني في أوروبا ،ما هي إال مناذج ملثل هذا.
اإلش������ارة األخيرة ،أن مثل ه������ذا العطاء بالتأكيد س������يالقي جتاوباً من أصحاب
القرار األوروبي عندما يش������عرون ،بجدية العمل ورفعة مس������توى القائمني عليه.
كما حصل مع لقاء س������والنا وقبله مسؤول الشؤون اخلارجية في مكتبه ،وكذلك
لق������اء رئيس البرملان األوروبي .وكذلك عقْ������ ُد مؤمتر داخل البرملان األوروبي عن
حصار غزة بتنظيم ثالثي مش������ترك بني مركز الع������ودة واحلملة األوروبية وجلنة
فلسطني التابعة للبرملان األوروبي.
إنها سلس������لة لن تك������ون منقطعة ،فقد تبع الزيارة حدي������ث تقوميي لها في رحلة
الع������ودة إل������ى لندن مع زميلتينا كلي������ر وجيني ،تناول أفق التحرك في املس������تقبل
واخلطوات القادمة.

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

العدد الرابع والعشرون – السنة الثانية – أيلول (سبتمبر) 2009

الجئون فل�سطينيون� :أماكن متفرقة والعنوان واحد
أربع زيارات خالل أسبوعني من الزمان ستظل محفور ًة في ذاكرتي وحاضر ًة في
وعيي ما حييت .رحلتان منهما إلى ش������ريحتني من فلسطينيي العراق .الشريحة
األولى في حضن املتوسط ،حيث الالجئون إلى جزيرة قبرص ،والثانية في بطن
الصحراء ،حيث نصبوا اخليام في مخيم التنف بني احلدود الس������ورية العراقية.
وزيارتان أخريان لفئتني من فلسطينيي سورية حتييان نشاطني في يومني لقرية
الطنطورة ومدينة صفد ،في مخيم عني املاء على شاطئ مدينة الالذقية ومخيم
النيرب في مدينة حلب.
تفرقهم اجلغرافيا فقط .ويجمع بينهم كثير يصعب حصره .ليست فلسطني التي
جتمعهم بعنوانها العريض فحسب ،بعد كل سني التشرد .فاملدينة والقرية وحتى
العائلة حاض������رة ،ويتمايزون بها حتى اآلن .فرغم قلّة عدد فلس������طينيي العراق
في املكانني ،جتد قرى حيفا الثالث ،إجزم وعني غزال وجبع ،حاضرات في كل
حديث وس������مر ،والعوائل في أي مجلس جتتمع فيه حاضرة بني س������طور الكالم.
فاألواصر االجتماعية قوية ،وال يحتاج الزائر مخي َم عني املاء (أو «العائدين» كما
يس������ميه قاطنوه ومستضيفوهم) لش������حذ فراسته لكي يرى كم هي حاضرة قرية
الطنطورة وعوائلها في أذهان أهلها .يس������تظلون بكلمة «ه ّم» .يتش������اطرونها كل
بقسمته .وتتسع أوعيتهم في الصبر عليها كل بقدره.
أصعبهم حاالً ،بال شك ،السبعمائة أو يزيد من إخوتنا في مخيم التنف؛ يتوزعون
على ِخيم بالية متناثرة في رقعة محدودة على جانب الطريق الرئيس������ي ما بعد
النقطة احلدودية الس������ورية باجتاه العراق في املنطقة احملايدة .ظلم إخوة الدم
والعروب������ة واللغة والدين جعل غاي������ة ُمناهم أن يصيح املن������ادي ألحدهم بقبوله
في أحد البل������دان في أقاصي الدنيا ،أوروبية أمريكية أس������ترالية ال فرق .امله ّم
اخلالص .أُضيف إلى تصنيفهم تس������مية البلد الذي استعد الستقبالهم .فهؤالء
«اإليطاليون» يعتصمون في خيمتهم احتجاجاً على تباطؤ إيطاليا في إجراءاتها،
وكذلك ُس������لّم الرعاية املتدني الذي قبلتهم عليه خالف الدول األوربية األخرى.
وهذا اإليطالي اآلخر يحتج على السويد التي لم تقبله مع أبيه وأمه وفرقت بني
العائلة الواحدة .ويس������تقبلك نرويجي بابتسامة فرح ال يخفيها هو وال ابنه حيث
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الي������وم ه������و يوم الرحيل عن جحيم املخيم .ال ميك������ن أن يلومهم أحد ،فقد تُركوا
لقدرهم.
يذك������ر أهل التنف وه������م يتأملون ويعتبون ،ألهل الفضل فضلهم ،وهذه من ش������يم
الوف������اء .يُكبرون عالياً مجهود «جلنة إغاثة فلس������طينيي العراق» وعلى رأس������ها
األس������تاذ ثامر مشينش ،الذي ش������رفني مبرافقته للمخيم .وحتدثوا عن رحالته
املكوكية بني دمشق ومخيمي التنف والهول (في منطقة احلسكة) .وعرفت معنى
م������ا يقولون حني أكد لي مش������ينش ،ابن فلس������طني ،أن اللجن������ة قدمت ملخيمات
فلس������طينيي العراق ما يزيد عل������ى ثالثة ماليني دوالر خالل الس������نوات الثالث
املاضية ،ج َم َعتْها من أهل اخلير والفصائل الفلسطينية اجلا ّدة.
ال يعرف أحبتنا ممن يتوقون لبالد الغرب ،ما س������يالقي بعضهم من ٍ
ٍ
وكمد
عنت
وكآبة حال وصولهم إلى تلك املنافي .فقد َخلُص أحد فلس������طينيي قبرص ممن
قدموا من التنف ،إلى أن التنف -على بؤس������ه -أرحم من واقعه الذي يعيشه في
اجلزيرة .لم يؤيده اجلالس������ون في ذلك اللقاء الذي جمعني مع قيادات اجلمعية
الفلسطينية التي ترعى شؤون ألفي فلسطينيي استقر بهم املقام هناك .يشكرون
رعاية احلكومة القبرصية ،ويشكون معاملة السفارة الفلسطينية ،وال يرون فيها
مظلة لهم .ويؤس������فنا القول إن هذا الرأي يش������اطرهم في������ه كثيرون في عواصم
العالم املختلفة.
اختالف الثقافة وصعوبة اللغة وانعدام فرص التعليم اجلامعي ألوالدهم بسبب
ارتفاع تكاليف الرس������وم اجلامعية .في ظل غياب منظومة القيم عند القبارصة،
يخالف كلياً ما هم عليه من حدود التزام عند رجالهم ونسائهم .وفوق ذلك كله،
الصهر الثقافي على شباب لم يعهدوا مثل هذا.
خوفهم شديد من قوة َّ
أما فلس������طينيو النيرب وعني املاء ،فاله ّم بدرجة أقل بكثير ،وهو الغربة والبعد
عن فلس������طني .إلى جانب ما ميكن أن يتشاطروه مع أهل البلد املضيف .ودائما
ما نقول« :من س������اواك بنفس������ه فما ظلم» .وال بد من كلمة ثناء على سورية التي
رعت الالجئني الفلسطينيني ولم يشعروا فيها مبعاناة أكثر معاناة ابن البلد.
ش������عبنا يحب احلياة ،مضيفنا على مائدة الغداء ف������ي مخيم التنف ح ّول خيمته
املتداعية إلى كل ما ميكن أن يُش������عر أوالده بأن احلياة باقية ،وأن األمر طبيعي.
فما نس������ ّميه نحن صالون استقبال يفصله جدار قماش عن غرف أخرى عرفت
أنه������ا للنوم .تتزي������ن بلوحات تفننت ربة البيت في تزويقه������ا .وابنه يحفظ أجزاء

كلمة العـودة  -رئيس التحرير

معتب������رة من القرآن .وهو يبالغ في كرمه حتى تخال أنه يس������تضيفك في مزرعة
غ ّن������اء مليئة مبا ل ّذ وطاب ،س������رعان م������ا تنجلي احلقيقة عل������ى غير ذلك ،حني
تضع رجلك خارج اخليمة مغادراً لتكتش������ف أنك ما زلت في الصحراء .هو ليس
اس������تثنا ًء ،فقد حازت ابنة مخي������م الهول ،الذي يقطنه فلس������طينيون من العراق
أيض������اً ،املرتبة األولى في امتحانات التوجيهي على مدارس محافظة احلس������كة
في شمال سورية حيث يقع املخيم.
نختم بالتش������ديد على أن الهوية الفلس������طينية باخللفية اإلسالمية واضحة في
األماكن األربعة .فما بني خيمة املس������جد في التنف واملس������جد املركزي في قلب
مدينة الرنكا الذي بنته ليبيا يجتمع عنوانان ،فلسطني وااللتزام.
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العدد األول – السنة األولى  -تشرين األول (أكتوبر) 2007

املرجعية واحلوار �أمام «زلزال» نهر البارد
في ش������هر آذار /مارس من عام  ،2005تفاهمت األطراف الفلس������طينية برعاية
مصرية على اتفاق القاهرة الشهير ،الذي لم يتوقف فقط على الهدنة غير املعلنة
في االنتفاضة ،بل تضمن في أهم بنوده انخراط باقي الفصائل الفلسطينية في
املنظمة ،وحتديداً حركة حماس ،وذلك بعد إجراءات وآليات سيتم االتفاق عليها
في لقاءات الحقة (متت اللقاءات بدون نتيجة تذكر).
نتن������اول هذا املوضوع ،ألن تل������ك االتفاقات كانت الفرصة األقرب لتحقيق هدف
الوحدة ،على اعتبار أن الوحدة الفلس������طينية هي مطل������ب جماهيري ،قد يكون
«جسر العودة» الوحيد إلى حتقيق األهداف الوطنية..
بناء على هذه االتفاقات ،ش������هدت الس������احة الفلسطينية في لبنان عدة لقاءات
ب���ي��ن فصائل منظمة التحرير وفصائل املقاومة ،من أجل تكريس الوحدة ،وجرى
االتفاق على أهمية وجود مرجعية فلسطينية في لبنان ،وبدأت احملادثات تطول
والش������روط تتعقّد حيناً وتحُ ّل حيناً آخر ..حتى اندلعت أحداث نهر البارد ،وزار
بي������روت وفد عربي يضم ممثلني عن املؤمترات القومية واإلس���ل��امية واألحزاب
العربية ،وجال على املس������ؤولني اللبنانيني ،ثم خصص وقتاً مهماً للقاء القيادات
الفلس������طينية في الساحة .وبالضغط السياسي متكن الوفد أخيراً من وضع حد
للمماطل������ة وتش������كيل مرجعية في لبنان وافقت عليها قي������ادات الصف األول من
الفصائل .غير أن هناك من لم يوافق على هذه املرجعية (من القيادات املتضررة
منها) ،األمر الذي ّ
أخر إطالق نشاطها.
وفي أتون أحداث نهر البارد اختلفت اآلراء بني الفصائل ،فتبنت منظمة التحرير
القض������اء على جماعة «فتح اإلس���ل��ام» بأي ثمن ،مهما كان باهظ������اً .فيما تبنّت
فصائ������ل املقاومة حل األزمة بأقل قدر من اخلس������ائر الفلس������طينية .وفي هذه
األثناء جرى احلسم العسكري في قطاع غزة ،ومنعت اللجنة املركزية في منظمة
التحري������ر أي اتصال أو حوار مع حركة حم������اس .فانفرط عقد اللجنة املرجعية
تلقائياً.
وس������ار كل منهما في اجتاه مختلف حتى وصال إلى الطريق املس������دود عند نهاية

جسر العـودة – ياسـر عـلي

احلرب ..ثم وقفا أمام ترددات «زلزال» نهر البارد واستحقاقاته ،ال يستطيع أي
منهما منفرداً أن يقود د ّفة الس������فينة املخروق������ة وينقذها من الغرق .ووقفا أمام
اس������تحقاق القيادة اجلماعي������ة والعودة إلى جلنة مرجعي������ة ..كي ال يتحمل أحد
مسؤولية «الزلزال» وحده.
وهكذا ،مت من جديد تشكيل جلنة جديدة من الطرفني ،بدأت اللجنة اجتماعاتها
لوض������ع خطة حترك باجت������اه احلكومة اللبنانية وعدد من املس������ؤولني اللبنانيني
للوص������ول إلى صيغ������ة تفاه������م متكاملة تقضي بإع������ادة الجئي نه������ر البارد إلى
مخيمهم ،وإعادة اإلعمار مبا يتناس������ب والنسيج االجتماعي الفلسطيني وصرف
التعويضات.

وأثم������رت اتصاالت وحتركات هذه اللجنة نتائج ّ
مبش������رة منذ اخلطوات األولى،
كما كان لتشكيلها انعكاس طيب في نفوس فلسطينيي لبنان ،رغم أنها ال تشكل
بدي ً
ال من املرجعية املطلوبة في الس������احة ،ولكنها خطوة مهمة على طريق عودة
احلوار ،رغم أن ثمنها كان باهظاً جداً.
ماس������ة إلى قيادة مرجعية تقود الشعب
الس������احة الفلسطينية في لبنان ،بحاجة ّ
ً
الفلس������طيني ومتثله في حواره مع احلكومة اللبنانية ،وتكون أساس������ا لـ«جس������ر
العودة» املنتظر .وهذه املرجعية ،ال تتم ولن تتم إال باحلوار الصادق والش������فاف
بني األطراف ،ويلتزم مصالح الشعب الفلسطيني ،بعيداً عن قرارات منع احلوار
بني قيادات هذا الشعب.
فهل علينا أن ننتظر زلزاالً آخر كزلزال نهر البارد ،قد يكون هذه املرة كارثة ،كي
نتقدم خطوة أخرى إلى احلوار البنّاء على طريق املرجعية؟!
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ال ملنطق الإغاثة ..نعم ملنطق البناء
������ب العالم كله إلنقاذ نازحي مخيم نهر البارد ،وتدفقت املس������اعدات كالس������يل
ه ّ
اجلارف ،حتى فاضت الطرود عن حاج������ات أهالي املخيم ..ولكن عندما غابت
شحت املساعدات ،ولم يب َق إال جمعيات
وسائل اإلعالم -مع خمود ح ّدة املعاركّ -
معدودة تتابع رفد النازحني بالطرود الغذائية.
وأمام هذا الغياب العربي الرس������مي وشبه الغياب الشعبي ،حتركت أيادي اخلير
من تركيا في الليالي األخيرة من رمضان ،ففتحت أربع فضائيات تركية هواءها
ليوم تب������رع طويل (تيليت������ون) ألهالي املخي������م املنكوب ،ونقلت لقاءات مباش������رة
وبرنامجاً حوارياً بُثِّ مباشرة من مخيم البداوي ،حيث جلأت النسبة األكبر من
نازحي البارد .وركز هذا البرنامج –لألس������ف -على املساعدات العينية واملالية
فقط للحاالت اخلاصة ،وحتديداً األيتام.
ليس بالطرود وحدها يحيا اإلنسان!
اليوم ،مع عودة مهجري نهر البارد اجلزئية إلى بيوتهم ،ما عادت تنفعهم الطرود
وال اإلغاثات ،بل ال تنفعهم مواد البناء واملساعدات املالية .إن املشكلة التي يجب
االنتب������اه إليها ،والتي رمب������ا غابت عن بال الكثيرين ،ه������ي أن البنية االجتماعية
ملخيم نهر البارد انهارت ،وأن نواة املخيم األساس������ية قد دمرت .فاملخيم القدمي
الذي ُد ّمر بنسبة  %90هو الذي بناه القادمون من فلسطني مباشرة ،أي إن الكتلة
التأسيسية للمخيم التي تشكل البنية االجتماعية ألهله لن تستطيع العودة اليوم
إلى املخيم ،وبالتالي فقد تش ّ
������ظت وتش������تتت العالق������ات االجتماعية بني أهالي
املخيم.
نحن أمام معضلة غابت عنا طوال سنوات النكبة ،وهي غياب املشاريع التنموية
املجتمعية ،وحلول املش������اريع اإلغاثية واإلعاش������ة والطرود الغذائية واملستهلَكات
املوجه
اإلنس������انية اليومية .وفي الوقت الذي نشهد فيه طفرة في العمل اخليري
ّ
إلى الفلس������طينيني ،نلفت إلى أن هذا العمل غالباً ما يفكر باحلاالت اإلنس������انية
الفردية..
يفكر بالطفل اليتيم ،وال يفكر باملجتمع اليتيم!

جسر العـودة – ياسـر عـلي

يفكر باجلريح والشهيد ،وال يفكر باملجتمع القتيل!
يفكر بحاالت العس������ر املعيش������ي ،وال يفكر في أن املخيم مبن������ازل ال جتد ما ًء أو
كهرباء ،وال يفكر بأزقة ال يدخل إليها ضوء الشمس!
يفك������ر بالفق������ر واجلوع املادي ،وال يفك������ر بالفقر واجلوع الثقاف������ي واالجتماعي
والسياسي.
يفكر بحماية الالجئني من االنهيار املعيشي ،وال يفكر بحماية املجتمع الفلسطيني
من االنهيار البنيوي الذي بدأت بوادره تظهر في صعوبة عودة أهالي نهر البارد
إليه ،وبالتالي صعوبة جتمعهم والتقائهم كمجتمع متماسك.
وإذا «شطح» العمل اخليري وتفوق على نفسه ودعم التعليم ،فإنه يدعم األفراد
ليتعلموا وينطلقوا إلى منافي األرض للعمل ،فيما يغفل عن دعم مشاريع التوجيه
العلمي بنا ًء على حاجات املجتمع .فهل يعقل أن كل اإلحصاءات الس������كانية التي
جرت لالجئي للبنان قامت بها مؤسس������ات أجنبية ،وكان جنودها فلس������طينيون
تعلموا «العلوم االجتماعية» ألن الظروف لم تسمح لهم بتخصص أفضل؟!
إزاء ع������ودة نازحي نهر البارد ،تنتصب أمامن������ا أزمة قدمية بثوب جديد ،تتك ّثف
أزمة «كرت اإلعاش������ة» القائمة منذ س������تني عاماً .لن ينفع م������ع أزمة انهيار بنية
مجتمع مخيم نهر البارد منطق اإلغاثة ،بل منطق البناء ،ال أعني بناء احلجر -
رغم احلاجة الشديدة إليه اآلن -بل أعني بناء البشر واملجتمع ،وهذا ال ينفع فيه
إال منط������ق التنمية في العمل اخليري ،فمتى ننتقل من العمل اإلغاثي إلى العمل
التنموي ،ويح ّل «كرت التنمية» محل «كرت اإلعاشة»؟!
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درو�س من «مرج الزهور»

بعد خمس������ة عش������ر عاماً مرت على قضية املبعدين في م������رج الزهور ،ما زالت
دروسها ماثلة حتى اليومِ ،
وع َب ُرها مفيدة ملن اعتبر.
ما زال عالقاً في ذاكرتي؛ ذاكرة الصحافي املبتدئ الذي تعلم منهم الكثير..
متحدين
ومن ينس������ى دروس اإلصرار على عدم دخول لبن������ان والبقاء في العراء
ّ
العالم كله ،حيث بنوا هناك مخيمهم وأطلقوا عليه اس������م «مخيم العودة» معلنني
م������ن هن������اك «إما الع������ودة أو املوت» ،فكانت ال������دروس اإلعالمي������ة واالجتماعية
والسياس������ية ،حتى بات هذا اإلبعاد وس������ام ش������رف على صدورهم ،وكانوا قادة
الشعب الفلسطيني عند عودتهم؟
ص َر الصالة وجمعها بن ّية العودة
من ينسى ذلك اإلصرار من الكبير والصغير و َق ْ
ملدة عام كامل؟ ومن ينس������ى دروس جامعة ابن تيمية ومس������اقات التدريس؟ ومن
ينس������ى األبحاث العلمية في الهواء الطلق واالكتشافات األثرية في املنطقة؟ ومن
ينس������ى الدورات التدريبية في اإلعالم والسياس������ة واإلدارة وغيرها؟ ومن ينسى
الرياض������ة املمتدة من كرة القدم م������روراً بالكاراتيه ،وصوالً إلى ما لم ّ
نطلع عليه
نحن الصحافيني؟ ومن ينسى زياراتهم إلى القرى املجاورة للمخيم؟
ذاك اإلص������رار على احلياة والتطوير وبناء العالق������ات االجتماعية قابَل َ ُه إصرا ٌر
على العودة رغم كل الترغيب والترهيب.
اعتقدنا –كمبتدئني غير خبيرين بالسياس������ة -أن اإلبعاد سيقطع شريان عملية
«التسوية» مع العدو ،وأن املفاوضني سوف يوقفون املفاوضات مع العدو ،وهكذا
كان!! كنا نقول يومها إذا لم يكن لإلبعاد من نتيجة سوى إيقافه مسلسل التنازالت
لكفاه شرفاً.
ذات زيارة ،وفي جلس������ة مذهلة أغرقتنا األرقام مع الشيخ بسام جرار ،عن نهاية
«إسرائيل» ،قال لنا أحد اجلالسني« :إن لدينا معلومات أكيدة عن قنوات تفاوض
س������رية بني منظمة التحرير و«إسرائيل» ،وإنها قد قطعت مراحل مهمة» .يومها
اس������تبعدت األمر وكنت حاس������ماً في أن القائل غارق حتت تأثير نظرية املؤامرة،
كما كان غارقاً حلظتها باألرقام..

جسر العـودة – ياسـر عـلي

إال أن املفاجأة كانت في الكش������ف عن هذه القنوات باس������تقالة كبير املفاوضني
حيدر عبد الش������افي وبعض فريقه ..ومن ث ّم توقيع اتفاق أوس������لو قبل أن تكتمل
عودة املبعدين إلى مرج الزهور.
������تح فافعل ما ش������ئت»! ولعل
إذن ،كان محقاً هذا القائل حني أكمل« :إذا لم تس ِ
احلي������اء املطلوب هو احملافظة على ثوابت الوحدة الوطنية واحلوار قبل الركض
إلى حيث يتم التنازل عنها.
ما أش������به اليوم بالبارحة ،في ع ّز أزمات الش������عب الفلسطيني ،يرى احملللون أن
هذا هو الوقت األس������وأ بالنسبة إلى القيادة الفلس������طينية واألضعف في مجال
املفاوضات وقوة املوقف.
قد يستبعد البعض أن يقدم هؤالء املفاوضون على تقدمي تنازالت وبيع القضية
الفلس������طينية ،لكن أزمة املبعدين مبا فيها من انتهاك حلقوق اإلنسان وتضامن
دولي معها ،لم يلتفت إليها املفاوضون الفلس������طينيون وفتحوا القنوات الس������رية
للتفاوض الذي أوصل إلى اتفاق أوسلو.
واليوم ،ما الذي مينع َم ْن فعل ذلك أيام «مرج الزهور» أن يُقْدم على ما هو أكثر
من ذلك ،فالش������ائعات التي كانت يوماً «افترا ًء وبهتاناً وظلماً» على القيادة تبني
الحقاً أن اجتماعاً غير رس������مي عقد مع العدو في ش������هر اإلبعاد (كانون األول/
ديس������مبر  ،)1992ثم بدأت االجتماعات في الش������هر التالي ،ووصلت إلى أربعة
عشر اجتماعاً أفضت إلى تفاهمات أوسلو.
هذا األمر هو األمر املخيف حقاً ،لقد كان إيقاف الوفد الرس������مي للمفاوضات
قضي������ة مبعدي «مرج الزه������ور» ،حركة إعالمية ،أتاح������ت التعمية على حتركات
الوفود السرية التي ترأسها أحمد قريع ومحمود عباس يومها.
إذن ،م������ا الذي مينع أن تكون الوثائق التي تنش������ر هنا وهناك (وثيقة عبد ربه -
بيلني ،ووثيقة أكس) حقيقية ،خاصة بعدما ّ
تكش������فت كواليس أوسلو وأخواتها؟!
أما حس������ن ن ّية العدو وإطالقه بعض األسرى ،فحدث مثله في إعادة دفعة أولى
من املبعدين في شهر أوسلو (أيلول /سبتمبر .)1993
نح������ن حقاً اليوم بحاجة إلى جتربة املبعدي������ن وإصرارهم على العودة مهما كان
الثمن .فرغم أوس������لو متكنوا من العودة ،وفي عهد أنابوليس ال بد أن نس������تلهم
منطق املبعدين وإصرارهم من أجل العودة احلرة والكرمية والكاملة إلى الوطن..
وال شيء غير الوطن.
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نحو مظ ّلة جتمع ال�شتات
كثرت األس������ماء واملصطلحات التي أطلقت على حالة الشعب الفلسطيني ،الذي
كان يعي������ش عزيزاً في أرض������ه .فالنكبة صارت نكبات ،واللج������وء تعدد ،والنزوح
تكرر ،والتهجير يالحقنا من أرض إلى أرض ،ومن يوم إلى يوم..
ش������هدت نهاية الثورة العربية الكبرى إبعاداً مبطن������اً لعدد من املجاهدين ،هاجر
معظمهم إلى العراق .وفي عام  1948اختلطت األسماء على األصدقاء واألعداء،
حتى استقروا على مصطلح «النكبة» ومصطلح «الالجئني» ،فيما كانت األدبيات
الفلس������طينية والقصائد واألناشيد تس������ ّمينا «العائدين» .ورغم صعود مصطلح
الث������وار ،إال أن مصطلح������اً جدي������داً أضيف بعد «النكس������ة» في ع������ام  1967هو
ُ
الظروف شع َبنا ،واملصال ُح الدولية جتمعاتِنا ،ارتأى
«النازحون» ،وعندما تناوشت
«املخططون» أن التش������تيت هو احلل األمثل للتخفيف من ضغط وحجم التوطني
في البالد التي تستضيف الفلسطينيني.
فكان������ت الهجرات إل������ى أوروبا طلباً لألمان وإلى اخلليج طلباً للمال أو حتس���ي��ن
مستوى املعيشة ،فته ّكم البعض على ذلك الظرف مبصطلح «املغتربني» ،ومتحورت
الطرفة على أنهم ليس������وا مغتربني عن بالدهم ،بل عن كل املصطلحات املذكورة
اغتراب نس������يان ،بقدر
أعاله «مغتربون عن جلوئهم ونكبتهم ونزوحهم» .ولم يكن
َ
ما هو اغتراب شوق وحنني.
وبق������در حنني املغترب إلى وطن������ه وارتباطه مبا اغترب عن������ه والتصاقه به ،فإن
حنني املغترب تضاعف حني اغترب عن النكبة فازداد ارتباطه بها ،واغترب عن
مصائبها فتحكمت في عقله وقلبه وهمومه وارتبطت به والتصقت بقوة.
من خالل هذا التفتيت للفلسطينيني ،فإن الشعور املضاعف بالغربة وااللتصاق
باألرض ،جعله������م أحرص على العمل من أجل هذه القضية واس������تعادة األرض،
وتصويب احلنني احلقيقي إليها..
ولقد بات واضحاً أن الهدف احلقيقي لهذا التفتيت هو إبعاد الفلس������طيني عن
بأن القول املعروف عن الفلس������طيني «كل إنسان يعيش
قضيته والعمل لها ،علماً ّ
في وطنه ،إال الفلسطيني فوطنه يعيش فيه» أثبت صحته بامتياز.

جسر العـودة – ياسـر عـلي

«املغتربون» لم ينسوا فلسطني ،بل بقيت هي الهاجس األول لديهم يعملون ألجلها
ولها ،لكن كثيراً من جهودهم بقيت غير منسقة ومبعثرة وفردية .وذلك في غياب
مرجعية ضامنة وحاضنة جلهودهم من أجل فلس������طني ،بعد تراجع دور منظمة
التحرير الفلس������طينية لصالح دوائر أخرى .بل ورمبا بس������بب عمل هذه الدوائر
بطريقة معاكسة ضد هذه اجلهود ،كما حدث في محاوالت متكررة ملنع جتمعات
ولقاءات تهدف إلى معارضة التسوية والتفريط.
وإذا كان ال بد من مرجعية جتمع هؤالء املتش ّ
������ظني في أربع جهات األرض ،فال
بد من إيجاد الفكرة التي ميكن أن تكون املظلة والسقف واحلضن لهؤالء .فكرة
واقعي������ة وعملية وجاهزة ومتفق عليها من أبناء الش������عب الفلس������طيني ،وحتظى
باإلجماع األكبر سواء على املستوى اجلماعي أو الفردي.
هذه الفكرة /املظلة هي «حق العودة» ،الفكرة اجلامعة لكل الشعب الفلسطيني،
املانعة لكل محاوالت التفريط ،التي تقف في وجه أية تسويات على حساب هذا
الشعب في أرضه أو شتاته .بل إن هذه الفكرة جتمع األبعاد العربية واإلسالمية
والدولية حتتها.
ومن الفكرة ،يأتي دور العمل الفعلي ،حيث إن جتربة جتميع الشتات في تكتالت
ُق ْطرية أو قا ّرية أثبتت نس������بة من النجاح تستحق ،بتقديرنا ،أن يُبنى عليها .هذا
البناء ينبغي له أن يأخذ في االعتبار البعد العربي واإلس���ل��امي واألممي ،فض ً
ال
ع������ن البعد الوطني .لذلك فقد بات منطقي������اً ،بوجود الفكرة واإلرادة والتكتالت
التأسيسية ،تأسيس املظلة الواس������عة لكل هذه األطر ..وليس كثيراً على شعبنا
املجاهد الصابر هذا التوسع في االهتمام..
هل استفضنا في احللم أم أنه حقّ ميكن حتويله واقعاً ملموساً؟!
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ما هي «الثوابت» وكيف نحميها؟!
يتحدث البعض عن «الثوابت» ،وينادي بها ،وهو موغل في التنازل عنها!
االسم متفق عليه من اجلميع ،ولكن ماذا عن املس ّمى واملضامني؟!

باتت حتتاج «الثوابت» الفلسطينية إلى تعريفها من جديد وتوضيحها ملن ال يعرف
أو يغمض عينيه عنها ،والتذكير بها في س������بيل حمايتها من الذين يستخدمونها
في سياقات غير التي ُوضعت ألجلها.

«الثوابت» كما نفهمها ،هي ما يتفق عليه كل الشعب من حقوق ،ومن غير املقبول
أن يستخدم البعض هذا العنوان لير ّوجوا بضاعتهم ،خاصة إذا كانت بضاعة من
الن������وع الرديء ..وليس بعيداً عن ذل������ك اجتماع املجلس املركزي ملنظمة التحرير
بعد زيارة بوش.

ومهما تل ّونت التعريفات ،فالثوابت هي ما يقوله ش������يوخ أو عجائز من الالجئني
الفلسطينيني ،ما زالوا ينتظرون يوم العودة امليمونة إلى أرضهم التي ُولدوا فيها
ويتذكرون نس������يمها الذي ما زال ميأل صدورهم ،وسهولها وتاللها التي ما زالت
تس������كن عيونهم ،وشمسها التي ما زال يذكرها اس������مرار جباههم ،وعفر ترابها
العالق على أقدامهم الطرية قبل ستني عاماً..
عل������ى مدى س������تني عاماً من النكب������ة ،انح������درت الثوابت الفلس������طينية انحداراً
تدريجي������اً ،وقد كان له������ذا االنحدار عدة مفاصل ،وكان كل مفصل منها يش������هد
تش������كيل جبهة مضادة ،أو اس������تقاالت تعددت عند كل منزلق أو جلسة للمجلس
الوطني الفلسطيني.
املؤس������ف أن هذا االنحدار ،بس������بب عدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية وس ّرية
االتفاقات ،لم يش������هد من البداية استقاالت جماعية ،كان ميكن أن ته ّز متاسك
املتنازلني ،بل إن بعض من ّ
خطأ املس������تقيلني اس������تقال بعدهم بأشهر أو سنوات
عند مفصل تنازلي جديد.
الذين اس������تقالوا بعد االعت������راف بالق������رار  ،242لم يوافقوا املس������تقيلني قبلهم
(الذين قالوا إنهم يرون نهاية النفق من البداية) ..والذين اس������تقالوا بعد أوسلو

جسر العـودة – ياسـر عـلي

الموا س������ابقيهم ،وهكذا ..الفارق بينهم زمني ،ولك������ن النتيجة كانت واحدة ،ولو
أنهم جتمعوا معاً قبل الدخول في النفق ،لكان الس������تقالتهم ضجة وتأثير كبير،
فاالس������تقالة والتراجع ف������ي النفق لم يعرف به أحد أو يتأث������ر ،فكان تراجعاً في
«العتمة» ،كما يقول املثل الشعبي «على بال مني؟!».
ف������ي احلقيقة ،ليس الذنب ذنب املتأخرين في اكتش������اف األم������ر ،بل يعود األمر
إلى س������وء إدارة العملية وقيادته������ا ،وفقدان الش������فافية والصراحة .فكان يظن
فيفاجأون مبنزلق جديد لم
«املتبقّون» أن كل انحدار س������يكون آخر االنحدارات،
َ
يكن بحسبانهم ،ولكنه كان في حسبان من يدير العملية التفاوضية.
قيادة املنظمة سببت إحباطاً للمناضلني ،ألنها لم يكن لديها ثوابت .كانوا يقولون
ه������ذه ه������ي الثوابت ،ثم يتبني أنها لم تكن ثوابت ،بل ش������عارات .فكان يُصاب من
ناضلوا في س������بيل تلك الثوابت باخليبات املتكررة فيس������تقيلون .ولو أن املنظمة
–مل ّرة واحدة -ثبتت على موقف بدون تراجع ،لص ّدقها الشعب.
اإلصرار على موقف ثابت ش������هدناه في عشرات احلاالت التي أ ّدت في معظمها
إلى حتقيق املطالب ،وحتديداً في ما يخص «حق العودة» ،ما يثبت أن التمس������ك
بالثوابت يؤدي بالضرورة إلى حتقيق املطالب التي يتمسك بها الفلسطينيون..

س������يقول «البراغماتيون» إن الواقع السياسي والظروف الدولية تغيرا ولم يعودا
يسمحان اآلن بالثبات والعناد! غير أن هذا ينفيه ما حققه احلجاج الفلسطينيون
بإصراره������م على العودة دون التنازل أو القبول بش������روط تغيير املعبر واملرور من
البوابة األمنية اإلسرائيلية.
ه������ا ه������ي العودة تتحقق ،في أحل������ك الظروف ..ملاذا؟ وهل من س������بب آخر غير
الصم������ود واإلصرار على «الثوابت احلقيقية» الت������ي مت التأكيد عليها ،فلم تتغير
ولم تنزلق ولم تنحدر ،وحتققت العودة من دون «مفاصل واس������تحقاقات خطيرة»
كما كنا نسمع دائماً .ومن عرف التفاصيل اليومية بني احلجاج يدرك أن التحدي
األكبر بينهم كان في متاسك املوقف وعدم انفصال البعض والقبول بالعودة بأي
ثمن .وعندما جنحوا بهذا التماس������ك وتوحيد املوقف عل������ى «الثوابت» ،والثبات
عل������ى املطالب حققوا العودة رغم أنف االحتالل ورغم ُرخصة القتل التي منحته
إياها زيارة الرئيس األمريكي جورج بوش!
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م�صطلحات للمراجعة

عاد إلى الواجهة أخيراً شعار احلملة املضادة لرسام الكاريكاتير الدمناركي «إال
رسول الله»..
شعار جميل ،لكنه خطير!!
نعم خطير ،إذ إن هذا االستثناء واحلصر يعني أن كل ما عدا احلبيب املصطفى
 ميكن السكوت عن التفريط به! حسناً ،ماذا عن األقصى؟ ماذا عن القرآن؟
ماذا عن فلسطني؟ ماذا عن كل شيء؟ هل نصرف النظر عنها؟!
رمب������ا كان يجب إعادة النظر بكل ه������ذه املصطلحات قبل إطالقها ،وخاصة تلك
التي تأخذ النشوة الوجدانية مطلقيها قبل التفكير العقالني..
أما على املستوى الفلسطيني ..فقد كثرت الكتب والبرامج واملعارض التي عنونت
نفسها في احلديث عن فلسطني وبالدها بكلمة «كي ال ننسى».
مزعجة هذه العبارة التي توحي بأن هذا الالجئ الذي ابتعد جس������مه عن بالده
مئ������ات األميال ،وحملها في قلبه أينما اجته ،قد ينس������ى تلك األرض التي بارك
الله حولها.
لذل������ك أرى أن اختيار عنوان «ألننا حتماً س������نعود» يعطي معنى أكثر دقة للواقع
أن على كل من يقوم مبشاريع فلسطينية أن
الفلس������طيني في الش������تات ،وأعتقد ّ
يتخذ هذا العنوان أساس������اً لعمله ،وخاصة مش������اريع الكت������ب التي تتناول القرى
الفلس������طينية ،فالقلوب والعقول ال تنسى ،لكن هذه الكتب هي للتذكير بالوقائع
وتوثيقها ووصف اإلحداثيات..
لقد اختلطت أنش������طة العودة باحلن���ي��ن والوجدان ،من غير أن حتمل في ثناياها
التوثيق ..أي إننا انغمسنا باملاضي وسهونا عن املستقبل.
فإن من حق فلسطني علينا رفع السقف أيضاً..
كذلك ّ

ومن حق أنفس������نا علينا أن يكون إمياننا وثقتنا ويقيننا بالعودة راسخاً ،ال يحتمل
الشك أو النسيان.

جسر العـودة – ياسـر عـلي

«كي ال ننسى» توحي بأن مرور األيام سيكون ذا نتيجة سلبية على الفلسطينيني،
في حني «ألننا حتماً س������نعود» ستزيد من إصرار الفلسطيني على اإلميان بقرب
العودة ،كقول الشاعر:
غاب نهار آخر
فغربتنا زادت نها ْر
وعودتنا اقتربت نها ْر

هذا اليقني بالعودة ،يش������به يق���ي��ن آبائنا وأمهاتنا الذين لم يحاولوا أن يُنش������ئوا
منهجاً دراسياً حتت عنوان «كي ال ننسى» ،فقد أخبرونا كل شيء عن بالدنا من
يقص������ون كل تلك القصص علينا كي يردوا على
غي������ر أن يظنوا ملرة واحدة أنهم ّ
محضرة
مقولة «الصغار ينس������ون!!» ..هم بكل بساطة ،في جلسات تلقائية ،غير
ّ
مس������بقاً ،س������ردوا ذاكرتهم ،وتعلمنا منهم تفاصيل البالد وخريطة العودة ،ألنهم
يعلمون «أننا حتماً س������نعود» ..ه������م فقط كانوا يحاول������ون أن يدلونا على طريق
العودة ،من غير تخطيط للرد على املقوالت السياسية والفكرية!
كل ما في األمر أنهم كانوا واثقني .في حني أن مقولة «كي ال ننس������ى» تس������تبطن
الشك بالعودة..

يبك على ٍ
ومن ِ
غربة في املاضي ويفرح في انتظار عودةٍ في املستقبل ويعمل بكل
جهده لها فسوف يكون حتماً أه ً
ال لهذه العودة.
فليكن شعارنا دائماً «ألننا حتماً سنعود» ،وليع ّد كل منا ع ّدته للعودة (إمياناً وعلماً
وس���ل��احاً ومؤونة ومفتاح������اً ووثائق ،)..فمن ال يؤمن بحتمي������ة النصر فلن يذوق
َ
يخش من النسيان فهو ابن الهزمية ،وليود ْع أرضه وترابه ،ومن ال
حالوته ،ومن
يؤمن بأصالة املاضي وقوة احلاضر فإنه لن يجد له مكاناً في املستقبل.
فتواصلوا مع اجلذور لبناء املس������تقبل وحتمية العودة ،وليس فقط «كي ال ننسى»
والبكاء على األطالل.
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العدد السابع – السنة األولى – نيسان (أبريل) 2008

�إ�ضـاءات من قلب املجزرة
اس������تُهدف قطاع غزة في الشهر املاضي بأبشع حملة إبادة في تاريخه منذ عام
احلد
 ،1967فهو منذ ذلك التاريخ لم يصل مس������توى الفقر واجلوع فيه إلى هذا
ّ
(راجع التقرير املش������ترك الص������ادر عن منظمة العفو الدولي������ة ومنظمة «أنقذوا
األطفال» و«كافود» و«كير إنترناش������يونال» و«كريستيان آيد» بعنوان «قطاع غزة:
انفجار إنساني»).
فإن حص������اد القصف واملعركة كان األعلى منذ ع������ام  1967أيضاً ،حيث
كذل������ك ّ
حصدت الطائرات الصهيونية أكثر من  130ش������هيداً ،بينهم  83ش������هيداً في يوم
واحد.
لقد ش������هدت غزة في املعركة املسماة «الشتاء الساخن» التي غلبت عليها تسمية
الهولوكوست الثانية جوانب مضيئة رغم الظالم والغبار الذي اكتنف املنطقة.
ففض ً
ال عن الصفحات املضيئة للمقاومة الفلس������طينية ،بدا الشعب الفلسطيني
ال بكل ش������رائحه ،بط ً
بط ً
ال برجاله البواس������ل ،بأمهاته الصابرات احملتس������بات،
بأطفاله الش������هداء ،بعائالته التي رفضت مغادرة بيوته������ا في منطقة العمليات،
مبس������عفيه األفذاذ ،بإعالمييه االستش������هاديني الذين تدفقت الصور العاملية من
كاميراتهم بكثافة وخصوصية منقطعة النظير ،فكانت كفيلة بفضح ممارس������ات
العدو التي رآها العالم أجمع..
أضاءت غزة الش������ارعني العربي واإلسالمي مرة أخرى ،فرغم خيبة األمل التي
س������ ّببتها بعض األنظمة في منعها ش������عوبها من التحرك ،بانتظار النتائج األولية
للمعركة ،إال أن هذه الشعوب عادت إليها حيويتها وجرأتها على حتدي اإلجراءات
األمنية وإطالق الفعاليات املهمة.
كذلك أضاءت غزة من جديد على اإلجرام الصهيوني بكل مستوياته ،في األعمال
احلربية والسياسية ،واالعتداء على النساء واألطفال الذين شكلوا أكثر من ثلث
الضحايا الشهداء ،األمر الذي ح ّرك العالم من جديد تنديداً بهذه اجلرائم.
في أوائ������ل االنتفاضة ،درجت مقولة صهيونية عن «مدافع» محمد الدرة وإميان
حجو ،وفي هذه املعركة بس������بب التطور التكنولوجي وانتش������ار التقنيات الرقمية

جسر العـودة – ياسـر عـلي

وشبكة اإلنترنت وكاميرات الهواتف النقّالة ،شكلت الصور مادة حية للتبادل بني
الناس.
أضاءت أزمة غزة وكثافة االعتداء على أطفالها صورة العدو اإلرهابي في أذهان
األطفال غير الغز ّيني ،وبدأت أسئلة األطفال عن األحداث تكثر ،وتستفسر حتى
نبشوا تلقائياً أصل املشكلة ،وكانت فرصة لألهالي لبثّ الوعي فيهم عن النكبة
والتهجير واللجوء وغير ذلك من متعلقات القضية.
في العدد املاضي ،في هذه الصفحة ،تساءلنا عن إمكانية أن ينسى الفلسطيني
قضيته وأرضه ،وأكدنا أن نسيانه لفلسطني من املستحيالت ،واسترجعنا أحاديث
أهالينا عن فلس������طني ،التي زرعوها في نفوسنا .ولم نتطرق إلى دور العدو في
هذا األمر.
في هذه املعركة ،كما بدا واضحاً ،بنى العدو وط ّور صورة «فلس������طني املستحيلة
النس������يان» في قلوب أطفالنا وعقولهم ،أي في نفوس جيل س������يكون له دور فعال
خالل العشرين سنة القادمة .ومن راقب الفعاليات االحتجاجية على االعتداءات
على غزة الحظ جيداً نس������بة األطفال الذين شاركوا في هذه االحتجاجات .ولو
ق������ال قائل إنهم جاؤوا مع أهله������م ،فهذا أدعى لتثبيت النظري������ة ،بحيث لم تعد
تقتصر فلس������طني على أحاديث املسايا وس������مر الليالي ،بل صارت جتربة عملية
تش������ارك فيه������ا رياض األطفال ف������ي املخيمات كدرس عملي عل������ى التضامن مع
فلسطني ،وتش������ارك املرأة التي جت ّر عربة الطفل أمامها متحدية البرد القارس
في شمال أوروبا مث ً
ال.
م������ن هنا فإن إحدى أهم إض������اءات هذه املعركة أنها ناقض������ت مقولة العدو عن
نسيان الصغار ،بل إن صاحب النظرية كان السبب في إفشالها ،حيث زرع فيها
بذور فنائها!
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العدد التاسع – السنة األولى – حزيران (يونيو) 2008

العودة حق ..وواجب �إن�ساين
«هل تدعو إلى إزالة إس������رائيل؟» سألني إيغور ،الشاب اجلامعي الهولندي الذي
يُع ُّد بحثه بتمويل من جامعته عن قضية الالجئني الفلس������طينيني واملستقبل .كان
ميك������ن أن أنفي أو أؤك������د! ولكنها كانت املرة األولى التي أس������تمهله فيها ألجيبه
إجابة دقيقة أكون مس������ؤوالً عنها ،على أمل أن أقنعه كغربي بوجهة نظري التي
كنت أبني عليه حديثي معه «العودة ..وبعدي الطوفان» ،بطريقة يفهمها هو.
حزم������ت أمري ،وبدأت البحث عن أس������لوب أقل «تطرفاً» في طرح وجهة نظري،
والتقين������ا بعد يومني في مقهى بش������ارع احلمراء .وكنت ق������د أحضرت إجاباتي
الش������فهية الت������ي فاجأتني وأن������ا أج ّهزها من مصادرها (لم أك������ن أفكر قبل ذلك
باملنطق ،بل بالثورة) ،وفاجأته هو أيضاً ،واختصرتها بجملة واحدة« :قد ال أدعو
إلى زوال «إسرائيل» ،ولكني أؤمن أش ّد اإلميان بأنها ستزول ،وبأسبابها الذاتية!
حيث تختزن في باطنها السياسي واالقتصادي والدميوغرافي واألخالقي بذور
فنائها وأس������باب زوالها ،وس������تنقلب عدوانيتها ش������ ّراً عليها» .وأشرت إلى مقهى
الوميب������ي القريب منا ،قلت له :هناك جرت أول عملية ضد االحتالل في بيروت
امتد إلى
عام  ،1982بعد سيطرتهم على بيروت في اجتياح تدميري ..عدوانهم ّ
هنا ،حيث جنلس!
قل������ت إليغور :إذا فك������رمت مبوضوعية ،فعليكم أن تعترف������وا أن وجود أو –بتعبير
أدق -إيجاد «إس������رائيل» هو خطأ تاريخي ،وخطأ إنس������اني ،وخطأ ديني ،وخطأ
منطقي ،وخطأ سياسي ..لذلك أعتقد أنها ستزول.
✽✽✽
الرئيس األمريكي جورج بوش ،بتفكيره املتطرف «يؤمن» بأن «إسرائيل» ستحتفل
بذكرى مرور  120عاماً على نشوئها .إمياءة توحي بعدم الثقة مبستقبل الكيان،
فتأكيد املؤكد شك فيه ،فلو قال هذه الكلمة عن مستقبل بالده «ستعيش الواليات
املتحدة س������تني سنة أخرى!» ،لكانت مس������تهجنة .فهذا الكيان يعيش على املصل
اخلارجي منذ س������تني عاماً ،ويحتاج –رغم ضعف أعدائ������ه -إلى الدعم الغربي
املتواصل.

جسر العـودة – ياسـر عـلي

صحي������ح أن التباكي الصهيوني والتظلم واس������تدرار العطف له وجه آخر انتهازي
وخبي������ث ،إال أن������ه ف������ي احلقيقة يس������تبطن حالة القل������ق التي تعي������ش فيها هذه
«الدولة».
✽✽✽
واليوم ،كم أو ّد أن أرسل رسالة إلى الصديق الهولنديّ ،
أخطها على هذه الصفحة،
نصها:
في ما يأتي ّ
«عزي������زي إيغور ،أعلم أنك لن تقرأ هذه الكلمات ،ولكني بعد ثالثة عش������ر عاماً
مضوا على حديثنا ،حني كنت تس������تنكر علينا أفكارنا في ظل «نعيم أوسلو» ،أو ّد
أن أؤك������د مرة أخ������رى على ما دار بيننا من حديث في ذل������ك الوقت ،وأعتقد أن
التط������ورات التي جرت ف������ي املنطقة أثبتت الطبيعة العدواني������ة واإلجرامية لهذا
الكيان ،وأظهرت ما كان يستبطنه في زمن «السالم»..
كذلك أود أن أجيب عن الس������ؤال الذي بقي معلقاً بيننا يومها :ما دامت ستزول،
فلم������اذا تصارعونه������ا؟! ألؤكد أن ما قلتُ������ه يومها هو أق ّل م������ا عليكم أن تعتقدوه
وتؤمنوا به أنتم املوجودين في منطقة بعيدة نس������بياً ع������ن أذى هذا الوجود .أما
نح������ن الذين وقع عليهم علين������ا كل هذا األذى والظلم فاألم������ر يختلف ،إذ ليس
علين������ا أن نعتق������د فقط ،بل أن نعمل ونعمل ونعمل عل������ى رفع الظلم ،ألننا نعتقد
في الصميم أن وجود «إسرائيل» أو إيجادها ،إمنا هو جرمية ..جرمية منوذجية
وموصوفة ..جرمية تاريخية ،جرمية إنسانية ،وجرمية دينية ،وجرمية منطقية،
وجرمية سياس������ية نفذها مجرمون بأساليب عس������كرية ومبذابح وتطهير عرقي
يندى له جبني اإلنسانية.
لذل������ك فإن������ه ليس واجبن������ا نحن فقط أن نعم������ل على تصحي������ح اخللل واخلطأ
واجلرمية ،بل هو واجب على كل ذي تاريخ أو إنسانية أو دين أو منطق أو سياسة
نظيفة .لذلك أرى أن األمر س������يتم بنا أو بغيرنا ،وبكم أو بغيركم ..ومشاركة أي
جهة أو دولة أو ش������خصية في إعادة احلق والالجئني ،هو ش������رف لها ،فكن من
املبادرين إلى هذا الشرف» .انتهت الرسالة.
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العدد العاشر – السنة األولى – متوز (يوليو) 2008

ا�شتعاالت احلنني يف ح�ضرة فل�سطني
ليست املرة األولى التي أزور فيها حدود الوطن مع لبنان ،ولكنني أجد لكل زيارة
طعماً جديداً ،تخيم املش������اعر فوق مئات القادمني ف������ي رحلة واحدة ،هذه املرة
كانت بضيافة املنظمة الفلسطينية حلق العودة «ثابت».
ما إن وصلت احلافالت إلى حدود فلس������طني ،حتى فاضت املش������اعر .فلسطني
خضراء زاهية تتألأل على مرمى خطوة ،وال نستطيع الدخول إليها« ،قريب ٌة على
رب» ،بدأت التعليقات بني املسنني «يعني لو جبنا معنا البُقجة،
بُ ْع ٍد ،بعيدةٌ على ُق ٍ
ودخلنا وما س������ألنا ما كانت حتققت العودة ..الله كرمي! خللي هالزيارة «بروفة»
للعودة احلقيقية».
في حلظة اش������تعال حرائق احلنني ،كان كهل أبيض اللحية ،يلقي شعراً ،مسنّون
ينادون األرض والوطن والقرية وموسم احلصاد ..فتيات تفيض دموعهن ،أطفال
يحملون الرايات ويهتفون ،شبان ينشدون ويك ّبرون .بعض املسنّني يرفعون املفاتيح
والكواشني.
طفل يس������أل أباه فأخذ يشرح له« :كل ما خلف السلك الشائك فلسطني ،هناك
أرضن������ا ،واجلنود الذين تراهم ،آباؤهم طردوا آباءنا من ديارنا ،تلك فلس������طني،
احف������ظ في ذاكرتك ،لنا فيها أرض ودار وأه������ل صامدون هناك وينتظروننا كي
نعود» .وأشار األب إلى اجلنود واحداً واحداً بإصبعه ،هذا وذاك وذلك ..ويبدو
أن هذا املشهد تك ّرر في الرحلة التي ضمت خمسني مسناً وثالثني طف ً
ال ،وكان
ّ
هدفها تس������ليم أجيال العودة األمانة ..س������أل الطفل أباه« :مل������اذا يخاف اجلنود
أن ما قام به أف������راد الرحلة هو أكثر ما يخيف العدو،
من������ا؟» ..لم يعرف الطفل ّ
ً
وأن ستني عاما من القتال
إنهم زرعوا أمانة العودة والتحرير في نفوس األطفالّ ،
ل������ن تنتهي بانته������اء أجيال النكبة والثورة ،بل إن هذه األجيال س������تواصل املعركة
س������تني سنة أخرى ،وإذا كان بوش قد وعدهم بستني سنة أخرى ،فها نحن نزرع
حب فلسطني في نفوس أطفالنا ،ونعلّمهم أنهم سيقاتلون هؤالء اجلنود يوماً ما،
حتى لو مات جيل «اللجأة».
جيل «اللجأة»؟! س������ؤال يفرق به كبير الرحلة ( 83س������نة) بني أعمار املشاركني.

جسر العـودة – ياسـر عـلي

يقول رجل في الرحلة لطف������ل« :جيلنا وجيلكم مواليد اللجأة! الله يطعمنا أوالد
يكونوا مواليد «العودة» آمني!».
شاعر هاجر من مخيمه إلى أوروبا منذ  21سنة ،اغتنم فرصة وجوده في لبنان
وشارك في الرحلة ،خنقته العبرات أكثر من مرة ،واعترف بأن املشاعر أكبر من
أن تضمها قصيدة« ،مهما قلنا فلن نَفِ َي هذه احلبيبة السجينة حقها!»..
في مارون ال������راس ،حيث النقطة اللبنانية األكثر إطالالً على فلس������طني ،تظهر
مساحات شاسعة ،تسابق املسنون ليخبرونا :هنا ديشوم ،سهل احلولة ،صاحلة،
فارا ،علما ،اخلالصة ،اجلش ،قديثا ..وذاك سهل صفد وجبل كذا ووادي كذا..
و..
هنا وقف عدد من مؤلفي ال ُكتب عن القرى الفلسطينية ،يحكون عن القرى التي
تبدو ،ويشرحون عنها ،وكانت حلظات مؤثرة (أحدهم هدم العدو قريته ولم يب َق
منها إال ش������جرة كبيرة ،د ّلنا على الش������جرة :هناك قريتن������ا) ..اجلميع يقف على
عال يط ّل على س������هول خضراء زاهية ال ينقصها س������وى أن نعانقها
جبل لبناني ٍ
وتعانقنا..
وتوجه بديهياً باجتاه فلس������طني ،فهو
أحد كبار الس������ن ،افت������رش األرض ليصلي
ّ
يصل������ي منذ س������تني عاماً باجتاهها حتى متاهت مع القبل������ة في وجدانه ،فتوجه
م������ن غي������ر أن ينتبه إلى انحراف احل������دود عما تع ّود عليه ف������ي مخيمه ..ذ ّكرني
ه������ذا الرجل بذلك الالجئ الذي بقي يصلي َج ْمعاً وقصراً حتى وافته املن ّية في
أواسط السبعينيات في مخيم برج البراجنة ببيروت.
و ّدعنا احلدود وو ّدعنا بعضنا داعني بالعودة للجميع ،فقال أحدهم :إن شاء الله
في الزيارة القادمة نأتي من اجلانب اآلخر لنزور حدود لبنان! وأ ّمن السامعون.
ثم غادرنا وكلنا واثقون بأننا للعودة أقرب..
منذ ثماني سنوات كتبت عند احلدود:
		
وقفت على احلدودِ أر ُّد عنّي
ُ
علي:
هذه املرة
ُ
كتبت رداً ّ

		
وقفت على احلدود أقو ُل إني
ُ

دمو َع فراقِ حقٍّ ضا َع منّي
يخيب ظنّي
سأُ ْر ِجعها ،وليس
ُ
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العدد احلادي عشر – السنة األولى – آب (أغسطس) 2008

القيَم التي عادت مع ال�شهداء
ِ
عاد األسرى ..والشهداء األسرى!
اكتست العظام حلماً ودماً وصورة ٍ
وجه واستعادت ذاكرتها.
نزع������ت األرقام واتخذت اجلثامني أس������ماءها وجنس������ياتها وأع���ل��ام بالدها و..
حريتها .واس������تعادت األس������ماء عائالتها وأهلها الذين اس������تقبلوها مو ّدعني ،أو
و ّدعوها مستقبلني ،ال فرق.
املهم أن احلدث ّ
مت بالزغاريد والدموع ،ودفنوها مك ّرمة فخورين بها.
عادت لتعود..

عادت من األس������ر ..لتُدفن بكرامة ثم تعود الحقاً مع العائدين ،في ختام حكاية
النكبة املريرة ..وحتماً ستعود!
لق������د عادت أول مرة بس���ل��احها واستُش������هدت هناك ..ولو بقي������ت ح ّية لرجعت
إل������ى «أرض املالذ» كي تواصل نضالها حتى ي������وم العودة الكبرى .أعادوها اليوم
لتكرميه������ا ،ولكي تعود الحقاً «عودة ح ّرة وكرمي������ة وكاملة» ودون قيد أو احتجاز
أو حتى رقم.
العودة فك������رة طهورية منطلقة من احلق اإللهي والديني والتاريخي واإلنس������اني
يصح أن تكون منقوصة أو فاقدة
والسياس������ي واالجتماعي والقانوني ،لذل������ك ال
ّ
إلحدى الصفات الثالث :احلرة والكرمية والكاملة.
هؤالء لم يذهبوا ألهداف خاصة أو شخصية ،وبالتالي ُدفنوا في مقبرة األرقام..
املدفونون ف������ي مقبرة األرقام ذهبوا إلى فلس������طني يحمل������ون مضامني وأفكاراً
وإصراراً على العودة دفعتهم للذهاب إليها واالستشهاد على ترابها هناك.

هؤالء الذين عادوا ،ليسوا من أصحاب املناصب الرفيعة ،بل من َح َملة املضامني
والقِ ي������م الوطنية التي ماتوا دونها ،دون أن مت������وت هي ،وكيف متوت حني تكون
«كلماتن������ا مثل عرائس الش������مع ،فإذا مِ تنا من أجلها بُثت ال������روح فيها» ..وكذلك
القيم التي يحملها الثوار حني ميوتون دونها..

جسر العـودة – ياسـر عـلي

نستعيد الشهداء األسرى ونستعيد تلك القيم واملفاهيم( ،العودة الكاملة ،والنهر
والبحر ،والثورة مستمرة ،األرض لنا ،ويوم األرض ،وبالدي بالدي ،)..،ونستعيد
االعتزاز بفكرة املوت من أجل الوطن ،بل ونس������تعيد زغاريد النس������اء الثكالى في
استقبال جثامني شهداء الوطن.

مظاهر ومشاهد استعا َدتْها املخيمات الفلسطينية في لبنان لم ِ
تأت من فراغ ،بل
هي جتليات غليان البركان الكامن في نفوس الالجئني واملتراكم على مدى ستني
عاماً من النكبة .ولن تكون صرخة في فراغ ،فإن لها ما بعدها.
لو ُق ّدر لهؤالء الش������هداء أن يعودوا أحياء ،وقارنوا القيم التي حملوها معهم إلى
صدِ م معظمهم من هذا الواقع.
فلسطني بالقيم التي حلّت بعدهم ،لَ ُ

إذ كيف س������ينظر ش������هداء حيفا ويافا ونهاريا وزرعيت إل������ى واقعنا ،وهم الذين
قدم������وا أرواحهم من أجل حترير األراضي والديار التي أُخرج آباؤهم منها .وما
الذي سيشعرون به حني يعلمون أن بعض من أرسلهم قد تخلى عن األرض التي
استشهدوا عليها ،أي األراضي احملتلة عام .1948
بعض الش������هداء عاد ،فوج������د فصيله قد تخلى عن القِ يم الت������ي حملها معه ..أو
تخلى عن مس������يرة التحرير واملقاومة والعودة ..أو حتى تالشى وال يكاد يستطيع
أن يتبنى شهداءه.

أما الش������هداء العرب ،فحتى كتابة هذه الس������طور لم يتس������لم جثثهم أي مندوب
رسمي للدول التي ينتمون إليها إال الكويت وسوريا.
هؤالء الذين تركوا ديارهم وأوطانهم من أجل قضية «كانت» مركزية في املنطقة،
تتبناها األنظمة والشعوب وتتبنى أساليب النضال املختلفة من أجل استرجاعها.
واليوم صارت املقاومة منبوذة كأسلوب لتحقيق أهداف القضية مركزية .بل لقد
ّ
مت جتزيء القضية املركزية نفسها جغرافياً وسياسياً ومرحلياً.
باختصار.

عاد الشهداء ،فلس������طينيني ولبنانيني وعرباً من جديد يحملون القيم التي كانت
فرحه وكبرياؤه
قائمة قبل اتفاقات التسوية .عادوا وعاد إلى الشعب الفلسطيني ُ
اللذان لم يغيبا أص ً
ال ،وإن غابت مظاهرهما.
أيها الشهداء:
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عدمت ،ويكفيكم فخراً أنكم أعدمت الغليان إلى شعوبكم ،لتؤكد من جديد الثوابت
الفلس������طينية ،فال تكترث������وا للدول املتخل ّي������ة ،والفصائل الضامرة واملتالش������ية،
والسياسات املتغ ّيرة .فالتعويل كله ،بعد الله ،على الشعب وبركانه الكامن.

أيها الشهداء:
ال ..وإن أنكرتك������م أنظمة! ووطئتم س������ه ً
حللت������م أه ً
ال ..وإن أُقفلت في طريقكم
حدود.

جسر العـودة – ياسـر عـلي

العدد الثاني عشر – السنة الثانية -أيلول (سبتمبر) 2008

� 26صربا و�شاتيال
ما أكثر املناس������بات البائس������ة التي نُحيي ذاكرتها .إحياء مواجع وآالم ال بد منه،
ك������ي ال يندمل اجلرح وتختفي آث������ار اجلرمية .واليوم بعد  26صبرا وش������اتيال،
م������اذا ميكن أن نضيف إلى م������ا كتبته الباحثة بيان نويه������ض أو الباحث محمود
كلّم والعشرات من الكتّاب والصحافيني ،وآالف الشهادات الصحفية واملداوالت
القانونية واألشرطة الوثائقية.
بع������د كل هذا ،هل ذهب������ت كل هذه الدالئل والقرائ������ن أدراج الرياح؟! هل اكتفى
الصحافيون بـ«إجنازهم» الصحافي؟ هل حقق السياسيون «خبطتهم» اإلعالمية
بإحياء الذكرى؟ هل أدى احملامون في بلجيكا «قسطهم للعلى» ،فترشح محاميهم
للرئاس������ة اللبنانية أكثر من مرة ،دون أن ينبس ببنت ش������فة عن احلقوق املدنية
واالجتماعية للشعب الفلس������طيني في لبنان؟ ماذا فعل ُمنتج السلسلة الوثائقية
«حرب لبنان» بش������هادات امتدت لس������ت س������اعات مع ضحايا املجزرة ،لم يعرض
منها س������وى دقائق معدودة؟ ماذا فعلت «الصحافية» ليلى شهيد ببطاقة اجلندي
الصهيوني التي اس������تعارتها م������ن أحد ضحايا املجزرة الذي قال إنه «ال ينس������ى
وجهها» ،ألنها قالت إنها ستصورها وتعيدها ،فأخذتها ولم تَ ُعد؟
كثي������رون جاؤوا وو ّثقوا ورحلوا ،على أمل العودة لتحقيق ش������يء ما ..ولم يعودوا!
كثي������رون اقتنعوا بأن املجزرة لم تنتهِ في حلظته������ا ،وأننا ال نعيش اليوم الذكرى
ال������ـ 26للمجزرة ،بل نحن نع ّد الي������وم املجزرة الـ ،26ما يعن������ي أنها أصبحت 26
مجزرة معنوية ونفسية ألهل الضحايا وأبناء شعبنا في لبنان.
ف������ي كل ذكرى ،يحض������ر أهالي الضحايا واملخطوفني من أبناء صبرا وش������اتيال،
ظن بعضهم ذات م������رة أن «هذه امل ّرة
فيُش������عرونهم بالتضامن ليوم كام������ل ،وقد ّ
يوجد أجانب ،يعني بيقدروا يضغطوا الستعادة املخطوفني عبر دولهم!» ،ومتتلئ
نفوسهم رضى وفخراً بتضامن العالم معهم ..لكنه يوم واحد ينقلب تأثيره سلبياً
فتتكسر األحالم في غضون 24
(ملدة  364يوماً) بعد مغادرة الوفود والكاميرات.
ّ
ساعة .فال القتلى سيؤخذ حقُّهم من القاتل ،وال املخطوفون سيعودون ،وينعكس
أي
األمل الكبير في احتفاالت الذكرى إلى إحباط جديد واكتئاب أكبر ..وميكن ّ
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ش������خص أن يدخل إلى مخيم شاتيال ليرى س������طوة اإلحباط على بعض الناجني
من املجزرة.
األمر يتكرر مع ش������عبنا دائماً ،يتضامن العالم معنا في الذكرى ،ثم ينس������ى أننا
نعيش الذكرى التي تتكرر معنا معنوياً بقية العام .ثم يصحو من جديد ليتضامن
(ش������كراً!) معنا مرة أخرى في العام التالي ،وهكذا ..متاماً مثل  60نكبة يتح ّمل
العد من
مسؤوليتها العدو .وهنا نسأل :هل سنعيش تكرارات حرب البارد ،ونبدأ ّ
بأن عملية إعادة اإلعمار بات مشكوكاً في إجنازها؟
اآلن ،حيث تفيد األخبار ّ
مجزرة صبرا وشاتيال املعروفة مكاناً وزماناً ،حدثت .ولكن مجزرة صبرا وشاتيال
اليومية املعنوية تُناوش يوميات أبناء ش������عبنا في لبنان .في أزقة صبرا وشاتيال،
كغيرهم من فلس������طينيي لبنان ،نصف س������كان املخيم بال عمل (القانون اللبناني
صحت تس������ميتها بيوتاً)
مينعهم من حق العمل في  72مهنة) ،وبعض البيوت (إن ّ
تسكن فيها عدة عائالت ،بسبب منع حق التملك للفلسطيني في لبنان .واألنكى
من ذلك كله أن أهالي الضحايا يعانون من حت ّكم البعض مبخصصات الش������هداء
املقدمة لهم من قبل منظمة التحرير (وقضية الفس������اد في مؤسس������ات املنظمة
حتتاج وحدها إلى بحث كامل).
إن تضامن العالم معنا في املناس������بة ال يقتضي الراحة بعد احلدث .فالتضامن
احلقيقي هو رفع الظلم وتداعيات املجزرة عن أبناء الشهداء وأهاليهم .فمعظمهم
ما زالوا يعانون منها.
مجزرة مثل صبرا وشاتيال ،تقتضي تضامناً دولياً دائماً ومستمراً مع أهل املكان
ملس������اعدتهم وإخراجه������م من تأثير الصدمة عليهم .فهم بحاجة إلى مؤسس������ات
اجتماعية وثقافية واقتصادية ودعم نفس������ي ملواصلة مس������يرتهم ،لعلهم يخففون
من هول املجزرة في وجدانهم ويتفرغون بدورهم قلي ً
ال للتضامن ،على طريقتهم،
مع آخرين.
فيا أيها املتضامنون ،أنتم س������تحيون الذكرى ليوم واحد ،و«الضحايا األحياء» ما
زالوا يعيشونها كل يوم!
وليس من سمع وقرأ وتضا َمن كمن رأى املجزرة وعاشها ..وما زال يعيشها!

جسر العـودة – ياسـر عـلي

العدد الثالث عشر – السنة الثانية -تشرين األول (أكتوبر) 2008

مـا بعـد الأ ّم ّيـة
تشهد الساحة الفلسطينية الكثير من املؤمترات املتعددة األشكال واملضامني ،ويجري
التباحث في هذه املؤمترات بقضايا عديدة تتراوح بني االس������تراتيجية واحلاجات
اليومية ،وتخرج هذه املؤمترات دائماً بتوصيات منوذجية ،تتكرر بني مؤمتر وآخر،
لك������ن معظمها يتوقف عن������د هذا احل ّد ،فال يضع آلية متابع������ة للتوصيات والبنود،
وخاصة إذا كانت حتتاج إلى متابعة أو حتى إلى بريد يوصلها إلى أهدافها.
قلما أنتجت املؤمترات –على كثرتها -هيئات أو مؤسسات ،وقلّما وصلت توصيات
ه������ذه املؤمترات ونتائجها إلى أزقة مخيماتنا ،ورمبا اعتقد أصحاب التوصيات أن
قسط العلى قد مت بها وببعض املتابعة اإلعالمية.
في املؤمترات الكثيرة التي تُعنى بالش������أن الفلس������طيني ،تص������در توصيات مرحلية
وأخ������رى اس������تراتيجية ،ورمبا تط ّور ه������ذا املؤمتر بأن يولي اهتمام������اً على طريقة
تقدميها إلى املجتمع الفلسطيني حتديداً ،ولكن..
من الذي سيقرأ؟

ف������ي أحد هذه املؤمترات اقترح البعض تعمي َم األفكار على وس������ائل اإلعالم ،ولكن
معظمه������م لم يكن يعرف أن مخيم������اً يضم  15ألف الجئ في لبنان ،ال يُباع فيه من
الصحف اليومية أكثر من  100نسخة ،فض ً
ال عن الكتب التي اقتصر وجودها على
األكادمييني والطلبة .بل إن هذا املخيم الذي يضم أكثر من عشر صيدليات ،ومثلها
من املطاعم ،ليس فيه مكتبة واحدة تبيع الصحف ،وبالتالي لن تكون هذه املادة في
متناول أيدي الالجئني ،فض ً
ال عن أنها إذا وصلت إليهم فقد ال يقرأونها.
اقترح ذات مرة أحد الناش������طني مشروعاً يقضي بوضع لوحات في زواريب املخيم
تتضمن ما نريد قوله ليقرأها الناس ،لكنه واجه عقبة األم ّية بأنواعها.

املشكلة ليست في الفكرة ،وليست في وسيلة إيصالها ..إن العقبة تكمن في األمية
املستش������رية التي ال تقتصر على أمية احلرف ،بل متت ّد وتتقدم نحو أم ّية الكتاب.
رغ������م أن اإلحص������اء الصادر أخيراً يفيد بأ ّن نس������بة األمية بني الفلس������طينيني في
الضفة والقطاع منخفضة نسبياً حيث بلغت  %6.1بني من جتاوزوا اخلمسة عشر
عاماً ،بينما تبلغ نس������بة األمية في العالم العربي ( %27.5تتفاوت النسبة بني دولة
وأخرى) ،وبلغت النسبة العاملية .%16.1
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إال أن هذا األمر ال ينس������حب على فلس������طينيي لبنان مث ً
ال ،الذين تبلغ نسبة األمية
بينهم  %24تقريباً ،فيما تبلغ أمية الكتاب كما قدرتها بعض التقارير .%70

يس������تغرب البعض عدم قيام األنظمة واحلكوم������ات بحملة على األمية في بالدهم.
مل������اذا ال تقوم األنظمة بحمالت محو األمية؟ وملاذا يخافون القراءة والوعي؟ وملاذا
ال يش������جعون املطالعة عموماً؟ ال بد من أن السبب يعود خلوف األنظمة من انتشار
املعرفة التي «تعلّم التم ّرد» ،وتعتبر هادم ًة ألعمدة السلطة املرتكزة على املال والقوة
أيضاً.
هذه القضية يجب أن تُبحث في األس������اس ،إذا تخطاها املجتمع مت ّكن من حتقيق
تقدمه ،ولكي يتخطاها يحتاج إلى أن يتدرب على ذلك .فمحو األمية ال يعني تعلّم
«فك احلرف» فقط ،بل يعني الرغبة في املعرفة أيضاً ،وإال فماذا س������يفيد نهضة
املجتمع من ال يهتم بعد «فك احلرف» بتطوير معرفته؟
أخش������ى أن شعوبنا ،تتس������اوق مع مقولة «القابلية لالس������تعمار» ،وبات حاضراً في
وجدانها «القابلية للتجهيل» وعدم االكتراث باالطالع وتوسيع املعرفة!

ويكفي للداللة على ذلك ببعض اإلحصاءات التي تتناول الكتاب ال احلرف ،لندرك
مدى األمية التي تقع شعوب املنطقة حتت وطأتها:
تقول اإلحصاءات إن متوس������ط قراءة املواطن البريطاني  7كتب ،أما عند املواطن
العربي فهي ربع صفحة ..وإن متوسط قراءة الفرد في فرنسا هو  200ساعة في
السنة ،بينما متوسط قراءة الفرد العربي هو  6دقائق في السنة!

وإذا قس������نا هذا األمر على مخيماتنا وأهلنا ،ن������درك عندها مقدار التح ّدي الذي
يواجهنا من أجل توعية شعبنا ،في رفع مستوى الوعي فيه.
أال يدقّ ذلك ناقوس خطر معرفي؟!
أال يدفع ذلك إلى املطالبة ببرامج محو األمية ملن يعرفون األحرف والكلمات؟!
بل أال يدعونا لبرامج محو األم ّية للمثقفني أنفسهم..

إنها ليس������ت أ ّم ّية حرف ،وال أ ّم ّية مطالعة فقط ،بل هي أم ّية أنظمة تخشى برامج
التطوير املعرفي..

فكيف ستنتصر أمة تعاني كل هذا التجهيل؟
هل قلت «ستنتصر»؟ اللهم احمها من الذوبان..
آمني!

جسر العـودة – ياسـر عـلي

العدد الرابع عشر – السنة الثانية -تشرين الثاني (نوفمبر) 2008

«وعد بلفور» ..القوة تفر�ض الواقع والوقائع والواقعية
من نافل القول ،نقد الدميوقراطية الغربية ،ونقد أس������اليبها .وبات احلديث عن
الدميوقراطية اآلتية باخلير من وراء البحار ،مثار سخرية! فمن الذي سيصدق
أن الس������لطة األولى ف������ي هذا العال������م للدميوقراطية والقيم اإلنس������انية وحقوق
اإلنسان؟ ومن سيقتنع بأن نشر الدميوقراطية في العالم يتطلب كل هذا الدمار
واحلروب واملال والنفط؟!
فرض الدميوقراطية باالحتالل ،جرمية!
ُ
وفرض حقوق اإلنسان باملجازر ،جرمية! فالغاية ال تبرر الوسيلة.
وهذا إذا كانت قِ َيماً سامية ،فكيف بها إذا كانت ظلماً واحتالالً ونكبة؟

هذا العالم حتكمه دميوقراطية القوة ،ال دميوقراطية الشعوب واحلقوق ،فاألقوى
ه������و الذي ميتلك أصواتاً أكثر في هذا النظام «االنتخابي» .وإال ،فما الذي مييز
الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن؟ هل هو عدد الس������كان أم املساحة أم
االقتصاد؟ ال ش������يء مما سلف س������وى القوة .فمن ميتلكون حق النقض في أعلى
هيئة تصويتية في العالم هم األقوياء الذين خرجوا منتصرين من احلرب العاملية
الثانية.
إذن ه������ي القوة التي فرضت الواقع واملس������ار واإليقاع ال������ذي يتحرك فيه العالم
كله.
نعود إلى بلفور السيئ الذكر.

عدلت فيه ليخرج أق ّل س������وءاً من
حني درس������ت احلكومة البريطانية وعد بلفورّ ،
الصيغة األصلية ،فقد كان أس������وأ بكثي������ر .وكان حاييم وايزمن ينتظر القرار في
بنص القرار
رده������ات املبنى ،حني خرج إليه من مجلس ال������وزراء صديق يل ّوح له ّ
قائ ً
ال :إلي������ك الولد (يقصد نص القرار) ..علق وايزم������ن الحقاً في كتاباته« :لم
يعجبني ذلك الولد ،لكني قررت أن أجعله كما أريد» ،أي بالقوة.
وعندما صدر القرار  ،242وكان ُملْتبس������اً ف������ي ترجمته ،فهل كان القرار يطالب
«أراض محتلة» أم من «األراضي احملتلة»؟ يروي فايز
«إسرائيل» باالنسحاب من
ٍ
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الصايغ لبعض أصدقائه ،أنه سأل اللورد كارادون (املشرف على صياغة القرار)
ع������ن ح ّل هذا االلتباس ،وكيف ميكن الع������رب احلصول على حقوقهم ،فرد عليه
كارادون« :أنتم تستطيعون أن جتعلوه كما تريدون» ،أي بالقوة.
لكن القوة جاءت معاكس������ة! فأقصى عروض االنسحاب ترفض النظر من حيث
املبدأ بوضع القدس واألغوار (أي أكثر من  %30من مساحة الضفة).
مبق������دار م������ا تكون قوياً ،س������يحترمك املجتمع الدولي ،والث������راء هنا لن يؤثر في
االحترام ،بل في االستخدام .ولطاملا كان رأس املال جباناً.
عضوية «إس������رائيل» في األمم املتحدة مشكوك في شرعيتها ،حيث إن عضويتها
كانت مشروطة ،وما زالت حتى اليوم ،بعودة الالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم،
وهي حتى اآلن لم تنفذ هذا الش������رط .بل إن وجودها على أرض فلس������طني جاء
بالقوة ،وليس خافياً ذلك على أحد (يرى اخلبير القانوني الدولي شفيق املصري
أن املقاومة بعملها على حترير فلس������طني بالق������وة ،إمنا هي تنفذ اإلرادة الدولية
التي لم جترؤ األمم املتحدة على تنفيذها).
على مدى ستني عاماً ،فرضت «إسرائيل» على املنطقة والعالم شروطها ووجودها
بالقوة ،وفرضت الوقائع التي تريدها ،من احتالل ونهب واستيطان وتهويد ،حتى
أسس������ت هذه الوقائع لألمر الواقع الذي نعيشه اليوم .وكان تأجيل قضايا احلل
النهائي في عملية التسوية فرصة ذهبية لـ«إسرائيل» استطاعت أن تستغلّها من
خالل فهمها ملآالت األمور في هذا العالم «الدميوقراطي» ،وس������عت لكي تفرض
وقائع جديدة وصارخة ،فلم يتوقف االستيطان طوال خمسة عشر عاماً من زمن
أوسلو الرديء ،وكذلك تهويد القدس وطرد أهلها ،والسيطرة على مصادر املياه،
وتقسيم الضفة الغربية وتفتيتها.
ه������ذه الوقائ������ع اجلدي������دة فرضت بالق������وة «أمراً واقع������اً» دعا ج������ورج بوش في
 2004/4/14إلعالن «الءاته» الش������هيرة التي وصفته������ا جهات صهيونية بـ«وعد
بلف������ور الثاني» ،فرفض عودة األمور إلى ما كان������ت عليه قبل الرابع من حزيران
(يونيو)  ،1967بحجة «الواقع اجلديد».
هذا يدعونا الستعادة العبارة الشهيرة ،بعيداً عن أساليب البالغة االستهالكية،
التي تق������ول إن العالم تائه بني «حق القوة» و«قوة احلق» ،وبني املصالح واملبادئ،
وبني اخلير والش������ر .وأخيراً ،ب���ي��ن النظرية والواقع اللذي������ن يُفترض في منطق
األش������ياء ومس������ارها أن يتوافقا ،إال إذا كان هذا الواقع مفروضاً .وهو ما حصل
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على األرض بعد فرض الوقائع التي أصبحت واقعاً ..مفروضاً!
أس������وأ ما في األمر ،هو الهجمة الغربية على عملية التسوية ،ودعوته رموز هذه
الهجم������ة إلى ضرورة تف ّهم الوقائع والواقع ،مع إميانهم بأن عودة الالجئني حق،
كما قال أخيراً رئيس الفيدرالية السويس������رية باس������كال كوشبان في أثناء زيارته
لبنان ،ولكن العودة الكاملة غير واقعية.
إذن ،الباط������ل (وعد بلف������ور) ،فرض في املنطقة كائناً غريب������اً عنها ،بالقوة .هذا
الكائ������ن ،فرض بالق������وة وقائع جديدة رفضها العالم ثم س������كت عنها ،ثم أق ّرها،
فأصبح������ت أمراً واقع������اً .وبالقوة أيضاً ،أجبرت الوقائ������ ُع والواق ُع العال َم على أن
يتعامل «بواقعية» مع ما اس������تج ّد عل������ى األرض .كأنه يكافئ الظالم رأف ًة به مما
س������يعانيه إذا أعاد األمور إلى ما كانت عليه ،فتغيير الوقائع س������يُك ّبده خس������ائر
فادحة.
ه������ي القوة إذن ،منذ ما قبل بلفور ،فهل يس������مع دعاة «الس���ل��ام اس������تراتيجيتنا
حد «الوقوعية »
الوحي������دة» هذا املنطق ،أم أنهم «يتفهم������ون» الواقع اجلديد إلى ّ
فتخلّوا عن تغييره ،كما يتفهمون أن العودة تؤدي إلى تدمير «إس������رائيل» فتخلّوا
عنها؟!
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العدد اخلامس عشر – السنة الثانية -كانون األول (ديسمبر) 2008

بقايا عائلة فل�سطينية جد ًا
..وفي ختام اجللس������ة األخيرة ،أس������ند ظهره إلى عمود املس������جد املر ّقع بالطني
ليغطي الثقوب املخترقة بالرصاص منذ عشرين عاماً في أثناء حرب املخيمات،
بني ،عايش������ت القضية الفلس������طينية وتداعياتها على اإلنس������ان
وق������ال :وهكذا ّ
الفلسطيني العادي ،وليس على الورق أو احملاور القتالية ،فكنت عرضة للمفاجآت
الدائمة بس������بب عدم معرفتي بخفايا اللعب بالنار الذي فرضته السياس������ة على
الفلسطينيني.
ال ،ومناض ً
فجعلتني القضية ببطولتها ومأس������اتها ضحية وقات ً
ال وجندياً وقائداً،
وحاكماً ومحكوماً ،ومطارداً بتهمة املقاومة مرة ،ومرة بتهمة اجلرمية ،وس������جيناً
ومنظراً فكرياً ..وفي بعض ملعاتها جعلتني بط ً
ال مياوماً
وسجاناً ،وعام ً
ّ
ال..
لكنني لم أكن بط ً
ال!

ولم أعتقد يوماً أنني بط ٌل!

غير أن البطولة نسبية ،ووجهات نظر .تتغ ّير بتغ ّير املكان والزمان ..أما الثوابت
فهي قليلة ،وتكاد تكون احلقائق كذلك.
فق������د يكون ما فعلت������ه في ذلك املكان بطول������ ًة ،لكنه في مكان آخ������ر «جرمي ٌة»..
و«احلجر بأرضه قنطار».
وق������د يكون ما فعلتُه في ذلك الزمان بطولة ،لكنه اآلن جرمية أو تخلّف! و«بطل
زمانه» لن يكون بالضرورة بط ً
ال في غير زمانه.
كنت .وأنا «اآلن هنا» أُشب ُهني متاماً حيث «كنت هناك».
وكما تراني أمامك اآلنُ ،
وال أشعر بالفرق إال أمام املرآة ،حني تلمع من جتاعيد وجهي كل الصور األليمة
علي ،بعد أن أَعتقد في حلظة ما ،أنها ذابت أو نُسيت..
التي م ّرت ّ

علي نوائب الدهر والبشر والسياسة والقضية الفلسطينية ،ولم
وها أنذا ،م ّرت ّ
أفقد يداً أو رج ً
سجل
ال أو أحداً من أفراد أس������رتي ،لكن ك ّل ما م ّر على ش������عبنا ّ
ف������ي قصت������ي عالمة فارقة .حتى إنني للحظة ما ،أظ������ن أن جتاعيد وجهي أمام
املرآة هي مفاصل ومفارق ومسارات القضية الفلسطينية.
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صحيح أن كل حدث فيها أ ّثر على حياتي ،ولكن األصح أن األحداث كانت تتأثر
بن������ا من دون أن نقصد ،حيث كانت ردة فعلنا نحن اجلماهير العامة ،هي ميزان
حركة هذه األحداث..
أس������تودعك وأوصيك لتُخبر م������ن تعرف :نحن واثقون من الع������ودة .وكلما غابت
������مس اعتقدنا أنها لن تش������رق قبل عودتنا .وإذا أشرقت ،فهي لن تغرب علينا
ش ٌ
إال في فلسطني..
حب..
هذا ليس خطاباً ثورياً تعبوياً ،بل هو ّ

أكثر من ستني سنة م ّرت علينا في اللجوء ،كنت أدفع بأوالدي إلى ميدان العمل
من أجل فلس������طني ،وفي الوقت نفسه أحميهم من املغامرات التي ض ّيعت املكان
والزمان .وأمام اخلطر كنت أحتسب األولويات عم ً
ال باملثل الشعبي «قضا أهون
من قضا»:
السفر أهون من التهجير
التهجير أهون من احلصار
احلصار أهون من األسر
األسر أهون من املوت
املوت أهون من الذل
السفر ..التهجير ..احلصار ..األسر.

مررت بكل هذه التجارب ألحمي أبنائي اخلمس������ة من املوت قبل الذل ،فوصلنا
إلى ما نحن عليه اآلن؛ السفر..
س������افروا جميعاً ،وبقيت هنا أُمللم ذكرياتهم ،وأتابع مصاحلهم ..هم اآلن يحملون
جنس������يات مختلفة في املهاجر ،لكنهم اشتروا منازل في لبنان ليظل لهم موطئ
ق������دم في مكان قريب من فلس������طني .أما أنا فألنني م������ا زلت أحمل هوية الجئ
فلسطيني ،ال أستطيع أن أمتلك موطئ القدم هذا.
لت ،بعد كل هذا العمر ،إلى معقّب معامالت ألوالدي وأحفادي هنا ،وأجنز
وحت ّو ُ
أوراقهم ووثائقهم «الرس������مية!» ،ليس للحفاظ عل������ى مواطنيتهم هنا ،بل إلثبات
جلوئه������م إلى هنا ،في هذه الب���ل��اد التي غادروها مكرهني إل������ى جهات العالم.
ليحصلوا على فرصة عمل أو متلّك أو حياة كرمية!
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حقوق العودات!
أما وقد انعقد «امللتقى العربي الدولي حلق العودة» ،بحضور مختلف اجلنسيات
واألعم������ار واأللوان واألعراق واألديان ،بات من املش������روع الس������ؤال :كيف ميكن
جمع هذا الطيف البش������ري الناشط واملتنوع وغير احملكوم بأي ضغوط ،إال أنهم
أحرار ،حول قضية لم يستطع املجتمع الدولي حلّها أو التضامن معها منذ ستني
عاماً؟
على مدى ستني عاماً ،تشعبت وتفككت وتوزعت قضية الالجئني وحق عودتهم،
فل������م تعد عودة واحدة وال حقاً واحداً ،بل أصبحت أكثر من حق وأكثر من عودة
تع ّممت على مستوى الزمان واملكان واإلنسان والظروف.
أما على مستوى الزمان ،فإن ستني عاماً مضت على نكبة شعبنا ،ليست بالزمن
القلي������ل أو الف������ارغ من أي تطورات ،بل هي س������نون حبلى بالكثير من السياس������ة
واحلروب وتداعياتهما وارتداداتهما على الفلس������طينيني أنفسهم ،تطورت فيهما
قضية العودة دولياً من حق مش������روع لإلنس������ان (باملطل������ق) إلى محاوالت إخراج
سياس������ية والتفاف على القضية لتغيير املنظ������ار الدولي إلى املوضوع من منظار
سياسي (عدم شرعية وجود الكيان الصهيوني) إلى منظار إنساني (حق الالجئني
بالعودة إلى بالد يحكمها االحتالل) ،ثم العودة إلى املنظار السياسي بعد تثبيت
االحت���ل��ال بالقوة على األرض الفلس������طينية (الواقعية تقتضي العمل على إيجاد
«حلول عملية ملش������كلة» الالجئني) ،واخل������روج من مظلة األمم املتحدة إلى املظلة
األمريكي������ة و«حلولها» ،وأخيراً محاولة العودة إلى املظلة األممية من خالل طرح
«ح ّل الدولتني» على مجلس األمن للتصويت عليه ..طرحت خالل هذه الس������نني
عش������رات املشاريع التس������ووية التي فشلت كلها فش ً
���ل��ا ذريعاً ،ألنها لم تنظر إلى
سبب املشكلة وحتلّها ،بل كانت تنظر إلى نتيجة املشكلة وحتاول محو آثارها.
كل ه������ذه التطورات في س������تني عاماً ،أوجدت مس������تويات وأنواعاً وأش������كاالً من
«العودات» وحقوقها.
أما على مس������توى املكان ،فإن خريطة التوزع الدميوغرافي الفلس������طينية ،باتت
متش������عبة ،واالنتش������ار الفلس������طيني يعكس بش������كل مثير التطورات االجتماعية
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والسياس������ية واالقتصادي������ة والقانونية والعس������كرية والفكري������ة وغيرها ،فتوزع
الفلسطينيون أشتاتاً في أربع جهات األرض ،باجلملة واملف ّرق ،زرافات ووحداناً،
أمواجاً وتيارات ،وبات الالجئون امللتصقون بفلسطني أو في دول الطوق أق ّل من
نصف الالجئني البالغ عددهم س������تة ماليني فلس������طيني (بحساب تقديري :ثُلث
في أراضي السلطة ،وثُلث في دول الطوق وثلث في املنافي واملهاجر).
إذن ،على مس������توى املكان ،لم يخطئ من س ّماها «التغريبة» و«التيه» الفلسطيني،
كثُرت املهاجر واملنافي ،وكثُرت اجلنس������يات واألعراق املختلطة بالفلس������طينيني،
فتعددت حقوق «العودات» أيضاً.
ّ

أما على مس������توى اإلنسان الفلس������طيني ،وهو صاحب فكرة هذه الزاوية ،كحالة
ومنوذج فلس������طينيي لبنان ،فيس������أل :إلى أين أعود؟ وبأي ع������ودة أطالب؟ وبأي
تعويض آمل؟ وكيف أجزّئ عودتي كما جتزّأت حياتي؟
فع ً
���ل��ا! هل يطالب بحق عودت������ه إلى مخيم النبطي������ة ()1974؟ أم إلى مخيم تل
الزعتر ()1976؟ أم إلى مخيمي صبرا وش������اتيال ()1982؟ أم إلى برج البراجنة
()1985؟ أم إلى لبنان كله ،بعد هجرته ضمن موجات الهجرة إلى أوروبا؟
لم يعد التهجير واحداً ،ولم تعد «العودة الواحدة» تكفي سنوات التهجير وأحداثه،
وبات من حق الفلسطيني أن يطالب فع ً
ال بـ«حقوق العودات» ،وخاصة بعدما ملس
أن اهتم������ام العال������م بقضيته يأتي في غالبيته حلماية الكيان احملت ّل لفلس������طني،
وحلّت
وأن العالم يهتم بقضيته ويهمل حقوقه .وقد تعددت الهجرات اإلنسانيةُ ،
بالعدل من خالل القرارات األممية ،إال القضية الفلس������طينية وهجرات الشعب
الفلسطيني ،ما زالت تنتظر احلل.
بالعودة إلى السطور األولى ،وفي ظل «امللتقى العربي الدولي حلق العودة» ،ندرك
متاماً كما بات يدرك العالم ،أن العودة لم تعد حكراً على الالجئني وأبنائهم فقط،
فهؤالء األحرار املش������اركون في امللتقى ،الذين جمعتهم إنسانيتهم ،وصهرتهم مع
القضية الفلسطينية ،بات لهم حق تضامني بالعودة مع الالجئني..
وكما سنعود –بإذن الله -ولو بعد حني..
سيعودون!
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الإعالم يف غزة جبهة موازية للعدوان
الع������دوان على غزة ،اس������تهدف منذ الي������وم األول اجلانب الثقاف������ي واإلعالمي
الفلس������طيني ،ما أوضح من البداية أن املعركة شاملة وطويلة تستهدف املجتمع
الفلس������طيني بكل ش������رائحه ومرافقه الدينية واالقتصادية واحلكومية والثقافية
واإلعالمية..
معركة العدو لم تكن مع إعالم املقاومة فقط ،بل مع اإلعالم كله.
فهو لم يُ ِرد من اس������تهداف اإلعالم منع التعبئة والدعم النفسي للشعب في غزة
فحسب ،بل أراد منع وصول احلقيقة إلى العالم عبر الصور امليدانية.
قناة األقصى اس������تُهدفت من الليلة األولى ،و ُد ّمر املبنى املك ّون من خمس طبقات
بالكام������ل .محاول������ة التعتيم لم تقتصر عل������ى منع األخبار ع������ن العالم ،بل انتقل
االحتالل إلى منعها عن أهالي غزة ،فقام في البداية باختراق موجات اإلذاعات
احمللية وبثّ الرس������ائل التحريضية على حركة حم������اس واحلكومة املقالة .ثم ّ
مت
توجيه التهديدات لإلذاعات احمللية وأمرها بإخالء املكاتب ،وهذا ما ّ
مت بالفعل،
حي������ث أُقفلت محطات «البراق» و«اإلميان» و«الق������دس» وتوقفت عن البث ،فيما
بقيت إذاعة «الشعب» تبث برامجها في القطاع.
وق������د مت اغتيال أكثر من صحافي مثل :إيه������اب الوحيدي وعالء مرجتى وجالل
شهوان ومحمد حرز الله وغيرهم ،فض ً
ال عن جرح آخرين .كذلك تع ّرض بعض
الصحافيني للضرب في نعلني وبلعني ورام الله وزمالؤهم في تظاهرات الداخل
الفلسطيني.
ه������ذا كله حدث في األيام األولى للمعركة ،أم������ا في بدايات احلرب البرية ،فقد
شهد تردد قناة األقصى وأثيرها حرباً من نوع آخر ،حيث قضت القناة ليلة كاملة
تتصارع مع هذا االختراق ،فكانا يتداوالن البث إلى أن انتهى الليل بانتصار «قناة
األقصى».
أدرك أنص������ار «قناة األقصى» بعد ضرب املبنى أن بق������اء القناة وصمودها جزء
م������ن املعركة ،فأصرت القناة وأنصاره������ا على التحدي ،ألن بقاء احملطة صامدة
عال يساوي تأثير صمود املقاومة في امليدان،
في األثير سيكون له تأثير معنوي ٍ
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فقامت القناة باعتماد مراسلني في أكثر من بلد ،وأص ّرت على البثّ املباشر من
غ������زة (رغم خطورته األمنية) ،وتابعت التواصل باحلوار مع اخلارج باس������تضافة
بعض الشخصيات واحملللني من اخلارج .ووسعت مصادر ب ّثها املباشر من اخلارج
لعدة س������اعات وأكثر من مرة .وتب ّرع العديد من أنصار القناة في اخلارج بإعداد
التقارير والتصوير واملونتاج في بالدهم وإرس������ال التقارير بعدة طرق إلى القناة.
������دت القناة اس������تخبارات العدو في معرفة مكان البثّ (رغم البثّ املباش������ر)
وحت ّ
أو اعت������راض املواد الواصلة إليها رغم كثرة الذي������ن يتواصلون مع القناة ويؤدون
اخلدمات التطوعية لها .وأجنزت العديد من البرامج والفالش������ات التعبو ّية ع ّما
يج������ري في غزة .ونال������ت احلصرية في عدد من الس������اعات ونقلت عنها معظم
الفضائي������ات كثيراً من األخبار (األخبار امليدانية) ،والصور املباش������رة (كاغتيال
عائلة ر ّيان) ،وبيانات املقاومة (الناطقون الرسميون للمقاومة) والرسائل املسجلة
للقادة السياسيني في الفصائل الفلسطينية (الناطقون اإلعالميون أو إسماعيل
هنية ومحمود الزهار).
في املقابل ،على اجلانب الصهيوني ،كان قمع املراس������لني ومنع األخبار والرقابة
العسكرية ،وكانت تصريحات الناطقني في اجليش كأنها هي األخبار بحد ذاتها،
ورفض االحتالل الس������ماح لعناصره باقتناء اجلواالت ك������ي ال يخبروا مبواقعهم
أو خس������ائرهم أو يصوروا بكاميرات اجلواالت بعض اخلس������ائر .وبدا األمر كأن
«أحمد سعيد» عبرياً يقود معركة االحتالل بالبيانات والتصريحات عن «النصر
النظيف» الق������ادم! وكذلك منعت الرقابة العس������كرية وكاالت األنباء الغربية من
إرسال أي صور تظهر املجازر أو اخلسائر الصهيونية.
وقد مت ذلك كله تنفيذاً لتعليمات جلنة فينوغراد التي أجرت حتقيقاً في أسباب
اإلخفاقات اإلسرائيلية في حرب متوز  2006في لبنان.
ف������ي املقاب������ل ،الصحافة احلرة على مس������توى العالم ،والصحافة الفلس������طينية،
واملراسلون العرب في غزة ،فضحوا اخليبة الصهيونية عربياً .أما وكاالت األنباء
وصورها فقد و ّفرت لها قناة اجلزيرة اإلجنليزية مجاناً صوراً قوية اس������تعاضوا
بها عن رقابة جيش االحتالل.
واآلن ،كما أن ترددات املعركة ما زالت تتفاعل ،فإن ترددات املعركة اإلعالمية ما
زالت أيضاً تتفاعل ..وستظل كذلك بعد الزخم الذي نالته القضية على حساب
الدولة العبرية.
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�س ّمي ُتك «نفق العودة»
لطاملا اعتدنا على مصطلح «جسر العودة» للتعبير عن عودة الشعب الفلسطيني
إلى دياره ،حيث اس������تخدم هذا املصطلح للتعبير (مادياً) عن جس������ر أللنبي فوق
نهر األردن .واس������تخدم (معنوياً) للتعبير عن التعالي على الفنت واملؤامرات وبناء
جس������ر فوق كل املصالح الدنيوية واملش������اغل اليومية للوصول عبر جس������ر يسمو
فوقها لتحقيق أهداف سامية تستحق جسراً أو برجاً (معنوياً) للوصول إليها.
وقد اس������تخدم هذا التعبير حتى بات مصطلحاً يدل على العودة إلى فلس������طني
حتديداً ،وكتبه الش������عراء ف������ي قصائدهم وغناه الفنانون ف������ي األغاني الوطنية
كاألغنية الش������هيرة (األخوين الرحباني وفيروز) التي حتمل االسم نفسه «جسر
العودة» ،وكالقصيدة الشهيرة املغناة (خليل حاوي ومارسيل خليفة) وفيها «يعبرون
اجلسر في الصبح خفافاً ..أضلعي امتدت لهم جسراً وطيد».
إذا كان اجلس������ر ّ
يدل على سم ّو الفكرة ،فعلى ماذا يدل النفق اليوم ،النفق الذي
يدل على عكس «اجلسر» ،فالنفق ليس بدي ً
يُس������تخدم في العودة إلى غزة؟ ال ّ
ال
من اجلس������ر ،بل هو مك ّمل له .وهو لن يزيل صفة الس������م ّو ،بل س������يضيف إليها
صف������ات اإلصرار والعناد واجلهد والتضحية ،وأب������رز من ذلك كله :الدخول إلى
احلصار قبل التحرير ،ال الدخول إلى األرض احملررة (كما هو حال اجلسر).
وكما ندرك جميعاً ،فإن اجلس������ر رغم أنه موجود قبل النكبة والنكسة ،ورغم كل
ما ُغنّي له «اآلن اآلن وليس غداً» ،بقي ش������عاراً وحلماً ورمبا ..وهماً! أما النفق
فهو واقع وحقيقي اس������تحدثه أهل غزة وأوجدوه من ال شيء إال اإلصرار وإرادة
احلياة واملقاومة والصمود.
لن يج������د اجلرجاني في «دالئل اإلعجاز» وال اب������ن جني صاحب نظرية «عالقة
احلرف بتش������كل الكلمة واملعنى» ،لن يجدا تفس������يراً لغوياً ،لكيفية تش������كيل نفق
حت������ت األرض وفي العتمة ملعاني احلري������ة والصمود واإلصرار على احلياة .لقد
انقلب������ت املعاني اللغوية ،فبعد أن كان ما حتت األرض لألموات وفوقها لألحياء،
انقلبت اآلية ،فأصبح ما حتت األرض لألحياء جداً واألموات جداً ،أما ما فوقها
فأصبح للحياة العادية التي تشبه املوت العادي.
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لقد كبرت قضية األنفاق في السياس������ة واملفاوض������ات ،حتى كادت تأخذ احل ّيز
األكبر من احلرب والتفاوض في السنوات األخيرة.
أصبح النفق يعني سالحاً في املقاومة وصموداً في احلرب وشرياناً في احلصار
ومادة للتفاوض السياس������ي .وأصبح النفق موضوعاً جتتمع لبحثه القمم الدولية
في شرم الشيخ ،وتناقشه املؤمترات من دافوس حتى هرتسليا.
وأصب������ح النفق مقياس������اً للوطنية العربية واإلس���ل��امية ،ومعي������اراً اللتزام الدول
باالتفاقات الدولية املو ّقعة حلصار األش������قاء ،وسبباً لسجن الناشطني (مجدي
حس���ي��ن مث ً
ال) ،وللحرب اإلعالمية (أحمد منصور وغسان بن جدو) ،ولألزمات
الدبلوماسية (كالشكوى على النائب وليد الطبطبائي بني مصر والكويت).
بات النفق ش������ريان احلي������اة األول ،وبوابة العالم ،ومم ّر الس������الكني على صراط
الوطنية واإلنسانية وااللتزام.

وكم������ا ورد في صفحة «تفاصيل صغيرة» من هذا العدد ،أصبح النفق متنفس������اً
للتواص������ل االجتماعي ،حتى صارت تدخل العروس عبره إلمتام الزفاف ،ويدخل
الطالب الق������ادم من العطلة الصيفية ،والناش������ط االجتماع������ي والوفود العربية
واألجنبية..

كل هذا لم يدفع املجتمع الدولي إلى إعادة النظر في حصار هذا الشعب!! وتكاد
تصبح هذه األنفاق طريقاً مع ّبدة ،ولم يعد ينقصها إال أن تدخلها السيارات .وقد
رأي������ت صورة لصديق من غزة في أحد هذه األنفاق ،فس������ألته – وهو احلريص
على أمنه الش������خصي -أراك ل������م تتلثم في الصورة ،قال :تلثم������ت أكثر من مرة
لدى م������رور مجموعات معها كاميرات!! (أوحى األم������ر كأن النفق مفتوح للوفود
السياحية).
باعتقادي ،بات النفق يستحق أن يكون مادة األدبيات والفنون ،وبات يستحق أن
يأخذ مكان «جس������ر العودة» في أغانينا ،كي ال تظل األغاني ش������عارات وأحالماً
ولنغن «نفق الع������ودة ..يا نفق
ولتصب������ح واقعي������اً معفّرة برم������ال األرض وعتمتها
ّ
اإلصرار أنا سميتك نفق العودة».
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العدد التاسع عشر – السنة الثانية -نيسان (أبريل) 2009

ثقافة الهدم يف عا�صمة الثقافة العربية
هل كانت القدس بحاجة إلى مزيد من القيمة في نفوس مح ّبيها ،أو في مكانتها
الديني������ة واحلضارية والتاريخية ،ليت ّم اختيارها في مجلس وزراء الثقافة العرب
في مس������قط  ،2006ضمن برنام������ج عواصم الثقافة العربي������ة «عاصمة للثقافة
العربية عام .»2009

فه������ل حتتاج مدينة حتمل أهم الصفات واأللقاب في التاريخ الديني واحلضاري
له������ذه املنطقة إلى هذا التكرمي؟ فهي عاصمة الوعي والفكر في العالم العربي،
ومن������ارة املثقفني ،وقبلة العاش������قني ،ولهفة املش������تاقني ،ومه������وى أفئدة املؤمنني،
ومقصد املقاوم���ي��ن ،وتصميم األحرار ،وحداء الث������وار ،وملهمة األنصار ،ومنبع
األفكار ،ووجع األشعار..
وه������ي زهرة املدائن ،ود ّرة العواص������م ،ومدينة األنبياء ،وبوابة الس������ماء ،ومهبط
الديانات ،وملتقى احلضارات.

غير أن هذا اإلعالن ج������اء في أهميته ليتزامن مع أخطر مراحل تهويد القدس
حتى اآلن ،وهي احملتلّة املغتصبة ،واحملاصرة باالس������تيطان والتهويد ،وس������احة
الصراع األبرز مع احملتل ،واملستهدفة بتاريخها وحاضرها ومستقبلها ،وهي ألم
احلاضر وأمل املستقبل..

فليس إذن من أجل رفع قيمتها في العالم ،بل من أجل احلفاظ على ما هي عليه،
فقيمتها الدينية والدنيوية ،املادية واملعنوية ،اجلغراف ّية والتاريخية ،تستحق (بل
يجب) أن جتعل منها عاصمة دائمة للثقافة العريبة ،وعاصمة العواصم العربية
واإلسالمية.

ف������ي املقابل ،ابتُلينا بعد ّو ال يق ّدر لهذا التاريخ ولهذه الثقافة قيمة ،وهما ليس������ا
ش������يئاً ذا قيمة أمام عنصريته الدينية واإلثنية وفاشيته األخالقية ..فشرع منذ
اليوم األول الحتالل القدس بعمليات الهدم والتهويد َّ
املنظم للمدينة ،فأنش������بت
جرافاته مخالبها وأعملت خراباً في املدينة ،ولم يكد ميضي الش������هر األول على
نكس������ة عام  1967وضياع القدس حتى كان االحتالل ق������د أزال حارات بكاملها
من الوجود ،واس������تيقظ العالم على س������احة البراق بال حارة الش������رف (املغاربة)
التي أنش������ئت منذ عهد صالح الدين .وصودرت وثائق احملكمة الشرعية وبدأت
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عمليات التزوير «البطيء اخلجول!» ..وعمليات احلفر «الس������رية» حتت املسجد
األقصى.

أما اليوم ،فال بطء وال خجل وال سرية في عمليات التهويد ،بل زاد عليها العنف
واإلكراه والغصب والسطو العلني ،وطرد السكان من بيوتهم ورميهم في الشارع
وهدم املباني أمام عيونهم.

كن������ا في صدد اإلعالن عن فعاليات «القدس عاصم������ة للثقافة العربية ،»2009
فاندلع العدوان على غزة ،في أواخر العام املاضي ،وبعد انتهاء العدوان وتردداته
املتنوعة ،أراد االحتالل تعويض فش������له في غزة برفع مستوى التوتر في املنطقة
عبر تفعيل عملية التهويد في القدس ،وهذا ما فعله في حي الشيخ جراح شمال
البل������دة القدمية (أم ُر إخالء  28منزالً) ،وفي حي البس������تان في س������لوان جنوب
حي العباس������ية
البلدة القدمية (أمر إخالء  88منزالً فيها  1500نس������مة) ،وفي ّ
حي راس خميس قرب مخيم
جنوب البلدة القدمية (أمر إخالء  32منزالً) ،وفي ّ
شعفاط شمال البلدة القدمية ( 55منزالً).

والناظر إلى عمليات التهويد ،ال ميكنه إال أن يربط أهداف هذا التهويد بالهدم
الثقافي ،فهذا التهويد يركز على أهم عناصر الثقافة واحلضارة في فلس������طني
(الدين واللغة والتاريخ والبش������ر واآلثار) .وهذا الهدم ليس فعل شخص أو جهة
������امل على
واحدة ذات هدف واحد محدد ،بل هو حرب ش������املة حتتاج إلى ٍرد ش ٍ
مستواها.

م������ن هنا ،ال يكفي ال������ر ّد على ثقافة الهدم ه������ذه بالثقافة العربي������ة في القدس
وحده������ا ،وقد جرت العادة أن ندعو العرب واملس������لمني للتعاون من أجل الدفاع
ع������ن القدس ،وهذا ما فعلته حمالت الفعالية (ث���ل��اثٌ على األقل!) حيث جالت
عل������ى العواصم حل ّثها على التضامن الثقافي مع الق������دس وتبنّي االحتفالية في
فعالياتها الثقافية.

ملح������ة للدفع باجتاه االحتاد الثقافي على األقل من أجل القدس،
باتت احلاجة ّ
فح������رب االحت���ل��ال عليها ش������املة ،تنال البش������ر واحلجر واملقدس������ات والتاريخ
واحلض������ارة .هذا االحتاد يجب أن يش������د رباط������ه ،فض ً
ال عن الدي������ن والتاريخ
واحلضارة ،ثقافة آنية متينة وف ّعالة ومتفاعلة .فهذه االحتفالية بحاجة إلى جهد
العواصم كلها ..فإن َخدمتْها العواصم بالفعاليات ،فستخدمهم هي –فض ً
ال عن
تش������ ّرفهم بخدمتها -مبنحهم نفح ًة من الوحدة التي افتقدوها زمناً طوي ً
ال ..ولو
كانت وحدة ثقافية فقط!
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العدد العشرون – السنة الثانية -أيار (مايو) 2009

هل ترجعون؟!

لو جاءنا التاريخ معتذراً
أسى
يجرجر دمعه ..يبكي ً
ويقدم القلب احلنو ْن
ويقدم القربان تلو أخيه
تعويضاً على دمع العيو ْن
أسفاً لنا ..كيما نعود إلى البال ْد!!
ويقول :أذع َن صاغراً صهيون!
(األبي)
للضغط القوي ملجلس األمن
ّ
ووافقوا ،وسترجعو ْن
هل تقبلون ..وترجعو ْن؟!
❋❋❋
لو جاءنا األعداء من غير البنادق والزنا ْد
بل يطلبون تعايشاً في األرض
نقتسم اجلداول والنسائم واحلصا ْد.
ويزورهم أبناؤنا بديارنا!!
ويزورنا أبناؤهم بخيامنا!!
هل تقبلون؟!
يرجون َم ْن ،بعد املجازر لم ميت منا،
ليحمل حسرة األجداد لألحفا ْد
هل ترجعون؟!..
❋❋❋
لو جاءنا من يطرح األحال ْم
ويريد منا أن نصالح كي نعو ْد
نرمي اآلال ْم
ويريدنا ،رغم األسى ،أن
َ
وكما ُرمينا عنو ًة ،نرمي بها خلف احلدو ْد
ويريدنا ،كي نلتقي ،أن نكسر األقال ْم
أن ال نذ ّكر ،أي طفل ،أنهم نكثوا العهود
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يس ّموا ،عاطر األنسا ْم!!
كيما يش ّموا ،أو ُ
أتوافقون؟!
هل ترجعون؟!
❋❋❋
لو جاءنا الغرب (احلزي ْن!)،
كي نغفر احلزن الذي زرعوه فينا
َّ
ني
كل هاتيك السن ْ
هل تغفرون؟!
كيما نسامح من رمانا «خلف أسوار الهوى»
ني!..
خلف األن ْ
أتسامحو ْن؟!
لتعايشوا من أغرق اجل ّدات واألوالد
ني!
في بحر احلن ْ
أتعايشون؟!
هجر األطيا َر،
لتصادقوا من ّ
َم ْن س ّمى السنونو «الجئني»
أتصادقون؟!
لتط ّبعوا مع قاتلينا ..حيث كنا صامدين!!
أتط ّبعون؟!
لتصدقوا من جاء يحكي
عن سم ّو الروح واللنب املصفّى
والبراءة في العيو ْن
أتصدقو ْن؟!
هل ترجعون؟!
❋❋❋
أرض يا أ ُّم ،يا وطن الهوى
يا ُ
إنا سنرجع للتراب محررين
ني
 ..وظافرين ..وعاشق ْ
ني
أيقاسم الثوار نصره ُم فلو َل الهارب ْ
أيقاس ُم العشاق منزلهم ..بقايا املجرمني؟!
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األحباب
أو يرتضون بقا َء مف ّرق
ِ
بني العائدين؟!

❋❋❋

قلب
ما زال في األضالع ٌ
لم يقل أسراره
ما زال في وطني يتيم جالس
يعدها أحجا َره
بني الركام ّ
ما زال ينظر للمدى كيما يرى أحراره
ما زال في وطني ربيع ممسك أزهاره
إذ يرجتي تنظيف تربته ليبدأ بعدها مشواره
فمتى ننظف أرضه ،من مكرهم كي ال نهو ْن
لتكون أكرم عودةٍ  ،أو ال تكون
من غير تنظيف البالد من الطغاة وظلمهم
هل ترجعون؟!
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العدد احلادي والعشرون – السنة الثانية -أيار (مايو) 2009

�أكذوبة الو�سطية الأمريكية يف املنطقة!
يحل������و للكثيرين من املراقبني أن يصنفوا الالعبني على س������احة الصراع العربي
الصهيون������ي بني املعتدلني واملتطرفني واملس������املني واملمانعني ،ف������ي محاولة لفرز
املواقف وتظهير املواقف وتوضيح اإلشكاليات وإحراج املترددين.
من������ذ عقود ي������دور احلديث عن مش������روع الدولتني ،كأنه مؤش������ر بورصة ،تهبط
حظوظه حيناً وتعلو أحياناً ..اتفاق أوسلو الذي وعد بالدولة الفلسطينية خالل
خمس سنوات لم يس������تطع حتقيق وعده رغم مرور أكثر من خمس عشرة سنة.
وقد هدد الرئيس الراحل ياسر عرفات بإعالن الدولة من طرف واحد أكثر من
مرة ،لكن الضغوط األمريكية املنس������جمة مع الرفض اإلسرائيلي كانت تنجح في
كل مرة بردع عرفات عن إعالن الدولة الفلسطينية ،بحجة عدم اكتمال مقومات
إنشائها (قضايا احلل النهائي لم يُ َّت َفق عليها بعد).

اتفاق أوس������لو الذي وعد بالدولة الفلس������طينية خالل خمس سنوات لم يستطع
حتقيق وعده رغم مرور أكثر من خمس عش������رة سنة .وقد هدد الرئيس الراحل
ياس������ر عرفات بإع���ل��ان الدولة من ط������رف واحد أكثر من م������رة ،لكن الضغوط
األمريكية املنسجمة مع الرفض اإلسرائيلي كانت تنجح في كل مرة بردع عرفات
عن إعالن الدولة الفلس������طينية ،بحجة عدم اكتمال مقومات إنش������ائها (قضايا
احلل النهائي لم يُتفق عليها بعد).

وكان الوض������ع السياس������ي يتغير باجتاه األس������وأ كلم������ا تغير احلكم ف������ي الكيان
الصهيوني ،فمع س������قوط بيريز في أواسط التسعينيات فرض نتنياهو التمرحل
في االنس������حابات ،وتقس������يم مناطق الضفة إلى مس������تويات أمنية( .أ ،ب ،ج)..
واملماطلة إلى أقصى احلدود.
وجاء باراك وفش������لت املفاوضات ،واس������تبيح املس������جد األقصى م������ن املتطرفني
الصهاينة ،وانفجرت االنتفاضة الفلس������طينية ،ثم س������قط باراك في االنتخابات
وتسلم ش������ارون احلكم وبدأت عملية التس������وية بالتدهور ،وفرض شارون حلوالً
مبنية على الوقائع املس������تجدة على األرض (اجلدار واملستوطنات وعملية السور
الواقي  .)2002وعرض ش������ارون دولة فلس������طينية مسخاً على مساحة  %22من
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األراض������ي احملتلة عام  ،1967وظ������ل يدعي أنها  %42قابلة للتوس������ع ،والطرف
األمريكي يصفق القتراحه خاصة أنه أعلن مبادرة «حسن نيات» بإعادة االنتشار
في غزة (انسحاب من طرف واحد س ّماه انفصاالً).

واستمر إيهود أوملرت وبعده تسيبي ليفني على نهج شارون ،حيث تبينّ أن مشروع
«ح������ل الدولتني» من وجهة نظر ش������ارون ،هو حاجة أمنية إس������رائيلية ،يو ّفر من
خالل حماية تو ّفرها األجهزة األمنية الفلس������طينية التي تش ّكل مع جدار الفصل
العنصري الدرع األمنية األقوى في تاريخ «إس������رائيل» .وقد أثبتت هذه األجهزة
التي تولى تدريبها فريق عمل أمريكي جدارتها في االعتقاالت والتنسيق األمني
ولوائح االتهامات..
تبنى الرئيس األمريكي جورج بوش مش������روع «ح ّل الدولتني» بهذه الصيغة ،وقد
رفضت قوى املقاومة الفلسطينية هذه الصيغة لعلمها أنها مشروع للقضاء على
القضية الفلسطينية وحلم العودة إلى األراضي والديار التي أخرج أهلنا منها.
وح���ي��ن جاء نتنياهو ،رفض «حل الدولتني» ،وتوقفت عقارب العملية التي وصلت
ذروتها في مؤمتر أنابوليس ،وبدأ اجلميع يعيد حساباته ومتوضعه.
موقف سلطة رام الله وصل إلى قعر املوقف العربي الذي وضع سقفاً له متمث ً
ال
باملب������ادرة العربية ف������ي بيروت  ،2002ول������م يعد لدى عباس س������وى ورقة التوت
اإلعالمي������ة التي ينقلها من مكان آلخر؛ الورقة الت������ي أكد كثير من املطلعني أنه
صه������ر وذ ّوب وأعيد
رماه������ا في أنابوليس ..ه������ذه الورقة هي حق العودة الذي ُ
ميت إلى العودة بصلة..
تشكيله بعشرات األفكار فخرج مسخاً ال ّ

اليوم يقولون إن الرئيس األمريكي باراك أوباما مختلف عن س������لفه جورج بوش،
وإنه يقف في الوسط بني املوقفني العربي واإلسرائيلي ،ولكن احلقيقة أنه يقف
في املكان نفسه الذي كان يقف فيه بوش بالضبط وزاد عليه بأن طلب من ملك
األردن عبد الله ش������طب حق العودة من املبادرة العربي������ة! ذلك املكان الذي كان
يقف فيه أيضاً رئيس حكومة االحتالل الس������ابق إيهود أوملرت ،غير أن الرئيس
احلال������ي بنيامني نتنياهو هو الذي ابتعد .فكيف نص������ف أوباما باملعتدل وهو ال
يزال في مكان سلفه؟
لقد مت ّ
«مط» مس������احة املناورة اإلس������رائيلية ،وابتعد نتنياهو عن «الوسط» فيما
بقيت األطراف في أماكنها ،وبقياس املسافة اجلديدة بني األطراف سيتضح أن
الوس������ط انزاح إلى اجلانب اإلس������رائيلي .ويبدو أننا سنصل إلى زمن نتبنى فيه

جسر العـودة – ياسـر عـلي

املواق������ف الصهيونية احلالية ،فيما تبتعد هذه املواقف إلى طرف بعيد جداً ع ّما
كان يس������ ّمى «الوسط» ،ثم س������يتزحزح موقف أوباما معه وسنظل نعتقد أنه في
الوس������ط بني املوقفني ،وكما قال وزير اخلارجية الس������وري وليد املعلم :هل نحن
مجبرون على تغيير مبادئنا وتعديل املبادرة كلما تغيرت حكومة إسرائيلية؟
أم نحن ذاهبون إلى ما ع ّبر عنه الشاعر محمود درويش ذات يوم« :ومن اليمني
إلى اليمني إلى الوسط ..شاهدت مشنقة فقط» .ولن يكون هناك وسط حقيقي
بعد اليوم ،بل هو وسط بني ميينني فقط.
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العدد الثاني والعشرون – السنة الثانية – متوز (يوليو) 2009

فلتنزعوا عنيَ ..ه ّم وثيـقة ال�سـفر!
لطاملا انتابني اكتئاب كلما دخلت س������فارة إلجناز معامالت تأشيرة؛ اكتئاب ليس
مر ّده الشك في إمكانية نيل التأشيرة فحسب (رغم أن األوراق مستوفية الشروط
ودقيقة التحضير) ..بل هو اكتئاب متأثر بأهمية املكان ،والرهبة من اإلجراءات
األمنية في السفارات ،ومحاولة أو متثيل الظهور مبنتهى التهذيب واالستماع إلى
املوظف العادي الذي يس������أل عن األوراق ..رغم تهذيبه املتناهي هو اآلخر ،غير
أن األسئلة التي تصدر عنه بصوت هادئ إلى حد القلق ،تثير في النفس شعوراً
باالنتماء إلى جنس������ية من الدرجة الثانية ،رغم االفتخار باالنتماء إلى قضية من
الدرجة األولى وأعلى..
وثيقة س������فر بُ ّنيـّة ،نسميها في لبنان «ملحفة» وأحياناً «خيمة» ،هي الوحيدة من
بني اجلنس������يات ،التي أعرف جوازاتها ،ال ميك������ن أن توضع في جيب القميص.
وقد حصل أكثر من مرة أن س������ألت تلقائياً بعض أصدقاء السفر اللبنانيني :أين
جوازك؟ فيخرجه من جيبه ،في الوقت الذي أحمله أنا وزمالئي من فلسطينيي
لبن������ان في الي������د أو نخصص له مكاناً في احلقيب������ة أو «اجلاكيت» .بل إن هناك
إصراراً عجيباً من دوائر اجلوازات اللبنانية على منع تصغيره أو ط ّيه لتس������هيل
حمله ،فغالفه من الورق املق ّوى الذي ال يُطوى؛ بل يُكسر.
وفي املطارات واحلدود ،أحرص جي������داً على التعاون مع رجل التفتيش ،أتكامل
مع������ه في مهمته ،وأتعاون معه في فتح احلقائب وتوضيبها ،لكني نادراً ما أمتكن
م������ن إخف������اء ارتباكي الذي ما فتئ يظه������ر منذ جتربة م ّرة عن������د أحد احلواجز
العس������كرية إب������ان احلرب اللبنانية ،فأس������مع ما ال يقول ألب������ادر إلى فتح حقيبة
ل������م يطلب فتحها .وأنفذ كل ما أعرفه (من خل������ع املمنوعات) كي ال يطلق قوس
التفتي������ش صفيره .ورغم علمي بأنني ال أحمل ممنوعاً س������وى جنس������يتي ،فإنني
ال أثق بأنني س������أم ّر بدون هذا الصفير ،وما إن أم ّر بس���ل��ام حتى تتهلل أسارير
وجهي ،وأفرح كطفل جنح في امتحان.
ومما يؤلم في املطار ،هو الس������ؤال عن اجلنس������ية في بطاقة األس������ئلة التي تُع َّبأ
لألمن العام ،حيث كنت أكتب «فلس������طينية» ،فيصحح لي أصدقاء «اكتب :مقيم
م������ن لبنان» ،فأكتبها ،فإذا مبوظف األمن يؤك������د بلهجة اآلمر أن أكتب بدالً منها

جسر العـودة – ياسـر عـلي

«الجئ في لبنان» ،فيح ّز ذلك في نفسي ،لكني أذعن له على مضض ،ألن املطار
ليس املكان املناسب للر ّد على هذه «اإلهانة»..

بغض النظر عن اجلوانب السياسية واالجتماعية واألمنية واالقتصادية ،فإن هذا
ّ
اجلانب هو اجلانب اإلجرائي الرس������مي الذي يدفع الفلسطينيني إلى احلصول
على جنس������ية أخرى .ولو حصل فلسطينيو لبنان على جنسية أخرى ،فإن رجال
املطار يص ّرون على معرفة اجلنس������ية األصلية! وعندما يرفض الشخص املعني
ويهدد باالتصال بسفارته يتراجع السائل عن سؤاله!
املقدمة
يقول أحد األصدقاء إنه اكتش������ف أخيراً أن هناك من كتب على أوراقه
ّ
للجنس������ية في كندا أنه بال دولة ( ،)statelessفهم ال يكتبون له فلس������طني ،وال
«إسرائيل» ،وال لبنان ..لكنه تفاءل بجنسية خالته ،وهي من مواليد  ،1944فقد
كتبوا على جوازها األمريكي «مكان الوالدة :فلس������طني» .وقال إن أحد املتقدمني
وظن أن فيها مشكلة..
إلى إحدى دوائر الهجرة اس������تغرب املوظف حجم وثيقتهّ ،
فعرضها على مس������ؤول في الدائرة ،فقال إنه يعلم باألمر وقد لفتوا نظر اجلهة
������ألت صديقي ملاذا يص ّر على اجلنسية
املختصة في لبنان إلى هذا األمر .وملا س
ُ
األخرى ،قال« :معظم أصدقائي هنا حصلوا على اجلنس������ية األمريكية وسافروا
إلى منطقة اخللي������ج للعمل هناك ،وحصلوا على رواتب تس������اوي ثالثة أضعاف
نظرائهم من الفلس������طينيني! وأنا أريد مغادرة هذه البالد (الواليات املتحدة) إلى
دولة عربية ألضمن مستقبل عائلتي فيها».
ليس هذا «اجلس������ر» للمطالبة بجنس������ية أخرى ،بل على العك������س ،إنه للمطالبة
بتثبيتنا على جنسيتنا من خالل دعمنا في الثبات على حقوقنا بالعودة والتحرير،
وذلك مبس������اعدتنا على الش������عور باألمان في هذه البالد ،والتعاون من أجل نيل
حقوقنا االجتماعية والوطنية واملدنية في البالد العربية.
فمن يسمع؟!
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العدد الثالث والعشرون – السنة الثانية – آب (أغسطس) 2009

ال ت�ستقيم لغري الفل�سطيني!
تختل������ط املقاييس لدى الش������عب الفلس������طيني ،ويتباعد الزمن عن املس������افة في
حياته.
كم املسافة التي تفصل بني ميالنو وشواطئ فلسطني بالطائرة ..ساعة؟ ساعتان؟
أكثر؟ أقل؟
باجلنسية األخرى ،هي كذلك ..لكن بوثيقة الالجئ ،ليس هناك «نسبة وتناسب»
بني املسافة والزمن.
فعلى حدود فلسطني الش������مالية مث ً
ال ،حتمل مسافة اخلمسني متراً في ثناياها
وحناياها وط ّياتها أثقال ظلم هذا العالم وتواطئه على عشرة ماليني فلسطيني،
منذ أن كانوا  800ألف فقط حتى اليوم (ها قد احتس������بنا الزمن بعدد السكان،
ال بعقارب األيام والسنني!).
إذاً ،مس������افة اخلمسني متراً على احلدود الفلسطينية الشمالية تصبح باملقياس
الزمني  61عاماً ،وميكن قياس������ها بعش������رات املجازر ومئ������ات االغتياالت وآالف
الشهداء وعشرات آالف اجلرحى ومئات آالف األيتام واملشردين.
تعددت السبل ،وتعددت األساليب ،وكل الطرق توصل إلى فلسطني.

ألم يقل الش������اعر عن رفيقني تعارفا في س������احات النضال «منذ عشرين شهيداً
ون ّيف!».
وما أكثر البدايات!

أوكلما انتهت معركة نبدأ من جديد؟ نتعاهد من جديد؟
أ َوكلما دفنّا شهيداً نصطلي بدمه ،ونُ ِ
قسم بترابه ،ونبدأ من جديد.
❋❋❋
هي ليست تغريبة واحدة..
إنها تغريبات بعدد الالجئني ،فهم ليسوا مجموعة ممسوخة بصورة واحدة تُذكر
كلها أو تحُ������ذف كلها بقرار أو برصاصة ..كانوا  800ألف الجئ ،واحداً واحداً،

جسر العـودة – ياسـر عـلي

قصة قصة ..صحيح أنهم متحدون في نكبة واحدة وقضية واحدة ،لكنهم ليسوا
مجامي������ع بدون أس������ماء أو جتارب حي������اة .إنهم  800ألف قص������ة وحكاية جتربة
ورؤية..
أكتب هذه الكلمات وفي بالي جتربة حدثت معي في كتابي «ش������عب وحاميتها»،
ومن جرب التوثيق الش������فوي َ
وخ ِب َره فسيُدرك ما أعني ،فالقصة الواحدة تُروى
بشكل مختلف بني عشرات الشهود ،رغم أنهم ال يكذبون وال يبالغون ..فكل عني
ترى بش������كل مختلف من زاوية مختلف������ة ،وكل قلب يق ّرب صاحبه ويبعده مبقدار
عالقته بصاحب الشأن..
اجلمي������ع يرى النكبة نكب ًة ،لكنه������ا تتمثل لكل واحد منهم بش������كلها الذي يختزل
حكايته احلزينة تلك (أو أسطورته الشخصية – كما في خيميائي باولو كويلو)..
فهناك من يتذكر اخلس������ارة بالشهداء ،أو بفراق األهل والديار ،أو بفراق األرض
والفالح������ة واحلصاد ..وهناك م������ن يراها فراق صحبة الصب������ا ،أو فراق عمر
الصب������ا .فجأة ،أصبح رج ً
ال ،مع أن������ه باألمس فقط ،خبأ مرطبان البنانير حلني
عودته بعد  15يوماً ..ولكنه لم يعد ،وبقي يذكر فلسطني و ..مرطبان البنانير!
صاحب هذه احلكاية ،شارك في حركة فتح منذ انطالقتها من أجل أن يعود إلى
هناك ضمن مش������روع التحرير املنتظر ،وبقيت فلسطينه (أسطورته الشخصية)
أن يلعب البنانير في قريته.
❋❋❋
كانت تُس������ ّمى فلس������طني ،صارت تُس������مى فلس������طني (كبيرة أو صغيرة؟! حرة أو
محتلة؟! شهيدة أو مقاومة؟! مقسمة أو موحدة؟!).
ٍّ
لكل منا فلسطينه (أسطورته الشخصية) التي أَنْ َسنها ،فبات يأنس إليها ويشتاق
ويناجيها ،ويعايش������ها (أو يعايش فراقها) ويحبه������ا ويعاني فراقها ..لقد فارقها،
لكن������ه حمل تراثها وأغانيها مع������ه ،وكررها كي ال تصبح غريبة عنه ،حتى الدبكة
بقيت قوية بقوة إصراره ،أحضر أرضه بالتراث واألدب والفن ،وحمل وطنه في
قلبه ،حتى التصقت به العبارة الشهيرة :للجميع وطن يعيشون فيه إال الفلسطيني
فوطنه يعيش فيه.
ينس هذه احلبيبة ،ميوت ويوصي
والفلسطيني ..يفخر بحبه الذي فقده ،لكنه لم َ
بأن يدفن فيها ولو بعد حني .والفلس������طيني ،ال������ذي حت ّمل «ضرب اخلناجر وال
حكم النذل ف ّيا» ،ش������عب حت ّمل ما لم يتحمله ش������عب آخر ،وظل مصراً على حقه
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من دون أن يرضخ ألنصاف احللول التي يس������عى إليها العالم مجتمعاً ،لتخليص
الصهاينة من سوء اختيارهم لهذه األرض.
والفلسطيني ،بعيداً عن العنصرية ،شعب لم يدرس املستعمر خصائصه ،فأخطأ
حني استسهل استعماره ،واملقايضة على أرضه مع حفنة من الصهاينة ،فتورطوا
مع من ال ينسى بعد  61سنة تفاصيل أرضه وقراه ومدنه ،وال ينسى أن املقاومة
حق وواجب ،وال يتركها ،ولكن..
ماذا لو اختار مؤس������س الصهيونية تيودور هرتزل بلداً غير فلسطني ،مما ُعرض
عليه أوالً :األرجنتني وأوغندا وألبانيا ،مع كل الدعم العاملي له ،هل كان سيصمد
شعب ويكابر ويقاوم لو كان غير الشعب الفلسطيني.
هذه أمور ال تس������تقيم إال للفلس������طيني ،وس������يندم االحت���ل��ال ذات يوم على عدم
اختياره بلداً غير فلسطني ليستعمره! بل لقد ندم مبكراً..

جسر العـودة – ياسـر عـلي

العدد الرابع والعشرون – السنة الثانية – أيلول (سبتمبر) 2009

بيئة الإبداع الفل�سطيني ..و ّالدة
إذا لم تصنع مراج ُل الثورات قاد ًة تاريخيني ،فإنها ستُحرق ما بقي من مناضلني!
الث������ورات ،فرن ن������ار ،يصهر في أتونه الرجال والقادة ،ويح ّ
������ك جوهرهم ،ويوقد ما
انطفأ من عزميتهم ،ويق ّوي ما َ
ض ُعف من ش������وكتهم ..هم يحتاجون قبل هذا األتون
إلى قليل من الصفات القيادية ،كالوعي واحلماسة واإلخالص للفكرة والقدرة على
التحمل والعناد.

ص َهرهم وقهرهم أتون الثورة وذابوا في دهاليزها،
فإذا فقدوا القدرة على التحمل َ
وخرجوا من التاريخ من دون أن يشعر اآلخرون بهم..
فقد أحرقتهم النار التي كان يُفترض أن تصلّب أعوادهم.

كان ميك������ن أم كامل الكرد أن توافق على أول عرض لش������راء البيت بعش������رة ماليني
دوالر ،أو أن تذعن الحقاً القتس������ام البيت وتوافق على الصفقة ،وحني رماها جنود
االحتالل في الشارع ،كان ميكن أن تنزوي في بيت أحد أبنائها مستسلم ًة ،وقد باتت
سن يوجب عليها أن ترتاح وتتفرغ الهتمامات املتقاعدين وأعمالهم.
في ّ

رمبا كان يكفيها أن متارس طقوس احلياة العادية ملن هم في مثل س������نّها ،كالصالة
والتس������بيح ،وزيارة اجليران واألقارب ،واستقبال الضيوف ..وإذا أرادت أن تضيف
مسحة وطنية على تقاعدها ،تط ّرز األثواب الفلسطينية.
لك������ن أم كامل أصرت على املبيت في الش������ارع ،ريثما تبني خيمة االعتصام األولى،
وحت������ ّدت االحتالل ال������ذي هدمها ..فبن������ت الثاني������ة والثالثة والرابعة واخلامس������ة
والسادسة ..و ..ولم تيأس!
نح������ن إذاً أمام منوذج جديد من القيادة واإلبداع الفلس������طيني ..تختلف عن منوذج
الرجال ..تختلف عن منوذج أمهات االستش������هاديني واالستش������هاديات ..تختلف عن
النم������اذج التي اقتُلعت م������ن أرضها وطردت ،وتص ّر على الع������ودة بأي ثمن ..هي لم
يستطع االحتالل اقتالعها ،ما زالت جذورها في أرضها وبيتها ..وتستمر!
حت ّولت خيمتُها مزاراً لكبار الشخصيات ،وتقاطرت إليها الوفود الشعبية ،وأصبحت
مرك������زاً إعالمياً بارزاً ،وصار على كل من يزور القدس متضامناً أن مي ّر على خيمة
أم كامل.
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هناك س������ ّر في قوة أم كامل .هل تس������ ّيرها جهات ذات خبرة في اإلعالم واملقاومة
والصمود؟ هل يخطط لها فعالياتها متخصصون في األنش������طة اإلعالمية؟ هل دفع
بها بعض «املتهورين» أو «اخلبثاء» ليس������تغلوا «بس������اطتها»؟ هل تس������تجيب هي لهذه
اجلهات على أمل أن تقتني بيتاً آخر تأوي إليه في ليالي الوحدة؟
حس������اس ومكان وزمان
بالطبع ال ،فأم كامل عرفت أن القدر قد وضعها في ظرف ّ
مفصل َّي���ي��ن لتكون بالضرورة رمزاً لقضية كبيرة ،ال لبيت صغير .عرفت أنها لم تعد
أم������اً لكامل وإخوته فقط ،بل أصبحت أم املقدس������يني جميعاً .عرفت أنها يجب أن
تخرج من كونها حال ًة من آالف احلاالت إلى كونها منوذجاً ألهلها ومواطنيها وأبناء
مدينتها املقدسة ،فيعتبروا من صمودها ،ويوقفوا استكمال املخطط االحتاللي في
طرد أهل القدس.
ما الس ّر إذن؟ إنها البيئة التي و ّلدتها سنوات من العناد والصمود املقدسي ،والتضامن
القادم من فلس������طينيي  ،48والوعي الذي لم يؤس������س جي ً
ال واحداً ملقاومة التهويد،
بل أسس زمناً وعصراً مستمراً في احتضانه لألجيال التي مت ّر فيه ،فيصقلها على
الفكرة والتمسك بها بعناد.

كيف يظهر الزعماء؟ كيف تنتصر الشعوب؟ كيف يصارع الضعيفُ القوي فيصرعه؟
وإذا فشل يُحاول ثانية وثالثة و ..عاشرة وال ييأس؟
إن������ه اإلميان بالقضي������ة العادلة ،واملوقف احل������ق .وهذا في العم������وم يو ّلد بيئة تنتج
القيادات واملبدعني .أما في حالة فلسطني على وجه اخلصوص ،فالبيئة اإلبداعية
تخضرم������ت وباتت كما أس������لفت عصراً م������ن اإلبداع ،وتطورت م������ن البعد النضالي
والسياس������ي ،إلى البُعد الفني واألدبي والثقافي ،فبات املثقفون الفلسطينيون ر ّواد
احلرك������ة األدبي������ة والثقافية في البلدان التي جلأوا إليها .وه������ذه ا َ
ض َرمة ط ّورت
خل ْ
احلالة الثورية الفلس������طينية من ضيق الصراع الفكري والسياسي وحتى العسكري،
إلى الصراع احلضاري ،فأنتجت مبدعني في مختلف املناحي اإلنسانية .فبرز البُعد
العاطف������ي في النضال ،وتأثرت القضية بتماوج املآس������ي واملجازر وحاالت العش������ق
والفراق موتاً وخطفاً وأس������راً ،ف َأنْ َس������نَت القضية ،وأنتجت إنساناً يعيشها وتعيشه،
ويفنى فيها وتفنى فيه ..لذلك ش������هدت القضية اغتيال عدد من فنانيها وشعرائها
وأدبائها ومفكريها.
احلدي������ث يطول ،لكني أنهيه بالق������ول :قضي ٌة بهذا احلجم م������ن التأثير في الزمان
واملكان واإلنس������ان ،كيف ميكن أن ال تكون على حق؟! وكيف يخطر ببال أحد أن ال
تنتصر؟!

جملة العـودة
كلمات على طريق العـودة
«حتى نعـود»
كتّاب �ضيوف
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العدد األول – السنة األولى  -تشرين األول (أكتوبر) 2007

يف الذكرى اخلام�سة والع�شرين لـ«�صربا و�شاتيال»
ال�ضحـايا الأحيــاء
بيان نويهض احلوت  /باحثة وأستاذة جامعية

غرقت ف������ي لقاءاتي املطولة م������ع األهالي الناجني م������ن مجزرة صبرا
عندم������ا
ُ
وش������اتيال ،على امتداد نحو عامني ،لم أكن ألتصور بداية أن املقابالت نفس������ها
سوف تستغرق كل تلك األشهر الطويلة ..و َمن ينسى أنه في تلك األيام الصامتة
اخلائفة كانت كلمة «املجزرة» تودي بقائلها إلى السجون ،حتى لو كان من الذين
فقدوا أربعة أو خمس������ة أو أكثر من أس������رهم؟ ومن ينسى أنه منذ انتهت سريعاً
مرحلة الصحافة العاملية ،على أرض املجزرة ،وأس������دل الس������تار في نهاية أيلول
 1982على البحث عن الضحايا ،كان هناك «القرار» بإس������دال س������تائر النسيان
على هؤالء الضحايا ،وبالتعتيم على كل ما جرى؟
قال الشاعر« :تعددت األسباب واملوت واحد» ،لكن هذا ليس بصحيح ،فالتعذيب
والقتل ظلماً وعدواناً وبتلك البش������اعة ،ال يجعل املرء يصدق الش������اعر حني قال
إن «املوت واحد» .وتتبدى بش������اعة املوت أكثر حني تقترن مبصير الباقني ،هؤالء
«الضحايا األحياء» .صحيح أنه في أعقاب املجزرة مباشرة كان مسموحاً لألهالي
أن يصرخوا ،أن يبكوا بكا ًء هس������تيرياً ما ش������اؤوا ،فعدسات الكاميرات األجنبية
تلتق������ط كل م������ا يجري ،لكن مع انتهاء تلك املرحلة ،كان على صبرا وش������اتيال أن
تصمت ،ويكفيها أنها ُمنحت نعمة التمتع بالذكريات الدامية ..لكن ..بصمت!!
كان تعاون األهالي معي في تس������جيل ش������هاداتهم رائعاً ،وذلك على الرغم من كل
القي������ود على الكالم ،ث������م كان تعاونهم معي ال يق ّل روعة ح���ي��ن مت ّكنت في ربيع
س������نة  1984من القيام بالبحث امليداني ،كي تكون هذه الدراسة منطلقاً للتعرف
إلى الضحايا ،عائالت وأفراداً ،للتعرف إلى أس������مائهم ،وأعمارهم ،وجنسياتهم،
وأعمالهم ،و ..أعدادهم.
اليوم ،فقط أعترف ،بأنني كنت حقاً جاهلة حني اعتقدت مع مطلع سنة ،1985
أنني بحفظ عش������رات امللفات ،س������واء في «التاريخ الش������فهي» أو في «الدراسة
امليدانية» ،إلى يوم موعود ..أكون قد قمت مبا علي من واجب وطني وإنس������اني

الصفحة األخيرة – حتى نعود

وتأريخ������ي ...فمع مرور األعوام ثبت لي ك������م كنت مخطئة ،ذلك أن واجبي جتاه
الضحايا الذين رحلوا ،لم يكن لينتهي يوماً ،فأهالينا من «الضحايا األحياء» هم
ليسوا تتمة «احلكاية» ،وال مجرد «الرواة» ،بل هم العصب ،وهم الصلة؛ بل أكثر
من ذلك ،هم أصبحوا احلكاية نفسها.
صداقات������ي مع عدد من األخ������وات واإلخوة من صبرا وش������اتيال لم تتوقف حتى
الي������وم ،وهي التي جعلتني أدرك مأس������اة «الضحايا األحياء» الذين ما زالت تلك
األيام الدامية الثالثة تقود حياتهم ،كما تقود العصا خطوات الضرير.
وكيف أنسى في يوم من أيام أيلول سنة  ،2000كنت فيه غارقة في كتابة النص
املوعود ،حني قرأت في الصحف نبأ قدوم وفد إيطالي ،من أحرار إيطاليا ،كتاباً
وفنانني ،ومناضلني ،ونواباً ،إلحياء ذكرى صبرا وشاتيال ،وعلى رأس الوفد كان
الكاتب اليس������اري التقدمي ستيفانو ش������ياريني ،الذي استمر النجم املضيء لكل
ذكرى في كل أيلول ،حتى رحيله عن الدنيا ،في ش������هر ش������باط املاضي (.)2007
كان������ت مقابلة الوفد للمس������ؤولني الكبار الثالثة حدثاً جدي������داً بحد ذاته ،فقرار
«التعتيم» كان ال يزال جارياً..
ثم في ذكرى كل س������نة ،كانت تأتي مجموعات وأفراد من أحرار العالم .وجاءت
وفود كبرى من إيطاليا وفرنس������ا وإس������بانيا ،أخص بالذكر منها الوفد اإليطالي
الذي استمر كبار أعضائه في احلضور على مدى السنوات السبع املاضية ،ليس
ملجرد إحياء الذكرى ،ورفع الش������عار« :كي ال ننس������ى صبرا وشاتيال» ،بل لزيارة
األهالي زيارة األصدقاء لألصدقاء.
حقاً ،كان أروع ما نتج من االحتفاالت السنوية هو تلك الصداقات املستمرة التي
أعطت «الضحايا األحياء» فسحة من األمل ،بحياة أفضل قلي ً
ال..
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العدد الثاني – السنة األولى  -تشرين الثاني (نوفمبر) 2007

غطر�سة �إ�سرائيلية ..ولكنها ترتع�ش
بالل احلسن  /كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

ثم������ة ظواهر حتي������ط بـ«إس������رائيل» اآلن تس������تدعي املراقبة والفه������م والتحليل
واالستنتاج.
قبل أشهر ،نشر كاتب أميركي معروف بصهيونيته وتأييده الشديد لـ«إسرائيل»،
مقاالً تس������اءل فيه :هل تستطيع «إسرائيل» أن تعيش مئة عام؟ أثار املقال ضجة
كبيرة داخل «إس������رائيل» ،وعلى خالف العادة اإلسرائيلية لم نشهد حملة مضادة
لذلك الكاتب ،ولم نسمع االتهام التقليدي بأن «اليهودي عدو نفسه» ،وهي التهمة
اجلاهزة ضد أي يهودي ينتقد سياس������ات حكومة «إس������رائيل» .غابت االتهامات
ألن الكاتب من أهل البيت ،وتعاظم االهتمام باملقال بس������بب طبيعة السؤال ،فمع
أنه س������ؤال عادي جداً ،إال أن صيغته ذكرت اإلس������رائيلي فوراً باحلكم الصليبي
لفلسطني ،الذي دام مئة عام ثم تالشى .كان السؤال تذكيراً بالتاريخ ،وكان أيضاً
إيحا ًء بأن التاريخ ال يهضم األخطاء .ومن هنا كانت درجة االهتمام العالية به.
بعد ذلك ..قبل أش������هر أيضاً ،نشر مسؤول إسرائيلي شهير ،تقمص الصهيونية
أباً عن جد ،كتاباً حتدث فيه عن تقمص «إس������رائيل» للعقلية النازية التي عانى
منها اليهود بش������دة ،داعياً مواطنيه إلى نقض هذه العقلية والتخلص منها ،وإال
فإن «إسرائيل» إلى زوال.
بعد ذلك ..قبل أس������ابيع فقط ،شهدت الواليات املتحدة األميركية نشر التقرير
(تقري������ر هارفرد) الذي كتبه أكادمييان أميركيان ش������هيران ،وانتقدا فيه «اللوبي
اإلس������رائيلي» داخل أميركا ال «اللوبي اليه������ودي» .دعا الكاتبان قادة بلدهما إلى
تغيير السياسة األميركية جتاه «إسرائيل» ،وقاال إن صياغة السياسة اخلارجية
األميركية في الشرق األوسط جتري حسب مصالح «إسرائيل» ال حسب مصالح
أميركا .وبسرعة شديدة حتول التقرير إلى كتاب ضخم ،وبسرعة شديدة أيضاً
طبع الكتاب في بريطانيا ،وبس������رعة شديدة ترجم ونش������ر باللغة الفرنسية في
باريس في الش������هر املنصرم .ومرة أخرى لم يس������تطع «اللوبي اإلس������رائيلي» في
شن حملة على هذين األكادمييني ،فهما أوالً صاحبا
الواليات املتحدة األميركية ّ

الصفحة األخيرة – حتى نعود

مكانة أكادميية عالية ،وهما ثانياً من أنصار املؤسسة األميركية احلاكمة وليسا
من خصومها ،وهما أيضاً مؤيدان لـ«إس������رائيل» وليس������ا معاديني لها ،وهما في
النهاي������ة يدافعان عن مصالح أميركا ،ويستش������هدان على ذل������ك بالوقائع واحدة
واحدة.
وتب������رز هذه الظاهرة بينما توجد في «إس������رائيل» اآلن حركت������ان فكريتان ،تعمل
األولى في نطاق التاريخ ،وتنقض بالوقائع صحة الرواية اإلسرائيلية املن ّمقة عن
كيفية نش������وء دولة «إسرائيل» ،ويجري التوضيح بالوثائق التاريخية اإلسرائيلية،
كيف نش������أت «إسرائيل» على حساب ش������عب آخر ،وكيف ارتُكبت جرائم الطرد
والترحيل بقرارات رس������مية صدرت عن أعلى املس������تويات القيادية ،األمر الذي
يشكل إدانة سياس������ية وأخالقية وقانونية .وتعمل احلركة الفكرية الثانية داخل
«إس������رائيل» في إطار ما يس������مى حركة «ما بعد الصهيونية» ،وهي حركة تنسف
األساس النظري للقوى السياس������ية والدينية املتطرفة ،التي ال تزال قائمة حتى
اآلن ،ومتتلك نفوذاً كبيراً داخل املؤسس������ات احلاكمة ،وتقود على األرض حركة
االستيطان.
ما الذي يعنيه هذا كله؟ يعلمنا التاريخ أن الدول تنهار عندما يبدأ الشك مببرر
قيامها ،أو عندما تثبت التطورات أن تلك املبررات كانت مبررات مغشوشة ،ولم
تع������د قادرة على إقن������اع األجيال اجلديدة .ويعلمنا التاري������خ أن دوالً كثيرة قامت
وانهارت ،وأن دوالً أخرى س������يطرت على شعب ما ،وعلى حضارة ما ،ثم ضاعت
وذابت أو جرى امتصاصها في إطار ذلك الشعب ،أو في ثنايا تلك احلضارة .وما
نظن إال أن «إس������رائيل» قد بدأت تعيش هذه املرحلة ،حتى أن كبار الصهيونيني،
كتّاباً أو سياسيني أو مناصرين أقوياء ،بدأوا يطرحون التساؤالت عن مصيرها.
وإال ..فلم������اذا يتحول س������ؤال في مجلة أميركية إلى ج������دل صاخب داخل أروقة
صانعي السياس������ة اإلس������رائيلية ،ومن دون تقدمي جواب ينفي ذلك؟ ملاذا يطلق
ذكر كلمة «مئة عام» التي تش������ير إلى انهيار احلمالت الصليبية ،حالة خوف من
املستقبل؟
إن اإلس������رائيليني أنفس������هم ال يثقون بأن «إسرائيل» ستس������تمر ،واملهم أن تنتقل
ه������ذه الثقة إلى الذين يتص������دون اآلن للتفاوض مع «إس������رائيل» ،فيرون صالبة
ش������عبهم املجلّلة بالبؤس ،ويرون أيضاً ارتعاش������ات خصمهم املجلّلة بكل مظاهر
القوة والعزة ..وال ينخدعون.
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العدد الثالث – السنة األولى – كانون األول (ديسمبر) 2007

حتديات �أمام حق العودة
عبد الستار قاسم  /أستاذ جامعي

يتجدد اللقاء على مدى تسعة وخمسني عاماً حول حق العودة ،ومعه تتجدد اآلمال
أو تنطلق كلمات التفاؤل والتمني .وبالرغم من تقادم الزمن ،إال أن فلس������طينيني
كث������راً ما زالوا يحمل������ون مفاتيح بيوتهم التي ال تزال ش������اهدة على املوطن الذي
ينتظ������ر أهله .وإذا كان������ت اآلمال صامدة أمام الزمن ،ف������إن التحديات أمام حق
الع������ودة ال توقف طغيانها .وهنا أحاول اإلضاءة على بعض هذه التحديات املاثلة
واملرشحة للتغذي على األمل والطموح:
يتمثل التحدي األول في املفاوضات الثنائية املباش������رة مع «إسرائيل» التي حتمل
افتراضات أساس������ية تكسبها مضموناً .االعتراف باآلخر ضمناً وصراحة يشكل
االفتراض األول؛ أما االبتعاد عن كل ما يظن الطرف اآلخر أنه تهديد له ولوجوده
فيشكل افتراضاً آخر .يتمثل االفتراض الثالث بأن كل طرف يعي أنه لن يحصل
عل������ى كل ما يريد ،وتبقى النتائج مرتبطة بتناس������ب طردي مع ميزان القوى .من
ناحي������ة الالجئني ،تقول «إس������رائيل» إن عودة الالجئني إل������ى بيوتهم وممتلكاتهم
عبارة عن إنهاء لدولة «إسرائيل» اليهودية ،وبنا ًء على هذا ترفض تطبيق القرار
 .194وقد أصرت منذ البدء على اس������تبعاد قضية الالجئني وتركتها ملفاوضات
الوضع الدائم ،واملفاوض الفلسطيني لم يص ّر على إدراجها في سلم أولوياته.

وفق الع������رف التاريخي ،تقوم الدول املتحاربة التي جتنح إلى التفاوض على حل
املشاكل اإلنسانية أوالً ،ثم االنتقال إلى حل املشاكل األخرى ،لكي جتنب املدنيني
املعاناة ،وتخفف عنهم وطأة احلرب وأهوالها .اإلفراج عن األس������رى هو مقدمة
التف������اوض ،وتليه عودة الالجئني أو املهجرين أو الهاربني من وجه الرصاص إلى
بيوته������م .لم يص َّر املفاوض الفلس������طيني أو العربي على هذي������ن األمرين اللذين
يشكالن محوراً أساسياً اآلن في التفكير الدولي نحو حقوق اإلنسان ،وقضيتني
بالتأكيد ليس������تا خاسرتني في استثارة الرأي العام العاملي .هذا بحد ذاته مؤشر
حتد فلسطيني داخلي ملا يُعتبر مسألة مقدسة.
خطير على ٍّ
التح������دي الكبير يتمثل في أن املفاوض الفلس������طيني يعي مس������بقاً أن اإلصرار

الصفحة األخيرة – حتى نعود

على حق العودة ينس������ف املفاوضات أو االس������تجداءات ،ومن األفضل «التعقل».
هذا ليس خياالً ملن يس������مع املسؤولني الفلس������طينيني وقادة األجهزة األمنية في
جلس������اتهم اخلاصة .هم يتحدثون في وس������ائل اإلعالم عن حق العودة ،ويكثرون
م������ن إدخال البهجة إلى نف������وس الالجئني مبواقف خطابي������ة ،لكنهم في حقيقة
األمر يتندرون من الذين يرون في حق العودة ش������رطاً أساس������ياً إلحالل السالم.
أنا نفسي تعرضت جلدل ساخن مراراً في اجللسات اخلاصة من قبل مسؤولني
وأمنيني ضد حق العودة ،ولس������ان حالهم يقول بصراحة إن من يريد حق العودة
ال يريد السالم.
في عهد عرفات ،ش������اركت السلطة الفلس������طينية في حفل توقيع مبادرة جنيف
التي توصل إليها الس������يد ياس������ر عبد ربه مع السيد يوس������ي بيلني ،وأعلنت أنها
تقبل املبادرة .املبادرة تتجاهل حق العودة وتضع حلوالً ال تتضمن هذا احلق .أما
السيد محمود عباس فيكرر دائماً على املسامع أنه مع حل قضية الالجئني ح ً
ال
ع������ادالً ،وذلك وفق قرار مجلس األمن  .242هذا الق������رار لم يلتزم القرار ،194
ولم يذكر الالجئني الفلسطينيني باالسم ،وترك مسألة تعريف الالجئ مفتوحة.
«إسرائيل» تقول إن اليهود في الدول العربية عبارة عن الجئني ،ويجب أن يعودوا
إلى وطنه������م إذا كان للعدل أن يتحقق .ومن الناحية األخرى ،من العدل أن يعود
الفلس������طينيون من حيث أتوا مع الش������كر لهم على حراسة األرض املقدسة على
مدى قرون.
يأتي التحدي اآلخر من بعض مثقفي فلسطني .هناك من يصر على حق العودة،
لكن الصوت املس������موع في الغالب هو ذلك ال������ذي ال يجد في اإلصرار على حق
العودة أمراً منطقياً ،بل درباً من دروب التطرف الذي يهدد السالم والوئام .عدد
ال بأس به من مثقفي فلس������طني (وال س������يما أولئك الذين يعملون في املنظمات
غي������ر احلكومية املمول������ة غربياً) ال يرون ف������ي العودة قضية تس������تحق النقاش،
ويدعون إلى حل «منطقي» لس������كان املخيمات يتمحور أساس������اً في التوطني في
دول عربي������ة .هناك مثقفون منهمكون في التأكي������د على أن الالجئني ال يريدون
الع������ودة ألن لهم مصالح خارج الوطن ،ومن الناحي������ة العملية ،ال يرون أن العودة
تخ������دم مصاحلهم .هناك مثقفون منهمكون في البح������ث عن بدائل حلق العودة
وذلك لطرحها أمام الالجئني .االفتراض الدراسي هو أن الالجئني كانوا غافلني
عبر هذه الس������نوات عن البدائل ،وه������م اآلن بحاجة إلى العقليات املفكرة للتفتق
عن إبداعات سكنية.
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العدد الرابع – السنة األولى – كانون الثاني (يناير) 2008

حق العودة �إىل القد�س ّ
مقد�س
سعود أبو محفوظ  /مدير عام صحيفة السبيل

القدس ليس������ت مدينة مقدسة فقط ،بل هي كعبة أمة وقبلة دين قبل مكة ،فهي
التي ش������كلت على الدوام محوراً يجمع األمة بعد فرقة ،ويثير فيها العزمية بعد
ضعف .إنها مدينة األمن واألمان والسالمة واإلسالم .إنها معقل التوحيد ومقر
األولياء ،ومقصد األنبياء ،ونفس املالئكة ،ورفات الرسل ،بل هي مصدر اإلحياء
واإليح������اء .إنها مدينة فرض الصالة ،املدينة املقاتلة التي يحدد مصيرها مصير
الكون مبجموعه .أرض احلش������ر والنشر ،وعرصة يوم القيامة ،منصب الصراط
ومحراب زكريا ومش ّد الرحال ومهاجر إبراهيم ونهاية احلوض الشريف ،عاصمة
عيسى عليه السالم ،فيها ثاني املسجدين العظيمني تظللها أجنحة املالئكة ألنها
صفوة الله من البالد التي يسوق إليها صفوته من العباد.
مدين������ة محيطها مبارك ،وأكنافها طاه������رة ،وجوارها طيب ،وهي جوهر البركة،
لتحن ش������وقاً إليه������ا ،فصخرتها من
وم���ل��اذ الطائفة املنصورة فيها ،وإن اجلنة
ّ
الفردوس ،لذلك سكنت القدس في قلوب الصحابة قبل أن يسكنوها ،وانفتحت
لها قلوبهم قبل أن يفتحوها ،فهي قبلة اإلسالم وبوابة السماء ،ومحال أن يكون
ح������راس باب الس������ماء إال األتقياء األنقياء األصفياء من خيار الش������هداء وأحفاد
الش������هداء .في س������ورها يكون النفخ في البوق إيذاناً بنهاية الكون ،وإليها يُحشر
الناس ،ومن س������احاتها يكون الصعود ،فهي سلم السماء .وألنها البداية واملبتدأ
والنهاية واملنتهى ،فظلم االحتالل َ طال إلى زوال.
الق������دس كانت على الدوام احملور املركزي حلرك������ة اليقظة في األمة ،فهي التي
متنح الوقود الالزم النطالقها وانعتاقها.
ولئ������ن ش������كلت القدس الي������وم دفتر عائلة الصح������وة اإلس���ل��امية املعاصرة ،فإن
األقصى في املاضي ش������كل شهادة والدة اإلس���ل��ام في املنطقة بأسرها ،منذ أن
فتحه املصطفى (صلى الله عليه وس������لم) في عام  621ميالدية ،في ليلة األنوار
واألس������رار ،ليلة الفيوضات الرحمانية ،واملكرمات الربانية ،في رحلة اإلس������راء
واملعراج الش������ريفني التي كرمت األمة ،وش������رفت املكان ،ودشنت الفتح احلقيقي

الصفحة األخيرة – حتى نعود

باجلس������د والروح ،وذلك لزرع راية التوحيد فيها بعد أن تسرب إليها اليهود في
ذلك العام عقب هزمية الروم.
إن أكبر عملية تزوير في التاريخ هي إقامة دولة لليهود في فلسطني ،على حساب
ش������عبها األصلي الذي قطنه������ا أجداده العرب منذ خمس������ة آالف عام ،والغريب
أن ه������ذه العملية املزورة ّ
متت بقرار من األمم املتحدة ،فـ«إس������رائيل» هي الدولة
الوحي������دة التي قامت من العدم بقرار من األمم املتح������دة ،وهي الدولة الوحيدة
التي حت ّدت كل قرارات األمم املتحدة الصادرة بحق القدس.
 125تنظيماً صهيونياً متطرفاً يعمل على إعدام حق العودة داخل القدس فقط،
كما أن خُ مس هذه املنظمات اإلرهابية ُشغل مبهمة إضافية ،أال وهي العمل على
اغتيال األقصى وإقامة الهيكل عوضاً عنه.
والناظ������ر إلى القدس اليوم يجد أن ش������طرها الغربي قد ته ّود بالكامل ،ولم يب َق
فيه عربي واحد وكنست جميع اآلثار العربية .أما شطرها الشرقي فقد أحاطوه
بأحزمة وتكتالت وأطواق اس������تيطانية أجهضت تواص������ل القدس التنظيمي مع
محيطه������ا العرب������ي .وأما داخل القدس فح ّدث وال حرج ع������ن آليات تفريغها من
سكانها العرب باختراع شتى الوسائل للتضييق عليهم ودفعهم إلى مغادرتها.
إن بيت املقدس يش������كل مشهداً مقدس������ياً اختصه الله باجلالل واجلمال وق ّيض
له صفوة العرب ليخدموه ويعيشوا فيه وفي أكنافه ،ومن هجر منهم عنوة يعمل
للعودة إليه ،وال يجوز وال يحق وال يحل ألي كان التنازل عن حق العودة باعتباره
حقاً فردياً وجماعياً لكل مواطن في القدس وجوارها وفلس������طني بعمومها ،ألن
فلسطني مبجموعها تُ َع ّد قدس شريفة مشرفة طيبة مباركة.

إن مؤمتر أنابوليس ّ
دش������ن جوالت تفاوضية آثمة ِس������متها األساسية التنازل عن
ح������ق العودة ملئات اآلالف من املقدس������يني وماليني الفلس������طينيني ،فلهوالء نقول
إن القدس لم تكن يوماً عقاراً فلس������طينياً فحس������ب ،حتى يتحول إلى سلعة على
طاول������ة التفاوض بني املس������اومني ،بل هي ميراث أمة وقبل������ة دين وحق للعائدين
بإذن الله.
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العدد اخلامس – السنة األولى – شباط (فبراير) 2008

�صبيحة يوم العا�شر من �أيلول  2000يف خميم املية ومية
جابر سليمان  /منسق مجموعة «عائدون»

بينما كنت أتابع زيارة مجرم احلرب جورج بوش لفلس������طني احملتلة وتصريحاته
الوقحة الداعية إلى التنازل عن حق العودة عبر آلية دولية للتعويضات حلل مسألة
الالجئني الفلسطينيني ،قفزت إلى ذهني مباشرة بعض وقائع تلك الزيارة الهامة
التي قام بها وفد من البرملانيني البريطانيني ميثلون مجالس الشرق األوسط في
مجلس العموم البريطاني ملخيمات الالجئني الفلس������طينيني في كل من فلسطني
واألردن وسوريا ولبنان في سبتمبر /أيلول عام  .2000كان هدف الزيارة تقصي
احلقائق بشأن مشكلة الالجئني .وفي هذا السياق وجهت بعثة تقصي احلقائق
هذه العديد من األس������ئلة إلى الالجئني الفلسطينيني بهدف التع ّرف إلى رؤيتهم
ألوضاعهم في املاضي واحلاضر واستكشاف تطلعاتهم للمستقبل .وقد أصدرت
البعثة املذكورة تقريرها في مارس /آذار عام  2001حتت عنوان واضح وصريح
هو «حق العودة» .تضمن التقرير ش������هادات الالجئني كذلك وردت على ألسنتهم
من دون زيادة أو نقصان ،كذلك تضمن النتائج الرئيس������ية املس������تخلصة من تلك
الشهادات .وفي هذا الصدد يقول التقرير« :أحد األمور التي اكتشفناها سريعاً
هي متس������ك الالجئني بهويتهم والتصاقهم بأرضهم كش������عب .وقد جتس������د هذا
األمر في تقدمي كل الفلسطينيني الذين قابلناهم ألنفسهم مع ذكر أسماء قراهم
ومدنهم األصلية التي انحدروا منها قبل عام .»1948
وم������ا اس������توقفني حقاً في زيارة بعث������ة تقصي احلقائق البرملاني������ة إلى مخيمات
لبن������ان لقاء أعضاء البعثة بعدد من األطفال الفلس������طينيني في مخيم املية ومية
قرب مدينة صيدا يوم العاش������ر من س������بتمبر /أيلول عام  .2000وقد كنت إلى
جانب آخرين ممن س������هلوا زيارة الوفد إلى مخيمات لبنان .ولدى وصول أعضاء
البعث������ة إلى القاعة التي جرى فيها ذلك اللقاء عزف األطفال موس������يقى القِ َرب
ورقص������وا الدبكة وغنوا األغاني الش������عبية ترحيباً بالضي������وف األجانب .وكانت
ج������دران القاعة مغط������اة مبلصقات كتبت عليها مقتطف������ات من نصوص القانون
الدولي وقرارات الشرعية الدولية املتعلقة بحق العودة .كان اللقاء مؤثراً بشهادة
أعض������اء البعثة .وفي هذا يقول عضو البرملان البريطاني ورئيس البعثة الس������يد

الصفحة األخيرة – حتى نعود

إيرني روس« :األطف������ال الذين قابلناهم في ذلك اليوم هم من اجليل الثالث من
الالجئني الفلس������طينيني الذين ال يزالون يعيش������ون ف������ي املخيمات .وقد حتدثوا
معنا عن محنته������م بصراحة ومن دون مواربة ..حتدثوا عن رغباتهم البس������يطة
ومخاوفه������م املفهومة» .وخلص الس������يد روس من هذا اللقاء إلى احلقيقة اآلتية:
«قب������ل وصولنا إلى مخي������م املية ومية ولقائنا بهؤالء األطف������ال الرائعني املفعمني
بالطاقة واحلماس������ة واحليوي������ة كنا نعتقد أننا تعلمنا كل ما نس������تطيعه عن آراء
وهموم ومخاوف الالجئني الفلس������طينيني في جتمعاتهم املختلفة .ولكن مبجرد
دخولنا إلى تلك القاعة أدركت أن هذا اللقاء هو جوهر مهمة البعثة وهو س������بب
قدومنا إلى املنطقة ووجودنا هنا».
إذاً ،متكن أطفال مخي������م املية ومية من لفت انتباه البرملانيني البريطانيني ،ومن
خاللهم لفت انتباه الرأي العام البريطاني إلى جوهر القضية الفلسطينية املتمثل
في حق عودة الالجئني الفلس������طينيني إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها
عام  ،1948على أس������اس مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي
تضمن وتكفل حقهم في العودة والتعويض واس������تعادة املمتلكات بوصفها حقوقاً
متكاملة ذات قواعد راسخة في القانون الدولي وال يلغي أحدهما اآلخر أو يكون
بدي ً
ال له.
وقد جتس������دت قدرة هؤالء األطفال الرائعني على اإلقناع في إقدام أعضاء بعثة
تقص������ي احلقائق البريطانية إهداء تقريرها «حق الع������ودة» إلى هؤالء األطفال:
«يس������عدنا إهداء هذا التقرير إلى األطفال الذين قابلناهم في مخيم املية ومية
لالجئني الفلس������طينيني في صيدا في العاشر من سبتمبر  2000وإلى أحالمهم
التي ش������اركوا بها معنا .كما نهديه أيضاً إلى األحالم الضائعة ألطفال مخيم تل
الزعتر عام  1976ومخيمي صبرا وشاتيال عام .»1982
وبهذا أسقط أطفال فلسطني من اجليل الثالث مقولة رئيسة وزراء العدو السابقة
ينسون» .وسيُسقط أطفال فلسطني جي ً
ال
غولدا مائير« :الكبار ميوتون والصغار َ
بعد جيل كل املخططات واالتفاقات املش������بوهة التي تستهدف حقهم في العودة
الناج������زة واملظفرة إلى أرض آبائهم وأجدادهم ،مبا ف������ي ذلك «رؤية» األمريكي
القبيح جورج بوش صانع احلروب وقاتل الشعوب.
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العدد السادس – السنة األولى – آذار (مارس) 2008

زيت �سراج الأمة
علي عقلة عرسان  /األمني العام الحتاد الكتّاب العرب

في املؤمتر الوطني الفلس������طيني الذي ُعقد أخيراً في دمشق لم تغب غزة عن أي
كلمة أو موق������ف أو تعليق أو تصريح .كانت حاضرة بصمودها الفارع الذي يغطي
فض������اء الوطن العرب������ي وحت ّملها الكبير ألعباء املواجه������ة باإلنابة عن األمة ،ترفع
صوت احلق واملبدئية ،وتعلن مبسؤولية واقتدار ووعي أنها الناطق األصدق باسم
الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بحق العودة والتحرير والقدس والسيادة ،ويدفع
ثم������ن املوقف واملبدأ دماً طه������وراً ومعاناة يومية مكلف������ة ..يصبر ويرابط ويجاهد
ويكتنز املرارة وينزف الدم وال يستسلم..

وتقع عليه وقع الس������يوف مواقفُ األهل الذين يتفرجون على وجعه ودمه ،ويذهب
بعضهم في التواطؤ إلى حدود تس������تفز كل الش������عور وتستنهض كل صاحب ضمير
وموقف وشعور ..لم تغب غزة وال املقاومة املنب ّثة في كل خلية من جسد وشبر من
أرض في فلسطني ونفوس أبنائها في الوطن والشتات.

ويالحق
غ������زة تدفع الثمن وتعيش احلصار وتتلظ������ى بالنار ،تصبر وتصابر وتقاتل
َ
أبطالُه������ا وأطفالها بالطائرات والدبابات ..وترفع صباح مس������اء رايات الش������هداء
ونعوش������هم إلى العال وتهتف :الله أكبر ..جنوع وال نركع ،وندفع ثمن احلرية التي
نتعلق بها ونسير قوافل نحو التحرير واملستقبل..

لم تغب غزة حلظة واحدة عن فكر أي شريف من شرفاء األمة وعن قلبه وروحه..
ويوم زحفت نس������اؤها نح������و معبر رفح واجت ْز َن بوابة ص���ل��اح الدين وتبعهن رجال
ونساء وأطفال اجتثوا جدار العزل واحلصار وعانقوا األهل في الضفة األخرى..
أكب������رت األمة كلها ثورة مظلوم���ي��ن محرومني محاصرين ،ف������ار بهم تنور الغضب
فمشوا مع أكفانهم يطلبون احلياة واحلرية وجندة األهل الذين لم تبخل جموعهم
وإن ه������ددت بعض قياداتهم مبا ال يقبل وال يعقل ..وفتحوا صفحة في أفق ينتظر
نص������راً بتألق قوس قزح عربي يض������يء أرض العروبة واإلس���ل��ام ..كان أهل غزة
يدركون ما يفعلون ويختبرون الطريق ..وأدركت األمة رسالة شعب قدم على طريق
الرؤية االستراتيجية احلقيقة وقضية األمة املركزية أكبر التضحيات ..شعب يقوم
من رماده بعد كل مجزرة ليجدد العزم على النضال والتمسك باحلق واإلميان بالله
والنصر ..فلس������طني من النهر إلى البحر بيتنا التاريخي الذي نتمسك به ،ونعمل
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على استعادتها بكل الوسائل ..حق العودة ال عودة عنه ،ال يتقادم وال يحق ألحد أن
يتنازل عنه ،فهو حق شخصي من جهة ال يقبل التفويض وال التفاوض وال التقادم،
وه������و في ظروف االحتالل حق يتداخل فيه العام واخلاص تداخ ً
ال عضوياً ..ففي
الوطن احملتل املوبوء بهمجية الصهاينة املس������تعمرين وتواطؤ حماتهم األميركيني
والغربيني ..في فلسطني ال ميلك أي مالك لبيت أو حقل أو بيارة أو ذرة تراب في
أي موق������ع من الوطن بني الناقورة ورفح ،البحر املتوس������ط ونهر األردن ،أن يتنازل
عن������ه حتى بإرادته ورضاه ،هذا إن ُوجد فلس������طيني لديه مثل هذا االنحراف ،إنه
ال ميلك أي حق ش������خصي بالتصرف في ملك شخصي في مثل هذه الظروف ألن
التنازل عن امللك اخلاص يعني التنازل عن الوطن بكامله ألن املواطنة شراكة تامة
في األرض واملصير في مثل هذه األحوال ..فوضع الوطن حتت االحتالل ال يسمح
ألي م������ن أبنائه بحرية التصرف مبلكه ألن الس������يادة العامة واخلاصة غير قائمة
والس������يادة منعدمة واحلرية منقوصة ..الوطن ذرات تراب متماس������كة جتبل بالدم
صباح مس������اء فهو األرض والناس ،وهو لألجيال وليس جليل .والتنازل عن العام،
أي عن الوطن ،ال ميلكه من يدعي أنه املمثل للوطن والش������عب ..وفض ً
ال عن كون
أرض فلسطني وقفاً إسالمياً عاماً ،فهي قضية شعب وأجيال وأمة ومستقبل ..وال
ميلك أي ش������خص أو حاكم أو نظام أو مرجعية عربية من أي نوع أن تفرط بحق
األمة وحق أجيالها في فلسطني التاريخية واملقدسات والشهداء والدم الطهور.
لقد فتح شهداء الشعب الفلس������طيني ..شهداء املقاومة ..صفحة الوعي على نور
مش������اعل اجلهاد والصمود والصبر والقتال بإميان ..وس������تبقى حتى ينتصر احلق
واإلميان ،ويصل طالب احلرية والتحرير واالستقالل والعودة وتقرير املصير إلى
حقهم كام ً
ال غير منقوص في وطن فلسطيني سيد..

إن الش������عب الفلس������طيني حت ّمل ما ال يطاق ،وغزة تنام في الظالم ويعتصر قلبها
األلم ،واملقاومة تقدم القوافل تلو القوافل من الش������هداء ..وقد آن أوان أن تصحو
األمة ،وأن يرتفع صوتها مع نفسها ومن أجل مستقبلها..

إن املقاومة مستهدفة بوضوح ،وعلى األمة أن حتميها ومتدها بكل مقومات البقاء
والقوة والدفع اإليجابي ..فهي تقدم الش������هداء كل يوم زيتاً للسراج وتضيء طريق
العودة والكرامة وتبارك الش������هادة وتس������تأنف الصبر واجلهاد ..وآخر من باركتهم
ورفعتهم أمنوذجاً وقدوة احلاج رضوان مغنية شهيد فلسطني وشهداء غزة الذين
اغتالته������م أمس والي������وم يد الغدر الصهيوني التي ال ب������د أن يقطر الدم من قلوب
مسؤوليها املجرمني كما نزف من جراح أبناء فلسطني..
وإن غداً لناظره لقريب.
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حق العودة بني �إرادتنا و�إرادتهم
عمان
جـواد احلمـد  /مدير مركز دراسات الشرق األوسط في ّ

تتس������ع دائرة التأييد اإلس������رائيلي لرفض حق العودة لالجئني الفلس������طينيني مع
اتساع املساحة الزمنية واجلغرافية والفكرية لالجتاهات السياسية واالجتماعية
من اليمني إلى اليسار .وتعتقد القوى اإلسرائيلية مبجموعها أن حق العودة يشكل
اخلطر األكبر الذي يهدد مس������تقبل الكيان كله ،لذلك فإن ثمة إجماعاً إسرائيلياً
فإن
على نك������ران هذا احلق من حيث املبدأ والبحث ع������ن أي ذرائع لذلك .كذلك ّ
محارب������ة حق العودة في املجتمع الصهيوني تتن������اول جوانبه القانونية واألخالقية
واالجتماعية والسياس������ية ،بل حتى املتعلقة بتحمل املسؤولية التاريخية ،وإن كانت
في س������ياق التعويض املالي عنه ،وبذلك ينظر الفلسطينيون والعرب بريبة شديدة
إلى الطروحات اإلس������رائيلية التي تتحدث عن السالم وهي تنسف أساسه القائم
على إعادة الناس إلى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها ،ما يجعل حق العودة
لالجئ���ي��ن الفلس������طينيني نقطة التفجير املس������تمرة في الصراع ،التي لم تس������تطع
اتفاقات الس���ل��ام وال املفاوضات السياس������ية الوصول حتى إل������ى مجرد تصورات
نظرية لها.

هذه احلالة الفكرية والسياس������ية اإلس������رائيلية دفعت املؤيدين للتسوية من العرب
والفلس������طينيني إل������ى أن يتحدثوا عن صعوبة الفرصة أمامه������م لتحقيق تقدم في
هذا امللف .وبرغم التأجيل املتواصل لبحثه في مسارات املفاوضات املختلفة على
مدى عقود مضت ،غير أن ثمة ترويجاً ثقافياً واس������ع النطاق فلس������طينياً وعربياً
يحاول تش������كيل ثقافة وطنية فلسطينية تعتبر البحث عن حلول أخرى بديلة حلق
العودة أمراً مقبوالً ،وما يحمله ذلك من اإلقرار مبشروعية االستيالء واالغتصاب
لألرض واملمتلكات والتهجير للس������كان بالقوة ،خالفاً للقان������ون الدولي ولقرارات
األمم املتحدة وش������رعة حقوق اإلنس������ان .ولم تنجح هذه احمل������اوالت في بناء تيار
ش������عبي مؤيد ملثل هذه األفكار ،وإن شكلت مجموعات تسمي نفسها نخبوية تعمل
في هذا اإلطار لتكس������ب قوتها ومصادر دخلها من اجلهات الدولية التي تش������جع
القفز على حق العودة في حل الصراع العربي -اإلسرائيلي.
ف������ي املقابل تنام������ى الوعي الفلس������طيني باملخاطر احملدقة بحقوق������ه مجملة في
إطار عمليات التس������وية .ولئن كان الش������عب الفلس������طيني قد رفض التوطني على
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مدى الس������تني عاماً املاضية ،فهو اليوم أكثر مقاومة ملثل هذا االجتاه السياس������ي
أو املش������روع االجتماع������ي ،رغم تزايد قوة ونفوذ مجموع������ات الضغط املنتفعة من
االرتباط والتماهي مع املشروع األمريكي واإلسرائيلي في مجتمعاتنا العربية منها
والفلسطينية على حد سواء .ولذلك فقد شكل تقدم حركات املقاومة في العملية
السياسية الفلسطينية لدرجة الس������يطرة على سدة القرار السياسي في السلطة
الفلس������طينية منذ عام  2006تعبيراً ش������عبياً واعياً ف������ي البحث عمن يضمن عدم
التفريط باحلقوق ،بل وميلك القدرة على حت ّمل أعباء املسيرة ليُجبر اإلسرائيليني
على التسليم بهذا احلق بشكل أو بآخر .وشكل هذا الصعود بقيادة حركة حماس
نقلة نوعية على الصعيد الفلسطيني قابله اتساع دوائر التأثير واملشاركة السياسية
للقوى اإلسالمية الشعبية املؤيدة للمشروع التحرري الفلسطيني الذي تتبناه حركة
حماس وحركات املقاومة األخرى ،ما ش������كل قوة تدعم املقاومة والصمود والثبات
على احلقوق ،وأَشع َر اإلدارة اإلسرائيلية بأنها أمام حقائق جديدة ال تصلح األدوات
الس������ابقة في التعامل معها ،وجعل مجموعات التفاوض والتسوية محل اتهام لدى
الشعب الفلسطيني واألمة العربية ،وأفقدها القدرة على املناورة في هذا املوضوع،
وش������كل في الوقت نفس������ه رافعة آلمال وطموحات الالجئني الفلسطينيني بالعودة
والتحرير ،وخصوصاً في ظل تزايد اتساع احملاضن اإلقليمية العربية احمليطة من
التيارات الشعبية التي تقترب من القرار السياسي أو احلكم في بالدها.
وختاماً تش������ير ه������ذه املتغيرات إزاء حق الع������ودة والتعامل معه إل������ى تزايد صراع
اإلرادات ،حيث أصبح املؤش������ر الفلس������طيني والعربي يكس������ب نقاطاً إضافية ،قد
متكن������ه من حتقيق انتص������ار قريب على اإلرادة اإلس������رائيلية ،وخصوصاً في حال
مت ُّكنه من االس������تمرار بإقناع الشعب الفلسطيني واألمة العربية بصدقيته وقدرته
والتزامه باحلقوق والثوابت وعلى رأسها حق العودة.

وأعتقد أن مخرجات هذا التحليل وهذه القراءة متثل إحدى اإلشكاالت التي يعاني
منها املشروع الصهيوني إلى جانب إشكاالت استراتيجية أخرى ،وهو يسعى بدعم
أمريكي وغربي ورمبا عربي إلى تدمير مش������روع املقاومة والتنظيمات واجلماهير
الت������ي حتمله وتدعمه وحتمي������ه لتُتاح الفرصة التاريخية أمام الكيان اإلس������رائيلي
إللغاء حق العودة فلس������طينياً وعربياً ودولياً .هكذا إذن ،اإلرادة اإلسرائيلية تتمثل
بالرفض للحق والتعنت في التعامل معه من مختلف اجلوانب ،فيما تتمثل اإلرادة
الفلس������طينية املدعوم������ة عربياً باس������تراتيجية فرض هذا احلق على «إس������رائيل»
بالق������وة ..واأليام كفيلة ببيان احلقائق وحتقي������ق الطموحات واألحالم إن خلصت
الن ّيات وحسن األداء وقويت اإلرادة.
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دموع ال�شمعة ال�ستني..
إبراهيم أبو جابر /رئيس مركز الدراسات املعاصرة في أم الفحم

ستون عاماً خلت ،وجرحنا الفلسطيني النازف ينزف داخل الوطن وخارجه ،دومنا
مجيب وال معني على وقفه.
تاجر بدمنا ومصيرنا الكثيرون ،أعدا ًء وأصدقاء ،واعتلى بعضهم العروش وقبض
َ
آخرون األموال ،غلة بعض غلة..

نه������ش البعض حلومنا ،وداس آخرون كرامتنا ،طوردت قياداتنا ،انتهكت أعراضنا
بال حراك يُذكر من عالم ي ّدعي رواده الدميوقراطية واحلرية.
جرحنا ينزف ..نعم اليوم كاألمس ش���ل��االً ..في غ������زة وفي الضفة ..حصار جائر
وظالم تعيشه غزة ،فال غذاء ،وال دواء ،وال وقود ،بل وال حرية ،ميوت فيه األطفال،
املرضى ،والشيوخ وال حياة ملن تنادي!
نعم ..وآلة احلرب االسرائيلية تواصل حصد أرواح أحفاد املهجرين الذين فقدوا
وطنه������م عام النكبة ولس������ان حالهم يق������ول« :عائدون ولو بعد ح���ي��ن ،عائدون رغم
اجلراح».

وهن������اك ..ف������ي الضفة ،حواجز وحص������ار واحتالل ،ال بل وج������دار فصل عنصري
قط������ع األرزاق واألرحام ،ابتلع أراضي كانت باألمس تس������تأنس بأهازيج أصحابها،
ويعيشون على غلتها وخيرها.
أراض تُصادر ،ومس������توطنات تُبنى لي������ل نهار ،ومعالم غ ّيرت،
هناك ..في الضفة ٍ
ف ُه ِّود املكان ،بعدما كان عامراً بأهله وجباله وشجره ووديانه ومراتع األطفال..

هناك ..في الضفة ،آالف الش������باب األح������رار خلف القضبان ،حتت اخليام صيف
شتاء ،أو في زنازين ملعونة وسجون ظاملة ،ذنبهم أنهم فلسطينيون أحرار ،رفضوا
الذل واملهانة فوثبوا كاألسود دفاعاً عن احلمى والوطن..
أم������ا الداخل الفلس������طيني فحاله من حال باقي أبناء ش������عبنا ،أص������ ّر على البقاء
والتج ُّذر في وطنه ،فعوقب بوسائل شتى وال يزال احلبل على اجلرار..
الداخل الفلس������طيني ..تصا َد ُر أرض������ه ،وتهدم بيوت أهله وتمُ ح������ى قرى بأكملها،
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ويحارب في لقمة عيش������ه ،بل وتحُ رم قراه ومدنه ميزانيات الدعم احلكومي ،ملاذا؟
ليبقى هؤالء دائماً دون املس������توى املدني واحلضاري واخلدماتيَ ..ف ُز ْر بالله عليك
هذا املجتمع ِ
وص ْف شوارعنا ومؤسساتنا وبنيتنا التحتية واملرافق احليوية ،والتفت
إلى مستوطنات اجلوار وابنِ معادلتك!!

الداخل الفلسطيني ..عوقب أكثر من مرة ،فاستُشهدت مجاميع من أبنائه وبناته،
إخوان
ٍ
ال ألم������ر إال لقلوب نبضت وأحش������اء احترق������ت وعيون بالدمع ذرف������ت على
لهم في الضفة وفي غزة وفي الش������تات ،أهين������ت كرامتهم وصاحت بأعلى صوتها
حرائرهم!!

أما أنتم ..نعم أنتم يا أهلنا ،يا َرب َعنا في املهاجر ،في الشتات ،في بالد العرب كنتم
أم اإلسالم ،في الغرب وفي الشرق ،لقد سال دمكم شالالً ودفعتم الثمن غالياً وما
زلت������مٍ ،
بأيد صهيونية وأخرى عربية ،وزلزلت األرض حتت أقدامكم مرات ومرات،
وديس������ت كرامتكم والكل يتفرج في أكثر من موقع ،ويُتِّم أطفالكم و ُر ِّملت نساؤكم..
ولكن كان شعاركم وال يزال «منوت واقفني وال نركع».
ي������ا أهلنا ..ي������ا َربْ َعنا ،ويا ُذخرنا في املنافي صبرمت صبر أيوب وش������ ّربتم كأس املر
واملرار وتآمر على وجودكم وال يزال جتار ،فما لنتم وال هنتم!!

يا أهلنا في املنافي ..س������رقوا أراضيك������م ،هم! ،ونهبوا بيوتك������م وممتلكاتكم ،هم!
وجرفوا بياراتكم ،صبركم ،تينكم ،زيتونكم ،هم! ،دنسوا مساجدكم ،مقابركم ،هم!،
هدموا قراكم ،غيروا معاملكم ،هم! ،فال نامت لهم عني ،وال أشرق لهم صباح!
لكن ،ولو طال الزمان ،واشتدت علينا اجلراح ،وكثرت علينا املؤامرات ،تخلى عنا
قومنا أو كسرت في أيدينا الرماح ،فال بد من صباح!!
مللن������ا من مؤمترات وقرارات ،مبادرات واتفاقات ،تطمينات وتصريحات ،ش������جب
واستنكارات!!

س������ئمنا ردح اإلعالم ووسائله ،فضائيات وإذاعات ،صحف ومجالت ،ألننا عِ طاش
لهواء احلرية!!
ي������ا أمة الع������رب ..ألم يكفِ ك ما نحن في������ه ،ألم يُر َو األعداء م������ن الولغ في دمائنا،
والرق������ص على جراحن������ا ،وتدنيس مقدس������اتنا وأقصانا ،وتقتيل أطفالنا وش������يبنا
وشبابنا ،وهتك أعراضنا!!
يا ش������عبنا ،قف شامخاً ،كن صابراً ومؤمناً ،ال تركع لظالم ،ال ت ِب ْع وطناً ،وال تتنازل
عن حقٍّ  ،وال تساوم ،فالنصر قادم! حتماً قادم!
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العدد التاسع – السنة األولى – حزيران (يونيو) 2008

من «حق» �إىل «م�شروع» العودة
عادل سمارة  /باحث وكاتب سياسي فلسطيني

ما ع������دت أطيق مدينة االحتف������االت ،املهرجانات ،الرص������اص املنفلت في هواء
معفى أصحابها من كل حق
رام الل������ه احلزين ،ومكبرات الصوت على س������يارات
ً
عام ،تنطلق بس������رعة مراهقة ،فض ً
ال عن الرايات فل������كل فرد رايته .لم تكن رام
الله هكذا .لم يختلف األمر ،بل تكرس في «االحتفال بالذكرى الس������تني» لتشرد
شعبنا.
ما معنى اس������ترجاع حق العودة احتفالياً ،ومصافحة ب������ل والتمول «لالحتفال ال
للنض������ال» ممن أقام الكيان الصهيوني وما زال يحميه ليقتلنا؟ نحن بحاجة لكل
ش������يء قبل االحتفاالت ،وبحاجة لكل فلس «نظيف» لننفقه في طريق العودة ،ال
لتنفيس صرخات وانفعاالت.
لم يفُت األوان .فمش������روع العودة أوس������ع م������ن طاقاتنا .ولنرتف������ع إلى مقام هذا
املش������روع ،علينا أن نفكر أكثر مما نتكل������م ،وأن ننتج أكثر مما نخطب .قد تكون
ه������ذه بداية حتوي������ل املقاومة إلى ثورة .بداية إنتاج م������ا يحتاج إليه رامي احلجر
من غذاء محلي ،وليس من منتجات االحتالل ،كي ال يخونه س������اعده .إعادة بناء
املجتمع ثقافياً وإنتاجياً وأخالقياً بعد ألوان عدة من االس������تباحة كي نتمكن من
نضال بال فساد وال فلتان وال محسوبيات ،وال متويل من العدو.
تب������دأ العودة من احلف������اظ على الرقعة التي بقيت حتملن������ا ،وإنتاج خبزنا منها.
من مش������روع تنمية باحلماية الش������عبية ،ال االس������تجداء ملزيد من اإلنفاق ليصبح
كل مواط������ن مرهوناً ملن يجل������ب التمويل األجنبي ،وارته������ان املواطن هو تصفية
حلق العودة .ينش������غل املرهون بفك رهنه ال بتحرير وطنه .ويبدأ مش������روع العودة
مبقاطعة من خلقوا التش������ريد والتطهير العرقي ،بدءاً من العدو األمريكي الذي
يعلن شطب حق العودة ،ولكثرتهم ،ال نستطيع حتديد أين ينتهي .هل يُعقل وجود
مؤسس������ات ثقافية ،أمريكية وبريطانية وفرانكفونية وأملانية ،ومؤسسات أجنزت
له������م ولغيرهم داخل بيوتنا دون أن نفرض عليها على األقل إعالنات مكتوبة عن
تأييدها حلق العودة؟! هذا إن لم نُلقِ بها إلى حيث أتت! ويبدأ املشروع من كشف

الصفحة األخيرة – حتى نعود

الدور الرس������مي العربي في إقامة الكيان .ألم تس������اهم األنظمة العربية في بناء
الكيان؟ أليست هي التي طردت وسمحت ملئات آالف اليهود العرب باالستيطان
في فلسطني ،بعد إقامة الكيان؟ ولكن ،نحن الفلسطينيني ،أليس أوسلو مساهمة
في تثبيت الكيان؟
يبدأ مش������روع العودة من مقاطعة من هم بيننا ممن باعوا أو س������ ّهلوا بيع األرض
للعدو على مدار القرن املاضي ،وأصبحت كثرة منهم أثرياء ،وأنفقوا بعض ثمن
الوط������ن في «فعل اخلير»! إذا كان العدو يطارد الوحش النازي ،فلماذا ال نطارد
بأثر رجعي كل من باع؟
يبدأ مشروع العودة بإقامة مركز أبحاث في «األرض واالستيطان» .فهل يُعقل أن
الص������راع على األمتار ونحن ننفق امليزانيات على الرايات والالفتات ،وصورهم؟
ويبدأ املشروع مبركز ابحاث في «صناعة األمن -فزاعة األمن» التي بها يبررون
إخ������راج موتانا وإعدامهم؟ وال يحتاج هذا إلى املالي���ي��ن ،وإذا احتاج ،فباإلمكان
جمعه������ا من الفقراء .إذا كان كل ش������اب قادراً عل������ى توفير متطلبات زواجه وفي
موقف آخر قادر على التضحية بنفس������ه ،أال ميكن������ه أن يتبرع مببلغ زهيد لعمل
وطني؟ نعم ميكن متويل األبحاث باحلماية الش������عبية ،إذا وثق الناس مبن يتقدم
ّ
الصف.
هل يجوز لنا احلديث عن حق ش������عبنا في فلس������طني ،ومن بينه من يهنئون العدو
بالذكرى الس������تني الغتصاب الوطن؟ هل التس������اهل مع هؤالء هو «دميوقراطية»
الفتك باحلق العام وبالذاكرة وبالوطن؟
ه������ل ميكن احلديث عن ح������ق العودة ،وكثرة من أصحاب املال يقيمون مش������اريع
مش������تركة ومجلس أعمال مش������ترك مع طواغيت املال الصهاينة ،ويبقى اسمهم
«رأس املال الوطني»؟
إذا لم نقاطع هؤالء وأولئك ونس������تهدفهم باحلص������ار األخالقي على األقل ،فهل
نحن جديرون بوطن؟
يبدأ مشروع العودة بإعادة القضية إلى حضنها العربي ،وإدخال املكون اإلسالمي
لها واألممي كذلك .فمن الذي يحرم البعد الشعبي اإلسالمي حقه في املساهمة
النضالية؟ يبدأ مش������روع العودة من تصحيح جرمية «إزال������ة آثار العدوان» التي
تتضم������ن بوضوح ،ال ضمناً ،ش������طب حق العودة ،وإعادة الص������راع إلى اغتصاب
 1948وتشريد شعبنا ،وترسيخ هذا في ذاكرة أمم العالم.
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م������ن أجل هذا ال يكف������ي حزب واحد ،وال بع ٌد واح������د وال طائفة واحدة ،وال نوع
«جندر» واحد .وإذا كانت الكتلة التاريخية هي لكل القوى ،فهي كذلك للجنسني.
فمكونات االنتصار رزمة بأكملها وليست جتربة عصا إثر أخرى.
ال ب������د من نقل املوقف من حلظة التفريغ االحتفالي إلى نقطة التفعيل املتواصل
للتعجل .املعركة طويلة ،وال تقاس بعمر هذا أو ذاك .فما دمت
يومياً ،وال داعي
ّ
تقاوم ،إذاً أنت على طريق االنتصار .هذه ليست سوى كلمة السر ،كلمة وليست
استراتيجية.

الصفحة األخيرة – حتى نعود

العدد العاشر – السنة األولى – متوز (يوليو) 2008

جيـل العـودة!
جهاد الرجبي  /أديبة وروائية

تساقط
ستون عاماً واليد الفلسطينية املزروعة باخلناجر ته ّز بجذع العروبة علّها ّ
نصرة وعهداً بالتخلّي عن مواقف السماسرة والعمالء!!
س������تون عاماً واجلرح الفلس������طيني ينزف دماً مقهوراً على صفحات تاريخ أثقل
باملجازر ،وبسياسة الذبح املعلن على أعني عروبة بكماء!!
ستون عاماً م ّرت على تضاريس اخلريطة املعتقلة خلف األسالك الشائكة ،ووسط
املوت الذي تش ّكل في أعني سكانها حرقة ووجعاً وتشتتاً صنعته األسالك.
مت ّر على جلودنا األعوام ،واحللم يسكن األعني املفتوحة على املشهد األخير من
الوطن! كأنه زمن ينسلخ من زمن يتش ّبث به ،وكأنه عمر يحتضر في حضن عمر
يحتويه ..وكأنه الصمت احمل ّمل مبرارة الكالم..
من اللحظات املس������كونة بالفزع! حيث ف ّر الناس بالعرض مخلّفني األرض بعهد
الع������ودة مع الس���ل��اح وحتى أوهام الس���ل��ام الذي ير ّوجون له عب������ر أبواق احملتل
وزارعي������ه في خاصرة األمة ..م ّرت بصبر املبعدين والصامدين األعوام!! مح ّملة
بجراحن������ا وأغانينا! برصاصنا ووجدنا ،وحرقة اإلذالل في الش������تات واملنافي..
وبعهد كتب بدم من رحلوا أن تظل ذاكرة الوطن ح ّية كأرواح الشهداء..
تكش������فّت مع الوق������ت األوراق التي طال به������ا الزمن في األروق������ة املعتمة وحتت
الطاوالت ،ومتزّقت األقنعة!
ل������م يعد ممكناً إنكار حج������ارة الصغار وهي تقف في وجه الدبابة اإلس������رائيلية
املتعجرفة ،لم يعد ممكناً جتاهل فتيان االستش������هاد ،و ُفتات األجس������اد املتوضئة
صار نهاراً يضيء ليل املك ّبلني باالحتالل ،ويشحذ في نفوس املبعدين عن تراب
فلس������طني األمل بالعودة وقد ّ
تبخرت نصائح العروبة باستجداء تعاطف األقوياء
ّ
لب
مبزيد من الرقص على اجلراح ،وتعلق احللم بالصبر والسالح! لتظل العودة ّ
عض الندم
القضية ووجهها العادل ،وغاية كل الذين يل ّوحون مبفاتيح بيوتهم وقد ّ
على ما بقي منهم وأرهقهم االنتظار..
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«إس������رائيل» الكذبة التي وجدت من يص ّدقها لم ترد أرضاً وحس������ب ،بل أرادت
موحدة املالمح ،وجذوراً تث ّبت كيانها الرخو غير
تاريخ������اً وحضارة ،أرادت ثقافة ّ
لتمده بأسباب البقاء ،فتراها حتاول االس������تيالء على مالمح الثقافة
املتناس������ق
ّ
الفلس������طينية وتنسبها إلى نفس������ها ،ولم تكتف بطرد أهل فلسطني وتشريدهم،
بل حت������اول محوهم من صفحات تاريخ تكتبه ٍ
بأيد مأجورة ،وتر ّوج له بترس������انة
إعالمية هائلة على أمل أن ميوت الكبار ،وينسى الصغار!
وصحي������ح أن املوت ينتزع م������ع الوقت جيل الرحيل القص������ري ،إال أن الواقع في
املخيمات -التي ولدت مع الظلم -يش������هد والدة فلس������طني في أفئدة من يولدون
فيها ،واملفاتيح التي رحلت معلّقة في أعناق أصحابها ظلّت معلّقة على اجلدران
املؤقت������ة في املخيمات ،ولم تدف������ن مع رفات الراحلني ،لتتوال������د في املنفى رغم
ظن الكثير ،واليد التي تطعن وإن حملت
احملتل ذاكرة الوطن! فاجلرح أعمق مما ّ
ذات املالمح ،في كل مرة تتغير هويتها! إذ ال كرامة ملن ال وطن له ،ورقة صفراء
في مهب الريح ميضي ،وال يعرف إلى أين يسير..
وفي خض ّم الدعوة إلى سالم تذوب فيه إرادة الفلسطيني ملصلحة عدو ال يفهم
غي������ر لغة الدم ،والترويج لثقافة البحث عن حل������ول واقعية حتظى برضى العدو
اإلس������رائيلي ،وعلى رأسها التخلّي عن حق العودة ،يتناسى سماسرة هذا الزمن
أن حربنا مع الكيان اإلسرائيلي حرب وجود مع عدو ال يحكمه القانون الدولي،
وال يخضع لقرارات األمم املتحدة ،وال يعترف بأي رادع أخالقي ،وعندما يتعلّق
األم������ر بتهدي������د كيانه ال وجود للصق������ور واحلمائم فيه ،وال ميني وال يس������ار ،بل
كيان دموي يس������عى رغم عوامل الفرقة فيه إل������ى تثبيت أركانه مبزيد من الفتك
واإلرهاب ،ومصادرة احلق الفلسطيني بتواطؤ دولي وعربي.
حق العودة يعني اس������ترجاع البيوت الفلسطينية لصوت األذان ،حق العودة يعني
ليدب فيه العفن ،وحق
ال مكان ملن زرعهم احملتل في عمق اجلرح الفلس������طيني
ّ
العودة أن ترتسم خريطة الوطن الصبور فلسطينية النبض من املاء إلى املاء وقد
ارتوت بدم الشهداء وبدمع من أيقظ ليله بالدعاء!
وكل من يساوم على حقنا في العودة ..يأكل حلم شهدائنا! ويواجه جي ً
ال تر ّبى على
أبجديات العودة في املنفى املفتوح على جرحه في برد الشتات واملخيمات!!

الصفحة األخيرة – حتى نعود

العدد احلادي عشر – السنة األولى – آب (أغسطس) 2008

العودة حق طبيعي وقانوين ومقد�س وجوهر ق�ضية فل�سطني
غـازي حسـني  /عضو األمانة العامة الحتاد الكتاب والصحفيني الفلسطينيني

نتجت مش������كلة الالجئني الفلسطينيني من مخطط الترحيل والتهويد الذي أقره
املؤمتر الصهيوني الثاني والعش������رون في زيوريخ عام  ،1937ومن جلان الترحيل
التي شكلتها الوكالة اليهودية ،ومن قرار التقسيم غير الشرعي ،ومن خطة دالت
الت������ي وضعتها عصابات الهاغان������اه في األربعينيات من الق������رن املاضي ،وجراء
املجازر اجلماعية وحرب عام  1948التي أشعلتها العصابات اليهودية اإلرهابية
املسلحة واستغالل معزوفة الهولوكوست النازي لتبرير الهولوكوست اإلسرائيلي
على شعبنا الفلسطيني.
تؤكد احلقوق الطبيعية ،والقان������ون الدولي ،والعهود واملواثيق واألعراف الدولية
حق كل ش������خص في العودة إلى منزله كمبدأ أساسي من حقوق اإلنسان .ويرى
فقهاء القانون الدولي أن حق اإلنس������ان في العودة إلى منزله نتيجة طبيعية من
حق املواطن األساس������ي في حرية التنقل والعودة ،وأن العودة لألش������خاص الذين
يُ َ
ملزمة ،وال مجال للطعن
رغمون على مغادرة وطنهم بسبب قوة قاهرة كاحلرب ِ
في حقهم بالعودة إلى منازلهم ،وهو من القواعد األساسية في القانون الدولي.
وهذا احلق  -الواجب من احلقوق األساس������ية لإلنس������ان ،مبوجب املادة  13من
اإلع���ل��ان العاملي حلقوق اإلنس������ان .وهذا احلق امللزم والواج������ب ال يزول بزوال
الدول أو بتغيير الس������يادة ،ألن الش������رائع الس������ماوية والقوانيني الوضعية حتميه
وتصونه وحتفظه من اللصوصية واالغتصاب.
وجاء الق������رار  194ليصحح بعض الظل������م الذي س������ ّببته األمم املتحدة بقرارها
َص على حق الالجئني في العودة إلى ديارهم
غير الش������رعي ،قرار التقس������يم ،فن ّ
واستعادة أرضهم وأمالكهم.
وعلى أثر حرب حزيران العدوانية التي أش������علتها «إس������رائيل» ونزوح الكثير من
ص على
الالجئ���ي��ن جراء احلرب العدوانية ،اتخذ مجل������س األمن القرار  237ونَ ّ
عودة الالجئني من املناطق احملتلة إلى ديارهم.
وأكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  1969أن مشكلة الالجئني الفلسطينني
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ناش������ئة عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف املقررة في ميثاق األمم املتحدة
واإلعالن العاملي حلقوق اإلنس������ان ،والتمس������ت من مجلس األمن اتخاذ التدابير
الفعالة لضمان عودتهم.
إن حق العودة إلى الديار والوطن حق طبيعي وقانوني ومقدس ،فردي وجماعي،
وينبع من احلقوق الطبيعية لإلنس������ان ،ومن حق امللكية ،وحق املواطنة في وطنه،
وه������و غير قابل للتصرف ،حق ش������خصي ال جت������وز فيه اإلنابة أو املس������اومة أو
املصادرة ،وال يس������قط بتقادم الزمن ،وحق جماعي انطالقاً من حقوق الشعوب
واألمم ف������ي تقرير املصي������ر .وتُعتبر عملية ترحيل الفلس������طينني من وطنهم في
القانون الدولي عملية تطهير عرقي وجرمية حرب ال تسقط بتقادم الزمن.
ويتحمل الكيان الصهيوني كل املسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية واملادية
واألخالقي������ة عن نش������وئها وعدم حلّها وعن املآس������ي واملصائ������ب والويالت التي
أحلقها بالالجئني .كذلك يتحمل املجتمع الدولي ،وبش������كل خاص األمم املتحدة،
املسؤولية عن عدم تنفيذ حق عودة الالجئني واستعادة أراضيهم وأمالكهم أسوة
بالتعامل الدولي.
قضية الالجئني وترحيلهم واغتصاب أرضهم وممتلكاتهم وممارس������ة العنصرية
واإلبادة على الشعب الفلسطيني هي جوهر قضية فلسطني ،وال ح ّل للصراع إ ّال
بعودة الالجئني إلى ديارهم واستعادة أرضهم والتعويض عن اخلسائر واألضرار
التي حلقت به������م وتقدمي مجرمي احلرب الصهاينة إلى محكمة اجلزاء الدولية
أسوة مبجرمي احلرب النازيني في محكمة نورنبيرغ.

الصفحة األخيرة – حتى نعود

العدد الثاني عشر – السنة األولى – أيلول (سبتمبر) 2008

ثقافة «العودة» فل�سطيني ًا
سميح حمودة /أستاذ في جامعة بيرزيت

لم يكن املش������روع الصهيوني في فلس������طني مشروعاً سياس������ياً وحسب ،بل كانت
ل������ه جذوره ورواف������ده الثقافي������ة واملعرفية .إن فك������رة جتميع اليه������ود من أرجاء
أوروب������ا املختلفة خصوصاً ،وم������ن أماكن أخرى في العالم عموم������اً ،لم تكن لتت ّم
دون االعتماد على بعث ثقافة يهودية قدمية وإنش������اء أخرى جديدة ،وبناء هوية
صهيونية حتمل أيديولوجيتها اخلاصة ،وتروي تاريخ فلس������طني مبا يتناسب مع
أهدافها السياسية.
لقد كانت حركة البعث واإلحياء واإلنش������اء ه������ذه معقدة وممتدة وقوية وعميقة،
خاص ٍة باليهود ،وصهرت «شعب»
وهي التي صنعت األساس لقيام «دولة» سياسية ّ
هذه الدولة في بوتقتها إلى حد يضمن لها البقاء والتماسك واالستمرار.
مش������روع العودة الفلسطيني ينبغي أ ّال ينحصر في املجال السياسي أو العسكري
فقط ،بل ينبغي أن يس������تند إلى إنش������اء نوع من الثقافة وبناء هوية ينس������جمان
مع أهداف املش������روع وتطلعاته .وعملية اإلنش������اء والبناء هذه حتتاج إلى بحوث
ودراس������ات علمي������ة جا ّدة ،ألن املطل������وب منها أن تكون صاحل������ة لتجميع الصف
الفلس������طيني بأفضل صورة ممكنة ،وأن تخاطب العالم وشعوب األرض مبنطق
سليم وخطاب مقنع.
إن مث������ل ه������ذه العملية يجب أن تش������مل مجالني :األول الفلس������طيني – العربي،
والثاني املجال الدولي .في املجال الفلسطيني -العربي يجب أن تتحدد األهداف
والوس������ائل التي تضمن بقاء اإلميان باحلق الراس������خ تاريخياً وقانونياً وإنسانياً
للش������عب الفلسطيني في أرضه ،وعدم ش������رعنة عملية االغتصاب والطرد التي
مورس������ت عليه .ويس������تدعي بقاء فكرة اإلصرار على املطالبة بهذه احلقوق في
احملاف������ل والهيئات الدولية املختلف������ة ح ّية في عقول ونفوس األجيال التي جاءت
بعد النكبة .وكما يس������تدعي أيضاً بناء وعي جماهيري بني األجيال الفلسطينية
اجلديدة في ما يتعلق بفلس������طني تاريخاً وحضار ًة وثقاف ًة وجغرافي ًة وشعباً .وال
ميكن الركون إلى العفوية القائمة حالياً في هذا املجال .إذ يجب بناء مؤسسات
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تتخص������ص بتخطي������ط وتنفيذ برامج تعليمية واس������عة تتن������اول كل هذه اجلوانب
وتخاطب أوس������ع قطاع ممكن من الشعب الفلس������طيني والشعوب العربية .وهذا
ميكن أن يتحقق من خالل التنسيق مع وزارات التعليم في العالم العربي ،بحيث
تصبح مثل هذه البرامج متوافرة ألبناء الفلسطينيني املغتربني ،أينما وجدوا ،وأن
تكون متوافرة ألبناء األ ّمة العربية ،بحيث تتف ّعل إليقاظ الوعي العربي العام في
هذه القضايا.
أما على املس������توى الدولي ،فاملطلوب ثقافياً تطوير خطاب عقالني ومتزن يتجه
إلى ش������عوب العالم ويستند إلى امليل الفطري لإلنسان لالنتصار للحق والعدالة.
أي إن املطلوب هو شرح القضية الفلسطينية وإيضاحها وروايتها على أنها قضية
حق ُسلب وعدالة انتُهكت .وهذا يستدعي إنشاء مؤسسات تضم باحثني يتقنون
اللغات املختلفة ويس������تطيعون فهم عقليات الشعوب حول العالم ويعرفون أفضل
الط������رق ملخاطبتها ،بحيث يقوم هؤالء الباحثون بإنتاج مواد إعالمية مس������موعة
ومقروءة ومرئية تبني احلقوق الفلس������طينية .وميكننا في هذا املجال أن نضرب
مثاالً واحداً بش������أن هذه القضي������ة .فالغالبية العظمى من ش������عوب العالم اليوم
تؤم������ن بتعايش األع������راق واألديان املختلفة في دولة واح������دة من دون اللجوء إلى
الصراع والقتال ،وضمن ثقافة تؤمن بالتعددية وقبول اآلخر .والسجل التاريخي
املنش������ور وغير املنشور للشعب الفلس������طيني يبني أن هذه املسألة كانت معروفة
في فلس������طني وقد عاشها الشعب الفلسطيني قبل أن تصبح ثقافة عاملية .فعلى
س������بيل املثال ،تُبينّ مذكرات واصف جوهرية ،املس������يحي املقدسي ،التي نشرتها
مؤسس������ة الدراسات املقدسية ،أن مجتمع مدينة القدس كان في العهد العثماني
املتأخر وقبل االحتالل البريطاني لفلس������طني مجتمعاً تعددياً عاشت فيه الفئات
الديني������ة املختلفة بتعاون وتفاهم وإخاء مش������ترك وصل إلى ح������د احتفال الفئة
الدينية الواحدة بأعيادها مبشاركة الفئات الدينية األخرى ،كذلك كانت األحياء
الس������كنية أحيا ًء مختلطة تضم عائالت من مختلف األديان .ولم يعرف الش������عب
الفلس������طيني التمايز في األحياء الس������كنية إال بفعل السياس������ة البريطانية التي
هدفت إلى جتزئة الفلسطينيني وفق االنتماء الديني .إن عرض مثل هذا اجلانب
من الثقافة والتاريخ الفلس������طيني سيثبت للعالم أن املشكلة ال تكمن في الشعب
الفلس������طيني وثقافته ،وباألخ������ص إمكانية تعايش األدي������ان املختلفة على أرض
واحدة ،بل تكمن في الثقافتني اإلمبريالية والصهيونية اللتني تص ّران على وضع
أتباع الديانة الواحدة في مواجهة أتباع الديانات األخرى.

الصفحة األخيرة – حتى نعود

العدد الثالث عشر – السنة الثانية – تشرين األول (أكتوبر) 2008

الدور املنوط بفل�سطينيي �أوروبا
عرفات ماضي /رئيس احلملة األوروبية لرفع احلصار عن غزة

تش������كل قضية العودة في وجدان الشعب الفلسطيني محوراً أساسياً من محاور
الصراع العربي – الصهيوني ،بل ال نبالغ إذا قلنا إنه احملور األساس������ي للقضية
الفلسطينية ،إن لم يكن أهمها على اإلطالق .فمشاريع توطني الالجئني التي ما
زالت مستمرة منذ النكبة األولى عام  ،1948والتي بدأت تأخذ منحى متسارعاً،
إن م������ن جهة كثرة هذه املش������اريع أو محاوالت فرضه������ا كأمر واقع ال مناص منه
للتوصل إلى سالم دائم لقضية فلسطني.
م������ن هنا جاءت التح������ركات الكبيرة للتفاعل مع حق الع������ودة في مختلف مناطق
الش������تات الفلس������طيني ،وخاصة في أوروبا ،لمِ������ا يتمتع به العاملون في الش������أن
الفلس������طيني من حرية التح������رك وقدرتهم على إيصال أصواته������م إلى احملافل
الدولية والرأي العام األوروبي خصوصاً عموماً.
وقد أخذت هذه التحركات بعداً سياس������ياً وإعالمي������اً كبيرين ،متثل في التنظيم
املتقن ملؤمترات فلس������طينيي أوروبا وما أحدثته في املياه الراكدة ملشاريع تصفية
حق العودة املطروحة من الدول الكبرى أو تنازالت من قبل بعض ممثلي السلطة
الفلس������طينية ،ما جعل هذه املؤثرات تفرض نفس������ه على الس������احة الفلسطينية،
فأصبح������ت هذه املؤمترات وما جتمعه من ألوان الطيف الفلس������طيني واحلضور
الكبير الذي حتظى به لدى كافة شرائح الشعب الفلسطيني وأحزابه ،وشخصياته
الوطنية ،ناطقاً باس������م فلسطينيي أوروبا الذين يؤكدون من خاللها أنهم لم ولن
يتنازل������وا عن حقهم بالعودة أو يخولوا أحداً بالتن������ازل عنه مهما كانت صفته أو
مركزه .ورغم امتالك الكثير منهم جلنس������ية الب���ل��اد التي يقيمون فيها ،إال أنهم
يعيش������ون أمل العودة إلى أرض آبائهم وأجدادهم ،وه������ذا ما كفلته لهم القوانني
الدولي������ة وم������ا أكدوه من خالل الوثائ������ق التي صدرت عن ه������ذه املؤمترات التي
رفض������ت احللول اجلزئي������ة ،وغير العادلة للقضية الفلس������طينية عموماً ،وقضية
الالجئني خصوصاً.
ه������ذه املؤمترات الس������نوية والتحركات املوازية التي تكاد تك������ون يومية في بعض
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االحي������ان أوجدت حالة من الدعم لفلس������طينيي الداخل والتواصل معهم بالكثير
من الوس������ائل ،إن من خالل التظاهرات واالعتصامات املؤيدة للحق الفلسطيني،
أو من خالل فضح ممارس������ات االحتالل الصهيوني وإيجاد مس������احات للصوت
الفلس������طيني في اإلعالم الغربي املش ّبع بالرواية الصهيونية حتى النخاع ،أو من
خالل حمالت الضغط املباش������ر على ِ
راسمي السياس������ات الغربية جتاه قضيتنا
العادلة ،أو التأثير على الرأي العام الشعبي.
هذه املعايش������ة لله ّم الفلس������طيني دعت الكثير من املؤسس������ات العاملة للقضية
إلى تنظي������م الندوات وإصدار البيانات والوثائق الداعي������ة إلى الوحدة الداخلية
ورص الصفوف والتحرك في هذا االجتاه للخروج من احلالة التي تكاد تعصف
بالقضية الفلسطينية ككل.
وضمن التحركات السياس������ية والشعبية لفلس������طينيي أوروبا املساهمة في حملة
س������فن «كس������ر احلصار» وإرس������ال كمية من األدوية وأطباء فلسطينيني إلى غزة
للمس������اهمة في رفع املعاناة عن أهلنا الصابرين هناك ،وس������تتبعها حملة إرسال
وفود تضم برملانيني من مختلف الدول األوروبية لالطالع على األوضاع املعيشية
لس������كان غزة في محاولة لكس������ر احلصار اجلائر ،وهي خطوة إلش������راك هؤالء
البرملانيني املناصرين للحقوق الفلس������طينية في معايشة اله ّم الفلسطيني ونقله
إلى صناع القرار األوروبي.
إضاف������ة إلى ذل������ك ،فإن التواصل م������ع البرملانيني األوروبيني يج������ري على أعلى
املستويات ،إذ قبل أيام قليلة كان هناك لقاء جمع بيننا في مركز العودة واحلملة
األوروبية لرفع احلصار عن غزة مع رئاسة البرملان األوروبي ،حيث ُعرضت آخر
املس������تجدات على الساحة الفلسطينية وقضية حصار غزة واألسرى في سجون
االحت���ل��ال .إضافة إلى ذلك ،فإن اللق������اءات متواصلة على صعيد الكتل النيابية
في البرملان األوروبي ،وذلك بهدف تش������كيل لوبي ضاغط على صنّاع القرار في
بروكسل لتبنّي سياسات أكثر حزماً جتاه الكيان الصهيوني.
ويبقى أن نقول إن األعباء كثيرة ولكن العزائم منعقدة على املضي قدماً في هذا
الطريق حتى العودة إلى الديار التي أخرجنا منها عام .1948

الصفحة األخيرة – حتى نعود

العدد الرابع عشر – السنة الثانية – تشرين الثاني (نوفمبر) 2008

م�ؤمترات حق العودةُ ..ف ّقاعات �أم ا�ستحقاقات؟
طارق حمود /األمني العام لتجمع العـودة الفلسطيني «واجب»

نس������تطيع أن نسمي احلركة الش������عبية التي نهض بها الش������عب الفلسطيني بعد
أوس������لو في دفاعه ع������ن حق العودة ردة فعل ،ولكنه������ا ردة حملت مضامني كثيرة
أكدت أن القضاء على الثوابت من املهمات املستحيلة حتى لو قاد عملية القضاء
عليها «ممثل ش������رعي» .وبالرغم من عش������وائية ردة الفعل ه������ذه ،وعدم قدرتها
في بعض األحيان على نظم عملها ،إال أنها ش������كلت أرضية مهمة انطلقت على
قاعدتها مؤسسات حق العودة ومراكز الدفاع عنها بشكلها اإلعالمي أو البحثي
أو الشعبي أو حتى الفصائلي..
ومثلت حركة الالجئني الفلسطينيني املنطلق السليم من حيث الطرح واالستراتيجية
بغض النظر عن محتوى العمل وأس������لوبه ،ومثلت أساس������اً استطاع الالجئون من
ٍ
وصارخ في ظل هشاشة اإلطار التمثيلي اجلامع
هام
موقف
خالله بلورة
ٍ
سياسي ٍ
ٍ
للشعب الفلس������طيني وانهيار السقف السياسي إلى أدنى طموحات هذا الشعب
ومتطلباته.
ورمبا كان احلراك الشعبي لالجئني الفلسطينيني في بداياته منسجماً مع املنهج
الثوري ملنظمة التحرير الفلس������طينية وغي������ر خارج عن إطارها ،في الوقت الذي
كان في������ه هذا اإلطار ملبياً للتطلعات الش������عبية ،وخصوصاً ف������ي ما يتعلق بحق
العودة ،وهذا ما اس������تمر حتى قبيل توقيع اتفاق أوسلو .أما بعد أوسلو ،فعندما
أحس الش������عب الفلسطيني بالغنب الش������ديد ،وبعدما أثبتت هذه التجربة فشلها،
وفي ظل انهيار القيم الثورية والتحررية ،وخصوصاً داخل املخيمات في الضفة
وجدي إلعادة الهيبة وإعادة
الغربي������ة وقطاع غزة ،كان ال بد لها من توجه جديد ّ
االعتبار ،ال لش������خص الالجئ بقدر ما هو إعادة اعتبار الستراتيجيته السياسية
وثوابته ومبادئه ،فكان النهوض احلركي لالجئني على صعيد اللجان واملؤسسات
منحى جديداً من النضج الذي وصلت معه بعض املؤسس������ات إلى
قد بدأ يأخذ
ً
مرحل������ة تنظيم املؤمت������رات احمللية والدولية ومبواضيع مختلف������ة وأوراق متنوعة
حتت العنوان العريض وهو حق العودة.
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قد ال يرض������ى البعض عن تنظيم هذه املؤمترات ،معتبراً إياها خطوة في طريق
تقاس������م التمثيل ،ولكن بعيداً عن املناكفة السياسية ،مثلت هذه املؤمترات حالة
ش������عبية سياسية جعلت من نفس������ها معوقاً في طريق التنازالت املجانية ،وزجت
هذه املؤمترات بنفسها كرافعة ملستوى املطالب الوطنية ومعبرة عن استراتيجية
سياس������ية متزج ما بني املوقف السياس������ي النظري واملمارسة الشعبية له بأعلى
مس������توياته ،وقد يتهم البعض مؤمترات حق العودة بأنها ليست أكثر من فقاعات
إعالمية تُرمى هنا أو هناك ،وقد يكون في هذا الرأي صوابية من جانب فقدان
بعض املؤمت������رات لبرنامج قادر على احلياة بعد مللمة أوراق املؤمتر ،وفقدان أي
برنام������ج متابعة ملقررات املؤمترات ،ولك������ن حتى املؤمترات في جانبها اإلعالمي
املهرجاني الكرنفالي قد تكون قادرة على صياغة ثقافة شعبية معينة ،والتعامل
اإليجابي مع هذه الظاهرة ال ش������ك في أنه من متطلبات النضال الش������عبي على
األقل في هذه املرحلة ،التي تراجع فيها متثيل الش������عب الفلس������طيني إلى أدنى
املس������تويات ،وفقد فيها الش������عب الفلس������طيني اجلناح املظلل ملس������يرته ونضاله
ونشاطه ،وخصوصاً في مناطق اللجوء ،سواء في الدول العربية أو األجنبية.
لذل������ك ال بد م������ن التأكيد أن مؤمت������رات حق العودة ،حتى في أدنى مس������توياتها
وبرامجها ،قد تش������كل اس������تحقاقاً طبيعياً للفراغ السياسي الذي يعيشه الشعب
الفلسطيني ،هذا الفراغ الذي وصل إلى درجة االنقسام في البرامج السياسية،
بل والتناقض في اس������تراتيجيات العمل السياس������ي .لذل������ك يقف اآلن الالجئون
الفلسطينيون أمام حالة سياسية منقسمة وموقف شعبي ال شك في أنه سيتأثر
بنتائج ما يج������ري على األرض وإفرازاته .من هنا ،بات������ت مؤمترات حق العودة،
وخصوص������اً في مناطق اللجوء الفلس������طيني ،متثل ض������رورة لعلّها تكون حاضنة
شعبية موحدة للموقف وليس������ت فقط حاضنة متثيلية ،بل رافعة إلعادة تشكيل
الصيغة التمثيلية وفق الرؤية الش������عبية الضامنة حلقوقه واحملافظة على ثوابته
واجلامعة ملواقفه.

الصفحة األخيرة – حتى نعود

العدد اخلامس عشر – السنة الثانية – كانون األول (ديسمبر) 2008

حق العودة ..من املحلية �إىل العاملية
خالد عبد املجيد /رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى العربي الدولي حلق العودة

ليس مس������تغرباً أن تتداعى أكثر من خمسني جهة حزبية ونقابية ومن مؤسسات
املجتم������ع املدني واللجان والروابط األهلية والش������عبية للدع������وة إلى عقد امللتقى
العربي الدولي حلق العودة ،في اس������تجابة مسؤولة للجنة العربية الدولية إلحياء
الذكرى الس������تني للنكب������ة املنبثقة من املؤمتر الوطني الفلس������طيني للحفاظ على
الثوابت الفلس������طينية ،وال س������يما إذا عرفنا أن املادة األساسية لهذا امللتقى هي
حق العودة الذي يش������كل أساس القضية الفلس������طينية وجوهرها ،هذه القضية
العادلة التي آن للعالم بأس������ره أن يقف أمام مسؤولياته جتاهها باعتبارها أقدم
مشكلة لالجئني في العالم.
ال ش������ك في أن لهذا امللتقى أهمية خاصة ،فهو يحمل رس������الة ترتكز على عدة
أبعاد في املكان والزمان واملضمون ومستوى احلضور ،الرسمي والشعبي .فالبعد
املكان������ي للملتقى واضح وجلي ،إذ إن دمش������ق احتضنت ح������ق العودة عبر رمزية
وجود الالجئني على أرضها ،وأبت أن تف ّرط فيه ،ودأبت على تعزيز صمود أهلنا
في فلس������طني احملتلة وترس������يخه .واملوقف الس������وري من حق العودة ،على أعلى
املستويات ،كان دائماً يدفع باجتاه دعم هذا احلق وتعزيزه في مختلف الظروف
الص ُعد ،وفي مختلف احملاف������ل العربية والدولية .وما خطاب الرئيس
وعل������ى كل ُّ
السوري بشار األس������د أمام البرملان العربي االنتقالي عنا ببعيد ،حيث أكد دعم
نضال شعبنا الفلسطيني في استعادة حقوقه املتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية
وعاصمته������ا القدس وضمان عودة الالجئ���ي��ن .وجتلّت هذه األقوال في الطريقة
واألس������لوب الذي يكون من خالله التعاطي مع الالجئني الفلس������طينيني املقيمني
على األراضي الس������ورية الذي مزج بني منحه������م احلقوق املدنية واحملافظة على
هويتهم الفلسطينية.
في البعد الزماني للملتقى ،يأتي توقيته في الذكرى الس������تني الحتالل فلسطني،
وهو العام الذي أعلن منذ بدايته أنه عام فعاليات وحترك للدفاع عن هذا احلق
فإن شهر تش������رين الثاني (نوفمبر) هو
وكل حقوق الش������عب الفلسطيني ،كذلك ّ
شهر يتخلله اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتليه الذكرى الستني
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لإلعالن العاملي حلقوق اإلنس������ان الذي يكرس هذا احلق ،ما يش������كل مناس������بة
للتح������رك على مس������توى العواصم العربية واإلس���ل��امية والعاملية للدفاع عن حق
العودة.
ونستطيع القول بأن حضور شخصيات عربية ودولية وازنة في هذا امللتقى يشكل
قيمة مضافة إلى هذه التظاهرة ،تدفع باجتاه املس������اهمة في ترسيخ حق العودة
وحش������د كل اجلهات والفعالي������ات العربية والعاملية لدعم هذا احلق واس������تنباط
خطاب عاملي قادر على توسيع دائرة املتعاطفني مع القضية الفلسطينية.

قد يتس������اءل البعض :وهل ُر ِّسخت ثقافة العودة في األوساط احمللية حتى يُق َفز
بد من االعت������راف بالتقصير
إلى املس������توى العامل������ي؟ في اإلجابة ،نق������ول إنه ال ّ
احلاصل على املس������توى العاملي في ما يخص قضية ح������ق العودة ،حيث كان من
مواز في كال االجتاهني ،احمللي والعامل������ي ،ألن املتابع
املفترض الس������ير بش������كل ٍ
لإلعالم الغربي في تعاطيه مع هذه القضية يدرك حجم التقصير ،وال سيما إذا
علمنا أن السياسة والدعاية الصهيونية جنحتا في التحكم في السياسة الغربية
في العقود األولى ملا بعد النكبة ،نظراً لضعف األداء ومحدوديته في التأثير على
اإلعالم الغربي ،وأن الرواية الفلسطينية لم تصبح حاضرة بقوة وبإيجابية عالية
إال بع������د ارتفاع وتيرة أداء أبناء اجلالية الفلس������طينية واس������تخدامهم اإلمكانات
الفلس������طينية بحدودها القصوى للتأثير على اإلعالم الغربي ،ما اضطر اإلعالم
الغربي إلى تسليط الضوء على كل جوانب الصراع ،ومنها حق العودة والالجئون
إن مجهود املجموعات الفلس������طينية وبعض الداعمني للحق
وأوضاعه������م .كذلك ّ
ً
الفلسطيني بدأ يوجد نوعا من املعرفة لدى قطاعات من الغربيني على اجلانب
الرس������مي والش������عبي مبدى أهمية حق العودة للفلسطينيني وعدم إمكانية القفز
عليه .ولنا في مؤمترات فلس������طينيي أوروبا الس������تة السابقة داللة واضحة على
ما نقول ،لذلك فإن املطلوب وضع آليات عمل تهدف إلى الدفاع عن حق العودة
وإعطائه األولوية واملوقع املركزي في القضية الفلسطينية ،وحشد الدعم الدولي
له من خالل وضع برنامج عمل فلس������طيني وعربي وعاملي ،وإطالق شبكة عمل
واتصال واس������عة بني كل اجلهات والهيئات واملنظمات والشخصيات العاملة من
أجل حق العودة على مستوى األمتني العربية واإلسالمية والعالم أجمع من أجل
التنسيق والتعاون مبا يخدم هذا احلق املقدس.
بقي القول إن من واجب جميع ش������رائح وفعاليات املجتمع الفلسطيني الرسمي
والش������عبي تقدمي الدعم له������ذه الفعالية ،لكونه������ا تخدم عنواناً جامعاً للش������عب

الصفحة األخيرة – حتى نعود

الفلس������طيني ،وقد ال جند مبرراً مقنعاً للنكوص أو للس������ير بعكس اجتاهها ،وال
سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وحالة االنقسام
امللحة إلى بناء مرجعية قادرة على صون حقوق
التي تسود أوس������اطه ،واحلاجة ّ
شعبنا الفلس������طيني ،وقد نس������تطيع القول بأن دعم هذه الفعالية قبل انعقادها
وأثناءه وفي ما بعد ذلك إمنا يشكل معيار الوفاء للقضية برمتها.
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العدد السادس عشر – السنة الثانية – كانون الثاني (يناير) 2009

العودة قادمة رغم ال�صعاب والآالم
عاطف عدوان /عضو املجلس التشريعي ووزير شؤون الالجئني السابق

رغم مرور ثالث س������نوات على حصار قطاع غ������زة ،ذلك احلصار الذي طال كل
مناحي احلياة اآلدمي������ة واحليوانية وغير ذلك من املخلوقات ،ورغم االعتداءات
اإلس������رائيلية اإلجرامية التي لم تتوقف ،وتش������ديد احلصار بش������كل لم يسبق له
مثيل في تاريخ البش������رية على شعبنا في قطاع غزة ،وتخلّي األصدقاء واإلخوان
واألقرباء عنا ،ووصول الكثير من الناس إلى حالة من اإلحباط في إمكانية تغير
الظ������روف ،وخاصة في ظل الهجمة اإلعالمية املنس������قة من أطراف عربية على
قط������اع غزة وحكومته ،فإن باحثة من قطاع غزة تُع ّد رس������الة ماجس������تير بعنوان
«اجتاهات الالجئني الفلسطينيني في مخيمات قطاع غزة نحو حق العودة» ،قد
قامت باس������تطالع رأي ميداني خدمة لرسالتها على ع ّينة مك ّونة من  600الجئ
ف������ي مخيمات غزة الثماني������ة .وقد وجدت نتائج لم يتوقعه������ا أحد حتى الباحثة
نفسها ،كما أخبر املشرف املباشر على الرسالة.
هذه النتائج كانت على النحو اآلتي:
 إن  %94.3من الع ّينة أكدوا أن حق العودة إلى فلسطني ،كل فلسطني ،هو حقمقدس وال ميكن التفريط فيه.
 إن  %93.3أكدوا أن حق العودة يجب أن يشمل فلسطني التاريخية. ع������ارض  %85.3م������ن أفراد الع ّين������ة أن تكون العودة إلى قط������اع غزة والضفةالغربية فقط.
 رفض  %87.2التجاوب مع دعوات التنازل عن حق العودة. -يرى  %90من أفراد الع ّينة أن حق العودة ثابت وال تنازل عنه.

 أعرب  %97ممن ش������ملهم االس������تطالع عن إصرارهم ومتس������كهم بالعودة إلىبلدانهم األصلية التي ُه ّجروا منها.
 عارض  %82.8ممن شملهم االستطالع أن يكون تطبيق حق العودة من خاللعودة بضعة آالف من الالجئني إلى ديارهم وتوطني الباقني وتعويضهم.

الصفحة األخيرة – حتى نعود

إن هذه النتائج تُبني أن كل الظروف التي مرت بها القضية الفلسطينية واإلنسان
الفلسطيني من قهر وعذاب وتآمر وإغالق جميع املنافذ وإشاعة حالة اإلحباط
والهزائم العربية املتوالية وانفضاض األش������قاء عن نصرة الش������عب الفلسطيني
وقضيته العادلة ،كل ذلك لم يغ ّير من إميانهم بحق العودة وإمكانية حتقيق ذلك
عما قريب.
والس������ؤال الذي يطرح نفس������ه هو :هل هذا اإلميان واإلصرار يدوران في حلقة
مفرغة ،أم أن التطورات السياس������ية الدولية ،بل واحمللية في فلسطني تؤيد هذا
احللم؟ فهناك عدد من املتغيرات ،منها:
 .1أن املش������روع الغرب������ي ،واألمريكي عل������ى وجه اخلصوص ،بدأ ف������ي التراجع
واالنهيار بعد حربه على أفغانس������تان والعراق وبفعل املقاومة العراقية واألفغانية
التي جعلت الغرب يفكر فقط باالنسحاب من املنطقة مباء وجهه ،كما حدث مع
االحتاد السوفياتي سابقاً الذي انهار على أعتاب أفغانستان.
 .2أن العدو اإلس������رائيلي هو في طور التراجع ،إذ إن صورة العدو الذي ال يُقهر
قد زالت بفعل الهزائم التي تلقاها في أكثر من جبهة سواء على اجلبهة اللبنانية
في معركة  2006أو على جبهة قطاع غزة بعد ذلك.

 .3أن التحوالت الداخلية في العاملني العربي واإلسالمي ،ونهوض اإلسالم ديناً
وتنظيمات قوية وفاعلة تأس������ر قلوب الش������عوب بإخالصه������ا وتفانيها في خدمة
املجتمعات اإلس���ل��امية والدفاع عن مصاحلها ،يبشر بالكثير ويجعل من معادلة
تصب في مصلحة الغرب تتغير نحو التعادل .4 .أن األنظمة العربية
القوة التي
ّ
ً
ً
ً
التي كانت وما زالت حاميا حقيقا لـ«إسرائيل» تضعف يوما بعد يوم وتصبح غير
قادرة على إقناع شعوبها بسياساتها ومواقفها وهي في طريقها إلى الزوال.
من هن������ا ،فإن اإلصرار ال������ذي يظهر في مواقف الالجئني الفلس������طينيني ميثل
نقطة ضوء في ظلمة الي������أس والقنوط ،وميثل كذلك نقطة انطالق نحو النصر
القادم بإذن الله ،وس������تتحقق العودة ما بقيت األوط������ان تعيش في نفوس أبنائها
بهذه القوة.
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العدد السابع عشر – السنة الثانية – شباط (فبرير) 2009

على من يقر�أ مزامريه �شمعون برييز؟
عوني فرسخ  /كاتب فلسطيني

بعدم������ا أطل ش������معون بيريز من إح������دى الفضائي������ات العربية مب������رراً احملرقة
«الهولوكوس������ت» الصهيونية في قط������اع غزة بأنها «دفاع ع������ن النفس» ،عاد في
يومها السابع عشر متباهياً يقول« :ما حققناه في غزة خالل  16يوماً لم يحققه
أح������د في حرب������ه على اإلرهاب خالل  16عاماً» .وهو يع������رف حجم املأزق الذي
يعاني������ه كيانه باقتراف������ه جرمية احملرقة في قطاع املمانع������ة التاريخية واملقاومة
األسطورية.

ث������م إنه يعلم متام العل������م أن حكومته هي املبادِ رة بالع������دوان حني رفضت عرض
حم������اس بتجديد التهدئة وفق الش������روط التي متت عليه������ا بداية .وذلك ما وثقه
«غاريت بورتر» الصحافي األمريكي املختص بسياس������ة األمن القومي األمريكي،
ال������ذي كتب في  9كان������ون الثاني (يناير) حتت عنوان« :إس������رائيل ترفض عرض
حماس بوقف النار» .ويذكر اس������تناداً إلى مص������در أمريكي أن وفداً من حماس
قدم يوم  14كانون األول (ديسمبر) للوزير عمر سليمان
يضم موسى أبو مرزوق ّ
عرضاً باالس������تعداد لتمديد وقف إطالق النار مقابل أن تفتح «إس������رائيل» جميع
املعابر واالمتناع عن مهاجمة القطاع .ويضيف اس������تناداً إلى مستش������ار الرئيس
كارتر ،البروفس������ور روبرت باستور أن خالد مش������عل أعاد تقدمي املقترح عندما
التقى الرئيس كارتر ومستشاره يوم  ،12/14وأن البرفسور باستور أبلغ مصدراً
إس������رائيلياً بذلك في اليوم التالي .وما دامت «إسرائيل» هي التي رفضت عرض
متدي������د التهدئة ،فإن ذلك يس������قط كل االدعاءات الصهيوني������ة وغير الصهيونية
بتحميل املقاومة مسؤولية عدوان أعدت له القيادة الصهيونية وبادرت إليه.
بالعودة إلى مشاهد أيام احملرقة العشرة األولى من الهجوم البري ،يتضح أن كل
صب أهداف العدوان من القضاء
م������ا حققته عملية «الرصاص املصب������وب» كان ّ
امتد مداها
على حماس إل������ى االكتفاء بإيقاف الصواريخ ،التي ل������م تتوقف ،بل ّ
لتصي������ب أهداف������اً على بعد  50كلم ،بل جرى إطالقها م������ن األرض التي تقدمت
فيها الدبابات الصهيونية ،فض ً
ال عن التصدي املوجع للدبابات وناقالت اجلنود
املد ّرع������ة على محاور القطاع .وبرغم تصاع������د همجية حرب األرض احملروقة،
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وتوالي صعود الشهداء باملئات وتساقط اجلرحى باآلالف واشتداد قسوة حصار
اجلوع واحلرمان ،بقي مواطنو القطاع يش������ ّكلون احلاضنة الش������عبية للمقاومة،
ويقدم������ون أص������دق آيات الوفاء الختياره������م الدميوقراطي ال������ذي ُفرض عليهم
احلصار الدولي واإلقليمي بسببه.
ث������م إن في تواصل فعاليات مواطن������ي األرض احملتلة عام  ،1948وأبرز جتلياتها
اللقاء التضامني مع املقاومة الذي دعت إليه «جلنة املتابعة العربية» في سخنني،
بلد يوم األرض ،وحضره مائة وخمس������ون ألفاً ،ع������دا الذين حالت أجهزة األمن
اإلس������رائيلية دون وصولهم ،ما يقدم البرهان العملي على فش������ل إرهاب الدولة
الصهيوني ال������ذي فرض عليهم لطمس انتمائهم القومي ومش������اعرهم الوطنية،
وهو اإلرهاب الذي بدأه حزب العمل غداة قيام «إس������رائيل» وكان شمعون بيريز
أحد قادته.
وال أحسب بيريز لم يدرك أن أخطر ما حققته احملرقة الصهيونية أنها أسهمت
في تصويب البوصلة السياس������ية العربية .إذ بات جلياً إجماع الشارع العربي ما
بني احمليط واخلليج على اعتبار «إسرائيل» ورعاتها االستراتيجيني على جانبي
األطلسي هم أعداء األمة العربية األولى بالتصدي واملواجهة .فاألمة بكل مكوناتها
هي الي������وم ،ومبا يقارب اإلجماع ،مصطفة إلى جان������ب القوى امللتزمة باملقاومة
خياراً استراتيجياً ،بعدما أكدت احملرقة صحة القول بأن الصراع مع االستعمار
االس������تيطاني العنصري الصهيوني صراع وجود ،والس���ل��ام معه مستحيل مهما
بلغت التنازالت .بيريز ال يجهل اجلهد الذي بذلته القيادات الصهيونية املتوالية
في محاولة استغالل تناقضات بعض القيادات الكردية مع النظام العراقي .غير
أن تظاه������رات أربيل الصاخبة املنددة بالصهيونية واملتضامنة مع قطاع الصمود
والش������موخ العربي ،دليل قاطع على متانة القواسم املشتركة بني الشعب العربي
واألك������راد ،وغيرهم من مكونات الوطن العربي الكبير .كذلك برهنت على عبثية
احملاوالت االس������تعمارية والصهيونية للصيد في املياه العكرة بني شركاء املسيرة
واملصير عبر تاريخ كان فيه لألكراد واألمازيغ ونظرائهم صفحات مشرقة.
ومن إجنازات احملرقة ،التي يتباهى شمعون بيريز مبا حققته ،أنها حفزت التراث
العثماني في تركيا الكمالية ،وأس������همت ف������ي تصويب البوصلة التركية .فاملوقف
التاريخ������ي لرئيس ال������وزراء أردوغان ،وتظاهرات إس������طنبول وأنقرة ،والتضامن
الشعبي التركي مع الشعب العربي ،كل ذلك يشير إلى أن حتالف «إسرائيل» منذ
قيامه������ا مع بعض القادة األتراك هو اليوم في مهب الريح ،وأن ما كان بني أنقرة
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وتل أبيب قبل احملرقة مرشح لتغييرات كيفية بعدها.
ومن بني مش������اهد التندي������د باحملرقة عل������ى الصعيد العاملي األكث������ر داللة على
إجنازاته������ا ،مواقف بعض احلاخام������ات واملفكرين اليهود ف������ي أوروبا والواليات
املتحدة وأس������تراليا ،الذين عبروا عن اس������تنكارهم للمحرق������ة الصهيونية .وهم
وإن كان������وا قلة ،إال أنهم يؤش������رون إل������ى بداية حت ّول في املوق������ف اليهودي .وإذا
كانت «حرب االيام الس������تة» عام  1967قد حس������مت اخل���ل��اف التاريخي في ما
بني الصهاينة وخصومهم من اليهود ملصلحة الصهاينة ،فالذي يبدو أن احملرقة
مرش������حة إلحياء ذلك اخلالف بعدما غ������دت «إس������رائيل» والصهيونية عبئاً ،ال
رصيداً استراتيجياً في نظر اليهود وغير اليهود.
وليس من ش������ك ف������ي أن التظاهرات املتوالي������ة في املدن األوروبي������ة واألمريكية
واألس������ترالية عمودها الفقري اجلاليات العربية واإلسالمية في تلك املدن ،وإن
ش������ارك فيها غير يسير من أصحاب الضمائر احلية من األوروبيني واألمريكيني
فإن سقوط حاجز اخلوف عند اجلاليات العربية واإلسالمية في
واألسترالينيّ ،
املهجر ،وبروزها كقوى مؤثرة في الش������ارع إجناز تاريخي للمحرقة التي يتباهى
بها شمعون بيريز.
وفي تعدد جلان حقوق اإلنس������ان األوروبية وغير األوروبية املستعدة لدفع دعاوى
أمام محكمة اجلنايات الدولية على القادة الصهاينة ملمارستهم جرمية التطهير
العرقي في قطاع غزة ،يغدو مبرراً القول بأنه إذا كانت الهولوكوست النازية قد
وظفت في إقامة «إسرائيل» ،فاالحتمال األرجح أن تكون الهولوكوست الصهيونية
ف������ي قطاع غزة في مقدمة العوامل املعجلة بتصحيح اخلطأ التاريخي بإقامتها.
وليقرأ ش������معون بيريز مزاميره مس������تقب ً
ال على أطالل املش������روع االس������تعماري
االستيطاني العنصري املؤكد سقوطه في زمن غير بعيد.
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العدد الثامن عشر – السنة الثانية – آذار (مارس) 2009

هذا ما حدث يف رحلتنا �إىل فل�سطني
الشيخ داوود مصطفى /رئيس رابطة علماء فلسطني في لبنان

متاماً قبل أكثر من ش������هرين ،كان هناك فكرة إرسال سفينة من لبنان باجتاه غزة،
انس������جاماً مع ما قام به املجتمع األوروبي لكس������ر احلصار ،ولرفع مستوى التفاعل
م������ع قضية غزة من اعتصام������ات وتظاهرات .ولتطوير الفك������رة عملياً ،تواصلنا مع
مرحباً باألمر،
الهيئات الش������عبية واألهلية ،وعلى رأسها األس������تاذ معن بشور ،فكان ّ
واتفقن������ا على خط������وات عملية لهذه الرحلة ،واتصلنا بالرئيس ميش������ال س������ليمان،
ووضعناه بأجواء الرحلة ،فش������جع الفكرة وق ّدم التسهيالت الالزمة ،واتصلنا بوزراء
ورحب اجلميع بهذه الفكرة ،وأبدوا كل استعداد إلجناح املبادرة،
اخلارجية والداخلية
ّ
وكذلك تواصلنا مع اللجان األهلية والش������عبية ،وتعاقدنا مع إحدى السفن لتحميلها
املساعدات.
أجل هذا احلدث ،وبعد العدوان جددنا العمل
إال أن الع������دوان الذي وقع على غزةّ ،
على هذا املش������روع ،ومت جتديد العقد والدع������وة إلى االنضمام للرحلة .ومت االتفاق
عل������ى يوم االثنني في  2009/2/7الس������اعة  12.00ظه������راً ،وكان العدد يقارب 88
مش������تركاً ،لكن الضابط املسؤول عن املرفأ رأى أن الس������فينة ال تصلح لهذا العدد،
واختار سفينة أخرى نُقلت البضائع إليها .وعندما أصبحنا على وشك املغادرة ،جاء
خبر من وزير النقل يفيد بأ ّن الس������فينة غير صاحلة لنقل الركاب ،فيجب إفراغها،
وكان االتفاق على أن يذهب عدد قليل في الس������فينة ( 8أش������خاص 4 ،ناشطني و4
صحافيني) .ثم وضعوا ش������روطاً أخرى (منها أن يكون لكل راكب في السفينة بذلة
غطس! ومت شراء هذه البدالت بـ 2500دوالر).

في الرنكا ب ّيتنا الس������فينة وانضمت إلينا تريزا من هناك ،وبعد تفتيش السفينة من
الش������رطة ،انطلقنا من الرنكا إلى فلس������طني عند الس������اعة العاشرة صباحاً ،وقرب
املي������اه اإلقليمية تلقينا تهديداً بقصف الس������فينة ،قال الر ّبان إنه س������يذهب باجتاه
«العريش».
وصلنا الساعة التاسعة صباحاً قرب العريش ،وانعطف القبطان متجهاً باجتاه غزة،
وأخبر ميناء العريش أنه إذا ووجه باالحتالل فسيعود إلى العريش.
عند غزة رأينا ط ّرادين عس������كريني يقومان بحركات اس������تعراضية ،لكن القبطان لم
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يلتفت إليهما وبقي على الس������رعة نفس������ها ،تعرضنا إلط���ل��اق النار وأخذ املصورون
يصورونهم ،وفوجئنا بعدة قوارب من اجلهة املصرية بعملية التفاف صعد منها نحو
عشرة جنود ،ثم جاءت طوافة عسكرية وأنزلت نحو عشرة جنود ،ودخلوا يصرخون
بش������كل هستيري كأنهم يدخلون موقعاً عسكرياً .اصطدموا بالدكتور هاني سليمان
فصرخ بهم إنهم قراصنة ،فضربوه وضربهم فتكاثروا عليه وثبتوه وعصبوا عينيه.

ثم انطلقوا إل������ى الصحفيني وصادروا الكامي������رات وآالت التصوير فربطوا األيدي
وعصبوا العيون ،وبعد نصف س������اعة حجزونا في حجرات الس������فينة ووضعوا علينا
ح ّراساً.

ثم أجبروا الس������فينة على االجتاه إلى ميناء أش������دود العس������كري ،وكنا ال نزال فيها،
وجمعونا في غرفة واحدة وفكوا القيود .لكنهم بقوا للتحقيق معنا .وفي هذه األثناء
كانوا يفتشون الس������فينة وينقلون البضائع منها ،وسألونا ما عالقة السفينة بسوريا
وإي������ران وحزب الله وحماس ،فأكدنا أن الس������فينة هي للهيئ������ات األهلية في لبنان.
سألني عن عملي ،وأخبرته أنني أعمل في رابطة علماء فلسطني التي تُعنى بالدين
وفض النزاعات بني الناس.
واملجتمع والقضية الفلسطينية وحق العودة ّ
وقبل نزولنا من السفينة صادروا األجهزة التي معنا (كاميرات ،مسجالت ،وتلفونات،
وجهاز حتديد املكان) .ووضعونا في غرفة كبيرة وبدأوا التفتيش الشخصي ،وجلبوا
طبيباً من الناشطني.

ومن احلجرة الكبيرة في الس������فينة ،وضعوا العصبات على األعني ،حتّى خرجنا من
ميناء أشدود العسكري ،فنزعوا العصبات عنها.

في الطريق من أشدود إلى الناقورة مررنا بيافا ثم حيفا ثم عكا إلى رأس الناقورة،
وحاول أن يش������غلنا باألسئلة عن التعليق على مش������اهدته ،سألنا« :أنتم تريدون فك
احلصار عن غزة؟» .فقلنا :نحن أمام هذا احلصار والعدوان ،ال ميكن اإلنس������ان أن
يصمت عنه ،فقال :حماس أخذت أهل غزة رهينة ،فقلنا له :إ ّن الرهينة ال تُقصف!
فسكت متلعثماً دون أن ير ّد.

ش������هادتي مجروحة بفلس������طني ،ولكن الزميلة أوغاريت دندش التي تسكن في جبل
لبنان في منطقة معروفة بجمالها ُدهشت من جمال فلسطني وقالت إنها باتت أكثر
شوقاً لتحريرها.
راهن العدو على أننا إذا رأينا ما فعله في فلس������طني فس������نيأس من حتريرها ،لكن
مفعولها جاء عكسياً ،وخاصة بعد أن رأينا خوف اجلنود من الناشطني وكاميراتهم.
ذهبنا إلى فلسطني ألننا نحبها ،وعدنا منها وقد أحببناها أكثر.
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العدد التاسع عشر – السنة الثانية – نيسان (أبريل) 2009

م�ضامني خطرية وا�ستخدامات مرفو�ضة
الحتفالية القد�س عا�صمة الثقافة العربية
أس���امة األش���قر /مدي���ر املكت���ب التنفيذي للحمل���ة األهلي���ة الحتفالية الق���دس عاصمة
الثقافة العربية

لع������ل هذا العام واح������د من أصعب األع������وام على القدس ،إذ تتع������رض املدينة
ملوجة اس������تيطان وتهويد عنيفة متس������ارعة ،في الوقت الذي يحتفي فيه العرب
والفلس������طينيون بالقدس عاصم������ة للثقافة ،ولكن ه������ذه االحتفالية تتعرض كما
تتع������رض القدس إلن������ذارات خطيرة باالنهي������ار ،في ظل فقر امل������وارد واختالل
التوجهات واستسالمها لالنقسام السياسي الفلسطيني.
ورفع معظم الع������رب أياديهم عن تقدمي دعم حقيقي لهذه االحتفالية مبيزانيات
خاصة ،كم������ا قرروا في اجتماع مس������قط  .2006فالقدس ف������ي معظم األقطار
اآلن قد حتظى مبنش������ط أو اثنني في العام ضمن الفعاليات املرتبة من قبل ،أو
يُدخلون اسمها شرفياً في الفعاليات.

وف������ي اجلوهر ،فإن القدس تتعرض حملاولة تقس������يم سياس������ية ح������ادة في هذه
االحتفالي������ة ،فاالحتفالية الرس������مية تتعامل مع القدس الش������رقية فقط كما هو
مق������رر في االتفاقيات املوقعة ب���ي��ن «م .ت .ف» والكيان الصهيوني ،وجرى إلغاء
التعامل مع غرب القدس التي هي جزء ال يتجزأ من قدسنا الواحدة ،كذلك دخل
نزاع الش������رعيات السياسية بني رام الله وغزة منعطفات خطيرة لم تفلح القدس
ترم تفاهماً ما بني االحتفاليتني الرسميتني حلكومتني
بكل قدرها وجاللتها أن مّ
متناقضتني ،على الرغم من التأكيدات الرس������مية في الش������عارات املطروحة أن
«القدس توحدنا وال تفرقنا».
وهذا التكييف السياسي في التعامل مع غرب القدس ينطبق أيضاً على املستوى
يقصر دائماً في تقدمي ما يجب لشرق القدس ويقوم اآلن باالعتراف
العربي الذي ّ
بواقع احتالل غرب القدس.
ولذلك كان يجب علينا التنبيه من البداية إلى أن القدس التي نعنيها هي القدس
كلها ،شرق ّيها وغرب ّيها ،والتي بدأ احتالل شطرها الغربي عام  ،1948واستكمل

333

334

كلمات على طريق العـودة  -مجلة العـودة

الصهاينة احتاللها عام  ،1967وهذه العاصمة الواحدة هي عاصمة فلس������طني
كلها من بحرها إلى نهرها ،وهذه القيمة السياسية الوطنية هي مضمون اخلطاب
العربي على الصعيد األهلي والشعبي والثقافي الذي هو احلصن األخير للدفاع
عن هوية القدس ومكانتها السياسية الكاملة دون اخلضوع لطوارئ السياسيني
وانهزامي������ة املفاوضني ،فاخلطاب الثقافي والش������عبي والديني ال يجوز أن يتغير
مهما تغيرت ظروف السياسة.
وهنا يج������ب التحذير من دعوات تطلقها بعض اجلهات املط ّبعة التي تس������تخدم
القدس جس������راً للتطبيع عبر بوابة الثقافة ،فال مجال هنا للقبول بالتطبيع على
حس������اب القدسّ ،
وحذرنا بوضوح من أن االدعاء بأن القدس أس������يرة وال تثريب
على من يزور أسيراً في سجنه ،بأن هذا القياس فاسد ،فالقدس ليست أسير ًة
باملعنى التقريري املباش������ر املألوف املدل������ول  -وإن كانت توصف بذلك  -بل هي
محتلة ومغتصبة ،ومن يصل إليها في هذه احلالة ،فإ ّما أن يكون مجاهداً اخترق
احلص������ون ليؤدي واجب اجلهاد فيها ،وإما أن يكون مط ّبعاً يهنأ برضا االحتالل
ميس ش������عرة من احملتل ،بل ي������رى فيها احملتل الصهيوني
واطمئنانه إلى أنه لن ّ
استثماراً سياسياً رائعاً مي ّهد مل ّد جسور التطبيع إلى العقل والقلب والقرار.

إننا نش������عر بالغضب من هذا االس������تهتار مبش������اعر األمة ،ونطال������ب كل من كان
يكف عن حتضير القدس لتكون جس������راً وردياً
متورطاً في مثل هذه اخلطيئة أن ّ
للتطبيع؛ وأن يتفرغ لغير هذا ،فالقدس ليس������ت مجاالً للمزايدات أو املساومات،
وال س������يما أننا نتحدث اليوم عن ش������أن ثقافي ،وكان األولى بنا جميعاً أن تكون
هذه االحتفالية فرصة لاللتفاف حول القدس ،واالحتماء بعروبتها وقدس������يتها،
واالغتناء بقدرتها على حتريض النفوس لبذل كل ما ميكن لتحريرها واس������تعادة
مكانتها ،على أن السياس������ة التطبيعية هذه ليس������ت بذات أهمية سياس������ية حتى
للمفاوضني ،وأنها ال تعدو أن تكون استرضاءات سياسية مبتذلة لبعض اجلهات
اليهودية احملتلة التي ال تفيد إال في اس������تغالل مثل هذه التصريحات والدعوات
التطبيعية ملصلحة سياس������ة االحتالل ،وإمرار بعض التس������هيالت ذات الضريبة
العالية.

الصفحة األخيرة – حتى نعود

العدد العشرون – السنة الثانية – أيار (مايو) 2009

الق�ضية العادلة ..واملحامي الرديء
محسن محمد صالح /املدير العام ملركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

قرأت منذ مدة طرفة تقول :لو كنت ذاهباً إلى مش������وار ما ،فمررت في طريقك
مبطعم ،فأحببت أن تس������تمتع بش������رب فنجان من الش������اي .وما إن وضع النادل
فنجان الش������اي أمام������ك ،وداعبتك رائحته الفواحة وطعم������ه الزكي ،حتى جاءت
ذبابة فوقعت في فنجانك؟ فماذا تفعل؟! تتابع الطرفة ،فتقول إن كان الشخص
إجنليزياً ،فسيتعامل بالبرود اإلجنليزي املعتاد ،فيترك الشاي والذبابة ،وميضي
في طريقه.
وإذا كان الشخص أمريكياً ،فس������يقوم برمي الذبابة ،ويتابع شرب الشاي!! وإذا
كان الش������خص يابانياً ،فسيقوم بإراقة الشاي وبأكل الذبابة!! وإذا كان الشخص
فلسطينياً ،فسيقوم بشرب الشاي وبأكل الذبابة!! أما إذا كان إسرائيلياً فسيقوم
ببيع الشاي لألمريكي ،وبيع الذبابة للياباني ،ثم سيقوم برفع دعوى على صاحب
املطع������م مبحاولة قتله و«بالعداء للس������امية» ،وس������يطالب صاحب املطعم واألمم
املتحدة والهيئات الدولية بتعويضه مببلغ مائة مليون دوالر!!
لع������ل ه������ذه الطرفة ،بغض النظر ع������ن اتفاقنا أو اختالفنا م������ع التوصيف الذي
تقدمه ،وع ّما فيها من س������خرية مريرة أو مبالغة ،فإنها تعكس جانباً من طريقة
التفكير والثقافة لدى بعض الشعوب ،وتعكس مدى معاناة اإلنسان الفلسطيني،
ومدى «شطارة» اإلسرائيلي.
ما أحاول أن أش������ير إليه أننا في تعاملنا مع القضية الفلسطينية عانينا لسنوات
محام ألعدل قضية» .عانينا من قيادات ورموز وأنظمة ال متلك
طويلة من «أسوأ
ٍ
الرؤية ،وال تعرف ماذا تريد .ال متلك العزمية واإلصرار ،كما ال متلك االستعداد
للعمل الدؤوب املثابر .ال تعمل ضمن عمل مؤسسي ،وال تسعى إلى االستفادة من
الفرص املتاحة .ال تعرف عقلي������ة األعداء واخلصوم ،وال طريقة التعامل معهم.
وكذلك ال تعرف ،وال تريد أن تعرف ،كيف تس������تنهض ش������عبها وأمتها ،وتستثمر
اإلمكانات الهائلة املذخورة فيها.
القضية الفلسطينية ،وخصوصاً في ما يتعلق بالالجئني ،قضية واضحة عادلة.
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وأبعادها اإلنس������انية والقانونية والش������رعية ،ال يجادل فيه������ا اثنان عاقالن ،و«ال
ينتط������ح فيها عنزان» .وبعي������داً عن التحليالت السياس������ية والتعقيدات القانونية
والفلس������فات والفذلكات ،فإن هناك حقاً إنس������انياً طبيعياً هو أن يعيش اإلنسان
في بيته وفي أرضه ،أن يقيم وأن يس������افر وأن يعود ..كما يفعل كل البش������ر .وإذا
م������ا حدثت حرب ،فمن حق املدني���ي��ن ،إن لم يجدوا احلماية أو تعرضوا للمذابح
والتهجي������ر؛ أن يبتعدوا عن مناطق االحتكاك ،ومن حقه������م أيضاً أن يعودوا إلى
بيوته������م وأرضهم عندما تنتهي احلرب .هذا ما حدث ويحدث في كل مكان وفي
كل حرب .فلماذا يُح َرم الفلس������طينيون حقهم الطبيعي طوال أكثر من ستني سنة
متواصلة؟
إن قضي������ة الالجئني الفلس������طينيني هي أقدم وأكبر قضي������ة الجئني في العالم.
فمن أصل  10ماليني و 600ألف فلس������طيني (وفقاً لإلحصائيات في مطلع سنة
 ،)2009هناك اآلن خمس������ة ماليني ونصف يقيمون في الش������تات ،ومليون و750
أل������ف الج������ئ يقيمون في الضفة الغربي������ة وقطاع غزة ،ونح������و  150ألفاً آخرين
الجئون داخل األرض احملتلة سنة  ،1948أي سبعة ماليني و 400ألف فلسطيني
( %70من شعب فلسطني).
نحمد الله أن نش������طت حركات ومؤسسات العودة في السنوات القليلة املاضية؛
وزاد الوعي بني الالجئني ،وزادت أنش������طتهم ،ف������ي دول الطوق ،ومختلف أرجاء
نتحدث عن الفلسطينيني في أوروبا الذين
العالم .ونحن نشعر بالسعادة عندما
َّ
قدموا مناذج متميزة «للمحامي الناجح» وللفلسطيني الذي ميلك الرؤية واإلرادة
والعمل املؤسس������ي ..وكان من املعالم البارزة لذلك املؤمتر الس������نوي لفلسطينيي
أوروبا ..فهنيئاً لهم.

الصفحة األخيرة – حتى نعود

العدد احلادي والعشرون – السنة الثانية – متوز (يوليو) 2009

من «ميالنو» على �أمل اللقاء يف «القد�س»
وائل أبو هالل  /كاتب فلسطيني

مرة أخرى يتجمعون ليرسموا لوحتهم التي ما فتئوا يرسمونها منذ واحد وستني
عاماً بال كلل وال ملل ،اللوحة نفس������ها واأللوان نفس������ها واألشكال نفسها ..لكن
احلجم يزيد بعمر الس������نني؛ الس������نني التي ال تزيدهم إال إصراراً ،وال تُنقص من
ذاكرة أجيالهم املمتدة عبر التاريخ واجلغرافيا اس������م قرية أو خربة أو حارة ،وال
تُنس������يهم تاريخ مذبحة أو مجزرة ،وال تنتزع من أعماق نفوس������هم حلظة عزة أو
فخراً بصمود لم يعرف له الزمان وال املكان مثي ً
ال..
حملوا بيارقهم ،وهي التي ال يلقونها أبداً مهما طال الترحال أو امت ّد ،وامتشقوا
رايات خفاقة دوماً ،ال تن ّكس لفقد عزيز أو كبير ،وهي – ال ككل الرايات – تزداد
ترجل فارس أو ارتقى للعال شهيد .وما أكثر الشهداء!!
شموخاً وسمواً كلما ّ
ّ
وحطوا رحالهم – هذه املرة – في «ميالنو»!!
حملوا بيارقهم وأعالمهم
في «ميالنو» نظموا عقدهم الفريد من جديد؛ فامتزجت الغربة بالعزة ،والشوق
بالصمود ،والش������تات باإلصرار .وتعانقت «غ������زة» مع «كفر كنّا» ،و«بيت حلم» مع
«رام الله».
في «ميالنو» قال هن ّية كلمة املقاومة ،وأنشدت «االعتصام» حلن الصمود ،وأ ّكد
«الفلسطيني» املش ّرد – باسم عشرة آالف  -إصراره على العودة.
في «ميالنو» ..ح ّذر «الرائد» الذي ال يكذب أهله من خطر جسيم محدق بالقدس
واألقص������ى ،وأن ال حل لذلك إال «بصالح» لألم������ة جديد! ورفيقه «البرغوثي» –
س������ليل العائلة التي أجنبت نائل ومروان وعبد الله – وقف ش������امخاً يحكي قصة
معركته مع املغتصبني ،وصموده وصحبه أمام جبروت جدار الفصل العنصري.
وحتدث اجلميع اللغة
ف������ي «ميالنو» – ككل مرة – ذابت الفوارق ب���ي��ن األجيال،
ّ
نفسها ،وتنفسوا الهواء نفسه ..كلهم كان يتنفس هواء فلسطني كل فلسطني ،ألنهم
كانوا يعيش������ون بأرواحهم في فلس������طني ال في «ميالنو» ،لم يشعروا «باملتوسط»
يحسوا بسياط ستني عاماً من الشتات والتيه في كل جغرافيا
يفصلهم عنها ،ولم ّ
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األرض ..بعضه������م ال يتقن اللغة العربية ولو «رطناً» ،ولكنه يرتل الش������عار الرائع
ترتي ً
ال بليغاً بال لكنة وال تأتأة:
«العودة حق ال تنازل عنه»
حتى لو لم يفهم املفردات ،فهو يعيش املعنى ،بل إن املعنى يسكن وجدانه ويسري
في شرايينه ،ألنه احللم الذي ولد معه ويعيش له.
ف������ي «ميالنو» تضامن املؤمنون؛ كل املؤمنني بحق الع������ودة ،حتى أولئك الذين ال
تعنيهم العودة بشيء ولم يروا فلسطني يوماً .جمعهم اإلميان باحلق املقدس لكل
إنس������ان في بيته وأرضه وتاريخه؛ فكان التونسي الذي عزف حواراً مفتوحاً مع
«رموز العودة» ،وكان املغربي واملصري ،بل كان اإليرلندي والبريطاني واإليطالي..
مؤمن بحق احلياة الكرمية موجوداً ،وقال كالماً تعجز عنه
نعم كان هناك كل ح ِّر
ٍ
جيوش عربية وأساطيل إسالمية.
أن احلقوق ال
في «ميالنو» أ ّكد احلاضرون وماليني املراقبني عبر الفضاء املفتوح ّ
وأن غطرسة الظاملني،
تبدل األجيال وال تغيير املكانّ ،
تسقط بتقادم الزمان وال ّ
وجبروت الطغاة وقوة احملتلني لن تَنتزع اإلميان بهذا احلق من طفل تش ّ������رد أبوه
فولد وعاش في ربوع سويسرا ،وال من عجوز د ّمرت «ب ّراكيتها» في نهر البارد...
ألنهم يتنفسون الهواء نفسه ويجري في عروقهم الدم نفسه.
مرة أخرى في «ميالنو» ،كما في لندن وبرلني وفيينا وماملو وروتردام وكوبنهاغن،
اجتمع آالف املؤمنني بحقهم ،الصامدين في شتاتهم ،القابضني على جمر الغربة
على أمل العودة ،اجتمعوا ليقولوا للعالم كله« :لن نف ّرط بشبر اغتصبه بولندي أو
مجري ،ولن نتساهل ولن نسمح ألي مف ّرط بأن يو ّقع باسمنا ص ّكاً مزوراً يتنازل
فيه عن حبة تراب في «زاروبة» خربة يافاوية».
مرة أخرى في «ميالنو» صلّى احلاضرون أن تكون األخيرة في غياهب الش������تات
والتالية في ربوع القدس.

الصفحة األخيرة – حتى نعود

العدد الثاني والعشرون – السنة الثانية – متوز (يوليو) 2009

قبل �أن يقفز القلب
محمد خليل عقل /النائب في البرملان األردني

لم تكد سيارات الوفد تنطلق من القصر الرئاسي السوداني بعد مقابلة الرئيس
البشير وتنقل إليه رسالة التأييد من ممثلي املجالس النيابية العربية واإلسالمية،
حت������ى هاتفني أحد اإلخوة من ع ّمان يقول :جهز نفس������ك ،الس������فر إلى غزة يوم
األحد بإذن الله.
حلظ������ات يع ّز وصفها ،لم تش������فع هيبة النّيل وجماله األخاذ -ونحن نس������ير إلى
جانبي������ه -لدقات قلبي بأن تتس������ارع وأنا أش������عر بأن احللم ق������د يتحقق قريباً،
فاجتهدت في أن أجلم هذا اخلفقان حتى ال تش������ي بي عيوني في ذلك املش������هد
السياسي الصارم.
وف������ي صباح ذلك األحد انطلقت احلافلة من مط������ار القاهرة تقل الوفد النيابي
يتوحد اجلميع في نيل الغاية من هذه الرحلة لكس������ر
األردني باجتاه معبر رفحّ ،
احلصار عن ش������عبنا احملاصر في غزة وتقدمي التهاني بالنصر باس������م الش������عب
األردني بكل مك ّوناته ،وتس������نح الطريق الطويلة للمشاعر اخلاصة أن تسترسل،
فعادت بي إل������ى بواكير الطفولة في أزقة مخيم البقع������ة ،حيث كانت العواصف
تقتلع اخليام ،فأغدقت علينا وكالة الغوث مبا يس������مى «الب ّراكيات» ،وهي غرفة
صغيرة من صفيح يتراكم فيها أفراد األس������رة في مش������هد إنساني مر ّوع ،تقسو
عليهم بأقسى مما تقسو عليها أحوال الطقس.
في تلك املرحلة كان ميكن أن ننسى أي شيء إال فلسطني واإلصرار على العودة
إليها ،حيث كان اآلباء واألجداد ال يتحدثون إال عنها بلهجة العش������اق ،فيطلقون
العنان لطفولتنا كي تس������رح ف������ي مدنها وقراها وش������واطئها وحقولها وبياراتها،
فنجم������ع أجمل ما فيها في لوحة واحدة هي فردوس������نا الس������ليب الذي يجب أن
نقاتل اليهود لنعود إليه.
لم نكن بحاجة إلى تأكيد حق العودة والتمس������ك به ،ألن احلديث بغير ذلك كان
يع������ادل الكفر .واألهم م������ن ذلك أننا كنا نعيش العودة يوماً بعد يوم ،وبالرغم من
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تراكمات العجز العربي فإن وهجها لم يغادرنا وإن ّ
خف بريقه عند بعض ضعاف
النفوس!
وتس������تمر اخلواطر ونحن جنتاز اجلس������ور املنتصبة فوق قناة الس������ويس ،لتقول
س������بحان الله ،حتى سيناريو العودة إلى فلس������طني بعد أكثر من أربعني عاماً من
مغادرته������ا ال يوافق ما كان يداعب مخيلتي دوماً باجتياز جس������ر امللك حس���ي��ن،
م������روراً بالقدس كي ألثم ترابها وأصلي في أقصاها ،ثم أنطلق إلى جبل اخلليل
حيث بلدت������ي «ذكرين» ألعانقها وأتفقد ذكريات والدي فيها وأرى ما صنعت بها
األيام.
وه������ا أنا أعود إلى غزة ،بوابة البطولة وصانعة املعجزات ،وكلما أوغلت احلافلة
في أعماق س������يناء باجتاه العريش ثم رفح ازداد خفقان القلب وأيقنت أنه يتهيأ
ّ
حتط قدماي في غ������زة .وبدأت أمواج البحر املتوس������ط تهدر
كي يقف������ز عندما
حوالينا وتتضح املعالم ش������يئاً فش������يئاً ،وأخذ نواب األردن يحزمون مش������اعرهم
وأمتعتهم فهم اآلن على أبواب غزة ،أما قلبي فأخذ يتقافز كلما اقتربنا من معبر
رفح ،واش������تد به األمر حتى ظننت أنه سينخلع من مكانه عندما توقفت احلافلة
وبدأن������ا بالنزول ،واقتربنا من الضابط املصري الذي كان يتهيأ إلبالغنا رس������الة
الس������لطات املصري������ة« :إن املعبر مغلق ولن يفتح لكم أب������داً» ،فذهلت من صدمة
اجلواب وحتسس������ت قلبي ،فإذا هو مكانه ،فقلت في نفسي« :يبدو أنهم أشفقوا
علي من دخول غزة حتى ال يقفز القلب!».
ّ

الصفحة األخيرة – حتى نعود

العدد الثالث والعشرون – السنة الثانية – آب (أغسطس) 2009

البيت بيتنا ،والوطن وطننا
الداموني /مؤلف موسوعة اللوباني حلضارة فلسطني
حسني علي اللوباني –
ّ

 ..وهذا حالنا – نحن الفلس������طين ّيني – مع أعدائنا الصهاينة املغتصبني ألرض
العامي« :العرس عرس أبونا ،وأجو ال ُغ ُرب
وطننا منذ عام  ،1948وكما قال املثال
ّ
يصح إال الصحيح ،والصحيح هو عودة أصحاب األرض
يطحونا» ..وبالنهاية ال
ّ
������ب احملامي «وائل» واملعلمة
ألرضه������م ،غامنني منتصرين ..متاماً كما انتصر ح ّ
«إمي������ان» بعودتهما إلى «غزة» الصمود واالنتصار ،وإقامة عرس العودة ،كما ورد
حب ّ
تفك حصارها أنفاق رفح» التي نش������رتها جريدة السفير بتاريخ
«قصة ّ
فيّ :
 25شباط .2009
مما يخفّف من وعثاء رحلة العذاب الفلس������طين ّية ،التي طالت واس������تطالت،
 ...و ّ
وجود بعض األشخاص الط ّيبني الذين ميتلكون قلوباً
تضج باحمل ّبة ،وعقوالً تف ّكر
ّ
في قضايا اآلخرين ،وقد تش������اركهم في همومهم وآالمهم ..وقد حتاول بطريقة
م������ا ،التخفيف من مصابه������م ،أو بنصرة قضيتهم العادلة ،ول������و تع ّرضوا للخطر
املعنوي أو كليهما..
املادي أو
ّ
ّ
ش������يء رائ������ع ،ومؤ ّث������ر أن جتد ام������رأة ،تقف إلى جان������ب القضية الفلس������طينية
احملقّ������ة ،العادلة ،فتكتب كتاباً عن «حق الع������ودة» وتقيم دعوى قانونية على عد ّو
مغتصب..
فق������د أصدرت احملامية اللبنانية« :مي صبحي اخلنس������اء» كتاباً بعنوان« :العودة
مفصلة ،ملقاضاة
حق» صيف عام  ،2004وهو :دراسة اجتماعية سياسية قانونية ّ
الصهاينة وفق القوانني والقرارات الدول ّية..
يحمل الكتاب في ط ّياته وضع الالجئني الفلس������طينيني والشعب الفلسطيني في
خضم أحداث دول ّية ،ويعرض األوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية املؤملة
التي يقاسيها الالجئون الفلسطين ّيون في ديار «الشتات» ،ويحمل لواء الدفاع عن
«حق العودة» لالجئني ،كحق تعترف به كل املواثيق والقرارات واملعاهدات الدول ّية
ذات الصل������ة ..قانونياً يس������تند «حق العودة» إلى ق������رار اجلمعية العمومية الرقم
( – )194الدورة الثالثة – الصادرة في  11كانون األول من عام ..1948
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وهو ينص في جزء منه على (وجوب الس������ماح بالع������ودة ،في أقرب وقت ممكن،
لالجئ���ي��ن الراغبني في العودة إلى ديارهم ،والعيش بس���ل��ام مع جيرانهم) ..ولم
تزل اجلمع ّية العمومية تعيد تأكيد هذا القرار ك ّل سنة تقريباً منذ ذلك التاريخ،
بحيث بات مك ّرس������اً ف������ي القانون الدولي ..وهذا مطلب لم يزل ممثلو الش������عب
������طيني والعرب يع ّبرون عن������ه في مختلف احملافل الدول ّي������ة ،وفي عدد ال
الفلس
ّ
الفلسطيني عام .1948
يحصى من البيانات الرسمية منذ تهجير الشعب
ّ
وخالل مفاوضات (لوزان) عام  ،1949وافقت «إسرائيل» أساساً ،ج ّراء الضغوط
فلسطيني ،أي نحو « »7/1من
الدول ّية ،على «العودة» املشروطة ملائة ألف الجئ
ّ
أي ش������يء عن
العدد اإلجمالي لالجئني ،غير أن املفاوضات أخفقت ،ولم ينجم ّ
االقتراح..
أن قبول «إس������رائيل» عضواً في األمم املتحدة كان مش������روطاً
وعل������ى الرغم من ّ
بقبول القرارين الدوليني ،رقم « »181اخلاص بالتقس������يم ،ورقم « »194اخلاص
فإن املوقف اإلس������رائيلي من هذه القضية كان وال يزال،
بحقّ العودة والتعويضّ ،
يرفض بإصرار حق الفلسطينيني في العودة إلى ديارهم..
وفي عمل ّية املفاوضات التي انطلقت في «مدريد» في تشرين األول من عام ،1991
أرجئ البحث في قضية الالجئني إلى مس������ار احملادثات املتعددة األطراف ،التي
اخلاص بالالجئني إجماالً ،تقتصر على معاجلة االعتبارات
يقوم بها فريق العمل
ّ
التقن ّية واإلنس������انية« :من دون املس������اس بالوضع الطوي������ل األجل لالجئني» وهي
اخلاص بالالجئني..
جملة غالباً ما تتك ّرر في وقائع جلسات فريق العمل
ّ
أ ّما عملية املفاوضات التي بدأت في «أوسلو» عام  ،1993فإ ّنها لم تعالج قضية
أي
الالجئ���ي��ن معاجلة ج������ا ّدة ..فإعالن املبادئ الصادر في «أوس������لو» ال يتض ّمن ّ
ذك������ر حلقّ العودة ،ويرجئ مصير الالجئني الفلس������طين ّيني إلى «محاثات الوضع
������رائيلي في «عمل ّية السالم» يرفض االعتراف بحقِّ
ألن املفاوض اإلس
النهائي»ّ ،
ّ
ّ
العودة للفلسطين ّيني ،ومبسؤول ّية «إسرائيل» عن نكبتهم..
اخلاصة بوضع ّية
ولقد جنحت احملامية اخلنس������ا في دراسة اجلوانب القانون ّية
ّ
الالجئني الفلس������طينيني ،وتع ّمقت بأبعادها ،فس������لّطت األضواء الكاش������فة على
الق������رارات الدولية والعربية ،من دون أن تغف������ل عن مقاضاة املعتدين املغتصبني
������ي ،ومعاهدات
له������ذه األرض الطاهرة ،مس������تم ّدة ق ّوة احل������ق من القانون الدول ّ
«جنيف» األربع ،واملواثيق الدول ّية ،وغيرها من املراجع واملصادر املو ّثقة..

الصفحة األخيرة – حتى نعود
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العودة �إىل القد�س
حمزة برقاوي /أمني سر االحتاد العام للكتّاب والصحفيني الفلسطينيني

العودة حق ،وحق العودة ال يكتمل إال بالعودة إلى فلس������طني كل فلسطني ،العودة
ُ
اضطررنا إلى
احلق إلى ديارنا وممتلكاتنا وبيوتنا في كل بقعة من بقاع فلسطني
مغادرته������ا ،فهذه األرض أرضنا وهذا الوطن لنا ..مدنه وقراه ،س������هوله وجباله،
برتقال يافا وعن������ب اخلليل ،زيتون القدس وزعتر اجلليل .كل حديث عن العودة
دون الق������دس ناق������ص ،والقدس التي نحتفل هذه األي������ام بعامها الثقافي العربي
ونحي������ي الذك������رى األربعني إلحراق املس������جد األقصى فيها ،له������ا الكلمة األولى
واألخيرة.
له������ا كل الكلمات ،كل الصفحات ،فهل يليق بها أن حتمل اس������ماً غير اس������مها؟
عاصم������ة العواصم ،زهرة املدائن ،هل يليق بنا أن نخرج القدس من ذاكرتنا وأن
تمُ حى األسماء التي بقيت آالف السنني تكنى بها؟

الق������دس محتلة ،والقدس حتت التهويد ،مرهق ومفجع أن يأتينا تاريخنا ممزقاً
وجغرافيت������ه ملفقة .مؤلم أن نرى بأم أعيننا تغيير اجلغرافيا وتزوير التاريخ من
دون أن نقيم حراساً عليه.
يهج������رون ،يهدمون البي������وت ،يصادرون األراضي ،يدنس������ون
إنهم يس������توطنونِّ ،
ً
األقصى ،يحف������رون األنفاق ،حوله ومن حتته متهيدا لهدمه ،يغ ّيرون األس������ماء،
احلي ،كي نخرج من دائرة
كل ذل������ك كي يجبرونا على القب������ول بواقع غير الواقع
ّ
الشهود على التاريخ احلقيقي للقدس وفلسطني.

م������ن هنا ،ال يجوز أن تغيب القدس عن������ا وعن ذاكرتنا ،نُعدد التفاصيل كي تبقى
محفورة في ضمائرنا ،نُعلي ذكرها كي ال نغترب عنها وتغترب عنا.
أس������وارها ،آثاره������ا ،مقابرها ،جوامعها ،كنائس������ها ،أحياؤه������ا ،أزقتها وطرقها،
ساحاتها وأبوابها وأعمدتها وجدرانها.
الق������دس الت������ي ال هيكل فيها ،فيها حص������ل املعراج وإليها أُس������ري بالنبي محمد
(صلى الله عليه وسلم) ،في جوارها هنا ولد السيد املسيح عليه السالم ،وفيها
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غ������اب ،هنا صلى عمر ،ومن هنا عاد صالح الدين ..هنا يحكي التاريخ حكايته،
تاريخ العرب واملسلمني ،يحكي قصة اإلميان واحلضارة ،حضارة هذه األمة التي
احتضنتها بني أسوارها.
القدس قدس������نا ،نحن وهي في رباط ال ينفصل ،ترابها ،حجارتها ،عمارتها ،كل
ذ ّرة ت������راب فيه������ا عربية ،كل حجر فيها عربي جزء من فلس������طني التي ال تتجزأ
وجزء من الوطن العربي األكبر.
إلى ماذا حتتاج القدس منا ،هل تنتظر املعجزة ،هل تنتظر أن يسلط الله عليهم
قوماً شراً منهم كما سلط كفّار املجوس على بني إسرائيل ،فجاسوا خالل الديار
فكان وعداً مفعوالً.
حتتاج الق������دس منا إلى اجلرأة واإلقدام ،حتتاج أساس������اً إلى حتريرها وحترير
فلسطني من االحتالل ،لكنها حتتاج على الطريق إلى كل ما يبقى ويحافظ على
هويتها العربية واإلسالمية.
هك������ذا نرث القدس بكالم حقٍّ ال يس������اوم ،أع ّز العواص������م ،هكذا نعود إليها بعد
أن نزيل كل األس������ماء املستعارة ،األسماء التي و ّلدتها الهزائم وترعرعت في دنيا
الذل واالستهانة.
وهكذا منارس حق العودة ،والعودة حق.

