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غ ّزة وح�سابات الحقل والبيدر

هل ت�ستعيد م�صر دورها
ك�أكبر دولة عربية؟
} حميدي العبدالله
تواجه سياسة مصر العربية بعد ثورتي  25كانون الثاني و 30حزيران
وبعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي ،امتحانين عسير ْين ،األول حيال
العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والشعب الفلسطيني عامة،
والثاني األخطار التي تحدق بالعراق ،وبخاصة خطري التقسيم والفتنة
المذهبية .ويشكل هذان االختباران معيارا ً لقياس مدى تح ّرر مصر من
القيود التي كبّلت يديها بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر وأقعدتها عن
لعب دورها كأكبر دولة عربية.
إزاء ال�ع��دوان الصهيوني على قطاع غ��زة ،ال ي��زال الموقف الرسمي
يفسر ذل��ك عامالن ،األول سياسات
والشعبي المصري ملتبساً ،وق��د ّ
حركة حماس وانحيازها إلى جانب جماعة «اإلخوان المسلمين» ودخولها
ط��رف�ا ً ف��ي ال�ص��راع��ات المصرية ،ب��ل أكثر م��ن ذل��ك وقوفها وراء بعض
التنظيمات اإلرهابية (جماعة بيت المقدس) وهي ذراع غير رسمية لحركة
حماس ،إذ قامت هذه الجماعة بسلسلة من الهجمات استهدفت مواقع
للجيش والشرطة المصرية في سيناء وخارجها .وقاد هذا االنحياز إلى
نشوء نقمة شعبية لدى قطاعات واسعة من الشعب المصري ض ّد حركة
حماس .والعامل الثاني سعي حماس إلى معاقبة مصر بـ«حرمانها» من
لعب دور الوسيط في التوصل إلى التهدئة ومكافأة ك ّل من قطر وتركيا
بمنحهما فرصة لعب دور الوساطة بدالً من مصر ،لكن لدى مصر الكثير
من األوراق التي تلعبها لقطع الطريق على مثل هذه الحسابات وبين هذه
األوراق فتح معبر رف��ح فتحا ً كامالً وتقديم دع��م فاعل للفلسطينيين،
وعندئذ ينقلب السحر على الساحر ،س��واء كان هذا الساحر حماس أو
تركيا أو قطر .لكن ذل��ك لم يحدث حتى اآلن ،وإنْ ح��دث بشكل جزئي
فإنه ال يرتقي إل��ى مستوى الحدث الجلل الناجم عن وحشية العدوان
الصهيوني على قطاع غزة.
أما حيال الوضع في العراق فإنّ المواقف التي أعلنها الرئيس السيسي،
وأب��رزه��ا استنكار ما قامت به «داع��ش» ،ورف��ض ال��دع��وات الكردية إلى
االنفصال ،وإرس��ال وزي��ر الخارجية المصري إلى العراق للقيام بدور
تقريب وجهات النظر بين األط��راف العراقية المتصارعة ،والدعوة إلى
تشكيل حكومة عراقية تعزز الوحدة الوطنية وتكون قادرة على مكافحة
اإلرهاب ،وإسقاط خطر االنفصال والتقسيم ...تمثل كلّها سعيا ً مصريا ً
واضحا ً إلى استعادة دور مصر كأكبر دولة عربية ،وتح ّمل مسؤولياتها
في الحفاظ على األمن القومي العربي .وال شك في أنّ هذه الخطوة جريئة
ومهمة وذات دالالت إذا أخذنا في االعتبار أنّ المملكة العربية السعودية
التي تدعم مصر تقف بشكل أو بآخر إلى جانب «داع��ش» وشركائه في
العراق ،وبالتالي فإنّ السعودية غير راضية بالتأكيد عن هذه المساعي
تصب في مصلحة الحكومة
المصرية لسببين أساسيين ،األول ألنها
ّ
العراقية والوحدة الوطنية وتقطع الطريق على السعودية لتوظيف ما
يحصل ف��ي ال �ع��راق لمصلحتها ،وثانيهما ألنّ مصر ب��دأت تأخذ دور
جوهري قد يج ّر على مصر الكثير من
الزعامة من السعودية ،وهذا أمر
ّ
ردود الفعل السعودية.

} رامز مصطفى
وجد نتنياهو وقادته في قضية اختطاف الجنود الصهاينة
الثالثة ،ثم في اكتشاف مقتلهم في الضفة الغربية ،ذريعة
نموذجية للتحريض ضد الفلسطينيين ،وحركة حماس تحديداً،
التي اتهمها نتنياهو بأنها تقف وراء عملية قتل هؤالء الجنود.
نتج من هذا التحريض الممنهج ض ّد الفلسطينيين ،أن أقدمت
مجموعة من المستوطنين الصهاينة على اختطاف الشهيد
الشاب المقدسي محمد أبو خضير وحرقه حياً .ولم يقف األمر عند
هذا الح ّد بل ن ّفذت قوات االحتالل عمليات اعتقال واسعة طالت
مئات الفلسطينيين وبينهم نواب ووزراء ومح ّررون في صفقة
شاليط وناشطون.
التعسفية واإلجرامية كفيلة بإشغال الضفة
هذه الممارسات
ّ
التصعيد في اتجاه ان��دالع انتفاضة ثالثة في سائر مناطق
الضفة الغربية .ولم تقف الغضبة الفلسطينية عند حدود أراضي
الضفة ،بل تعدتها إلى األراضي المحتلة عام  ،1948وهذا تطور
غير مسبوق وضع حكومة نتنياهو أمام حقيقة قاسية وخطيرة،
مفادها أنّ الفلسطينيين في مدن وقرى مناطق العام  ،1948وبعد
مرور  66عاما ً على النكبة ال يزالون متمسكين أكثر من أي وقت
مضى بهويتهم الوطنية الفلسطينية وبأرض األجداد واآلباء ،ولم
يتمكن الكيان من تذويبهم أو دفعهم إلى االنصهار في المجتمع
الصهيوني.
يضاف إلى هذه القضايا أو العناوين أو الحوادث كلّها ،انسداد
أف��ق المفاوضات بين المنظمة والسلطة من جانب ،وحكومة
نتنياهو من جانب آخر .ومنيت جهود الوزير األميركي جون كيري
بالفشل الذريع بسبب التع ّنت الصهيوني ورفضه المطلق إعطاء
السلطة أي مكسب سياسي أو تنازل ،رغم جميع التنازالت التي
قدّمها رئيس السلطة إلنجاح المفاوضات .إال ّ أن نتنياهو ومختلف
القيادات في الكيان كانوا وال يزالون مص ّرين على اعتراف السلطة
ورئيسها بيهودية الكيان كمدخل إجباري للتوصل إلى تسوية
تاريخية بين «اإلسرائيليين» والفلسطينيين.
هذه النقاط ش ّكلت أسبابا ً كافية لينفذ العدو الصهيوني عدوانه
الواسع على قطاع غ��زة .فهو يريد من ناحية تدفيع المقاومة
الفلسطينية الثمن بأثر رجعي عن حربي  2008و  2012علّه يجد
ضالته في تحقيق ذلك ،فتكون المقدمة إذا نجح إللحاق الهزيمة
بالمقاومة في القطاع ،وشن ع��دوان واسع على لبنان للقضاء
أيضا ً على حزب الله ثأرا ً لمسلسل الهزائم منذ عام  2000إلى
عام  ،2006وبالتالي قطع يد الحزب والدول الحاضنة للمقاومة
الفلسطينية لمنعها من تقديم أشكال الدعم لقوى المقاومة في
غزة ،وهو يدرك ويعرف أن لهذه القوى اليد الطولى في ما تبديه
وتظهره هذه القوى من إمكانات وتكتيكات عسكرية ردعية في
مواجهة آلة القتل واإلرهاب الصهيوني ،ليكتشف نتنياهو وقادته
أنّ الوقائع تثبت عدم القدرة على تحقيق ذلك بسبب الضربات
الصاروخية المستمرة والمتصاعدة والعمليات النوعية في عمق
الكيان لرجال المقاومة في عسقالن ومستوطنة صوفا ،وتسيير
الطائرات من دون طيار من أبابيل  .1والتصدي البطولي لمحاولة
اإلنزال الفاشلة للبحرية الصهيونية في منطقة السودانية .وهو
ألجل ذلك ،ورغم مما يبديه من مكابرة ،يستجدي اإلدارة األميركية
الضغط إلنهاء القتال والمعارك على جبهة عرضها وطولها مجمل
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مساحة أراضي فلسطين المحتلة.
في الضفة األخرى ،حيث السلطة ورئيسها ،لم تتسم المواقف
ويا لألسف منذ ما قبل العدوان إلى واقعتي الجنود الصهاينة
الثالثة ومقتلهم إلى حرق الشاب الفلسطيني أبو خضير حيا ً على
ترتق إلى مستوى تح ّمل هذه
يد مستوطنين بالمسؤولية ولم
ِ
المسؤوليات ،كسلطة مسؤولة عن حماية الشعب الفلسطيني
من االحتالل وجرائمه ،بل تصرفت على نحو مغاير لهذا الدور،
فهي لطالما ش��ددت على تمسكها بالتنسيق األمني مع الكيان
وساهمت حتى اآلن في منع االنتفاضة الثالثة بمختلف الوسائل!
هذه االنتفاضة التي أضحت إرهاصاتها في أعلى مستوى من
االحتقان جراء ممارسات وجرائم االحتالل المتواصلة في الضفة،
وليس آخرها جريمة حرق الشهيد أبو خضير من مخيم شعفاط
في القدس ،والتي كانت أيضا ً من األسباب التي حملت حكومة
نتنياهو إلى الهرب نحو العدوان على غزة لقطع الطريق على
هذه االنتفاضة ،إذ قال المعلق العسكري في صحيفة «يديعوت
أحرونوت» بن يشاي إن حرق الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير
قد يسبب باشتعال جبهة الضفة الغربية على نحو غير مسبوق،
مشيرا ً إلى أن اشتعال هذه الجبهة قد يقلب الموازين رأسا ً على
عقب .فضالً عن استفحال االستيطان وتهويد القدس .إن مشاركة
رئيس السلطة في مؤتمر السالم الذي عقدته صحيفة «هآرتس
العبرية» وتصريحاته أمام المؤتمر في تسجيل مصور ،شكلت
خيبة أمل لدى جموع الشعب الفلسطيني ،فالمؤتمر تزامن مع
العدوان على القطاع ،باإلضافة إلى المسكوت عنه في جريمة
المستوطنين قتلة الشهيد أبو خضير .وفي خطوة اعتبرت كشفا ً
لظهر المقاومة في القطاع ،وافقت حكومة التوافق الوطني برئاسة
الدكتور الحمد الله على المبادرة المصرية الملتبسة ،ويُشت ّم من
خاللها أنها صيغت بما يريح االحتالل وحكومة نتنياهو ويساوي
بين المعتدي الصهيوني والمعتدى عليه الشعب الفلسطيني.
هذه الموافقة من قبل السلطة عبر حكومة
الحمد الله ت ّمت على خلفية أن المبادرة المصرية نوقشت
مع السلطة وأخذ رأيها وموافقتها قبل اإلعالن عنها .والمس ّوغ
المصري أن السلطة هي المرجعية الرسمية بعدما تمت المصالحة،
ويندرج هذا في خانة التوظيف وتعزيز المكاسب وتوسيع رقعة
وضع اليد ،بعيدا ً عن المساءلة من الشركاء المفترضين.
إنّ انتصار المقاومة في فلسطين اليوم هو انتصار لمشروع
المقاومة في األم��ة ،وينبغي أن يؤسس عليه إلع��ادة تصويب
البوصلة نحو فلسطين ،قضية العرب والمسلمين المركزية.
وإذا كنا ال نخشى على المقاومة الفلسطينية وشعبها الصامد،
فإننا نخشى ما يُدبّر لها في كواليس السياسة التي ُتعقد في غير
عاصمة ،أن تكون على حساب المصالح الوطنية العليا للشعب
الفلسطيني ،ف ُتهدر تضحياته ودماء أبنائه في زواريب المكاسب
الفئوية الضيقة ودهاليزها .وأخ��اف من اليوم التالي لدخول
التهدئة حيّز التنفيذ كيف ستوظف نتائج االنتصار؟ ومن يستثمر
تلك النتائج؟ وفي أي سياق س ُت ّ
وظف؟ فحسابات الحقل والبيدر
في غزة ليست واحدة.

} نعيم إبراهيم*
صهيوني جديد بدأ ض ّد غزة ولن ينتهي في األيام
«الجرف الصامد» عدوان
ّ
القريبة المقبلة ،وهو آخر ما تفتقت عنه الذهنية الصهيونية على لسان وزير
الحرب موشيه يعلون.
السؤال اآلن ،كما في ك ّل زمان من عمر الصراع العربي – الصهيوني :متى
تو ّقف العدوان الصهيوني ض ّد الشعب الفلسطيني وض ّد األ ّمة؟ أليس بقاء كيان
االحتالل حتى هذه اللحظة العربية الحرجة ،عدوانا ً بك ّل ما للكلمة من معنى؟
 65عاما ً على النكبة الكارثة بفعل الجريمة الدولية الكبرى لم يتوقف
العدوان الصهيوني خاللها لحظة واحدة قتالً وتدميرا ً وتشريدا ً وسرقة في
حق األرض واإلنسان في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.
إذن العدوان مستم ّر وبوتيرة متصاعدة نتيجة «بركات» «الفوضى الخالقة»
و»الشرق األوسط الجديد» أو «الكبير» .ال ته ّم التسميات طالما أنها تقود إلى
نتيجة واحدة هي موت العرب (العربي الجيد هو العربي الميت) برؤية وفكر
وايديولوجية وقناعة بني صهيون وأربابهم وأذنابهم في المنطقة والعالم .ومع
ذلك يحدثونك دوما ً عن السالم واالخضرار في ك ّل محطة من محطات العدوان
واالحتراب والفتنة التي أيقظوها اليوم بعد نوم ملّه الصهاينة وحلفاؤهم.
المحطة ال��راه�ن��ة م��ن ال �ع��دوان ال تختلف ع��ن سابقاتها لناحية األسباب
والعوامل والنتائج ،وكلّها تلوكها األلسن ،عربية كانت أو أعجمية ،عبر األبواق
المرئية والمسموعة والمقروءة جهارا ً نهاراً ،مترافقة مع حديث المونديال
وحروب بني قحطان وعدنان (الربيع العربي).
في غزة اليوم ،كما في الضفة الغربية وعموم فلسطين التاريخية ،يدفع
الفلسطيني الثمن من دمه وألمه وعرقه ،من ماضيه وحاضره ومستقبله ،من
كونه كائنا ً إنسانا ً متعقالً يأبى االستكانة أمام الظلم والعدوان.
حكومة بنيامين نتنياهو الصهيونية تبتغي من هذا العدوان جباية ثمن غال
جدا ً من الشعب الفلسطيني الذي رفض وال يزال االحتالل ،والمساومة معه
على مقاومته وصموده في وطنه وشتاته ،وعدم تنازله عن هدف تحرير أرضه
وإنسانه.
رف��ض الشعب الفلسطيني جميع تكتيكات ال �س�لام ال�م��زع��وم م��ع العدو
الصهيوني قبل وبعد اتفاقات أوسلو التي هزمت غصن الزيتون الرسمي
الفلسطيني وم��ا هزمت البندقية الفلسطينية غير ال�م��أج��ورة للبترودوالر
ولالحتراب الفلسطيني – الفلسطيني أو الفلسطيني – العربي أو العربي –
العربي.
لهذا السبب تحديدا ً كانت الجولة الجديدة من العدوان الصهيوني والثمن
الفلسطيني المبتغى ،وما تبقى تفاصيل ترسم على مقاسات المرحلة ...وما
مقتل المستوطنين الصهاينة الثالثة إالّ ذريعة وكفى.
أدرك االحتالل الصهيوني أنّ الشعب الفلسطيني بات يملك المبادرة أكثر
من ذي قبل ،رغم الحريق العربي المشتعل اليوم ال ُمراد منه انتشال الكيان
الصهيوني من حفرة الموت المحتوم التي حفرتها المقاومة العربية ،وفي
مقدمها تلك رأسها المسلحة ،بدعم من شرفاء األمة والعالم ،الممتدّة جذورهم
من سورية حتى الصين.
ل��ذا ك��ان ال�ع��دوان الصهيوني الجديد على غ��زة والقدس والضفة ،وم��ا عدا
ذلك لغو وكذب وتدجيل واهتراء للعقل والقيم النضالية واإلنسانية ...والذين
يخالفون هذا الرأي أقول لهم :هاتوا برهانكم!
*كاتب وإعالمي ـ دمشق

الحرب على غ ّزة ...ومع�ضلة الذاكرة المثقوبة!
نصار ابراهيم
} ّ
تتر ّكز المناقشة في هذه المقالة على الوضع الذاتي ،رغم اإلغراء بسهولة التركيز على وحشية العدوان
«اإلسرائيلي» ،غير أن ذلك لن يضيف شيئا ً إلى ما يراه ويعيشه ك ّل طفل فلسطيني في قطاع غزة وفي
فلسطين ،فمشاهد الموت والدمار والدماء واألشالء ال تحتاج في الواقع إلى من يعيد تصويرها بالكلمات،
ومن ينتظر من االحتالل غير الموت والدمار والقتل المشكلة عنده وليست عند االحتالل.
ما يحتاج إلى مناقشة اآلن وغدا ً وك ّل يوم هو الواقع واألداء السياسي الفلسطيني ،بغية إخضاعه للنقد
والتقويم وإن بقسوة ،شرط التحلّي بالدقة والموضوعية واالبتعاد عن اإلسفاف.
الدافع وراء هذه العملية الحيوية محاولة االرتقاء باألداء السياسي والقيادي إلى مستوى المجابهة
ّ
وتغطي وجه الكون ،ذلك أنّ الحرب العدوانية التي تدور
واالشتباك والدماء الفلسطينية التي تفيض
اآلن ضد الشعب الفلسطيني في غزة ليست األولى ولن تكون األخيرة ،ومع ذلك يبدو أن كثيرا ً ينسون أو
يتناسون دروس العدوان ،ودروس الدماء والدمار والمقاومة ،ويخفقون في النتيجة في التقاط فرص
التغيير وبناء الشروط الذاتية لالنتصار وإحقاق الحقوق .وهذه تماما ً هي معضلة الذاكرة المثقوبة في
واقع مثقل بالتاريخ والنضال والتضحيات والدماء واألحالم والطموحات ،واقع مجابهة ومعادالت ال تملك
ترف الرهانات والخيارات التي تخطئ في أبجديات السياسة وبديهياتها ،ذلك ألن الثمن سيكون مزيدا ً من
الدماء والتضحيات والمعاناة.
مفهوم الذاكرة المثقوبة يعني فقدان القدرة على رؤي��ة السياقات التاريخية وتوظيف المخزون
المعرفي والدروس واإلنجازات المتراكمة ،بما في ذلك الدروس المستفادة من الفشل واألخطاء ،كما أنها
ذاكرة تتجاهل حقائق الواقع االستراتيجية المادية والمعنوية في حقول التأثير المحيطة القريبة والبعيدة،
لذا هي ذاكرة قصيرة تبني مقارباتها على اللحظة الراهنة وعلى الحدث المباشر من دون رؤية امتدادات
وتقاطعات ذاك الحدث في الواقع وفي سياقات الزمن .وتصبح خطورة هذه الذاكرة مضاعفة حين يتعلق
األمر بحركة الشعوب والظواهر االجتماعية ،ذلك أن قيادة الشعوب والتغيير االجتماعي تحتاج إلى ذاكرة
عميقة قادرة على رؤية السياقات والعوامل الطاردة والجاذبة ،وعوامل الدفع وعوامل الكبح .ذاكرة تتحرك
برصانة وعمق مبني على معلومات ومقاربات صلبة مرتبطة باألهداف الكبرى للشعوب ،وبغير ذلك نكون
أمام أداء هش وسطحي.
غزة تحت النار وفي قلبها .هذه حقيقة .وهي تحت النار مذ وجد االحتالل .وهذه أيضا ً حقيقة .وفلسطين
في قلب نار العدوان «اإلسرائيلي» منذ لحظاته األولى .وهذه حقيقة الحقائق ...لكن في كل مرة تبادر
«إسرائيل» إلى حلقة جديدة في سلسلة حروبها وعدوانها المتواصلة على غزة أو غيرها ،تتصرف بعض
القوى وبعض القيادات كأن ذلك يحدث للمرة األولى .واألكثر سخرية ومأسوية في آن واحد ردود الفعل
وشكل األداء والخطاب السياسي ومضمونهما في مواجهة تلك الحروب األزلية ،ما يذ ّكرنا باالسطوانة
العالقة وهي تك ّرر جملة «افقسي بيضة»!
عدوان مستمر ،ومقاومة تحاول جهدها ،ودماء تنزف ،وخطاب سياسي عالق ومعلّق ،وذاكرة تتص ّرف
كأنها مثقوبة ...هذا واقع الحال ...كيف؟
قبل الخوض في التفاصيل ،ثمة تنويه ضروري وأساسي يجب أن يبقى حاضرا ً في الذهن وباستمرار،
من بداية هذه المقالة حتى نهايتها ،وهو أن المناقشة في هذا السياق ال تستهدف بأي شكل من األشكال
المساس بدور قواعد القوى السياسية والشعبية الفلسطينية وجماهيرها بتضحياتهم كافة ،أي تلك القوى
والجماهير التي تقاوم وتقدّم بال حدود ،بل يستهدف مستوى األداء السياسي والقيادي الذي من واجبه
حماية نضاالت تلك القواعد والجماهير وتضحياتها لكي ترتقي المستويات القيادية في أدائها وخطابها إلى
مستوى عطاء قواعدها وجماهيرها ونضاالتها.
مع ك ّل عدوان «إسرائيلي» نعيد اكتشاف ما هو مكتشف؛ فنكتشف فجأة أن «إسرائيل» عدوانية ووحشية،
وفيما الشعب يصمد ويقاتل في مواجهة تلك العدوانية نجد أن الخطاب السياسي يميل إلى الهبوط وهو
يكتشف مع كل حرب أن موازين القوى ليست في مصلحة الشعب الفلسطيني ،وهنا ال مشكلة في وصف
الواقع ورؤيته .غير أن المشكلة تتجلى عندما ندرك أن الهدف من تظهير ما هو ظاهر هو إغراق الوعي
الجمعي بال جدوى المقاومة والصمود لتبرير هبوط األداء وحالة العجز وتقديم ذلك بكونه تعبيرا ً عن
عبقرية العقالنية السياسية (يذكرنا هذا بمقولة بليخانوف بعد فشل ثورة  1905في روسيا عندما صرخ:
ما كان ينبغي حمل السالح ...فر ّد عليه لينين مذكرا ً بموقف ماركس  -الذي حذر العمال في كومونة باريس
عام  1871قبل الثورة من خطورة الفشل – لكنه قال بعد نزولهم إلى الشارع :لقد «هبوا ليقتحموا السماء»
ووضع نفسه في خدمة الثورة) ... )1( .ومن تجربتنا الفلسطينية ،ألم يقتحم عز الدين القسام السماء عام
1935؟ وأيضا غزة ،أال تقتحم السماء كل عام أو عامين؟ فهل نقول لهم ما كان ينبغي حمل السالح!
مع ذلك ،متى كانت موازين القوى على م ّر التاريخ في مصلحة حركات المقاومة وحركات التحرر الوطني
(تلك ما كانت عليه الحال في كوبا وفيتنام والجزائر ولبنان )...فموازين القوى دوما ً مختلة لمصلحة
االحتالل ،وبالتالي فإنّ الوظيفة المركزية للمقاومة وقيادة حركة التح ّرر الوطني والحركة الشعبية هي
تعديل موازين القوى تلك كشرط موضوعي وذاتي للتح ّرر ...أليس كذلك؟
ردود فعل وأداء الذاكرة المثقوبة تبدو كأنها خاضعة لمتالزمة أزلية ال تتبدّل وال تتغيّر :مثال أن ما تقوم
به «إسرائيل» كدولة احتالل هي حرب عدوانية ،حرب إبادة ،ما يستوجب الشجب واالستنكار واإلدانة ،مع
إضافة كلمة «بشدة» (الحظوا «بشدة» هذه!) .ثم تأتي جهينة بالطلب اليقين :مطالبة «إسرائيل» بوقف
عدوانها فوراً ...فوراً ...فوراً ...فوراً ...طيب؟!
ثم :نبدأ بمطالبة الدول العربية ،ومناشدة «اإلخوة» العرب التحرك وفورا ً وقف العدوان ...طيب؟!
ثم :ندعو ونطالب ونناشد ونتمنى ونأمل أن يجتمع مجلس األمن للوقوف أمام مجازر «إسرائيل»
وجرائمها ...طيب؟!
ثم :نطالب اإلدارة األميركية باتخاذ موقف واضح وغير منحاز (بلى ،هكذا غير منحاز! وأيضا ً «بشدة»)...
فتستجيب أميركا بسرعة فائقة وفوراً :أوباما يؤكد على «حق «إسرائيل» في الدفاع عن نفسها» ...فيما يعلن
السفير األميركي في «تل أبيب» أن «الواليات المتحدة ستبقى تدعم «إسرائيل» حتى لو قامت بعملية برية
ضد قطاع غزة» .ثم يتبنى الكونغرس األميركي «قرارا ً في حق «إسرائيل» في الدفاع عن نفسها ض ّد الهجمات
الصاروخية عليها»هل هذا واضح؟!
ثم :نطالب بقية المجتمع الدولي ،بما في ذلك أوروبا بالتأكيد ،بالتحرك لوضع حد لعدوان «إسرائيل»
وغطرستها فوراً ...طيب!

ثم :وفي حال استمرت «إسرائيل» في عدوانها وحربها فإننا نهدد بالتوجه إلى المؤسسات الدولية بما
في ذلك محكمة الصلح ومحكمة البداية ،ومحكمة النهاية ومحكمة االستئناف ،والمحكمة العليا والسفلى،
ثم محكمة الجنايات الدولية ...نعم هكذا!
ثم« :افقسي بيضة!»
يقال إنّ شر البلية ما يضحك ،وعادة ما يكون هذا الذي يضحك هو ذاته الذي يبكي ...يحدث هذا هنا تماما ً
«هنا شرق المتوسط» وللمرة الواحدة بعد األلف ،حرب مستم ّرة برا ً وبحرا ً وجواً ،وذاكرتنا هي هي وخطابنا
هو هو ،ذاكرة مثقوبة وخطاب مكرور...
ذاكرة مثقوبة ألنها تحاول وباستمرار تخطي حقائق التاريخ والجغرافيا واالجتماع والسياسة التي تحكم
دوائر الفعل األربع التالية التي تقرر مصائر وصيرورات المواجهة مع االحتالل وتجاهلها :دائرة االحتالل
وطبيعة المشروع الصهيوني ،دائرة الشعب الفلسطيني وشروط مقاومته لتحقيق أهدافه الوطنية ،الدائرة
العربية وارتهانها السياسي والطبقي ،دائرة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وما يحكمها من معادالت
وموازين قوى.
وتتجلى «مهارات» الدائرة المثقوبة في مقارباتها وتفاعلها مع هذه الدوائر المتداخلة والمتقاطعة في
جميع المستويات.
بمعنى ،تنسى الذاكرة المثقوبة وتتجاهل مثالً ،طبيعة االحتالل «اإلسرائيلي» والمشروع الصهيوني ،بما
هو مشروع ال يتحرك عفويا ً أو بنزق ،كما ال تعنيه وال تهمه أو تلفت نظره المناشدات األخالقية ،فخياراته
وممارسته وسلوكه السياسي والعسكري يتحدد وفقا ً الستراتيجيته النقيضة لوجود وحقوق الشعب
الفلسطيني ،لذا فإن أيّ شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية بما في ذلك ما يسمى بالمقاومة السلمية أو غير
العنفية هو في نظره عمل إرهابي وعدواني (آخر اكتشاف في القاموس السياسي واإلعالمي «اإلسرائيلي»
مفهوم :األعمال اإلرهابية الفلسطينية غير العنفية) ،وبالتالي وأمام ذلك كلّه ،من حق «إسرائيل» دائما ً
«الدفاع عن نفسها»! ومن حقها شنّ الحروب والعدوان في أي مكان وفي أي زمان! وفي سياق ذلك ال تلتفت
ال للمناشدات وال للتهديدات ،إذ تعتبر نفسها محصنة بدوائر دعم استراتيجية تعرف حدودها وصالبتها
ومداها تماماً.
أما بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني فتتجلى الذاكرة المثقوبة في مقاربة واقع هذا الشعب ونضاالته
ومقاومته ،كأنه وجد وولد بعد اتفاقيات أوسلو بكامل معادالتها وبناها وترجماتها ،وليس شعبا ً يقاوم
تحت االحتالل وفي المنافي منذ  66عاماً ،لذا تحاول الذاكرة المثقوبة تبهيت تلك المقاومة والتقليل من
شأنها ،كي تبرر سلوكها «وعقالنيتها» الراهنة ،فتتجاهل أيام المقاومة األولى وسنواتها منذ بدايات القرن
الماضي ،وصوال ً إلى اللحظة وما بينهما.
كما تتحرك الذاكرة المثقوبة انطالقا ً من معادلة عاجزة حيال مفهوم القوة وموازين القوى وعالقات القوة،
وتتصرف كأن الشعب الفلسطيني ال حول له وال قوة ،وفي سياق ذلك تكتشف الذاكرة المثقوبة فجأة أن
المقاومة الفلسطينية ال تملك الطائرات والدبابات والصواريخ البالستية لكي تعادل الجيش «اإلسرائيلي»
(يذ ّكرنا ذلك بإحالة البعض أسباب فشل بعض تجارب المقاومة الفلسطينية في الماضي على عدم وجود
غابات فيتنام أو جبال سيرا مايسترا في كوبا!).

م�شاهد الموت والدمار والدماء والأ�شالء ال تحتاج
في الواقع �إلى من يعيد ت�صويرها بالكلمات...
ومن ينتظر من االحتالل غير الموت والدمار والقتل
الم�شكلة عنده ولي�ست عند االحتالل
وفي السياق ذاته ،يمكن رؤية خطاب بعض القيادات التي وصفت صواريخ المقاومة بالحجارة التي ال
تأثير لها ،وحتى لو كانت كذلك ،وهي بالتأكيد ليست كذلك ،وباعتراف العدو نفسه .ألم يكن من األجدى على
األقل الصمت احتراما ً لمشاعر أولئك الشباب الذين يحاولون نقل تلك «الحجارة» من غزة إلى «تل أبيب»
وتخزينها وحمايتها وقذفها بجهد كبير؟!
الذاكرة المثقوبة ذاتها تتجاهل وعن عمد حالة العجز التي وصلت إليها بسبب خياراتها وما أسست
له من معادالت سياسية وأمنية واقتصادية ،بحيث جعلت الشعب الفلسطيني أسيرا ً لتلك المعادالت .لقد
أوصلت الشعب الفلسطيني إلى هذا الواقع ثم تأتي لتقول ماذا نفعل؟ ليس في يدنا حيلة! واألكثر خطورة،
ولكي تب ّرر الذاكرة المثقوبة ذاتها ،ترى أن ما وصلت إليه الحال كان بسبب مغامرات الشعب الفلسطيني
وعناده وال عقالنيته عبر التاريخ ...السبب إذن هو مقاومة الشعب الفلسطيني وثقافة اليد التي تص ّر على
مقاومة المخرز.
كما تحاول الذاكرة المثقوبة وباستمرار حشر معادالت التحرر الوطني واالستقالل وإزالة االحتالل،
ومواجهة الحروب العدوانية تحت سقف العمل الديبلوماسي ،فهي ذاكرة ميالة دوما ً إلى تقليص المساحات
والخيارات ،بحجة عدم استفزاز الطرف اآلخر وعدم إعطائه الذرائع والمبررات .أي بعد  66عاما ً من االحتالل
ال تزال الذاكرة المثقوبة تعتقد أنّ سياسات «إسرائيل» وسلوكها مرتبطان بالذرائع والمبررات.
الوجه اآلخر لهذا السلوك هو ثقافة االستهانة بالمقاومة كثقافة وممارسة والتقليل من شأنها ،والمناورة
على التناقض بين مه ّمات التحرر الوطني ومه ّمات البناء االجتماعي .في حين أنّ شروط التحرر الوطني
واضحة بما هي عملية بناء استراتيجية وطنية تقوم على احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في
المقاومة بمختلف أشكالها ،وعدم حصرها تحت سقوف ومعادالت ما يسمى بـ«المجتمع الدولي» ...بل
انطالقا ً من الحق الطبيعي السياسي والتاريخي واألخالقي أليّ شعب في مقاومة االحتالل ،وهو حق غير
قابل للنقض ...وبناء على ذلك تقوم الوحدة الوطنية ،وارتباطا ً بذلك ُتحشد التحالفات وبناؤها سياسيا ً
واجتماعيا ً وقوميا ً وإقليميا ً وعالمياً...
الذاكرة المثقوبة تلك هي التي دفعت أيضا ً قيادة حركة حماس إلى المأزق ،حين اعتقدت أن أولوياتها
حركة «إخوان مسلمين» تتقدم على أولوياتها كحركة مقاومة فلسطينية ،وعندما انحازت ض ّد الدولة

الوطنية السورية ورحلت إلى قطر ونقلت رهانها إلى السلطان أردوغان ،وأيضا ً عندما سمحت للثقافة
والسلوك الطائفيين بالتقدم على البُعد القومي والوطني في الصراع الدائر في المنطقة ومع االحتالل،
لتكتشف أن ما كانت تحظى به من احترام ودعم وتقدير لم يكن بسبب بُعدها «اإلخواني» أو الطائفي ،بل
بسبب دورها كحركة مقاومة ترفع راية فلسطين ،في حين أن رحيلها إلى قطر كان المصيدة فيما تصب
عنتريات أردوغان اآلن وقودا ً في طائرات «إسرائيل» التي تقصف غزة (كما تقول بعض وسائل اإلعالم) في
حين أن التي تعيدها إلى ذاتها هي صواريخ سورية وإعادة تموضعها مع محور المقاومة وليس مع عربان
الخليج وسفسطات الغنوشي.
في السياق ذاته ،تتجلى الذاكرة المثقوبة في ممارسة بعض قيادات اليسار الفلسطيني الذي ضاعت
وغابت مالمحه وهويته اليسارية ثقافيا ً واجتماعيا ً وممارس ًة ،حين فقد هذا اليسار رؤيته وبدأ يغازل
الفكر الليبرالي والفكر الديني ،وتخلى عمليا ً عن مقارباته الطبقية التي تشكل الجوهر وحجر الزاوية ألي
تنظيم أو حزب سياسي يساري ،فهيمنت على خطابه السياسي واالجتماعي الميوعة والنزعة الحقوقية
واإلنسانوية ،وبالتالي فقد القدرة على الربط الدائم والمحكم بين االقتصاد والسياسة ،والتقاط التحوالت
االجتماعية العميقة في المجتمع الفلسطيني كشرط ضروري لصوغ البرامج واستراتيجيات العمل.
يتع ّمق ثقب الذاكرة في التجربة الفلسطينية ،عندما تتجاهل أو تقفز تلك الذاكرة عن جوهر النظام
الرسمي العربي وطبيعته ،فيما هو محكوم بمعادالت التبعية السياسية واالقتصادية والهيمنة والتموضع
االستراتيجي تحت مظلة الحلف األميركي – «اإلسرائيلي» ،حيث ال تأثير أو دور أو مكان للمناشدات
والعواطف األخوية في معادالت كهذه ،وعليه فإن االستمرار في مطالبة النظام الرجعي العربي ،بكامل بناه
ومقارباته وارتباطاته بدعم شعب فلسطين ،هو مثال ساطع على معضلة الذاكرة المثقوبة ،وحال الجامعة
العربية المثقوبة من كل اتجاه هو نموذج على هذا الواقع المهين.
أما في ما يتعلق بالرهان على عدالة المجتمع الدولي ،فتواصل الذاكرة المثقوبة الرهان على إمكان
تحييد الواليات المتحدة وأنظمة أوروبا االستعمارية ،كأن انحياز تلك المنظومات االستعمارية هو مجرد
سوء فهم أو بسبب نقص في المعلومات أو لقلة التواصل ...كأن ذلك االنحياز ليس في جوهره انحياز
استراتيجي شامل لـ«إسرائيل» باعتبارها مكونا ً عضويا ً من مك ّونات االستراتيجية اإلمبريالية في المنطقة
(بلى ،اإلمبريالية) ،ولذلك فإنّ المناشدات والنداءات واالستعطافات ال تغني وال تسمن من جوع ،بل تعكس
سذاجة سياسية منقطعة النظير.
الذاكرة المثقوبة ذاتها هي الذاكرة التي تصدّق وتر ّوج لتخاريف الرجعيات الدينية (ال أقول الدين
اإلنساني العادل المقاوم والحضاري) بما تضخه من غيبيات وهبوط وتشويه للوعي والقيم ومخاطبة
حيوانية للغرائز وحرف للتناقضات وتشتيت المجتمعات وتمزيقها إلى طوائف وقبائل متناحرة.
قد يقول البعض هذا غير ممكن وليس صحيحاً ،ولذا من المفيد أن نعيد تدوير المناقشة من خالل التذكير
بعدد من المحطات التاريخية في التجربة الفلسطينية لنرى هل فعالً كانت حركة الدوائر األربع المشار
إليها في سياق هذه المقالة غير ما ذكرت أم ال ،فإذا كانت غير ذلك فأنا أعترف بخطأي وأسحب كل ما كتب
أعاله ،أما إذا كانت كذلك ونص ّر على مواصلة الرهانات والخيارات والخطاب ذاته ،فنحن إذن ،وبال أدنى
شك ،أمام ذاكرة أكثر من مثقوبة .لنتذكر ونستعيد:
الحرب العالمية األولى ووعودها – وعد بلفور – سايكس بيكو – صك االنتداب – ثورات العشرينات
والثالثينات – جيش اإلنقاذ -مجازر العصابات الصهيونية عام  1947و – 1948العدوان الثالثي عام
 - 56اجتياحات لبنان  78و  – 82االنتفاضة األولى-فشل أوسلو  -االنتفاضة الثانية – مواقف أوروبا عبر
تاريخ الصراع – مواقف أميركا واستخدامها الفيتو أكثر من  42مرة لمنع إدانة «إسرائيل» – مئات القرارات
الدولية التي تنام وبهدوء تام في أرشيف األمم المتحدة ومجلس األمن – ...حرب غزة األولى وحربها الثانية
وحربها الثالثة وحربها العاشرة ...و ...و ...و.
إذن ،ما يواجهه الشعب الفلسطيني والحروب التي ُتشنّ عليه ،ليس ردود فعل وانفعاالت ،وليس ردا ً
على الصواريخ وسواها ،بل سياسة واستراتيجيات عمل عميقة ومتراكمة لترسيخ المشروع االستعماري
وحمايته بجميع الوسائل ومن سائر أطراف الحلف العالمي واإلقليمي بكل ما يمثلونه من حوامل ومصالح
طبقية اقتصادية وثقافية ،وبالتالي لسنا في سوق عكاظ لنواجه ذلك كلّه بخطبة وقصيدة.
هنا أصل إلى السؤال اآلتي :هل تستطيع القوى السياسية الفلسطينية بجميع أطيافها أن تعيد بناء
ذاتها بما يخرجها من متاهة الذاكرة المثقوبة ويعيدها إلى وهج ذاكرة الشعب الفلسطيني وما يجترحه من
مقاومة وقدرة على الصمود وقدرة على تح ّمل األلم وقدرة على بذل التضحية وقدرة على االنتفاض وقدرة
على مجابهة عدو يتفوق عليه ماديا ً ألوف المرات ومع ذلك يقف ويجابه ويتصدى ويستشهد وير ّد بما ملكت
يداه؟
التعامل مع هذا السؤال ليس رياضة ذهنية ،بل عملية إعادة بناء وتقويم شاملة للخيارات :سياسياً،
اجتماعياً ،اقتصادياً ،ثقافياً ،تنظيميا ً (بما يشمل القوى السياسية وم.ت.ف .والسلطة الفلسطينية
والمنظمات الشعبية واألهلية) وبناء أسس استرتيجية التحالف االجتماعي والقومي واإلقليمي والدولي
بما ينسجم مع أهداف عملية إعادة البناء المشار إليها ،وبما يتناغم وينسجم مع تاريخ وإرادة وحقوق
ومقاومة الشعب الفلسطيني وإرادته وحقوقه ومقاومته ...عملية تعني في بعض جوانبها نفض الواقع
تماما ً وتحمل آالم التجديد وصعوبات البناء ...وغير ذلك ستستمر المأساة وستواصل الذاكرة المثقوبة
فعلها حتى النهاية.
(« -)1من المعروف أن ماركس حذر عمال باريس في خريف سنة  1870قبل الكومونة بعدة أشهر من
أن أي محاولة إلسقاط الحكومة ستكون حماقة دفع إليها اليأس ،لكن عندما فرضت على العمال المعركة
الفاصلة في آذار  ،1871وعندما قبلها هؤالء وغدت االنتفاضة أمرا ً واقعاً ،حيّا ماركس الثورة البروليتارية
بمنتهى الحماسة رغم نذر السوء .لم يص ّر ماركس على اتخاذ موقف متحذلق وإدانة الحركة «باعتبارها
جاءت في غير أوانها» مثلما فعل الماركسي الروسي المرتد سيئ السمعة بليخانوف ،عندما كتب في
تشرين الثاني  1905مشجعا نضال العمال والفالحين لكنه راح يصيح بعد كانون األول 1905على طريقة
الليبراليين «ما كان ينبغي حمل السالح».
لم يكتف ماركس باإلعجاب الحماسي ببطولة أصحاب الكومونة الذين «هبوا القتحام السماء» على حد
تعبيره .فقد رأى في هذه الحركة الثورية الجماهيرية – وإن لم تحقق هدفها  -خبرة تاريخية ذات أهمية
كبرى ،وخطوة إلى األمام للثورة البروليتارية العالمية ،أهم من مئات البرامج والمناقشات .ووضع ماركس
نصب عينيه مهمة تحليل هذه التجربة واستخالص الدروس التكتيكية منها وإعادة النظر في نظريته على
ضوئها»( .الدولة والثورة – لينين).

