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اليمن :الثورة الثانية
} حميدي العبدالله
اندلعت في اليمن عام  1962ثورة أطاحت بالنظام اإلمامي ،ونقلت
اليمن من غياهب القرون الوسطى إلى القرن العشرين ،ولكن درجة
التخلّف وانتشار الفقر ،وحالة االضطراب المتواصلة ،والتدخالت
حجمت الثورة ومنعتها
الخارجية ،ال سيما من الغرب والسعوديةّ ،
وأسست الندالع ثورة ثانية.
من تحقيق أهدافها الكبرىّ ،
عندما بدأت موجة «الربيع العربي» تح ّرك الشعب اليمني من جديد،
وحاول استكمال مهام الثورة األول��ى ،ولكن التدخالت الخليجية،
وتحديدا ً من قبل السعودية ،وتدخالت الحكومات الغربية ،أجهضت
التحرك الشعبي واختزلت الثورة بعملية تغيير وجوه النظام عبر
استبدال الرئيس علي عبدالله صالح بنائبه الرئيس الحالي لليمن.
أث��ار ذل��ك ح��االً من اإلح�ب��اط والسخط وأدى إل��ى ان��دالع الثورة
اليمنية الثانية ،أي الثورة التي يشكل ح��زب أنصار الله عمودها
الفقري ،وبديهي أنّ عوامل نجاح الثورة الثانية متوفرة بقوة إلى
درجة يسهل معها استنتاج االنتصار ،وتكمن هذه العوامل باآلتي:
أوالً :حجم التأييد وااللتفاف الشعبي ح��ول الشعارات وخطة
العمل التي عرضها زعيم حزب «أنصار الله» عبد الملك الحوثي في
خطبه وإنذاراته التي وجهها للحكومة الحالية وللدول والجهات التي
تقف وراءه��ا .ومن شاهد حشود الجماهير في ش��وارع صنعاء ال
أي شك في مستوى االلتفاف الشعبي حول شعارات الثورة
يخالجه ّ
التي يقودها أنصار الله.
ثانياً :النجاحات العسكرية التي حققها «أنصار الله» ض ّد القوى
الرجعية وبقايا النظام القديم ،إذ أثرت هذه االنتصارات على مجمل
التوازن بين القوى الداعمة للثورة والتغيير وبين القوى المتمسكة
بالنظام الحالي.
ثالثاً :نجاح حزب «أنصار الله» في المزاوجة بين العمل السياسي
الجماهيري والعمل العسكري على نحو يساعد في أن يغذي العمل
العسكري العمل السياسي والجماهيري ويحميه من بطش السلطة،
ويساعد العمل السياسي الجماهيري على تزخيم العمل العسكري
وجعله امتدادا ً للعمل السياسي بأشكال أخ��رى ،ون��ادرا ً ما هُزمت
حركة ثورية أحسنت عملية المزاوجة بين العمل العسكري والعمل
السياسي الجماهيري.
رابعاً :طبيعة الخطاب الوحدوي الذي يتبناه «أنصار الله» على
الرغم من محاوالت دمغهم بتهمة الطائفية ،ووض��وح وطنية هذا
الخطاب في عدائه للغرب ولـ»إسرائيل» ،وتمسكه بحقوق المواطنين
والعمل على تحقيقها في وجه ازدراء السلطة لهذه الحقوق.
خ��ام�س�اً :واقعية ال�ش�ع��ارات السياسية والمطالب التي رفعها
هذا التيار ،والتي تمركزت حول ثالثة شعارات يصعب على أحد
رفضها ،وهي استقالة الحكومة الحالية ،وإلغاء سياسة «الجرعة»
التي أدّت إلى رفع أسعار المشتقات النفطية ،وتطبيق «مخرجات»
مؤتمر الحوار الوطني.
بديهي أنّ هذه الشعارات تعبّر عن مصالح ك ّل اليمنيين ،أو على
يفسر هذه المشاركة
األق ّل األغلبية الساحقة منهم ،وهذا هو الذي ّ
العارمة ف��ي المسيرات واالع�ت�ص��ام��ات التي دع��ا إليها عبد الملك
الحوثي.

�آراء
غزة تنت�صر :العدو بين الخيارات ال�صعبة
والحلول المكلفة
} د .مصطفى يوسف اللداوي
ظنّ العدو الصهيوني أنّ عدوانه على قطاع غزة سيكون
مشابها ً العتداءاته السابقة ،وأنّ أيام العدوان لن تتعدّى
الشهر بأيّ حالٍ ،وإنْ تجاوزت الشهر فبأيا ٍم قليلة كعدوانه
على لبنان في العام  ،2006ال��ذي استم ّر ثالثة وثالثين
يوماً ،انتهت بعدها كافة العمليات العسكرية ،بقرا ٍر صدر
عن مجلس األمن الدولي ،أخرج الكيان من الحرج الذي وقع
فيه ،مسلّما ً بعجزه عن طرد المقاومة إلى شمالي الليطاني،
وفشله في نزع سالحها ،وتصفية قيادتها ،وتفكيك بنيتها
العسكرية والتنظيمية ،ما جعله يقبل باألمم المتحدة،
لتنوب عنه في تحقيق ما عجز عن تحقيقه.
لكن قيادة العدو «اإلسرائيلي» ،السياسية والعسكرية قد
أخطأت الحساب ،ولم تحسن التقدير ،ولم تأتِ النتائج وفق
صدم العدو الصهيوني بك ّل أركانه أمام ثبات المقاومة
ظنهاُ ،
وصمودها ،وغنى مخازنها ،وثراء مستودعاتها ،وعنفوان
شبابها ،وقوة مقاوميها ،وجرأة قادتها ،وصمود شعبها،
وقدرته الكبيرة على الصبر والتح ّمل والثبات ،فما شكى وال
أَنَّ  ،وال بكى وال تذ ّمر ،وال تب ّرم وال تأ ّوه ،بل سبق المقاومة
ّ
وحضها على الثبات في الميدان ،والصمود في
في مواقفها،
المفاوضات ،وعدم تقديم تنازالتٍ للعدو أيا ً كانت ،بحجة
أنّ الشعب قد تعب ،وأنّ ما أصابه أكبر من قدرته على
االحتمال ،وأنّ ما ينتظره في حال مواصلة العدوان سيكون
مزلزال ً ومرعباً ،وسيكون أش ّد وأقسى مما يتو ّقعون.
أم��ام ال��ورط��ة العسكرية ،والمغامرة غير المحسوبة
�ح على
العقبات ،والعجز الفاضح عن تحقيق نص ٍر واض� ٍ
المقاومة الفلسطينية ،باتت خيارات العدو «اإلسرائيلي»
للخروج من المأزق محدودة جدا ً ولكنها واضحة ،وأصبح
يعرفها السياسيون والعسكريون ،والمراقبون والمواطنون
على السواء ،وهي جميعها بالنسبة إلى حكومة الكيان
الصهيوني خياراتٌ سيّئة ،ال تتناسب مع الطموح ،وال تلبّي
اآلمال التي كانوا يم ّنون أنفسهم بها ،فاالختيار والمفاضلة
بينها بالنسبة إلى العدو الصهيوني سيّئة ومحرجة.
لكن أصبح لزاما ً على الحكومة اإلسرائيلية أن تق ّرر،
فالوقت لم يعد في صالحها ،والظروف باتت ال تخدمها،
ومعسكر الحلفاء وإنْ كان صادقا ً في حلفه االستراتيجي
مع الكيان الصهيوني ،وال يتخلّى عنه ،وال يتركه في أزمته
وحيداً ،إال أنه أخذ يتذ ّمر ويشكو ،وربما شرع بعضهم في
ممارسة الضغط على الحكومة «اإلسرائيلية» ،وإنْ بدا
ضغطا ً خفيا ً غير ظاهر ،ناعما ً غير خشن ،دبلوماسيا ً غير
فظ ،إال أنه ّ
يدل على غضب الحلفاء ،ويبدي عدم رضاهم عن
أداء وسياسة الحكومة «اإلسرائيلية».
كما بات من الواضح للعدو اإلسرائيلي أنه من المستحيل
نزع سالح المقاومة ،أو تفكيك بنيتها العسكرية ،أو القضاء
على قياداتها السياسية والعسكرية ،وإنْ كان قد نجح في
اغتيال بعضهم ،إال أنه يدرك أنّ قيادة المقاومة ما زالت
بخير ،وأنّ مؤسساتها متماسكة ،وتنظيماتها قائمة وقوية،
وقدراتها على التواصل والتنسيق واالجتماع ما زالت كبيرة،
فضالً عن قدرتها على الصمود والمواصلة ،بل إنها تبدي

رغب ًة في المواجهة ،وتتحيّن فرص االشتباك ،وتعتقد بأنها
قادرة بريا ً على تحقيق بعض الكسب العسكري على الجيش
«اإلسرائيلي».
على حكومة العدو الصهيوني أن تق ّرر في األيام القليلة
القادمة ماذا ستفعل ،وكيف ستتص ّرف ،إذ من المستحيل
عليها وعلى المجتمع ال��دول��ي أن تستم ّر في المراوحة
مكانها ،من دون أن تخطو خطوة إلى األمام أو إلى الخلف،
أو أن تركب حافل ًة صديقة تقلها وتنقلها إلى نقط ٍة آمنة،
أو أن تحقق أهدافها التي أعلنتها ،وهذا أم ٌر بات في حكم
المستحيل وغير الممكن.
ك��ان ل��زام�ا ً على الحكومة اإلسرائيلية وق��ي��ادة جيش
العدوان االختيار بين جملة خيارات صعبة ومعقدة:
ـ ال��ق��ب��ول ب��ال��ش��روط اإلن��س��ان��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة للشعب
الفلسطيني ،ومواصلة المفاوضات عبر الوسيط المصري،
وعلى أساس الورقة المصرية التي عدّلها الوفد الفلسطيني
المفاوض ،على أن يلتزم ما يت ّم االتفاق عليه ،ويق ّر بأنّ
العودة إلى الحال السابق غير ممكن ،وأنّ إق��رار سياسة
التهدئة مقابل التهدئة غير مجدية ،ألنها ستقود حتما ً إلى
حرب جديدة.
ٍ
ـ مواصلة العدوان ،والدخول في حرب استنزاف طويلة،
وتح ّمل نتائجها على «اإلسرائيليين» واقتصادهم وحياتهم
العامة ،باإلضافة إلى صورة العدو السيّئة لدى المجتمع
الدولي ،في ظ ّل التدمير والخراب وقتل المدنيين واستهداف
المؤسسات ،واستخدام القوة المفرطة ،واألسلحة المح ّرمة
دولياً ،علما ً أنّ المقاومة كانت ستمضي في حرب االستنزاف،
شعب محتلة أرضه ،وبين عدو
ألنها الحالة الطبيعية بين
ٍ
غاصب يحت ّل األرض وينتهك المح ّرمات.
ٍ
ـ إعادة احتالل قطاع غزة ،عبر اجتياح بري واسع ،علما ً
أنّ العملية البرية ستكلف العدو الكثير ،وسيتكبّد فيها
خسائر فادحة في األرواح والمعدات والممتلكات واالقتصاد
وكافة مرافق الحياة ،وسيكون مضطرا ً للبقاء في قطاع غزة
لسنوات عدة ،يتح ّمل فيها كافة المسؤوليات تجاه الشعب
الخاضع لسلطته.
ٍ
طرف واحد،
أو أن توقف العمليات الحربية العدوانية من
وتتعامل مع األحداث بما يناسبها ،وهي حالة تشبه حرب
االستنزاف ،وقد تقود إليها ،كما قد ت��ؤدّي في حال وقوع
حرب جديدة ،أو القيام بأعما ٍل
خسائر كبيرة إلى نشوب
ٍ
انتقامية واسعة.
ـ أن تقبل بإحالة قضية قطاع غ��زة إل��ى مجلس األمن
الدولي ،لتتك ّفل الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا ودول
أوروبا الغربية ،بتحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالقوة ،وهو
الخيار األنسب واألفضل لها ،إذ ترغب في أن تشرك المجتمع
الدولي كله في مراقبة قوى المقاومة ،ومنع تسليحها،
وتجفيف منابعها العسكرية ،مقابل خدماتٍ إنسانية كبيرة
تؤدّيها األمم المتحدة برعايتها وتحت إشرافها لسكان قطاع
غزة.
أي��ا ٌم قليلة للموازنة بين الخيارات اآلنفة ،ثم انجلت
الصورة ،فكان االنتصار.

الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين تعيد بمقاومتها وح�ضورها
االعتبار للي�سار الفل�سطيني ...فهل �سيكون بمقدورها توحيده؟
نصار ابراهيم
} ّ
الصمود والمقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة قد تشكل لحظة
قطع سياسي وثقافي واجتماعي إيجابي في التجربة الفلسطينية
الممتدة ...غير أنّ ذلك مشروط بقدرة واستعداد القوى السياسية
الفلسطينية عامة ،وقوى اليسار الفلسطيني خاصة ،على استثمار
دروس هذه التجربة واالرتكاز عليها إلطالق عملية تقييم ونقد وإعادة
بناء استراتيجية للذات الوطنية على مختلف المستويات.
فقد جاء العدوان الوحشي األخير على الشعب الفلسطيني وقواه
المقاومة في غزة في تموز  2014في لحظة قاسية فلسطينيا ً وإقليمياً،
حيث كان الواقع الفلسطيني وال يزال يعاني من أزمة عميقة وعلى
مختلف األصعدة؛ تجلّى ذلك بشكل رئيسي في مفاعيل االنقسام
الداخلي وتأثيراته على النضال الوطني الفلسطيني التح ّرري؛ إضافة
إلى استمرار الحصار على غزة ،ث ّم محاوالت الهبوط بمفهوم المقاومة
هناك ،لتصبح معادال ً ضيّقا ً لحركة حماس ،وهنا ليس المقصود
بالتأكيد التقليل أو القفز عن دور وقوة حركة حماس ،بل المقصود
كشف أبعاد وأهداف المحاولة المنهجية والمنظمة لربط تلك المقاومة
وغزة بالمجمل واختصارهما بحركة حماس ،أيّ بذات الصورة التي
تجري فيها عملية اختصار الضفة الفلسطينية في حركة فتح.
وفي ذات السياق تأتي اإلشكاليات التي ترتبت على سياسات
وتكتيكات حركة حماس التي أصبحت محكومة بذات المعادلة التي
حكمت مواقف وسلوك حركة فتح منذ توقيع اتفاقيات أوسلو ،أيّ
معادلة السلطة والمقاومة التي انتهت إلى ما يشبه ابتالع السلطة
لحركة فتح وإخضاعها لسقف السلطة وتوازنات المصالح ومراكز
القوى فيها ،هذا باإلضافة إلى حالة االرتباك التي سادت في حركة
حماس على صعيد تحديد األولويات ،الناتجة عن إشكالية العالقة مع
حركة اإلخوان المسلمين م ّما أض ّر وبعمق بصورة وتحالفات حماس
كحركة مقاومة وطنية تح ّررية فلسطينية.
ومما ضاعف من حدة األزم��ة وبنيويتها في الواقع الفلسطيني
أيضا ً تجويف الحركة السياسية واالجتماعية في الضفة الفلسطينية
من مضامينها الكفاحية في سياق ديناميات اإلخضاع والترويض
السياسي واالقتصادي والثقافي واألمني المتواصل ،باإلضافة
إلى األزمة االقتصادية وارتفاع معدالت البطالة والفقر ،األمر الذي
حشر الحركة السياسية والشعبية في الضفة الفلسطينية ضمن
سقف الخيارات السياسية المحكومة بمعادلة التفاوض والعمل
الديبلوماسي وال شيء أبعد من ذلك ،ترافق ك ّل ذلك مع انغالق أفق
التسوية السياسية في ظ ّل التعنت «اإلسرائيلي» ورفض االعتراف
بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمها حق العودة ،ومواصلة
سياسة االستيطان في الضفة عموما ً وفي القدس المحتلة والمحاصرة
على وجه الخصوص.
مجمل المظاهر المشار إليها أعاله كانت تتحرك ضمن سياقات
إقليمية وتح ّوالت استراتيجية كبرى يشهدها الشرق األوسط بك ّل ما
يرافقها من تدخالت خارجية ومن تغيّرات في موازين القوى ،وحالة
استقطاب طائفي وديني وعنف اجتماعي وسياسي وثقاف يشامل.
ف��ي ض��وء م��ا تقدم تأتي أهمية وقيمة النهوض ب��دور اليسار
الفلسطيني كمهمة وطنية حيوية لتثمير نتائج صمود ومقاومة الشعب
الفلسطيني في غزة ...فالصمود الشعبي والمقاومة الفلسطينية في
غزة تضع جميع القوى السياسية الفلسطينة ،وخاصة قوى اليسار
الفلسطيني ،أمام مرحلة ومهام وتحديات نوعية بالكامل ،إنها فرصة
تاريخية ،إن جاز التعبير ،لكي تعيد قوى اليسار الفلسطيني قراءة
واقعها ودورها وبناها وأدائها بهدف االرتقاء إلى مستوى األسئلة
واالستحقاقات الوطنية المطروحة ...وهذا غير ممكن بدون إطالق
حالة من الفعل والتفاعل الداخلي ،بحيث تتخطى تلك القوى السقوف
والبنى التي حكمت أدائها في السنوات الماضية ،مما دفعها نحو
هوامش الفعل الوطني وأبقاها تحت رحمة ثنائية فتح – حماس...
األمر الذي أفقدها ،وبصورة كبيرة ،المبادرة والقدرة على التأثير الوازن
في حركة التناقضات الفلسطينية بأبعادها وتجلياتها المتن ّوعة  .
لقد جاء الدور المميّز والحضور الفاعل للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين أثناء العدوان الوحشي على غزة ليعيد االعتبار لدور قوى
اليسار الفلسطيني ولو بصورة نسبية ...بل يمكن القول إنها أنقذت
هذا اليسار من التالشي بالمعنى السياسي والفكري ...ذلك اليسار
الذي دخل ومنذ أوسلو في حالة من الضياع واالرتباك في ظ ّل معادلة
ثنائية فتح – حماس ،األمر الذي أفقد المجتمع الفلسطيني وبصورة
موضوعية قوة أساسية كان عليها أن تقوم بدورها ووظيفتها سياسيا ً
وثقافيا ً واجتماعيا ً كقوة قادرة على حفظ أو فرض التوازن وكسر
تلك الثنائية الضارة من دون التقليل من أهمية ودور ومكانة ك ّل من

الحركتين في النضال الوطني الفلسطيني.
بطبيعة الحال ال تقصد هذه المقاربة إغفال أو تجاهل دور قوى
المقاومة الفلسطينية األخرى وخاصة حركة حماس وحركة الجهاد
اإلسالمي اللتان تصدّرتا نوعيا ً وسياسيا ً مشهد المواجهة ...باإلضافة
إلى كتائب األقصى وألوية الناصر صالح الدين وعبد القادرالحسيني
وفصائل المقاومة الشعبية وكتائب جهاد جبريل وغير ذلك من القوى
المقاتلة في الميدان ،بل هي محاولة لالرتقاء بالذات وب��األدوار من
على قاعدة التكامل والتشابك في سياق دينامية وطنية شاملة ترتقي
إلى مستوى التضحيات والبسالة التي أبداها الشعب الفلسطيني
في مقاومته للعدوان الوحشي المستمر على غزة وعبر نضاالته
المتواصلة على م ّر التاريخ ...هذا يعني أنّ ذات األسئلة والتحديات
مطروحة أيضا ً على القوى األخرى وبذات القوة ...فهذه فرصة لكي
تعيد القوى السياسية الفلسطينية جميعها تقييم واقعها وأدوارها
بهدف تجديد بناها وخطابها واستراتيجيات عملها مستندة في ذلك
إلى الحقائق والنتائج والدروس التي أفرزتها التجربة الفلسطينية
الممتدّة والتي ت ّوجت بالمقاومة الباسلة والصمود الشعبي الحاسم
في غزة وعلى مختلف المستويات.
إذن ،ال��واق��ع الفلسطيني بجوانبه المختلفة يضع القوى
السياسية أم��ام أسئلة وتحديات جدية أه ّمها غياب استراتيجية
وطنية ت��ق��وم على ال��ت��وازن بين م��ه��ام ال��ت��ح� ّرر الوطني وإن��ه��اء
االح����ت��ل�ال وت��ح��ق��ي��ق ط���م���وح���ات ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي في
ال��ح��ري��ة واالس��ت��ق�لال وم��ه��ام ال��ب��ن��اء االج��ت��م��اع��ي وتلبية حقوق
واحتياجات المجتمع الفلسطيني االقتصادية واالجتماعية.
ه��ذه التحديات العميقة والمفصلية تؤشر إل��ى ضعف وهامشية
ق��وى اليسار الفلسطيني ،ال��ت��ي وب��ال��رغ��م م��ن ك�� ّل تاريخها في
النضال الوطني وما قدمته من تضحيات ،فهي تكاد تكون غائبة
ع��ن الفعل وال��م��ب��ادرة ،والمقصود بهذا ال��ق��درة على التأثير في
األح���داث وال��ت��ص��دي ال��ح��ازم لعملية تصفية الحقوق الوطنية
الفلسطينية ،التي كانت تجري في إط��ار ديناميتين أساسيتين:
األولى :سياسات االحتالل «اإلسرائيلي» القمعية والعنصرية ض ّد
الشعب الفلسطيني سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعياً.
الثانية :حالة االنقسام الفلسطيني وم��ا يرافقها م��ن عملية
استقطاب سياسي واجتماعي على أساس ثنائية فتح  -وحماس
وم��ا ترتب على ه��ذا االنقسام من ض��رب لمفهوم الوحدة الوطنية
الفلسطينية سياسيا ً واجتماعيا ً وجغرافياً ،وأيضا ً تعطيل مؤسسات
الشعب الفلسطيني سواء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
أو مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية واالتحادات الشعبية.
انطالقا ً من هذه الحقائق فإنّ هناك مجموعة من األسئلة األساسية
التي ت��واج��ه ق��وى اليسار الفلسطيني ف��ي ه��ذه المرحلة ومنها:
هل قوى اليسار الفلسطيني تملك القدرة واإلرادة على إعادة تجديد ذاتها
داخلياً ،وكيف؟ وهل هي قادرة على صياغة استراتيجية موحدة لقوى
اليسار الفلسطيني ،سياسيا ًوتنظيمياً ،لكي تجيب على األسئلة الحارقة
التي يواجهها الشعب الفلسطيني ،سياسيا ً واجتماعيا ً واقتصادياً؟
وهل قوى اليسار الفلسطيني قادرة على تقديم نفسها كقوة سياسية
واجتماعية وثقافية ونضالية تكسر معادلة االستقطاب الضارة بين
حركة حماس ،بخياراتها االجتماعية والثقافية التي تقوم على مقاربة
اإلسالم السياسي الذي يعيش أزمة في مصر وسورية وتونس وليبيا
وتركيا من جانب ،وحركة فتح التي تتموضع خياراتها في سياق
التجربة النيوليبرالية سياسيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً من جانب آخر؟
التصدّي لهذه األسئلة وغيرها سيحدّد مستقبل ودور قوى اليسار
الفلسطيني ،ولن ينقذ هذا اليسار إلقاء مسؤولية ما يجري في الواقع
الفلسطيني على حركتي حماس وفتح ،بل إنّ ضعف اليسار وتش ّتته
وجموده وفقدانه للمبادرة والحيوية يح ّمله مسؤولية أساسية عن
تهميش دوره الموضوعي ،الذي من المفروض أن يشكل قوة إنهاض
وقوة تصحيح الختالل المعادالت الفلسطينية.
ف���إذا ل��م يتميّز ال��ي��س��ار الفلسطيني بالحيوية وال��م��ب��ادرة
ف��ي م��ج��اب��ه��ة األس��ئ��ل��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة
ال��ت��ي ي��ف��رض��ه��ا ال���واق���ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ،ف����أيّ ي��س��ار ه��و إذن؟!
اآلن ه��ي لحظة مناسبة لكي ي��غ��ادر اليسار الفلسطيني حالة
االرتباك والهامشية نحو المبادرة والفعل ،وإذا لم يبادر فسيختفي
ع��ن م��س��رح األح����داث وال��ت��اري��خ ،فالشعب الفلسطيني يراقب
�ح��ي ،وف��ي ال��وق��ت نفسه يتابع م��ا يجري
وينظر ويعاني وي��ض� ّ
على المستوى العربي والعالمي ،وه��و ي��درك ف��ي أعماقه حالة
االرت��ب��اك وال��ت��ردّد والميوعة التي تحكم مواقف وممارسة قواه
السياسية بمختلف أطرافها في التعامل مع اللحظة التاريخية.
هي لحظة مناسبة لقوى اليسار الفلسطيني ليتح ّرك ،ذلك ألنّ طرفي

حالة االنقسام واالستقطاب في الشارع الفلسطيني (حركة فتح
وحركة حماس) يعانيان من أزمات جدية ،وخياراتهما ورهاناتهما
دفعت بالشعب الفلسطيني وحقوقه نحو زاوي��ة خطرة ،فحركة
حماس ،ومع ك ّل التقدير لدورها وتضحياتها الهائلة ،إال أنّ ذلك ال
يلغي مظاهر اإلرباك واألزمة التي تواجهها على المستوى السياسي
بعد تموضعها األخير وربط مصيرها بمصير حركة اإلخوان المسلمين
في المنطقة والتي باتت تواجه أزمة جدية في مصر وسورية وتركيا،
كما أنّ حركة فتح أيضا ً تعيش حالة أزمة سياسية وثقافية في ظ ّل
فشل مشروعها السياسي في الرهان على أوسلو والدور األميركي ،كما
فشل خيارها االقتصادي عبر فشل سياسة االنفتاح واالرتباط بالبنك
الدولي والتمويل الخارجي بك ّل اشتراطاته.
إذن ...هي لحظة مناسبة أم��ام ق��وى اليسار الفلسطيني لكي
تتجاوز أزمتها البنوية العميقة أي��ض �اً ،وأن ت��ق �دّم مشروعها
واستراتيجيتها الجديدة ،ولكن هذا مشروط بقدرتها على تقديم
قراءة شاملة وعميقة للتح ّوالت السياسية التي تجري في المنطقة
والعالم وانعكاسها على القضية الفلسطينية ،وأيضا ً إعادة تجديد
مشروعها االجتماعي الثقافي الذي يدافع عن حقوق غالبية الشعب
الفلسطيني من الفقراء والعمال والطبقة الوسطى التي تدفع ثمن
خيارات القوى الرجعية الدينية والقوى الرجعية النيوليبرالية.
فقوى اليسار الفلسطيني مطالبة اآلن بتقديم بديلها الوطني التح ّرري
الديمقراطي سياسيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً وثقافيا ً وكفاحياً .أيّ
البديل ال��ذي يتجاوز إشكاليات األزم��ة السياسية البنوية التي
تعاني منها حركتا فتح وحماس بما يعيد القضية الفلسطينية
بأسئلتها المتشابكة إلى مكانتها الطبيعية كقضية تح ّرر وطني
وديمقراطي تقف في قلب المشروع القومي والعروبي التقدمي الذي
تشكل مساحة العالم العربي السياسية واالجتماعية والثقافية
واالقتصادية إطار فعله الثابت ،وهذه ليست مقاربة اختيارية بل
شرط موضوعي ،يستند إلى حقيقة أنّ القضية الفلسطينية وما يرتبط
بها من مقاومات هي مك ّون طبيعي في منظومة النهوض والمقاومة
العربية في مواجهة المنظومة االستعمارية الرجعية الصهيونية
النقيضة التي تفعل وتتفاعل في عموم مساحة العالم العربي.
لقد هيّأ دور الجبهة الشعبية المميّز في المقاومة البطولية في غزة
الفرصة لكي تجدّد الجبهة الشعبية ذاتها أوالً ،وأن تشكل قوة قائدة
إلعادة بناء وتوحيد قوى اليسار الفلسطيني ثانياً ...وك ّل ذلك كي
يلعب اليسار دوره على المستوى الوطني والقومي ثالثاً .فالجبهة
الشعبية بما تمثله من مصداقية وق��درة على النهوض وتجاوز
الصعوبات ،إضافة إل��ى دوره��ا الفاعل في المقاومة وحضورها
الجماهيري واألخالقي والمعنوي في الوعي الجمعي الفلسطيني
يضعها أم��ام مسؤولية إنهاض وتوحيد اليسار الفلسطيني بك ّل
ما يمثله من رؤية سياسية وثقافية وكفاحية في النضال الوطني
الفلسطيني التح ّرري.
ال يعني هذا التمييز للجبهة الشعبية بحال من األحوال االستخفاف
بأدوار أو أي تنظيم يساري فسطيني آخر ...بل إنّ هذا الواقع يفرض
على قوى اليسار الفلسطيني بمجملها االستفادة من الفرصة والقوة
الدافعة التي أعطتها الجبهة الشعبية لتلك القوى من خالل دورها
المميّز وتضحياتها الكبرى في ملحمة المقاومة الفلسطينية أثناء
الحرب العدوانية األخيرة ،والبناء على ذلك لكي تنهض قوى اليسار
الفلسطيني ،وبما يستجيب لدورها الموضوعي في النضال الوطني
الفلسطيني ،بالتأكيد هذه ليست عملية سهلة ...ولكن ليس هناك
خيار آخر سوى مواصلة السير في ظالل اآلخرين.
وفي ذات السياق من الضروري التنويه إلى أنّ مقاربة نهوض
قوى اليسار الفلسطيني يجب التعامل معه كعامل قوة لمجمل حركة
التح ّرر الوطني الفلسطيني بكافة أطيافها ،بما يحمي تلك الحركة
من الوقوع تحت سطوة وثقافة الهيمنة واألحادية أو حتى الثنائية،
فما يناسب طموحات وتضحيات الشعب الفلسطني هو قوس قزح
سياسي فلسطيني يحتفظ فيه كل لون بجماله ودوره ووظيفته من
على قاعدة التمسك بوحدة وحقوق الشعب الفلسطين وحماية أهدافه
الوطنية والقومية.
خالصة القول إنّ تجربة المقاومة والصمود العظيم في غزة يجب
أن تتح ّول إلى قوة إنهاض وطني شامل لتجاوز المرحلة السابقة
والتأسيس لمرحلة قادمة ،غير أنّ ذلك ال يمكن أن يتحقق إال إذا جرت
عمليات قطع حاسمة مع ك ّل العوامل والسياسات والثقافة والممارسة
والبنى والعالقات التي دفعت بالشعب الفلسطيني ونضاله الوطني
نحو دوائر األزمة واإلحباط ،والتأسيس لديناميات النهوض الوطني
الشامل ،فهل ستتجاوز القوى السياسية والنخب والحركة االجتماعية
الفلسطينية ذاتها وواقعها المأزوم لكي تؤ ّمن شروط نجاح هذه المهمة
الوطنية الكبرى؟

انت�صرت فل�سطينُ ...
وهزمت «�إ�سرائيل»
} رامز مصطفى
«انتصرت فلسطين ،وهُ زمت إسرائيل» .كالم ليس بقصد
الترف ،أو للتقليل من حجم الخسائر والتضحيات التي قدمها
شعبنا في قطاع غزة على مدار أيام العدوان الهمجي الذي
استم ّر واحد وخمسين يوماً ،وقد أخذ في طريقه ك ّل ما وصلت
إليه آلة قتله وإجرامه وإرهابه ،إالّ ود ّم��ره ،من بشر وحجر
وشجر.
يكفي أنّ شعبنا بمقاومته ومناضليه لم يرفع الراية
البيضاء ،ولم تركع غ��زة .واستمروا في مواجهة العدوان
طيلة أي��ام ال��ح��رب ،وف��ق معادلة التكامل بين الصمود
والبسالة ...هذا انتصار .أن تستمر عملية إطالق الصواريخ
منذ الدقائق األول��ى للعدوان وحتى الدقائق األخيرة لهذا
العدوان ...هذا انتصار .أن يبقى الشعب الفلسطيني وبرغم
جسامة التضحيات من شهداء وجرحى ودمار هائل ،يقول إن
المقاومة هي عزتنا وكرامتنا ،ونحن فداء للمقاومين األبطال،
ونحن معهم حتى الرمق األخير ...هذا انتصار .أن تتحقق
الوحدة الوطنية في الميدان بين ك ّل الفصائل ...هذا انتصار.
أن يذهب الفلسطينيون بوفد موحد إلى مفاوضات القاهرة...
هذا انتصار .أن تفرض المقاومة على العدو معادلة األلم
والوجع والمعاناة والرعب ...هذا انتصار .أن تذهب المقاومة
في معركتها خلف خطوط العدو ،وتهاجم مواقعه وقواعده
البرية والبحرية ...هذا انتصار .أن ترسل المقاومة طائرات
من دون طيار إلى عمق األراض��ي الفلسطينية المحتلة...
ه��ذا انتصار .أن تمنع المقاومة العدو من تحقيق أه��داف
عدوانه ...هذا انتصار .أن تفرض المقاومة نفسها بقوة من
خالل سالحها ورجالها ...هذا انتصار .أن تعيد المقاومة
للقضية الفلسطينية ألقها على أنها قضية مركزية ...هذا
انتصار .أن تتمكن المقاومة من كشف «إسرائيل» وفضحها
أمام الرأي العام العالمي ،على اعتبار أنها مجرمة ومارقة...
ه��ذا انتصار .أن تخرج ال��ش��وارع في أوروب���ا وأميركا في
تظاهرات مندّدة وشاجبة للعدوان وجرائمه ومجازره بحق
الفلسطينيين ...هذا انتصار .أن تستقيل وزيرة بريطانية من
حكومة كاميرون ،احتجاجا ً على ما يتع ّرض له الفلسطينيون
في قطاع غزة ...هذا انتصار .أن ترغم المقاومة حوالي خمسة
ماليين مستوطن على النزول إلى المالجئ ...هذا انتصار .أن
يقف طفل فلسطيني على شاشة قناة «الميادين» ليقول« :دمنا
ما بروح هيك »...هذا انتصار .أن يرفع الفلسطينيون األعالم
الفلسطينية ،فوق أنقاض منازلهم المد ّمرة ...هذا انتصار .أن
ُتبقي المقاومة على أنفاقها تعمل حتى لحظة توقف العدوان...
هذا انتصار .أن ُتحسن المقاومة في اختيار حلفائها في طهران
ودمشق وحزب الله ...هذا انتصار .أن تفاجئ المقاومة العدو
بإمكانياتها وقدراتها وصمودها وبسالتها ...هذا انتصار.
أن ال يتمكن العدو من دفعنا إلى الكفر بأمتنا رغم مشهد
التخلّي ...هذا انتصار .أن يخرج شعبنا في أراضي فلسطين
التاريخية والقدس لنصرة أهلهم وشعبهم في قطاع غزة...
هذا انتصار .أن ينتفض أهلنا في الضفة الغربية ويسقط من
بينهم شهداء ،فدا ًء ألهلنا في غزة ...هذا انتصار .أن تخرج
المخيمات الفلسطينية في الشتات يوميا ً لنصرة قطاع غزة
والتوحد ...هذا انتصار .أن تنجح المقاومة
في مشهد الوحدة
ّ
في حرب اإلرادات واألدمغة ...هذا انتصار .أن تتمكن المقاومة
من كسر هيبة الجيش الذي ال يُقهر ،وتح ّوله إلى جيش يُقهر...
هذا انتصار .أن تحرم المقاومة العدو الصهيوني من إمكانية
ترميم قدرة الردع لديه ،وتسقطها نهائياً ...هذا انتصار .أن
تفرض المقاومة على المستوطنين في غالف قطاع غزة ،الهرب
من المستوطنات ...هذا انتصار .أن تتمكن المقاومة من إغالق
المجال الجوي في الكيان ،أمام شركات الطيران العالمي...
هذا انتصار .أن يقف اآلب��اء واألمهات وال��زوج��ات واألبناء
والبنات في حضرة استشهاد أبنائهم ،ويقولون العوض على
الله ،المهم المقاومة ...هذا انتصار .أن تأسر المقاومة جنودا ً
للعدو ...هذا انتصار .أن تتح ّول دبابات العدو وآلياته ،إلى
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خردة حديدية ...هذا انتصار .أن تسيطر المقاومة على طائرة
صهيونية من دون طيار ...هذا انتصار.
عندما ال يحزم الفلسطيني حقائبه هارباً ...هذا انتصار.
عندما تخرج النسوة الفلسطينيات يزغردن ويرشن األرز...
هذا انتصار .عندما يخرج رجل الدين المسيحي ،يقول إذا د ّمر
العدو المساجد ،فارفعوا اآلذان في كنائسنا ...هذا انتصار.
عندما يلقي العدو على القطاع من المتفجرات ،ما يوازي
قنبلتين نوويتين ،ويبقى شعبنا ص��ام��داً ...هذا انتصار.
عندما تعرف «إسرائيل» أنّ شعبنا الفلسطيني ليس نعجة
تسلّم رقبتها لسكين ذباحها ...هذا انتصار .عندما ينتصر
الدم الفلسطيني على سيف العدوان الهمجي ...هذا انتصار.
وليس آخ��راً ،أن يستم ّر العدوان واح��د وخمسين يوما ً
ويبقى قطاع غزة واقفاً ،منتصب القامة ،منغرسة أقدام أهله
كما أشجار الزيتون والسنديان ...هذا انتصار.
يصح
يصح في الحديث عن انتصار المقاومة ،فهو
وما
ّ
ّ
حول هزيمة «إسرائيل» .فالكالم عن هزيمتها ليس من باب
الترف ،أو إسقاط رغبات ال تستند إلى الوقائع ،أو المدموغ
كشواهد على هذه الهزيمة .أن يقول رئيس بلدية سديروت
في اليوم الثالث للعدوان ،إنّ قواعد اللعبة قد تغيّرت ،هذه
هزيمة ...عندما تسقط «إسرائيل» أخالقيا ً بفعل جرائمها ،هذه
هزيمة ...عندما يص ّرح بن كاسبيت وهو المحلل االستراتيجي
الصهيوني« :أنّ الحقيقة هي أنّ مقاومة غزة انتصرت» ،هذه
هزيمة ...وعندما يصف نتنياهو قائالً« :أال يوجد أيّ ح ّد
للوقاحة ،بما فيها وقاحة السياسيين» ،هذه هزيمة ...عندما
تفشل القبة الحديدية في التصدّي لصواريخ المقاومة ،هذه
هزيمة ...عندما تنهار المنظومة العسكرية «اإلسرائيلية»
بأسلحتها المختلفة على أرض غزة ،هذه هزيمة ...عندما
يخرج المستوطنون يصرخون بوجه قادتهم «أنتم كاذبون»،
هذه هزيمة ...عندما تصل خسائر «إسرائيل» االقتصادية
أكثر من تسعة مليارات شيكل ،هذه هزيمة ...عندما تش ّل
ك ّل أوجه الحياة داخل الكيان ،ما عدا تجارة الدعارة حسب
وصف أحدهم ،هذه هزيمة ...عندما يص ّرح الوزير األمريكي أنّ
نتنياهو طلب منا التدخل لوقف الحرب ،هذه هزيمة ...عندما
تبدأ األحزاب الصهيونية ،بما فيها أعضاء حكومة نتنياهو
توجيه االتهامات إلى بعضها حول إخفاقات العدوان ،هذه
هزيمة ...عندما تبدأ لجان التحقيق بالتشكل للوقوف على
أسباب الهزيمة ،هذه هزيمة ...عندما تفشل العملية البرية
في تحقيق أي من أهدافها سوى القتل والتدمير ،هذه هزيمة...
عندما تتعالى األصوات من داخل «إسرائيل» ،أن أوقفوا الحرب،
هذه هزيمة ...عندما يفشل أعضاء الكابينيت الصهيوني من
االجتماع مراراً ،وينقسم على نفسه بسبب االتهامات لبعضهم،
هذه هزيمة ...عندما يطلق بعض جنود االحتالل النار على
أقدامهم هربا ً من الحرب ،هذه هزيمة ...عندما يبدأ الكثير من
المستوطنين التفكير بمغادرة «إسرائيل» إلى غير رجعة ،هذه
هزيمة ...عندما يلجأ غالبية المستوطنين إلى تناول المهدّئات
خالل الحرب ،وتنهار معنوياتهم ،هذه هزيمة ...عندما يُصرح
أحدهم في «إسرائيل» ،أنّ زمن االنتصارات السريعة قد ولى،
هذه هزيمة ...عندما تعجز ك ّل أسلحة العدوان عن كسر إرادة
وعزيمة الشعب الفلسطيني ومقاومته ،هذه هزيمة ...وليس
آخرا ً عندما يستم ّر العدوان واحد وخمسين يوماً ،ويفشل ،هذه
هزيمة.
نعم انتصرت فلسطين ،وهُ زمت «إسرائيل» .صحيح أنني
كلمتي «عندما» ،في حالة انتصار فلسطين
أكثرت من تكرار
ْ
في غزة ،وفي هزيمة «إسرائيل» في ك ّل العالم .ولكن لمعنى
كلمة «عندما» في توصيف معاني هذا االنتصار ،طعم آخر،
فهي العزة والكرامة واإلب��اء ،والفداء والبطولة والصمود
والتحدي والبسالة ،واإليمان واإلرادة والصالبة ،واإليثار
والتكافل والتكامل والشهامة ...الخ .بينما كلمة «عندما»
�اب والقت ُل،
في توصيف هذه الهزيمة .فهي الجريم ُة واإلره� ُ
ُ
والسقوط واالنهيار والعجز
والخس ُة والنذال ُة والجبنُ ،
ّ
والفشل ...الخ.

م�شعل من رئي�س المكتب ال�سيا�سي �إلى التجارة الحرة...
} روزانا ر ّمال
انتهت حرب غزة ،سكتت المدافع وجاء وقت السياسة،
وال ب ّد للقيادات الفلسطينية من إعالن االنتصار رسمياً،
وعقد مؤتمرات صحافية من أج��ل توضيح ما جرى،
ووضع النقاط على الحروف ،واالنحناء أمام تضحيات
الفلسطينيين ،وإع�لان مرحلة جديدة من فجر الهزيمة
االسرائيلية المذلة.
ها هو خالد مشعل يخرج على الناس بمؤتمر حضر
فيه مستعرضا ً شاكرا ً هنا ومشيدا ً هناك ،كأنه يشكر
ك ّل من ش ّرفه في حضور حفل «زف��اف»! مقلالً من شأن
أهل المقاومة الحقيقيّين ،حاصرا ً الشكر بأناس دون
غيرهم ،متاجرا ً بالنصر حق تجارة لصالح مختلف دول
وممثلي حركة «اإلخ��وان المسلمين» في المنطقة التي
أخ��ذت مشاريعها باالنهزام علّه «يبيعهم» نصر غزة
فيستعيدون شيئا ً من أوراقهم المتهالكة...
شكر أردوغان بحرارة ،فهو الذي لم يتأخر عن متابعة
ما يجري في غزة ،حسب مشعل« ،رغم انشغاالته في
ببيته الداخلي» ،كثر الله من امثالك يا أردوغان !...لكن
الفلسطينيّين لم يعرفوا حتى الساعة أيها المشعل بماذا
ساعد أردوغان الغزيّين لكي يتصدّر الئحة الشكر لكل من
حضر الزفاف؟
ماذا فعل أردوغان؟ ماذا فعل المنصف المرزوقي؟ ماذا
عن «شجاعة» أمير قطر؟ هل أوقف إطالق النار بعالقاته
وأزال الممثلية اإلسرائيلية من الدوحة حفظا ً لمعنويات
الشعب الفلسطيني؟ أقله خالل االزمة؟ ثم ماذا يعني أن
تكون إيران في عداد الدول المتضامنة؟ إذا كنت خرجت
إلقناع عد ّوك فإنّ عد ّوك لم يقتنع بهذا الجزء ...أليست
الصواريخ إيرانية؟ هذا عدا عن أنّ حزب الله وسورية في
عداد المفقودين ومفهوم السبب.
بأيّ حال ليس مصادفة أنّ ك ّل من ت ّم شكرهم هم أوال ً
من عائلة مشعل «اإلخوانية» ،وليست مصادفة أنّ تجارة
مشعل لم تعد تحمل أدنى ّ
شك أنّ المصلحة الفلسطينية
ال تعلو على المصلحة «اإلخوانية» مهما كلف األمر ،ولو
كانت المتاجرة فيها ما فيها من تبخيس لنصر عظيم
نقي جاء من يل ّوثه بلعبة سياسية
جليل م��ؤ ّزر صاف ّ
خسيسة.
ال خجل وال حرج يحيط بخالد مشعل ،ال حفظ جميل

وال عزيز وال صديق يح ّرك فيه ساكناً ،وعليه ال يجب أن
يعتب أحد على تغيّر مزاج القوميّين والعروبيّين والجزء
األكبر من الفلسطنيين وأصدقاء مشعل السابقين ،وال
أن يبدوا امتعاضا ً أو لوما ً على سلوك خالد مشعل الذي
يبدو أنه يجول في خاطره أن فلسطين هي لـ»اإلخوان
المسلمين» او لحلفائه من التجار العرب.
أيها «المشعل» ...فلسطين ليست لكم فلسطين ،إنها
لسواعد المقاومين ،لمحمد ضيف ،للشهيد الجعبري،
لسميح القاسم ،لإلمام الخميني ،للمطران عطالله حنا،
لشافيز ،لكبار القادة األحياء والشهداء ولبناتهم وأبنائهم
ومستقبلهم.
مواقف مشعل أصبحت عبئا ً على هيبة العساكر
والقيادة العسكرية ،حبّذا لو تتخذ القيادة البطلة موقفا ً
من هذا «المشعل» الذي لم ير أيّ ضوء أو مشعل لحريات
أو صدق إعالم حتى أو زخة عرق مراسل شريف ،فد ّرة
اإلعالم عند مشعل قناة «الجزيرة» دون سواها!؟ ح ّبذا لو
أنّ روح محمد الدرة تحكي ،لربما حصل خطأ بين أنواع
الدرر عند مشعل...
أيها «ال��م��ش��ع��ل» ...إنّ شمس وأم��ل الفلسطينيين
والعرب ،وبلسم الجراح لم تكن سوى قناة «الميادين»
بين القنوات التلفزيونية العربية.
حتى في شكرك لإلعالم تاجرت أيها «المشعل» ،إذا
كنت تو ّد الشكر فلماذا لم تعدّل وت��وزع شكرك لإلعالم
بعدل وإنصاف؟ هل يفسد في الو ّد قضية شكر الجميع؟
هل يفسد في الو ّد قضية العدل واإلنصاف؟ هل تقصد في
تقصدك التجاهل انّ العالقة بين حماس وإيران وسورية
وحزب الله سيئة؟
هل تبادر إل��ى ذهنك أن��ه بإمكانك فك االرت��ب��اط بين
مقاومي لبنان ومقاومي فلسطين بمج ّرد التجاهل؟ و كانك
تع ّمم توجيها ً سياسيا ً عليهم؟ هل يصدق أحد انّ كالمك
هذا سيوقف ما تتشاركه أرواح المقاومين اينما حلوا؟
حبّذا لو نعرف ماذا تقصد؟ بالله عليك ماذا تقصد؟
لم تنصف لكننا ننصف ...لم تعدل لكننا نعدل...
نعدل بحق فلسطين التي ال تستحق سوى مواقف
العزة والتبريك.
مبارك عليكم شرف نصر خالص من عبق دماء وطهر
جثامين وقبضات أمهات طاهرات ،فمن ال يشكر «ك ّل»
الناس ال يشكر الله.
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