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دالالت القمة ال�سورية  -الرو�سية
} حميدي العبدالله
عقد أول من أمس الثالثاء الفائت لقاء قمة جمع الرئيسين السوري
بشار األسد والروسي فالديمير بوتين .تأتي هذه القمة بعد مرور ثالثة
أسابيع على بدء اإلسهام الجوي الروسي في الحرب على اإلرهاب في
سورية ،ومساندة الجيش السوري في هجومه الواسع الذي شنّه على
ك ّل الجبهات التي تتواجد فيها بقوة التنظيمات اإلرهابية.
البيان الروسي ـ ـ ـ السوري المشترك الصادر بعد انتهاء القمة أوضح
طبيعة المباحثات التي جرت ،والتي أوضحتها أيضا ً تصريحات الناطق
الرسمي باسم الكرملين ،لكن األم��ر ال�لاف��ت للنظر وال���ذي ل��ه دالالت
سياسية تتعدّى المضمون الرئيسي للمباحثات واإلس��ه��ام العسكري
ال��روس��ي ف��ي ال��ح��رب على اإلره���اب ،ه��ي العبارة التي تض ّمنها البيان
الختامي والتي جاء فيها حرفيا ً «أنّ الرئيس الروسي يشكر الرئيس األسد
وجهها إليه» .واألرجح أنّ من وضع هذه العبارة
على تلبية الدعوة التي ّ
في متن البيان الختامي هو الرئيس الروسي في رسالة واضحة إلى َمن
تنحي الرئيس
يعنيه األمر ،والمقصود بذلك جميع الدول التي تبنّت مطلب ّ
أي أنّ روسيا تعترف بأنّ الرئيس األسد هو الرئيس الشرعي الذي
األسدّ ،
انتخبه الشعب السوري.
وإذا ك��ان عقد القمة ،وف��ي ه��ذا التوقيت ،وم��ن ناحية الشكل ،شكلت
مفاجأة للكثيرين ،إال أنها من حيث المضمون هي امتداد لثوابت الموقف
الروسي من سورية ،إذ منذ بداية األزمة رفضت روسيا بإصرار منح
ألي جهة ،مهما كانت هذه الجهة ،لتقرير َمن سيكون و َمن ال يكون
الحق ّ
حقّ
حصري للشعب السوري،
هذا
إذ
سورية،
في
المسؤولية
في سدّة
إنّ
ّ
لهذا جاءت تفاهمات جنيف حول هذه المسألة غير واضحة وح ّمالة أوجه،
ألنّ موسكو مثل دمشق عارضت بقوة أي محاولة إلعطاء حقّ لجهات غير
سورية في تحديد َمن سيكون في السلطة أو ال يكون .وجاءت االنتخابات
الرئاسية في سورية العام  2014واإلقبال الكبير عليها ،والنّسب التي
حصل عليها الرئيس األسد لتؤكد صحة رهان وخيار موسكو.
ال شك في أنّ الزيارة وما جاء في البيان الختامي يبعث برسالة إلى
الحلف المعادي لسورية ،تؤكد أنّ روسيا ملتزمة بالشرعية السورية،
أي
وأنها تدعم هذه الشرعية وتعترف بها وتتعاون معها ،وبالتالي فإنّ ّ
مطلب يتجاوز الحقّ
الحصري للشعب السوري في اختيار مسؤوليه
ّ
سيالقي ر ّدا ً ومواجهة مباشرة مع روسيا التي أصبحت جزءا ً ال يتجزأ
من معادلة الواقع الميداني في سورية.
بعد القمة السورية – الروسية بات السقف السياسي لمقاربة الحلول
تنحي الرئيس األسد ،أو استبعاده
في سورية يكمن بالتخلّي عن مطلب ّ
عن الح ّل السياسي ،وعلى جميع الدول والجهات التي تخوض الحرب في
سورية أن تأخذ هذه الحقيقة بعين االعتبار.
سورية ما بعد قمة األسد – بوتين ستكون غير سورية ما قبلها.

من مو�سكو الم�سمار الأخير
في نع�ش �أردوغان...
} سعدالله الخليل
مبكرا ً ح ّل صمت حزب الحرية والعدالة االنتخابي ،فقبل عشرة أي��ام بالتمام
والكمال من موعد االنتخابات الذي اخترقه أكثر من مرة في انتخابات حزيران يُضطر
زعيمه رجب أردوغان إلى تعليق ك ّل ما يتصل باألنشطة االنتخابية ليتف ّرغ لما يعتبره
خطرا ً وجودياً ،فما تحمله التطورات اإلقليمية األخيرة والتي تلت الجولة األولى من
االنتخابات ال تق ّل خطورة عن نتائج الجولة الثانية التي تشير استطالعات الرأي إلى
ما هو أسوأ من نتائج  7حزيران الفائت.
أربعة أشهر عاصفة م ّرت على تركيا أردوغان حملت من التحديات ما لم تواجهه
خالل سنوات حكم «اإلخوان المسلمين» الـ 13الماضية ،فلم يكد سلطان العثمانية
الجديدة (رجب طيب أردوغ��ان) يتمالك توازنه مما أفرزته االنتخابات البرلمانية،
والتي وضعت التمثيل الشعبي في سياقه الحقيقي ،وأوقفت سرقة «اإلخوان» للتمثيل
الكردي بدخول حزب الشعوب الديمقراطي الندوة البرلمانية ،حتى عاجله توقيع
االتفاق النووي اإليراني وما رافقه من تطورات على الساحة اإلقليمية ،ح ّولت طهران
محج للدبلوماسية الغربية ،وقبلة االقتصاد الغربي وبات الحديث عن الصفقات
إلى
ّ
في العلن ولم تعد تنفع سياسات أردوغان في التعامل مع طهران ،وفق مبدأ ال صداقة
وال عداوة معلنتين .فتارة يسارع إلى كسب و ّد طهران في مسعى للحفاظ على ما تبقى
من نظرية «صفر مشاكل» ،وطورا ً يتنكر لمواقفه خشية الغضب األميركي والسعودي.
وهو ما بات مكشوفا ً أمام القيادة اإليرانية التي طالبته بموقف واضح ،فعاد إلى مربعه
األول في الحلف السعودي األميركي ،مفضالً البقاء كرأس حربة أميركية قاطعا ً شعرة
معاوية في التقارب مع طهران باإلصرار على تحميلها مسؤولية ما يجري في سورية،
ودفاعه المستميت عن آل سعود في كارثة منى.
ش ّكلت الغارات الروسية على التنظيمات اإلرهابية في سورية تطورا ً خطيرا ً في
مسار السياسة التركية ،فأسقطت أحالم أردوغ��ان في إنشاء المنطقة العازلة في
الداخل السوري ،وعلى األرض بدت أولى نتائج الغارات بإخالء «جيش الفتح»
و»الحزب اإلسالمي التركستاني» مقا ّرهم في محافظة إدلب لتبدو تركيا أول الخاسرين
في الجبهة الشمالية .ولم يمنع صراخ أحمد داود أوغلو وتهديداته لموسكو من دخول
طيرانها األجواء التركية من دون أن يح ّرك ساكنا ً بحقها.
ومع سعي واشنطن للخروج بموقف يحفظ ماء وجهها بعد إظهار نياتها وراء
تشكيل تحالفها لمواجهة تنظيم «داعش» لم تجد حرجا ً في تثخين الجراح التركية
بم ّد يد العون بالتوافق مع روسيا لما يُس ّمى «قوات سورية الديمقراطية» ،والتي
تكنّ أنقرة ألكبر مك ّوناته المتمثل بوحدات الحماية العداء التاريخي ،من دون أن
يقدّم الرئيس األميركي أيّ ضمانات أو تفسيرات إللقاء طائراته  50طنا ً من األسلحة
للفصيل الوليد في خض ّم المعاناة التركية.
ردّت موسكو ألنقرة صاع واشنطن صاعَ ْين أفقدها وواشنطن الصواب فتقدّمت
روسيا بخطوات على التوافق مع األميركي بالدعم الكردي على األرض السورية،
وكسرت احتكار الدعم السياسي لألكراد باستضافة وفد حزب االتحاد الديمقراطي
السوري في موسكو ،في مسعى لفتح مكتب له في روسيا لتعزيز التعاون في محاربة
تنظيم «داعش» .وهو ما دفع بمصدر ديبلوماسي تركي إلى التهديد بر ّد فعل عنيف من
أنقرة ،لما للخطوة من تبعات بالنظر لعالقته بحزب العمال الكردستاني ،ما استدعى
ردا ً من الخارجية الروسية بأنّ موسكو ال ترى في حزب العمال منظمة إرهابية،
ولع ّل الصفعة الروسية أنزلت ثعلب السياسة التركية أوغلو ومن ورائه أردوغان
عن سقف مطالبه حيال سورية بالقبول ببقاء الرئيس األسد لمدة ستة أشهر يدركان
مضي تلك المدة ،بخاصة بعد القمة الروسية
أنهما سيغادران المشهد السياسي قبل
ّ
السورية بزيارة الرئيس بشار األسد إلى قصر الكرملين ولقاء نظيره الروسي فالديمير
المضي في معركة مواجهة اإلرهاب الضالعة تركيا في دعمه
بوتين ،والتأكيد على
ّ
حتى النخاع ،في رسالة مزدوجة مفادها أنّ زمان إعطاء المهل قد و ّلى.
يوما ً بعد يوم تتوالى الضربات في العمق السياسي التركي بموافقة ورضى
أميركيين ،ويبدو أنّ موسكو ت� ّ
�دق المسمار األخير في نعش أردوغ���ان ،بانتظار
االنتخابات البرلمانية لتعلن وفاة مشروع «اإلخوان المسلمين» في السياسة كما
أنهته على األرض السورية.
«توب نيوز»

ال�سعودية والجدار
 اعتاد السعوديون أنّ وقتهم معهم وأنّ اآلخرين سينتظرونهم حتى يرتبواأمورهم ،لكن زمن أول تح ّول.
 جماعة السعودية في سورية يتبخرون ،وزهران علوش قد يكون تحت ردم أحدأنفاق دوما و»جبهة النصرة» و»جيش الفتح» بين قتيل وتائه نحو الحدود التركية.
 في اليمن ال أحالم وال أوهام .تحتاج السعودية لتحت ّل صنعاء إلى حرب عام تقتلفيها مليون يمني وتد ّمر فيها المدينة لتبدأ حرب شوارع مديدة ،فإلى أين؟
 ال ح ّل في سورية إال بالتسليم بالرئيس السوري بشار األسد. ال يعرف الجبير أن يقولها دفعة واحدة فيتلعثم ويقول ال مانع من دوره ،ويبلعَّ
ليبق البحصة .ويقول :في النهاية القرار للسوريين...
ريقه
 علّمه كيري ماذا يقول. الح ّل السياسي ينتهي باالنتخابات ونتب ّرأ من المسؤولية ،ونقول هذا ما أرادهالسوريون ،ونعلم جميعا ً أنهم سيريدون الرئيس األسد.
 في اليمن الشيء نفسه مفاوضات تنتهي بحكومة وانتخابات وهذه مشيئةاليمنيين.
 ال أحد في زمن السوخوي سينتظر ناقة سلمان. فكيف إذا كان الجبير سيبيض وينتظر الناقة لتبيض معه؟ عليه أن يقولها مثل الشاطر.التعليق السياسي

ال�شباب الفل�سطيني :ر�سائل من ميادين المقاومة ال�شعبية!
} نصار إبراهيم
ل��م يتوقع ال��ك��ث��ي��رون ر ّد فعل الشعب
الفلسطيني على الممارسات والسياسات
«اإلسرائيلية» تجاه القدس ،ك��ان التحرك
حيويا ً وشجاعا ً وشامالً ،كان العنوان الدفاع
عن القدس كنقطة تقاطع وطني ،سياسيا ً
ودينيا ً ورمزيا ً ومعنويا ً وأخالقياً ،تجاوز
الشباب الفلسطينيون الحدود في الضفة
الغربية والقدس ،في غزة وفي مناطق عام
 ،48تجاوزوا الجغرافيا واعتمدوا فلسطين
كما يؤمنون بها ،تجاوزوا االنقسام المهين
ووجهوا بوصلتهم نحو وجهتها الصحيحة،
ت��ج��اوزوا السقوف السياسية والضوابط
التنظيمية ،تجاوزوا شعارات «العقالنية»،
وذه��ب��وا ح��ي��ث ي��أخ��ذه��م وع��ي��ه��م الوطني
وقناعاتهم العميقة.
هم الشباب الفلسطيني ،جيل ما بعد أوسلو
يتقدّمون ميادين المقاومة الشعبية ،يقاومون
ويستشهدون بشجاعة ،وتلك بذاتها رسالة
الرسائل لمن يفهم أبعادها جيداً.
وفي الوقت الذي كان يشعل فيه الشباب
الفلسطيني ميادين المواجهة ونقاط المواجهة
م��ع ق���وات االح��ت�لال على ام��ت��داد فلسطين
التاريخية ،انشغل الكثيرون بأسئلة تعكس،
في كثير من األحيان ،عدم القدرة على إدراك
مضامين هذا النهوض الشعبي الفلسطيني
العارم والجريء .فراحوا يتساءلون هل هي
انتفاضة ثالثة؟ هل هي هبّة جماهيرية؟ وهل
ستستم ّر ،وإلى متى؟ وهل ...وهل...؟
ف��ي ال��واق��ع ،إنّ ط��رح مثل ه��ذه األسئلة
وفي هذا السياق ال جدوى منه ،فسواء كانت
انتفاضة ثالثة أو هبّة أو ر ّد فعل أو اندفاعة
شعبية ،وس��واء ستستم ّر طويالً أم لبعض
الوقت أم ال ،فالفلسطيني العادي والشباب
المندفع نحو المواجهات ليس مشغوال ً بمثل
هذه األسئلة التي ال يرى فيها أيّ فائدة ...ذلك
أنّ حركة الشعب الفلسطيني الراهنة ما هي
إال ر ّد فعل طبيعي على تحدّيات الواقع ،هي
حالة مواجهة أو نهوض تلقائي للمقاومة ،لم
يتوجه الشباب إلى ميادين المواجهة بناء
على خطة استراتيجية ،ما يح ّركهم اآلن هو
ال��ر ّد على سياسات االحتالل واستفزازاته
وقهره مهما كان الثمن.
في الحقيقة ،األسئلة أعاله يجب أن تشغل
بال القوى السياسية والقيادات الفلسطينية،
كونها هي التي تقدّم نفسها كصاحبة رؤية
ومشروع واستراتيجية وطنية كما تقول ،أو
كما هو مفترض ،منطقيا ً ووطنياً ،أن تكون...
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ط���رح األس��ئ��ل��ة ال��واض��ح��ة
والدقيقة على القوى السياسية ،فإنه ال يق ّل
أهمية عن ذلك تقديم القراءة العميقة للدروس
والرسائل األساسية التي يعلنها الشعب
الفلسطيني من خالل مقاومته الشعبية وما
تعبّر عنه من مضامين وأبعاد لمن يملكون
ال��ق��رار ،أو ال يملكونه ،س��واء ك��ان من يملك
ال��ق��رار هو القوى السياسية الفلسطينية،
أو دولة االحتالل الكولونيالي ،أو الشعوب
العربية أو العالم.
بالنسبة إلى القوى السياسية الفلسطينية
وبمختلف أطيافها ،عليها أن تقرأ هبّة الشباب
الفلسطيني بعمق ،فقد لوحظ أنّ الجيل
ويضحي
الذي يتحرك في الميدان ويواجه
ّ
هو جيل ما بعد «أوسلو» ،هذا الجيل الذي
يندفع بجرأة للمقاومة والتضحية تحت
أح��د عناوين النضال الوطني الفلسطيني
الجامعة :القدس...
ومع أهمية هذا العنوان الوطني والرمزي،
أيّ القدس ،فإنه لمن الخطأ الفادح التعامل
مع هذه الحالة الشعبية من منطلق عاطفي أو
ديني فقط ،فالقدس هي مجرد عنوان ومدخل
لقضايا وسياسات أكثر اتساعاً ،هي فقط
رأس جبل الجليد ،ذلك أنّ حركة بهذا الزخم
وبهذا العنفوان تتجاوز البعد العاطفي بما
تعبّر عنه من أبعاد يجب وعيها بدقة ،فعدم
إدراكها يعكس سذاجة وضحالة سياسية،
س��واء ك��ان ذل��ك مقصودا ً أو غير مقصود،
سيّان ...أو ربما قد تكون محاولة للهروب من
استحقاقات الصراع الكبرى.
لقد راهن البعض ،داخليا ً وخارجياً ،على
أنّ البنى وعملية التحطيم التي ترتبت على
سياسات وقيود اتفاقات أوس��ل��و ،األمنية
واالق��ت��ص��ادي��ة والثقافية وت��راج��ع القوى
السياسية وفقدانها  -نسبيا ً  -لثقة األجيال
الفلسطينية الشابة ،إلى جانب االنحباس
السياسي ،سيخلق جيالً فلسطينيا ً محبطا ً
ليس لديه أيّ طموح أو قدرة على المبادرة،
غير أنّ الهبّة الجماهيرية العاصفة التي
نشهدها تتناقض م��ع ه��ذا التحليل وه��ذه
التوقعات القاصرة.
أول���ى ال��رس��ائ��ل ال��ت��ي يعلنها الشباب
الفلسطيني من ميادين المواجهة هي أنّ ردود
فعل الشعب الفلسطيني ال يمكن تقييدها أو
ضبطها أو السيطرة عليها عندما يت ّم المساس
ب��أح��د رك��ائ��ز قضيته وح��ق��وق��ه األساسية
الراسخة في وعيه الجمعي ،كالقدس مثال أو
تتوحد اإلرادة الجمعية وتتجاوز
األسرى ،هنا
ّ
ك ّل الحسابات ،إنها رسالة عميقة وحاسمة
بأنّ هناك قضايا يشكل المساس بها استفزازا ً
عميقا ً للوعي والكرامة الوطنية والشخصية
أي��ض�اً ،ولهذا ج��اء ر ّد الشعب الفلسطيني
مباشرا ً وشموليا ً إلى ح ّد بعيد.
ومع ذلك ،وبقدر ما أنّ انتفاضة الشباب

الفلسطيني الحالية موجهة ض ّد االحتالل،
فإنها أيضا ً تحمل في أعماقها غضبا ً واضحا ً
تجاه األداء السياسي الفلسطيني بسبب
ع��ج��زه وان��ح��داره ف��ي م��واج��ه��ة مخططات
وسياسات االحتالل...
ف��ي ه��ذا اإلط���ار ك��ان��ت رس��ال��ة الشباب
المنتفض المباشرة والواضحة :لقد وصلنا
إلى نقطة لم نعد نحتمل أو نتفهّم معها هذا
العبث ببديهيات قضيتنا وحقوقنا الوطنية
واإلنسانية ،إنها رسالة موجهة ض ّد الخطاب
واألداء الفلسطيني ال��س��ي��اس��ي العاجز
والضعيف ،الذي ال يتناسب وال ينسجم مع
واقع الشعب الفلسطيني وحقوقه وتضحياته
وقدرته واستعداده للمقاومة والتضحية.
الرسالة الواضحة الثانية للقوى والقيادات
السياسية الفلسطينية هي رفض االنقسام
وإدان��ة عجز القوى السياسية عن تجاوزه،
لقد م ّل الشعب الفلسطيني وسئم تماما ً هذا
التهاون تجاه قضية بديهية واضحة عنوانها
الوحدة الوطنية ،بحيث تح ّولت من شرط
بديهي للنضال الوطني إل��ى مجرد عنوان
لسجاالت ومناورات عقيمة تدور حول تقاسم
السلطة والصالحيات والوظائف ،وك ّل ذلك
تحت سقف االحتالل ،فيما الوحدة الوطنية
في وعي الشعب الفلسطيني هي قضية حياة
أو موت ،إنها ركيزة حركته التح ّررية الوطنية
الثابتة ،وهي أيضا ً الركيزة لثقافة المقاومة
واالرت��ق��اء للتحديات التي تجابه الشعب
الفلسطيني ،لقد كانت هذه الرسالة في ميادين
المواجهات الدامي شديدة الوضوح :فالشعب
توحد
الفلسطيني بك ّل أطيافه وأماكن تواجده ّ
في الميدان حول حقوقه وقضيته الوطنية،
فلماذا ك� ّل ه��ذه المماطلة والنفاق والعبث
بالوحدة الوطنية الفلسطينية؟ بهذا المعنى
فإنّ الشباب الفلسطيني من جميع األطياف
السياسية واالجتماعية ،وال��ذي توحد في
ميدان المقاومة ،يح ّمل مباشرة ك ّل القوى
السياسية الفلسطينية المسؤولية عن هذا
اإلخفاق المريع.

استنفاد «االتفاقيات»

المسألة الثانية ،لقد تبلورت وتراكمت
منذ اتفاقيات أوسلو وحتى اليوم قناعة
عميقة عند غالبية قطاعات وفئات الشعب
الفلسطيني بأنّ هذه االتفاقيات قد استنفذت
ت��م��ام�اً ،وف��ي النهاية ك��ان��ت رب��ح �ا ً صافيا ً
لالحتالل ،وبالتالي فإنّ الرهان عليها لم يعد
مجدياً ،فالمستفيد األكبر منها هو االحتالل
ال��ذي استعملها ببراعة ليفرض المزيد من
الوقائع والحقائق الجديدة على األرض،
لقد نجحت اتفاقيات أوسلو في ك ّل شيء ما
عدا تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني ،لقد
نجحت في تكبيله بمختلف أنواع القيود في
الوقت الذي أطلقت فيه أيدي االحتالل حتى
النهاية ...لقد نجحت ف��ي رب��ط االقتصاد
الفلسطيني باقتصاد االحتالل وفق شروطه
وش���روط ال���دول المانحة والبنك ال��دول��ي،
كما نجحت في فرض النموذج االقتصادي
النيوليبرالي على ال��م��واط��ن الفلسطيني
لتضاعف من معاناته إلى جانب ما يعانيه
من االحتالل ،مما زاد من صعوبة الظروف
المعيشية والفقر والبطالة ،وكبّل المواطن
بالقروض والضرائب والوظائف التي تعتمد
على التمويل المشروط.
الرسالة األخ��رى التي ال تق ّل أهمية؛ هي
س��ق��وط استراتيجية ال��ت��ف��اوض والعمل
الديبلوماسي كخيار وحيد ،ففصل التفاوض
عن سياقاته الوطنية والتاريخية وعن تجربة
الشعب الفلسطيني ،حول العملية التفاوضية
إلى استراتيجية قاصرة وفاشلة ،تفتقر إلى
روح المبادرة والحيوية وال تتناسب مع طاقة
وق��درات الشعب الفلسطيني ،واأله � ّم أنها ال

تتناسب مع طبيعة االحتالل الكولونيالي
وحقيقة مشروعه االق��ت�لاع��ي ،وم��ا ينفذه
م��ن سياسات ب��دأب وإص���رار ض � ّد الشعب
الفلسطيني وحقوقه القومية.
بل إنّ حصر االستراتيجية الفلسطينية
تحت سقف التفاوض كخيار وحيد ،شكل
غطاء سياسيا ً لدعاية االحتالل التي نجحت
في إلصاق صفة اإلرهاب بك ّل عمل أو تنظيم
فلسطيني مقاوم بما في ذلك المقاومة بالحجر،
من هنا جاءت الهبّة لتعيد االعتبار للمقاومة
الشعبية اإليجابية الفعّ الة المسنودة بكافة
أشكال المقاومة التي تكفلها القوانين الدولية
وتؤكد عليها تجارب الشعوب المناضلة من
أجل حريتها منذ فجر التاريخ.
هذه الحقيقة تفرض على القوى السياسية
الفلسطينية االنتقال فورا ً إلى استراتيجية
ج��دي��دة أساسها وركيزتها إرادة الشعب
الفلسطيني واستثمار ق��درات��ه ف��ي الصبر
والمقاومة والمبادرة ،هدفها انتزاع الحقوق
الوطنية وف��رض��ه��ا ب��ق��وة الشعب والحق
والمقاومة.
في هذا السياق كان على القوى والقيادات
الفلسطينية التحرك الفوري والحاسم من
أجل استثمار الهبّة الشعبية الفلسطينية
وصياغة أهداف سياسية مباشرة لها كجزء
من استراتيجية وطنية أشمل ،والدفع باتجاه
تحقيقها بفعل تضحيات وبسالة وإص��رار
الحركة الشعبية في الميدان ،على سبيل
المثال:
ـ ع��دم ال��م��س��اس بالمقدّسات وإس��ق��اط
مخطط تقسيم المسجد األق��ص��ى الزماني
وال��م��ك��ان��ي ،وق��ف ك�� ّل أن���واع الحفريات أو
دخول المستوطنين لألماكن المقدسة .وحق
المواطنين الفلسطينيين في الوصول إلى
أماكنهم المقدّسة في القدس بحرية.
ـ وض���ع ح��� ّد ل�لاس��ت��ي��ط��ان واع���ت���داءات
المستوطنين ض ّد الشعب الفلسطيني بصورة
فورية وشاملة.
ـ إزال��ة الحواجز بين المدن الفلسطينية
والتوقف عن إهانة واستفزاز المواطنين
الفلسطينيين.
ـ حق المواطنين الفلسطينيين في الوصول
إلى أراضيهم وحقولهم بحرية بما في ذلك
تلك التي تقع وراء جدار الفصل.
بطبيعة الحال ه��ذه األه��داف التكتيكية
ضرورية من أجل توجيه الفعل الشعبي نحو
أهداف محدّدة وتحقيق انتصارات ولو جزئية،
وبالتالي فهي ليست بديالً عن االستراتيجية
الوطنية البعيدة المدى التي تتعامل مع
قضايا الصراع األساسية انطالقا ً من التمسك
بخيارات المقاومة وبكافة األش��ك��ال على
قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة:
حق ال��ع��ودة ،القدس ،إزال��ة المستوطنات،
المياه ،حق تقرير المصير ،االنسحاب الكامل
حتى حدود الرابع من حزيران.
إذن ل��ق��د ك���ان ع��ل��ى ال��ق��ي��ادات وال��ق��وى
السياسية الفلسطينية ال��ت��ق��اط اللحظة
ب��دال ً من االرتباك أو الدفع نحو التهدئة بال
مقابل مما يريح االحتالل ،كان عليها توجيه
المقاومة الشعبية نحو أه��داف محدّدة ولو
تكتيكية ،بما يلتقي مع تضحيات الشعب
وروحه المتحفزة للنضال.
أما الرسائل التي وجهتها الهبّة لالحتالل
االستعماري «اإلسرائيلي» فقد كانت أيضا ً
شديدة القوة والوضوح ،وأه ّمها أنّ أجيال
الشعب الفلسطيني مسكونة بقضيتها
وحقوقها ،وأنّ وهم قهر الشعب الفلسطيني
والرهان على تعبه وإحباطه هو رهان فاشل
تماماً...
في ه��ذا السياق تأتي الرسالة الثانية
وهي أنّ العبث بوعي الشعب الفلسطيني
وال��م��س��اس ب���رم���وزه ال��ع��م��ي��ق��ة ك��ال��ق��دس

والمقدّسات واألس���رى سيواجَ ه بمقاومة
شديدة وشاملة ،األمر الذي يؤشر إلى عمق
الوعي الجمعي والمقاومة كحالة ثقافية
وسلوكية عند المواطن الفلسطيني ،ذلك أنّ
الشعب الفلسطيني ال يخوض المواجهات
وفق معادالت سطحية تتعامل مع موازين
القوى بالمعنى الك ّمي أو النوعي المباشر ،بل
يذهب إلى المواجهة وفق معادلة ترتكز إلى
ثقل الشعب الفلسطيني بكامله وليس مجرد
نخب أو مجموعات مقاومة صغيرة يمكن
عزلها وتشتيتها ،في هذا السياق يمكن القول
إنّ ك ّل مواطن فلسطيني هو مقاوم أو مشروع
مقاوم باستثناء فئة قليلة ج��داً ،وبالتالي
فإنه ق��ادر على تهديد األم��ن «اإلسرائيلي»
ف��ي العمق ،ب��ه��ذا المعنى أس��ق��ط الشباب
الفلسطيني المنتفض وبضربة واحدة أكذوبة
جدار الفصل كجدار أمني ،فانكشفت وظيفته
الحقيقية ك��ج��دار فصل عنصري سياسي
ثقافي ال أكثر.
ه��ذه الحقائق وال���دروس تعني في أحد
أبعادها األساسية أنّ ما يقوم به االحتالل
وما يفرضه من حقائق ميدانية (مصادرة
األراض�����ي واالس��ت��ي��ط��ان ،التضييق على
الفلسطينيين وقهرهم ،عزل القدس سياسيا ً
واجتماعيا ً وإنسانياً )...بقدر ما أنها تزيد
من معاناة الشعب الفلسطيني ،إال أنها في
ذات الوقت تضاعف من غضبه وش��دّة ر ّد
فعله ،وبالتالي ف��إن العقوبات الجماعية
والضغط النفسي واالقتصادي ،لم ولن تنجح
في إخضاع الفلسطينيين بل ستدفعهم نحو
تصعيد المقاومة بصورة نوعية.

ال تفكير استراتيجيا ً

م���ا ت���ق���دّم ي��ك��ش��ف ض��ح��ال��ة ال��ت��ف��ك��ي��ر
االستراتيجي عند االح��ت�لال الكولونيالي
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،ال��ذي بقدر م��ا استثمر في
اتفاقيات أوسلو سياسيا ً واقتصاديا ً وأمنيا ً
لفرض رؤيته على األرض ،ومحاولة تكريس
ما فرضه من وقائع باعتبارها مكتسبات
ثابتة ،إال أنّ المقاومة الشعبية الفلسطينية
ج���اءت لتؤكد رف��ض الشعب الفلسطيني
لك ّل هذه اإلج��راءات واستعداده لمقاومتها
وتجاوزها وبك ّل أشكال المقاومة،
هذه الخالصة بقدر ما تتعلق باالحتالل،
فإنها أيضا ً توجه رسالة عميقة للقيادات
الفلسطينية ج��وه��ره��ا أنّ سياساتها
واستراتيجيتها ف��ي المرونة والمساومة
على قاعدة الوقائع التي يفرضها االحتالل
هي استراتيجية فاشلة وعقيمة تماماً...
فالمعادلة التي تحكم الوعي الفلسطيني
تجاه نضاله الوطني التح ّرري هي إنهاء
االحتالل والتح ّرر الوطني كامالً ،فحقوق
الشعب الفلسطيني ليست أوراقا ً للمساومة،
وبالتالي ف��إنّ على أيّ عملية سياسية أن
تنضبط لسياقات االستراتيجية الوطنية
التي تستهدف إنهاء االحتالل وتطبيق قرارات
الشرعية الدولية ،وليس المساومة على
الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
أما الرسالة األساسية التي وجهها الشعب
الفلسطيني بدمه وإص���راره وعناده لألمة
العربية (المقصود هنا الشعوب العربية
وليس الحكام والطبقات المهيمنة) فهي أنّ
قضية فلسطين تبقى جوهر الصراع ،وبالتالي
ال يمكن تجاوزها ،وعليه فإنّ ما تتعرض له
الشعوب العربية من تدمير وقتل منهجي
منظم من قبل القوى االستعمارية العالمية
وقوى الرجعية العربية وأدواتهما اإلرهابية
القاتلة والمتخلفة ،تكمن أحد أهدافه العميقة
في تصفية القضية الفلسطينية ،لهذا ومهما
انشغلت الشعوب العربية بقضاياها عليها
أن ال تنسى أنّ نجاحها في إسقاط مشاريع
الهيمنة والرجعية والتخلف والتقسيم يرتبط

بمدى تمسكها بقضية فلسطين.
هذه الحقيقة الها ّمة من غير المقبول أو
المسموح التعامل معها بر ّد فعل ،فممارسات
وخيارات بعض القوى السياسية الفلسطينية،
واستخدامها للقضية الفلسطينية من أجل
تعزيز خياراتها المناقضة لمصالح الشعب
الفلسطيني ،أيّ بما يتناقض مع السياقات
الوطنية والتاريخية والقومية للقضية
الفلسطينية ،بقدر ما أنه خيار خاطئ ومد ّمر
لقضية الشعب الفلسطيني ،فإنه يعكس
أيضا ً بؤسا ً في الوعي السياسي ،كما يعبّر
عن انتهازية سياسية خطيرة ،هذا ما حصل
في ض��وء تدخل حركة حماس ض� ّد الدولة
والجيش والشعب السوري خدمة لحركة
«اإلخ��وان المسلمين» ،وهذا ما حصل أيضا ً
حين اصطفت السلطة الفلسطينية في رام الله
مع قوى العدوان السعودي ض ّد شعب اليمن
الباسل ،إنّ هذا السلوك والممارسة السياسية
يعبّران عن إخفاق كبير لتلك القوى ،ومع ذلك
يجب أن ال يقود سلوك ه��ذه القوى إل��ى ر ّد
فعل نقيض ،أيّ تخلي الشعوب العربية عن
قضيتها المركزية ،بل عليها التمسك أكثر
بتلك القضية ،وبهذا تحفظ اتجاه البوصلة
وتحافظ على وحدة قوى المواجهة ووحدة
قضايا األمة.
على الصعيد العالمي ،وجهت الحركة
الشعبية الفلسطينية رسالة واضحة لما
يُس ّمى المجتمع الدولي ،وهي أنّ ك ّل محاوالت
الدفع باتجاه التعامل مع القضية الفلسطينية
باعتبارها مجرد مسألة إنسانية وليست
قضية تح ّرر وطني بالدرجة األولى هي مقاربة
فقيرة وسطحية ،وبالتالي فإنّ قبول العديد
من القوى العالمية والحكومات باالدّعاءات
«اإلسرائيلية» التي تصف نضاالت ومقاومة
الشعب الفلسطيني باعتبارها إرهاباً ،مقابل
وصف ما تقوم به «إسرائيل» من عدوان وقتل
واعتقال وح��روب وتدمير بوصفه «دفاعا ً
عن النفس» ،إنما يشكل غطاء لممارسات
االحتالل من جانب ،ويطيل معاناة الشعب
الفلسطيني من جانب آخر ،وعليه فإنّ هبّة
الشعب الفلسطيني بعنفوانها ووضوحها
تكشف ضحالة هذه المقاربة ،وتبرهن في
الميدان أنّ الشعب الفلسطيني ال يلتفت كثيرا ً
إلى هذه المقاربات المنحازة ،وبالتالي فهو
يمضي نحو خياراته الوطنية بثبات ،وعلى
هذا األس��اس فهو يمارس حقه في المقاومة
س��واء بصورة عفوية أو منظمة ،وف��ي هذا
السياق ال يه ّمه كثيرا ً كيف ينظر إليه اإلعالم
المستباح والمنحناز لالحتالل وممارساته.
هذا الواقع يعني أنّ المجتمع الدولي ،الذي
فقد ثقة الشعب الفلسطيني ،ولكي يستعيد
بعضا ً من االحترام ليس أمامه سوى خيار
واحد :تجاوز المقاربات القاصرة والعقيمة،
والتخلي عن النفاق السياسي والخطاب
األخالقي – اإلنسانوي المجرد ،والتعامل مع
نضاالت الشعب الفلسطيني باعتبارها حقا ً
طبيعيا ً له في مقاومة االحتالل من أجل نيل
حريته واستقالله،
الترجمة السياسية والعملية لهذه النقطة
تعني توجيه الضغط بالكامل نحو االحتالل
ب��ه��دف إج��ب��اره ع��ل��ى االن��ص��ي��اع ل��ق��رارات
الشرعية الدولية من دون مراوغة ،وتب ّني
قضية ونضاالت الشعب الفلسطيني كقضية
تح ّرر وطني من الطراز األو ل ،وعليه يكون
التضامن وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني
انطالقا ً من هذه الثوابت والبديهيات وليس
انطالقا ً من مقاربات إنسانية لم تعد لوحدها
تجدي نفعاً.

