ملاذا مل تنترص الثورة الفلسطينية !؟
عبد الغني سالمه *
مقدمـة
قبل انطالقة الثورة الفلسطينية ،وبعدها ،شهد العامل العديد من االنتفاضات الشعبية ،وظهرت
العديد من الثورات وحركات التحرر يف أمريكا الالتينية ويف إفريقيا ،ويف وسط ورشق آسيا ،وحتى
يف البلدان العربية  ..أغلب هذه الثورات أنجزت أهدافها؛ وحررت أوطانها ،رغم قسوة الظروف
وصعوبة التحديات التي واجهتها ..
بريطانيا ،كانت تعترب الهند جوهرة التاج املليك ،وأهم مستعمراتها؛ إال أن "غاندي" وبدون عنف
متكن من إلحاق هزمية تاريخية بها .فرنسا كانت تعترب الجزائر قطعة منها ،إال أن الثوار الجزائريني
وبعد سنوات من الكفاح املرير أجربوها عىل الجالء .حكومة جنوب إفريقيا العنرصية عىل مدى
ثالثة قرون من حكم األقلية البيضاء ،كان لديها يقني تام بأن هذه البالد ستظل خاضعة لها لألبد،
إال أن "مانديال" ،ومن زنزانته ،متكن من جلب الحرية لشعبه  ..واألمثلة كثرية ،وال مجال لتعدادها.
الشعب الفلسطيني ومنذ اليوم األول لبدء الرصاع ،وهو يقدم التضحيات ،والشهداء ،والجرحى واألرسى،
وما زال  ..دون أن تبدو يف األفق معامل االنتصار  ..فأين يكمن الخلل ؟ سؤال سنحاول التصدي له.
يف البداية راهن الشعب الفلسطيني عىل الدول العربية ،انتظر الدعم اإلسالمي ،انتسب شبابه
لجميع التيارات الفكرية واألحزاب السياسية العربية والدينية ،ثم فجر ثورته املسلحة ،وخاض
املعارك والحروب ،مارس الكفاح املسلح عرب مئات العمليات الفدائية ،واملواجهات املبارشة،
والعمليات االنتحارية ،وحتى خطف الطائرات ،وج َّرب املقاومة الشعبية عرب انتفاضتني كبريتني،
وعرشات االنتفاضات الصغرية ،جرب العمل السيايس واملفاوضات املبارشة وغري املبارشة ،وراهن
* باحث فلسطيني
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عىل األمم املتحدة ومجلس األمن ،راهن عىل تحالفاته الدولية أثناء الحرب الباردة وبعدها ،جرب
املقاطعة االقتصادية ،والكفاح الدبلومايس  ...أي مبعنى آخر جرب كل الوسائل ،ومل يبخل بالدم
والتضحيات ،ورغم كل هذا  ..فإن الثورة الفلسطينية وبعد نصف قرن من انطالقتها ،مل تنجز
هدفها األكرب واألهم ،بل أنها تعيش أصعب لحظاتها ،وتفقد خياراتها واحدا تلو اآلخر ،ويف املقابل
فإن املرشوع الصهيوين االستيطاين ما زال يف أوج قوته ،وال يبدو يف املدى املنظور ما يدل عىل بدء
انهياره  ..والسؤال املطروح بكل بساطة :ملاذا مل تنترص الثورة الفلسطينية ؟!
أول خطأ ميكن أن نقع فيه إذا ما تصدينا لإلجابة عىل هذا السؤال ،هو أن نحرص اإلجابة يف سبب واحد،
ومن بعده نعلّق عليه كل أوزار املرحلة .أما الخطأ الثاين فهو الوقوع يف فخ السؤال والقول بأن الثورة
الفلسطينية فشلت يف تحقيق أهدافها الكربى ،أو أنها ُهزمت؛ ذلك ألنها ما زالت قامئة ومستمرة ،ومن
املبكر إصدار أحكام نهائية بحقها .ويف املقابل ،ولنفس السبب ال نستطيع اإلدعاء بأنها أحرزت غايتها
ونجحت يف تحقيق أهدافها ،بالرغم من كل ما قدمته طوال مسريتها .والخطأ الثالث هو الحكم عىل
النتائج مبعزل عن املقدمات ،أو خارج سياقاتها التاريخية ،أو من خالل املقارنات مع الثورات األخرى التي
انترصت؛ حيث أن لكل ثورة ظروفها الخاصة ،وخصوصيتها املميزة ،وبالتايل فإن املقارنات ،وإن كانت
مفيدة ألخذ العرب ،إال أنها قد تكون غري موضوعية إذا مل تراعي الفروقات ،واختالف البيئات السياسية.
ومن ناحية أخرى ،فإن الثورة – أي ثورة – ال تستمد أهميتها من قدرتها عىل إنجاز النرص ،بل من
قدرتها عىل إحداث التغيري الواسع يف كل بنيات املجتمع ،ويف بيئتها السياسية املحيطة ،أو عىل األقل
يف إمكانية التغيري إذا ما استمرت يف مراكمة ما ميكن البناء عليه إلحداث تغيريات أكرب وأهم يف
املستقبل ،فليس بالرضورة أن تنترص الثورة من أول مرة.
ولكن ،ميكننا رصد بعض املفاصل التاريخية التي وقعت فيها أحداث كربى وتركت أثرا ً بليغا حال
دون وصول الثورة إىل مبتغاها ،وتحديد بعض األطراف الخارجية التي ألحقت بها هزائم عسكرية
وإسرتاتيجية مهمة ،أو أجربتها عىل الرتاجع ،أو أدت إىل حرفها عن مسارها .وطبعا دون أن نتجاهل
العديد من العوامل الذاتية واملامرسات السلبية التي أسهمت يف إضعافها.
بالطبع ميكننا تسويق الكثري من الذرائع واملربرات ،ورشح األسباب والظروف التي أعاقت الثورة عن
تحقيق النرص ،وهذا سهل؛ ورمبا األسهل منه هو صب اللعنات ،وتوجيه االتهامات ،واللوم واالنتقاد
وتعداد األخطاء والخطايا وغري ذلك  ..لكن يف الحالتني ،لن نصيب الهدف ،إال إذا كان الهدف هو
تحميل املسؤولية لشخص ما أو لجهة معينة ،وتربئة الذات ،وإعفائها من كل املسؤوليات .وأي من
الحالتني ليس ما تهدف إليه هذه الدراسة.
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جوهر القضية
يف مرحلة التهيؤ لالنطالقة ،نصحت عديد من الدول الحليفة قادة الثورة بالرتيث ،معتربة أن خطوة
كهذه هي رضب من املغامرة ،س ّيام وأن بيئة الثورة تفتقر للتضاريس الجغرافية التي متكّنها من
شن حرب عصابات ،ودول الجوار ليست عىل استعداد لتقديم أي دعم لوجستي لها ،هذا إذا
مل ترضبها قبل إرسائيل .وأمام إرصارها عىل اإلنطالقة يف الفاتح من ال ،65أطلق عليها الجرنال
"جياب" ثورة املستحيل.
وعندما انطلقت "فتح" وضعت لنفسها اسرتاتيجية ورؤية شاملة نابعة عن دراستها للواقع بتفاصيله
العامة ،وحددت أهدافا وغايات ،واقرتحت وسائل وأساليب  ...ولكن من املؤكد أن هذا املخطط مل
يكن ليسري كام أُريد له دون معوقات أو إخفاقات  ..ذلك ألنه ال توجد يف تاريخ الثورات ضامنات
أكيدة للنرص ،والعمل السيايس ميلء باملفاجئات غري املتوقعة ،خاصة وأن املجال الحيوي الذي
جس ُد فيه الفكرة يُعترب من أسخن بؤر التوتر يف العامل ،وأكرثها أهمية؛ وبالتايل أكرثها قلقا
ستُ َّ
واضطرابا ،والجغرافيا السياسية تتحكم بعسف يف مجريات األحداث ،وكذلك التوازنات اإلقليمية
واملصالح الدولية وموازين القوى  ..إلخ.
يف األساس وألن "فتح" حركة التغيري يف املنطقة؛ فقد تناقضت جذريا مع الكيان اإلرسائييل ،وحاربت
السياسة األمريكية يف املنطقة ،ويف األردن تصادمت مع النظام ،ويف لبنان خلْخَلت التوازن الهش
يف الصيغة اللبنانية ،وتضاربت مع األطامع السورية (والعراقية) يف االستحواذ عىل القرار الوطني،
وكشفت هشاشة النظام العريب ،ووضعت شعاراته عىل املحك.
يف مرحلة ما قبل االنطالقة ،كان الخطر األكرب الذي يتهدد الشعب والقضية هو مؤامرات الدمج،
والتوطني ،واإلذابة ،وطمس الهوية الوطنية ،أي اقتالع الشعب الفلسطيني من جغرافية املنطقة،
ومنع أي حضور سيايس له ،وتحويل القضية الفلسطينية إىل قضية الجئني؛ فركّزت "فتح" عىل
رضورة بلورة كيانية سياسية للشعب الفلسطيني ،وانتزاع االعرتاف العاملي بها ،وقد سعت لذلك
من خالل الكفاح املسلح.
أي أن الهدف من إطالق رشارة الثورة كان اإلعالن عن وجود الشعب الفلسطيني ،ورفض مخططات تغييبه،
واإلعالن عن ِب ْدء مترده عىل الواقع الظامل ،ومحاربة مخططات تصفية قضيته ،واإلبقاء عىل جذوة الرصاع
متّقدة ،وحرمان العدو من االستقرار ،وتعبئة األجيال عىل روح املقاومة والصمود .انطالقا من فهم "فتح"
أن قضية فلسطني إىل جانب كونها قضية وطنية ،هي أيضا قضية عربية وإسالمية ودولية ،وحلّها يتطلب
استنهاض كافة الطاقات العربية واإلسالمية ،وإقامة التحالفات الدولية ،وتعديل موازين القوى ،وتغيري
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الخارطة السياسية للمنطقة ،أي بجملة واحدة ،تغيري أسس النظام العاملي بأرسه ،وهذا األمر ليس مبقدور
الشعب الفلسطيني تحقيقه مبفرده ،لذلك ظلت الثورة يف مرحلة الدفاع االسرتاتيجي ،عىل أمل إحداث
التغيري املنشود ،ولكن ال ميكن لها أن تنتظر أمرا ً ال تظهر يف األفق أي بارقة أمل لتحقيقه؛ لذلك وبعد
الخروج من األردن ،وبعد حرب أكتوبر ،واتضاح معامل الخارطة السياسية الجديدة ،اتضح لقيادة منظمة
أمس الحاجة
التحرير مدى صعوبة تحقيق األهداف الكربى ،ومدى عبثية انتظار ما لن يأيت؛ فكانت آنذاك يف ّ
لتحقيق انتصار واحد ذي معنى تاريخي ،وقيمة سياسية وإسرتاتيحية ،ميكن له أن يشكل بداية انتقال نحو
آفاق جديدة ومختلفة ،خاصة وأن الثورة كانت يف حالة حصار ودفاع ،وتتكبد خسائر فادحة.
يف هذه املرحلة تبنت منظمة التحرير الربنامج املرحيل ،وكان هذا أول تحول سيايس عميق يف
اإلسرتاتيجية الفلسطينية ،أي االنتقال من هدف التحرير الشامل وتصفية املرشوع الصهيوين ،إىل
هدف إقامة دولة فلسطينية عىل األرايض املحتلة عام  .67البعض اعترب هذه الخطوة تنازال وتراجعا،
والبعض اعتربها سياسة واقعية تتيح للمجتمع الدويل تفّهم املطالب الفلسطينية وتأييدها ،والبعض
اعتربها بداية التحول إىل مرحلة الهجوم السيايس.

مرحلتا األردن ولبنان
خاضت الثورة الفلسطينية تجربة قصرية األمد يف األردن ،انتهت مبأساة يتعمد الطرفان (األردين
والفلسطيني) نسيانها ،وطي صفحتها ،وكأنها مل تكن .ومع ذلك ،فإن استحضارنا الرسيع لتلك
التجربة ليس بهدف نكأ الجراح ،بل لفهم ما حدث يف تلك السنوات القصرية التي بدأت بعد نكسة
حزيران ،حيث تغاىض النظام األردين يف تلك اآلونة عن نشاط الفدائيني وتنامي قوتهم ألسباب
عديدة أهمها النكسة وتداعياتها ،ولكن بعد سنتني من نرص الكرامة حصل أيلول األسود.
ويف التقييم املقتضب واملراجعات الرسيعة التي أجرتها الثورة فيام بعد ،ح َّمل مراقبون كامل
املسؤولية للنظام ،عىل اعتبار أن وجود الثورة يف األردن سيتناقض حتام مع طبيعة ودور النظام
الوظيفي وتركيبته ،وبالتايل فإن الصدام ال بد وأن يقع .بينام ح َّمل آخرون املسؤولية عىل الفصائل
الفلسطينية ،عىل اعتبار أن املامرسات السلبية وغري املسؤولة من قبل البعض ،والتعدي عىل
صالحيات الدولة ،وأخذ دور جيشها النظامي ،كانت من بني أهم األسباب ملا حصل .يف النتيجة قد
تكون وجهتا النظر تحتمالن الصواب ،املهم أنه يف النهاية خرست الثورة األردن كقاعدة ارتكازية
كان ميكن لها أن تقلب موازين الرصاع.
بعد الخروج من األردن ،مل يكن أمام الثورة من خيار سوى لبنان ،وقد شكلت لبنان قاعدة الثورة
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الفلسطينية الجديدة ،ونقطة ارتكازها األهم ،ويف حقبة العمل الفدايئ يف لبنان (- )1983 ~ 1969
وهي من بني أهم املراحل يف تاريخ القضية  -خاضت الثورة أرشس املعارك ،وق َّدم أبناؤها وقادتها
مناذج رائعة يف البطولة والفداء والتضحية ،ويف املقابل ظهرت أسوأ املامرسات السلبية ،وارتكبت
القيادة أخطاء كثرية ،وأساءت تقدير مواقف عديدة .لكن باملجمل ميكن القول أنها كانت الحقبة
الذهبية للعمل الفدايئ واالشتباك املسلح مع العدو اإلرسائييل ،والتي وصلت ذروتها يف صيف
 ،1982يف ملحمة الصمود يف بريوت.
بدأت الثورة تحقق إنجازات مهمة ،وتقطف مثار كفاحها ،بدء من العام  1974بإعادة طرح القضية
الفلسطينية (مبضامينها السياسية) بقوة يف املحافل الدولية ،وبانتزاع اعرتاف كل من جامعة الدول
العربية واألمم املتحدة وغريها من املنظامت الدولية مبنظمة التحرير كممثل رشعي ووحيد
للشعب الفلسطيني ،ونجاحها يف ضم كافة الفصائل الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير ،وإقامة
تحالف وطني عريض مع القوى اللبنانية التقدمية .لكن الحرب األهلية اللبنانية ستقول كلمتها
الفصل يف تغيري مسارات األحداث ،وبشكل دراماتييك.
شكّلت فتح العمود الفقري للثورة الفلسطينية ،وشغلت أكرث من  %80من قواتها العسكرية
والتنظيمية والجامهريية ،ومع ذلك مل تكن حزبا مقفال ،بل كانت حركة جامهريية تضم يف صفوفها
كل املناضلني من اليسار واليمني والوسط ،ومن التيارات الوطنية والقومية واإلسالمية ،وفيها تعايش
املسلم مع املسيحي مع الدرزي ،والفلسطيني مع الكويتي واليامين واللبناين واألردين واملتطوعني من
سائر االقطار العربية ،وقد ضمت نخبة املفكرين والقادة العسكريني إىل جانب الطلبة واملقاتلني،
ورجال األعامل مع الفالحني والعامل والكادحني  ..ببساطة ،مثّلت فتح مزيجا متجانسا من كل الفئات
والرشائح واالتجاهات والطوائف ،ألنها كانت فوق الطبقة والطائفة ،وألنها عبرَّ ت عن الكل الوطني،
وحملت مرشوعا وطنيا جامعا؛ جوهره مقاومة إرسائيل ،والدفاع عن الحقوق الفلسطينية ،والنضال
من أجل الحرية وكرامة اإلنسان ،بروح وطنية عربية منفتحة عىل اإلنسانية.
لذلك؛ فقد رأت فيها القوى الوطنية اللبنانية حليفا قويا ،بينام اعتربتها الرشائح االجتامعية اللبنانية
املهمشة (وكذلك املخيامت الفلسطينية) نصريا لها ،يف مواجهة املارونية السياسية املتحالفة مع
القوى الربجوازية واليمينية التي كانت تهيمن عىل الحياة السياسية واالجتامعية يف لبنان ،ثم
صارت مالذا لكل القوى الثورية واليسارية وحركات التحرر يف العامل  ..فيام رأت الجامهري بأنها
تقاتل نيابة عن األمة العربية ،وتدافع عنها ،حتى الشعراء والكتّاب واملعارضني واملطلوبني من
قبل حكوماتهم القمعية وجدوا يف فتح مرشوعا ثوريا تقدميا ينشد الحرية والدميقراطية والعدالة
االجتامعية والقيم اإلنسانية ،ويسمو عىل الطائفية والقبلية ،لذلك أيضا ،فقد مثّلت فتح للكثريين
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خشبة الخالص من شبح الحرب الطائفية التي كانت تهدد لبنان بأكمله.
وعندما تفجرت الحرب األهلية اللبنانية يف نيسان  ،1975حاولت منظمة التحرير أن تنأى بنفسها
عن الحرب ،وأن تلزم الحياد ،لكن القوى الوطنية اللبنانية انتقدت موقفها هذا واعتربته سلبيا،
وأنه يعني التخيل عن حلفائها يف مواجهة القوى الرجعية والطائفية التي ال تريد الخري للبنان ،وقد
ضغطت هذه القوى عىل القيادة الفلسطينية لالنخراط يف الحرب ،وإعالن موقف واضح ،وهكذا،
ومع تطور األحداث وجد الفلسطينيون أنفسهم مجربين عىل التورط يف الحرب اللبنانية ،وأن تاليف
ذلك هو أمر مستحيل ،ألنه يعني أوال استباحة املخيامت الفلسطينية ،والقضاء عىل حلفاء الثورة
ثانيا ،وبالتايل القضاء عىل قاعدة الثورة ونقطة ارتكازها ثالثا.
بعد سنة من الحرب ،متكنت القوى الفلسطينية اللبنانية املشرتكة من بسط نفوذها عىل ما يقارب
 %80من لبنان ،وأصبح االنتصار عىل القوات االنعزالية مسألة وقت ،ما يعني إنهاء الحرب والتخلص
من هيمنة القوى الرجعية والطائفية وبناء النموذج اللبناين التقدمي املقاوم ،والتفرغ ملواجهة
إرسائيل .كان هذا ممكنا لوال التدخل السوري (املوافَق عليه ضمنيا من قبل الواليات املتحدة)
الذي قلب موازين القوى ، ،حيث هاجمت القوات السورية ( 40ألف جندي محمولني عىل مئات
الدبابات) املناطق التي تسيطر عليها القوات الفلسطينية اللبنانية املشرتكة ،ورغم أنها تكبدت
خسائر فادحة عىل أطراف بريوت ،وخرست كتيبة كاملة يف صيدا ،إال أن القوات السورية قلبت
املعادلة ،وأعادت القوى االنعزالية كام كانت ،وبذلك تجددت الحرب مرة ثانية.
مل تكن الرضبات العسكرية التي تلقتها الثورة الفلسطينية عىل يد بعض األنظمة العربية وحدها
التي أضعفتها ،أو قللت من الخيارات أمامها ،أو فرضت عليها مسارات محددة؛ فقد كانت الرضبات
السياسية أشد تأثريا يف بعض األحيان ،إذ سعت دول املنطقة لالستحواذ عىل الورقة الفلسطينية،
واإلمساك بها وفرض نوع من الوصاية والهيمنة عليها ،من خالل مصادرة القرار الوطني ،أو اخرتاق
الساحة الفلسطينية ،ودعم االنشقاقات بداخلها ،كام حدث يف دعم العراق النشقاق صربي البنا،
ومن ثم تشكيل ما عرف حينها بجبهة الرفض ،وكذلك دعم سوريا النشقاق "فتح االنتفاضة"،
وتشكيل جبهة اإلنقاذ ،ويف مرحلة الحقة تشكيل ما سمي بتحالف الفصائل العرشة ،فضال عن
املحاوالت املستمرة لفرض أتباع وحلفاء لدول املنطقة يف تركيبة اللجنة التنفيذية واملجلس
املركزي والوطني ،ويف العقد األخري برزت سياسات من نفس النوع من قبل إيران وقطر.
إرسائيل من جهتها ،ومنذ اليوم األول ش ّنت حربا شعواء عىل الوجود الفلسطيني املسلح يف لبنان،
سواء باالغتياالت ،أم بعمليات اإلنزال ،واالقتحامات واالجتياح والقصف والحروب  ..الخ .وهذا
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العدوان اإلرسائييل املتواصل أدى إىل خسارة الثورة خرية أبنائها وقادتها ،فضال عن الخسائر املدنية
التي كان السكان يف كثري من األحيان يح ّملون الطرف الفلسطيني مسؤوليتها .صحيح أن إرسائيل
تكبدت خسائر كبرية يف لبنان؛ لكنها قامت أخريا يف صيف  1982باجتياح لبنان بقوات تزيد عن ال
 75ألف جندي مدعومني بآالف الطائرات والدبابات ،حتى متكنوا من إجبار القوات الفلسطينية
عىل الخروج من بريوت ،والجنوب اللبناين بأكمله.
وستكون الرضبة التالية لفتح عىل يد النظام السوري؛ حيث أن خروج القوات الفلسطينية من
بريوت ،وتشتتها يف سبعة دول عربية ،أوهم النظام السوري بأن الفرصة سانحة للقضاء كليا عىل
فتح ،ومن ثم مصادرة القرار الفلسطيني واإلمساك بالورقة الفلسطينية التي طاملا حلم بها؛ وهكذا
صار االنشقاق ومعركة طرابلس  ،1983والتي انتهت أيضا بالخروج الفلسطيني الثاين من لبنان،
ورضب وحدة فتح العسكرية والتنظيمية ،والتي ستحتاج سنوات طويلة إلعادة اللُّحمة لها.
وبعد سنتني ستتجدد الحرب السورية ضد "العرفاتيني" ولكن هذه املرة عىل يد قوات حركة أمل
"الشيعية"؛ حيث بدأت بدعم من سوريا مبا سمي بحرب املخيامت (شاتيال وبرج الرباجنة) التي
استمرت ثالثة سنوات وخرس فيها الفلسطينيون آالف القتىل والجرحى.
بعد هذه السنوات العجاف املثخنة بالجراح ،توهم النظام العريب الرسمي بأن القضاء عىل منظمة
التحرير الفلسطينية سياسيا بات أمرا ممكناً؛ فكان مؤمتر القمة العريب (عماّ ن ،ترشين ثاين )1987
تعبريا عن محاولة العودة إىل زمن الوصاية واالحتواء ،لوال تفجر االنتفاضة الشعبية يف فلسطني
يف نهاية نفس العام ،التي فرضت عىل كافة األطراف إعادة حساباتها من جديد ،مع األخذ بعني
االعتبار وجود منظمة التحرير ممثال رشعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.
ومرة ثانية يتورط الفلسطينيون يف معادالت النظام العريب وأزماته وحروبه ،حيث اجتاحت القوات
العراقية الكويت (آب  ،)1990وألغت الدولة الكويتية ،األمر الذي استدعى تدخل النظام الدويل
بقيادة الواليات املتحدة ،وكان موقف منظمة التحرير غري مفهوم وغري مربر من قبل دول الخليج
العريب التي كانت حتى األمس حليفا وداعام لها ،لكن قيادة املنظمة وجدت أن املوقف القومي الثوري
يتطلب منها رفض التدخل األجنبي والتواجد األمرييك يف املنطقة تحت حجة تحرير الكويت ،لكن
هزمية العراق ضاعفت من قيمة الفاتورة التي دفعتها منظمة التحرير لقاء موقفها هذا  ..ومل يقترص
األمر عند حدود عقاب دول الخليج للمنظمة؛ بل أدى إىل انقسام املوقف العريب بأكمله إىل محورين
(ضعيفني) ،ما يعني أن خسارة منظمة التحرير مل تكن فقط يف خسارة حليفها القوي (العراق)؛ بل
ويف خسارتها العمق العريب كله .وما فاقم من حجم الخسائر أنها تزامنت مع انهيار النظام السوفييتي
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(الحليف التقليدي للفلسطينيني) ونشوء نظام عاملي أحادي القطبية ،أعطى لألمريكان مزيدا من القوة
والهيمنة .وستمر سنوات طويلة قبل أن تتمكن منظمة التحرير من تعويض جزء من تلك الخسائر.

 1979مفصل تاريخي
بالعودة إىل لبنان ،وتحديدا العام  ،1979سنجد أن ثالثة أحداث كربى مهمة سيكون لها أثر بالغ
يف توجيه مسار األحداث :الثورة الخمينية ،توقيع مرص عىل معاهدة سالم مع إرسائيل ،ويف العام
التايل بدء الحرب العراقية اإليرانية.
وإذا كان توقيع كامب ديفيد أدى إىل عزلة مرص وخروجها من النظام العريب؛ فإن الحرب العراقية
اإليرانية أدت إىل انشغال العراق بحربه املجنونة ،ويف املحصلة خرست الثورة الفلسطينية أهم
حليفني ،كان من املفرتض أن يكونا قوة إسناد لفلسطني.
وملا انترصت الثورة اإليرانية ،وأطاحت بالشاه فرح الفلسطينيون بها ،وظنوا أنها ستعوض خسارتهم
ملرص ،وستع ّدل من موازين القوى يف املنطقة ،لذلك كان يارس عرفات أول من زار إيران وهنأ
الخميني بنرصه ،ومن طهران أطلق عبارته الشهريةُ " :ع ْمقنا اإلسرتاتيجي ميتد من صور إىل خراسان".
لكن بعد وقت قصري تبني أن الرهان كان خاطئا ،وأن الخسائر الفلسطينية ستكون أفدح من املتوقع.
الكاتب "د .شفيق الغربا"  -وهو فدايئ عايش التجربة الفلسطينية يف حقبة السبعينات  -يف كتابه
"حياة غري آمنة" يص ّور طبيعة األجواء التي سادت بعد انتصار الثورة اإليرانية ،ويتحدث عن
مدى تأثرياتها املبارشة وغري املبارشة عىل الثورة الفلسطينية ،وعىل املنطقة بشكل عام؛ يقول
"الغربا"" :مع عام  1979تبني أننا أصبحنا وحدنا ،بال مساندة؛ فقد نجحت إرسائيل يف االستفراد
بالوضع الفلسطيني ،بينام قاعدتنا يف جنوب لبنان بدأت تهتز أكرث ،من جهة ثانية فإن السالم بني
مرص وإرسائيل انعكس سلبيا عىل موازين القوى ،ويف إرسائيل حكومة ميينية بقيادة بيغن ،األكرث
استعدادا للمغامرة والتطرف ،لكن التغري الكبري الذي وقع يف الرشق هو انتصار الثورة اإليرانية،
التي أحيت األمل يف قلوب الكثريين منا ،وقد عنت لنا يف البداية تراجع الواليات املتحدة يف الرشق
األوسط"( .الغربا ،ص  .)341ويضيف" :جاء النموذج اإليراين ليقول إن الثورة يف العامل العريب
واإلسالمي لن تكون ماركسية ،أو اشرتاكية ،أو يسارية ،أو قومية أو وطنية كام كنا نقول ونعتقد؛
بل إسالمية االتجاه والهوى ،دينية املضمون والعمق"( .الغربا ،ص .)342
واعترب الكثري من املحللني أن انتصار الثورة اإليرانية أعطى لإلسالم السيايس يف املنطقة العربية زخام
إضافيا ،وم َنحه القوة اإلعالمية والجامهريية التي كان يحتاجها ،بل وقلَب كل املوازين ،ومثّل بداية
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تراجع وانكفاء القوى القومية واليسارية والوطنية والعلامنية .إ ْذ بدأت شعارات اإلسالم السيايس
بالظهور بقوة ،مثل "اإلسالم هو الحل" ،و"تطبيق الرشيعة" ،وأخذ شبان "ثوريون" يتب ّنون أفكار اإلسالم
السيايس ،ويستبدلون الشعار القديم "الوحدة العربية الطريق إىل فلسطني" بشعار "اإلسالم هو الطريق
إىل فلسطني" ،فيام راح يساريون متأسلمون باستبدال مصطلحات اليسار التقليدية بأخرى إسالمية؛
مثال حلت كلمة املستضعفني بدال من العامل والكادحني ،والشيطان األكرب بدال من اإلمربيالية ،وهكذا.
ولكن تأثريات أطروحات اإلسالم السيايس يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية مل تكن بأهمية أثرها
عىل الواقع السيايس؛ فمثال الرتكيز عىل مواضيع الحجاب والنقاب ومصافحة املرأة ومنع االختالط
وغريها ليست مبستوى التغيري الحاصل يف منهجية التفكري لدى الشبان واملتأثرين بخطاب اإلسالم
السيايس الجديد ،فقد صار للدين مساحة أكرب عىل حساب القضايا الوطنية ،وبدأ اإلسالم السيايس يغزو
املساجد ،ويستقطب املزيد من املريدين واألتباع ،وإذا بالحجاب يتحول من مسألة فقهية أو شخصية
إىل رسالة سياسية بامتياز ،تدل عىل مدى حضور األحزاب الدينية يف منطقة معينة ،وإذا بالناس املتدينني
يتحولون إىل طبقة سياسية اقتصادية قوامها رجال الدين وقادة األحزاب السياسية الدينية ،وإذا بصورة
املجاهد األفغاين تستقطب جيال بأكمله ،وتستحوذ عىل فؤاده بدال من صورة الفدايئ الفلسطيني.
ويف هذا الصدد كتب "الغربا"" :مع بروز اإلسالم السيايس بصورته الجارفة بعد الثورة اإليرانية ،بدأ
الشيعي م ّنا يتحول إىل شيعيّته ،والس ّني بدأ يكتشف س ّنيته اإلسالمية ،أما الدرزي فبدأ يتساءل عن
موقعه يف املرشوع اإلسالمي الجديد ،ما يدفعه إىل االنضواء يف ظل طائفته ،واملسيحي الذي وهب
حياته للقضية الوطنية بدأ يكتشف أن املرشوع اإلسالمي الجديد ال يقدم له الحل؛ بل ينظر له
بوصفه مسيحي ،أو "من أهل الذمة" ،وصار البعض منا يتساءل هل هذا هو املرشوع الذي ناضلنا
من أجله ؟ هل يُعقل أننا كنا عىل خـطأ طوال هذه السنوات ونحن نتبنى أفكار اليسار والطرح
الالطائفي والعقالين الثوري ؟ وماذا حصل للمفهوم العرويب والوطني الذي يجمع ما بني املسلم
واملسيحي والدرزي والشيعي والسني والعريب والكردي"( .الغربا ،ص .)349 ،347
ويتساءل الغربا عىل لسان صديقه خالد (املسيحي الفدايئ)" :هل بهذا الفكر الطائفي الضعيف
سنحرر فلسطني ؟ ونتقدم وننجح يف استيعاب تنوع مجتمعنا ؟ أم بهذا الفكر سنـزداد طائفية
وقبلية وانغالقا وتفتتا واقتتاال ؟ هل كانت مشكلتنا يف األساس قلة الصالة والصوم وغياب الحجاب؛
أم مشكلتنا يف غياب الجدية واالستعداد للبذل وضعف حرية التفكري ؟ هل بدأنا نتخىل عن فكر
فتح املرن الذي يعرتف بالتعددية والتنوع وحق االختالف لصالح فكر منغلق يفرق الناس بني
مؤمن وكافر ،ويركز عىل طقوس شكلية ؟ هل بدأ الفكر الوطني ميوت لصالح فكر طائفي فئوي ؟
هل هذه بداية هزميتنا وانتهاء حلمنا ؟"( .الغربا ،ص .)350 ،349
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وكان من بني تأثريات موجة اإلسالم السيايس عىل الثورة الفلسطينية ،بدء حالة من تفكك الروابط
التنظيمية الفتحوية ،وتراجع قوة التيار اليساري الذي كان يتسم بالطرح العقالين الثوري غري الطائفي،
وتشتُّت القاعدة الفتحوية بني منبهر بالنموذج اإليراين ،ومتفرج ومراقب ،ومنتقد ومتخوف ،وعندما
اندلعت الحرب العراقية اإليرانية انقسمت القاعدة التنظيمية بني مؤيد للعراق ومؤيد إليران.
ويعدد الغربا عددا من األمثلة التي تأثرت بالثورة اإليرانية" :فمنري شفيق الذي كان يرمز لعمقنا
الفكري ،وهو مسيحي املولد يساري الفكر ،ذهب إىل إيران ،وهناك أعلن إسالمه ،بينام حمدي وأبو
حسن ومروان ،وهم من أعمدة الكتيبة الطالبية ،ساروا عىل الدرب اإلسالمي ولكن يف إطار فتح،
أما خالد فقد بدا متأملا مصدوما يعيش خيبة أمل ،وهناك مثله الكثريون من املسيحيني الذي تركوا
عائلتهم وانسلخوا عن خلفياتهم املسيحية واملارونية لصالح القضية الوطنية ووجدوا أنفسهم فجأة
مكشوفني وبال أي سند ،وأيضا أنيس النقاش املفكر املنفتح الذي ترك فتح لصالح العمل يف الثورة
اإليرانية ،لدرجة أنه تورط يف اغتيال شاهبور باختيار يف باريس ،وكذلك عامد مغنية الذي تحول إىل
حزب الله (يقال أنه تورط يف خطف طائرة كويتية لصالح إيران) ،وغريهم الكثريون من كوادر فتح
الذين رجعوا إىل طوائفهم وانضموا ألحزاب طائفية"( .الغربا ،ص .)353-349
والتغيري اآلخر املهم ،حصل يف الطائفة الشيعية التي كانت تقف بأكملها إىل جانب الثورة الفلسطينية،
وتقدم لها كافة أشكال الدعم ،حتى أن املئات منهم كانوا منتسبني لفتح ،هؤالء وبدعم من فتح يف
البدايات أسسوا أفواج املقاومة اللبنانية "أمل" ،والتي ما لبثت قليال حتى بدأت بالصدام مع الحركة
الوطنية اللبنانية ،ثم يف مرحلة الحقة قادت حركة احتجاج كبرية عىل الوجود الفلسطيني ،حتى
تصادمت مع فتح (بدعم سوري) ،لكن التغيري األهم حصل يف الجنوب اللبناين ذو األكرثية الشيعية،
الذي بدأ يضيق ذرعا باملسلكيات غري املنضبطة للعديد من أفراد القوى الوطنية والفلسطينية،
وبدأ يعاين أكرث من تبعات احتضان املقاومة من جراء القصف اإلرسائييل ،هذه القاعدة الشعبية
العريضة التي شكلت الحاضنة األهم للثورة الفلسطينية بدأت بعد الثورة اإليرانية تتململ وتعرب
عن استيائها بصوت أعىل؛ األمر الذي جعل فتح وغريها من فصائل املقاومة الفلسطينية واللبنانية
تواصل عملها العسكري بعد العام  1982تحت اسم "املقاومة الوطنية اللبنانية" ،ثم ويف مرحلة
الحقة بعد صعود نجم حزب الله يف أواخر الثامنينات تحولت املقاومة إىل مسمى "املقاومة
اإلسالمية" التي تفرد بها حزب الله.
وستتأثر الطائفة السنية بنفس الشكل والطريقة ،ولكنها ستحتاج مزيدا من الوقت ،حتى بدايات القرن
الحايل ،حيث انترشت يف املناطق السنية (وخاصة طرابلس وصيدا واملخيامت الفلسطينية) ظاهرة
الحركات األصولية ،التي أخذت منحى طائفياً متطرفاً ،وانشغلت يف قضايا ثانوية ورصاعات مذهبية.
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وكان من شأن هذا االستقطاب الطائفي أن يشعل املزيد من النريان يف الحرب األهلية اللبنانية،
وأن يطيل يف أمدها تسعة أعوام كاملة بعد الخروج الفلسطيني من لبنان .فإذا كانت الحرب
مشتعلة فعليا قبل مجيء الخميني بأربعة سنوات ،فإنها بعد ذلك أخذت مناحي أخرى أرشس
وأكرث خطورة؛ ففي البداية كان جوهر الحرب وأسبابها عبارة عن تناقض جذري بني مرشوعني:
القوى الوطنية التقدمية اليسارية ضد القوى اليمينية الرجعية املتحالفة مع الرأساملية الربجوازية،
إىل جانب كونها حربا سياسية بني أطراف إقليمية ودولية اختارت لبنان حلبة لرصاعاتها وأطامعها،
وكانت الطائفية مجرد الوقود الذي ميد الحرب بالنريان ،وكان من الطبيعي أن تجد يف صفوف
القوى الوطنية املسيحي واملاروين والدرزي والسني واللبناين والفلسطيني والعريب والكردي جنبا
إىل جنب ضد القوات االنعزالية ،لكن بعد الخروج الفلسطيني صار القتال يأخذ شكال واحدا :طائفة
ضد طائفة ،وأحيانا تيارا ً ضد تيار من نفس الطائفة .وهذا كله باملجمل ،وبعد خمسة عرش عاما
من االقتتال جعلنا نخرس منوذج التعايش اللبناين املتسامح واملنفتح بآفاقه الرحبة عىل اإلنسانية،
وجعل الفلسطينيني يخرسون أهم قاعدة ارتكازية لهم بعد األردن ،وأجربهم عىل الدخول يف أنفاق
سياسية مظلمة ،والوقوع يف منزلقات مل تكن تخطر عىل بالهم أيام الثورة والعمل الفدايئ.

عوامل خارجية أم داخلية ؟
ميكن لنا أن نعدد أسباباً أخرى ،وعوامل كثرية متداخلة أدت إىل إضعاف الثورة  ..لكن علينا أن
ندرك أن السبب األسايس لقوة العوامل الخارجية التي أعطتها كل هذا التأثري الطاغي يف توجيه
مسارات الثورة هو أن عنارص القوة الكربى وأدوات الرصاع األساسية القادرة عىل حسم الرصاع
ليست يف أيدي الفلسطينيني ،وهي من األساس عوامل خارجية ،ألن القضية الفلسطينية ذات أبعاد
دولية ،وألن إرسائيل هي أصال مرشوع استعامري دويل ،وبالتايل فإنها ستكون جزءا ً أساسياً من
النظام الدويل واإلقليمي .مبعنى أن الجغرافيا السياسية هي عامل أسايس وحاسم يف إدارة الرصاع،
وهذا يعطي لدول املنطقة مزيدا من أوراق القوة والتأثري  ..يف الوضع الطبيعي كان من املفرتض أن
تكون هذه األدوات عنارص قوة لصالح القضية الفلسطينية ،أي أن األمة العربية والدول اإلسالمية
لو أنها سخرت مواردها وطاقاتها وعنارص قوتها لصالح فلسطني لتمكنت من حسم الرصاع منذ
زمن بعيد ،ولكن ما جرى كان هو العكس يف أكرث األحيان ،فقد رأينا من خالل الرسد التاريخي
املوجز كيف كانت دول الجوار تؤثر سلبيا عىل مسارات الثورة ،ورأينا كيف عانت الثورة من ظلم
ذوي القرىب أكرث مام عانت من ظلم إرسائيل.
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وعلينا االعرتاف بأن العوامل الخارجية عىل اختالفها وبالرغم من قوة تأثريها ،مل تكن هي الوحيدة
املسؤولة عن تراجع وضعف الثورة الفلسطينية؛ إذ لعبت العوامل الذاتية دورا مهام يف وصول
الحالة الفلسطينية إىل ما هي عليه اليوم؛ يف األردن ولبنان وغريها برزت مسلكيات غري مسؤولة
من قبل أفراد ،لكنها مل تجد من يحاسبها أو يردعها ،وكذلك ظهرت حاالت عديدة من الفساد املايل
واإلداري يف مؤسسات الثورة ،وأيضا مل تواجه بآليات ضبط ومحاسبة كام ينبغي ،ويف العديد من
املرات أساءت القيادة تقدير املوقف السيايس أو العسكري ،وتبنت سياسات مترسعة أو مهادنة،
واتخذت قرارات خاطئة ،بل ميكن القول أن االرتجال هو الذي كان سائدا يف جو العمل يف كثري
من األحيان ،إىل جانب ضعف التخطيط االسرتاتيجي وغياب الرؤية الشاملة بعيدة املدى ،وضعف
آليات التنسيق بني الفصائل واملؤسسات والتشكيالت العسكرية والتنظيمية.
وميكن القول أيضا أن الثورة أخطأت يف البدايات حني ركزت (أو حرصت) كل جهدها يف املجال
العسكري وعمليات الكفاح املسلح ،دون أن تعطي األهمية املطلوبة لبناء التنظيم وللعمل الجامهريي
واإلعالمي  ..لذلك ظل النضال يف األرايض املحتلة لسنوات طويلة مقترصا عىل العمليات الفدائية،
أي أنه كان ينمو مبعزل عن الجامهري  ..لكن فتح أدركت خطأ هذا النهج بعد الخروج من بريوت
 ،1982حني بدأت يف بناء القواعد واملنظامت الشعبية يف األرض املحتلة ،وبدأت تشجع وتدعم أشكاالً
مختلفة من النضال الشعبي السلمي ،والتي كانت ذروتها االنتفاضة الشعبية األوىل (.)1987
كام أن إهامل العمل التنظيمي جعل من فتح أشبه بالتنظيم الهالمي ،وهذا إن كان مفيدا من
ناحية التوسع الجامهريي وجعل فتح حركة الشعب الفلسطيني بأرسه ،ميكن لكل فلسطيني أن
يرى نفسه فيها بصورة أو بأخرى دون الحاجة لطلب انتساب  ..لكنه من نواحي أخرى عديدة
ألحق أرضارا كثرية يف صورة فتح  ..وفتح الباب واسعا أمام الفوىض واالنفالش واملسلكيات غري
املسؤولة والفساد.
إىل جانب ما تقدم ،ميكن إضافة سبب آخر إلخفاق الثورة الفلسطينية – رمبا يكون األهم – وهو غياب
اإلسرتاتيجية والتخطيط املنهجي ،ففي كثري من املفاصل التاريخية ،وعند أحداث هامة كنا نالحظ أن
العمل الفلسطيني يصبح عبارة عن ردات فعل ،وارتجالية ،واجتهادات ،حتى عندما تتضح الرؤية
السياسية ،فمثال عندما صار الكفاح املسلح خيارا ً غري واقعي ،وصار التوجه نحو الكفاح الجامهريي
واملقاومة الشعبية ،مل يرتافق مع هذه الرؤية آليات عمل وتخطيط لتبني هذا الخيار وإنجاحه ،وجعله
أكرث فاعلية .وعندما تعرثت العملية السلمية ،وانسدت اآلفاق السياسية متاما ،وتوقفت املفاوضات
وصار خيار حل الدولتني خيارا عبثيا  ..الحظنا أن القيادة الفلسطينية مل يكن لديها خيارات كفاحية
فاعلة ،وبدت كام لو أنها فقدت البدائل ،وفقدت قدرتها عىل التأثري يف الجامهري.
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وعندما تأسست السلطة الوطنية ،وعادت كوادر منظمة التحرير للوطن ،وأنيط بهم مهمة بناء
أسس دولة ،مل يستفيدوا من تجارب اآلخرين ،وال حتى من تجاربهم الشخصية ،فتكررت نفس
األخطاء ،وظهرت حاالت فساد مايل وإداري ،ومراكز قوى ،وتكتالت اقتصادية احتكارية ،وفوىض
سالح ،وانفالت أمني ،واستغالل للوظيفة ،وغري ذلك ،إال أنه ويف نفس الوقت حققت السلطة
منجزات مهمة ال يجوز إنكارها .ومن ناحية ثانية ،بعد سنوات قليلة من بداية عمرها اندلعت
االنتفاضة الثانية ( انتفاضة األقىص) ،وعمدت إرسائيل بخطوات منهجية عىل تدمري كل ما أنجزته
السلطة ،وعمدت عىل إضعافها للحد الذي ال مييتها وال يبقيها حية فاعلة.
وبعد أقل من عقد ونصف من قيام السلطة حصل أول اقتتال فلسطيني داخيل ،أدى إىل انفصال
قطاع غزة عن الضفة الغربية ،وانتهى األمر بتقسيم ما تبقى من الوطن .ومن نافلة القول أن هذا
االنقسام قد أرض بالقضية الفلسطينية كثريا ،وأضعفها ،وقىض عىل أهم عنارص القوة الفلسطينية
(الوحدة الوطنية) ،ما أدى إىل تدهور الحالة الفلسطينية وتراجعها خطوات للوراء.

خالصة
ميكن القول أن حركة فتح هي آخر حركات التحرر العريب التي ما زالت تتصدى للمرشوع االستعامري،
وتأيت مبكانة جبهة التحرير الجزائرية ،وحزب املؤمتر الوطني الهندي بقيادة غاندي ،واملؤمتر الوطني
اإلفريقي بقيادة مانديال ،وغريها من حركات التحرر الوطنية التي قادت نضاالت شعوبها نحو الحرية
واالستقالل ،وعربت عن قضاياهم الوطنية يف املحافل الدولية .والفارق بني فتح وغريها من تلك
الحركات التحررية هو يف طبيعة الفوارق بني القوى التي استعمرت تلك الشعوب ،وبني االحتالل
الصهيوين بطبيعته التوسعية اإلجالئية ودوره الوظيفي اإلقليمي ومكانته وأهميته يف النظام الدويل،
وبالتايل الفارق بني صعوبات العمل والنضال يف الحالتني ،خاصة وأن العمق العريب املحيط بفلسطني
تبني أنه مل يكن حليفا للفلسطينيني ،بل كان عدائيا؛ مسترتا تارة وواضحا تارة أخرى.
مبعنى أن طبيعة املرشوع اإلرسائييل مختلفة عن طبيعة القوى التي قاتلتها تلك الثورات ،فقد كانت
تلك القوى حتى مع هزميتها واندحارها تجد خيارات االنسحاب ،أو تغيري بنيتها ،وتظل حية .لكن
يف الرصاع العريب الصهيوين األمر مختلف؛ حيث ُربِطت مصالح اإلرسائيليني بل وحتى وجودهم
نفسه مبقدار بقاء كيانهم متفوقا ،و ُربطت مصالح الدول الكربى ببقاء إرسائيل ،حتى صار هذا
الكيان ركنا مهام من املعادلة السياسية التي تحكم النظام الدويل ،وبالتايل فإن تدمري هذا الكيان
يتطلب أوالً تدمري أسس املعادلة السياسية الدولية ،وهذا األمر يتطلب استنهاض عنارص القوة
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العربية كلها .األمر الذي مل يحدث أبدا.
ومن جهة ثانية ،اعترب البعض أن الثورة أخفقت ألنها تخلت عن الكفاح املسلح ،أو ألنها مارسته
بطريقة خاطئة ،األمر الذي جعلها تتكبد هزائم عسكرية متالحقة ،أدت إىل خسارة مواقعها واحدا
تلو اآلخر ،فيام يرى آخرون أن حرص الكفاح الفلسطيني بالجانب العسكري هو سبب تلقيها كل هذه
الخسائر ،ألن إرسائيل متفوقة بالقوة العسكرية عىل الجانب الفلسطيني لدرجة ال تقبل املقارنة،
وبالتايل من الخطأ االعتامد فقط عىل الكفاح املسلح ،وال بد من الرتكيز عىل النضال السيايس.
ويف املقابل يرى آخرون أن األداء السيايس ملنظمة التحرير كان ضعيفا منذ البداية ،ويف اللحظات التي
كان يقرتب فيها من تحقيق إنجاز ،كانت تدخل عىل الخط قوى فلسطينية معارضة (غري منضوية تحت
منظمة التحرير) تشوش عىل أدائها السيايس ،وتضعف من موقف املفاوض الفلسطيني ,أي من خالل
العمليات التفجريية التي كانت تأيت أغلب األحيان يف توقيت خاطئ ،تعطي نتائج عكسية مدمرة.
اليوم ،يلقي كل طرف اللوم عىل اآلخر ،ويتهمه باملسؤولية عام وصلت إليه أوضاع القضية من
تر ٍّد وتراجع ،والحقيقة أنه بسبب التنافس والرصاع بني التيارات الفلسطينية مل يكن هنالك أي
تنسيق أو تناغم أو تكامل بني العمل العسكري وبني العمل السيايس ،فلم يأخذ أي منهام فرصته
يف النجاح ،فاملفاوضات ال ميكن أن تنجح يف ظل سلسلة من العمليات التفجريية ،والعمل العسكري
غري املدروس يؤدي إىل إقحام الشعب يف معركة مفتوحة بال نهاية بحيث يقدم تضحيات باهظة
دون نتائج ملموسة ،أما تالزم املفاوضات مع املقاومة وتسليحها بهدف سيايس فإنه يجعل من
املقاومة عملية سياسية بامتياز ،ويفتح لها آفاق االنتصار الحقيقي.
ولهذه األسباب – وحتام توجد أسباب أخرى  -بالرغم من تاريخها النضايل الطويل ،إال أن الثورة
الفلسطينية مل تدرك غايتها لآلن ،ومل تحقق أهدافها الكربى كام كانت ترسم وتخطط؛ فخالل
خمسني سنة خاضت أجيال متتالية من الفلسطينيني رصاعا داميا ،منهم من ُسجِن أو ُس ِحل أو ُعذِّب
أو قُ ِتل أو أُب ِعد أو لوحق أو خرس عمله أو بيته أو أحباءه  ..من حرب إىل حرب ،ومن موقع صعب
إىل أصعب  ..ومع ذلك ما زال الحلم بعيدا ..
فمنذ الخروج األول من األردن ،والفلسطيني يف حالة حصار وانحسار ،يعكس واقع الضعف العريب
والتواطؤ الدويل ،ويتكبد الخسائر ويدفع األمثان الباهظة؛ إال أنه نجح يف اإلبقاء عىل شعلة القضية
الفلسطينية متقدة ومتوهجة ،بعد أن كانت منسية ومقفلة يف أدراج األمم املتحدة ،ونجح يف
تحرير القرار الفلسطيني من قيود الوصاية العربية ،ونجح يف الصمود والدفاع عن نفسه وعن
حلمه وحقوقه ،بل ونجح يف جعل القضية الفلسطينية جزء أساسيا من املعادالت والحسابات
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السياسية الدولية واإلقليمية "كرقم صعب" ال ميكن تجاوزه ،وجعل القضية الفلسطينية ركنا هاما
من أركان الضمري اإلنساين ،وجعل من الظلم الواقع عليه رمزا لالضطهاد والظلم الواقع عىل
الشعوب املستضعفة ،وح ّول كفاحه إىل رمز للثورة عىل القيد ومناهضة االحتالل والتمييز يف العامل.
باإلضافة لصمود الشعب وثباته فوق أرضه ،ومتسكه بحق العودة؛ رمبا تكون املرونة السياسية
والتفكري الرباغاميت الذي انتهجته القيادة الفلسطينية ،من بني أهم أسباب صمود الثورة ،وبقاء
شعلة القضية الفلسطينية متقدة ،رغم كل ما واجهته من حصار وحروب ومؤامرات ،علام بأن
حركات تحرر أخرى كانت تناضل من أجل قضايا عادلة مل تخفق يف تحقيق أهدافها وحسب؛
بل ورمبا طوتها األحداث وتجاوزها التاريخ ،وصارت مجرد ذكرى ،ومثال ذلك حزب العامل
الكردستاين ،ومنظمة مجاهدي خلق ،وجبهة البوليساريو الصحراوية ،وبعض حركات التحرر
األخرى التي صارت مطا َردة وتعيش عىل هامش التاريخ ،بعد أن فشلت يف فهم املتغريات الدولية
وأخفقت يف التكيف معها ،أو أن الظروف كانت أقوى منها بحيث متكنت الجهات املعادية لها من
احتوائها ،ويف النهاية تجاوزتها األحداث.
حيث أن تحديات العمل يف بيئة معادية ،ويف منطقة تتحكم فيها الجغرافيا السياسية بشكل طاغ،
ويف مواجهة عدو رشس ومتفوق وقوي ،ومدعوم أمريكيا ومسنود دوليا ،مسألة ليست بالهينة أبدا ً
 ..وصمود الثورة الفلسطينية وتواصل رايتها جيال بعد جيل يعد معجزة بحد ذاتها ،لكنها ليست
بالغريبة عىل الشعب الفلسطيني.
ومنطق التاريخ يؤكد استحالة سحق شعب مناضل حي يطالب بحريته واستقالله .ومهام كانت آلة
القمع اإلرسائيلية قوية ومتجربة ،فإنها لن تعني شيئا سوى إطالة أمد الرصاع؛ فكل حرب تؤسس
للتي تليها ،وكل عنف يولد ردة فعل مساوية له ،ومن رحم كل هزمية عسكرية يُخلق جيل جديد
من املقاومني  ..فتح جاءت أول فعل عريب فلسطيني منظم يف مواجهة نكبة ال  .1948وانتصارها يف
الكرامة جاء ردا عىل نكسة ال  .1967ومآثر الجنوب والعرقوب الخالدة جاءت ردا عىل أيلول األسود.
أما االنتفاضة الشعبية فقد جاءت ردا عىل الخروج من لبنان ،واالنتفاضة الثانية جاءت ردا ً عىل
العنجهية اإلرسائيلية ورفضها القبول برشوط التسوية العادلة .وهكذا يستمر الرصاع ويستمر النضال.
إرسائيل ما زالت جامثة عىل صدر فلسطني ،ما يعني أن جوالت جديدة من الرصاع الدامي آتية
ال محالة.
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