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فيصل حوراين*
متهيد
منذ إعالن اتفاق اوسلو ،ثابرتُ عىل إبراز نقاط بعينها يف معرض التحليل النقدي لهذا االتفاق
تحدثت هنا ،يف رام لله ،يف مؤمتر فكري انعقد لتقييم
وتطبيقه أو تعرث التطبيق .وقبل عرش سنوات،
ُ
حصيلة السنوات العرش ،فبلورتُ يف حديثي النقا َط كلَّها التي سبق أن تناولتُها ُمتفرقة .وها أنذا
أرى اآلن أن تلك النقاط ما تزال صالحة ألنطلق منها يف حديثي يف هذا املؤمتر الذي تعقده مؤسسة
الدراسات الفلسطينية بعد انقضاء عرشين سنة عىل االتفاق ذاته .وهي هذه التي أوجزها يف ما ييل:
أي اتفاق ينعقد بني طرفني متعاديني .فأهمية
ُجسد قاعدة تنطبق عىل ّ
النقطة األوىل :هي التي ت ِّ
االتفاق يف هذه الحالة ال تنبع من نصوصه ،وحدها ،بل تنبع ،أوالً وأساساً ،من طبيعة الظرف
الذي ينعقد االتفاق فيه ،هل هذا الظرف موائم لهذا الطرف أو موائم للطرف اآلخر أو هو موائم
كل ما فيه موامئاً إلرسائيل وغري موائم للطرف
لطرفيه كليهام .وقد انعقد اتفاق اوسلو يف ظرف كان ّ
الفلسطيني.ولنئ بثّ االتفاق وعودا ً عىل الجانب الفلسطيني فإن الظرف مل يكن ليأذن بتحقق هذه
* كاتب فلسطيني.

95

تأثري الحراك الدميقراطي العريب عىل الوضع الفلسطيني

الوعود،حتى لو صاغتها عباراتٌ مستقيمة الداللة ،فكيف وقد جاءت هذه الوعود يف عبارات ملتوية
وغامضة! والواقع أن التفكري الرغبي لدى فريق أوسلو الفلسطيني تضافر مع التضليل املتعمد
متعدد املصادر ،ففنت بعض الراغبني يف تحقيق السالم ،وبضمنهم ناس حسنو الن ّية.
النقطة الثانية :باتفاق أوسلو ،ارتهنت إرسائيل قيادة م.ت.ف .وناسها إلمالءات القوة اإلرسائيلية
املتفوقة .ويف تطبيق االتفاق ،اتبعت إرسائيل نهجاً يُط ّوق القيادة الفلسطينية وناسها ويجرد
الجانب الفلسطيني من عنارص قوته ويحول بينه وبني تأسيس عنارص قوة جديدة .ويف السياق،
تعمدت إرسائيل دفع املفاوض الفلسطيني إىل تخفيض سقف مطاليبه أوال بأول ،كام تعمدت تهيئة
الجمهور الفلسطيني العتياد الرضوخ إلمالءات القوة والقبول بالتخفيض .وأ ِملت إرسائيل يف أن
وقت تتالىش فيه مطاليب الفلسطينيني الوطنية فيام هي تواصل باالستيطان وغريه خلق
يجيء ٌ
وقائع حلِّها املنفرد عىل األرض ،فيعجز الفلسطينيون عن تحقيق مطاليبهم إذا ظلوا متشبثني بها.
النقطة الثالثة :يف ظل اتفاق اوسلو ،اشتدت القبضة اإلرسائيلية عىل املصري الفلسطيني ،وواصلت
إرسائيل سياستها التقليدية التي تستهدف تدمري البنى التحتية،الروحية واملادية  ،للشعب
الفلسطيني .وألن البنى التحتية هذه هي التي تنتج ،يف العادة ،البنى الفوقية وتأذن بتجديدها
كلام اقتىض األمر،فإن إرسائيل استهدفت الحيلولة دون تطور املجتمع الفلسطيني ،ما عنى أن ت َ ْعتَ َق
النخب والهيئاتُ التي تقود هذا املجتمع وتتهرأ دون أن يتمكن املجتمع ،هذا ،من إنتاج نخب
ُ
محل ما تهرأ .والذي حدث ،كام أمكن رصده حتى بالعني املجردة ،أن إرسائيل
وهيئات معافاة تحل ّ
استكملت ،يف سنوات أوسلو العرشين ،خصوصاً منذ العام  ،2000تدمري معظم البنى التحتية يف
الضفة والقطاع املحتلَّني ،وح ّولت أكرث من ثلثي سكانهام الفلسطينيني إىل ناس يعيشون عىل الغوث
وال يستطيعون أن ينتجوا ما يحتاجون إليه .وقد تجلت نتائج هذا التدمري تباعا ،فوهنت البنى
الفوقية،وترشذمت ،وتقسمت،وتفاقمت مظاهر الفساد السيايس والتنظيمي واملايل ،وتواترت
اإلتقسامات ،واطّرد تب ُّدد السامت املشرتكة التي تُبقي الشعب شعباً وتصون وحدته ،واكتمل ،أو
كاد ،العج ُزعن تكوين بنى جديدة معافاة.
النقطة الرابعة :قبل  1948وبعده ،جرى الكفاح الوطني الفلسطيني ض ّد تحالف قُوى متفوقة
أي من حقوقه
ومصممة عىل إلغاء وجوده الوطني ،وظل من العسري أن يظفر هذا الشعب بتحقيق ّ
أي وقت قبل أوسلو ،حقيقتني ساطعتني اقرتن وجود كل
األساسية .غري أن هذا الوضع مل يلغ ،يف ّ
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منهام بوجود األخرى :سع َة املقاوم ِة الفلسطينية لهذا التحالف وش َّدتها وعظ َم التضحيات التي
بُذلت يف سياقها ،من جهة ،ودو َر هذه املقاومة يف محيطها العريب ،خصوصاً تأثريها العميق يف
منع استقرار العالقة بني الدول االمربيالية وبني األنظمة والقوى العربية التابعة لهذه الدول ،من
الجهة األخرى .وقد كان الدور الذي لعبته املقاومة الفلسطينية قبل  ،1948وبعده ،خصوصاً بعده،
شديد الفعالية يف التحفيز عىل شتى أشكال املجابهات التي تنهمك فيها األنظمة والقوى العربية
املهيأة بحكم طبائعها للوقوف يف وجه إرسائيل ولفيفها اإلمربيايل .كام كان هذا الدور فعاال ،أيضاً،
يف تأثريه عىل القوى واألنظمة التابعة لإلمربيالية .وهذا الدور ،بوجهيه هذين،هو الذي أسهم مع
عوامل أخرى يف إطالق مقولة أن قضية فلسطني هي قضية العرب األوىل وموضع إجامعهم ،وهو
الذي أبقى العمل العر ّيب املشرتك مج ّندا ً يف مواجهة إرسائيل لعقود كثرية ،أكرث مام هو مج ّن ٌد يف
أي مواجهة أخرى.
ّ
طي املقاومة الساخنة لالحتالل اإلرسائييل ،وبقبولهم التفاوض مع
مبوافقتهم يف اتفاق اوسلو عىل ِّ
إرسائيل نهجاً وحيدا ً يف السعي إىل تسوية معها ،وبتوجههم إىل اسرتضاء الواليات املتحدة والتعويل
عىل األنظمة العربية التابعة لها أو املستكينة أمامها ،بهذا ،ومبا مياثله ،ق ّوض املفتونون باتفاق أوسلو
انفسهم بأنفسهم أه ّم األسس التي انبنى عليها الدو ُر الفلسطيني يف الساحة اإلقليمية واألخرى
ُ
رشش الحياء يف وجوه حكام التبعية العرب ،فتهافت هؤالء عىل خدمة األسياد جهارا ً
طق ُ
العاملية؛ ّ
نهارا ً ،وصار بإمكانهم أن يتهافتوا عىل خدمة إرسائيل رسا ً وعلناً ،كام صار بإمكانهم أن يحجبوا
أي عواقب .والحاصل أن غياب
العون عن الفلسطينيني ،وأمكن أن يفعلوا هذا كلّه دون أن يخشوا ّ
الدور الفلسطيني ،وهو الذي كان يحول دون استقرار العالقة الخطرية بني اإلمربيالية وبني األنظمة
العربية التابعة لها ،قد رفع سوية تأييد األسياد اإلمربياليني إلرسائيل و أطامعها السابقة واملستج ّدة
إىل ذرى غري مسبوقة.
النقطة الخامسة :يف سنوات اوسلو وبتأثريه ،مع االنحدار املتواتر يف الحال الفلسطيني اإلجاميل نحو
العجز ،استفحلت سطو ُة األوهام وسوء التقدير .وميكن أن يُع ّد يف مقدمة األوهام وه ُم اقرتاب
التوصل إىل تسوية متوازنة مع إرسائيل ،ووه ُم الدمج بني مرحلتي التحرر من اإلحتالل وبناء الدولة
املستقلة ،ووه ُم فصل الصلة الثابتة والدامئة بني العدوانية اإلرسائيلية وبني العدوانية األمريكية.أما
سوء التقدير ،فام أكرث ما ميكن أن يُع َّد من مظاهره ونتائجه! ويف صلب هذه النقطة يكمن خطأ
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محل الواقع ،وت َغييب
أخطاء اوسلو الفكري :إلغاء الفهم العلمي للواقع وتطوراته ،وإحالل الرغبات ّ
التمييز بني الواقع والوهم.

سامت عامة للحراك العريب
ما ذُكر أعاله وما أُغفل ذكره مام مياثله أسهام يف تشكيل الوضع الذايت الفلسطيني املاثل أمامنا
اآلن عشية بداية العقد الثالث من سنوات اوسلو،الوضع الذي وصفه من سبقوين وسيصفه من
سيتحدثون بعدي .يف هذا الوضع ،كام أُجيز لنفيس أن أوجز وصفه ،مل يبق من الحركة الوطنية
الفلسطينية التي تشكلت بعد  1948إال ٌ
مزق واهنة ،ومل يعد الطريق سالكا أمام تشكل حركة
يجسد الجمود الذي لحق بحركة تحرر
جسد قاع الفشل كام ِّ
وطنية جديدة معافاة .إنه وضع يُ ِّ
وطني كانت يف وقت سابق مالئة الدنيا وشاغلة ناسها.والجمود ،عندي ،هو أخطر من الفشل.
فالفشل قد يعني بقاء كل يشء عىل حاله .أما الجمود فيعني الرتاجع .وها هي ذي نتائج الرتاجع
ماثل ٌة أمامنا :انسدا ُد طريق التسوية ومثله انسداد طريق املقاومة املسلحة الفعالة؛ واالنقسا ُم غري
القابل للرتق؛ والفسا ُد متعدد الوجه الذي تح ّول يف سنوات اوسلو العرشين إىل ظاهرة مستقرة
ال فكاك منها؛ والحصا ُر املعلن املفروض عىل غ ّزة حتى مع هيمنة الرغبة يف التهدئة؛ والحصا ُر
غري املعلن املفروض عىل الضفة حتى مع استمرار التنسيق األمني؛ واطّراد نهب األرايض وبناء
املستوطنات اإلرسائيلية؛ وما إىل هذا مام ال يبيح املجال املتاح تعداده كله.
لكن ،ألن ما يحفز عىل التطور يف املحيط العريب ليس هو العامل الفلسطيني وحده ،فإن العوامل
األخرى الحافزة فعلت فعلها يف هذا املحيط ،فلم يَ ُح َّل فيه الجمود ُّ
الحال يف الساحة الفلسطينية.
وحني انقىض العقد األول من القرن الحادي والعرشين ،أذنت األوضاع التي كانت قد تشَ كلت يف
عدد من الدول العربية بانطالق موجة جديدة من موجات الحراك الدميقراطي املتعاقبة يف هذه
الدول .وما يزال هذا الحراك مستمرا ً يف النحو الذي تابعناه خالل األعوام الثالثة األخرية ،وأغلب
الظن أنه سوف يستمر ويشت ُّد ويتسع ،فيشمل دوالً أخرى ،إذا مل تفلح الجهود املضادة املبذولة
إلجهاض الحراك والجهود األخرى املبذولة لتشويهه وحرفه عن أهدافه.
هذا الحراك أطلق عليه املفتونون به وصف الربيع العريب ،وسماَّ ه بعض هؤالء ثور ًة أو ثورات،
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وتعددت األوصاف التي ترتك انطباعاً بأن ما يجري هو الحراك األول من نوعه .أما عندي ،ويف ظني
أن هذا هو ما يظهره الفهم العلمي لهذا التطور ،فإن ما نشهده يُشكل موجة أخرى من موجات
العمل املتواتر الستكامل الثورات الوطنية الدميقراطية يف شتى بلدان العامل العريب ،الثورات التي
بدأت إرهاصاتها األوىل مع بداية تبلور بُنى رأساملية حديثة ،يف أواخر القرن التاسع عرش ،والتي
أفرزت ،أول ما أفرزت ،الثورة العربية الكربى يف العام  ،1917الثورة املوؤودة كام ينبغي القول.
وقد ينبغي أن نضيف أن املوجة التي نشهدها اآلن رمبا كانت هي األعنف واألش ّد صخباً من
املوجات التي سبقتها ،دون أن تصري بسبب هذا فريدة يف نوعها .كام قد ينبغي أن نضيف أيضاً
أن الجهد الجاري لوأد هذه املوجة أو تشويهها وحرفها عن أهدافها رمبا كان هو األقوى ،دون أن
يصري بسبب هذا مختلفاً.
املوضوع الذي أُوكل إ ّيل تناوله ،هنا ،هو موضوع تأثري الحراك الدميقراطي العريب يف موجته األخرية
هذه عىل الوضع الفلسطيني ،أي تأثري هذا الذي يحتدم يف العامل العريب عىل حارض الحركة الوطنية
الفلسطينية ومستقبلها ،وعىل مآل الجهود املكرسة للتحرر من اإلحتالل اإلرسائييل ومتكني الشعب
ُدبت له ،لن
الفلسطيني من الظفر بحق تقرير املصري وإقامة دولته املستقلة .ويف االستجابة ملا ن ُ
أُق ِّدم ،هنا ،دراسةً ،بل أُق ِّدم ورقة رأي تستند ،بالطبع ،إىل ما أنجزته من دراسات وما أتيح يل أن
أطلع عليه من الدراسات الكثرية التي أنجزها غريي.
مل يشهد تاريخ العمل الوطني الفلسطيني ،هذا املمتد منذ بداية االحتالل الربيطاين ،حالة تجمدت
فيها قدرة الحركة الوطنية عىل الفعل ورد الفعل أسوأ من الحالة الراهنة .ومل يحدث أن امتدت
أي فرتة تج ّمد سابقة أطول مام امتدت الفرتة األخرية .ويف هذه الحقيقة يكمن السبب األشد تأثريا ً
ّ
يف إحداث مشاعر اإلحباط الغالبة اآلن.
لكن ،لنئ كان حال الساحة الفلسطينية هو هذا ،فإن أحوال الساحات العربية املحيطة مل ت َنحدر إىل
هذا املستوى .فهنا ،يف هذه الساحاتُ ،وجدت ٌ
دول ومجتمعات مل تتد ّمر بناها التحتية فلم تصرِ ْ

أي من هذه الدول
عاجز ًة عن تجديد بناها الفوقية ،ومل تنسد آفاق التطور .قد يسوء الحال يف ّ
وفرص اإلستبدال ال
يف وقت أو غريه ،وقد تهن وترية التطور أو قد تنتكس .إال أن الطرق ال تنسد
َ
تغيض .وأول ما ميكن رصده ونحن نجري تقييامً إجاملياً للحراك الدميقراطي والجهد املضاد له يف
العامل العريب املحيط ،قد يصح إيجازه يف النقاط التالية:
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النقطة األوىل :ح ّدة الحراك وش ّدته واتساعه يف الدول التي حكمتها أنظمة متيزت بأنها حملت
مقدارا ً أو غريه من سامت العلامنية .ويف مقابل هذا :وه ُن الحراك الدميقراطي أو غيابه يف
الدول األخرى التي تحكمها أنظمة تنسب رشعية وجودها إىل إرادة السامء وت ُعيل شأن الرشيعة
اإلسالمية ،ال ليشء إال لتسوغ استبدادها وفسادها وخدمتها لالمربياليني الذين ينهبون ثروات
بلدانها وبلدان األخرين.فام الذي يأذن باشتداد الحراك الدميقراطي عىل جانب ويبقيه واهناً أو
مغيباً عىل الجانب اآلخر؟ سؤال ليس من العسري مقاربة اإلجابة السديدة عليه .فالطموح إىل إحالل
محل الهيئات والنخب االستبدادية يجد يف ظل األنظمة ذات السامت
هيئات ونخب دميقراطية ّ
العلامنية فرصاً للتعبري عن ذاته أوسع من الفرص املتاحة يف ظل األنظمة التي تحكم باسم السامء
وتتسلح بالدين وتتسرت به .وهذا يعني أن فرص التطور نحو الدميقراطية تتوفر يف املجتمعات التي
تتمتع مبقدار من الحداثة أكرث مام تتوفر يف املجتمعات املشدودة إىل أزمن ٍة وقيم غابرة .بكلامت
أخرى :التطور الدميقراطي مرتبط بالتحديث .وال ميكن للقوى وألنظمة الحكم الرجعية أن تكون
أي دميقراطية ،ال يف بلدانها وال يف بلدان اآلخرين .الرجعي ُة ال ميكن إال أن تقف يف الصف
مع ّ
ألي دميقراطية.
املناهض ّ
يرتبط بهذا وينبثق منه أن أنظمة الحكم املستبدة التي اكتسحتها موج ُة الحراك الدميقراطي أو
كادت تكتسحها ،أنظمة تونس ومرص واليمن وليبيا ومثلها النظام السوري ،قد حققت يف بلدانها
مقدارا ً من التحديث أفرز الوضع الذي ج ّرأ نخباً دميقراطية وقطاعات واسعة من الجمهور عىل
التحرك ضد االستبداد .ويف هذا ما يُفرس التعرث الشديد الذي تواجهه قوى رجعية ركبت موجات
َكف عن سعيها إىل إعادة
الحراك الدميقراطي يف هذه البلدان وحاولت االستئثار بالسلطة دون أن ت ّ
مجتمعاتها إىل وراء.
النقطة الثانية :جرى الحراك الدميقراطي يف كل دولة مببادرة قوى عرصية  ،صغرية أو كبرية ،وحظي
يف الحالتني باستجابة شعبية عاصفة  .وبهذا وذاك ،عكس الحراك الدميقراطي الطبيعة الغالبة يف
مجتمعات الدول التي شهدته ،كام عكس عمق الطموح إىل التقدم الذي يحرك هذه املجتمعات.
ويف كل بلد ،دون استثناء ،بادرت القوى األش ُّد محافظة أو رجعية إىل ركوب املوجة وحرف
هذا الحراك عن هدفه .ويف كل بلد ،دون استثناء أيضاً ،حظيت القوى الرجعية بتأييد مصدرين
خارجيني مرتبط أحدهام باآلخر ومكمل لجهده :الواليات املتحدة ولفيفها اإلمربيايل ،من جهة؛
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وأنظمة الحكم العربية الرجعية والقوى التي تسندها ،من الجهة األخرى .وقد تضافر املصدران
مع الرجعية املحلية يف كل بلد ،لتهميش الدميقراطيني األصحاح ،ووأ ِد الحراك الدميقراطي ،وتيسري
السبل ألعداء الدميقراطية يك يستأثروا بالسلطة ،وإحداث حجوم هائلة من الفوىض والدمار يف
دول الحراك ،بحيث تفقد هذه الدول استقرارها وقدرتها عىل التأثري يف محيطها ،وبحيث تعجز
مجتمعاتها عن مواصلة ثورتها الوطنية الدميقراطية ،أي بحيث يتكرر ما حدث مرارا ً من قبل ،منذ
أجهضت الدول االمربيالية الثورة العربية الكربى إبان الحرب العاملية األوىل ،حتى إجهاض دور
الحركة الوطنية الفلسطينية يف محيطها.
النقطة الثالثة :يف حاالت الحراك كلها،ركّز املبادرون إليه عىل بنود بعينها وأهملوا سواها .وقد
جرى الرتكيز ،خصوصاً ،عىل اثنني من بنود املامرسة الدميقراطية هام :الحق يف التمتّع بحرية
التعبري ،والحق يف اختيار الحكام عرب صناديق االقرتاع .ابتُرست الدميقراطية يف توفري هذين الحقني.
فعنى هذا أن أنشط دعاة الحراك ركّزوا عىل بعض ظواهر األمور وأغفلوا اللباب .أغفل معظم
دعاة الدميقراطية الرتكيز عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والصحية والثقافية وما إىل هذا
من الحقوق التي ال تستقيم املامرسة الدميقراطية دون توفريها .وبهذا ،س ّهل هؤالء الدعاة توسيع
ظاهرة اختالط املواقع التي أسهمت يف تشويه الحراك الدميقراطي ،وصار من املمكن أن يتص ّدر
املستبدون الفاسدون املفسدون صفوف العاملني من أجل الدميقراطية .ومل يبق غريباً ،بع ُد ،أن
يتصدر حكام السعودية وقطر ومن عىل شاكلتهم العمل الجاري عىل أقدام وسيقان عديدة إلجهاض
الحراك الدميقراطي يف بلدان اآلخرين واإلدعاء يف الوقت ذاته أنهم منارصون لهذا الحراك.
النقطة الرابعة :هي نقطة أخرى أهمل املبادرون إىل الحراك الرتكيز عليها ،فس ّهلوا عملية اختالط
املواقع .فالدميقراطية التي اقتبس هؤالء بعض مظاهرها فقط هي الدميقراطية الربجوازية .وهذه
الدميقراطية هي مثرة التطور الرأساميل الصناعي ومت ّوجته .ويف بالد مثل بالدنا ،حيث قُطم مسار
هذا التطور قبل أن يَستكمل مداه الكالسييك  ،يتعذر القفز من أمناط الحياة ما قبل الرأساملية ،أو
الحياة الرأساملية الشائهة ،إىل أمناط الدميقراطية الربجوازية كام هي متحققة يف املجتمعات التي
استكملت تطورها الرأساميل الصناعي.يزيد يف تعذّر هذا اإلنتقال كو ُن الدول الرأساملية األكرث تطورا ً
 ،هذه التي بلغت طور اإلمربيالية املعوملة ،تقف ،هي وأتباعها يف املنطقة ،ضد التطور الدميقراطي،
استطرادا ً لوقفتها الكالسيكية ضد أن تستكمل بلدان املنطقة تطورها الرأساميل الصناعي ذاته.
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االنتباه لهذه النقطة يعيدنا إىل الحاجة الستكامل الثورة الوطنية الدميقراطية بأبعادها الشاملة،
ويُظهر مخاطر الدعوة التي تفصل الحاجة إىل تطوير املجتمع عن الحاجة إىل الدميقراطية .واألهم
من هذا أن موقف الدول اإلمربيالية الثابت يف مجافاته لقوى الدميقراطية والتحديث يف بلداننا
يُذكِّرنا بتعذر تحقيق الدميقراطية الراسخة ما مل يقرتن النضال من أجلها بالنضال ضد الهيمنة
اإلمربيالية والعدوانية اإلرسائيلية.
النقطة الخامسة :يُضاف إىل ما تقدم ويتصل به التذك ُري بواحدة من نتائج العوملة أنشأت واحدة
من أخطر سامتها السلبية :تغليب حاجات الطمع يف االستئثار برثوات عاملنا كلّه وربطها بحاجات
االستئثار برثوة بلد واحد أو منطقة واحدة فيه .وقد استتبع هذا الطم ُع اشتداد املحاوالت
االمربيالية الجارية لفرض الهيمنة عىل العامل بأرسه وربط الحاجة إلنجاح هذه املحاوالت بالحاجة
إىل الهيمنة يف بلد واحد .من هنا ،تراجع االهتامم الفعيل مبزاج الجمهور يف بلد واحد أو بحاجات
أي جمهور سعي اإلمربيالية إىل تعميم
هذا الجمهور ،وحل محلّه االهتامم بأن ال يُعرقل مزاج ّ
هيمنتها .ويف السياق ،بدأ االهتامم بالدميقراطية يرتاخى لصالح تشديد القبضة عىل مواقع الرثوات
كل مفتون بالدميقراطية الربجوازية أن يتأمل يف سؤالني :ملاذا تتآكل
يف كل مكان يف العامل .وبإمكان ّ
مكتسبات الدميقراطية الربجوازية حتى يف أعرق بلدانها؟ وما الذي ستفعله األنظمة اإلمربيالية يف
بلدانها ذاتها إذا ظهرت يف هذه البلدان معارضة ت ُهدد وجود هذه األنظمة ،ما الذي قد يفعله
أي بلد من هذا القبيل ،لو أن املعارضة يف
حكام الواليات املتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو أملانيا أو ّ
بلدهم قويت وحملت السالح ووجدت من يعينها من الخارج وأرصت عىل إسقاط أنظمة هؤالء
الحكام بالعنف املسلح؟
النقطة السادسة :سلم كثريون عندنا مبا ر ّوجه املنترصون يف الحرب الباردة حني شاءوا أن يقربوا
الفكر االشرتايك فسخّفوا األيديولوجيا كام سخّفوا منجزات النظم االشرتاكية .وقد طال التسخيف،
مام يتصل مبوضوع هذه الورقة ،مفهو َم الدميقراطية الشعبية ومنجزاتها ،لحساب التغني مبزايا
عيوب النظام الرأساميل
الدميقراطية الربجوازية ومنجزاتها .ويف هذه الحأمةُ ،غيّبت عن األنظار
ُ
الكثرية وعيوب دميقراطيتة ،وبضمنها العيوب التي تح ّدث عنها مفكرو الربجوازية أنفسهم .ويف
السياق ،تصدى كثريون لرتويج القول بأن الدنيا تب ّدلت بعد انهيار السلطات االشرتاكية يف دول
رشق اوروبا وتفكيك االتحاد السوفيايت .وعاب هؤالء ،خصوصا أولئك منهم الذين من عندنا ،عىل
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أمثايل أنهم ما يزالون يقيمون وزنا لقوانني العلوم اإلنسانية ،وع ّد هؤالء يف العيوب االستمرا َر يف
استخدام مصطلحات هذه العلوم .لكأن من حق رابح جولة يف رصاع مديد أن يلغي منجزات الفكر
والعلم البرشيني حني ال تالئم أطامعه ،أو لكأن من واجبنا أن نجاري املنترص يف هذا حتى لو كانت
مجاراتنا إيّاه فتاكة بنا !
حصة الشعب الفلسطيني من سلبيات الحالة التي أعقبت انتصار اإلمربياليني
النقطة السابعة :كانت ّ
حل بالفلسطينيني يف هذا
يف الحرب الباردة باهظة .ومثَّل إتفاق أوسلو وعقابيله املتتابعة أخطر ما ّ
السياق .لقد تنبأ أحد كبار ع ّرايب االتفاق الفلسطينيني بأن اإلتفاق الذي دفع هو دفعاً مثابرا ً نحو
إبرامه قد يُفيض إىل قيام دولة فلسطينية مستقلة كام قد يفيض إىل كارثة ،وجعل فرصة تحقق هذا
االحتامل وفرصة تحقق ذلك االحتامل متساويتني .وها هي ذي عرشون سنة انقضني ،دون أن تأيت
الدولة املستقلة ،ودون أن تتوفر القناعة بأنها عىل األبواب ،ودون أن يتوهم أحد بأنها ستقوم ،إن
قامت ،عىل األرض التي إحتلتها إرسائيل يف العام  1967كلها ،وبالتأكيد دون أن يتوهم أحد بأنها
ستكون حقاً مستقلة ،وكذلك دون أن يتوقف اطّراد الكوارث.

الفلسطينيون يف الربزخ الخطر
يف هذا العام ،يبدأ العقد الثالث للمسار الفلسطيني الذي يتحكم فيه عملياً اتفاق أوسلو وعقابليه
يتجسد يف الدوائر الثالث:
املتواترة منذ عرشين سنة .فكيف ميكن أن نصف وضعنا الفلسطيني كام ّ
الذاتية واإلقليمية والعاملية ،خصوصاً مع احتدام الرصاعات التي اقرتنت باملوجة الجديدة من
الوصف الصحيح
موجات الحراك الدميقراطي العريب ،ومع احتدام الرصاع العاملي عىل املنطقة.
ُ
للوضع الفلسطيني مه ٌّم جدا ً،ألنه يشكل املفتاح الالزم لتقصيّ تأثريات الحراك الدميقراطي املحيط
عىل هذا الوضع يف حارضه ومستقبله.
أوال :يف الدائرة الذاتية :أت ّم أعداء الشعب الفلسطيني تشكيل املوقف الذي ُحرش فيه الفلسطينيون
بعد اوسلو .يف هذا املوقف ،صار الشعب الفلسطيني معرضاً للخسارة إن الن وإن تش ّدد ،إن
كف عن
اعتدل وإن تطرف ،إن ثار وإن استكان ،إن مارس الكفاح املسلح وإن نبذه ،إن فاوض وإن ّ
التفاوض ،إن تشبث باتفاق أوسلو وإن تخىل عنه ،إن استبقى السلطة التي نشأت مبوجب االتفاق
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وإن ألغاها .إنها الحلقة التي وضعت ما بقي من الحركة الوطنية الفلسطينية التي جلبت أوسلو يف
طوق مقفل يصعب الفكاك منه.
ثانيا -يف الدائرة اإلقليمية :نشأ وضع مفتوح عىل احتامالت شتى ليس بينها مام يتصل بالشأن
ٌ
احتامل واحد واعد ميكن أن يتحقق يف وقت قصري.إرسائيل غارقة يف أزمات كثرية
الفلسطيني
خاصة بها تدفعها نحو مزيد من العدوانية  ،فضالً عن حصتها من األزمة العامة للرأساملية.لكن
الدول اإلمربيالية التي تستفيد من سياسة إرسائيل العدوانية تقتطع ماالً وحوائج كثرية ،حتى مام
تحتاج هي إليه لتلبية حاجات شعوبها ،ومتنحها إلرسائيل ليك تقلص خسائر هذه الدولة التي
تخدمها بكفاءة منقطعة النظري .وبهذا ،كام بغريه ،ستظل إرسائيل متفوقة يف القوة متعددة الوجه
كل منها رصا ٌع شديد .طرفا هذا الرصاع
إىل أمد طويل .والدول العربية املحيطة يضطرم داخل ّ
ٌ
ٌ
وحراك مضاد ،رجعي يف
حراك دميقراطي يف جوهره حدايث يف تطلعات مطلقية ،وذلك عىل طرف؛
جوهره ويف تطلعات القامئني به ،وذلك عىل الطرف األخر .وكل الدالئل ت ُشري إىل أن هذا الرصاع
سوف ينجيل يف نهاية املطاف عن منجزات إيجابية  ،لكن هذا لن يتحقق يف وقت قصري .أما املاثلة
أمام األعني اآلن فهي العقابيل السلبية لهذا الرصاع :الفوىض ،وتبديد الطاقات واملوارد  ،والدمار ،
وتوقف املجرى العادي للحياة ،وشالالت الدماء ،وكل ما هو من هذا القبيل الخطري.
الحراك الدميقراطي ذاته يستف ُّز حراكاً مضادا ً ،شتاء عند من يؤثرون وصف الربيع ،أو ثورة مضادة
عند من س ّموا الحراك الدميقراطي ثورة .وبهذا الحراك املضاد والتأييد الذي يردفه من خارج
املنطقة ،يحتدم الرصاع ،داخل كل بلد وعىل الصعيد اإلقليمي كلّه .ولنئ أمكن األمل بأن ينجيل
الرصاع املحتدم هذا عن نتائج إيجابية ،فإن هذه النتائج هي األخرى لن تظهر يف وقت قصري،
بالرغم من غلبة االعتقاد بأنها آتية ،ال محالة .أما املاثلة أمام األعني اآلن فهي النتائج السلبية.
ويف الدائرة ذاتها ،توجد،أيضاً ،دولتان غري عربيتني ،والدولتان كلتاهام منهمكتان يف الرصاع :ايران
التي تقف يف الصف املناوىء لإلمربيالية واألنظمة التابعة لها مثلام هي مناوئة ،خصوصاً ،إلرسائيل،
من جهة؛ وتركيا عضو حلف األطليس وأحد أذرعه املندوبة ملواجهة مناوئيه العرب وغري العرب،
حزب إسالمي له معظم السامت التي لقوى الحراك املضاد
والتي يحكمها منذ عرش سنوات
ٌ
وأنظمته يف دنيا العرب ،من الجهة األخرى.
ثالثاً :يف الدائرة العاملية :يتشكل عىل امتداد هذه الدائرة وض ٌع يُعاد فيه تبلو ُر كتل القوة ومحاورها
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وأحالفها ،يف نحو يؤدي إىل تجاوز أحادية املحور األمرييك التي برزت عشية انتهاء الحرب الباردة.
هنا ،يُظهر التطور الجاري ميال إىل ٍ
تناقص نسبي يف قوة الواليات املتحدة ومحورها ،لحساب زيادة،
نسبيّة هي األخرى ،يف قوة معسكر منافس تتصدره الصني وروسيا والهند ويجتذب دوالً عديدة
أخرى .وإذا كان هذا امليل ما يزال بطيئاً ،وإذا كان املحور األمرييك ما يزال هو األقوى ،فام من يشء
مينع أن يطّرد التحول النسبي فيفيض إىل تحول نوعي غري ُم ٍ
وات للعدوانية األمريكية .كام أنه ما من
يشء مينع أن تت َم بلور ُة نظام دويل جديد تتوازن فيه القوى ويفقد فيه املحور األمرييك قدرته عىل
العربدة .أما املؤكد فهو أن الوصول إىل هذا التوازن ،الذي سيطفىء يف السياق قدرة إرسائيل عىل
العربدة ،لن يُستكمل يف وقت قصري ،حتى مع غلبة االعتقاد بأنه َ
سوف يُستكمل.
نحن ،بنى فلسطني ،واقعون ،إذا ً ،يف وضع ذايت تجمد وتهرأ .إال أن هذا الوضع غري املسعف محا ٌط
كل واحد منهام وعودا ً بتحقق منجزات مسعفة .وهذه وعود إن
بوضعني ،إقليمي وعاملي ،يحمل ُّ
كانت مؤجلة التحقق لسنوات ،فهناك ،منذ اآلن ،ما يسوغ االعتقاد بأنها سوف تتحقق ال محالة.
وخالصة الوعود هي هذه :لن تظل منطقتنا إىل األبد أسرية العدوانيتني اإلرسائيلية واألمريكية؛ ولن
يدوم انفراد الواليات املتحدة ولفيفها يف الهيمنة عىل العامل.
هو ،إذا ً ،هذا الربزخ املمتد جغرافياً عىل امتداد عاملنا األريض ،واملمتد زمنياً عىل امتداد املرحلة
التي بدأت بانهيار السلطات اإلشرتاكية يف دول أوروبا وتفكك االتحاد السوفيايت.وهي املرحلة التي
يُتوقع أن ت ُتوج باكتامل تشكل نظام دويل جديد ،آخذ االن يف التشكّل ،وتبلور توازن دويل يجد
فيه املناوئون للعدوانيتني األمريكية واإلرسائيلية ما يستندون إليه وما يوفر لهم األمن واألمان .هو
برزخ خطري هذا الذي قد يستمر ألكرث من عقد ،وقد يستمر ،رمبا ،لعقدين تستعيد بعدهام القوى
التقدمية زمام املبادرة الذي أفلت من يدها.

ما الذي ميكن عمله
لقد ُحرم الشعب الفلسطيني من مامرسة حقوقه الوطنية أكرث وأطول مام حرم من مامرسة هذه
أي شعب آخر يف التاريخ الحديث .وأخىش ما قد يخشاه الراغب يف أن يستعيد هذا الشعب
الحقوق ّ
حقوقه هو أن يطّرد تردي حاله الذايت ويستفحل عجز حركته الوطنية عن النهوض وتتالىش قدرتها
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عىل البقاء فعالة داخل الصورة العامة .فباطّراد هذا الرتدي ،ستبلغ النكبة الفلسطينية متامها .وحني
تتواىل املنجزات اإليجابية ،اإلقليمية والعاملية ،كام هو متوقع ،يُخىش أن ال يكون قد بقي عىل أرض
الواقع حضو ٌر فلسطيني وطني قادر عىل االستفادة من هذه املنجزات.
لدينا يف التاريخ الفلسطيني ما يُذكّر بهذا الذي نخشاه .فاالنتصار الحاسم عىل الفاشية يف الحرب
العاملية الثانية أنشأ الوضع الذي أطلق موجة تحرر البلدان املستعمرة من االحتالالت األجنبية
وفتح أمامها سبل التطور والتقدم .وقد استفادت البلدان العربية الكثرية ،هذه التي كانت كلُّها
تقريباً خاضعة الحتالالت أجنبية ،من هذه املوجة ،إال فلسطني .فهنا ،يف البلد الذي أبتيل باالستعامر
املزدوج ،الربيطاين الكالسييك والصهيوين االستيطاين اإلحاليل ،استفاد الصهيونيون من املوجة
فأنشأوا دولتهم ،أما الفلسطينيون فحل ّْت بهم النكبة التي تالحقهم امتدادت ُها حتى يوم الناس هذا.
ومن املؤكد أن لهذه النتيجة أسباباً كثرية .لكن ،من املؤكد أيضا أن سياسة قيادة الحركة الوطنية
الفلسطينية التي وضعت هذه الحركة يف تعارض مع سياق تطور البرشية آنذاك ،قد شكلت واحدا ً
من األسباب التي س ّهلت وقوع النكبة .فام الذي ميكن أن يحدث فيام الوضع الفلسطيني الذايت
القائم اآلن قد صار أسوأ من الوضع الذي س ّهل وقوع النكبة؟
السؤال ذاته تمُ كن صياغته بكلامت أوضح :ما الذي ميكن أن يحدث إذا أسهم ما بقي من قيادة ما
بقي من الحركة الوطنية الفلسطينية يف تكرار ما قادت إليه سياسة سالفتها ،هل ميكن أن نتوقع
ما هو أقل من اكتامل النكبة؟ وهذا السؤال يستدعي السؤال األشد إلحاحاً واألكرث أهمية :ما الذي
ميكن عمله ،مام ينبغي أن يُعمل ،لتج ُّنب هذا املصري؟ وأول ما يرد يف معرض اإلجابة هو تحديد
مجاالت العمل املمكن املطلوب وهدفه ،يك يتم عبور الربزخ الخطري دون أن تخرس الحركة الوطنية
الفلسطينية حضورها خسار ًة كلية .بديهي ،حني يتعلق األمر بتحديد مجاالت العمل ،أن يشمل
التحديد الدوائر الثالث الذاتية واإلقليمية والدولية .وبديهي أيضاً أن العمل سيرتكز ،أكرث ما يرتكز،
عىل تهيئة الساحة الذاتية لتمثل األوضاع الراهنة واالستفادة من التطورات القادمة .أما الهدف،
أي منها! وعندي
فام أكرث ما ميكن رسمه من أهداف  ،لكن ما أقل اإلمكانيات الالزمة للوصول إىل ّ
يتجسد يف الحرص عىل البقاء يف الصورة ،مقاومة التاليش واإلبادة
أن هدف األهداف ينبغي أن ّ
أمل من تكرار الدعوة إىل تبنيها :تخفيف الكوارث ،من االن وإىل
السياسية ،أو ،بالصياغة التي ال ُّ
أن يحني األوان وتتوفر اإلمكانات الالزمة لرسم أهداف انتصارية .إن اللغة االنتصارية التي قد

106

فيصل حوراين

يستخدمها إعالم القيادة أو قد تنطوى عليها اتهامات املعارضني لن تجدي نفعاً ،ولن تُفيض إال إىل
تعميم مزيد من األوهام.
جسدها العامالن اللذان تك ّرر التحذير من خطريهام :اهرتاء النخب
مشقة العمل يف الدائرة الذاتية يُ ّ
القدمية؛ واإلفتقار إىل البنى التحتية التي تأذن بإنتاج نخب جديدة معافاة.وامله ّمة ضخمة ،فضالً
عن أنها شاقة ،والوسائل املتاحة إلنجازها شحيحة .وهذا هو ما يُفسرِّ شيوع مشاعر اليأس بني
من ندبوا أنفسهم لتحقيق أهداف جليلة ثم وجدوا أنفسهم عاجزين عن تحقيقها  .غري أن ما
يحمل إىل اليأس ال يشكل بالرضورة رخص ًة للقعود عن كل عمل .فاليائس مطالب ،هو اآلخر،
بأن يكافح ويضاعف الجهد لتخفيف أذى يأسه .وبالرغم من كل ما حل بها ،ما تزال يف الساحة
الفلسطينية ُجذى متّقدة ونقا ُط ضوء مشعة .قليلة؟ نعم ،متفرقة؟ هي كذلك يف أغلب الحاالت،
وتحقيق
لكنها موجودة ،واملطلوب هو الحفاظ عىل وجودها ،والعمل عىل وصلها بعضها ببعض.
ُ
هذين املطلوبني ال يندرج يف قامئة املعجزات.
إذا وافقنا عىل هذا الوصف للساحة الفلسطينية ،فإن بنود العمل املطلوب تتحدد من تلقاء ذاتها.
وهذه هي البنود التي تحدد بنود السياسة املطلوب اتباعها من أجل اجتياز الربزخ الخطري واستبقاء
يشء ما يف الساحة قادرا ً عىل اإلستفادة من إيجابيات املحيطني العريب والعاملي .وأول املطلوب
يتجسد يف العمل لالحتفاظ مبا بقي من التمثيل الفلسطيني املوحد الذي
وأهمه وأش ّده إلحاحاً َّ
تجسده م.ت.ف .واجتذاب األطراف الفلسطينية املجافية للمنظمة يك تنض ّم إىل الحظرية الجامعة.
ِّ
الحرص عىل وحدة التمثيل ال ينطلق من الحاجة إىل إعادة اللحمة بني قطاع غ ّزة والضفة،فقط ،بل
يستند أيضا إىل حاجة أع ّم وأعمق إلعادة اللحمة التي أوهنها اتفاق أوسلو بني املقيمني يف الوطن
وبني املوزعني عىل بلدان الشتات .لقد كان االنقسام من أخطر عقابيل أوسلو ،ومثلُه كان توهني
اللحمة بني الداخل وبني الشتات ،اللحمة التي كانت انتفاض ُة  1993 – 1987قد متّنتها .وما دام
أن كثريين يدركون خطر هاتني الظاهرتني ،فليس متعذرا ً أن يتصدى هؤالء ملنع اتساع الرتوق
وتقطيب ما ميكن تقطيبه منها ،إىل أن يتم اجتياز الربزخ وينفتح األمل بتحقيق النهوض الشامل.
ويف اليقني أن تحقق هذا الهدف ،أو حتى مجرد االحتفاظ بالتوجه نحوه ،يتطلبان إعادة االعتبار
لهيئات م.ت.ف .ومؤسساتها ،كام يتطلبان اإلخالص يف العمل عىل اجتذاب األطراف املجافية إىل
الحظرية.إعادة االعتبار واإلخالص ،هذان ،يوجبان تحديد الهامش املشرتك .وإىل هذا  ،وعىل الدرجة
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مطلوب
ذاتها من األهمية ،مطلوب ٌة عرصن ُة النظام األسايس للمنظمة .وليك يكتمل نف ُع العرصنة،
ٌ
التخيل عن نظام الكوتا ،نظام التحديد املسبق لحصص فصائل املنظمة يف هيئاتها ومؤسساتها،
وإحالل نظام اإلختيار الح ّر محلّه .ومبراعاة حال الساحة الفلسطينية ،خصوصا حال الشتات ،ميكن
لالختيار املتحرر من أرس الكوتا أن يتم باالنتخاب كلام وحيثام أمكن إجراء انتخابات ،كام ميكن
أن يتم بالتوافق كلام وحيثام تعذر إجراء انتخابات .وسيكون من املفيد أن تؤخذ نتائج االنتخاب
هادياً يُستعان به يف االختيار الذي يصوغه التوافق .واألكيد أن ارتهان تجديد هيئات م.ت.ف .لتوفر
الظرف الذي يبيح إجراء انتخابات يف كل مكان ليس سوى ته ّرب مفضوح من أداء هذا االستحقاق
الذي ال بد منه.
بدون إعادة اللحمة ،بشقيها ،وبدون تجديد هيئات م.ت.ف .وعرصنة ميثاقها ونظامها األسايس،
سيظل دور الشعب الفلسطيني يف الحراك العريب الدميقراطي والرصاع املحتدم معه وضده
محدودا ً ،ضئيال إن شئنا وصفه بدقة ،وستظل فرص اإلستفادة من منجزات الحراك العريب ضئيلة
هي األخرى  ،أو حتى معدومة .أما السلبيات التي تقرتن بالرصاع املحتدم فام أكرث األذى الذي
سيطال الفلسطينيني منها !
هامش مشرتك متفق عليه ،ومبنظمة تحرير فعالة ممثلة حقاً للجمهور
ٌ
بحركة وطنية يَجم ُع أطرافها
بأطيافه املتعددة ،قد ينفتح األمل بصياغة سياسة فلسطينية صائبة ،أي سياسة تج ّنب الشعب
الفلسطيني معاناة مزيد من الكوارث  ،وتُبقي هذا الشعب عىل خط الكفاح الوطني يف الربزخ
الخطري الذي تعربه البرشية .وهذه هي السياسة الالزمة ليك ينتقل الشعب الفلسطيني إىل الطرف
االخر من الربزخ وهو محتفظ مبا يهيؤه لالستفادة من املنجزات القادمة.وبهذه السياسة ،بها
وحدها ،يستطيع الشعب الفلسطيني أن يسهم بدور فعال يف رفد الحراك العريب الدميقراطي
بالقدرات والخربات الفلسطينية القدمية املتميزة يف هذا املجال ،كام يستطيع املساهمة يف إلحاق
الهزمية بأعداء الدميقراطية .وبهذا وذاك ،يستطيع هذا الشعب أن يُ َكبرّ حصته من املنجزات
املتوقعة.
سيصطف الشعب
أهم بنود السياسة املطلوبة هو البند الذي يحدد طبيعة املرحلة والجهة التي
ّ
الفلسطيني مع أطرافها .أما طبيعة املرحلة فقد حددتها طبيعة الوضع ،خصوصاً بعد أن اتضحت
خطورة الوهم بشأن املزج بني مرحلتي التحرر من اإلحتالل وبناء الدولة .فهي ،إذا ً ،مرحل ُة التحرر
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الوطني الذي مل يُنجز .وأما جهة االصطفاف فتحددها طبيعة املرحلة ،كام تحددها املالبسات
كافة املتصلة بالقضية الفلسطينية ومسائل الرصاع املديد مع الصهيونية ودولتها إرسائيل والدول
اإلمربيالية املساندة لهام واملستفيدة من سياستهام .وحني تقف الواليات املتحدة ولفيفها اإلمربيايل
جنباً إىل جنب مع إرسائيل فتحول دون متتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير املصري بحرية ،يصري
من املدهش  ،مبقدار ما ميكن للخطأ الفادح أن يثري الدهشة ،أن تمُ ايلء قيادة م.ت.ف .حامة
إرسائيل وأتباعهم العرب وأن تجايف يف الوقت ذاته األنظمة والقوى العربية وغري العربية التي
تناوىء هؤالء الحامة.
بكلامت أوضح :مطلوب من قيادة الشعب الفلسطيني ،مبا هي قيادة حركة تحرره الوطني ،أن
ت ُعامل أعداء تحرر شعبها بوصفهم أعداء لن يجديها أن تسرتضيهم .ومطلوب من هذه القيادة أن
ت ُعامل أتباع هؤالء مبا هم أتباع ال تجوز مامألتهم .واملطلوب األهم هو أن ت ُعامل القيادة الوطنية
مناويئ األعداء مبا هم حلفاء خندق واحد ال تجوز مجافاتهم .
بكلامت أخرى أوضح ،ومبا يتصل مبوضوع هذه الورقة :الحراك الدميقراطي العريب ال تجابهه أو
تحالف عريض
تعاديه أنظم ُة الحكم التي يستهدفها ،وحدها ،بل يجابهه ويعاديه ويتكتل ضده
ٌ
تتصدره الدول اإلمربيالية وأتباعها من األنظمة والقوى العربية الرجعية ومعهم إرسائيل .ويف رأيي
أن محاوالت القيادة الفلسطينية اسرتضاء الدول اإلمربيالية ومامألة أتباعها العرب ليست تغميساً
خارج الطبق بل تغميساً يف طبق طعامه مسموم .إن الوقوف يف صف أعداء الدميقراطية املخادعني،
الذين هم أعداء تطور بلداننا وشعوبنا ،خطري ،وهو أشد خطرا ً من الوقوف مع أنظمة االستبداد
التي استهدفها الحراك الدميقراطي حتى اآلن .
وال بأس يف تكرار القول دون ملل :إن الحل العادل واملمكن للقضية الفلسطينية هو الحل الذي
يصون وجود الشعب الفلسطيني وميكّنه من التمتع بحقوقه الوطنية كام صاغتها الرشعية الدولية
يف ظل التوازن الذي نشأ بعد الحرب العاملية الثانية بني القطبني اإلمربيايل واإلشرتايك .وهذا حل
لن يتحقق ما دامت اإلمربيالية هي املهيمنة عاملياً .وهو حل لن يتحقق يف أي حال من األحوال
إال باتباع أصحابه سياسة متصادمة مع هذه اإلمربيالية .وكل حيك عىل حل خارج هذا السياق لن
يكون ،وذلك يف أحسن حاالته ،سوى رغو كالم .وعىل هذا فإن م.ت.ف .قد تصري أي يشء ،وقد تصري
تصطف مع
حتى ال يشء ،لكنها لن تظل حركة تحرر وطني ولن توقف حلول الكوارث بشعبها ما مل
ّ
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القوى اإلقليمية والعاملية ،الشعبية والرسمية ،التي تتصدى ملقاومة رشور العوملة اإلمربيالية .ولن
أي فلسطينيني ،ما مل يربطوا العمل الوطني باملجرى التقدمي لتطور البرشية،
يُفلح الفلسطينيونّ ،
املجرى الذي يُجابه أشكال اإلستبداد والظلم والهيمنة والتسلط ونهب ثروات الشعوب وتوهني
قوة أوطانها ،كلّها.
أفليس هذا طريقاً طويالً؟ بىل إنه طويل ،بل إنه طويل جدا ً ،وإن السري عليه ّ
شاق ،لكنه الطريق
الوحيد املاثل يف مجال الرؤية ،وهو ،عىل كل حال ،أفضل من الطرق التي ال ت ُفيض إال إىل الضياع
وتبديد قوة الشعب دون طائل.
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