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أحداث نوعية طرقت أبواب العامل على الصعد الدولية والعربية والوطنية

على الصعيد الدولي:

1-القوى االشتراكية واليسار يحيون الذكرى المئوية النتصار ثورة أكتوبر االشتراكية.

ــى هــي اإلعــان عــن أن الرأســمالية  ــز هــذه االحتفــاالت: األول ــذي مي ــان للزخــم الشــعبي ال ــاك داللت 2-هن
المنتصــرة فــي الحــرب البــاردة عجــزت عــن حــل التناقضــات القوميــة المســتعصية، وأنهــا بطبيعتهــا ال تملــك 
مفتــاح هــذا الحــل، وال تســتطيع تبريــر نفســها، والثانيــة: هــي التأكيــد علــى أن خيــار الحــل االشــتراكي الــذي 
ــار لتجربــة المنظومــة االشــتراكية،  دشــنته ثــورة أكتوبــر مــا زال قائمــًا ويملــك مبــررات اســتمراره رغــم االنهي
فالحــرب ســجال وأن النضــال مــن أجــل تحقيــق المجتمــع اإلنســاني الــذي يطــوي صفحــة ســوداء وحقبــة 
طويلــة مــن الظلــم والقهــر واالســتغال واالســتبداد والتمييــز سيســتمر تحــت لــواء نفــس الرايــة التــي حملتهــا 

الثــورة االشــتراكية المغــدورة.

3-فــي نفــس التوقيــت تقريبــًا عقــد المؤتمــر الشــيوعي الصينــي مؤتمــره التاســع عشــر فــي أجــواء مفعمــة 
بالثقــة بتحويــل الصيــن إلــى قــوة عظمــى اقتصاديــًا وسياســيًا وعســكريًا وثقافيــًا وعلميــًا، وقــد حظــي المؤتمــر 
باهتمــام وتغطيــة دوليــة منقطعــة النظيــر لــم تخــِف انبهارهــا باإلنجــازات االقتصاديــة التــي حققتهــا الصيــن، 
التــي أطلــق عليهــا الرئيــس  الصينــي » شــي جيــن بينــغ« إنجــازات وتوجيهــات علــى طريــق بنــاء االشــتراكية 
ذات الخصائــص الصينيــة، ومــع أن مســار التقــدم واإلنجــازات الصينيــة االقتصاديــة أمــر مثيــر للجــدل فــي 
أوســاط القــوى اليســارية الماركســية، غيــر أن الحكــم علــى هــذه التجربــة التــي خرجــت عــن مألــوف األســس 
ــاج إلــى دراســة متأنيــة وعميقــة فــي اإلطــار  ــاء االشــتراكي مــا زال مبكــرًا ويحت ــة البن ــة للثــورة وتجرب النظري

النظــري والرؤيــة التــي تقدمهــا وثائــق المؤتمــر وتجربــة الصيــن.

ومــا يمكــن قولــه فــي هــذه الســطور أن الصيــن شــقت تجربــة ناجحــة فــي بنــاء االقتصــاد المختلــط حتــى اآلن 
تحــت قيــادة الحــزب الشــيوعي الصينــي، الــذي يجهــر أن غايتــه تحقيــق االشــتراكية وتقديــم نموذجهــا للعالــم 

ولشــعوب الــدول الناميــة علــى وجــه الخصــوص.
ومــن الطبيعــي أن النجاحــات التــي تحققهــا الصيــن، وتصميمهــا علــى التحــّول إلــى قــوة عظمــى أمــر يثلــج 
صدورنــا وصــدور الشــعوب والــدول الملحقــة باالقتصــاد الرأســمالي وإطــار العاقــات غيــر المتكافئــة بيــن 
المركــز والمحيــط، ويســاهم فــي تغييــر أســس هــذه العاقــات وكســر الهيمنــة األمريكيــة علــى شــعوب العالــم 

فــي المركــز المحيــط. 

4-فــي نفــس الســياق يأتــي تملمــل الشــعوب الملحقــة بالــدول األوروبيــة الرأســمالية ومطالبتهــا باالنفصــال 
تأكيــدًا علــى األزمــة المســتعصية التــي يعيشــها النظــام الرأســمالي االمبريالــي الدولــي، فبعد ســكوتاند وإيرلندا 
ــة الفرنســية،  ــة بالجمهوري ــرة كوســتاريكا الملحق ــة، وجزي ــن بالمملكــة المتحــدة البريطاني الشــمالية الملحقتي
وأقليــم الباســك الملحــق بإســبانيا وعــدد غيــر قليــل مــن الشــعوب الملحقــة بــدول أوروبــا تأتــي كتالونيــا، لكــن 
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األمــر الملفــت للنظــر ردة فعــل المملكــة اإلســبانية وحكومتهــا علــى محاولــة شــعب كتالونيــا ممارســة حقهــم 
القومــي المشــروع بتقريــر مصيرهــم السياســي، وتشــكيل دولتهــم المســتقلة، واللجــوء إلــى االســتفتاء العــام 

كوســيلة حضاريــة ديمقراطيــة لتقريــر هــذه المســألة. 
إن هــذا الســلوك الــذي يحســم ممارســات حكومــات دول االســتعمار القديــم دليــل قديــم جديــد علــى زيــف 
شــعارات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والشــعوب التــي ترفعهــا وتتباهــى الرأســمالية وعلــى أكذوبــة مــا ُســمى 
بالعالــم الحــر؛ فاتحــاد هــذا الشــعب أو ذاك فــي النظــام السياســي لهــذه الدولــة أو تلــك يجــب أن يكــون 
طواعيــًا عكــس إرادة الشــعوب وغيــر ذلــك فــإن االندمــاج المفــروض عليهــا ليــس إال شــكًا مجــددًا لإللحــاق 

ــي. الرأســمالي االمبريال

5-نفــس الشــئ يمكــن أن يقــال عــن االســتفتاء الــذي أجرتــه حكومــة كردســتان المحليــة فــي العــراق بشــكل 
عــام، مــع فــارق أن توقيتــه مثيــر لاســتغراب ولــم يــاِق ترحيبــًا مــن قــواه السياســية والشــعوب التــي تشــّكل 
جــزءًا مــن المكــون الكــردي فــي تركيــا، وإيــران، وســوريا، فضــًا عــن أن الظــروف اإلقليميــة والدوليــة ليســت 
مواتيــة لتحقيــق هــذا الحلــم. وتبقــى المســألة فــي إطــار التســاؤل حــول نوايــا الرئيــس البارزانــي الــذي تربــط 

حزبــه عاقــات مشــبوهة بالدوائــر االمبرياليــة والكيــان الصهيونــي. 

ــة بالذكــرى المئويــة لوعــد بلفــور المشــئوم،  ــة البريطاني ــد احتفلــت الحكومــة اليميني 6-وعلــى نفــس الصعي
واالحتفــاء بــه كإنجــاز إنســاني فــي كرنفــال يشــرعن بــه المجــرم جريمتــه ويصــر علــى اســتمرار الرقــص علــى 

جماجــم وأشــاء ودمــاء ضحايــا هــذا الوعــد مــن أبنــاء شــعبنا وأمتنــا.
وبالتأكيــد إن فــي هــذا الســلوك مــا يثيــر االســتهجان والشــجب والغضــب واالســتنكار، لكــن فــي الوقــت نفســه ال 
يدعــو إلــى االســتغراب فبريطانيــا االمبرياليــة لــم تتغيــر أهدافهــا مــن حيــث الجوهــر، خاصــة بريطانيــا حكومــة 
ــق أبــواب  ــذي أغل ــل مائــة عــام مــن قبــل وزيــر خارجيتهــا بلفــور » ال المحافظيــن، فإصــدار هــذا الوعــد قب
بــاده فــي العقــد األول مــن القــرن العشــرين فــي وجــه اليهــود الفاريــن مــن اضطهــاد حكومــات االســتبداد فــي 
أوروبــا الشــرقية« ال يعكــس تعاطفــًا مــع مــا ُيســمى بالمســألة اليهوديــة، بــل عكــس ومّثــل رؤيــة امبرياليــة 
مســتقبلية لحمايــة مصالــح بــاده بعــد رحيلهــا المحتــم مــن منطقــة الشــرق األوســط بمــا تمثلــه مــن مجــال 
حيويــة واهميــة اســتراتيجية، كمــا أن االحتفــال فــي ظــل مــا ُيســمى االحتــال الصهيونــي مــن جرائــم ومجــازر 
ــة  ــا للقــوى السياســية البريطاني ــا وتحياتن وانتهــاكات يضاعــف مــن حجــم الجريمــة عــدة مــرات. مــع تثمينن
التــي رفضــت حضــور هــذا االحتفــال، والجماهيــر الشــعبية التــي تظاهــرات اســتنكارًا لهــذا الســلوك، فــإن الــرد 
علــى هــذه الغطرســة باســتمرار مقاومتنــا وتوســيع حركــة المقاومــة الشــعبية الدوليــة للكيــان الصهيونــي علــى 
طريــق نــزع شــرعيته وفضــح كل القــوى والــدول التــي تبتهــج بشــعارات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان وتتباكــى 
ــوم  ــى الســام المهــدور والمفقــود فــي فلســطين أمــام شــعوبها المســتيقظة ويتســع تأييدهــا يومــًا بعــد ي عل

لنضــال شــعبنا وقضيتــه الوطنيــة العادلــة.

7-وفــي الســياق الفلســطيني فــإن الحــدث األبــرز الــذي اســتقطب الجميــع هــو قــرار الرئيــس األمريكــي 
»دونالــد ترامــب« باالعتــراف بمدينــة القــدس المحتلــة عاصمــة للكيــان الصهيونــي ) مرفــق بيــان فــرع 
الســجون بمناســبة االنطاقــة والــذي تطــرق بإســهاب لهــذا الموضــوع(، كمــا أن الحــدث األبــرز اآلخــر هــو 
انطــاق عجلــة المصالحــة الوطنيــة الفلســطينية، والــذي اســتقبل بالترحيــب مــن كل أبنــاء شــعبنا وقــواه 
السياســية والمجتمعيــة كافــة. ومــع أن هــذا الترحيــب امتــزج بالحــذر والتفــاؤل ويعكــس عــدم ثقــة الجماهيــر 
بجديــة قــوى االنقســام ورغبــة الجماهيــر فــي إنجــاز هــذه المهمــة الضروريــة والملحــة لمغــادرة مربــع االنقســام 
وبنــاء الوحــدة الوطنيــة علــى أســس الشــراكة السياســية الوطنيــة والتوافــق علــى برنامــج نضــال وطنــي موحــد 
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لحمايــة ثوابــت قضيتنــا الوطنيــة علــى طريــق تحقيقهــا.
ــارات فــإن واجــب شــعبنا وقــواه الحريصــة علــى مســتقبل مشــروعنا الوطنــي أن نضــع كل  ــكل هــذه االعتب ل
ثقلهــا وإمكانياتهــا لوضــع قطــار المصالحــة علــى الســكة التــي تقــود إلــى تحقيــق أهدافنــا المنشــودة وطــي 
هــذا الملــف البغيــض، والخــروج مــن دائــرة التأجيــل الســلبي وتكهنــات المراوحــة حــول الــذات؛ فالوقــت مــن 
دم والتاريــخ لــن يرحــم المتخلفيــن عــن هــذا الــدرب، والمســألة المباشــرة الراهنــة التــي يجــب أن توضــع علــى 
رأس جــدول الحــراك الشــعبي هــي اإلنهــاء الفــوري لــكل اإلجــراءات العقابيــة التــي اتخذتهــا القيــادة المتنفــذة 
فــي الســلطة والمنظمــة بحــق أهلنــا فــي القطــاع، فــا حــق لكائــن مــن كان أن يخضــع شــعبنا وحقوقــه 
وشــئون حياتــه اليوميــة للتجاذبــات السياســية بيــن هــذا الفريــق أو ذاك، والمســألة الثانيــة التــي ينبغــي 
التأكيــد عليهــا هــي دفــع ملــف ) م.ت.ف( وإعــادة بنائهــا وإعــادة االعتبــار لدورهــا ومكانتهــا كقيــادة كفاحيــة 
ومرجعيــة سياســية عليــا لشــعبنا، ووعيــًا لحمايــة أهدافنــا الوطنيــة وفــي مقدمتهــا حــق العــودة فهــي الحلقــة 
ــل يجــري التوافــق  ــات المصالحــة ســتصبح مجــرد تفاصي ــإن كل ملف ــم اإلمســاك بهــا ف ــي إذا ت ــة الت المركزي

عليهــا بســهولة. 
فلتتكاثــف جميــع قــوى شــعبنا ومؤسســاته وقطاعاتــه الوطنيــة مــن أجــل لجــم كل مراكــز القــوى التــي تحــاول 
وضــع العصــي فــي دواليــب عجلــة المصالحــة، ووأد كل أشــكال ومحــاوالت التدخــل والضغــوط الخارجيــة 

لتعطيــل مســارها.

8-ومســك الختــام هــو إحيــاء الجبهــة الشــعبية الذكــرى الخمســين النطاقتهــا وتأسيســها، بعــد الــوالدة 
النوعيــة بعــد مخــاض عاشــته حركــة القومييــن العــرب اســتغرق عقــد ونصــف منــذ تأسيســها، فهــي مناســبة 
لاحتفــاء بمســيرة كفاحيــة تعّمــدت بالنــار والــدم علــى مــدار أكثــر مــن ســتة عقــود هــي عمــر الحركــة والجبهــة، 
ُقِدّمــت فيهــا آالف الشــهداء والشــهيدات... الجرحــى والجريحــات... األســرى واألســيرات... قوافــل طويلــة 
مــن الشــهداء يتقدمهــا القــادة التاريخييــن المؤسســين مــن الحركــة والجبهــة، وتحويلهــا إلــى محطــة انطــاق 
جديــدة ونوعيــة تتناســب مــع هــذا التاريــخ الحافــل بالعطــاء والتضحيــات، وننفــض فيهــا مــا علــق بهــا مــن 
غبــار، وتؤســس الســتنفار القــوى واســتنهاض واســتعادة الــدور والحضــور والمكانــة فــي الصفــوف المتقدمــة 

للنضــال الوطنــي والقــوي إلــى جانــب قــوى شــعبنا وأمتنــا المكافحــة.
ــد  ــادة وكــوادر وأعضــاء وأنصــار أن يعتــزوا بهــذا التاريــخ المجي ــى الرفيقــات والرفــاق فــي الجبهــة... ق فعل
وأن يمتلكــوا أعلــى درجــات الثقــة بالــذات وبقــدرة جماهيــر شــعبنا علــى إدراك النصــر وبمشــروعهم الثــوري 
اليســاري الديمقراطيــة كحاجــة وطنيــة ملحــة لدفــع عجلــة الثــورة علــى طريــق تحقيــق أهدافنــا الوطنيــة الراهنــة 

والتاريخيــة. 
هــذا المشــروع الــذي اختبــر فــي كل محطــات الثــورة الفلســطينية المعاصــرة، واكتســب فيهــا مصداقيتــه 
وواقعيتهــا الثوريــة وصوابيــة منطلقاتهــا بالرغــم مــن مســتوى وحجــم الحصــاد الحزبــي المحقــق، فمــا يشــهده 
العالــم اليــوم مــن تناقضــات واضطرابــات وفقــدان لاتجــاه بشــكل عــام يعيــد االعتبــار للخيــار اليســاري 
الديمقراطــي االشــتراكي ويســتدعيه لخــاص األمــم والشــعوب والطبقــات وإنهــاء كل أشــكال القهــر والظلــم 
ــة والمســاواة واألخــوة اإلنســانية. ــة االجتماعي ــة والعدال ــى مجتمــع الحري ــال إل ــز واالنتق واالســتغال والتميي

 وإذا كانــت البرامــج توفــر األســس وقواعــد االنطــاق، وبنــاء األدوات الحاملــة للمهــام فــإن االنصهــار في بحر 
الجماهيــر وتحســس همومــه واحتياجاتــه واالنخــراط الفاعــل فــي نضالهــا يشــّكل حجــر الزاويــة الســتنهاض 

وتصليــب البرامــج والــرؤى والسياســات.
مــن هنــا نكمــل مســيرة الجبهــة الكفاحيــة نحــو تحقيــق أبعــاد مشــروعها الوطنــي والديمقراطــي بأبعــاده القوميــة 

واألمميــة، ونعيــد االعتبــار ونجــدد العهــد والوفــاء لشــهداء شــعبنا وأمتنــا. 
فإىل األمام اجلاد واملثابر والدؤوب يف عيون حمدقة بالشمس وقبضات مرفوعة إىل أعلى تشق عنان السماء.

وإننا حتمًا ملنتصرون
هيئة التحرير 
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يا مجاهري شعبنا الباسل
جماهيــر شــعبنا فــي مدينــة القــدس العاصمــة األبديــة لدولــة فلســطين مــن قلــب ســاحات وقــاع األســر نوجــه لكــم 
أعمــق وأحــر تحياتنــا الثوريــة المشــفوعة بقســم الوفــاء للشــهداء ولفلســطين أرضــًا وشــعبًا وهويــة بمناســبة الذكــرى 
الخمســين النطاقــة الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين كفصيــٍل ثــورٍي مناضــٍل تكللــت مســيرته النضاليــة الطويلــة 
بــآالف مــن الشــهداء والجرحــى واألســرى والتضحيــات الجســام، والــذي كان لــه شــرف التصــدي ومجابهــة المشــروع 
الصهيونــي منــذ  البدايــات األولــى للنكبــة حيــث بــدأت الجبهــة مســيرتها فــي خمســينيات القــرن الماضــي مــن خــال 
كتائــب الفــداء العربــي مــرورًا بحركــة القومييــن العــرب، وصــواًل النطاقــة مــارد الفعــل والثــورة والعطــاء مــن تحــت 
أنقــاض نكســة عــام 1967 متمثــًا بالجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين التــي ســطرت طــوال نصــف قــرن مــن الزمــان 
أروع ماحــم البطولــة والفــداء والتضحيــة فــي كافــة محطــات الثــورة وفــي مختلــف ســاحات الوطــن وفــي قــاع األســر، 
ــي ال  ــي المواقــف السياســية الت ــاوم، وف ــوري المق ــر ملهــم ونمــوذج للعمــل الث ــكان قادتهــا وكوادرهــا وأبنائهــا خي ف

تعــرف المســاومة أو التراجــع.

يا أبناء شعبنا العظيم
تأتــي هــذه المناســبة فــي ظــل عــدد مــن التطــورات السياســية والوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، فعلــى صعيدنــا الوطنــي 
ــه، وهــو قــرار الرئيــس  ــم كل ــى العال الفلســطيني تأتــي هــذه المناســبة فــي ظــل تطــور خطيــر ســينعكس تبعاتــه عل
األمريكــي » دونالــد ترامــب« باالعتــراف بالقــدس المحتلــة عاصمــة للكيــان الصهيونــي المزعــوم، وقــراره نقــل الســفارة 
األمريكيــة إلــى مدينــة القــدس المحتلــة. وقــد ألقــى هــذا القــرار األمريكــي الخطيــر بظالــه الســوداء علــى المشــهد 
الفلســطيني، والــذي مــا زال يعانــي مــن عقبــات وعراقيــل علــى كافــة األصعــدة تحــول دون إنهــاء االنقســام وإنجــاز 
المصالحــة وإنهــاء هــذه الصفحــة الســوداء مــن تاريــخ شــعبنا، لكــي يتفــرغ لمجابهــة العــدو الصهيونــي الــذي يمعــن 
فــي ممارســته العدوانيــة بحــق شــعبنا مــن مصــادرة وتهجيــر وقتــل واعتقــال وتدميــر بيــوت وتضييــق الخنــاق علــى 

شــعبنا واحتجــاز حريتــه، واالســتمرار فــي حصــار غــزة.
ونحــن فــي الجبهــة الشــعبية منظمــة فــرع الســجون ومعنــا جميــع األســيرات واألســرى فــي قــاع األســر إذ نتابــع عــن 
كثــب تطــورات هــذا القــرار األمريكــي الخطيــر، فإننــا نتوجــه بخالــص التحيــة واالعتــزاز والفخــر والتقديــر إلــى جماهيــر 
شــعبنا الباســلة والتــي انتفضــت فــي الوطــن والشــتات ونخــص بالذكــر منهــم عشــرات الشــهداء والجرحــى واألســرى، 

وإلــى كل األحــرار فــي العالــم العربــي والعالــم الذيــن نزلــوا للشــارع فإننــا نؤكــد علــى التالــي:
إن القــرار األمريكــي يشــّكل جريمــة امبرياليــة جديــدة ضــد شــعبنا تماثــل جريمــة وعــد بلفــور، وعلــى هــذا األســاس 
يجــب أن يكــون الــرد الشــعبي والوطنــي والفصائلــي واألذرع العســكرية بحجــم ومســتوى هــذه الجريمــة الكبــرى. ونحــن 
فــي منظمــة الجبهــة بالســجون ومعنــا عمــوم الحركــة األســيرة نحــذر مــن تصعيــد وانفجــار داخــل قــاع األســر انتصــارًا 

للقدس.
ندعــو لتفعيــل كافــة أشــكال النضــال علــى مختلــف الجبهــات السياســية والدبلوماســية واالقتصاديــة والكفاحيــة 
لمحاصــرة العــدو، ومواجهــة القــرار األمريكــي، والتوقــف فــورًا عــن التعاطــي مــع المشــاريع األمريكيــة الصهيونيــة 
وال ســيما »صفقــة القــرن« المرتقبــة، والتــي تعــد نســخة متكــررة مــن مسلســل المشــاريع األمريكيــة والتــي تســتهدف 

تصفيــة قضيتنــا الوطنيــة.
إن القــرار األمريكــي لــن يســتطيع أن يغيــر ويؤثــر علــى رمزيــة ومكانــة مدينــة القــدس كعاصمــة أبديــة لدولــة 

فلســطين.
إن هــذه التطــورات الخطيــرة يجــب أن تكــون محفــزًا لنــا لتصعيــد انتفاضتنــا واشــتباكنا المقــاوم ضــد االحتــال 

بيان صادر عن منظمة اجلبهة فرع السجون مبناسبة الذكرى اخلمسني النطالقة اجلبهة الشعبية
فرع السجون: حنذر من تصعيد وانفجار داخل السجون  إسنادًا للقدس
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الصهيونــي، ومحطــة لمراجعــة المرحلــة الســابقة التــي مــرت بهــا القضيــة الفلســطينية وعمــوم الحركــة الوطنيــة 
ــة أوســلو  ــاء اتفاقي ــي وبإلغ ــان الصهيون ــراف بالكي ــادة الفلســطينية بســحب االعت ــام القي الفلســطينية، بمــا فيهــا قي
وبوقــف التنســيق األمنــي ووقــف المراهنــات علــى عمليــة التســوية والمفاوضــات، وااللتــزام بقــرار اإلجمــاع الوطنــي.

ــاء مؤسســات شــعبنا وعلــى رأســها  ندعــو إلنجــاز مصالحــة وطنيــة شــاملة تــؤدي الســتعادة الوحــدة الوطنيــة وبن
منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى أســس وطنيــة وديمقراطيــة وتعزيــز صمــود شــعبنا خصوصــًا فــي مدينــة القــدس، 
وتصعيــد كفاحنــا الوطنــي وصــواًل النتفاضــة شــعبية شــاملة ضــد االحتــال وقطعــان المســتوطنين، فالوقــت ال يســمح 
ــى  ــة المفروضــة عل ــدات والتناقضــات الحــادة. وفــي هــذا الســياق ندعــو الســلطة إلنهــاء اإلجــراءات العقابي للمزاي

القطــاع.
نرفــض وبشــدة المواقــف التــي ال تخــدم ســوى االحتــال واســتمراره فــي تهويــد األرض وإمعانــه فــي إذالل شــعبنا، 
ومــن بينهــا التصريحــات التــي تحــرض علــى ســاح المقاومــة فهــي تنطــوي علــى جريمــة وخيانــة بحــق شــعبنا فــي 

مقاومــة االحتــال وتجاهــًا لمــا يجــري علــى األرض.

مجاهري شعبنا الصامد
ــد ترامــب« تقــرع طبــول الحــرب،  تأتــي هــذه المناســبة ومــا فتئــت اإلدارة األمريكيــة الجديــدة التــي يرأســها » دونال
وتؤجــج الصراعــات وتــزرع الكراهيــة والعنصريــة بيــن الشــعوب، بهــدف الهيمنــة علــى العالــم والســيطرة علــى مقــدرات 
الشــعوب، وال زلنــا نشــهد الحــروب والمجاعــات والهجــرة غيــر المســبوقة، واألفــكار وتمركــز رأس المــال المعولــم فــي 
أيــدي قلــة وغيرهــا مــن المآســي مــا يؤكــد علــى ضــرورة العمــل علــى تعاضــد الشــعوب وتضامنهــا لمكافحــة هيمنــة 
االمبرياليــة العالميــة والقــوى المتحالفــة معهــا لإلطاحــة بالرأســمالية العالميــة، وبمــا يــؤدي إلــى ســيادة ثقافــة مجتمــع 

إنســاني جديــد.
وعلــى صعيدنــا العربــي مــا زالــت الســاحة العربيــة فــي العــراق وســوريا واليمــن ومصــر وليبيــا تشــهد اســتمرار لنــزف 
الدمــاء، وفــي هــذا اإلطــار فــإن الهزيمــة المدويــة لتنظيــم »داعــش« الظامــي هــي انتصــار إلرادة الشــعوب العربيــة، 
وإصراهــا علــى بنــاء الدولــة الديمقراطيــة وخاصهــا مــن الدولــة االســتبدادية وانعتاقهــا مــن التبعيــة، وال يســعنا إال 
أن نعّبــر عــن تضامننــا العميــق مــع شــعوب أمتنــا العربيــة التــي تنشــد الحريــة وتطالــب بحقوقهــا المشــروعة فــي 

الديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة والدولــة المدنيــة.

يا مجاهري شعبنا الباسل
ونحــن فــي قــاع األســر نعتبــر أنفســنا شــركاء فــي الــدم والقــرار ونخــوض معكــم بقلوبنــا وصرخاتنــا معركــة القــدس 
الحاصلــة، فإننــا نجــدد دعوتنــا ألبنــاء شــعبنا بــأال ينشــغلوا بمعركــة علــى حســاب معركــة إســناد األســرى، باعتبــار 
أنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن نضالنــا الوطنــي ضــد االحتــال، ولذلــك ندعــو لتكثيــف الفعاليــات المســاندة لألســرى فــي 
نضالهــم ضــد ممارســات مصلحــة الســجون الفاشــية إلــى جانــب انتفاضتهــم مــن أجــل القــدس واألرض والحقــوق. 
ــادل أســرى  ــة تب ــى إنجــاز صفق ــل المقاومــة ونثمــن جهودهــا وندعوهــا للعمــل عل ــي فصائ ــي هــذا الســياق نحي وف
مشــرفة تفضــي لتحريــر كافــة األســيرات واألســرى فــي ســجون االحتــال، والعمــل علــى فضــح جرائمهــم بحــق األســرى 

طــوال العقــود الماضيــة.

عاش��ت القدس حرة عربية...اجملد واخللود لش��هداء ش��عبنا وثورتنا وأمتنا...والش��فاء العاجل للجرحى واحلرية لألسرى...
والنصر لشعبنا املقاوم....وإننا حتمًا ملنتصرون

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
منظمة فرع السجون
2017/12/11
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المصالحة كما نراها ونريدها
بقلم الرفيق/ أحمد سعدات » أبو غسان«

األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

المصالحــة ضــرورة وحاجــة وطنيــة ملحــة، وهــي كمــا 
نفهمهــا المدخــل الراهــن لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة 
أحــد أهــم الشــروط لتحقيــق انتصــار نضالنــا الوطنــي، 
والتاريخيــة،  المباشــرة  الراهنــة  أهدافنــا  وتحقيــق 
وإعــادة بنــاء العاقــات الوطنيــة علــى أســس الشــراكة 
التفــرد  ونبــذ  والديمقراطيــة،  الوطنيــة  السياســية 
بالشــأن الوطنــي والمشــاركة الفاعلــة الجماعيــة لقــوى 

المجتمــع باتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا.

 هــذه المعانــي تضمنتهــا خطابــات القــوى السياســية كافــة في 
كل المحطــات التــي انطلــق فيهــا قطــار المصالحــة، بمــا فيهــا 
قــوى االنقســام ورغــم ذلــك بــاءت كل المحــاوالت الســابقة 
ــة مصالحــة كانــت تعمــق الشــرخ  ــع، وكل جول بالفشــل الذري
واالنقســام، واالنقســام العمــودي داخــل البيــت الفلســطيني 
كمصيــر  الجولــة  هــذه  حــال  يكــون  أال  ونأمــل  الداخلــي، 
الجــوالت الســابقة، وأن توضــع عجــات عربتهــا علــى الســكة 
والتأســيس  ومغادرتــه،  االنقســام  ملــف  لطــي  تقــود  التــي 
لمرحلــة جديــدة نعيــد بهــا األمــل والبســمة إلــى شــفاه أبنــاء 
وبنــات فلســطين شــيبًا وشــبابًا وأطفــااًل، ويســتنهض فيهــا 
قــوى شــعبنا السياســية واالجتماعيــة كافــة ومصــادر قوتــه 
الداخلية الكامنة وتحشــيده في جبهة التناقض الرئيســي مع 
االحتــال وخنادقــه ومحــاوره علــى امتــداد الوطــن وخارجــه.

وعليــه، فــإن تحقيــق هــذا الطمــوح واالنتصــار علــى التحديــات 
واألخطــار التــي تواجــه مســتقبل مشــروعنا الوطنــي، وفــي 
مقدمتهــا المشــروع األمريكــي الجديــد القديــم القــادم المســمى 
بـ« صفقة القرن« يحتاج إلى شرطين: األول امتاك اإلرادة 
السياســية مــن قبــل جميــع مكونــات شــعبنا وفــي مقدمتهــا 
فتــح وحمــاس، والثانــي االتفــاق علــى مضاميــن الخطــاب 
الســابق وفهمــه بلغــة واحــدة وإن تنوعــت لهجاتــه بمــا يضمــن 
إلنجازهــا  الضروريــة  المشــتركة  القواســم  مســاحة  وجــود 
وترســيخها. ومعلــوم أن اإلرادة السياســية إنمــا يوفرهــا الفهــم 
وهــذا  األساســية،  ومفاهيمهــا  الوحــدة  لمقــوالت  المشــترك 

يعنــي أن وحــدة الخطــاب السياســي العــام ال تقــود بالضــرورة 
إلــى تحقيــق مــا نصبــو إليــه، فهــو حّمــال أوجــه وتعودنــا علــى 
ســماعه بالمحطــات الســابقة، واســتخدامه كأداة إلدارة أزمــة 
االنقســام ومحــاوالت كل طــرف لتســجيل النقــاط علــى اآلخــر 

فــي كل جولــة تمهــد لجولــة الحســم واستســام الخصــم. 
وحتــى ال تكــون المصالحــة الجاريــة مجــرد شــكل جديــد إلدارة 
األزمــة فــي جولــة جديــدة للصــراع علــى مســاحة النفوذ وحجم 
الحصــة مــن غنائــم الســلطة والجــاه، ينبغــي أن نغــوص أكثــر 
بالتفاصيــل وتحديــد الفواصــل والتخــوم التــي تميــز جديــة أي 
فصيــل وتوفيــر معاييــر المتحــان إرادتــه السياســية ومســتوى 
تحملــه المســئولية ســلبًا أو إيجابــًا، وبديهــي أن غايــة الشــرح 
والتوضيح إنما تســتهدف جماهير شــعبنا المصدر األساســي 
لــكل اإلنجــازات التــي تحققــت علــى مــدار ســنوات ومحطــات 
نضالنــا الوطنــي، وهــي التــي دفعــت وتدفــع فاتــورة الــدم التــي 
أسســت مداميــك اإلنجــازات المحققــة، وهــي المتأثــرة مباشــرة 
باألضــرار المســتمرة والمتصاعــدة التــي يلحقهــا االنقســام. 
هــرم  بقــاء  فــي  الحاســم  العامــل  الجماهيــر  شــكّلت  وكمــا 
االنتصــارات عليهــا أن تكــون الرافعــة القويــة لجســر المســافة 

التــي تفصلنــا عــن محطــة تحقيــق أهدافنــا الوطنيــة.

أســباب  تظهيــر  دون  تتحقــق  ال  فالمصالحــة  وعليــه،   
االنقســام التــي يكثفهــا نجــاح معســكر األعــداء فــي نقــل 
الصــراع إلــى الداخــل الفلســطيني بديــًا عــن تركيــزه وحصــره 
فــي جبهــة التناقــض الرئيســي مــع االحتــال؛ فقــد نجــح 
أوســلو   – مدريــد  مســار  خــال  مــن  المعــادي  المشــروع 
وأخواتــه وملحقاتــه فــي اختــراق الجبهــة الداخليــة الفلســطينية 
وعمــق تناقضاتهــا وبنــاء المفاهيــم واألدوات والمصالــح التــي 
ــاء  ــا وإبق ــدم نضالن ــه، وتحــد مــن تق ــل إدامت ــد أنهــا تكف يعتق
شــعبنا وقضتيــه ومشــروعنا الوطنــي والديمقراطــي فــي دائــرة 
المراوحــة، أو ردود األفعــال فــي أحســن األحــوال دون امتــاك 
األفــق االســتراتيجي الضــروري للنهــوض ومراكمــة اإلنجازات، 
ــدم  ــق تق ــذي ال يعي ــي المســتوى ال ــل ابقائهــا ف ــى األق أو عل
المشــروع المعــادي ، وبنــاء الوقائــع علــى األرض وفرضهــا 

ــي. ــا والمجتمــع الدول ــى شــعبنا وأمتن عل

شــيء  كل  قبــل  تعنــي  المصالحــة  فــإن  الفهــم،  وبهــذا 
مصارحــة ومصالحــة مــع ذات كل فصيــل، ومراجعــة شــاملة 
نقديــة لمســار نضالنــا الوطنــي علــى مــدار ســنوات ثورتنــا 
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الفلســطينية المعاصــرة بشــكل عــام، ولمســار ربــع قــرن مــن 
المراوحــة فــي مخــاض مربــع المفاوضــات العبثيــة التــي كانــت 
تقضــم فــي كل محطــة جــزءًا مــن ثوابتنــا الوطنيــة. إنهــا نقطــة 
انطــاق إلعــادة بنــاء اســتراتيجية النضــال الوطنــي وأدواتــه 
وعــاء  إلــى  وتحويلهــا  الجامعــة،  والديمقراطيــة  الوطنيــة 
وأهدافــه  وهويتــه  شــعبنا ومصيــره  وحــدة  يعكــس  منســجم 
التــي تشــّكلت موضوعيــًا فــي جبهــات الصــراع الموزعــة فــي 
الوطــن والشــتات، والمؤهلــة لقيــادة نضالــه ومشــروع الوطنــي 

والديمقراطــي.

وبلغــة أخــرى، إن الــرد الواقعــي الُمَؤَســس علــى اســتيعاب 
الوضــع  مضمــون  تّشــكل  التــي  الموضوعيــة  التناقضــات 
الراهن الذي تكثفه األزمة الشــاملة التي نعيشــها، واالمســاك 
المراوحــة  حالــة  لمغــادرة  الطــرق  وتعبيــد  حلهــا،  بمفتــاح 
والتراجــع ومراكمــة االنتصــارات ومضاعفتهــا، وزيــادة وتائــر 
ســرعتها للوصــول إلــى جــادة النصــر تعتبــر المظلــة التــي 
نلجــأ إليهــا فــي إطــار وعــي المفاهيــم الصائبــة لعمليــة بنــاء 
الوحــدة الوطنيــة، وطــرد واســتيعاب جميــع المفاهيــم التــي 
ــى  ــول إل ــردد وتتّح ــت تت ــي ال زال ــة أوســلو، الت أفرزتهــا مهزل
شــروط واســتحقاقات إلنجــاز المســيرة؛ فالحديــث عــن نــزع 
ســاح المقاومــة واحتــرام االتفاقيــات الســابقة غيــر المحترمــة 
مــن قبــل األعــداء ال تشــّكل ســوى الكوابــح التــي تمليهــا 
علينــا الضغوطــات واالمــاءات الخارجيــة التــي تتناقــض مــع 
ضــرورة تحريــر اإلرادة والطاقــات لكنــس كل العوائــق وكســر 
كل العصــي التــي تضعهــا بالوكالــة مراكــز القــوى المســتفيدة 

ــة االنقســام. مــن اســتمرار حال

صحيــح أن الولــوج إلــى بوابــة تحقيــق المصالحــة يحتــاج 
إلــى المحفــزات والمناخــات الدافئــة التــي تكفــل االنطاقــة 
الواثقــة إلنجــاز وتنفيــذ االتفاقيــات التــي تــم التوقيــع عليهــا 
فــي محطــات الحــوار الوطنــي، لكننــا ونحــن نتــداول مفاهيــم 
العمــل الوطنــي علينــا أن نميــز بيــن المنشــطات والمناكفــات، 
بيــن مــا هــو ضــروري ويدخــل فــي صلــب الموضــوع وبيــن مــا 
هــو أمســى خلــف ظهورنــا باالحتــكام إلــى الواقــع الــذي نســعى 

إلــى تغييــره، فبمــاذا نبــدأ؟

أواًل: علينــا توفيــر الدفيئــة والبيئــة الصالحــة لوضــع العمليــة 
باالتجــاه الصحيــح، مــا دمنــا عدنــا إلــى تســويق الكلمــات 

الجميلــة الوصفيــة للنوايــا واالســتعدادية.
ثانيــًا: اإلمســاك بالحلقــة المركزيــة أو الهــم الوطنــي التــي 
عمليــة  سلســلة  فــي  الحلقــات  كل  علــى  القبــض  تضمــن 
االســتعداد للوحــدة، وهــي الشــروع إلعــادة بنــاء )م.ت.ف( 
علــى أســس وطنيــة وديمقراطيــة تســتوعب فــي إطارهــا كل 
ألــوان الطيــف السياســي واالجتماعــي الفلســطيني، لتّشــكل 
عمليــة البنــاء الرافعــة الســتنهاضها وتفعيلهــا وإعــادة المكانة 
لدورهــا، كقيــادة كفاحيــة لمرحلــة التحــرر الوطنــي الفلســطيني 
علــى  أو  تواجــده،  أماكــن  كل  فــي  لشــعبنا  شــرعيًا  ممثــًا 
األقــل وضــع هــذه المهمــة بالتــوازي مــع تنفيــذ االســتحقاقات 
المباشــرة، بــدءًا مــن تمكيــن حكومــة التوافــق الوطنــي، مــرورًا 
برفــع العقوبــات الجائــرة التــي اُتخــذت بحــق شــعبنا فــي غــزة 
التجاذبــات  دائــرة  مــن  شــعبنا  وإخــراج  القريــب،  باألمــس 
السياســية مــا دمنــا دخلنــا محطــة بنــاء التوافــق وأقســمنا 
علــى عــدم التطلــع إلــى الــوراء؛ فبتنفيــذ اتفــاق القاهــرة بشــأن 
إعــادة االعتبــار للمنظمــة يّشــكل حجــر الزاويــة فــي بنــاء 
الوحــدة الــذي يجعــل مــن باقــي المشــكات مجــرد تفاصيــل ال 
تحتــاج إلــى جهــد لحلهــا، وهــي العمليــة والمقاييس لجدية أي 
قــرار لتفاصيــل ومصداقيــة خطابــه السياســي حــول الوحــدة، 
والحلقــة المفصليــة فــي هــذه المهمــة هــي تفعيــل اإلطــار 
القيــادي المؤقــت للمنظمــة والتعامــل معــه كقيــادة ومرجعيــة 
إلنجــاز كل المقدمــات الضروريــة إلنجــاز المصالحــة وتوحيــد 
البيــت الفلســطيني الداخلــي وتمتيــن نســيجه الداخلــي وبنــاء 
األدوات الوطنيــة الديمقراطيــة الــذي يّشــكل جوهرهــا ومحورهــا 
علــى  المتوافــق  أو  المنتخــب  الوطنــي  المجلــس  الرئيســي 
صيغتــه فــي أســوأ األحــوال، فهــو الهيئــة التشــريعية دون 
الشــاملة  المراجعــة  إلجــراء  ســواها  دون  المؤهلــة  غيرهــا 
للمرحلــة الســابقة، وبنــاء البرنامــج الوطنــي الموحــد علــى 
أســاس القواســم المشــتركة التــي تضمــن وتوفــر لمشــروعنا 

ــق االنتصــار. ــدم وتحقي ــي شــروط التق الوطن

 وإذا شــئنا تســيير عجلــة المصالحــة ووضعهــا فــي مســارين 
يمكــن أن يتكفــل المجلــس التشــريعي واللجــان المختصــة 
المفروزة في وقت سابق بمهمة إنجاز كل ما يتعلق بالسلطة 
وحكومــة الوحــدة، فيمــا يلعــب اإلطــار القيــادي المؤقــت دور 
المرجعيــة المقــرة لــكل المشــاريع التــي يتــم التوافــق عليهــا 
مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى إنجــاز كل المســائل الضروريــة 
إلعــادة بنــاء منظمــة التحريــر باالنتخــاب أو التوافــق إذا كان 
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البــد مــن عمليــة انتقاليــة لحيــن إجــراء االنتخابــات الشــاملة 
للرئاســة والمجلــس التشــريعي والوطنــي.

 وحتــى ال تبقــى العمليــة رهــن النوايــا، وحتــى نضمــن تحريرهــا 
وإخراجهــا مــن دائــرة المنــاورات ينبغــي أن يســتنهض شــعبنا 
كل قــواه لدفعهــا باالتجــاه الصحيــح ويلجــم كل مراكــز القــوى 
الداخليــة والخارجيــة التــي تحــاول وضــع العصي في الدواليب 
وإفشــال المحاولــة الجاريــة وتخريــب وتأبيــد عمليــة االنقســام.

إن التجديــد والمواجهــة للمخاطــر الســلبية وتطويــر 
الديمقراطيــة  األبعــاد  تعزيــز وتكريــس  يعنــي  الفكــر 
بوصفهــا الضامــن الرئيــس لتجــاوز الســلبيات العفوية 
أحاديــة،  بنظــرة  الواقــع  وتنــاول  التخطيــط  وغيــاب 
وحســب المفكــر فيصــل دراج فــإن )المثقــف الجمعــي 
األعضــاء  لمشــاركة  حقيقيــة  آليــات  إيجــاد  عليــه 
والدائــرة  الجمهــور  وإشــراك  المســتويات  بمختلــف 
المحيطــة ممــن يحتــك بهــم الحــزب خــال عملهــم 

الجماهيــري(.

القــدرة  تغييــب  يعنــي  الديمقراطــي  البعــد  إن غيــاب 
دراج  يؤكــد  كمــا  والفكــري،  النظــري  التجديــد  علــى 
أيضــًا بهــذا الســياق )إن التجنيــد النظــري يكمــن فــي 
ــاد عــن ممارســة اإلخــاص  ــراب أو االبتع مــدى االقت
للمراتــب الحزبيــة، وغيــاب الديمقراطيــة تّحــول الحــزب 
إلــى مرجــع مكثــف بذاتــه فيرجــع النظريــة إلــى سلســلة 
مقــوالت معياريــة بعيــدًا عــن الحقيقــة الموضوعيــة 

ــًا(.  التــي ترضــي جهــازًا مغلق

وقــد اعتبــر مهــدي عامــل بــأن غيــاب الديمقراطيــة يعد 
مقتــل لفعاليــة وحيويــة وتجــدد الحــزب حيــث ينفصــل 
عــن واقعــه وقواعــده وجمهــوره ويغــدو عاجــزًا عــن 
االســتجابة للمهــام المطروحــة، وال يمثــل ممارســة 
تغــدو قــدوة لحــزب يعمــل مــن أجــل تكريــس القيــم 
ال  المجتمــع  صعيــد  علــى  الديمقراطيــة  والمفاهيــم 

ممارســة لذاتــه داخــل بنيتــه التنظيميــة.

إن المطلوب التجديد الشامل بما يطال كافة الحلقات 
الفكريــة والتنظيميــة والسياســية فكريــًا، مؤكديــن علــى 
كانــت  )إذا  منيــف  الرحمــن  األديــب عبــد  قالــه  مــا 
مقولــة الثــورة بــدون نظريــة ثوريــة صحيحــة، فــإن 
النظــرة الثوريــة بحاجــة ماســة إلــى االكتشــاف وإعــادة 
االكتشــاف باســتمرار وبحاجــة ماســة إلــى اإلغنــاء 
اإلبــداع  إلــى  ماســة  وبحاجــة  باســتمرار  والتطــور 
خاصــة بالجوانــب المتجــددة والمعقــدة التــي تبــرز فــي  

ــاة(. الحي
ــم جــورج  ــك مــا أكــده بشــكل ملمــوس الحكي ولعــل ذل
حبــش فيمــا يتعلــق بتقييــم مــدى اســتيعاب األحــداث 

الذكرى اخلمسون النطالقة اجلبهة الشعبية

عناوين حول املفاهيم والدور
بقلم الرفيق األسري وائل اجلاغوب

أشــار المفكــر التقدمــي الشــهيد »مهــدي عامــل« إلــى 
مــدى خطــورة التلقائيــة والعفويــة على الحركة الثورية 
داء  هــو  الثوريــة  الحركــة  داء يصيــب  أخطــر  )إن 
ــه داء مغامــر  ــي ممارســتها، إن ــة ف ــة والتلقائي العفوي
ــد  بالثــورة فــي زمــن التخطيــط االمبريالــي علــى صعي
ــة  ــة الثوري ــذي تحتاجــه الحرك ــم(،  والنقيــض ال العال
الثــوري عــن هــذه العفويــة  وبالقلــب منهــا الحــزب 
هــي الرؤيــة والبرنامــج واألداة الفاعلــة واالســتعدادية 
ــادي والوعــي  ــار القي النضاليــة والحســم الثــوري للخي
والتقــاط  التجديــد  علــى  وقدرتهــا  الثوريــة  بالحالــة 

اللحظــات التاريخيــة.

وهــذا يرتبــط بــدور الحــزب الــذي يجــب أن يحافــظ 
علــى تجديــده الدائــم حســب المفكــر اإليطالــي أنطونيو 
مهــام  يخلــق  تطــور  كل  (أن  بمعنــى  غرامشــي، 
وواجبــات جديــدة(، وبالضــرورة أن يكــون الحــزب قادر 
علــى التصــدي لمهــام التعامــل معهــا كعقــل جمعــي 
ــم التشــكل فاعــل ومتفاعــل مــع الواقــع ال منفعــل  دائ
ويتعامــل بــردة فعــل عشــوائية دون اســتخدام العقــل 
والوعــي، فاســتخدام العقــل فــي غيــر محلــه وبطريقــة 
تلقائيــة تعتبــر مــن أخطــر العوامــل التــي يمكــن أن 

ــة. ــة الحزبي تلحــق ضــررًا بالحال
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لحركــة الواقــع وتقييمهــا حيــن قــال )إن كثيــر مــن 
القــراءات لتجــارب األحــداث باتــت تســلم بإخفاقهــا 
ــي فشــلها  ــع وبالتال ــة الواق عــن اســتيعاب وعــي حرك
فــي تغيــره( ، والمقصــود باألخــص األحــزاب الشــيوعية 
الماركســية والقوميــة التــي كانــت تــرى )واقعنــا مــن 
خــال فكــر متكــون هــو الفكــر الماركســي( علــى حــد 
تعبيــر مهــدي عامــل، وهــذا يخالــف جوهــر الفكــر 
المــادي الجدلــي المرتبــط بالواقــع الحقيقــي والُمشــد 

إلــى الممارســة.

إن مجمــل مــا ُذكــَر يصــب فــي إطــار الحاجــة لتّشــكل 
ديمقراطيــة  أســس  الداخليــة علــى  الحزبيــة  الحيــاة 
النظــري  لإلنتــاج  ومــكان  وقاعــدة  حالــة  بوصفهــا 

الحيــاة الحزبيــة وتطــور الحــزب. وتطويــر 

 إن المســتوى الفكــري والديمقراطــي والتجديــد والعاقة 
فيمــا بينهــم تجــد ترجمتهــا فيمــا يتعلــق بالعاقــة فيمــا 
بين السياســي والتنظيمي ومفهوم التغير التي يشــير 
لهــا فيصــل دراج )إن كانــت عاقــة األفــراد األحــرار 
فعــل  للسياســة،فُهما  تجســيدًا  السياســية  باألحــزاب 
تحويــل وتغييــر، فــإن االحــزاب ال تكــون سياســية إال 
اذا كان التحويــل والتغييــر جــزءًا حقيقيــًا فــي عاقاتهــا 
الداخليــة. فــا يمكــن لحــزب يمــارس السياســة فعــًا 
أن يكــون جامــدًا ومســتقرًا ومتكلســًا. فمثلمــا تأخــذ 
التصــور  فــي  بالنظريــة،  عاقتهــا  فــي  الممارســة 
ــى الممارســات  ــإن عل ــة، ف الماركســي، موقــع األولوي
السياســية، فــي عاقاتهــا بالبنيــة التنظيميــة الحزبيــة 
أن تأخذ موقع األولوية، وإال مال الحزب إلى الجمود 
وتقديــس العــادات، وهــو مــا ينقــض مفهــوم الــذات 
اإلنســانية المبدعــة، وينفــض أيضــًا مفهــوم الحــزب 
كجهــاز يعمــل فــي السياســة ويمارســها(،  بمعنــى 
ــون ســمة  ــر فــي المفهــوم بالضــرورة أن يك أن التغي
مازمــة للممارســة السياســية والتنظيميــة والفكريــة 
ســواء داخل الحزب أو في ســياقه النضالي، فالحزب 
فــي ســياق نضالــه مــن أجــل إحــداث التغيــر )يكتســب 

طابعــه الثــوري(.
نســتطيع أن نحــدد ممــا ذكــر عــدة مفاهيــم لاســتعانة 
بهــا فــي محاولــة إجــراء إطالــة أوليــة علــى واقــع 

علــى  الخمســين  الذكــرى  دخولهــا  بعــد  الجبهــة 
انطاقتهــا، ومــا المطلــوب منهــا كــدور ومهــام وإعــداد 
فــي ظــل وضــع دولــي باألخــص يحــذو انعكاســاته 
المتعــددة علــى كافــة المســتويات اإلقليميــة والمحليــة 
حيــث القــوى الدوليــة تمــارس عــدوان متصاعــد علــى 
حــد تعبيــر المفكــر هويــك بابــا )إن ثمــة تناميــًا حــادًا 
لقوميــة أنجلــو أمريكيــة جديــدة تفصــح عــن قوتهــا 
االقتصاديــة والعســكرية علــى نحــو متزايــد مــن خــال 
أفعــال سياســية تعبــر عــن اســتخفاف امبريالــي جديــد 
ــر  ــا فــي تقري باســتقال شــعوب العالــم الثالــث وحقه

المصيــر(.

وهــذا مــا يترجــم مــن خــال تصاعــد حالــة العــدوان 
علــى شــعوب العالــم وخاصــة الوطــن العربــي فــي ظــل 
فقــدان المشــروع الوطنــي اســتراتيجية وطنيــة حقيقــة 
ألقــى بظالهــا الســوداء علــى الحالــة الفلســطينية 
والتي ســادت فيها الشــعارات على حســاب الممارســة.

 إن إحــدى ســمات حركــة التحــرر الفلســطينية حاليــًا 
السياســية،  واألهــداف  البرامــج  عــن  التخلــي  هــي 
أو  الصراحــة  إلــى عــدم  أيضــًا  األمــر  هــذا  ويشــير 
مصارحــة الــذات أو الشــعب( لنغــدو أمــام شــعارات 
رنانــة لــم تعــد تكثــف أهدافنــا االســتراتيجية المطلوبــة.

راهنــًا  تواجــه  الجبهــة  فــإن  المنــوال،  ذات  علــى 
تحديــات مفروضــة عليهــا منــذ ســنوات تدعوهــا للقيــام 
رؤيــة  وإنضــاج  والخطــاب  والرؤيــة  البنيــة  بتجديــد 
قائمــة علــى تقييــم الســياق السياســي ومــدى ارتباطــه 
بالحــراك الواقــع علــى األرض ونبــض الشــارع، بمــا 
ســبيل  )علــى  المرحلــة  لمهــام  اســتجاباتها  يؤكــد 
المثــال خوضهــا معركــة فعليــة دفاعــًا عــن مصالــح 
»فــي  الســلطة  سياســات  ضــد  الشــعبية  الفئــات 
الضفــة والقطــاع« فــي مختلــف النواحــي السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، فــإن الموقــف الــذي ال 
يتــم العمــل علــى ترجمتــه واقعــًا علــى األرض يفقــد 
معنــاه وحيويتــه وتأثيــره ويتّحــول إلــى شــاهد علــى 
ــي منهــا الجســم التنظيمــي. ــي يعان عمــر األزمــة الت

وقــد حــدد المفكــر الفلســطيني أحمــد قطامــش قبــل 
عــدة ســنوات )أن الجبهــة براهنيتهــا وإرث األمــس 
فــي  ذلــك  يتحــدد  أن  فإمــا  وجــود،  امتحــان  أمــام 
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المبــادرة القياديــة كفئــة تنهــض بهــا مــن جديــد كبنيــة 
وازنــة لهــا دور حقيقــي بحيــث تكــون قــادرة علــى 
اإلطــاع بوظيفتهــا التاريخيــة والطبقيــة والتنويريــة أو 

أن يطويهــا النســيان لزمــن غيــر قصيــر(.

مؤتمرهــا  فــي  الجبهــة  تخطــو  أن  إيجابــي  شــيء 
النســبي  التجديــد  باتجــاه  خطــوة  الســابع  الوطنــي 
مــع  العامــة  المركزيــة  اللجنــة  لعضويــة  الواســع 
تجديــد أقــل نســبيًا فــي المكتــب السياســي، لكــن هــذا 
التجديــد يحتــاج إلــى ترســيخ أكثــر لتحقيــق التغيــر 
والتصــدي  بالمفاهيــم  المطلــوب  والجــذري  الجــدي 
للثقافــة الســلبية المســيطرة علــى بنيتــه التنظيميــة 
ــم تكــن بمســتوى  ــج ل ــث أن النتائ ــة، حي والبيروقراطي
اآلمــال فمــا زالــت األزمــة ومظاهرهــا قائمــة والتــي 
ــي بأنهــا  ــر الفلســطيني غــازي الصوران حددهــا المفك
لــدى  النظــري  والضعــف  الفكــري  بالتراجــع  )تتمثــل 
أحــزاب وفصائــل اليســار، إلــى جانــب حالــة االغتــراب 
عــن الواقــع، ومــن ثــم فشــل هــذه االحــزاب فــي وعــي 
السياســية  ومكوناتــه  جوانبــه  واســتيعاب  الواقــع 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية...إلــخ ، حيــث 
اســتمرت طــوال العقــود الماضيــة فــي رفــع شــعارات 
بصــورة  تعكســه  أو  الواقــع  تجســد  ال  مبــادئ  او 
جدليــة وموضوعيــة صحيحــة، مــا يعنــي بوضــوح أن 
ــح  ــادئ ال تصل ــدرك أن المب ــم ت الحــركات اليســارية ل
نقطــة انطــاق للبحــث والتحليــل والتنقيــب، وعاشــت 
نوعــًا مــن غيــاب الوعــي الماركســي أو الامبــاالة – 
والرفــض العلنــي أو المبطــن- للفكــر الماركســي، إلــى 
جانــب االغتــراب أو العزلــة عــن قواعدهــا التنظيميــة 
الفكــري  الجمــود  حالــة  عــن  فضــًا  وجماهيرهــا، 
ــح الطبقيــة  والتنظيمــي البيروقراطــي و تراكــم المصال
االنتهازيــة بتأثيــر العاقــة مــع هــذه الســلطة أو هــذا 

النظــام أو ذاك.

 مجمل هذه المظاهر وغيرها عبرت عن أزمة ارتقت 
إلــى مســتوى المــأزق حيــث التعامــل معهــا تــم علــى 
قاعــدة إدارتهــا، وهــذا أدى إلــى تكريســها وعاجهــا 
وفــق طــرق عاجيــة ترقيعيــة لنتائجهــا بعيــدًا عــن 

تنــاول أســبابها وبنــاء اســتراتيجية لتجاوزهــا.

 هــذا االســتنتاج مبنــي علــى معطــى واقعــي فلمــاذا 
ــوى اليســار بمــا فيهــا الجبهــة تجــاوز  ــم تســتطع ق ل
أزمتهــا؟؟ ألنهــا ببســاطة أصبحــت ذاتيــة بامتيــاز، 
هــذا  بعيــدة عــن  ليســت  الراهــن  بواقعهــا  فالجبهــة 
الــذي  المفتــرق  أمــام  تــراوح  زالــت  ومــا  التقييــم. 
ــار  ــم تحســم الخي ــه قطامــش حيــث أنهــا ل تحــدث عن
ــادي للمضــي بخطــى أوســع  ــِد االســتعداد القي ــم تب ول
بعــد المؤتمــر الســابع، حيــث المطلــوب حســم الخيــار 
وتجهيــز البنــاء فــي ظــل واقــع دولــي وإقليمــي ومحلــي 
متغيــر يضــج باألحــداث المتســارعة والــذي يتطلــب 

التقاطهــا والتعامــل معهــا بحيويــة ودقــة.

اجلبهة سياسيًا وحتدي احلل الدميقراطي:-
مــن  الجبهــة  تمثلــه  الــذي  السياســي  الموقــف  إن 
حيــث تماســكه ووطنيتــه وأخاقيتــه يعتبــر متقــدم، 
ــرة عــدم  لكــن إبعــاد هــذا الموقــف الصحيــح عــن دائ
االهتمــام أو الشــك هــو درجــة ممارســته واقعــًا علــى 
األرض، وهــذا مــا يحتــاج إلــى تجــاوزه مــن خــال 
إعــادة طرحــه بطريقــة واضحــة تنســجم مــع نبــض 
الشــارع هــذا علــى صعيــد الموقــف التكتيكــي، أمــا 
علــى صعيــد االســتراتيجيات السياســية فــإن الحاجــة 
باتت تســتدعي تقديم رؤى سياســية متميزة وواضحة 
يمكــن أن تشــكل أساســًا لتكــون اصطفــاف يســاري 

ديمقراطــي تقدمــي.

 هــذه الرؤيــة يجــب أن تقــدم بديــًا للخيــار السياســي 
المطــروح راهنــًا وتقــدم إجابــة للمــأزق التــي وصلــت 
إليــه رؤيــة حــل الدولتيــن الــذي لــم يعــد قائمــًا واقعيــًا، 
وهــذا يســتدعي أن تقــدم الجبهــة بديــًا عنه من خال 
الحــل الديمقراطــي القائــم على خطــاب الحق التاريخي 
الهــادف إلــى تحقيــق التحريــر علــى كامــل التــراب 
الكولنيالــي  الوطنــي وهزيمــة المشــروع الصهيونــي 
ــة  ــق إقامــة فلســطين الديمقراطي ــى طري التوســعي عل
ــة مــن برنامــج يشــّكل رافعــة  ــه هــذه الرؤي ومــا تتطلب

وطنيــة تعمــل الجبهــة علــى بلورتــه وحملــه.

اجلبهة واألبعاد الفكرية والقومية:-
أشــار الحكيــم جــورج حبــش إلــي موضــوع الهويــة 
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الفكريــة والقوميــة )القوميــة بالنســبة لــي هــي اإلطــار 
واالشــتراكية هــي المضمــون، بمعنــى أن علينــا أن 
ــًا  ــة باســتمرار مضمون ــا القومي ــا وأهدافن نعطــي رؤيتن
القومــي  البعــد  بيــن  مــا  الحكيــم  يربــط  تقدميــًا(  
واالشــتراكي ومفهــوم التقــدم وهــذا بإشــارة إلــى أهميــة 
ــث ســقط بالممارســة  ــاد، حي ــى هــذه األبع ــد عل التأكي
لــدى بعــض قــوى اليســار العربــي البعــد القومــي وهــذا 
ســبب مــا طغــى علــى مــدار الســنوات الماضيــة مــن 
أفــكار تربــط الطبقــة بالدولــة، وبهــذا تأسســت األحــزاب 
على أســاس قطري وانطلق الماركســيون من األقطار 

ــم  يحــددوا اســتراتيجيتهم وتكتيكهــم(. ولكــن ل

بيــن  مــا  لربــط  حاجــة  هنــاك  أن  يعنــي  هــذا  إن   
الطبقــة واألمــة وكذلــك ربــط ذلــك بالكتلــة الشــعبية أو 
التاريخيــة العربيــة صاحبــة المصلحــة بإســقاط الخيــار 
الســائد وهــو )اختيــار الرأســمالية التابعــة وتســديد 
اختيــار جديــد يضــع البعــد العربي كعامل مهم إلســقاط 
الطبقــة المســتغلة الحاكمــة، ويجــب أن يلتقــي هــذا 
الهــدف مــع هــدف تحقيــق الوحــدة القوميــة العربيــة(.

 وهــذه المهمــة التــي تقــع علــى عاتق القــوى التقدمية 
العربية خاصة اليســار الفلســطيني والجبهة باألخص 
دورًا رئيســيًا لمــا تمثلــه واليســار فــي فلســطين مــن 
بعــد كفاحــي وأخاقــي وحالــة مقاومــة ممكــن أن تمثــل 
رافعــة كمشــروع عربــي، لكــن ذلــك يتوقــف علــى عــدة 
اعتبــارات وفــي مقدمتهــا االعتبــار الفكــري الــذي يجــب 
أن نحقــق مــن خالهــا التجــاوز الفكري المتكون الذي 
يــرى الواقــع عبــر النصــوص، ونمتلــك القــدرة علــى 
االنطــاق مــن خــال الواقــع الحقيقــي الميدانــي )إذا 
كنــا نريــد أن ينشــأ عندنــا ولنــا فكــر ماركســي صحيــح 
قــادر علــى النظــر للواقــع نظــرة علميــة، علينــا أال 
ننطلــق مــن الماركســية كنظــام فكــري متكــون نحــاول 
واقعنــا  مــن  ننطلــق  أن  بــل  واقعنــا  علــى  تطبيقــه 
الراهــن  العربــي  واقعنــا  أي  التكوينيــة(  فــي حركتــه 
للعمــل علــى صياغــة  وتحدياتــه ومهامــه كمقدمــة 
الموقــف العروبــي اليســاري التقدمــي المؤســس علــى 
مشــروع قائــم علــى رؤيــة متجــددة يتمكــن مــن ضــم 
القطاعــات المختلفــة الشــبابية باألخــص والتــي يجــب 
أن تتصــدر عناوينــه لمواجهــة الهجمــة الشــاملة ضــد 

ــي، إن هــذه المهمــة مرتبطــة بالمهمــة  الوطــن العرب
المشــروع  وهزيمــة  فلســطين  تحريــر  وهــي  األولــى 
الصهيونــي مترابطــة جدليــًا وتؤســس واحــد لألخــرى، 
ــى الجبهــة أن تلعــب دور فــي إنجــاز هــذه  يجــب عل
المهــام، وهــذا يتوقــف أيضــًا علــى توقــف تمتــرس 
غالبيــة قــوى اليســار خلــف مواقــف اليميــن المتمثــل 

بالســلطة وقيادتهــا. 

البنية التنظيمية:-
إن المنطلــق الديمقراطــي الموجــود فــي الحياة الحزبية 
الداخليــة يعتبــر رئيســي وُمجــددًا لوحدة اإلرادة والعمل 
يتطلــب  هــذا  ولتحقيقــه  التجديــد،  لعمليــة  وضامنــًا 
تــرى  الثقافــة وأن  الممارســة وبــث  أشــكال  توســيع 
بالوقفــات التنظيميــة والمؤتمــرات الحزبيــة محطــات 
ديمقراطيــة للتقييــم والنقــد والتجديــد، بعيــدًا عن تغييب 
الحيــاة الديمقراطيــة تحــت حجــج وذرائــع واهيــة، وبمــا 
يــؤدي إلــى إنتــاج نمــوذج لحالــة ديمقراطيــة مقاومــة 
أصيلــة تربــط مــا بيــن بعدهــا الديمقراطــي وثوريتهــا، 
وتعزيــز الحالــة الديمقراطيــة عبــر تفعيــل كافــة أبعــاد 
البنــاءة،  الجماهيريــة  المشــاركة  وتوســيع  العمــل 
فاالصطفــاف الدائــم مــع الجماهيــر يحفــز الطاقــات 
ويجعلنــا أقــدر قــدرة علــى خــوض النضــاالت دون أي 

منغصــات.

التنظيميــة  البنيــة  إطــار  فــي  العمــل  تفعيــل  إن 
ــة  ــب متابع ــي تتطل ــإرادة العمــل، الت ــط بمهــام وب مرتب
مســتمرة، وأفــكار إبداعيــة، ومــا يســتدعيه ذلــك مــن 
ضــرورة مواجهــة األزمــة ومظاهرهــا وإيجــاد آليــات 
التجــاوز البيروقراطيــة وتفعيــل دور الحالــة الشــبابية 

واســتعداديتها والثقــة بهــا، وكذلــك دور المــرأة.
 إن البعــد التنظيمــي الــذي يعتبــر تكثيــف بالممارســة 
لألبعــاد الفكريــة والسياســية يعــد حلقــة مركزيــة ومــا 
نحتاجــه علــى صعيــد الجبهــة نؤكــد عليــه فــي ذكــرى 

االنطاقــة.

اجلبهة والفعل االنتفاضي:-
إن حالــة الفعــل االنتفاضــي المســتمرة بتقــدم منــذ 
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ثــاث ســنوات والتــي أطلقتهــا كوكبــة مــن الشــابات 
ــر بالدرجــة األولــى  والشــباب المبادريــن الثورييــن عّب
التــي  السياســات  وكافــة  االحتــال  رفــض  عــن 
مورســت بحــق الوطــن، كمــا مثلــت بالدرجــة الثانيــة 
ــة عــن األوضــاع السياســية الفلســطينية  ــة مكثف حال
علــى مســتوى الوطــن، وبالدرجــة الثالثــة تضاعــف 
دور القــوى السياســية وعــدم قدرتهــا علــى التقــاط 
اللحظــة رغــم أن غالبيــة هــؤالء الشــابات والشــباب 
ــل. وهــذا  ــة يتبعــون لفصائ ــات الفردي أصحــاب العملي
مــا يشــمل الجبهــة أيضــًا التــي لــم تســتطع أن تضــع 
خطــة مواجهــة وتمارســها علــى األرض، حيــث أنهــا 
لــم تلتقــط هــذه الفرصــة لتنضــم إلــى فــرص أخــرى 
لــم تجيــد التعامــل معهــا ســابقًا كمــا يجــب، وهــذا 
يعنــي أنهــا تتحمــل جــزءًا مــن المســؤولية باعتبــار 
أن برنامجهــا الوطنــي الكفاحــي الثابــت والصــارم فــي 
الصهيونــي  المشــروع  ضــد  الصــراع  مــن  الموقــف 
واضــح وال يقبــل أي تــردد، ولــذا عليهــا أن تطلــق 
مشــرعًا فعليــًا نضاليــًا علــى األرض تضــع فيــه كافــة 

وقدراتهــا. إمكانياتهــا 

خامتة:-
يقــول الحكيــم أنــه )فــي الهزائــم مــن الــدروس أحيانــًا 
إغفــال  عــدم  المهــم  االنتصــارات  فــي  ممــا  أكثــر 
التاريــخ وعــدم البــدء فــي كل مــرة مــن نقطــة الصفــر(. 
ونحــن يمكــن أن نســتقي العديــد مــن الــدروس التــي 
مثلتهــا مســيرة طويلــة نضاليــة، الجبهــة بمــا فيهــا 
مــن انتصــارات نجــاح وفشــل وهــذا مــا يشــمل الحركــة 
الوطنيــة بشــكل عــام، لــذا علــى الجبهــة أن تــرى فــي 
الذكــرى الخمســين لانطاقــة محطــة للتقييــم النقــدي 
وأن تولــي اهتمامــًا كبيــرًا لعمليــة البنــاء والتجديــد، 
والتأكيــد علــى دورهــا ومواقفهــا الهامــة، ومهامهــا 
المركبــة ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أو علــى صعيد 

ــال.  مواجهــة االحت

الجبهــة الشــعبية مــن الذكــرى الذهبيــة وحتــى الذكــرى 

الماسية

الواقع والتطلعات
بقلم الرفيق األسير كميل أبو حنيش

اللجنتيــن  فــي  الرفــاق  منــا  يطُلــب  كان  عندمــا 
اإلعاميــة والثقافيــة لمنظمــة فــرع الســجون الكتابــة 
فــي موضــوع محــدد كنــا ال نتــردد وســرعان مــا ننجــز 
تلــك الكتابــات بساســة وتلقائيــة، وحينمــا كان ُيطلــُب 
منــا الكتابــة فــي مناســبات الشــهداء كنــا نتــردد قليــًا؛ 
ألن للشــهداء هالــة مقدســة ســتظل ُتشــعُرنا بالعكــس 
عــن إنصافهــم، وهــذه المــرة طلــب منــا الرفــاق الكتابــة 
فــي الذكــرى الذهبيــة النطاقــة الحــزب، ال أدري كيــف 
ــى  ــر مــن شــهر حت ــت ألكث ــد هذي أصــف شــعوري فق
تمكنــت مــن اإلمســاك بالقلــم بهــدف الكتابــة عــن هــذه 
المناســبة، فأنــت حيــن تتنــاول الحــزب بهــذا التاريــخ 
ــدءوب  ــات والنضــال ال الطويــل والعريــق مــن التضحي
فإنــه ســيتدفق بــك ســيٌل مــن المشــاعر متضاربــة 
عــن  نتحــدث  ال  فنحــن  تبــدأ،  أيــن  مــن  وســتحتار 
مســألة سياســية أو ثقافية أو تاريخية، بل عن حياة 
حافلــة امتزجــت فيهــا العناصــر النضاليــة والشــخصية 
عــن  نتحــدث  واألخاقيــة،  والسياســية  واإلنســانية 
أجيــال وشــهداء وأســرى وتضحيــات ومواقــف بطوليــة 
ومحطــات نضاليــة حافلــة بالعطــاء، فهــذا الحــزب هــو 
بيتنــا الــذي أمضينــا فيــه أجمــل ســنوات أعمارنــا، وهو 
الــذي ســاهم فــي تشــكيل وعينــا وتصليبنــا وتعزيــز 
قناعاتنــا، وهــو الحــزب الــذي ســاهمنا جميعــًا فــي 
إعــاء صرحــه وديمومــة فعلــه وتصديــر صفحــات 

مجيــدة فــي تاريخــه.

ليــس بمقــدورك أن تكتــب كلمــات شــاعرية وعاطفيــة 
تمجــد هــذا التاريــخ العريــق، كمــا ال يمكنــك أن تتســلح 
بالتذمر وجلد الذات التي باتت جزًءا أصيًا في حياة 
ــات ومواقــف وبطــوالت  ــات وذكري الحــزب، ثمــة حكاي
تــود باإلفصــاح عنهــا، وثمــة منغصــات وغصات وآالم 
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ترغــب أيضــًا اإلفصــاح عنهــا، تــود أن تتحــدث أيضــًا 
عــن تضحيــات وآالم كل مناضــل ومناضلــة وشــهيد 
وشــهيدة وأســير وأســيرة فــي تاريــخ هــذا الحــزب، وأن 
تتحــدث عــن المعانــي والقيــم والتضحيــات الجســام، 
ــدأ بالمواقــف البطوليــة  ــدأ، أتب وســتحتار مــن أيــن تب
المبدئيــة التــي جســدها الحــزب فــي تاريخــه المشــرق، 
أم بســرد اإلخفاقــات والعيــوب التــي رافقــت مســيرته، 
أم تبــدأ بمقدمــة سياســية أو فكريــة جافــة علــى عــادة 
الذيــن يقفــزون عــن هــذه األســئلة ويختتمــون الكتابــة 
يجــري  النصائــح واألحــكام، وهكــذا  مــن  بمجموعــة 
النظريــة  واآلراء  التصــورات  مــن  المســألة  حســب 

المجــردة.

قبــل كل شــيء  فلتكــن  بدايــة،  مــن  البــد  كان  وإن 
الحــزب  أمــام عظمــة شــهيدات وشــهداء  االنحنــاء 
والثــورة، ولكافــة المناضليــن الحقيقييــن الذيــن عمــدوا 
أيضــًا  ولتكــن  الطويــل،  التاريــخ  هــذا  بتضحياتهــم 
تهنئــة مــن األعمــاق لكافــة الرفيقــات والرفــاق ولــكل 
مناضــل حــر وغيــور فــي هــذا العالــم مناضــل فــي 
ســبيل الحريــة والكرامــة والعدالــة اإلنســانية، لســنا فــي 
وارد اســتحضار تاريــخ الحــزب فــي انجازاتــه وإخفاقاته 
فهــي معروفــة للجميــع وربمــا أكثرنــا من الجدل حولها 
طــوال العقــود الماضيــة، وإن كانــت قضيــة جلــد الــذات 
والتذمــرات هــي الطاغيــة فــي جداالتنــا، كمــا أننــا لســنا 
بصــدد تجميــل الصــورة القائمــة فنحن شــأننا شــأن أي 
حركــة ثوريــة مناضلــة لنــا مزايانــا وعيوبنــا وتضحياتنا 
وبطوالتنــا ولنــا أيضــًا أخطاؤنــا الصغيــرة والكبيــرة، 
وبمــا أننــا ســنختلف كعادتنــا فــي التشــخيص وبمــا 
أن مســيرة الحــزب ماضيــة رغــم اختافاتنــا علينــا أن 
نتطلــع لألمــام؛ ألن التمتــرس وراء الماضــي ببطوالتــه 
وأوجاعــه ومنغصاتــه لــن يفيدنــا بشــيء وربمــا ُيعّطــل 
مســيرتنا وُيضعــف أداءنــا وهــذه ال يعنــي أن نتوقــف 
ــة  ــام يومي ــد، فهــذه مه ــم والنق عــن المعالجــة والتقيي
نمارُســها علــى الــدوام، وإنمــا المقصــود أن نخطــط 
للمســتقبل فطريقنــا طويلــة وشــاقة وشــائكة وال نملــك 
طــرف الجــداالت البيزنطيــة التــي ال تســمن وال تغنــي 
مــن جــوع، وقبــل الشــروع فــي الحديــث عــن المســتقبل 
التــي  الهامــة  الماحظــات  بعــض  تســجيل  يتعيــن 

تكثــف صــورة الواقــع المريــر، وتّشــكل أساســًا فــي 
رســم صــورة مســتقبل الحــزب.

علينــا أال ننســى أننــا نجابــه عــدوًا قويــًا ونتصــدى لــه 
منذ أكثر من سبعين عامًا، ومن يتصور أن الجبهة 
الشــعبية وحدهــا قــادرة علــى تحقيــق االنتصــار عليــه 
فهــو واهــم؛ فالقضيــة الفلســطينية بتعقيداتهــا أكبــر 
مــن الجبهــة الشــعبية بــل وأكبــر مــن كل الفصائــل 
وحتــى مــن الفلســطينيين، فهــي مــن القضايــا الكبــرى 
ــاج إلــى نضــال طويــل ومريــر يشــارك فيــه  التــي تحت
واإلســامي  العربــي  والعالــم  الفلســطيني  الشــعب 
وحتــى العالــم برمتــه، فأمــا نحــن فقــد كان لنــا شــرف 
حركــة  أيــام  منــذ  الصهيونــي  للمشــروع  التصــدي 
القومييــن العــرب ومنــذ تأســيس الجبهــة الشــعبية قبــل 
خمســين عامــًا، وبذلنــا تضحيــات جســام مــع شــعبنا 

ــة واإلســامية. ــواه الوطني وق

ــورة  ــة الث ــة خمســون عامــًا عايــش الحــزب تجرب طيل
فــي مختلــف محطاتهــا وراكــم خبــرة غنيــة فــي كافــة 
أشــكال النضــال، ومــارس العمــل الكفاحــي والسياســي 
والجماهيري والنقابي والطابي والنسوي واالعتقالي، 
وبالتالــي فــإن الحــزب انخــرط فــي مختلــف األنشــطة 
عــن  يتخــاذل  ولــم  التطــورات  كافــة  مــع  وتعايــش 
خــوض غمــار أيــة معركــة مهمــا كان شــكلها، وبقــى 
ــة  ــة والسياســية الجذري ــه الفكري ــى مواقف محافظــًا عل
وهــو مــا أكســب ويكســب الحــزب القــدرة علــى التعايش 
والصمــود فــي كل محطــة والتفاعــل مــع أي شــكل 

نضالــي يفرضــه الواقــع.

ثمــة أزمــة عميقــة تصيــب حركــة التحــرر الوطنــي 
مشــروعنا  وتهــدد  بالجميــع  تعصــف  أزمــة  وهــي 
التحــرري، وإحــدى مظاهــر هــذه األزمــة أن الفصائــل 
أصبحــت هــي الغايــة والقضيــة الوطنيــة هــي الوســيلة 
فــي الوقــت الــذي يجــب أن يحــدث العكــس؛ فاألحــزاب 
الثوريــة ال يجــوز أن تتحــّول إلــى غايــة وأن تســعى 
إلثبــات الحضــور الموســمي واالكتفــاء برفــع الرايــة 
ــاء مناســبة أو  ــة أو إحي ــة نوعي فــي مســيرة أو عملي
فعاليــة أو  تتباهــى بعــدد شــهدائها وأســراها، ومــن 
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المؤســف أن حركــة التحــرر الوطنــي بعمومهــا وصلت 
ــة المزريــة. إلــى هــذه الحال

فــي حالــة مجابهــة  أننــا  ننســى  كمــا علينــا أن ال 
واشــتباك مفتــوح مــع المشــروع الصهيونــي، ومــن 
تحــدث  المفتوحــة  المواجهــة  هــذه  أثنــاء  الطبيعــي 
أخطــاء وخطايــا وكــوارث أثنــاء الممارســة، إلــى جانــب 
االنجــازات والتضحيــات فالتناقضــات الداخليــة ظاهــرة 
مازمــة لكافــة التصــورات وأحيانــًا تكــون ضروريــة 
وحيويــة، ومــن الســذاجة أن نتصــور ثــورات تنتصــر 
مائكــة  لســنا  ونحــن  وتناقضــات  صراعــات  دون 
ويحــدث لدينــا كمــا يحــدث لــدى الجميــع، وصراعنــا 
مــع المحتــل طويــل وشــاق ومريــر ويحتــاج إلــى صبــر 
وطــول نفــس وواقعيــة فــي طريقــة مقاربتنــا فــي هــذه 

التناقضــات والصراعــات الداخليــة.

ــا هــو النظــر للمســتقبل وهــذا  وكمــا أســلفنا مــا يُهمن
ال يعنــي أن حياتنــا الحزبيــة ال تحتــاج إلــى مراجعــات 
لتصحيــح أي خلــل قــد ينشــأ مــن الممارســة بــل علــى 
العكــس علينــا أن نحــرص علــى مثــل هــذه المراجعــات 
فــي الهيئــات والمؤسســات الحزبيــة، أمــا الحكــم علــى 
أداء الحــزب فهــو شــأن الباحثيــن والمؤرخيــن، أمــا 
الثوريــة فوظيفتهــا أن تواصــل  الحــركات واألحــزاب 
تطويــر أداءهــا فــي المواجهــة وإتقــان كيفيــة إدارتهــا 
لمعاركهــا الداخليــة والخارجيــة وإتقانهــا لســر البقــاء 
واحــدة  بضربــة  ُتقتــل  التــي  فاألحــزاب  والصمــود، 
ونتيجــة ألزمــة تعصــف بهــا فهــي أحــزاب تفتقــد للقــدرة 
علــى الحيــاة وتتســم بالهشاشــة والضعــف والضحالــة 
الفكريــة والسياســية، وحزبنــا أثبــت أنــه قــادر علــى 
البقاء رغم الضربات القاســية التي تلقاها على أيدي 
العــدو وصمــد أمــام األزمــات العاصفــة وهــذا وحــده 
ال يكفــي؛ ألن الصمــود والبقــاء ضــروري الســتعادة 
التقــاط األنفــاس ومــن ثــم اســتكمال الطريــق لدحــر 
االحتــال، وطالمــا نتحــدث عــن المســتقبل علينــا أن 
نتســاءل )ومــاذا بعــد 50 عامــًا مــن عمــر حزبنــا 
المجيــد؟ وهــل هــذه الحالــة قابلــة للتطــور واســتمرارها 
فــي نهجهــا الثــوري أم أنهــا أدت دورهــا التاريخــي 
ولــم يعــد بمقدورهــا أن تواصــل الطريــق؟( وفيمــا أننــا 

ســنختلف فــي اإلجابــة علــى هــذه األســئلة وكمــا أن 
اإلجابــات ال تقــف بحــدود »نعــم أو ال« وكمــا أن 
الجــدل  هــذا  أثنــاء  لألمــام  الحــزب ماضيــة  مســيرة 
المريــر، ال بــأس مــن االجتهــاد ومحاولــة المســاهمة 
فــي رســم رؤيــة حزبنــا اإلســتراتيجية والتفكيــر لعــدة 

ــي: ســنوات قادمــة ونلخصهــا فيمــا يل

الحــزب  علــى  يتعيــن  الفك��ري:  الصعي��د  عل��ى  أواًل: 
تعزيــز هويتــه الفكريــة والتأكيــد علــى التزامــه بالفكــر 
مختلــف  علــى  واالنفتــاح  والديمقراطــي  الماركســي 
وعلــى  العالــم  فــي  واليســارية  الماركســية  التيــارات 
مختلــف اإلنتاجــات الفكريــة اليســارية، ومغــادرة حالــة 
التخبــط الفكــري الســائدة منــذ ثاثــة عقــود، ومــن 
شــأن تعميــق الهويــة الفكريــة للحــزب أن يقــدم نفســه 
بصــورة جديــدة ومقنعــة للجماهيــر، وقيــادة تشــكيل 
القطــب اليســاري الديمقراطــي للســاحة الفلســطينية، 
مــع  يعــزز عاقاتــه  أن  الحــزب  علــى  يتعيــن  كمــا 
العربــي  العالــم  فــي  والديمقراطيــة  اليســارية  القــوى 

وفــي العالــم ككل.

ثاني��ًا عل��ى الصعيد السياس��ي: الحالة السياســية القائمة 
وصلــت إلــى حالــة مــن االســتعصاء فــي ظــل فشــل 
مســار التســوية، واالحتــال مــاٍض بسياســاته باقتــاع 
األرض وقتــل إمكانيــات قيــام دولــة فلســطينية، فهــو 
يعكــس مــن جهــة غطرســة االحتــال وعــدم تســليمه 
بالحقــوق الفلســطينية, ومــن جهــة أخــرى يعكس أزمة 
المشــروع الصهيونــي الــذي ســيجد نفســه أمــام خيــار 
الدولــة الواحــدة، وهــو مــا سيســمح بانتعــاش األفــكار 
الصهيونيــة »الترانســفيرية« والممارســات اإلحتاليــة 
العدوانية وســتتعاظم على األرض، وهو ما يســتدعي 
االســتعداد لهــذه التطــورات والتمســك بمنظمة التحرير 
وإعــادة بناؤهــا وتعزيزهــا، ناهيــك عــن كل ذلــك نســعى 
إلــى قيــادة وبنــاء خطــاب سياســي جديــد يقــوم علــى 
أســاس فكــرة الدولــة الواحــدة، فهــذه الدولــة تشــكل 
مقتــًا » إلســرائيل« وبشــأنها أن تحشــرها فــي الزاويــة 

وهــذا يحتــاج إلــى نضــال عنيــد وطويــل ودءوب.

ثالثًا على الصعيد التنظيمي: الزالت هذه الحلقة تشهد 
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أزمــة منــذ عقــود طويلــة، ومــا يُهمنــا فــي هــذا الصــدد 
اإلشــارة إلــى ضــرورة تبنــي إدارة تنظيميــة علميــة 
وحديثة، وأال تتحول سياساتنا وإجراءاتنا وممارساتنا 
التنظيميــة إلــى غايــات بحــد ذاتهــا وممارســات شــكلية 
ــًا هــو  ــرس حالي ــة مــن المضمــون، فمــا هــو ُمَك خالي
االتهــام بالتقليديــة فــي األداء والجمــود والممارســة> 
ــة  ــد الحزبي فالمؤتمــرات واإلجــراءات والمراتــب والتقالي
باتــت غايــات مقدســة علــى حســاب المضمــون، أمــا 
وربطهــا  القياديــة  الهيئــات  فــي  النســبي  التجديــد 
بالدمــاء الشــابة لــم تحــرر الحــزب مــن أزماتــه فــي 
ظــل االســتمرار فــي ذات اآلليــات المتخلفــة فــي إنتــاج 
لــم  الــكادر القيــادي؛ فالحــزب فــي العقــود األخيــرة 
يســَع لتطويــر أدواتــه ووســائله التنظيميــة، والنتيجــة 
غيــاب التجديــد واإلبــداع وهــذا ُيملــي علينــا تبنــي 
وســائل التنظيم الحديثة وتطوير األدوات والسياســات 
التنظيميــة واالســتفادة مــن العلــوم اإلداريــة والتقنيــة 

الحديثــة.

رابع��ًا عل��ى الصعي��د النضال��ي: ال يجوز لألحــزاب الثورية 
أن تنكفــئ وتتخلــى عــن دورهــا التاريخــي وال يجــوز 
القادمــة  فالمرحلــة  لشــعاراتها؛  أســيرة  تبقــى  أن 
ستشــهد تغيــرات علــى األرض مــن تكثيــف االحتــال 
ــا  ــي علين ــه، وهــذا يمل ــدوان ومخططات ــي لع الصهيون
التهيــؤ للتطــورات وأن ال نبقــى فــي حالــة انتظــار 
ــر كافــة أشــكال  ِلمــا ســُيفرزُه الواقــع والمطلــوب تطوي
50عامــًا  طــوال  الحــزب  مارســها  التــي  النضــال 
والعمــل علــى إنضاجهــا لتكــون مثمــرة، أمــا الممارســة 
النضاليــة التــي ال تتعــدى رفــع العتــب ســتبقي الحــزب 
هامشــيًا وضعيفــًا، واألســاس فــي هــذه المعضلــة هــو 
غيــاب اإلرادة النابعــة مــن غيــاب اإلســتراتيجية، وهنــا 
يتعيــن علــى الحــزب رســم إســتراتيجية خــال العقديــن 
القادميــن وابتــكار األشــكال النضاليــة التــي تنســجم 

مــع هــذه اإلســتراتيجية.

وفــي الختــام ال يســعنا فــي هــذا المقــام إال أن نبــارك 
االنطاقــة  ذكــرى  فــي  والرفــاق  الرفيقــات  عمــوم 
المجيــدة فــي يوبيلهــا الذهبــي، وســيظل يحذونــا األمــل 
بــأن يصــل حزبنــا إلــى يوبيلــه الماســي وتكــون كافــة 

األهــداف لتــي يســعى لهــا الحــزب قــد تحققــت فــي 
انجــاز الحريــة والتحريــر وبنــاء الدولــة الديمقراطيــة 

االشــتراكية.

وعاشت الذكرى اجمليدة ودامت الثورة
وكل ع������ام وأنتم خبري

االقتصاد السياسي للبرجوازية الفلسطينية

خطوط عريضة
بقلم الرفيق األسير شادي الشرفا

طبيعــة  واســتبيان  لتفصيــل  المداخلــة  هــذه  تقــع 
البرجوازيــة الفلســطينية وتناقضاتهــا نحــو تركيــب 
قيــم أعظــم إلشــكاليات التحــرر ومعبراته، كما تحاول 
المقالــة تشــخيص االقتصــاد الفلســطيني وجوانــب 
إعاقــة تطــوره واحتجــازه مســتعينة بأســس االقتصــاد 
اإلســهاب  بحــث وتحليــل دون  السياســي كمنهــج 
بالتفاصيــل الدقيقــة والقوانيــن الســببية االقتصاديــة 
لكــي تحافــظ المداخلــة علــى كونهــا خطــوط عريضــة 

ــد مــن البحــث والتدقيــق والنقــاش. ــاج المزي تحت
ــة إلــى ظواهــر عامــة بصفتهــا   كمــا تتطــرق المقال
تركيبــة  فــي  عميقــة  وتحــّوالت  بــارزة  مؤشــرات 

باالســتعمار. وعاقتهــا  الحاكمــة  البرجوازيــة 

مقدمة البد منها:
نشــأت وتطــورت البرجوازيــة الفلســطينية كامتــداد 
للبرجوازية العربية، فيما نشأت وتطورت البرجوازية 
العربيــة كامتــداد تابــع للبرجوازيــة الرأســمالية لترتبــط 
اقتصــادي،  اجتماعــي  سياســي  بتحالــف  معهــا 
وتكــون فكرهــا األيديولوجــي ضمــن محــددات الفكــر 

البرجــوازي االســتعماري.
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حول الربجوازية العربية:
إن الصيــرورة االســتعمارية الكولنياليــة للعالــم العربــي 
مــا زالــت مســتمرة، وقــد أخــذت شــكلها الجديــد مــن 
خــال البرجوازيــة العربيــة ذاتهــا والتــي تســيطر علــى 
المجتمــع العربــي عبــر أقطــار تفتقــر إلــى الســيادة 
األجنبــي  النفــوذ  أن  وبمــا  المســتقلة،  الوطنيــة 
االســتعماري متواصــل، وبمــا أن الهيمنــة االســتعمارية 
الغربيــة قائمــة ومســتفحلة، وبمــا أن مقــدرات بادنــا 
رأس  يحركهــا  المختلفــة  الماديــة  وثرواتنــا  العربيــة 
المــال المالــي )الطغمــة الماليــة المعولمــة( فــإن هــذه 
البرجوازيــة القطريــة ليســت ســوى برجوازيــة كولنياليــة 
تخــدم  الكولنياليــة، وهــي  االيديولوجيــا  ذات  تحمــل 
االســتعمار بما يخدم بقائها واســتمراريتها وســيطرتها 

ــي. ــم العرب ــى الجمــوع الكادحــة فــي العال عل

المــال  بــرأس  العربيــة  البرجوازيــة  ارتبــاط  ورغــم 
ارتباطــًا بنيويــًا فــإن هــذا ال يمنــع مــن نشــأة وتبلــور 
التناقضــات الداخليــة والتناقضــات فيمــا بينهــا، بــل أن 
تناقضاتهــا نابعــة أصــاً  مــن تحالفهــا مــع االســتعمار 
باعتبــار أن اســتعادة هــذا التناقــض هــو أحــد األدوار 
الرئيســية الموكلــة لهــا كونهــا مجــرد أداة منوطــًا بهــا 
اإلســهام فــي شــرذمة العالــم العربــي، وبالتالــي تأميــن 
مصــادر التمويــل اليســير لألجنبــي؛ فاألنظمــة الربيبــة 
ببيروقراطيتهــا وقمعهــا وتخلفهــا تلعــب دورًا مركزيــًا 
فــي تأزيــم الصراعــات المذهبيــة واألثنيــة والطائفيــة 
فــي العالــم العربــي، ليــس لخدمــة االمبرياليــة فحســب 
إنمــا أيضــًا لتســهيل إخضاعهــا للطبقــات االجتماعيــة 
المختلفــة، أي أن ســيطرة الطبقــة البرجوازيــة العربيــة 
بالضــرورة  تعنــي  كولونياليــة  برجوازيــة  باعتبارهــا 
ســيطرة  تحــت  االجتماعيــة  البنيــة  مختلــف  وضــع 
العربيــة  البرجوازيــة  ســيطرة  أن  إذ  االمبرياليــة، 
الحاكمــة علــى المجتمــع العربــي هــي فــي الحقيقــة 

ســيطرة االســتعمار عليــه.

مــن الخطــأ الفــادح اعتبــار المؤسســات البرجوازيــة 
الحاكمــة فــي الوطــن العربــي مؤسســات وطنيــة مهمــا 
آمنــت بالعدالــة االجتماعيــة والديمقراطيــة والتنميــة أو 
التحرير للوطن المســلوب فلســطين، إذ هي بالحقيقة 

ســواء  االســتعمارية  لإلمبرياليــة  تابعــة  مؤسســات 
علــى الصعيــد المــادي أم علــى الصعيــد األيديولوجــي؛ 
فبفضــل عاقــة التبعيــة لإلمبرياليــة المتغلغلــة فــي 
العالــم العربــي تكونــت عاقــات اإلنتــاج الرأســمالية 
وتشــّكلت البرجوازيــة المســيطرة فــي العالــم العربــي.

طبيعة الربجوازية الفلسطينية:
لــم تنشــأ البرجوازيــة الفلســطينية بشــكل عــام فــي 
حركــة صــراع وتناقــض مــع الطبقــة اإلقطاعيــة، كمــا 
ــدًا لهــا، فقــد  ــدادًا لهــا أو شــكًا جدي أنهــا ال تعــد امت
نشــأت وتبلــورت مــن رحــم البرجوازيــة الصغيــرة التــي 
حملــت فيمــا مضــى موقفــًا مــن االســتعمار يختلــف 
عــن موقــف البرجوازيــة التقليديــة المهادنــة وحديثــة 
النشــأة في مطلع القرن الماضي أو فلول اإلقطاعية 
بعــد أن فقــدوا  الرئيســين  الكبــار والتجــار  والمــاك 
جــزءًا يســيرًا منهــم أماكهــم وامتيازاتهــم إثــر النكبــة.

تغــذت البرجوازيــة الفلســطينية بجنينيتهــا مــن الدعــم 
المــادي للبرجوازيــة العربيــة، فهــي لــم تنشــأ بفعــل 
اقتصــاد فلســطيني ســواء حديــث أو متخلــف أي أنهــا 
المــال  رأس  تركيــم  ألن  ومشــوهة،  المولــد  هجينــة 
لديهــا لــم يخــرج مــن بنيــة تحتيــة اقتصاديــة أو مــن 
ــة  ــًا، وهــي ليســت »برجوازي األصــول الموجــودة مادي
الدولــة« كمــا هــو شــائع، فعاقــات اإلنتــاج بأساســها 
االقتصــادي مبنــي منــذ بدايتــه علــى أســاس الســيطرة 
المــال المالــي الوافــد مــن البرجوازيــات  علــى رأس 
العربيــة الكولنياليــة، وبالتالــي تنصلــت مؤسســاتها 
المختلفــة مــع البرجوازيــة العربيــة منــذ اللبنــة األولــى، 
وتلوثــت مــن البترول-الــدوالر, وهــذا قادهــا حكمــًا 
مــن  لمموليهــا  واالرتهــان  التبعيــة  مــن  حالــة  إلــى 
البرجوازيــة العربيــة الكولنياليــة التابعــة لاســتعمار.

رغــم بــروز تناقضــات فــي المرحلــة األولــى مــع بعــض 
األنظمــة القطريــة العربيــة إال أن هــذه التناقضــات لــم 
تكــن جذريــة واســتمرت فــي كونهــا تناقضــات ثانويــة، 
خاصــة بعــد فقــدان االســتقالية النســبية التــي حظيــت 

بهــا بعــد طردهــا مــن األردن ثــم لبنــان الحقــًا.

 ومــن هنــا حققــت البرجوازيــة العربية انتصارها الثاني 
الفلســطينية  البرجوازيــة  باعتمــاد  األول  )انتصارهــا 
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أن  بعــد  العربيــة(  البرجوازيــة  مــن  التمويــل  علــى 
احتــوت وجــود البرجوازيــة الفلســطينية جغرافيــًا ضمــن 

ــة. نطــاق ســيادتها وســيطرتا القطري

وليــس صحيحــًا أن التطــورات السياســية المتعاقبــة 
وصــواًل إلــى بنــاء الســلطة هــو مــا قادهــا إلــى التبعيــة 
بحكــم اعتمــاد الســلطة علــى أمــوال الدعــم الخارجــي 
بل العكس، أي أن طبيعتها البرجوازية وتأثر تبعيتها 
ــة، ألن  ــى شــكل الســلطة الحالي ــي قادتهــا إل هــي الت
إطــار عاقــة التبعيــة البنيويــة للبرجوازيــة العربيــة 
الكولونياليــة وبالتالــي االمبرياليــة هــو الــذي صــاغ 
أن  لهــا  البــد  فــكان  للســلطة،  البنيويــة  المحــددات 
تتســاوق مــع مشــاريع االمبرياليــة التصفويــة كشــرط 
بقائهــا  ألن  ســيطرتها  واســتمرارية  الســتمراريتها 
مرتبــط ببقــاء العاقــة مــع الكولنياليــة االمبرياليــة، 
وباتــت بحــق القــوة الممثلــة لاســتعمار والتــي تعيــق 
مســيرة التحريــر. لــذا فــإن التناقــض األساســي فــي 
اإلمبرياليــة  بيــن  هــو  الفلســطيني  المجتمــع  بنيــة 
واالســتعمار االســتيطاني الصهيونــي والقــوى الممثلــة 
لهــم مــن البرجوازيــة الفلســطينية الكولونياليــة، وبيــن 

ــه. القــوى المضــادة ل

حول السلطة والفئات الربجوازية:
بنيــة  والسياســية  االقتصاديــة  الســلطة  بنيــة  إن 
متأزمــة منــذ بدايــة تكونهــا تحــت ســيطرة االحتــال 
فــإن  لــذا  الصهيونــي،  االســتيطاني  الكولونيالــي 
تطورهــا التاريخــي اســتجد تلقائيــًا بالقــدر الــذي يخــدم 
نمــط اإلنتــاج الرأســمالي لاحتــال، ولهــذا مــن الــازم 
إدراك التفــاوت الطبقــي والبنيــة االجتماعيــة بكافــة 
مســتوياتها االقتصاديــة والسياســية واأليديولوجيــة.

لــن يســتطيع التحالــف الطبقــي للســلطة مــن تحقيــق 
بالفــكاك  إال  المختلفــة  الدولــة  أجهــزة  اســتقالية 
والقطــع مــع العاقــة الطبقيــة المكونــة لهــذا التحالــف 
ــاء  ــي إلغ أي االســتعمار الرأســمالي، وكــون هــذا يعن
ــة  وجودهــا الطبقــي ســتبقى الســلطة فــي خدمــة الفئ
الطبقيــة المهيمنــة والمســيطرة عبــر أجهــزة الدولــة 
لصالحهــا ضــد  دكتاتوريــة  تنفيذيــة  أداة  باعتبارهــا 

الطبقــات الكادحــة.

 ويجــدر اإلشــارة هنــا أن تلــك الطبقــة البرجوازيــة 
هشــة فــي تكوينهــا، أي أنهــا غيــر مهيمنــة ومســيطرة 
فــي ذاتهــا، بــل تعتمــد فقــط علــى أســاس عاقتهــا 

التبعيــة البنيويــة مــع االمبرياليــة.

تاريخيــًا  الفلســطينية  البرجوازيــة  تكــون  إن طبيعــة 
هــو الــذي يحــدد كطبيعــة صيرورتهــا الطبقيــة أي مــا 
ســتؤول إليــه هــذه الطبقــة، وبمــا أنهــا نشــأت فــي 
ظــل عاقــة بنيويــة تبعيــة مــع البرجوازيــة العربيــة 
الكولونياليــة واالمبرياليــة العالميــة، فإنها لم تســتطيع 
بتكوينهــا السياســي واأليدلوجــي أن تتجــاوز محــددات 
لــذا ســتظل ســقف مناوراتهــا  الدوليــة،  الرأســمالية 
السياســية مــا دون الســقف الــذي يفضــي بدولــة ذات 
ســيادة ناجــزة للمشــروع التحــرري، فطالمــا اســتمرت 
عاقــات  بالتالــي  اســتمرت  السياســية  ســيطرتها 
الســيطرة االقتصاديــة واســتمر معهــا خدمــة المشــروع 
الوطنــي التحــرري ألنهــا االعاقــة الملموســة ألهــداف 
وتقريــر  عودتــه  فــي  الفلســطيني  العربــي  الشــعب 
ســلطتها  انتــزاع  فــإن  هنــا  ومــن  ودولتــه،  مصيــره 
االقتصاديــة يأتــي عبــر انتــزاع الســلطة السياســية من 
هــذه الطبقــة، ألن المســيطر سياســيًا هــو المســيطر 

أيديولوجيــًا فــي نهايــة المطــاف.

فئــات  تشــريح  علــى  دراســات  عــدة  عمــدت  لقــد 
البرجوازيــة الفلســطينية، وتباينــت غالبــًا فــي رســم 
غالبيتهــا الطبقيــة أو قطعــت نصــف المســافة فــي 
بشــكل عــام، وهــذه  الســتار عــن حقيقتهــا  إســدال 
الفئات ال يمكن تحديدها بشــكل هيكلي إال بناًء على 
تموضعهــا الطبقــي أي بنــاًء علــى دورهــا ومرتكزاتهــا 

االقتصاديــة. ومكانتهــا  األيديولوجيــة 

البرجوازيــة  الفئــات  أبــرز  فــإن  األحــوال  وبــكل   
البرجوازيــة  »فئــة  ثــاث:  هــي  الفلســطينية 
البيروقراطيــة  البرجوازيــة  »وفئــة  االقتصاديــة«، 
المتحكمــة«، »وفئــة البرجوازيــة المتشــددة لإلســام 

ســي«. لسيا ا

وإذا كانــت الفئــة األخيــرة فــي طــور النمــو فإن التعرف 



20

�ة �ةصدى الحر�ي صدى الحر�ي صــادرة عــن فــرع اجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني يف الســجون

بأيديولوجيتهــا األكثــر براغماتيــة، وقــد اســتفادت مــن 
التحكــم بواقــع اقتصــادي معقــد النشــأة حيــث نمــت 
علــى أطرافــه وتغــذت طفيليــًا نتــاج الحســم العســكري 
فــي غــزة، وبفضــل مــوارد الدعــم والتبرعــات للشــبكة 

الدوليــة التــي التصقــت بهــا حركــة االخــوان.

 وتحمل هذه البرجوازية صفة »البرجوازية الوطنية« 
)رغــم أن نعتهــا بالوطنيــة يبــدو متناقضــًا مــع مفهــوم 
البرجوازيــة  وهــذه  األيدلوجــي(  طرحهــا  فــي  األمــة 
البرجوازيــة  مــع  األساســي  صراعهــا  تخــوض 
البيروقراطيــة الحاكمــة خوفــًا مــن تّحولهــا الوشــيك 

إلــى بروليتاريــا.

أمــا فئــة البرجوازيــة التجاريــة هــي تلــك البرجوازيــة 
ــود  ــة التــي تتضــرر مصالحهــا بالقي ــة التقليدي الوطني
البرجوازيــة  التــي يفرضهــا االحتــال، وهــدف هــذه 
األجنبــي  الرأســمال  بإقصــاء  محــدودًا  الوطنيــة 
زيــادة  وبالتالــي  بالســوق  المتحكــم  االســتعماري 
أرباحهــا، وحقيقــة األمــر أنهــا غالبــًا مــا تقــوم بتحقيــق 

فائــض القيمــة للخــارج فــي معظمــه.

وبخصــوص الفئــة البرجوازيــة البيروقراطيــة الحاكمــة 
هي تلك البرجوازية الكولونيالية ذات االرتباط الوثيق 
بالبرجوازية العربية الكولونيالية وبالتالي باالســتعمار 
االمبريالــي، وقــد ســاهمت بطابعهــا الكمبــرادوري فــي 
احتجــاز التطــور االقتصــادي عبــر اإلعاقــة الملموســة 
فــي  الوطنيــة، وهــي  االنتاجيــة  القــوى  تطــور  فــي 
تموضعها مع الرأســمال االســتعماري تخون المصالح 
الوطنيــة وتخلــق ظــروف تبــادل ال متكافئــة يّحــول 
باعتبــاره وســيلة  اســتهاكي  إلــى ســوق  المجتمــع 
والعائــد  القــروض  فعبــر  القيمــة،  فائــض  لتحقيــق 
الضريبــي والمعونــات والــوكاالت تقــوم بابتــاع الدخــل 

الوطنــي بالمعنــي الحرفــي للكلمــة.

لقــد نفضــت فئــة البرجوازيــة البيروقراطية الكولونيالية 
مــن أيديهــا كافــة قيــم المقاومــة والصمــود والثبــات 
رغــم رقصهــا علــى وتــر هــذه الشــعارات، فهــي ليســت 
الظــرف  إنمــا ألن  لكونهــا وطنيــة  ليــس  »لحديــة« 

الفلســطيني ال يتيــح لهــا أن تتعــاون بشــكل »لحــدي« 
التحــرر  نقيضــة  وهــي  الصهيونــي،  االحتــال  مــع 
والتحريــر ألن عمادهــا أصــًا هــو التنســيق والتعــاون 

األمنــي.

ــم يتبلــور بعــد فــي ذهــن  ولكــن لألســف حتــى اآلن ل
السياســية  الســيطرة  تصفيــة  ضــرورة  الجماهيــر 
كمــا  الطبقــة،  لهــذه  االقتصاديــة  الســيطرة  وعاقــة 
لــم تســتوعب بعــد الطبقــات الكادحــة مخاطــر هــذه 
الفئــة الطبقيــة الكولونياليــة الحاكمــة والتــي تمــارس 
كافــة أشــكال القمــع والتنكيــل والماحقــة لكافــة أشــكال 
المقاومــة خاصــة العنيفــة منهــا، وأيضــًا ســيطرتها 
علــى مفاصــل أساســية لمؤسســات الســلطة والســيما 
العاقــات  فــي  ســيطرتها  وبالتالــي  منهــا  األمنيــة 
االقتصاديــة للبنــى التحتيــة علــى رأس المــال المالــي.

وقــد تبلــور مــن هــذه الطبقــة مــا يُســمى »القطــط 
أساســيًا  جــزءًا  ســابقًا  كانــوا  والذيــن  الســمان« 
علــى  المهيمــن  الفلســطيني  اليميــن  قيــادات  مــن 
إلــى األجهــزة  )م.ت.ف( وخــرج عــددًا كبيــرًا منهــم 
األمنيــة المختلفــة، وقــد اســتطاع بنــاء شــبكة عاقــات 

لاســتعمار. المختلفــة  الدوائــر  مــع  عنكبوتيــة 

تعتــاش البرجوازيــة البيروقراطيــة الكولونيالية وتتغذى 
علــى الدعــم الخارجــي، ولــم تنجــح حتــى فــي الســيطرة 
علــى قطــاع الخدمــات كمــورد أساســي لهــا، فغالبيــة 
قطــاع الخدمــات بيــع فــي المراحــل األولــى لتصبــح 
الســلطة فــي الســوق الحــر ألصحــاب رؤوس األمــوال 
التقليديــن كاشــتراك امبريالــي أولــي، لــذا لــم يتبــَق لهــا 
سوى االعتماد على فرض الضرائب والوكاالت وعلى 
المعونــات األجنبيــة أو معونــات األنظمــة البرجوازيــة 
العربيــة المتحالفــة مــع االســتعمار والتموضــع معــه، 
وال تســتطيع هــذه الطبقــة البرجوازيــة الكولونياليــة 
البريوقراطيــة أن تتخــذ موقفــًا حازمــًا وجذريــًا سياســيًا 
أو اقتصاديــًا، وال حتــى بالقــدر الــذي يحفــظ القليــل 

مــن مــاء وجههــا أمــام الطبقــات الكادحــة.

حقائق البد من توضيحها:
ــة الفلســطينية أوجــد  إن التطــور التاريخــي للبرجوازي
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فلســطين«  »ســلطة  مســمى  تحــت  متميــزًا  نظامــًا 
مجــردة مــن الســلطة التــي هــي بطبيعــة الحــال وريثــة 
رحــم  ومــن  الصهيونــي،  االســتيطاني  االســتعمار 
االلتحــاق بـــ الوحــدة مــع نمــط اإلنتــاج الرأســمالي 
واالنتمــاء إليــه ولــد لنــا نظــام إنتــاج مــا دون الريعيــة 
غيــر  الحــرة  التجــارة  علــى  ويقتصــر  والخدماتيــة، 
المحــدودة وغيــر الصناعيــة، فاقتصــر فائــض القميــة 
الخارجــي  الدعــم  وعلــى  الضريبيــة  العوائــد  علــى 
والوكاالت التي نمت وعششت عليه طبقة البرجوازية 
الديمقراطيــة الكولونياليــة، بــل ودبقــت مثــل الَعلقــة 
ــى  ــي احتياجاتهــا وشــهواتها عل ــا يف ــُه م لتمتــص من
حســاب الطبقــات الشــعبية الكادحــة، فهــذه البرجوازيــة 
ــم  ــي لاســتعمار ُمطع ــدور وظيف ــوم ب ــة تق الكولونيالي

بشــعارات الوطنيــة الخابــة والخادعــة.

وألنهــا _البرجوازيــة الكولونيالية الفلســطينية_ عاجزة 
المستشــرية  والبطالــة  التنميــة  إشــكالية  حــل  عــن 
فتحــت أبــواب البــاد مشــرعة أمــام مختلــف مؤسســات 
منهــا  جــزء  والتــي   »”NGO’s المدنــي  المجتمــع 
فــي ســاحاتها  للعمــل  ذات تمويــل خارجــي مشــبوه 
كمؤسســة الـــUSAID، وباتــت عشــرات اآلالف مــن 
العائــات الفلســطينية تعتــاش مــن هــذه المؤسســات 
التــي تســاهم فــي خلــق وعــي تطبيعــي جديــد، وتكــرس 
ــذ المقاومــة وتســتبدل  ــش مــع االســتعمار وتنب التعاي
مقاومــة  حســاب  فعلــى  الكفاحيــة،  التنظيمــات 
االســتعمار االســتيطاني الصهيونــي، وعلــى حســاب 
تنظيــم أســاليب هــذه المقاومــة فقــد تحــّول عمــل كثيــر 
مــن هــذه المنظمــات المدنيــة بهــدف إيــاء أهميــة 
للمهنيــة واالحترافية،فقــد اســتقطبت بشــكل ُمَمنهــج 
قطاعــات واســعة مــن كادرات العمــل والوطنــي عبــر 
إغــراءات وظيفيــة ومزايــا ماديــة بهــدف تحييدهــم مــن 

تحمــل مســئولياتهم النضاليــة والكفاحيــة.

الحاكمــة  الفلســطينية  البرجوازيــة  مــع  وبالتوافــق   
فقــد فشــلت البرجوازيــة الفلســطينية المســيطرة علــى 
الســلطة كجــزء مــن دورهــا الوظيفــي والكمبــرادوري 
مــن إحــداث تطويــر لقطــاع الخدمــات والبنــى التحتيــة 
لقطاعــات التعليــم والصناعــة التجــارة والزراعــة ألنهــا 

يعتبــر مقدســًا  الــذي  الحــر  االقتصــاد  مبــدأ  تعتمــد 
ألنــه أســاس ســيطرتها الطبقيــة، وأعطــت المجــال 
لاســتعمار بإحــكام ســيطرته علــى توســع الســوق 
عبــر اتفاقيــة باريــس وغيرهــا، وارتهنــت للشــركات 
المصرفيــة التــي تعتبــر أكبــر مصــدر لألمــوال للداخــل.

تأقلمــت الرأســمالية االســتعمارية مــع الظــرف الجديــد 
لتشــكل الســلطة، وصــارت تقــدم بعــض التنــازالت كــي 
تصرف أنظار الشــعب العربي الفلســطيني عن طريق 
المقاومــة، فهــي تــدرك اإلمكانيــة الواقعيــة والضرورية 
لتجــدد المقاومــة عبــر انتفاضــات وهبــات جماهيريــة 
متكــررة، وألنهــا عاجــزة عــن إنهــاء المقاومــة كليــًا 
برعــت فــي اســتحداث ميكانزيــم رأســمالي اســتعماري 

يتكــون مــن عــدة عناصــر لتقويضهــا:

المســاعدات  اســتجداء  هــي  العناصــر  هــذه  أبــرز 
الماليــة تحــت شــعار بنــاء البنــى التحتيــة والتنميــة 

االقتصاديــة.

ــات رأســمالية اســتعمارية مــن أجــل دعــم  ــل هيئ تفعي
ممــا  و«الحوكمــة«  الرشــيد«  »الحكــم  ُيســمى  مــا 
يعــزز توغــل المؤسســات الدولــي مثــل صنــدوق النقــد 
الدولــي والبنــك الدولــي ومؤسســة التجــارة العالميــة.

تشــجيع تغلغــل مؤسســات المجتمــع المدنــي لضمــان 
 « االنتيليجنســيا  مــن  واســعة  لقطاعــات  التوظيــف 
النخبــة«، وتحويلهــا إلــى ركيــزة لاســتعمار مــن أجــل 
مقاومــة نمــو التحــوالت الكفاحيــة الثوريــة، وبالتالــي 

ــداد التنظيمــات السياســية. تراجــع قــدرات وامت
تقليــص دور »الدولــة« فــي االقتصــاد وفــي الرعايــة 
االجتماعيــة، ممــا يســهم فــي إعــادة إنتــاج تشــكيات 
ودينيــة  وقبليــة  عشــائرية  مــن  مكونــة  اجتماعيــة 

ومناطقيــة فسيفســائية.

تســليع  يتــم  الحــرة  الســوق  محــددات  نطــاق  فــي 
التعليــم والصحــة والعمــل والمســكن والوقــود بــل وحتى 
الثقافــة، وخصخصــة كافــة القطاعــات والحقــول ذات 

ــة. الصل

كامــل  بشــكل  الفلســطينية  الســوق  إلحــاق  وأخيــرًا 
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االســتيطاني  االســتعماري  الســوق  مــع  ونهائــي 
واألســياد. العبيــد  قاعــدة  علــى  الصهيونــي 

وفــي هــذا النطــاق ليســت المشــاريع المعــدة للســلطة 
ســوى أوهــام حــول إمكانيــة التنميــة ورفــع مســتوى 
المعيشــة، فــكل مــا يجــري هــو شــكل مــن أشــكال 
الرهــن واالســتعباد لشــعٍب بأكملــه إلطــار االقتصــاد 
الرأســمالي العالمــي بشــكل عــام، واقتصــاد االســتعمار 
االســتيطاني بشــكل خــاص، لــذا ال غرابــة أن تتحــول 
الشــعارات من الحديث عن دولة مســتقلة ذات ســيادة 
الــى دولــة قابلــة للحيــاة االســتمرار، ثــم الحديــث عــن 
كيــان مــا غيــر واضــح المعالــم وصــواًل إلــى مــا ُيســمى 
ويؤبــد  التبعيــة  يكــرس  الــذي  االقتصــادي  بالســام 

االحتــال.

إن اســتعباد الشــعب العربــي الفلســطيني يمــر عبــر 
البرجوازيــة الكولونياليــة الفلســطينية كأداة سياســتها 
العامــة اعتمــاد قوانيــن الســوق الحــر بمــا يحملــه 
البرجــوازي  المفهــوم  فهــذا  وتبعــات،  خطــورة  مــن 
لحريــة االقتصــاد يعنــي التخلــي عــن توجيــه النشــاط 
عمليــة  ألن  مركــزي،  تخطيــط  عبــر  االقتصــادي 
االســتغال الطبقــي تنطــوي علــى تأميــن حريــة الطبقة 
البرجوازيــة فــي اســتغال الطبقــات الكادحــة ضمــن 
إطــار عاقــة التبعيــة البنيويــة لإلمبرياليــة، وذلــك ال 
يمــر إال عبــر قمــع مختلــف القــوى االجتماعيــة التــي 
تعيــق منطــق االســتغال الطبقــي ومصــادرة حقوقهــا 

االقتصاديــة. االجتماعيــة- 

لقد تحدد الشكل الطبقي الجديد لجزء من البرجوازية 
مــن  كولونياليــة  رأســمالية  كبرجوازيــة  الفلســطينية 
نــوع خــاص مرتبطــة تبعيــًا بالبرجوازيــة االســتعمارية 
الصهيونيــة واألمريكيــة، ومرتبطــة بعاقــة وثيقــة مــع 
البرجوازيــة الكولونياليــة الحاكمــة فــي الوطــن العربــي.

ونظــرًا لعمــق ارتباطهــا التبعــي وغيــاب آفــاق تطورهــا 
وعــدم ارتباطهــا باإلنتــاج المحلــي تــم القضــاء علــى 
كل عمليــة تاريخيــة لتحولهــا إلــى برجوازيــة وطنيــة-

مســتقلة، هــذا يعنــي أنهــا باتــت تشــكل إعاقــة مركزيــة 
للمجتمــع الفلســطيني فــي عمليــة تّحولــه إلــى مجتمــع 

دولــي، أي بــكل بســاطة أن يأخــذ الشــعب العربــي 
الفلســطيني المســار الطبيعــي لتقريــر مصيــره وإقامــة 
البديــل لنظــام االســتغال والعبوديــة للرأســمالية، أو 
علــى األقــل توفيــر شــروط توســيع القــوى المنتجــة 
ضمــن  العتيــدة  للدولــة  القيمــة  فائــض  لتحقيــق 
صيــرورة ماديــة تاريخيــة لدولــة تتكــون بهــا تدريجيــًا 
رأســمالية وطنيــة )برجوازيــة وطنيــة( التــي تنحــدر 
مــن الفئــة الريفيــة والمدنيــة التجاريــة والصناعيــة 
الكولونياليــة  البيروقراطيــة  البرجوازيــة  الفئــة  بــدت 
المهيمنــة والطائعــة، وبذلــك فــإن مــن الخطــأ اعتبــار 
أن طبيعــة االحتــال االســتعماري- االســتيطاني هــو 
المعيــق الوحيــد لتطــور القــوى المنتجــة، بــل هنــاك 
عاقــة جدليــة مأسســة بيــن االحتــال وتلــك الطبقــة 

المهيمنــة.

مرة أخرى حول االقتصاد الفلسطيين:
مرتبطــًا  »المتخلــف«  الفلســطيني  االقتصــاد  كان 
ارتباطــًا مباشــرًا فــي اقتصــاد االســتعمار االســتيطاني 
الصهيونــي قبــل مجــيء الســلطة، األمــر الــذي لــم 
ازداد  ربمــا  بــل  الســلطة،  قــدوم  بعــد  حتــى  يتغيــر 

ارتباطــًا وتداخــًا لعــدة أســباب منهــا:
ــة التــي ال  ــة االقتصادي فقــدان مقدمــات الُبنــى التحتي
تؤسســها ســوى دولــة مســتقلة ذات ســيادة تعتمــد 
للناتــج  والتشــجيع  والحمايــة  اإلغــاق  سياســة 

المحلــي.

رغــم أن االقتصــاد الفلســطيني كان قــد أخــذ شــكل 
الســلطة عــن االقتصــاد  التطــور التصاعــدي قبيــل 
المحلــي  المنتــج  تشــجيع  ثقافــة  عبــر  الصهيونــي 
وبــروز  األولــى،  االنتفاضــة  فــي  ذلــك  رأينــا  كمــا 
كثقافــة  الشــعبية«  بالحمايــة  »التنميــة  يســمى  مــا 
محــدودة نســبيًا، والنهــج الشــعبي لمقاطعــة المنتجــات 
االقتصاديــة  المؤسســة  عجــز  وأيضــًا  الصهيونيــة، 
لاســتعمار االســتيطاني فــي فلســطين عــن االســتمرار 
بشــكلها  الرأســمالية  العبوديــة  نظــام  فــرض  فــي 
والقمــع  الشــمولية  إلــى  االســتناد  غيــر  مــن  الفــظ 
غيــر المبــرر دوليــًا )هــذا القمــع الفــظ كان الشــكل 
وتوســعها،  للرأســمالية  التاريخــي  للتطــور  المعتمــد 
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وقــد أدرك االســتعمار أنهــم ملزمــون بالتخلــي عــن 
النظــرة التقليديــة والوســائل المعهــودة لتأميــن النمــو 
االقتصــادي الرأســمالي، وبالتالــي خلــق إطــار عاقــة 
متجــددة لاســتعمار والتــي أنشــأت نظــام جديــد ال 
آخــرًا  وجهــًا  باعتبــاره  القديمــة  عــن  فصلــه  يمكــن 
ــم يمنــع مــن تجميــد تطــور االقتصــاد  ــه( كل ذلــك ل ل
الفلســطيني بعــد قــدوم الســلطة، أي ألغــت البرجوازيــة 
التطــور  مقدمــات  كافــة  الناشــئة  البيروقراطيــة 

فــي مهــده. الفلســطيني ودفنتــه  االقتصــادي 

المــال  رأس  تراكــم  فــي  يتمثــل  موضوعــي  عامــل 
لاســتعمار االســتيطاني  الصهيونــي الــذي يعيــش 
فــي حالــة مــن التناقــض بيــن القــدرة الــا محــدودة 
المحــدودة  القــدرة  وبيــن  المنتجــة  القــوى  لتوســيع 
حاجتــه  أن  أي  االجتماعــي،  االســتهاك  لتوســيع 
حاجــة  هــي  الفلســطينية  الســوق  علــى  للســيطرة 

ومازمــة. باألســاس  وجوديــة 

مأسســة االقتصاد الفلســطيني رأســماليًا وتقييده الحقًا 
باتفاقيات تحتجز تطوره وتعيق تنميته واســتقاله.

وأخيــرًا، يأتــي فهــم التطــور والتحــوالت فــي تركيبــة 
البرجوازيــة الفلســطينية الحاكمــة كحاجــة وضــرورة 
نيــر  مــن  للتخلــص  الســاعية  الثــورة  لقــوى  ملحــة 
االســتعمار؛ فمعســكر الثــورة بحاجــة إلعــادة بنــاء مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى بحاجــة لتحديــد إســتراتيجية 
ــى  ــة القائمــة عل ــوى البرجوازي ــدة مــع الق تعامــل جدي
ومكوناتهــا،  لطبيعتهــا  الصحيــح  الفهــم  قاعــدة 
تشــكيل  بعــد  جــرت  التــي  المتغيــرات  فاســتيعاب 
الســلطة تحديــدًا بــات يتطلــب ترميــم الــرؤى والتحليــل 
التناقضــات وصياغــة االســتراتيجيات  لفهــم حقيقــة 
السياســية والكفاحيــة لبعدهــا الطبقــي، فبــدون رؤيــة 
طبقيــة للصــراع ســتفقد القضية الفلســطينية ماهيتها، 
وســتختزل فــي متطلبــات معيشــية أو دينيــة تلغــي 

الحقــوق الجمعيــة والتاريخيــة والسياســية.

لقد اختار لنا االســتعمار نظام اقتصادي وشــيك وهو 
نظــام اقتصــاد الســوق بقوانينــه، وقــد ســخر لنــا أدوات 
تحمــي مشــروعه وتصــد المشــاريع المضــادة والقيمــة 

الثوريــة منهــا، فيمــا علــى قــوى الثــورة حســم خيراتهــا 
وتحالفاتهــا واســتراتيجياتها قبــل فــوات األوان.

قراءة حول النكبة
اللجنة اإلعامية منظمة فرع السجون

النكبــة  مــع  التعاطــي  العربيــة  لألمــة  األوان  آن 
برمتــه،  العربــي  الشــعب  نكبــة  أنهــا  أســاس  علــى 
العربــي  الشــعب  علــى  المباشــرة  لتداعياتهــا  ليــس 
الفلســطيني فحســب، وليــس لكــون األرض العربيــة 
الفلســطينية هــي جــزء ال يتجــزأ مــن األراضــي العربيــة، 
إنمــا لكــون طبيعــة الكيــان الــذي أقيــم علــى أنقــاض 
الشــعب الفلســطيني الزال يّشــكل خطــرًا جســيمًا علــى 
اأُلمــة العربيــة، ومهــددًا لمصالحهــا ومعيقــًا لتطورهــا 

وارتقائهــا.

إن إعاقــة تطــور وارتقــاء األمــة العربيــة يشــّكل أحــد 
أهم عوامل صمود المجتمع الصهيوني واستمراريته، 
وبالتالــي فــإن ضعــف وشــرذمة العالــم العربــي تعنــي 
بالضــرورة اســتدامة المشــروع الصهيونــي كارتبــاط 
انعتــاق  أن  تــدرك  الصهيونيــة  فالقيــادات  شــرطي؛ 
شــعوبنا العربيــة وتحررهــا يّشــكل خطــرًا وجوديــًا علــى 
كيانهــا الــذي يعتبــر جســمًا غريبــًا زرع فــي المنطقــة 
ويعيــش فــي حالــة صــراع تناحــري مــع محيــط ال يمكــن 
أن يتعايــش معــه، وحتــى لــو ظهــر هنــا وهنــاك بــوادر 
تقــارب أو تحالــف بيــن بعــض األنظمة القطرية ودولة 
االحتــال، فهــذه األنظمــة منفصلــة عــن شــعوبها وال 

تّعبــر عنهــا أصــًا.

القاصي والداني في المجتمع العربي يدرك حجم وثقل 
ــي زعزعــة اســتقرار  ــة ف ــة المحتل ــة العبري ودور الدول
العالــم العربــي، والشــواهد كثيــرة بــدءًا بســوريا حيــث 
يتــم دعــم وتســليح الجماعــات اإلرهابيــة المتطرفــة، 
مــرورًا بالعــراق حيــث االســهام فــي ترتيــب وتســليح 
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بعــض القــوات الكرديــة ذات النزعــات االنفصاليــة، 
ووصــواًل إلــى الســودان حيــث تعتبــر الدولــة العبريــة 
أحــد أهــم أنظمــة التمويــل ألطــراف النــزاع فــي الجنــوب 
الســوداني، ومسلســل التدخــات مســتمر فــي عــدة 

أطــراف عربيــة أخــرى.

ورغــم قســاوة المشــهد الحالــي وآثــار النكبــة المســتمرة 
حتــى اليــوم ال يبــدو لــدى مجتمعاتنــا العربيــة منهجيــة 
فــي قــراءة الحــدث، هــذا يســتدعي منــا التســاؤل عــن 
مــدى االهتمــام بدراســة النكبــة وفهمهــا بعمــق؟، وهــل 
مــا زلنــا نحــاول فهــم تداعياتهــا وآثارهــا؟ فــإذا أغفلنــا 
الماضــي، وعجزنــا عــن تحليــل عوامــل الهزيمــة، وإذا 
اســتمر جهلنــا بطبيعــة المشــروع الصهيونــي باعتبــاره 
احتــااًل اســتعماريًا اســتيطانيًا، لــن نســتطيع تجنــب 
اعتداءاتــه وتطاولــه علــى العالــم العربــي، ولــن يكــون 
بمقدورنــا منــع امتــداده وعدوانــه، وبطبيعــة الحــال 
ســنعجز عــن إنجــاز مهمــة التحريــر الوطنــي، خاصــة 
أننــا أمــام حقيقــة مفادهــا أن إزالــة اثــار النكبــة تعنــي 
الصهيونــي  بالمشــروع  الهزيمــة  إحــال  بالضــرورة 
وطــرده مــن أرضنــا العربيــة الفلســطينية، وليــس عبــر 

إيجــاد تســوية هزيلــة سياســية معــه.

وبالعــودة الســريعة إلــى الماضــي نلخــص الــدروس 
الكيــان  دولــة  نشــوء  إلــى  أدت  التــي  التاريخيــة 
ــي: االســتعمارية االســتيطانية فــي قلــب العالــم العرب

الصــراع والتســابق األوروبــي علــى تركــة الخافــة 
العثمانيــة، وقــد بــدأت فرنســا أولــى حلقــات التســابق 

إبــان حقبــة »نابليــون بونابــرت«.
ــة ونشــأتها ومــا رافــق  ــة الوطني ــة القومي بــروز الدول
انتهازيــة  أو  متطرفــة  شــوفينية  نزعــات  مــن  ذلــك 

وأطماعهــا. بالرأســمالية  مرتبطــة 

عــن  األوروبــي  والبحــث  اليهوديــة  المســألة  بــروز 
أو  دينيــة  أو  عنصريــة  العتبــارات  إمــا  لهــا  حــل 
العتبــارات المصالــح االســتعمارية، ترافــق ذلــك مــع 
الحــراك الذكــي والفاعــل للحركــة الصهيونيــة وزعيمهــا 
»هرتــزل« الــذي أدرك هــذه العوامــل واســتفاد مــن 
هــذه العوامــل بحنكــة وذكاء. وفــي هــذا الســياق جــاء 

»وعــد بلفــور« قبــل مائــة عــام مــن اليــوم ليكــون 
إحــدى أبــرز حلقــات اإلنجــازات الصهيونيــة.

أما عربيًا فنسجل ثاثة نقاط هامة:
غفلــة العــرب، حيــث لــم يكــن لــدى مجتمعنــا العربــي 
الصهيونــي  المشــروع  عــن  فكــرة  أدنــي  وقيادتــه 
وفعاليتــه، باســتثناء النخــب الهامشــية التــي عجــزت 

عــن إحــداث تغيــر نوعــي.
تواطــؤ عربــي/ لعــل أبــرز تعبيــر عــن هــذا التواطــؤ مــا 
كشــف مــن أرشــيفات أجنبيــة، فــي إحــدى المحاضــر 
البريطانيــة خــال مباحثــات مــع »الملــك فيصــل«، 
حيــث كشــف موقــف الملــك مــن القضيــة الفلســطينية 
بــأن )بريطانيــا بإمكانهــا أن تحكــم وأن ال مانــع مــن 
هجــرة اليهــود إلــى فلســطين فاليهــود أقــارب وبإمــكان 
بريطانيــا أن تحكــم(، ومثــال آخــر هــو لقــاء »الملــك 
عبــد هللا« مــع »جولــدا مائيــر« قبــل قــرار التقســيم 

وغيــره مــن مؤشــرات التواطــؤ والتخــاذل.
الحديثــة  النظــم  تســابقت  حيــث  عربيــة/  صراعــات 
الناشــئة فــي تأميــن نفســها ووقعــت األنظمــة العربيــة 
الُقطريــة فــي خافــات وصراعــات حــادة فيمــا بينهــا، 
وتناســت العــدو التطبيعــي للمنطقــة ولألمــة، فيمــا 
كان قــادة اليهــود الصهاينــة وتحديــدًا »فايســمان« 
ــون« يتســابقون لخدمــة قضيتهــم رغــم  ــن جوري و«ب
الخافــات الحــادة بينهــم، وبخــاف العــرب اســتطاعت 
المجموعــات اليهوديــة الصهيونيــة أن يصبــح لهــا 
نفــوذ قــوي جــدًا فــي العالــم، كمــا أنشــأوا عاقــات 
اســتراتيجية واســعة مــع مختلــف األطــراف الدوليــة 

الفاعلــة.
  وبعيــدًا عــن نظريــات المؤامــرة، اســتطاع القــادة 
الصهاينــة إدراك عناصــر القــوى مجتمعــة لــذا ســعوا 
إلنشــاء نفــوذ يحمــي وجودهــم فــي المنطقــة وراكمــوا 
ــوا  ــى أنهــم كان مــوارد ماليــة ضخمــة. مــع اإلشــارة إل
مــن أكثــر مــن اســتفاد مــن ثقافــة النهضــة، إضافــة 
إلــى امتاكهــم رؤيــة عصريــة مثــل اإلعــام الحديــث 
وغيــره، وفــق كل ذلــك عملــوا بكــد ونشــاط وابتكــروا 
كافــة الطــرق المشــروعة وغيــر المشــروعة لتحقيــق 
الفلســطيني  العربــي  الشــعب  حلمهــم علــى حســاب 
وجســدوا مقولــة »هرتــزل« )تذكــروا أن األوطــان ال 
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تقــام بالدمــوع( ففــي الوقــت الــذي كان بــه العــرب فــي 
غفلــة مــن أمرهــم، كانــت الحركــة الصهيونيــة تعــد 
للدولــة والحــرب معــًا وبكافــة الطاقــات الممكنــة كانــوا 
مدركيــن أنهــم أمــام محيــط كبير يناصبهم العداء،  لذا 
بحثــوا عــن وســائل إضعافــه كنهــج مقــدس ومســتمر 
حتــى اللحظــة، لقــد واجهنــا حــرب عــام 1948 دون 
أن نمتلــك مكونــات اإلدارة واالســتعداد ودون مقومــات 
وشــيكة  الحــرب  أن  كعــرب  إدراكنــا  رغــم  الصمــود، 
وتحتــاج إلــى مــوارد وتراكــم تجــارب كمــا فعــل عدونــا 
ــة  ــا بقــدرات العــدو حتــى وقعــت النكب واســتخف قادتن

ــا نبكــي علــى األطــال. وصرن

المصيبــة الكبــرى أننــا انتقلنــا مــن حالــة االســتخفاف بالعــدو 
لحالــة الخــوف الشــديد والهلــع بــل وحتــى إيقاعنــا فــي هزائــم 
مدوية، خاصة في حرب الســتة أيام، ولألســف لم نســتخلص 
العبــر مــن دالالت معركــة الكرامــة ولــم نســتطع اســتثمار 
حــرب أكتوبــر 1973م وإدراك أن أســطورة »الجيــش الــذي 
ال يقهــر« باتــت مــن الماضــي وعفــا عليهــا الزمــن، حيــث 
جــاءت حــرب تمــوز 2006م لتكشــف المقاومــة اللبنانيــة 
الصهيونــي  العــدو  هشاشــة  عــن  اإلمكانيــات  المتواضعــة 
وواقعيــة هزيمتــه سياســيًا وعســكريًا ومعنويــًا، وتلــى ذلــك 
العــدوان األخيــر علــى غــزة فــي تمــوز 2014م، حيــث أثبــت 
الشــعب العربــي الفلســطيني ومقاومتــه الباســلة عــن قــدرات 
اســتثنائية فاجــأت العالــم رغــم األثمــان الباهظــة التــي دفعــت.

لقــد بّيــن التاريــخ اإلنســاني أن األمــم تتعلــم بالحــروب، وفــي 
العصــر الحديــث نجــد نمــاذج حيــة لذلــك، فاألمــم التــي تلقــت 
هزائــم ســاحقة تعلمــت وخرجــت مــن تحــت الرمــاد وأقامــت 
واليابــان وغيرهــا،  وفرنســا  كألمانيــا  وفخــر  بعــزة  كياناتهــا 
أمــا أنظمتنــا القطريــة العربيــة فمــا زالــت تعيــش الهزيمــة 
واقعيــًا فــي صيرورتهــا حتــى وقتنــا الراهــن،  ولــن تتعلــم مــن 
هزائمهــا، وغرقــت فــي دموعهــا وخوفهــا وخيباتهــا حتــى صــار 
عــارًا ياحقهــا كالطيــف، لــوال جيــوب المقاومــة وقلــة امتشــقت 
الســاح ســاهمت فــي اســتعادة جــزء مــن كرامتنــا المســلوبة، 

وأعطتنــا أمــًا ويقيــن أن النكبــة ليــس قدرنــا األبــدي.
الحلــول  تطــرح  النكبــة  علــى  عامــًا  وســتون  تســعة  بعــد 
شــعبنا  حقــوق  مــن  تنتقــص  التــي  الهزيلــة  والمبــادرات 
ويســتمر التنقيب عن تســوية سياســية ما، فيما تســعى دولة 
االحتــال إلــى إدارة الصــراع وليــس حلــه متجاهلــة حقــوق 

العرقــي  التطهيــر  فــي  قدمــًا  شــعبنا ومتطلباتــه، وماضيــة 
فــي فلســطين والــذي بــدأ عــام 1948 والزال مســتمرًا حتــى 
اللحظــة مــن أجــل انشــاء دولــة عرقيــة عنصريــة ويهوديــة 

خالصــة.
السياســية  والمقاربــات  المبــادرات  كافــة  فــإن  هنــا،  ومــن 
ــر ســوى عــن انعــدام الفكــرة عــن طبيعــة  التــي ُقدّمــت ال تعّب
المشــروع الصهيونــي ونوايــاه، فحــل الدولتيــن بــات ضربــًا من 
المســتحيل، بــل لــم يكــن يومــًا واقعيــًا؛ فاإلجــراءات االحتاليــة 
فــي الضفــة والقــدس التــي تتناقــص مــن القــرارات الدوليــة 
المجحفــة أصــًا بحقنــا لهــي خيــر مثــال علــى ذلــك، ومــن 
جهــة أخــرى تســعى دولــة االحتــال االســتعماري االســتيطاني 
إلــى تفريــغ المحتــوى الفلســطيني ســواًء مــن الداخــل أو فــي 
الضفــة والقــدس كــي تمنــع أي امكانيــة لتحقيــق دولــة ثنائيــة 
اليومــي  والتضييــق  واالعتقــال  القتــل  فإجــراءات  القوميــة، 
وهــدم البيــوت وماحقــات الفلســطينيين فــي لقمــة عيشــهم 
ليســت ســوى إجــراءات عنصريــة ال يمكــن وصفهــا ســوى 

ــاًء علــى المواثيــق الدوليــة. أنهــا جرائــم ضــد اإلنســانية بن
يجــري مقاربــة األوضــاع فــي فلســطين فــي جنــوب أفريقيــا 
باعتبــار دولــة االحتــال هــي تجســيد لنظــام »األبارتهايــد« 
»الفصــل العنصــري«، ورغــم وجــود بعض العوامل المتشــابهة 
بيــن النظاميــن إال أن عوامــل االختــاف تبــدو أكثــر حضــورًا 
ــق بالعنصــر البشــري، ومــا ســمح بإقامــة  خاصــة فيمــا يتعل
النظــام الجديــد فــي جنــوب أفريقيــا هــو وجــود حوالــي 9 
ماييــن أفريقــي مقابــل 3 ماييــن مــن البيــض، فيمــا التــوازن 
الديمغرافــي فــي فلســطين اختــل لصالــح اليهــود؛ فالحركــة 
الصهيونيــة تبــذل كل مــا فــي وســعها كــي ال تصبــح مثــل 
مــن  فلســطين  تفريــغ  علــى  تعمــل  حيــث  أفريقيــا،  جنــوب 
محتواهــا الفلســطيني تدريجيــًا؛ فالمشــروع االحتالــي كان 
منــذ النكبــة وال زال هــو تفريــغ األرض مــن الســكان وإنشــاء 
دولــة يهوديــة نقيضــة، وال شــك أن هــذه المســألة تشــّكل 
حالــة اجمــاع لديهــم، وأمــام حالــة اإلجمــاع الصهيونــي لدينــا 
خصومــة عربيــة ودول عربيــة همشــت نفســها وتــآكل دورهــا 
وذاهبــة قدمــًا نحــو مصيــر األندلــس، أمــا الشــارع العربــي 
فهــو شــارع حــي ومازلنــا نعــول عليــه، وألن النظــام الرســمي 
العربــي المســيطر علــى الحكــم ومقــدرات األمــة العربيــة هــو 
ــا ســوى  ــار أمامن ــا خي ــر شــرعي ف ــع غي نظــام عنصــري تاب

ــة. ــا النبيل ــق أهدافن ــى تحقي ــل حت ــًا وراء جي ــورة جي الث
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غرائب في سجون العدو
قصة قصيرة

بقلم الرفيق األسير محمود عيسى » أبو مارسيل«

هنــاك تجــارب وحكايــات وقصــص وروايــات حيكــت 
فــي األســر حــول تجــارب اعتقاليــة عديــدة، تعتبــر 
التحــدي والســرية أحيانــًا، وأبطالهــا  أهــم قواعدهــا 
ــن يواجهــون خالهــا ممارســات  ــًا األســرى والذي دائم
تجــارب  عــن  فضــًا  الحاقــد،  اإلســرائيلي  الســجان 

أخــرى يحكمهــا واقــع األســر المعــاش. 

كاتــب الكلمــات حتمــًا يكــون فــي دائــرة وقائــع وأحــداث 
سيتســاءل  وقارئهــا  واالســتغراب،  بالدهشــة  تتســم 
ــال، أم  ــًة أم مــن نســج الخي حتمــًا إذا مــا ُكتــب حقيق
فبركــة أســير يرغــب فــي مــلء فراغــه، أم دفاع مناضل 
مــن بعــد إلهــام أو مواهــب تنمــو فــي األســر وهــو مــن 
المســتحيل، نعــم قــد ال يــروق للبعــض صياغتــُه وقــد 

ينظــر لهــا جــزء يســير بأنهــا غيــر معقولــة.

ــل  ــع نقت ــة هــي إبداعــات مناضــل ووقائ ــي الحقيق وف
فيهــا الوقــت وننتصــر علــى الجــاد الحاقــد، الــذي 
يحــاول دائمــًا أن يتدخــل فــي سفاســف ُأمــور الحيــاة 
لشــيء  ليــس  العــدو،  باســتيات  فــي  للمناضليــن 
إال مــن أجــل أن ينغــص عليهــم ويذكرهــم باســتمرار 
بمعنــى األســر، وبأنــه المنــع والحرمــان ليــس فقــط 
مــن الحريــة وإنمــا الحرمــان مــن كل شــيء ممكــن أن 
ــا لســُت كاتــب محتــرف  ــح النفــس ويدهشــها، فأن يري
ولكني ســأصيغ لكم حكاية حقيقية تجســدت فيها كل 
المفــردات فــي الســطور األولــى مــن القصــة واألحــداث 
التــي جــرت فــي »جلبــوع« القائــم فــي شــمال الوطــن 
الُمحتــل، أطرافهــا مازالــت حيــة حتــى لحظــة الكتابــة 

ــاح. ــات مت والتحقــق مــن الحيثي

زمنهــا 2014 حينهــا كنــت قــد أمضيــت ومعــي أخــي 
محمــد أكثــر مــن اثنتــي عشــر عامــًا، وفيهــا انتقلنــا 
بيــن الســجون المعتقــات الصهيونيــة وتعرفنــا علــى 

العديــد مــن المناضليــن، وفــي النصــف الثانــي مــن 
عــام 2013 كنــت قــد وضعــت رحالــي فــي ســجن 
جلبــوع، وهنــاك بنينــا العديــد مــن الصداقــات، وكان 
مــن بيــن المناضليــن األصدقــاء »أبــو عــرب« مــن 
مدينــة ســلفيت، وخــال صداقتنــا عرفــت أنــه مــن 
ســوريا  بيــن  الشــتات  فــي  عاشــت  مناضلــة  أســرة 
واألردن، وقــد عــادت إلــى أرض أوطــن بعــد أن ُأقيمــت 
»الســلطة الفلســطينية« مــع عائــات العائديــن إلــى 
ــي  ــة ســلفيت وهــو اآلن مثل مســقط رأســهم فــي مدين
الحديــث  نتبــادل أطــراف  المؤبــد،  بالســجن  محكــوم 
كثيــرًا ونبــدي رأينــا فــي الكثيــر مــن األمــور الحياتيــة 
والسياســية، حيــث كان القســم الــذي ُنحتجــز بــه لــه 
مســاحة مســقوفة »باألسبســت« وشــبك مــن أســاك 
الحديــد يــأوي إلــى هــذا الســقف العديــد مــن الطيــور 
خاصــًة العصافيــر والحمــام وتبنــي فيهــا أعشاشــها 
ــك ســبيًا، أمــا نحــن األســرى  ــى ذل مــا اســتطاعت إل
ُمحــرم علينــا لمســها أو حملهــا أو حتــى مداعبتهــا 
ينتظــر  األســرى  مــن  ذلــك  فعــل  يحــاول  مــن  وكل 
عقابــه مــن الســجان مــن مصــادرة الطائــر أواًل ووضــع 
األســير فــي زنازيــن انفراديــة تصــل لعــدة أيــام أحيانــًا، 
وهــذا تحــت المبــرر األمنــي القائــل: » خوفــًا مــن أن 
ــر مــن الســماء«،  ــد طائ يســتطيع أحــد األســرى تجني
هــذا فــي نظريتهــم األمنيــة احتيــاط وقائــي أمــا النظــر 
إليهــا ومشــاهدتها يكــون رغمــًا عــن الســجان ألنــه ال 

يســتطيع أن ُيغلــق عيوننــا وإال لفعــل.

وفــي إحــدى أيــام كانــون ثانــي 2014 واألجــواء لــم 
تكــن ممطــرة، ُمصادفــًة ســقط ونيــس مــن األعلــى عــن 
ارتفــاع حوالــي 8 أمتــار وعمــره ال يتجــاوز األســبوع 
ــه  ــن ذاك ومــازال يكســوه »الزغــب« واحتمــال موت حي
أكثــر مــن احتمــال بقائــه علــى قيــد الحيــاة، كأن قــدرة 
الســماء تجلــت كيــف تختــار الحيــاة لهــذا الكائــن، 
فــي  المتواجديــن  المناضليــن  أحــد  يــد  فــي  فســقط 
ــًا أن  باحــة القســم فأخــذه المناضــل أبــو عــرب مدعي
لديــه خبــرة فــي تربيــة الحمــام منــذ كان فــي ســوريا، 
ويســتطيع بعــد فتــرة أن يجعــل منــه صديقــًا يخلــق 
ــي ظلمــة  ــس والوناســة ف ــط جــوًا مــن اأُلن ــي المحي ف
الســجن والحرمــان، ومــن هــذا المعنــى قــرر أبــو عــرب 
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ــه اســم »ونيــس«. ــق علي أن يطل

مــن  الســاعة  مــدار  علــى  بونيــس  االهتمــام  بــدأ 
الناحيــة الصحيــة والغذائيــة، واألهــم مــن ذلــك أنــه 
يعانــي مــن الســجان ألن مشــاهدته تعنــي مصادرتــه 
ومعاقبــة األســير، فأعــد لــه بيتــًا صغيــرًا مــن الكرتــون 

ينتقــل فيــه داخــل الغــرف وخارجهــا.

ــو  ــاة وصــرح أب ــد الحي ــى قي ــام وونيــس عل مــرت األي
عــرب كخبيــر » أن ونيــس انتقــل إلــى مرحلــة الحيــاة 
ولــم يعــد مهــددًا بالمــوت وبــدأ الزغــب يتحــول إلــى 
ليتــم  ســواران  تجهيــز  تــم  وعندهــا  طائــر،  ريــش 
وضعهمــا فــي أرجلــه ذلــك مــن مــادة »الخــرز« الــذي 
كان متوفــرًا فــي األســر يّشــكل كل واحــد منهمــا ألــوان 
علــم فلســطين كمحاولــة منهــا للتحــدي كمــا يقــال،  
ــوع وضعهــا  ــرى أعــام فلســطين الممن والهــدف أن ن
مــن علــم دولــة  أعلــى  تحلــق  فــي غــرف األســرى 
ــط القســم، ومــا أن  ــى حائ ــق فــي أعل االحتــال المعل
مــر علــى ونيــس األســبوع الرابــع حتــى أصبــح قــادرًا 
علــى الطيــران والتنقــل لمســافات قريبــة، ومــا أجمــل 
أن تــرى أعــام وطنــك وهــي تحلــق بواســطة طائــر 

ــف الســجان. ــًا عــن أن رغم

أمــا أبــو عــرب صاحــب التجربــة أخــد ُيدربــه ليجعلــه 
يأنــس ويألــف كل مــن حولــه مــن المناضليــن وجعلــه 
ــإذا  يتجــاوب مــع بعــض اإلشــارات التــي يمارســها، ف
كان بعيــدًا أو يحلــق بعلــو فالنقــر علــى الطاولــة باليــد 
ــي مســرعًا، ووضــع  ــام فيأت ــى الطع ــه إل ــي لدعوت يكف
قطعــة مــن القمــاش ذات اللــون األخضــر علــى بــاب 
الغرفــة يعنــي المــكان الــذي يجــب أن يهبــط عليــه، 
ــة  ــه يشــخص فــي عيني ــه باســم ونيــس يجعل ومنادات
ويحــرك رأســه حتــى غــدا فــي القســم عنصــر فــرح 

وبهجــة وتســلية رائعــة لجمــوع األســرى.

شــاهد ذلــك أحــد الســجانين فســأل: لمــاذا هــذا الطائــر 
عندكــم.. إن هــذا ممنــوع، أمــا جــواب الحضــور أن 
هــذا الطيــر يأتــي ويذهــب كمــا هــي بقيــة الطيــور، 
ســجاٌن آخــر مقاطعــًا النقــاش قــال: »ال هــذا غيــر 

لقــد رأيــت فــي أرجلــه ســواران يحمــان  صحيــح.. 
ــه  ــدًا وكأن ــس بعي ــم فلســطين« ، ذهــب وني ــوان عل أل
فهــم بمنطــق الطيــر أن هنــاك جــدال يــدور بشــأنه، 
ــر  ــى أث ــا، وعل ــه عــدو لن ــا أن وأن الســجان عــدوه كم
هــذا الجــدال تــم فــي اليــوم التالــي فــك الســواران مــن 
علــى أرجلــه تفاديــًا لمصادرتــه، كان ذلــك جولــًة مــن 

ــم نخســرها بعــد. حــرب ل

ونيــس بقــي كمــا لــو كان أســيرًا يخــرج إلــى الســاحة 
ــزه  ــد انتهــاء التن ــى الغــرف عن مــع األســرى ويعــود إل
معهــم، هــذا الروتيــن تواصــل دون أن يكــون الطائــر 
غيــر مقيــد، وأن هنــاك بعــض الفتحــات الصغيــرة التــي 
يســتطيع الخــروج منهــا، فيــا للدهشــة لقــد ضحــى 
بحريتــه المتاحــة ليكــون ونيســًا لألســرى رافضــَا أمــر 
الســجان الحاقــد، واألكثــر دهشــة وغرابــة أنــه تعود أن 
يكــون زائــرًا فــي الليــل لبعــض الغــرف حيــث لــكل بــاب 
فتحــة صغيــرة تســمح بدخولــه وخروجــه، وبعــد جولتــه 
الليليــة يقــوم بالمبيــت فــي الغرفــة بجانــب أبــو عــرب 
التــي كانــت تحمــل رقــم »6«، ومــا أكثــر وفائــك أيهــا 

الطائــر ففعــًا اســتحق منــا اســم »ونيــس«.

فــي إحــدى الليالــي عــام 2014 الحــظ أحد الســجانين 
حركــة ونيــس فجــاء مســرعًا إلــى غرفتــه وأحضــر 
معــه ضابطــًا مســئواًل، وذلــك ليأخــذ الطائــر وُيصــادراه 
ويخرجــاه الــى خــارج القســم، وبعــد نقــاٍش طويــٍل مــع 
الســجان الــذي ال يعــرُف شــيئًا عــن الرفــق باإلنســان 
فمــا بالــك بطائــر الســماء، قــام بأخــذه تحــت ادعــاءات 
أمنيــة بعــد الحديــث عــن مــدى خطــورة وجــود طائــر 
لــدى األســرى، خيــم الحــزن علــى مــن كان يبهجهــم 
ونيــس لكــن المــدرب أبــو عــرب وهــو بحزنــه الشــديد 
ــه ســيفعل  ــا أراهــن أن ــا صديقــي.. أن ــال: »اســمع ي ق
المســتحيل ويعــود الــى أصدقائــه«، وحينهــا ســألته:« 
مــا هــو شــعورك أبــو عــرب وهــم يصــادرون ونيس؟؟« 
قــال: »إنــه عــاش معنــا مــا يقــارب الشــهرين.. وتعــود 
علــى الكثيــر مــن األشــياء.. وفقدانــي لــه كمــن أخــذ 
منــه أحــد أعزائــه فهــم نفســهم مــن يحتجــزون البشــر 
فاســتمر  الشــجر«،  ويقتلعــون  الطيــر  ويصــادرون 
قائــًا: »لكــن األكثــر ُحرقــة فــي نفســي يــا صديقــي 
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أننــي ولمــدة شــهرين شــعرت بحالــًة مــن التحــدي مــع 
الســجان، واعتبــرت االحتفــاظ بونيــس معركــًة ُأخــرى 
لكــن فــي هــذه الجولــة تغلــب العــدو علــّي، فنحــن فــي 
األســر أي شــيء نمارســه ال يريــده الســجان مهمــا 

يكــن نــرى فيــه معركــة يجــب االنتصــار فيــه.

وفــي تلــك الليلــة اتضــح لنــا أنــه لــم ُيحكــم علــى ونيس 
بالســجن ولــم تصــدر أوامــر بإعدامــه ميدانيــًا كمــا 
تعودنــا علــى فعلهــم، والحكــم الــذي صــدر بحقــه مــن 
الســجان الصهيونــي هــو اإلبعــاد عــن أصدقائــه الذيــن 
حملــوه مــن المــوت إلــى الحيــاة وأطلقــوا ســراحه خــارج 
الطائــر ونيــس  ذلــك ألن  الســجن، وأدركنــا  أســوار 

انتصــر لنــا مــن ذلــك الســجان ألننــا شــاهدناه.

 فــي اليــوم التالــي عــرف بــاب غرفــة »6« موطنــه 
ــا  ــول لن ــه يق ــه يحــاول الدخــول وكأن ــذي عــاش في ال
لقــد ُعــدت أنــا وفيــًا لكــم ولــن أترككــم، لكنــه مــن خلــف 
الغرفــة ال يســتطيع الدخــول فــا منفــذ لــه وال حتــى 
نصيــر، حتــى قــام بمســاعدته بعــض األســرى كــي 
يهتــدي الــى الســطح ألن فيــه بعــض الفتحــات التــي 
يمكــن أن تــؤدي بــه الــى باحــة القســم، وهنــا أثيــرت 
العديــد مــن األســئلة مــن قبــل المناضليــن ممــن شــاهد 
الحــدث وأصبحنــا بحاجــة إلــى عاِلــم بســلوك الطيــور، 
ــى  ــدي إل ــف لونيــس أن يهت ــًا ســأل ســائل » كي فمث
تلــك الغرفــة دون غيرهــا وعــدد الغــرف فــي القســم 
خمســة عشــر غرفــة متشــابهة؟!، كيــف ســلك طريــق 
العــودة دون دليــل وهــو الطائــر الــذي ال يــدرك؟؟ فهــل 
ــات  ــاًء مــن غيرهــا مــن مخلوق ــر وف ــور أكث ــًا الطي حق
األرض؟؟ هــل الطائــر لديــه ذاكــرة تجعله ال ينســى من 
أحســن إليــه أكثــر مــن اإلنســان؟؟ نحــن لــم نقــدم لــه 
ســوى شــيء يســير مــن المــاء والغــذاء فمــا بالــك لمــن 
قدمنــا لــه الغالــي والنفيــس للحفــاظ علــى األقــل علــى 
ــي ســالت مــن أجلهــا الدمــاء،  ــت والحقــوق الت الثواب
هــل ســيكون أكثــر وفــاًء مــن ونيــس لحقــوق األســرى 
ومعاناتهــم؟! أســئلة قــد تحمــل مــن الغرابــة شــيئًا مــا 

ولكــن اإلجابــة حتمــا ســتكون أغــرب؟
 فــي صبيحــة اليــوم التالــي ونزهتنــا تبــدأ مــن الثامنــة 
ــس  ــرًا ليبحــث عــن وني ــو عــرب مبك صباحــًا خــرج أب

ــازال علــى ســطح القســم لكنــه ال يســتطيع  ويجــده م
الوصــول الــى موطنــه، وكمــا دربــه المناضل أبو عرب 
وضــع الطاولــة فــي الجهــة المقابلــة لونيــس وبــدء 
بالنقــر عليهــا بيــده فاســتجاب بأســرع ممــا توقعنــا 
حســب  آلخــر  مــكان  مــن  والــدوران  بالحركــة  وبــدأ 
حركــة المــدرب أمامــه حتــى اهتــدى إلــى فتحــة صغيــرة 
فــي ســقف الباحــة فوفــد منهــا طائــرًا وحلــق بســرعة 
مشــتاقًا ألهلــه وهبــط علــى يــد مدربــه حينهــا نظــر 
إليــه أبــو عــرب مبتســمًا وقــال لــي: »اآلن يــا صديقــي 
تســتطيع أن تســألني عــن شــعوري.. فرحتــي دون 
حــدود.. فــي الجولــة األولــى تغلــب علينــا الســجان 
ولكــن فــي الجولــة الثانيــة وانتصــر لنــا فيهــا ونيــس.. 

ــم تنتــِه بعــد«. والتحــدي ســيبقى قائــم والجــوالت ل

اســتمر ونيــس فــي وفائــه، ففــي اليــوم التالــي مــن 
قدومــه إلينــا وفــي وقــٍت قريــٍب مــن الظهــر كان ذلــك 
فــي الرابــع عشــر مــن شــباط 2014 داهمــت القســم 
الــذي نحــن فيــه قــوات كبيــرة مــن الشــرطة والوحــدات 
مــن  الســجن مســتهدفين »4«  إدارة  فــي  الخاصــة 
الغــرف فــي آٍن واحــٍد، وفــي مثــل هــذه الحالــة يكــون 
لهــم  يســمح  ال  ألنــه  غرفهــم  فــي  األســرى  جميــع 
بالخــروج حتــى يتــم انتهــاء مــن عمليــة المداهمــة 
والتفتيــش، ومــن بــدء عمليــة المداهمــة حلــق ونيــس 
وحــط فــوق كتــف أحــد الضبــاط المســئولين عــن حملة 
المداهمــة أمــام الغرفــة المجــاورة لموطــن ونيــس، فرح 
الضابــط »حمامــة تهبــط دون خــوف علــى كتفــه« 
وهــو يــدرك فــي قــراره نفســه أنــه الضابــط الــذي ينفــذ 
أوامــر صهيونيــة، ونيــس كان األكثــر وفــاًء لألســرى 
وكان بحركتــه يعــرب عــن رفضــه لســلوك الســجان 
واالحتــال، تحــرك قليــًا علــى كتــف الضابــط حتــى 
يســمى  مــا  أو  العســكرية«  »الرتبــة  فــوق  أصبــح 
ــه  ــو كتــف الضابــط وأفــرغ علي ــذي يعل »النيشــان« ال
مــا فــي بطنــه مــن بــول ثــم هــرب إلــى الجانــب اآلخــر 
حيــث يتواجــد األســرى، ومــا زال ونيــس فــي القســم 
يحمــل لنــا كل يــوم قصــة وحكايــة ويشــاركنا فــي  تحــٍد 
متــاح  أنــه  جديــٍد، يشــاركنا األســر والمعانــاة رغــم 
ــد حضــور الســجان  ــب عن ــران، يغي ــة والطي ــه الحري ل
ويعــود عنــد غيابــه وكأنــه تعلــم الســرية واالختفــاء 
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ولكــن بمنطــق الطيــر عــرف عــدوه ويبقــى وفيــًا ألهلــه 
ومــن أحســن إليــه، فمــا أوفــاك أيهــا الطائــر.

فــإذا كان ونيــس قــد اهتــدى ألهلــه دون دليل أو إدراك 
فمــا بالكــم أنتــم، نرجــو أال تضلوا طريق أســراكم.

حيثيــات حقيقيــة مــن واقــع األســر لألســف بعــد عــدة 
تــم مصــادرة الطائــر مــرة ُأخــرى ومــا زلنــا  شــهور 

بانتظــار عودتــه.

تحديــدًا عــن انخفــاض نســبة الخســائر البشــرية الناجمــة 
عــن االقتتــال والعنــف البشــري المتبــادل، فعلــى ســبيل المثــال 
نســبة الوفيــات الناجمــة عــن ظواهــر وأمــراض مثــل حــوادث 
الطــرق أو حــوادث االنتحــار أو أمــراض الســمنة هــي أعلــى 

ــف. ــا الناجمــة عــن أحــداث العن مــن نظيرته

وفي حين تثبت الدراســات واإلحصائيات التاريخية أن نســبة 
الوفيــات الناجمــة عــن االقتتــال والعنــف البشــري وصلــت فــي 
المجتمعــات القديمــة إلــى 15% مــن مجمــل الوفيــات فــي 
تلــك المجتمعــات، فقــد انخفضــت هــذه النســبة فــي القــرن 
ــي  ــا ف ــى 5%، أم ــف إل ــه مــن عن ــا رافق العشــرين رغــم كل م
ــإن هــذه  ــرن الواحــد والعشــرين ف ــع الق ــي مطل ــا الحال عصرن
النســبة ال تتعــدى الواحــد بالمائــة مــن مجمــل وفيــات عصرنا، 
ومــع ذلــك فــإن األزمــة االقتصاديــة فــي 2008 أدت إلــى 
تدهــور الوضــع الدولــي وإلــى دق طبــول الحــرب هنــا وهنــاك، 
وبــدأت الميزانيــات العســكرية وتكاليــف التصنــع العســكري 
علــى مســتوى العالــم ترتفــع إلــى مســتويات قياســية، وبــدأت 
حلقــات األزمــة التاريخيــة تتكــرر، فكمــا أدى اغتيــال ولــي 
ــة  ــل الحــرب العالمي ــى إشــعال فتي عهــد النمســا 1914م، إل
األولــى، هكــذا فــإن حــدث فــي الصحــراء الســورية أو خطــوة 
متســرعة فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة فــي 2017 يمكــن أن 
تشــعل حــرب عالميــة ثالثــة، خصوصــًا إذا مــا أضفنــا إلــى 
تلــك األحــداث بعــض اآلراء المتهــورة التــي يدلــي بهــا رئيــس 
دولــة عظمــي كالواليــات المتحــدة، والتــي ال تســاعد أبــدًا فــي 

تهدئــة الوضــع.

تجــدر اإلشــارة، إلــى أن هنــاك فــروق جوهريــة بيــن الوضــع 
العالمــي فــي 2017 مقارنــة بــه فــي العــام 1914 ففكــرة 
حــرب كونيــة فــي 1914م أثــارت اهتمــام النخــب العالميــة، 
ففــي ذلــك الحيــن أدرك السياســيون ورجــال األعمــال وإعــام 
الفكــر والثقافــة فــي العالــم، أن خــوض حــرب ناجحــة منتصــرة 
»هــو مفتــاح للنمــو االقتصــادي والســيطرة السياســية«، إنمــا 
فــي عــام 2017 تــدرك القــوى العظمــي وغيرهــا مــن الــدول 
القوميــة علــى الصعيــد العســكري عــدم إمكانيــة خــوض وإدارة 

حــرب ناجحــة.
ــام »آشــور« »ورومــا« وغيرهــا  ــذ أي ــه من ــا أن التاريــخ يخبرن
مــن الحضــارات القديمــة، كان للحــروب الــدور الحاســم فــي 
بنــاء هــذه اإلمبراطوريــات، وقــد عرفــت النخــب العالميــة فــي 

النصر األخير
اللجنة اإلعامية منظمة فرع السجون

»يوفــال هــراري« باحــث ومــؤرخ وأكاديمي ومتخصص 
فــي التاريــخ العســكري للشــعوب والحضــارات وأحــد 
أبــرز عشــرة محاضريــن فــي العالــم فــي هــذا المجــال 
علــى مســتوى العالــم، مــن مؤلفاتــه )مختصــر تاريــخ 
البشــرية، تاريــخ الغــد( وهــي مؤلفــات حظيــت بالكثيــر 
مــن االهتمــام والنقــد اإليجابــي علــى مســتوى العالــم 
الرؤيــة  فــي  اتســاع  مــن  شــملته  مــا  علــى  أجمــع 
والمعرفــة والــروح العصريــة فــي طــرح قضايــا مــن 

المفتــرض أن تكــون مهمــة .

ترجمة الرفيق نادر صدقة.

والسياســيين  القــادة  مــن  الكثيــر  هنالــك  األخيــر،  النصــر 
الذيــن اكتســبوا شــهرتهم عبــر التلويــح المســتمر بالشــعارات 
المتطرفــة قوميــًا والمترافقــة مــع لغــة التهديد والوعيد المدعوم 
بالترســانة النوويــة، ودأبــوا علــى تطويرهــا وســن ســيوفها 
صباحــًا ومســاًء، بــدءًا مــن بيوينــغ مــرورًا بموســكو وصــواًل 
إلــى واشــنطن, والرهــان الوحيــد علــى عــدم تنفيــذ هــؤالء 
لتهديداتهــم هــو عــدم قــدرة الــدول العظمــى علــى خــوض 
حــروب ناجحــة فــي ظــل عامــل تــوازن الرعــب النــووي، ومــن 
ــف  ــة خل ــل مــن الخطــورة الكامن جهــة أخــرى ال يجــدر التقلي
حماقــات بعــض البشــر، الفتــرة التــي نحيــا فيهــا »مطلــع 
اســتقرارًا  األكثــر  الفتــرة  تعتبــر  الواحــد والعشــرين«  القــرن 
وطمأنينــَة فــي التاريــخ البشــري الموثــق، والحديــث يــدور 
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ــى األربــاح  ــر مــن األمثلــة واإلثباتــات عل عــام 1914 الكثي
والمكاســب الكبــرى التــي ممكــن أن يجريهــا معــه االنتصــار 
العســكري فــي حــرب كبــرى، ففــي عــام 1846م علــى ســبيل 
ــات المتحــدة أرض المكســيك  ــال اجتاحــت جيــوش الوالي المث
واحتلــت مســاحات شاســعة مــن األراضــي المكســيكية تشــمل 
ونيــو  واريزونــا  ونيفــادا  »كاليفورنيــا  مثــل  واليــات  اليــوم 
مكســيكو«  إضافــة إلــى أجــزاء مــن » كولــورادو وكانســاس 
بيونينــغ وكولورامــا«، واتفــاق وقــف إطــاق النــار تضمــن 
أيضــًا قــرار مكســيكي فــي ضــم »تكســاس« للواليــات المتحدة، 
كمــا أن مــن أشــعل فتيــل الحــرب أصــًا هــو رفــض إقرارهــا 
أمريــكا  مكســيكية،  أرض  بأنهــا  المحــق  وادعائهــا  بذلــك 
خســرت فــي هــذه الحــرب 13 ألــف جنــدي إنمــا أضافــت إلــى 
حدودهــا مــا يقــارب 2,3 مليــون كيلــو متــر مربــع، للمقارنــة 
فقــط مســاحة الضفــة الغربيــة هــو 5600 كيلــو متــر مربــع. 
لقــد كانــت هــذه الحــرب صفقــة اســتثنائية كمــا عّبــر عــن ذلــك 

ــات المتحــدة. ــي للوالي الرئيــس الحال

 وفي ذات السياق حول االنتصار على روسيا والصين وهي 
مــن الــدول العظمــى، مــن قبــل دول صغيــرة نســبيًا كاليابــان، 
أيضــًا ألمانيــا عــززت ســيطرتها علــى أوروبــا وســيادتها عليها 
بفضــل ســحق جيــوش النمســا والمجــر وفرنســا، كمــا أقامــت 
المملكــة المتحــدة اإلمبراطوريــة الكبــرى واألكثــر ازدهــارًا فــي 
العالــم بفضــل سلســلة مــن الحــروب الصغيــرة والناجحــة فــي 
كل أنحــاء العالــم، ولــم تفكــر الــدول النخــب التــي حاولــت 
الســير علــى هــدى االنجليــز ســوى فــي األربــاح وليــس فــي 
التكاليــف فــي ســعيها إلقامــة إمبراطوريتهــا الخاصــة، فــي 
مقابــل ذلــك فــإن االنتصــار األكبــر فــي العصــر الحديــث هــو 
فــي  الســوفيتي  االتحــاد  علــى  المتحــدة  الواليــات  انتصــار 
الحــرب البــاردة، والــذي تحقــق بــدون مواجهــات عســكرية 

مباشــرة.

االنتصــار  حــاوة  ذاقــت  المتحــدة  الواليــات  أن  صحيــح   
عــام  الخليــج  حــرب  فــي  أخــرى  مــرة  اللحظــي  العســكري 
1991م، لكــن حــاوة االنتصــار هــذه لــم تفعــل ســوى أن 
جرتهــا إلهــدار آالف المليــارات مــن الــدوالرات فــي مغامــرة 

وأفغانســتان. والعــراق  الصومــال  فــي  فاشــلة  عســكرية 
القــوة الصاعــدة فــي القــرن الواحــد والعشــرين هــي الصيــن 
ــي أي صراعــات  وهــي حريصــة كل الحــرص مــن الدخــول ف

عســكرية خصوصــًا بعــد الــدرس الــذي لقنهــا إيــاه الفيتناميون 
ــي المبهــر  ــود فضــل النجــاح الصين ــي عــام 1979م، ويع ف
لإلمكانيــات االقتصاديــة وليــس العســكرية الصينيــة ،وهــم 
ــدون اليابانيــون واأللمــان فــي إمبراطوراتهــم  فــي هــذا ال يقل
اليابانيــون  يقلــدون  بــل  عــام 1914  قبــل  مــا  العســكرية 
1945م،  بعــد  مــا  االقتصاديــة  معجزاتهــم  فــي  واأللمــان 

معجــزة االزدهــار بــدون أي مواجهــة عســكرية.

فالقــوى  متشــابهة  الحالــة  أيضــًا  األوســط  الشــرق  وفــي   
ــة ال تســتطيع حســم المواجهــات العســكرية بنجــاح،  اإلقليمي
إيــران مثــًا لــم تحقــق أي انجــاز يذكــر مــن حمــام الــدم الرهيب 
الــذي دخلتــه فــي حــرب الخليــج األولــى »الحــرب العراقيــة 
منهــا  خروجهــا  ومنــذ  االولــى1988-1980«  اإليرانيــة 
ــى عــدم الدخــول فــي  حرصــت هــي األخــرى كل الحــرص عل
مواجهــات عســكرية مباشــرة، فاإليرانيــون مثــًا يســاهموا فــي 
تمويــل وتســليح جماعــات شــيعية وغيــر شــيعية محليــة فــي 
العــراق وحتــى اليمــن، وهــي ترســل مجموعــات مــن الحــرس 
الثــوري اإليرانــي لمســاعدة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي ســوريا 
ولبنــان، لكــن إلــى اآلن امتنعــت إيــران من أن تجتاح عســكريًا 
أي دولــة أخــرى أو أن تدخــل هــي بشــكل رســمي فــي حــرب 
مباشــرة، وهكــذا نــرى أن إيــران تّحولــت فــي الســنوات األخيــرة 
للطــرف األكثــر هيمنــة وســيطرة فــي الشــرق األوســط، ليــس 
بفضــل انتصــار مــا مبهــر فــي ســاحة المعركــة إنمــا بفضــل 
حماقــة خصومهــا األلــد »أمريــكا والعــراق« اللــذان تورطــا 
فــي حــروب أدت فــي نتائجهمــا إلــى تدميــر دولــة العــراق مــن 
جهــة وتدميــر الرغبــة األمريكيــة فــي مغامــرات بهــذا النــوع فــي 

الشــرق األوســط.

»إســرائيل« أيضــًا باتــت تــدرك أن ال ســبيل لحســم معركــة 
عســكرية علــى األرض، فهــي منــذ 1976 ازدهــرت وتطــورت 
برغــم مــا مــرت بــه مــن حــروب وليســت بفضــل تلــك الحــروب، 
وعلــى الرغــم مــن قوتهــا العســكرية والتصريحــات الناريــة 
لبعــض قادتهــا وسياســييها فإنهــا تــدرك أن ليــس لديهــا مــا 
تكســبه مــن خــوض حــرب مباشــرة، وأن أفضــل مــا يمكنهــا 
ــاع  ــه هــو مشــاهدة حــروب اآلخريــن مــن حولهــا واالمتن فعل

عــن التدخــل المباشــر.

االســتثناء الــذي يمكــن اإلشــارة لــه عــن هــذه القاعــدة »عــدم 



31

�ة �ةصدى الحر�ي صدى الحر�ي صــادرة عــن فــرع اجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني يف الســجون

مــا  الواحــد والعشــرين« هــو  القــرن  فــي  الحــروب  جــدوى 
فعلتــه روســيا باجتياحهــا  شــبه جزيــرة القــرم، إنمــا يمكــن 
اعتبــار هــذا النجــاح الروســي اســتثنائيًا لعــدة عوامــل أهمــا 
أن الجيــش األوكرانــي تقريبــًا لــم يبــِد أي مقاومــة والقــوى 
الدوليــة لــم تتدخــل بشــكل مباشــر لوقــف المشــروع الروســي، 
إضافــة إلــى أن ســكان القــرم انقســموا بيــن مؤيــد ومرحــب 
باالجتيــاح الروســي وبيــن غيــر مبالــي للحــدث، ومــن الصعــب 
ــة أخــرى، إنمــا يمكــن  تكــرار هــذا الوضــع فــي مــكان أو حال
ــروس  ــد أدخــل ال ــرن ق ــي الق ــول أن االنتصــار الســهل ف الق
فــي الوحــل األوكرانــي كمــا أن االنتصــار الســهل فــي حــرب 
الخليــج أدخــل األمريــكان، فــي الوحــل العراقــي بدليــل أنــه 
عندمــا حــاول الــروس التوســع فــي مناطــق أوكرانيــة أخــرى 
قوبلــوا بمقاومــة شرســة، فلــم يحقــق الــروس فــي حربهــم فــي 
األرض األوكرانيــة إنجــازات تذكر،كمــا أن األمريــكان تعرضــوا 

لخســائر بشــرية وماديــة كبيــرة فــي العــراق.

 فــإذا أجملنــا الحــروب الروســية فــي العقديــن األخيريــن فــي 
القوقــاز وأوكرانيــا مــن الصعــب القــول أنهــا حققــت نجاحــات 
كبــرى، فعلــى الرغــم مــن دور هــذه العمليــات العســكرية فــي 
ترميــم صــورة الــدب الروســي كطــرف مهــم ومؤثــر عســكريًا 
تلــك  شــعوب  اســتعداء  فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهمت  فهــي 
المناطــق عــدا عــن التكلفــة الباهظــة لمثــل هــذه الحــروب 
المرتبــط بعــدم الجــدوى االقتصاديــة والسياســية التــي ارتبطــت 

بهــا.

 وكــي نقيــم الوضــع بشــكل أوضــح يكفــي أن نقــارن بيــن 
وضــع روســيا المشــتبكة عســكريًا مــن الناحيــة االقتصاديــة 

ووضــع الصيــن الهادئــة والمســتقرة.
وأكثــر مــن يــدرك فداحــة ثمــن تلــك المغامــرات العســكرية 
ــزال  ــع وال ي ــن امتن ــي روســيا فبوتي ــادة السياســية ف هــو القي
عــن توســيع نطاقهــا وإبقائهــا فــي حدهــا األدنــى، فلــو أراد 
»بوتيــن« أن يتصــرف علــى طريقــة »ســتالين« أو »بطــرس 
الكبيــر« لكانــت الدبابــات الروســية منــذ زمــن قــد احتلــت 
ــا الشــرقية كلهــا وربمــا »برليــن« أيضــًا لكــن  عواصــم أوروب
»بوتيــن« يــدرك علــى مــا يبــدو أكثــر مــن الجميــع أن القــدرات 
العســكرية وحدهــا ال تســتطيع الذهــاب بعيــدًا بالقــرن الواحــد 
المحــدودة  الحــرب  هــي  الناجحــة  الحــرب  ومــا  والعشــرين 

والمحــدودة جــدًا.

ــى إدارة حــرب  ــدول العظمــي عل ــدرة ال مــا هــو ســبب عــدم ق
ناجحــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين؟؟

الســبب األول هــو التغيــر الــذي أصــاب طبيعــة االقتصــاد 
طــول  وعلــى  الســابق  ففــي  العالمــي،  االقتصــاد  العالمــي 
المهمــة  االقتصاديــة  الثــورات  معظــم  اإلنســانية  التجــارب 
للقــوى  ســهًا  كان  فقــد  لــذا  بحتــه  ماديــة  ثــورات  كانــت 
المنتصــرة وضــع يدهــا عليهــا فلــو انتصــرت علــى الخصــم 
فــي أرض المعركــة فأنــت تســتطيع احتــال أرضــه ونهــب 
خيراتهــا واســتعباد أهلهــا ....الــخ، لكــن فــي عصرنــا  الحالــي 
ــة  ــة التكنولوجي ــة األهــم هــي المعرف ــورات االقتصادي ــإن الث ف
ــوة  ــة بالق ــال المعرف والمؤسســاتية، ومــن الصعــب جــدًا احت
قــادرًا علــى رفــع  تنظيــم »داعــش« مثــًا الزال  العضليــة، 
ــي يســيطر  ــق نهــب المناطــق الت ــة عــن طري ــه المالي مدخرات
ــوك  ــم مــن بن ــًا نهــب التنظي ــي عــام  2015 مث عليهــا، فف
علــى  وحصــل  دوالر  مليــون   500 يقــارب  مــا  الموصــل 
مثلهــا مــن بيــع نفــط العــراق وســوريا، لكــن بالنســبة لدولــة 
عظمــى كالصيــن أو أمريــكا ال تعتبــر ذات قيمــة، فالناتــج 
القومــي الصينــي يتجــاوز العشــرة تريليــون دوالر، فهــل مــن 
المجــدي خــوض حــرب مقابــل مليــار دوالر؟؟ ولــو اشــتبكت 
الصيــن والواليــات المتحــدة فــي حــرب وانتصــرت الصيــن فيهــا 
فــإن تكلفــة مثــل هكــذا حــرب قــد تتجــاوز الناتــج القومــي 
الصينــي، فكيــف ســتعوض الصيــن خســائرها، هــل تجتــاح 
ــان لنهــب  ــرك لجيشــها العن ــكا وتت وادي الســيلكون فــي أمري
خيراتــه؟؟ صحيــح أنهــا تملــك شــركات مثــل »أبــل وفيــس 
بــوك وجوجــل«، ويتجــاوز كثيــرًا مــا امتلكتــه بنــوك الموصــل 
مــن أمــوال إنمــا مــن الصعــب وضــع اليــد علــى ثــروة كهــذه، 

فمناجــم وادي الســيلكون ليــس فيهــا ســيلكون!!

نظريــًا يمكــن لانتصــار العســكري أن يــؤدي إلــى ازدهــار 
اقتصــادي بطــرق مختلفــة، كأن يســيطر الطــرف المنتصــر 
علــى منظومــة العاقــات والطــرق التجاريــة العالميــة كمــا 
فعلــت بريطانيــا بعــد انتصارهــا علــى »نابليــون« وكمــا فعلــت 
الواليــات المتحــدة بعــد فوزهــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، 
قليــًا  األمــر مختلــف  الواحــد والعشــرين  القــرن  فــي  إنمــا 
فالســاح النــووي يمنــع تكــرار مثــل هــذه انتصــارات، ألنــه 
قــد حــّول الدخــول فــي حــروب كونيــة إلــى نــوع مــن االنتحــار 
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الجماعــي، والبشــر عمومــًا يخســرون الخاســرات أكثــر ممــا 
يندفعــون نحــو المكاســب، وفــي هــذه الحالــة نتحــدث عــن 
حربــًا  نشــبت  فــإن  تعويضهــا،  يمكــن  ال  شــاملة  خســارات 
كونيــة للســيطرة علــى التجــارة العالميــة فــي عصرنــا هــذا فــإن 
الطــرف الضعيــف فــي هــذه الحرب ســيكون مســتعدًا للمخاطرة 
باســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل أكثــر مــن الطــرف األقــوى، 
األمــر الــذي يــردع الطــرف األقــوى مــن المخاطــرة فــي مثــل 

هكــذا حــرب منــذ البدايــة.

ــم تجــرؤ  ــذ هيروشــيما وناجازاكــي ل ــه ومن ــًة أن  وليــس صدف
الــدول النوويــة علــى الدخــول ضــد بعضهــا البعــض فــي 
مواجهــة مباشــرة، واكتفــت بتســيير وإدارة وتمويــل وتســليح 
حــروب اإلنابــة والتــي لــن تضطــر خالهــا الســتخدام الســاح 

النــووي لتفــادي الهزيمــة.

قــادرة علــى جعــل  الحــرب االلكترونيــة »الســايبر« 
األمــور أكثــر صعوبــة فــي العهــد االمبريالــي، جنــود 
العــرش البريطانــي أبــادوا شــعوبًا وقبائــل فــي أنحــاء 
مختلفــة مــن آســيا وأفريقيــا بــدون أن يضطــر ســكان 
لنــدن إلــى تعكيــر مزاجهــم مــن خــال المســاهمة فــي 
إشــعال الحــروب األهليــة بيــن الســكان الذيــن احتلوهــم 
هنــاك، كمــا أن ســكان بغــداد والفلوجــة شــاهدوا كيــف 
مدنهــم  األمريكــي  الجيــش  وقوافــل  جحافــل  ُتدمــر 
أو  فرانسيســكو  لســكان  جفــن  يرجــف  أن  بــدون 
نيويــورك، لكــن إذا تجــرأت الواليــات المتحــدة علــى 
مواجهــة إحــدى الــدول التــي تملــك قــدرات متواضعــة 
ــإن مواطنيهــا سيشــعرون  ــة ف ــي الحــرب االلكتروني ف
بوطــأة الحــرب ليــس أقــل مــن ســكان ومواطنــي الدولــة 
المســتهدفة، فحشــرة أو دودة الكترونيــة أو برنامــج 
فيروسي محوسب قادر على إسقاط الطائرات وصدم 
القطــارات أو إغــاق الشــوارع وحتــى تعطيــل منشــأة 
نوويــة وإيقــاف برنامــج األمــان فيهــا، األمــر الــذي قــد 

يــؤدي إلــى مــا ال يمكــن حصــره مــن تداعيــات.

 لــذا فــإن خيــر ضمانــة لســامة عالمنــا الملــيء بالسياســيين 
القومجييــن وبأصــوات ســن الســيوف هــو عــدم قــدرة الــدول 
األقــوى علــى إدارة حــرب ناجحــة، فبالوقــت الــذي كان فيــه » 
جنكيــز خــان أو يوليــوس قيصــر« علــى اســتعداد الجتيــاح 

أراضــي الغيــر بغيــر حســاب فــإن قــادة مثــل »ترامــب وكيــم« 
قــد يتحدثــوا بهمجيــة واندفــاع إنمــا لــن يســارعوا فــي الدخــول 

لحــرب.

حــرب  خــوض  إمكانيــة  عــدم  هــو  األهــم  االســتنتاج  لكــن 
ــًا كامــًا  ناجحــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين ليســت ضمان
للســلم العالمــي، فلســوء الحــظ إن اعتقــد أحدهــم أنــه يملــك 
الصيغــة المائمــة لمثــل هكــذا حــرب فــإن أبــواب جهنــم لــن 
تجــد مــن ُيغلقهــا، والنمــاذج التــي ذكرناهــا عــن بعــض القــادة 
فــي العالــم ال تزيــد مــن الطمأنينــة علــى هــذا الصعيــد، علــى 
العكــس فــا يجــدر التقليــل أو مــن الخطــورة الكامنــة خلــف 

ــات بعــض البشــر.  حماق

العاقات الرفاقية
بقلم الرفيق األسير أبو علي صاح

هي شــكل من أشــكال العاقات االجتماعية المرتبطة 
جدليــًا بالمســتوى الفكــري المــادي الجدلــي التاريخــي، 
المجتمــع  عــرف  فقــد  لــه،  فطريــة  نتيجــة  وتعتبــر 
ــر  ــكلت عب ــي تّش ــات الت ــد مــن العاق اإلنســاني العدي
ســياق تطــور وعيــه ومعرفتــه، والتــي ارتبطــت بشــكل 
ــن جــاء  ــه ولمحيطــه )مــن أي أساســي باكتشــافه لذات
وإلــى أيــن يذهــب ومكانــه مــن حلقــة المحيــط فــي 
دائــرة الكــون والحيــاة( فــكل مســتوى مــن المعرفــة 

حــدد مســتوى وطبيعــة العاقــة االجتماعيــة.

عاقــات  تشــّكلت  لإلنســان  األول  الظهــور  عنــد 
جماعيــة تعنــى بحمايتــه وتلبــي احتياجاتــه،  فــكان 
يحمــي نفســه مــن خــال وجــوده ضمــن الجماعــة 
ويواجــه الطبيعــة وتقلباتهــا ويوفــر احتياجاتــه مــن 
مــأكل وملبــس ومســكن بشــكل جماعــي ويــوزع بشــكل 
جماعــي، فكانــت العاقــات اإلنســانية كظاهــرة موحــدة 
أمــام الطبيعــة، وحيــن كــرس اإلنســان ثرواته الزراعية 
والرعويــة ظهــرت الملكيــة الخاصــة التــي أفــرزت شــكل 
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جديــد مــن أشــكال العاقــات االجتماعيــة العشــائرية، 
بحيــث أصبحــت كل عشــيرة تقســم أفرادهــا حســب 
الملكيــة التــي أفــرزت فيمــا بعــد أشــكال لحمايــة هــذه 
الملكيــة بشــكٍل خــاص والعشــيرة بشــكل عــام وتحــددت 
العاقــات داخــل العشــيرة بيــن مــن يملــك ومــن ال 
يملــك، وبيــن العشــيرة ومحيطهــا مــن العشــائر مــن 
ناحيــة أخــرى، التــي تّحولــت مــن عاقــات جماعيــة 
إنســانية متينــة إلــى عاقــات الســيد صاحــب الملكيــة 
وخادمهــا، وحــددت العاقــات بيــن العشــيرة ومحيطهــا 
إلــى عاقــة األقــوى واألضعــف، األقــوى الــذي يمتهــن 
الغــزو لحمايــة ملكيتــه علــى األضعــف لنهــب ملكيتــه 
وتحويــل أصحابهــا الــى عبيــد وأرضهــم الــى مراعــي.

 
مفاهيــم  فتكرســت  النمــط  ِبتعمــق  الواقــع  وتطــور 
العائــق أمــام تطــور المجتمــع  أصبحــت فيمــا بعــد 
اإلنســاني، وليــس مــن مصلحــة المجتمــع أمــام أي 
شــيء جديــد التــي حاولــت وتحــاول بمــا أوتيــت مــن 
قــوة وعــزم دفنــه أو حذفــه بمــا يخــدم مصلحتــه، وإن 
تعاكــس معــه فقــد يتــم ترهيــب أصحابــه بالقتــل أو 
الســجن أو النفــي، واســتمرار هــذا النمــط أي النمــط 
القديــم والمســتفيدين منــه فــي المجتمــع االنســاني 
المجتمــع  وتوســيع  العشــائرية  تعميــق  إلــى  أدى 
وتعمــق التناقضــات وزادت الهــوة بيــن المجتمعــات 
البلديــة والوطنيــة والقطريــة والقوميــة واإلقليميــة التــي 
لــم تعــود إلــى طبيعتهــا إال بالمســتوى األممــي، وهــذه 
مــا  بقــدر  ليســت مجــرد تســميات عابــرة  بمجملهــا 
هــي ســياقات أنمــاط اجتماعيــة اقتصاديــة سياســية 
ثقافيــة تتألــف مــن جهــة مــع أنصارهــا وداعميهــا 

والمســتفيدين مــن ســيطرتها وســلطتها.

إن الفهــم المــادي الجدلــي العلمــي التاريخــي الــذي 
يكشــف ماهيــة دائــرة العشــائرية البلديــة والوطنيــة 
والقطريــة والقوميــة واإلقليميــة والصراعــات القائمــة 
الذاتــي  الهــم  علــى  الحفــاظ  أن  يبيــن  بينهــا  فيمــا 
والبلــدي والوطنــي والقطــري والقومــي واإلقليمــي شــّكل 
صراعــات بالغالــب تناحريــة مــن أجــل الســيطرة علــى 
المقــدرات عبــر الحــروب الاشــرعية التــي ال تخــدم 
إال طبقــة داخليــة قطريــة أو قوميــة أو إقليميــة علــى 

حســاب شــعوبها المســحوقة، وكل واحــد مــن هــذه 
المســتويات تنقطــع إلــى مجموعــة مــن الصراعــات 
األســرية العشــائرية البلديــة القرويــة المدنيــة والدولــة 
ــة  ــة لكــون الدول ــة العادي المعارضــة بأشــكالها والدول
مــن  الخاصــة  الملكيــة  تحمــي  بيروقراطيــة  جهــة 
بالضرائــب  المواطنيــن  يدفعهــا  برواتــب  المواطنيــن 
التــي يفرضهــا أصحــاب الملكيــة باألســاس بأســاليب 
ــة  ــة الثقافي ــوم بترويجهــا الماكين ــددة، تق ــاط متع وأنم
ــة للجهــاز  ــة الملكي ــة أجهزتهــا وتشــّكل الدول المختلف
البيروقراطــي الــذي تحافــظ عليــه مــن خــال دعمهــا 

ألصحــاب رأس المــال.

المــادي  للفهــم  نتيجــة  هــي  الرفاقيــة  العاقــات  إن 
الجدلــي للعاقــات االجتماعيــة عبــر ســياقها التاريخي 
المرتبــط بتطــور وعــي المجتمــع لذاتــه عبــر بحثــه 
عــن ســر وجــوده وموقعــه مــن خارطــة الكــون والحيــاة 

والــذي تطــور خــال توفيــره الحتياجاتــه.

وفــي المحصلــة، فــإن العاقــة الرفاقيــة هــي العاقــة 
الشــيوعي  المجتمــع  بهــا  يتســم  التــي  االجتماعيــة 
ــذي يكــون  ــة، وال ــة أشــكال العنصري ــي مــن كاف الخال
انتمــاء الفــرد فيــه للمجتمــع االنســاني التــي تحمــه 
العدالــة االجتماعيــة التــي تشــّكل الواقــع الــذي يعكــس 
أو  قطريــة  أو  لعشــيرة  والء  أي  يقــدم  وال  الصفــة 
قوميــة أو غيرهــا مــن المســتويات التــي ســبقت ظهــور 
ــى أن  ــة إل ــي، باإلضاف الوعــي المــادي العلمــي الجدل
الرفيــق يحمــل فــي ثنايــا شــخصيته المجســدة بــاإلرث 
ســبيل  فــي  قدمــت  التــي  التضحيــات  مــن  الطويــل 
الوصــول للعدالــة االجتماعيــة، وهــي بالتالــي تفــرض 
عليــه مجموعــة كبيــرة مــن االلتزامــات واالســتحقاقات 
فهــو الثــوري الخالــص، كذلــك يوجــب عليــه الممارســة 
الثورية في كل حركة وخطوة وفي كل موقف وحديث 
داخــل األســرة وفــي المجتمــع وداخــل دائرتــه النضاليــة 
الحزبيــة؛ فاألخــاق الرفاقيــة ليســت انتقائيــة، فيجــب 
أن يكــون خلــوق فــي الدائــرة الحزبيــة وداخــل األســرة 
وفــي المجتمــع وهــو صاحــب الشــخصية المتمكنــة 
الواثقــة الموازنــة المتصالحــة مــع ذاتهــا، فــإن شــعرت 
بــأي إخــال أو فقــدان فعودتــه للفكــرة التــي تحمــل 
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صيغتــه الجوهريــة فــي الرؤيــة والممارســة والفكــر 
للواقــع  الملمــوس  التحليــل  علــى  القائــم  المــادي 
الملمــوس القائــم علــى آليــة التفكيــر المــادي والنقــل 
عبــر الحــواس والتفصيــل والتجريــد داخــل الدمــاغ، 
ومــن ثــم انعــكاس الواعــي علــى الواقــع فــي دائــرة 
مســتمرة، فكلمــا تطــور الوعــي المــادي تكــرس وتعمــق 
ــى الوعــي كلمــا  ــة، وكلمــا تدن ــي الشــخصية الرفاقي ف
أهانت فكرها وحطت من قدرها وقدر أخاقها وقيمها 
وأهدافهــا، فليكــن طموحنــا دومــًا على المســتوى الفكر 

الــذي نحملــه مــن أجــل تحقيــق أهدافــه وغاياتــه.

اإلنســان إلــى آخــر السلســلة الحيويــة التــي تتمحــور فــي 
البحــث عــن جوهــر وجــوده.

أداتهــا  خــال  مــن  اســتطاعت  الماركســية  النظريــة  أمــا   
التحليليــة العلميــة الديالكتيكيــة قــراءة العاقــة الجوهريــة فــي 
تكويــن الظواهــر، والتــي أظهــرت حالــة الترابــط مــن التركيــب 
البســيط حتــى المعقــد بأعلــى مســتويات الظواهــر، فالقــراءة 
العلميــة للظواهــر االجتماعيــة تطــورت كظاهــرة طبيعيــة عبــر 
ــة  ــذي جعــل منهــا كتل ــوي ال ــة فــي عمــق الحي سلســلة طويل
طبيعيــة متفاعلــة مــع الطبيعيــة التــي تقــدم لهــا احتياجاتهــا 
األساســية والتــي تقاســمها علــى حســب احتياجهــا والــذي 
جعــل منهــا ظاهــرة تقطــع حاجاتهــا مــن الطبيعــة عبــر حالــة 
بيــن  أساســي  يعتبــر  والــذي  الموضوعــي،  الصــراع  مــن 
اإلنســان كظاهــرة طبيعيــة أنتجتهــا الطبيعــة والطبيعــة األم 
والــذي يتجســد بالبرنامــج السياســي بالهــدف االســتراتيجي 

االمميــة.

فمــا مــرت بــه المجتمعــات مــن احتــال أو رجعيــات قائمــة 
تمــارس بطشــها أصبــح الصــراع الفكــري ثانــوي ويتكــرس 
أجــل  مــن  المضطهــدة  والشــرائح  الطبقــات  بيــن  التحالــف 

الوقــوف أمــام الخطــر الدائــم والقائــم الــى حيــن زوالــه.

ــراد الحــزب الواحــد  ــن أف ــف االســتراتيجي بي ــه، فالتحال  وعلي
فقــط وتتحــدد المرحلــة بأنهــا مرحلــة تحــرر وطنــي ديمقراطــي 
حتى إســقاط الرأســمالية، لكون التحرر هدف يحدد اســتمرار 
تســلط الرأســمالية بــكل مكوناتهــا علــى الطبقــات المســحوقة 
التــي لهــا مصلحــة بــكل مكوناتهــا بإســقاط الرأســمالية بــكل 
مكوناتهــا، التــي يقــوم التناقــض الثانــوي بيــن هــذه المكونــات 
عليــه  العمــل  يجــب  الــذي  الفكــري  بالصــراع  يمثــل  الــذي 

وانجــازه أثنــاء الخــاص مــن التناقــض الرئيســي.
إن الوعي ضرورة متاحة وتنجز بمقدار إدراك وممارسة

ــى الســاحة والعــودة  ــل فاعــل عل ــكل فصي ســة هــذا الوعــي ل
إلــى إظهــار العاقــة بيــن أســس الحــزب، فالفكــر هــو الرؤيــة 
قصــة  بمعنــى  واإلنســان  والحيــاة  الكــون  لنشــأة  العلميــة 
الخلــق الماركســية الديالكتيــك إن جــاز التعبيــر، التــي مــن 
الكــون وجوهــر  تتــم اإلجابــة علــى جوهــر وجــود  خالهــا 
وجــود الحيــاة وجوهــر وجــود اإلنســان الــذي ظهــر بوجــود 
المجتمــع بظواهــره الثاثــة: االقتصادية كأساســية والسياســية 

ــق مــن وعــي  ــوري ُمنطل الحــزب الث
جوهــري للظواهــر

بقلم الرفيق األسير: أبو علي صاح

إن األســس التي يقوم عليها البناء تقوم على قاعدة الوعي 
الجوهــري للظواهــر بتركيبهــا البســيط حتــى أعلــى مســتوى 
ــى كل رفيــق منتمــي لهــذا  ــذي يســتوجب عل ــد، ال مــن التعقي
الحــزب أن يكــون مــدرك لهــا بشــكل متمكــن والئــق بمســتوى 
تصنيفــه »كعضــو حزبــي« فــي حــزب يشــّكل هيئتــه وأركانــه 
الطبقــة العاملــة والتــي تحتــاج لمــن يشــاركها فــي تنظيــم 
صفوفهــا ويحــل لهــا تناقضاتهــا ويجيبهــا علــى أســئلتها، وهــو 
يســتوجب مــن العضــو أن يثبــت حضــوره بشــكل دائــم عبــر 
حالــة فيزيائيــة ونفســية إلدارة شــؤونها وقيادتهــا المباشــرة 
بالمواقــف التــي تعبــر عــن نبضهــا واحتياجهــا الــذي مــن 
االدارة  قيــادة  الــى  ســتحولها  التــي  القاعــدة  تبنــي  خالــه 
ألعمالهــا؛  فاألســاس الفكــري للحــزب الثــوري هــو النظريــة 
الطبيعيــة  الظواهــر  لدراســة  عليهــا  الحــزب  يعتمــد  التــي 
ــه السياســية  ــى أساســها يجــدد رؤيت ــة والتــي عل واالجتماعي
والتنظيميــة والقيميــة واألخاقيــة واالجتماعيــة، ويجيــب علــى 
ــي أشــغلت البشــرية مــن لحظــة ظهــور  ــة التســاؤالت الت كاف
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كانعــكاس لحركتهــا والثقافيــة كأرشــيف لتطورهــا فــي وعــي 
الترابــط  مــن خــال  النمــط االجتماعــي  االنســان، ويتحــدد 
الجدلــي بينهمــا، فالرؤيــة الفكريــة ماركســية لســياق التطــور 

التاريخــي للظواهــر االجتماعيــة.

إن البنيــة التنظيميــة تحاكــي المفاهيــم الفكريــة فالديمقراطيــة 
التــي يفهمهــا الحــزب الثــوري الماركســي هــي العمــل علــى 
رفــع وعــي الجماهيــر ومســتوى إشــراكها فــي فــك تناقضاتهــا 
االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة مــن أجــل تمكينهــا مــن 
ــى تفتيــت  مواجهــة الرأســمالية التــي تجتهــد مــن جهتهــا عل
وحــدة المجتمــع  مــن خــال تجهيلــه والحاقــه فــي خدمهــا 
لفهــم  يقــوى  ال  فمجتمــع  مقاومــة،  أو  اعتــراض  أي  دون 
أن  يجــب  بهيكلتــه  فالتنظيــم  الجــواب،  يائمــه  ال  الســؤال 
يضــم كافــة قطاعــات المجتمــع التــي يجتهــد لارتقــاء بغايــة 
فالحالــة  لديهــا،  الكفاحــي  المســتوى  فهــم ظواهرهــا ورفــع 
الهرميــة الخلويــة التــي تحتكــم للمركزيــة الديمقراطيــة والقيــادة 
الجماعيــة والنقــد والنقــد الذاتــي وواجبــات وحقــوق األعضــاء 
تؤســس لبنــاء مجتمــع ديمقراطــي مصقــول بالقيــم والمفاهيــم 
الثوريــة الــذي يمضــي إلــى االشــتراكية والعدالــة االجتماعيــة 
التــي تعيــد الصــراع إلــى أساســه، فــإن نتيجــة دراســة األنظمــة 
االجتماعيــة عبــر تطورهــا التاريخــي بمــا فــي لذلــك فهــي 
يعــزز  الفــرد  فحكــم  الجماعيــة،  أي  الفــرد  حكــم  نقيضــة 
ــر مــن أدوات تلبــي  ــرى فــي الجماهيــر أكث الدكتاتوريــة وال ي
ــذ ســلطته  ــود تنف ــه وجن ــد مــن ثروات ــه وأســواق تزي احتياجات
ــرأي أو مشــورة الشــعب  ــي ال دون استشــارته أو إشــراكهم ف
جزئيــة  أي  عــن  تجــاوز  أو  انحــراف  فــأي  الجماهيــر،  أو 
مــن جزئيــات المبــادئ األساســية الثوريــة التنظيميــة مــن 
حيــث المســار نحــو الســلوك والممارســة الرأســمالية ســيفقد 
األعضــاء ثقتهــم فــي حزبهــم وثقــة الجماهيــر بالحــزب التــي 
مــن المفتــرض أن يكــون أفــراده قــادة الســلوك والممارســة 

بيــن الجماهيــر.
 إن المبادئ األساسية ليست مجرد عناوين للحفظ والتنظير 
بقــدر مــا هــي أعمــدة وروافــع يقــوم عليهــا البنــاء التنظيمــي 
وتحــدد مــن ممارســته خارطــة البنــاء للمجتمــع الشــيوعي 
المســتقبلي، بمــا يخلــق حــق للجماهيــر بالمشــاركة فــي حــل 
ــة،  ــة والسياســية والثقافي انشــغاالتها وتناقضاتهــا االقتصادي
والمبــادئ األساســية هــي التــي تؤســس ممارســة هــذا الحــق 
الــذي هــو حــق طبيعــي ألي إنســان بكونــه جزء من المنظومة 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة التــي تحيــط 
به، وإن حرمانه من المشاركة في التقرير بشأنها، ستكرس 
لديــه الامبــاالة بشــأنها وفقــدان المســؤولية باتجاههــا، األمــر 
ــى  ــذا يجــب الحــرص عل ــا الثــوري، ل ــذي سيســتهدف حزبن ال
مشــاركته فــي التقريــر بهــا اســتنادًا علــى حقــه بالمشــاركة، 
ارتباطــًا بأنــه كلمــا تــم اشــراكه وتأهيلــه كلمــا زاد الوعــي لديــه، 
وكلمــا كان فــي طليعــة الجماهيــر التــي يقودهــا للخــاص، 
فــكل فــرد مــن أفــراد هــذا التنظيــم يمثــل الحــزب بكافــة هيئاتــه 
وأركانــه وأخاقياتــه ورؤيتــه السياســية، فالعضــو يجــب أن 
يكــون فــي حالــة إطــاع دائــم عــن حالــة مفاهيمــه والتــي 
يجــب أن تكــون مقرونــة مــع الممارســة، ففهــم الوعــي دون 
ــى  ــع وســيعيد العضــو إل ــى الواق ممارســة يشــّكل انقــاب عل
حالــة مــن الفوضويــة والتجريــد الــذي يــزرع بــذور الشــكك 
فــي إمكانيــة الخــاص مــن اليــأس واإلحبــاط الــذي يقــوم بــه، 
وبذلــك تصبــح موضوعــة تحفيــز الطاقــات دون طائــل أو 
ــو كان  ــل ول ــراغ والســماح إلحــال بدي ــز مــا يؤســس لف تركي
أقــل شــأنًا، فالطبيعــة ال تقبــل الفــراغ فاحــرص علــى أال تكــون 

الفــراغ الــذي يتســلل مــن خالــه الشــك.

مداخلة
إلــى  الطريــق  هــو  الكتالونــي  الواقــع 

ل الســتقا ا
بقلم الرفيق األسير: شادي الشرفا

نحــاول فــي هــذه المداخلــة تســليط الضوء على واقع الظروف 
االســتقال   الكتالونــي  البرلمــان  إعــان  إلــى  أدت  التــي 
عــن إســبانيا وتداعيــات هــذا اإلعــان ســواء علــى اإلقليــم 

الكتالونــي أو علــى إســبانيا نفســها. 

األســباب  حــول  المطروحــة  األســئلة  علــى  تجيــب  كمــا 
الحقيقيــة التــي تقــف وراء دعــاوي االنفصــال مــا بيــن األبعــاد 
التاريخيــة أو االقتصاديــة االجتماعيــة والسياســية، وبالتالــي 
ــة لمركبــات دعــاوي  ــراءة أولي ــم ق تســعى هــذه المقالــة لتقدي
االنفصــال، وأن تشــخص مــن دون اإلســهاب فــي التفاصيــل 
طبيعــة التحــّوالت فــي أوروبــا  ونمــو الظواهــر االقتصاديــة 
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ــى المســتقبل. ــدة فيهــا ومــدى تأثيرهــا عل العدي
أوروبا تلبس رداء القومية:

تعيــش الســاحة األوروبيــة جملــة مــن األحــداث السياســية 
ــم تنعكــس علــى مســتوى إســبانيا  االجتماعيــة االقتصاديــة ل
ــم  ــة وربمــا العال ــارة االوروبي ــى الق ــل عل ــا فحســب ب وكتالوني
لقــوى  مضطــرب  نمــو  األخيــر  العقــد  شــهد  فقــد  اجمــع، 
جماهيريــة متعــددة التلويــن فــي أوروبــا، مــن صعــود اليميــن 

المحافــظ إلــى اليميــن الفاشــي أو الليبرالــي.

وصحيــح أن هــذه التيــارات كانــت دومــًا حاضــرة جغرافيــًا، 
لكــن واقــع صعودهــا الملفــت فــي األوقــات االخيــرة جعلــت 
التــي  الباحثيــن محاولــة معرفــة المســببات الحقيقيــة  مــن 
تقــف ورائهــا فــي القــارة األوروبيــة، لدرجــة أن البعــض يشــبه 
هــذه الحالــة بمطلــع القــرن الماضــي الــذي شــهد صعــودًا 
دراماتيكيــًا لقــوى فاشــية ونازيــة ســاهمت فــي تأســيس ظهــور 
الحــرب العالميــة والتــي راح ضحيتهــا حوالــي خمســين مليــون 

شــخص.
تشــهد أوروبــا الرأســمالية متغيــرات بنيويــة حــادة لعــل أبرزهــا 
يتجلــى فــي إعــادة التنــوع الطبقــي لعــدة شــرائح اجتماعيــة 
باتــت تشــعر بأنهــا تخســر موقعهــا الطبقــي فــي البرجوازيــة 
المعاصــرة والركــود والتضخــم، مــن جهــة أخــرى أدت إلــى 
احتياجــات  لتلبيــة  الحكومــي  الــدور  وانكمــاش  تراجــع 
ومتطلبــات اإلعانــة االجتماعيــة ممــا زاد الفجــوة بشــكل حــاد 
ــة  ــى الســطح مقومــات الخــروج مــن الحال دون أن تتــرك عل

االجتماعيــة.

وقــد قــاد هــذا تلقائيــًا إلــى ظاهــرة إحبــاط سياســي وشــعور 
ــى  ــة النظــام الرأســمالي المعاصــر بحاجــة إل ــأن طبيع عــام ب
تغييــرات جوهريــة وتجديــد نوعــي للخــروج مــن األزمــة الحالية 

ــة،  ــة واالجتماعي ــاد السياســية واالقتصادي ذات األبع
وقــد عــززت منظومــة االتحــاد االوروبــي عن تفتيت المخاوف 
نحــو المســتقبل أو ربمــا ســاهمت فــي تخنــدق بعــض القــوى 
االقتصاديــة  القــوى  أن  بدعــوى  االنفصــال  مطلــب  خلــف 
الكبــرى فــي االتحــاد والســيما ألمانيــا هــي المســتفيدة األخطــر 
اقتصاديــًا علــى حســاب باقــي األقطــار، وبمعنــى أن  ألمانيــا 
باتــت تصــادر حتــى  القــرار السياســي للــدول األعضــاء ممــا 
يحــد ذلــك مــن معانــي مرتبطــة بمركــب الســيادة، و مــا يســبب 

ذلــك مــن إهانــة للشــعور القومــي.

ولقــد ســاهمت موجــة الهجــرات الجماعيــة إلــى الشــمال مــن 
دول العالــم الثالــث فــي تنامــي األزمــة االقتصاديــة وبالتالــي 
عــزف األحــزاب القوميــة الفاشــية علــى نغــم كراهيــة األجنبــي 
والــذي )يحــد مــن فــرص العمــل وينشــر التطــرف. كمــا يؤكــد 

الطابــع المســيحي ألوروبــا. 

أدخلــت  والتحريــض  مــن شــعارات  االدعــاء وغيرهــا  هــذا   
قطاعــات جماهيريــة واســعة فــي أوروبــا فــي قوقعــة كــره 
األجنبــي وخطورتــه المفترضــة علــى مســتقبل البــاد، رغــم أن 

أوروبــا تحــوي أكثــر مــن 500 مليــون مواطــن.
ليســت  لهــا  العــداء  وموجــة  األخيــرة  الهجــرة  موجــات  إن 
ســوى اســهام بســيط فــي تنامــي القــوى المتطرفــة فــي القــارة 

األوروبيــة.

 وبعيــدًا علــى أن أوروبــا تتحمــل قســطًا وافــرًا )للتســونامي 
السياســية  وأخطاءهــا  الجماعيــة  الهجــرات  تســونامي   )
وقســوتها  وتقاطعهــا مــع االســتراتيجية االمبرياليــة األمريكيــة 
بالتعامــل مــع المحيــط إال أنهــا تــدرك أن هنــاك مســببات 
أخــرى وراء االنســداد الهائــل للقــوى اليمينيــة التــي تدعــو 
لاتصــال واالحتــكاك منهــا االجتماعيــة والسياســية وأيضــًا 

. االقتصاديــة 

ازدحام قوى االقتصاد:
قــل بريــق االتحــاد األوروبــي والــذي بــات يعانــي مــن أســباب 
عــدة ال تبشــر، ولــم تعــد الــدول األوروبيــة تتســابق بالحصول  
علــى عضويــة االتحــاد خاصــة بعــد نشــوء مجموعــة مــن 
المعضــات  باتــت تســتدعي إعــادة صياغــة مجموعــة مــن 
ــود عمــل االتحــاد،  ــي تق ــة الت ــة والتنظيمي اإلجــراءات اإلداري
تضمــن بهــا االســتفادة الجماعيــة والعادلــة لكافــة األقطــار 

علــى حــد الــدول.

 لكــن أي هيكلــة جديــدة قــد تعنــي مــن جملــة مــا تعنيــه أن 
تتحــول الــدول األكثــر إنجــازًا إلــى جمعيــات خيريــة داعمــة 
للــدول األكثــر فقــرًا فــي االتحــاد، أي تخلــي الــدول الصناعيــة 
التجــارة  ابتاعهــا بحصــة األســد مــن فوائــد  الكبــرى عــن 
ــات  ــورو والعمــل نحــو إعــادة عاق ــي نطــاق الي المفتوحــة ف
ــدرًا مــا مــن  المســاواة، ــة تحقــق ق ــع بطريق ــاج والتوزي اإلنت
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لــذا ال عجــب أن تتعــاون أحــزاب يمينيــة وأخــرى يســارية 
ورغــم التباينــات بيــن طبيعــة األحــزاب )االنفصاليــة( علــى 
أرضيــة دعواتهــا للخــروج مــن االتحــاد فإن ) حزب االســتقال 
اليمينــي ( البريطانــي كان المؤيــد األبــرز فــي االنفصــال عــن 
االتحــاد، يليــه حــزب  » الجبهــة الوطنيــة اليمينــي الفرنســي 
الــذي تقــوده الفاشــية “مارليــن لوبــان« والــذي فاجــأ الجميــع 
بحصــده أصواتــًا فــي االنتخابــات الفرنســية الســابقة ونجــاح 
لوبــان فــي الذهــاب إلــى جولــة ثانيــة مــع ماكــرون وخســارتها 
أمامــه، فقــد كان هــذا الحــزب الفرنســي مــن أشــد المطالبيــن 
ــود ألحــزاب  ــي. هــذا الصع باالنســحاب مــن االتحــاد األوروب
يمينيــة يؤكــد تنامــي األحــزاب اليمينيــة فــي باقــي دول اليــورو 

وصعودهــم للحكــم بشــكل ملفــت ومهــدد لمســتقبل اليــورو.
 وعــدا علــى دعــوات االنفصــال مــن االتحــاد االوروبــي فــإن 
بعــض األقطــار االوروبيــة نفســها تعانــي مــن تنامــي الشــعور 
نفســها  علــى  االتــكال  إلــى  والداعيــة   لألقليــات  القومــي 

واالنســحاب مــن االتحــاد األوروبــي.

وحالــة كتالونيــا ليســت األولــى التــي تبغــي االنفصــال 
تدعــو  التــي  األقليــات  أبــرز  وإليكــم  إســبانيا،  عــن 

لانفصــال واالســتقال وهــي:  

وتدعــو  مليــون   5,4 ســكانها  وعــدد  اســكتلندا 
بريطانيــا. عــن  لانفصــال 

ويلــز وعــدد ســكانها 3,1 مليــون  واالســتطاعات 
تــدل علــى أن بضــع مــن الســكان يريــدون االنفصــال 
التــام عــن بريطانيــا، وفيمــا يطالــب الباقــي بزيــادة 
صاحيــات برلمانهــم بمــا يــؤدي إلــى حكــم ذاتي كامل. 
الباســك وعــدد ســكانه 3 مليــون، وقــد عــاش الباســك 
صدامــًا مســلحًا مــع إســبانيا مــن أجــل االســتقال. 
وهــو اآلن يطالــب باالنفصــال الكامــل رغــم تمتعــه 

بحكــم ذاتــي واســع الصاحيــات. 
وتطالــب  ألــف   630 ســكانها  وعــدد  كورســيكا، 

الفرنســي. الحكــم  مــن  االســتقال 

سيســيليا وعــدد ســكانها 5 مليــون الغالبيــة تطالــب 
باســتقال كامــل للجزيــرة.

ــم  ــب بحك ــون وتطال ــا وعــدد ســكانها 10 ملي دونباري

ــا. ذاتــي عــن إيطالي

جنــوب تيــرول، وعــدد ســكانها 510 ألــف نســمة، 
ويطالبــون الحكومــة اإليطاليــة بتوســيع صاحيــات 

الحكــم الذاتــي.

فانــدرز ، وعــدد ســكانها 6,4 مليــون ويطالــب هــذا 
القطــاع الغنــي االســتقال عــن بلجيكيــا. 

جــزر الفــارو، عــدد ســكانها 50 ألــف يتمتعــون بحكــم 
ذاتــي ويطالبــون باالنفصــال عــن الدنمارك.

غيليســيا قطــاع فــي إســبانيا ويتمتعــون بحكــم ذاتــي 
ثقافــي حيــث لديهــم لغــة وثقافــة خاصــة ويطالبــون 

االنفصــال عــن إســبانيا.
تطالــب  التــي  األقاليــم  مــن  بعــض  اســتعرضنا  لقــد 
باالنفصــال لكــن يجــب أن نشــير أن جــزء مــن أســباب 
االنفصــال تعــود جذورهــا إلــي األزمــة الماليــة عــام 

.2008

تداعيات األزمة المالية والهزات االرتدادية:
كاتالونيــا  فــي  يحــدث  مــا  فصــل  باإلمــكان  ليــس 
وباقــي األقاليــم التــي تدعــو لاســتقال عــن العوامــل 
األزمــات  تفاقمــت  فقــد  وتجلياتهــا،  االقتصاديــة 
االقتصاديــة خاصــة بعــد األزمــة الماليــة خاصــة التــي 
هــذه  تداعيــات  زالــت  ومــا   . عــام 2008  حدثــت 
األزمــة وارتداداتهــا واهتزازاتهــا مســتمرة حتــى اليــوم. 
وقــد تحــدث عــدة خبــراء فــي االقتصــاد حــول هــذا 
الموضــوع بالتأكيــد أن صــدى هــذه األزمــة ســتدوي 

لعــدة عقــود قادمــة. 

االزمــة الماليــة ليســت مجــرد فقاعــة ماليــة أو أزمــة 
عقاريــة ســتدوم، إنمــا هــي أزمــة تطــال المؤسســة 
الرأســمالية المعاصــرة والنظــم الرأســمالية، وبالتالــي 
توصــف بأنهــا أزمــة بنيويــة حــادة لطبيعــة النظــام 

الرأســمالي نفســه ومازمــة لــه.

عــدة دول  األزمــة بظالهــا علــى  هــذه  ألقــت  لقــد 
منهــا ايرلنــدا واليونــان وإســبانيا. وقــد كادت اليونــان 
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ــي بعــد أن أنتجــت  أن تنســحب مــن االتحــاد االوروب
األزمــة حكومــة يســارية )راديكاليــة( حســب الوصــف 
األوروبــي. وبالتالــي فــإن أزمــة كاتالونيــا مــا هــي 

ســوى امتــداد لألزمــة الماليــة اإلســبانية.

كانــت إســبانيا عــام 2008 مــن أشــد المتضرريــن 
مــن األزمــة الماليــة العالميــة، وقــد كانــت خانقــة إلــى 
درجــة االنهيــار الكامــل فــي قطــاع األعمــال واالنفجــار 
فــي قطــاع االئتمــان، وكمــا انخفضــت قيمــة الســندات 
الحكوميــة إلــي أقــل المســتويات العالميــة، وأغلقــت 
عــدة شــركات وبنــوك، وكادت عــدة بنــوك أن تعلــن 
إفاســها لــوال التدخــل الحكومــي وأخيــرًا ارتفعــت نســبة 

البطالــة إلــى أكثــر مــن %20. 

وبــذروة تداعيــات األزمــة صعــدت إلــى الحكــم فــي 
وفرضــت   2011 عــام  محافظــة  حكومــة  إســبانيا 
شــروط  مــع  للتجــاوب  صارمــة  تقشــف  سياســة 
بقطاعــات  أضــر  ممــا  المذلــة،  األوربيــة  القــروض 

. اليونــان  مــع  جــرى  كمــا  واســعة  جماهيريــة 

الكتالونــي مــن هــذه السياســة  وقــد عانــى اإلقليــم 
ــدة ســنوات لكنهــا اســتطاعت النهــوض  التقشــفية لع
واالنتعــاش اقتصاديــا أســرع مــن إســبانيا نفســها.

فــي  المحلــي  المجمــل  وصــل   2016 عــام  فــي   
كاتالونيــا إلــى أعلــى مســتوياته بخــاف إســبانيا الــذي 
بقــى الناتــج المحلــي فــي ادنــى ممــا كان عليــه قبــل 
األزمــة رغــم أنهــا كانــت ثالــث دولــة فــي االتحــاد بعــد 

ألمانيــا و فرنســا .

 كان لكتالونيــا وحدهــا نصيــب األســد مــن هــذا الناتــج 
وهــو 223,6 مليــار يــورو أي أكثــر مــن البرتغــال 
واليونــان، أي أن إقليــم كاتالونيــا ينتــج 20 % مــن 
الناتــج المحلــي رغــم أن عــدد ســكانها يشــّكلون 16 
ــي مــن أصــل  ــون كاتالون % مــن إســبانيا ) 5,5 ملي
مــن ربــع  اكثــر  إســباني(. كمــا أن  46,5 مليــون 
االســتثمار األجنبي موجود في كاتالونيا والتي تمتلك 

ــي الصــادرات اإلســبانية. حصــة 25 % مــن إجمال
 بتعبير آخر، فإن كاتالونيا تشّكل القطاع االقتصادي 

الرئيســي إلســبانيا، لذلــك فــإن حكومــة مدريــد تريــد أن 
ــي  ــام باق ــوب إلطع ــرة الحل ــة البق تكــون هــذه المقاطع

القطاعــات علــى حســاب نموهــا واحتياجاتهــا .
 

الجذور التاريخية للصراع:
فــي  خاصــة  القومــي  واالرث  الشــعور  أن  شــك  ال 
كاتالونيــا عريــق وممتــد الجــذور ومقومــات الشــعب 
مكتملــة، فلديهــم التاريــخ والثقافــة واللغــة والقوميــة، 
كمــا لديهــم التعبيــر السياســي الــدارج، وال شــك أن 
الحــزب الحاكــم فــي كاتالونيــا قــد لعــب علــى وتــر 
اإلســبانية  الحكومــة  بــأن  القناعــة  القوميــة وعــزز 

فاســدة.

 وقــد قــام الحــزب علــى مــدار ســنوات بتغذيــة الشــعور 
االقتصــادي  الخــاف  ظــل  وفــي  وتعزيــزه،  القومــي 
القوميــة  مــع حكومــة مدريــد وتحــت مظلــة  الحــاد 
اســتطاع الحــزب الحاكــم بنــاء تحالــف يضــم قــوى 
متباينــة تدعــو لانفصــال. لــذا تعاظــم التحالــف بيــن 
القومييــن واليســاريين وأيضــًا الليبرالييــن والذيــن بــرز 
بــأن  منهــم  اعتقــادًا  االســتقال  تؤيــد  نخبــة  منهــم 
مــن  ليبراليــة  أكثــر  دولــة  إقامــة  فــي  يكمــن  الحــل 
الناحيــة االقتصاديــة وأقــل بيروقراطيــة  وأقــل خــاف 
لكــن  الدنماركــي،  النمــوذج  غــرار  علــى  حكومــي 
الشــعور القومــي لــه ارهاصاتــه فــي هــذا اإلرث الغنــي 
الحافــل، فهــذا اإلرث التاريخــي يمتــد جــذور الصــراع 
فيــه إلــى القــرون الوســطى عندمــا كانــت كاتالونيــا 
مملكــة ناجحــة و ممتــدة تتصــل إلــى مســاحات واســعة 
إلــى جنــوب فرنســا وإيطاليــا وكانــت قــوة اقتصاديــة 
هائلــة تســيطر علــى العديــد مــن جــزر البحــر األبيــض 

المتوســط. 
وعنــد صعــود الكاســتليانين )المملكــة التــي نشــأت فــي 
إســبانيا( تــم توحيــد المملكــة قصــرًا، وضــم االقليــم 
مباشــرة  ذلــك  تلــى  األخــرى،  واألقاليــم  الكاتالونــي 
سياســة التصعيــد العرقــي بحــق المســلمين واليهــود 

عــام 1462.

واســتمرت سياســة الماحقــة والعــداء ضــد التنظيــم 
ــة وتــم  الكاتالونــي حتــى تــم اســقاطهم لســنوات طويل



39

�ة �ةصدى الحر�ي صدى الحر�ي صــادرة عــن فــرع اجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني يف الســجون

محاربــة  تــم  وكمــا  ومنهجيــًا،  تدريجيــًا  اضعافهــم 
معالمهــم القوميــة والثقافيــة لدرجــة منعهــم من مزاولة 

ــة الخاصــة بهــم اللغ
.

 واســتمرت معانــاة اإلقليــم وكانــت الــذروة عام 1914 
وبعــد صــراع مــد وجــزر مــع المملكــة اإلســبانية أكثــر 
فرانكــو(  )فرانســكو  الفاشــي  اســتطاع  قرنيــن  مــن 
احتــال كاتالونيــا عــام 1940 عبــر قواتــه القوميــة، 
وتــم إدانــة الرئيــس الكاتالونــي )ليوايــس كومباينــس( 
بتهمــة قيــادة تمــرد عســكري وتــم الحكــم عليــه رميــًا 

بالرصــاص ليعــود مسلســل االضطهــاد مــرة أخــرى.
الكاتالونيــة  الوطنيــة  الحركــة  قمــع  فــي  الفشــل  إن 
والســيما الماركســية منهــا أجبــر الحكومــة اإلســبانية 
علــى االعتــراف بالحكــم الذاتــي  لإلقليــم عــام 1979 
واســتمر النضــال الكاتالونــي _ الســلمي فــي الغالــب 
_حتــى اســتطاع فــي عــام 2010 التوصــل إلــى اتفاق 
مــع الحكومــة اإلســبانية اليســارية آنــذاك بتوســيع 

نطــاق صاحيــات الحكــم الذاتــي، 
حيــث  طويــًا  تســتمر  لــم  الكاتلونييــن  فرحــة  لكــن 
قامــت المحكمــة الدســتورية بإلغــاء االتفــاق بعــد أيــام 
فقــط مــن توقيعــه وادعــت المحكمــة أن ذلــك االتفــاق 

يتناقــض مــع الدســتور اإلســباني.
تدخلهــا  الدســتورية أن  المحكمــة  تــدري  تكــن  لــم   
الخطير في اتفاق سياســي كهذا ســيؤدي بعد ســنوات 
إلــي تنامــى القــوى التــي تطالــب فــي االســتقال وليس 

مجــرد حكــم ذاتــي كامــل الصاحيــة .
كاسيكو برشلونة مدريد:

كتالونيــا  إقليــم  فــي  السياســيون  الزعمــاء  اتفــق 
االســباني علــى المضــي قدمــًا فــي مشــروع إجــراء 
اســتفتاء فــي اإلقليــم حــول انفصالــه عــن إســبانيا 
فــي التاســع مــن نوفمبــر / 2014 متحديــن بذلــك 
الموانــع القانونيــة التــي وضعتهــا مدريــد فــي طريــق 
هــذا المســعى. ويأتــي هــذا القــرار  مــن أجــل الســماح 

للســكان بممارســة حقهــم فــي التصويــت.
أكــدت  قــد  الدســتورية اإلســبانية  المحكمــة  وكانــت 
مشــروع  قانونيــة  فــي  النظــر  ســتعيد  أنهــا  حينهــا 
االســتفتاء، ممــا يعنــي تعليــق إجرائــه إلــى أجــل غيــر 

مســمى.
كمــا أكــدت الحكومــة اإلســبانية أنهــا ســتعود الــى 
المحكمــة وتطلــب منهــا حظر تشــكيل اللجنة المشــرفة 

علــى إجــراء االســتفتاء.

وكــرر ممثلــو الكتــل البرلمانيــة األربــع التــي تؤيــد 
ــر نيتهــم  ــر المصي ــي تقري ــا حقهــا ف ممارســة كتالوني

فــي المضــي قدمــا بمشــروع االســتفتاء.

وبعــد أقــل مــن عــام أجريــت االنتخابــات البرلمانيــة 
فــي اإلقليــم يــوم 27 ســبتمبر 2015. وقــد فــازت 
القــوى الكاتالونيــة ذات النزعــة االنفصاليــة بالغالبيــة 
المطلقــة داخــل البرلمــان بعدمــا ربــح حــزب »معــا 
 )Junts pel Sí )بالكتالونيــة:  نعــم«  أجــل  مــن 
)بالكتالونيــة:  الشــعبية«  الوحــدة  »ترشــيح  وحــزب 
Candidatura d’Unitat Popular( اليســاري 
المتطــرف بغالبيــة نســبية تقــدر بحــدود 48% مــن 
األصــوات. وبهــذا صــار حــزب »معــًا مــن أجــل نعــم« 
ــي.  ــي البرلمــان الكاتالون ــر ف الحــزب السياســي األكب
وأعلــن مــن العاصمــة برشــلونة بدايــة العــام 2017 
عــن إقامــة اســتفتاء رغــم معرفتــه بالرفــض اإلســباني  
وتهديدهــا بإجــراءات قاســية، والــذي كانــت نتائجــه 

شــبه محســومة بنجــاح المؤيديــن لانفصــال.

وفــي األول مــن أكتوبــر لهــذا العــام حصــل االســتفتاء 
الــذي كانــت نتائجــه لصالــح االنفصــال رغــم معارضــة 
بعــض القــوى الكاتالونيــة والتــي قاطعــت االســتفتاء 
قوانيــن  إلــى  مســتندة  قانونــي  غيــر  أنــه  بدعــوى 
كاتوليكيــة والتــي تســتوجب تصويــت أغلبيــة الثلثيــن 

ــم. ــة االقلي ــر لمكان ــح أي تغيي مــن البرلمــان لصال
ويبــدو أن هــذه المرحلــة حشــدت مزيــدًا مــن الشــعبية 
بعــد حصــول االســتفتاء كنتــاج للمخــاوف االقتصاديــة 
والتــي عززهــا موقــف االتحــاد األوروبــي الســتقال 
اإلقليــم، علمــًا أن أكثــر مــن 90 % مــن الناخبيــن 
صوتــوا لصالــح االســتقال، لكــن نســبة التصويــت 
كانــت منخفضــة نســبيًا ولــم تتجــاوز 42 %، مــع 

األخــذ بالحســبان مقاطعــة المعارضــة لــه.
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ــك إســبانيا  ــث وجــه مل ــد قاســيًا حي ــد كان رد مدري لق
حكومــة  بــه  اتهــم  تصريــح  الســادس«  »فيليــب 
الرئيــس الكاتالونــي »بدوجــون« والمكونــة مــن 16 
وزيــر بالخيانــة ، وقــال »أن كاتالونيــا كانــت وســتبقى 
جــزءًا ال يتجــزأ مــن إســبانيا«، وعلــى ذات النغمــة راح 
رئيــس وزراء إســبانيا »راخــوي« يهــدد باســتخدام بنــد 
رقــم 155  فــي الدســتور اإلســباني الــذي يســمح 
وقــد  بالدســتور.  أخــل  إذا  الذاتــي   الحكــم  بإلغــاء 
نفــذت الحكومــة اإلســبانية تهديدهــا عبــر إجــراءات 
ــن  ــات المتظاهري صارمــة وقاســية قمعــت خالهــا مئ
المؤيديــن لانفصــال والمندديــن بإجــراءات الحكومــة 
بحــق اإلقليــم، حيــث أصيــب فــي هــذه المظاهــرات 
أكثــر مــن 850 شــخص أصيــب منهــم بالرصــاص 
الحــي، وتــم اعتقــال العشــرات. وهــذا لــم يتوقعــه أحــد 
كمــا لــم يتوقــع أحــد أن تصــادر الشــرطة اإلســبانية 
19 صنــدوق اقتــراع مــن أصــل 2000 صنــدوق كان 

ــا. ــي كاتالوني مــع لاســتفتاء ف

وفي الشــوط األخير من  كاســيكو مدريد _ برشــلونة  
الكاتالونــي  البرلمــان  يعلــن   10/27 فــي  تحديــدًا 
االســتقال وبعدهــا يعلــن البرلمــان اإلســباني تنفيــذ 
بنــد 155 وحــل البرلمــان الكاتالونــي، وإقالــة الرئيــس 
» بدوجــون« الــذي هــرب إلــى بلجيــكا بعــد إعــان 
إســبانيا أنــه متمــرد ومطلــوب للعدالــة،  وأيضــًا إقالــة 

حكومتــه وإلغــاء الحكــم الذاتــي .

العامل االقتصادي هو مفجر األحداث 
يــدرك الكاتالونيــون أنهــم يتعاملــون مع غالبية يمينية 
المدريــدي  الملكــي  القصــر  تســيطر علــى  إســبانية 
والتــي تــرى فــي كاتلونيــا جــزءًا أصيــًا مــن إســبانيا، 
لكنهــم يدركــون فــي نفــس الوقــت حــدود قــدرة  ســلطة 
مدريــد فــي الســيطرة المباشــرة علــى اإلقليــم  فــي كافــة 
مضامينهــا اإلداريــة مثــل الشــرطة المحليــة والقضــاء 
ووزارة الماليــة والضرائــب والنظــام الحكومــي وغيرهــا. 
هــذه المضاميــن اإلداريــة هــي خطــوط حمــراء لــدى 
الكاتولونييــن بمــن فيهــم المعارضــة التــي تــدرك حجــم 
الفســاد الــذي ســتصدره مدريــد لهــم عــن التخــوف مــن 

ــال مباشــر   ــد كســلطة احت التعامــل مــع ســلطة مدري
يســتوجب المقاومــة العنيفــة رغــم تصريــح بودجمــون 

: )مقاومــة ديمقراطيــة ( علــى حــد تعبيــره.

وبغــض النظــر عــن المواقــف المتبادلــة حاليــًا بيــن 
مدريــد وبرشــلونة عــن األبعــاد التاريخيــة المختلفــة 
حــول  تتمحــور  لألحــداث  الحقيقــي  المفجــر  فــإن 
ــن شــعور عــام  ــدى الكاتولونيي ــد االقتصــادي، فل البع
إســبانيا  يمولــون عاصمــة  أنهــم  يســتحوذهم وهــو 

والتــي تنهــض ببــطء مــن أزمتهــا الماليــة . 
إن المســاحة اإلجماليــة إلقليــم كاتالونيــا ال تتجــاوز 
32108 كيلــو متــر مربــع  وال تّشــكل هــذه المســاحة 
ســوى  %6,3 مــن المســاحة الكليــة إلســبانيا، و16 
% مــن عــدد الســكان، لكــن مــع ذلــك كاتالونيــا تعتبــر 
ــة ومتطــورة،  ــم وهــي ناجحــة وغني ــى األقالي مــن أغن
منظمــة،  اقتصاديــة  امبراطوريــة  تعتبــر  أنهــا  بــل 
نراجــع  أن  علينــا  المعادلــة  هــذه  نســتوعب  ولكــي 
معــدالت النمــو اإلســباني، فالتصديــر يعتبــر أحــد أهــم 
األســباب الرئيســية للنهــوض واالنتعــاش االقتصــادي  

اإلســباني.

أحــد أهــم أســباب الخــاف هــو أن برشــلونة تنقــل 50 
% مــن عائــدات الضرائــب للحكومــة اإلســبانية والتــي 
بدورهــا تقــرر مــا تصرفــه كاتالونيــا مــن أجــل تطويــر 
البنــى التحتيــة والخدمــات الحكوميــة المختلفــة، أي 
أنهــم ال يســترجعون حصتهــم كمــا يعتقــدون لذلــك 
يشــعر الكاتالونيــون أنهــم بحاجــة إلــى ســيادة الحكــم 
الذاتــي فــي اإلقليــم  حيــث يحتفــظ هنــاك بكافــة العوائــد 

للكاتولونييــن أنفســهم .

رغــم أن إقليــم كاتالونيــا غنــي إال أنــه يواجــه اآلن 
أزمــة حقيقيــة فــي تجديــد وتطويــر قطــاع المواصــات 
)مطارات – قطارات – شوارع – موانئ ( ألن الحكومة 
اإلســبانية تحجــب عنهــم حصتهــم المســتحقة، أمثلــة 
علــى ذلــك هــو تعطيــل إســبانيا تطويــر وتجديــد أحــد 
ترميــم  إلعــادة  بحاجــة  التــي  الرئيســية  المطــارات 
وتوســيع، فيمــا تطلــب حكومــة مدريــد الســيطرة عليــه 
ــا  ــم كاتالوني ــدات إقلي ــى أهــم عائ بهــدف الســيطرة عل
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كتالونيــا عبــر  مــن زاروا  الســياحة، علمــًا أن  مــن 
المطــار فــي عــام 2012 حوالــي 44 مليــون ســائح 

وهــذا رقــم خيالــي نتيجتــه عائــد كبيــر إلســبانيا. 

وهــذا ينطبــق مــع  عشــرات القوانيــن التــي أصدرهــا 
البرلمــان الكاتالونــي مثــل قانــون التدفئــة الشــتوية، 
والــذي تــم إلغائــه مــن قبــل الحكومــة اإلســبانية. وهــذا 
أيضــًا ينطبــق علــى إصــدار إســبانيا فيتــو لعــدة قوانين 
ليبراليــة أصدرهــا البرلمــان الكاتالونــي مثــل قوانيــن 

الســماح للــزواج المثلييــن وغيرهــا مــن القوانيــن.
 

إن مجمــل االســتفزازات ضــد اإلقليــم جــاءت  بموجــة 
اإلســبانية  الحكومــة  ضــد  الفســاد  فضائــح  مــن 
والديــوان الملكــي، حيــث التصقــت بحكومــة مدريــد 

والفشــل.  والبيروقراطيــة  الفســاد  تهمــة 

ــًا  ــة النمــط الرأســمالي تختلــف جوهري ــع الحــال فــي تركيب واق
عــن ظاهرهــا المتفاعــل فــي وعــي المجتمــع ووجدانــه بســبب 
االســتعباد والتقســيم والتفتيــت وحصــر الثــروات فــي أيــادي 
ــي  ــى حصــر الفــرص ف ــة إل ــراد، باإلضاف ــة مــن األف ــة قليل ثل
التعليــم والتوظيــف والعــاج واإلنمــاء االقتصــادي والثقافــي 

والسياســي.

إن الصــراع القائــم فــي المجتمــع هــو صــراع طبقــي بيــن 
طبقــة رأســمالية تمــارس قمعهــا واضطهادهــا وتســلطها علــى 
الســواد األعظــم مــن المجتمــع بمــا فيــه نفســها اســتراتيجيًا، 
والمــرأة جــزء مــن المنظومــة االجتماعيــة ُتضطهــد وَتضطهــد 
بمقــدار عــزل اإلنســان عــن همــه العــام مــا دفعــه وحصــره فــي 
ــم تتطــور النزاعــات الخاصــة داخــل  الهــم الخــاص،  ومــن ث
الــذات وتحّولهــا إلــى مجتمــع مســتقل يتمحــور حــول الدائــرة 
كل  بهــا  يقــوم  أدوار  بمثابــة  والمــرأة  فالرجــل  الشــخصية؛ 
منهمــا مكمــان لبعضهمــا فــي مســيرة الحيــاة، كلمــا شــكلت 
هــذه األدوار الجدليــة طبيعيــة فــي التطــور كلمــا اســتقرت 
الظاهــرة االجتماعيــة وتطــورت بشــكل يرتقــي بهــا إلــى تلبيــة 
كافــة االحتياجــات األساســية للمجتمــع، فترســخت العدالــة 
االجتماعيــة وســقطت الفــروق الامنطقيــة التــي فرضتهــا 
الملكيــة الخاصــة علــى العاقــات االجتماعيــة، والتــي أظهــرت 
بدورهــا نديــة الرجــل للمــرأة بديــًا لحالــة وجودهمــا الجدلــي، 
ولحقــت بهــا األلــوان »األســود واألبيــض واألحمــر« وأظهــرت 
القطريــات والقوميــات واألقاليــم، فــا تختلــف جوهريــًا قضيــة 
المــرأة عــن قضيــة األلــوان أو القطريــات والقوميــات، فالخلــل 
متمحــور فــي جوهــر واحــد وهــو الملكيــة الخاصــة التــي قامــت 
علــى تكريــس الثــروات فــي يــد أفــراد قلــة فــي المجتمــع علــى 
حســاب باقــي أفــراد المجتمــع اللذيــن يســتعبدوا المــرأة والرجــل 
وتــرك بــاب االســتعباد مفتــوح علــى قاعــدة الفرديــة، فتخلــق 
الكبيــر ودونيــة المــرأة واالســتفراد  المجتمــع األبــوي واألخ 
بهــا مــن كافــة الجهــات مــن الرأســمالية واالحتــال واألب 
واألخ الكبيــر والمــرأة المتنفــذة وصاحبــة الملكيــة، كمــا أفــرز 
التمييــز باللــون والمســتوى االكاديمــي وفــي االنتمــاء القطــري 
والقومــي والقــاروي، فاإلنســان ظاهــرة طبيعيــة خاصــة أفــرز 
تراكــم الظاهــرة الحيويــة وتّشــكلت بوجــود الظاهــرة االجتماعيــة 
التــي تليــق بخواصــه التــي يختــص بهــا كافــة أفــراده، والفكــر 
المــادي الجدلــي الماركســي هــو الدليل األكثــر علمية وواقعية 

وإمكانيــة إلنشــاء هــذا المجتمــع وقيامــه.

عاشت المرأة ُأمًا وُأختًا وزوجًة وُمناضلًة
بقلم الرفيق األسير أبو علي صاح

ُيولد اإلنســان ذكرًا وُأنثى ويخلق المجتمع منهما مرأة ورجل 
ويتــم تطــور شــخصية كل منهمــا اســتنادًا لمســتوى وعــي 
المجتمــع وتقدمــه وارتقــاء مفاهيمــه واســتنادها وخلفياتهــا 
وخلفياتهــا وارتباطاتهــا والمصالــح مشــتركة ومتناقضــة بيــن 
المــرأة والرجــل، وبيــن الرجــل والرجــل، وبيــن المــرأة والمــرأة، 
ومكانــة كل منهمــا فــي الطبقــة نفســها أو بيــن الطبقــات وفــي 

أي مســتوى طبقــي يوجــد كل منهمــا أو كاهمــا.

علــى الرغــم مــن إصــرار الرأســمالية علــى تعريــف البنيــة 
ــى الجهــود  ــة تعتمــد عل ــة تطوري ــى أنهــا بني ــة عل االجتماعي
الفرديــة مــن قبــل األفــراد فــي المجتمــع كًا بمســتوى ملكاتــه 
و إمكاناتــه واســتعداديه للتعليــم والعمــل واالجتهــاد ومــا إلــى 
ذلــك مــن تبريــرات وتســويغات الخــاص الذاتــي التــي تخــدم 
بكليتهــا تأبيــد النمــط الرأســمالي وتشــّكل جوهــر بقائــه القائــم 
ــرد فــي  علــى تفتيــت البنيــة االجتماعيــة، وحصــر طاقــة الف
خدمــة ذاتــه وإبعــاده عــن الجماعيــة التــي ترقــي بالوضــع 
االجتماعــي العــام فــي كافــة الظواهــر ومنحنياتــه، إال أن 
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وســتبقى المــرأة شــريكة الرجــل ضمــن جدليتهمــا الموضوعيــة 
التــي يفــرض بقائهــا واســتمرار الظاهــرة االجتماعيــة مهمــا 
خرجــت الملكيــة الخاصــة وراعيتهــا الرأســمالية مــن أفــكار 
مخالفــة لتحقيــق تكوينهمــا للظاهــرة، وحتمــًا ســيزول كابــوس 
القديــم البالــي للرأســمالية بإتحــاد طبقــة المســحوقين وتحولها 

طبقــة بذاتهــا بــكل مكوناتهــا البشــرية .  

الصــراع بيــن الطبقــة العاملــة والبرجوازيــة وتضاعفــت 
حركــة  نضــاالت  انتعشــت  كمــا  المــرات،  عشــرات 
التحــرر الوطنــي فــي المســتعمرات فــي كل مــن آســيا 
أحــزاب  دور  وتعاظــم  الاتينيــة،  وأمريــكا  وأفريقيــا 
الطبقــة العاملــة والقــوى الوطنيــة الديمقراطيــة فــي 

ــادة هــذه الحــركات. قي

أركان  هيئــة  الثالثــة  الشــيوعية  األمميــة  وغــدت   
الطبقــة العاملــة فــي الشــعوب المســتضعفة إلنجــاز 
مرحلــة االنتقــال مــن الرأســمالية لاشــتراكية كمحتــوى 
االجتماعيــة،  والعدالــة  الحريــة  وبتحقيــق  للعصــر، 
والتكافــل بيــن الشــعوب، والتوزيــع العــادل للثــروة، 
وببنــاء االتحــاد الســوفيتي كقــوة عظمــى، وانتصــار 
فــي  والفاشــية  النازيــة  وهزيمــة  الصينيــة،  الثــورة 
مــن  العديــد  وصعــود  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 
األحــزاب الشــيوعية إلــى الســلطة فــي العديــد مــن دول 
أوروبــا الشــرقية، وتشــّكل مــا كان يعــرف بالمنظومــة  
فــي  ســارعت  مجتمعــة  العوامــل  هــذه  االشــتراكية، 
انهيــار النظــام االســتعماري الدولــي وظهــور الــدول 
الوطنيــة التــي وجــُدت فــي دول المعســكر االشــتراكي 
االقتصــادي  والنهــوض  اســتقالها  لتعزيــز  حليفــًا 

الثقافــي واالجتماعــي . والتعافــي 

هــذه الحقائــق مجتمعــة وغيرهــا مــن اإلنجــازات التــي 
حققتهــا البشــرية فــي المجــاالت اإلنســانية كافــة ال 
يفقدهــا قــدرة النظــام االمبريالــي الدولــي علــى تجديــد 
نفســه ولجــم أزماتــه الداخليــة وانتصــاره فــي الحــرب 
وانهيــار  الدولــي،  االشــتراكي  النظــام  البــاردة علــى 
وتفــكك األخيــر بفعــل العديــد مــن التناقضــات الداخليــة 
التــي ال يتســع المجــال لذكرهــا فــي هــذه المقالــة، 
كمــا ال يســقط الخيــار االشــتراكي الرؤيــة الماركســية 
الثوريــة لخــاص البشــرية وإنهــاء معاناتهــا وتحقيــق 
االســتغال  وإنهــاء  االجتماعيــة،  والعدالــة  الحريــة 
ــق الســام والعــدل  ــة أشــكاله وتحقي واالضطهــاد بكاف
الدولــي والمســاواة بيــن الشــعوب وكل القيــم التــي 
الثوريــة  االشــتراكية  القــوى  لتحقيقهــا  ناضلــت 
اإلنســاني  المجتمــع  لبنــاء  كأســاس  وتكريســها 
ــر  ــورة أكتوب ــدادًا وصــدى النتصــار ث ــت امت ــي كان الت

الذكــرى المئويــة لثــورة أكتوبــر االشــتراكية 
الحــدث والــدالالت

بقلم الرفيق/ أحمد سعدات » أبو غسان«
األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

لــم يكــن يــوم الســابع عشــر مــن أكتوبــر يومــًا عاديــًا 
فــي أوروبــا والعالــم الرأســمالي بوجــه عــام، ففــي هــذا 
اليــوم تحــّول شــبح الشــيوعية الــذي يحــوم حول العالم 
الرأســمالي حســب مــا وصفــه القائــد »كارل ماركــس« 
فــي البيــان الشــيوعي إلــى كائــن حــي تجســد بانتصــار 
ــن  ــال والفاحي ــر العم ــه جماهي الحــزب البلشــفي ومع

واســتيائهم علــى الســلطة.

ــة للعمــال  ــر أول ســلطة ثوري ــورة أكتوب لقــد حققــت ث
والفاحين، فقد عجزت كل أدوات  الرأسمالية ودولها 
االمبرياليــة عبــر التدخــل الخارجــي أو الثورة المضادة 
لبقايــا النظــام القديــم عــن منــع والدة الســلطة العتيــدة 
ــداد أراضــي  ــى امت ــراء الشــعب عل ــة مــن فق المدعوم
اإلمبراطوريــة الروســية بقيــادة الحــزب البلشــفي الــذي 
كانــت علــى رأســه قيــادة ثوريــة صلبــة متماســكة، 
كمــا لــم يكــن هــذا اليــوم حدثــًا محليــًا يهــم روســيا 
القيصريــة  بروســيا  ملحقــة  كانــت  التــي  والشــعوب 
ــًا كانــت لــه اســقاطات إيجابيــة علــى  ــًا أممي بــل حادث
الطبقــة العاملــة فــي جميــع أنحــاء العالــم  الرأســمالية، 
وتعزيــز ثقتهــا بالنظريــة الماركســية الثورية، وتوســيع 
ــة  نضاالتهــا بيــن الشــعوب المكافحــة ضــد االمبريالي
لتحقيــق اســتقالها الوطنــي، حيــث امتــدت وتائــر 
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حــًا  يشــّكل  لــم  االمبرياليــة  فانتصــار  االشــتراكية؛ 
للتناقضــات الدوليــة أو بديــًا انســانيًا عــاداًل لبنــاء 
لتناقضــات  التاريخــي  الحــل  أو  الدولــي،  المجتمــع 
نظــام الرأســمالية الدوليــة، فالنظــام الدولــي الجديــد 
الــذي بشــرت بــه الرأســمالية وعلــى رأســها االمبرياليــة 
االمريكيــة أســس لدخــول الرأســمالية لمرحلــة جديــدة 
الليبراليــة  وقيــم  االمبرياليــة«  العولمــة   « عنوانهــا 
الدولــي  النظــام  فــي  التــوازن  فانهيــار  المتوحشــة؛ 
أســس لنشــوء هيمنة القطب الرأســمالي الواحد بقيادة 
أمريــكا علــى العالــم وعلــى العاقــات الدوليــة، بمعنــى 
آخــر تحــرر الرأســمالية مــن الكوابــح التــي كانــت تحــد 
ــة  ــان لسياســتها الوحشــية والعدواني مــن إطــاق العن
ضــد شــعوب العالــم وخاصــة الشــعوب فــي الــدول 
الناميــة، والتعزيــز مــن الســيطرة االمبرياليــة وتكريــس 
اقتصــاد الســوق وصنــدوق البنــك الدولــي ومنظمــة 
كانــت  التــي  األمريكيــة  والخزينــة  الدوليــة  التجــارة 
حصيلتهــا إعــادة الحــاق الشــعوب الفقيــرة إلــى نظامها 
عاقــات  وتكريــس  تطورهــا  واحتجــاز  الرأســمالي، 
تبــادل غيــر عادلــة بيــن المركــز  الرأســمالي والمحيــط 
التابــع، وبذلــك تعــززت الهيمنــة العســكرية والسياســية 
واالقتصاديــة والثقافيــة لنظامهــا االمبريالــي الدولــي 
وألنظمــة الضمــان االجتماعــي وتكريــس الخصخصــة 
فــي مجالــي التعليــم والصحــة وتقلــص نســبة الطبقــة 
الوســطى فــي التركيبــة االجتماعــي الدولــي الرأســمالي 
ــدان. ــي هــذه البل ــة ف ــم المالي ــة الطغ كمؤشــر لهيمن

أمــا صــدى هــذه التحــوالت علــى العاقــات الدوليــة 
األمريكيــة  الهمجيــة  القــوة  انفــات  عكســتها  فقــد 
مــن عقالهــا ممثلــة فــي الحــروب التــي شــنتها علــى 
الــدول المتصادمــة مــع السياســات االمبرياليــة بــدءًا 
مــن الحــرب علــى العــراق ومحاصــرة ايــران وكوريــا 
الشــمالية والحــرب علــى يوغســافيا وتفكيكهــا إلــى 
دويــات خاضعــة وملحقــة للســيد األمريكــي، أو فــي 
إشــاعة الفوضــى وتأجيــج الفتــن الطائفيــة واالثنيــة 

واإلرهــاب فــي المنطقــة العربيــة.

 غيــر أن هــذا التقــدم بــل االنتصــار النوعــي الــذي 
حققتــه االمبرياليــة علــى الصعيــد الدولــي لــم يمنــع 
مــن تفاقــم أزمــات النظــام الرأســمالي الدولــي األمــر 

الــذي عكســته األزمــة الماليــة التــي عمــت النظــام 
الرأســمالي عــام 2008 والتــي ال زالــت تداعياتهــا 
قائمــة حتــى يومنــا هــذا وكان أبــرز تجلياتهــا انتخــاب 
» دونالــد ترامــب« رئيســًا للواليــات المتحــدة األمريكيــة 
كمؤشــر لنفــوذ قــوى اليميــن المتطــرف والجماعــات 
النزعــة  بإشــاعة  يبشــر  بمــا  العالــم،  فــي  الفاشــية 
العســكرية االمريكيــة والحــرب والخطــر الــذي يهــدد 
األمــن والســام الدولييــن، باإلضافــة إلــى األخطــار 
البيئيــة والمناخيــة التــي تهــدد صحــة الحيــاة البشــرية 
األربــاح  لتكريــس  الجــري  سياســة  ولدتهــا  والتــي 
والثــروة للطغــم الماليــة، واالســتخدام الســيئ لمصــادر 

الطبيعــة.

وكخاصــة عامــة، فــإن هزيمــة النظــم وحتــى األحــزاب 
وانتصــار  االشــتراكي  البنــاء  لعمليــة  تصــدت  التــي 
االمبرياليــة فــي الحــرب البــاردة ليــس إال كســب جولــة 
فقط في إطار الحرب المفتوحة بين القوى اإلنسانية 
االشــتراكية الثوريــة والطبقــات والشــعوب المظلومــة 
مع الجهات الرأســمالية ونظامها االمبريالي المعولم، 
وليــس تخليــدًا للرأســمالية كنهايــة للعالــم كمــا يتبجــح 

»فوكويامــا« ومنظــروه الرأســماليون المعاصــرون.
إن  هزيمــة النظــام االشــتراكي الدولــي فــي مــكان 
ــوى االشــتراكية  ــود الق ــع مــن انتصارهــا وصع ــم يمن ل
والشــيوعية إلــى الســلطة فــي مــكاٍن آخــٍر كمــا فــي 
أمريــكا الاتينيــة التــي كانــت ُتعتبــر الحديقــة الخلفيــة 
مــن كل  الرغــم  المتحــدة األمريكيــة علــى  للواليــات 
المؤامــرات التــي حكيــت وال زالــت ضــد القــوى الثوريــة 
ــة  ــع مــن نشــوء الحرك ــم يمن ــا ل ــارة، كم ــي هــذه الق ف
الشــعبية الدوليــة لمناهضــة نظــام العولمــة االمبريالــي 
المتوحــش ونشــاطاتها ونفوذهــا؛ فالرؤيــة االشــتراكية 
الثوريــة هــي الحــل للخــاص مــن النظــام االمبريالــي 
المتوحــش المســتمر، والرأســمالية وتناقضاتهــا، وهــذه 
الرؤيــة لــم تفقــد مبــررات  وجودهــا كمــا زعــم منظــري 
الرأســمالية والقــوى الرجعيــة ، بــل علــى العكــس مــن 
ذلك فاألخطار التي تهدد مســتقبل البشــرية تســتدعي 
التمســك بهــذا الخيــار وإعــادة بنــاء هــذه النظريــة 
الثوريــة اســتنادًا إلــى التقييــم الموضوعــي العلمــي 
ألســباب انهيــار مــا كان ُيعــرف بالمنظومة االشــتراكية 
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فــي  االشــتراكية  األحــزاب  بعــض  نجاحــات  وســبب 
العديــد مــن دول العالــم لبنــاء مركــز أممــي ديمقراطــي 
الرأســمالية  ضــد  األممــي  النضــال  وتوجيــه  لقيــادة 
ــال  ــق االنتق ــة، وتحقي ــة العولمــة االمبريالي ــي مرحل ف
مــن الرأســمالية لاشــتراكية كمضمــون للعصــر الــذي 
وتحريــر  المســتعصية  لتناقضاتــه  وحــًا  نعيشــه 
الجديــد علــى  اإلنســاني  المجتمــع  اإلنســان وبنــاء 
أســاس الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة 
واالنســانية الدوليــة والعاقــة المتكافئــة بيــن الشــعوب 

ــاد. ونبــذ كل أشــكال التمييــز والقهــر واالضطه

كافــة الظواهــر بدايــًة بطريقــة رؤيتهــا وكيفيــة عــاج هــذه 
الظواهــر، فكلمــا تخلــف األعضــاء فــي المراتبيــة الحزبيــة وفي 
الهيــكل التنظيمــي عــن ممارســاتهم الثقافيــة فســيكون الحــزب 
نقيضــة  تحليليــة  منهجيــات  وتكريــس  لظهــور  أســس  قــد 
مســتقبلية،  سياســية  النحرافــات  وأســس  الثــوري  للمنهــج 
ــة  ــإن الحــزب يســتهدف الطبقــة العامل ــال ف علــى ســبيل المث
والمســحوقين وكل مــن لــه مصلحــة للخــروج مــن تحــت نيــر 
الرأســمالية، فــكل فــرد مرشــح للدخــول للحــزب هــو صاحــب 
رؤيــة فكريــة تعمــل فــي تحليــل لظواهــر لديــه مــدركًا بمســتوى 
أو بآخــر وال يمكنــه تركهــا أو الخــروج مــن دوائرهــا دون 
بديــل أكثــر عمقــًا وجديــة وصوابيــة فــي التحليــل، فــكل رؤيــة 
تشــّكل مخــرج لفكــرة يحملهــا فــرد أو مجموعــة تتقــدم أو 
ــه الحــزب فــي نشــر فكــره  ــذي يبذل ــدار الجهــد ال تتراجــع بمق
الثــوري وتعبئــة األفــراد القادميــن إلــى صفوفــه مــن الخلفيــات 
ــه  ــال الضعــف مــن بنيت ــًا وسياســيًا، وكلمــا ن المتعــددة ثقافي
ــة  انتشــر التشــتيت وأتيحــت الفرصــة لظهــور األنمــاط البالي
ــي بدورهــا تحــرف  ــر الفوضــى الت لتعمــل داخــل الحــزب وتثي

ــرك الحــزب لقمــة ســائغة للنهــش. ــة وتت البوصل

يجــب علــى الحــزب أن يشــّكل الخيــار األكثــر ثوريــة وجذريــة 
وملجــأ للمســحوقين والمظلوميــن دون إغفــال خطورتــه علــى 
المصالــح الرأســمالية القائــدة للمجتمــع، ممــا يتطلــب التوســع 
الدائم واالستنفار وعدم التهاون مع أي حالة مهما صغرت، 
كذلــك ال يتأتــى إال  مــن خــال تعميــق الفكــر الثــوري فــي 
وعــي األعضــاء ومتابعــة ســلوكهم بمــا يتماهــى مــع فكرهــم 
مــن أجــل الحصــول علــى أعضــاء مجربيــن قرنــوا فكرهــم 
بالممارســة وحولــوه إلــى لبنــات صلبــة لتحصيــن حزبهــم الــذي 
يصــون انجازاتهــم التــي صنعهــا مــن ســبقوهم، وإن ســيطرة 
الممارســة الثوريــة علــى الحــزب تحميهــم مــن االســتنكاف أو 
التــرك، وتهيــئ تربــة خصبــة للتطــور واالنتشــار التــي كلمــا 

توســعت اقتربــت مــن تحقــق آمالهــا وطموحاتهــا.

االستنكاف
بقلم الرفيق األسير:أبو علي صاح

بنائهــا  بجوهــر  تعتمــد  التــي  التنظيميــة  ببنيتــه  الحــزب 
ــه  ــذي ينبثــق من ــى وال ــى األســاس الفكــري بالدرجــة األول عل
األساســين التنظيمــي والسياســي، هــي األســس التــي يجــب 
أن تشــكل فــي وحدتهــا حــزب صلــب قــادر علــى تجســيد 
العاقــة بينــه وبيــن الجماهيــر بمــا يتــوازى مــع الهــدف الــذي 

قــام الحــزب مــن أجــل تحقيقــه.

ــى الممارســة  ــه إل  إن اســتكمال وعــي هــذه األســس وتحويل
العمليــة فــي ســلوك األعضــاء الحزبييــن مرهونــة بمســتوى 
الموضوعــي  وعــي كل عضــو حزبــي لجدليتهــا ولارتبــاط 
تحقيقــه،  المرجــو  وللهــدف  باآلخــر  أســاس  لــكل  الوثيــق 
والعاقــة هنــا طرديــة بيــن مســتوى فهــم جدليــة هــذه األســس 
والممارســة العمليــة لهــا مــن قبــل كل عضــو فــي الحــزب، 
ــة  ــة لفهــم هــذه الجدلي ــة ثابت ــي حــال عــدم وجــود منهجي وف
العمليــة  بالممارســة  العــام  الســلوك  علــى  ينعكــس  فإنــه 

بدرجــات متفاوتــة.

إن النظريــة الثوريــة شــّكلت ضامــن لوحــدة الحــزب التنظيميــة 
كافــة  تفاصيلهــا  مــن  تتمكــن  أن  يجــب  التــي  والسياســية 
إلــى  علمــي  بشــكل  الجميــع  انتقــال  أجــل  مــن  األعضــاء 
مســتوى النظريــة الثوريــة الســتخدامها كمنهــج علمــي يعالــج 



45

�ة �ةصدى الحر�ي صدى الحر�ي صــادرة عــن فــرع اجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني يف الســجون

هل ثمة ما نتعلمه من إيران؟!
بقلم الرفيق األسير: أبو علي صاح

الصهيونيــة  أحرنــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  نشــرت 
علــى صفحاتهــا فــي أيلــول الفائــت تصريحــًا مثيــرًا 
لاهتمــام لنائــب رئيــس هيئــة أركان جيــش االحتــال 
الســابق »يائير جوالن« أعرب خاله أن »إســرائيل« 
غيــر قــادرة علــى قيــادة مواجهــة ضــد إيــران، موضحــًا 
الرؤيــة اإلســرائيلية بقولــه: »مــن زاويــة إســرائيل فــإن 
التهديــد اإليرانــي أكبــر بمــا ال يقــاس مــن ذلــك الــذي 
وهــم  أكثــر  محنكــون  فاإليرانيــون  داعــش،  تشــّكله 
فــي طــور أعلــى بكثيــر مــن التحضــر، لطهــران بنيــة 
أكاديميــة جيــدة، صناعــة جيــدة، علمــاء جيــدون، 
ُكثــر«، مضيفــًا أن »تلــك الســمات  وشــباب أكفــاء 
بالــذات هــي مــن يجعــل اإليرانييــن يشــبهوننا وهــم 
ــدًا أن االنتصــار عليهــم ال  ــر خطــورة، مؤك ــك أكث لذل
ــة«. يمكــن أن يتحقــق إلســرائيل دون مــؤازرة أمريكي

المســبوق  وغيــر  الملفــت  التصريــح  هــذا  مثــل  إن 
بوضوحــه فــي االعتــراف بالعجــز العســكري مــن جانــب 
أحــد قــادة ألــد أعــداء إيــران وأكثرهــم قــوة فــي المنطقــة 
التــي  المتقدمــة  المكانــة  علــى  داللــة  أبلــغ  هــو 
اســتطاعت إيــران مــن بلوغهــا واحتالهــا علــى أجنحــة 
مشــروع نهضــوي شــامل لألمــة اإليرانيــة أحالهــا إلــى 
العــب فاعــل ومؤثــر فــي المنطقــة والعالــم يخشــى 
جانبــه؛ فايــران وبفعــل الجهــود الحثيثــة والمضنيــة 
التــي بذلتهــا وتبذلهــا تمّكنــت من تحقيق قفزات نوعية 
علــى صعيــد التنميــة البشــرية لكادراتهــا وبنــاء قــدرات 
ــاج  عقليــة محليــة فــي شــتى مجــاالت التنميــة واإلنت
والعســكرية الصناعيــة والتكنولوجيــة موظفــًة بشــكل 
علمــي وفاعــل مواردهــا الطبيعيــة وثرواتهــا القوميــة 

خدمــًة ألهدافهــا ومصالحهــا االســتراتيجية.

لقــد واجهــت إيــران منــذ انتصــار الثــورة فــي العــام 
1979 جملــة مــن التحديــات العســكرية واالقتصاديــة 

ووحدتهــا  مكانتهــا  اســتهدفت  والسياســية 
الجيوسياســية، إال أنهــا وفــي كل مــرة كانــت تنجــح 
فــي التغلــب علــى كل تحــدي باقتــدار وحنكــة سياســية 
عاليــة وانتزعــت مكانتهــا وحضورهــا اإلقليمي والدولي 
انتزاعــًا كقــوة إقليميــة وازنــة ومؤثــرة ال يمكــن تجاهلهــا 
عنــد التعاطــي مــع ملفــات المنطقــة الســاخنة، فقــد 
تغلبــت إيــران علــى آثــار شــرك االحتــواء المــزدوج 
الــذي نصــب لهــا وللعــراق وزجهمــا فــي أتــون حــرب 
سلســلة  أخفقــت  كمــا  ســنوات،  لثمانــي  طاحنــة 
العقوبــات االقتصاديــة الثقيلــة التــي ُفرضــت عليهــا 
علــى مــدار مــا يقــارب األربعــة عقــود مــن تقويــض 
أركانهــا وشــلها اقتصاديــًا، عــاوًة علــى أنــه لــم تتمكن 
مجموعــات المعارضــة المختلفــة والمرتبطــة بأجنــدات 
ــة مــن كســر شــوكتها أو إخضاعهــا  سياســية خارجي
الحصــار  سياســات  تنجــح  لــم  وبالتالــي  سياســيًا، 
والضغــط المتنوعــة مــن إعاقــة إرادة الدولــة اإليرانيــة 
فــي التطــور والتقــدم العســكري واالقتصــادي والتقنــي 
أو حتــى تقويــض حجــم دورهــا وتأثيرهــا السياســي 

العميــق فــي المنطقــة.

ويعتبــر مــا حققتــه إيــران أخيــرًا علــى صعيــد برنامجهــا 
النــووي أكبــر وأبــرز انجازاتهــا، فعاوًة أنه فرض على 
الغــرب االعتــراف بحــق إيــران غيــر القابــل للتصــرف 
بامتــاك التكنولوجيــا النوويــة، فقــد أدى إلــى رفــع 
معظــم العقوبــات االقتصاديــة عنهــا بمــا فيهــا تحريــر 
األرصــدة اإليرانيــة المجمــدة منــذ عقــود خلــت وحــاى 
اليــوم، ومــن بعــد وصــول »ترامــب« لرئاســة الواليــات 
المتحــدة وتقاطعــه مــع المطلــب االســرائيلي القاضــي 
بإعــادة النظــر فــي االتفــاق المبــرم مــع إيــران مــن 
قبــل مجموعــة »الخمســة + واحــد« بوصفــه االتفــاق 
نطــاق  فــي  ســيظل  األمــر  فــإن  ألمريــكا،  األســوأ 
الخطــاب وليــس إال، ولــن تكــون لــه أي تداعيــات 
سياســية عمليــة، وذلــك ألن أول المعارضيــن ألي 
حديــث عــن إعــادة النظــر باالتفــاق هــم حلفــاء أمريــكا 
الغربييــن، ال ألنهــم قامــوا بتبديــل جلودهــم فجــأًة بــل 
إلدراكهــم أكثــر مــن غيرهــم أن مجــرد الحديــث عــن 
فتــح االتفــاق مــع إيــران ســتكون لــه تداعيــات كارثيــة 
أبرزهــا إرســال رســالة ال تقبــل ثنائيــة المعنــى للعالــم 
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�ة �ةصدى الحر�ي صدى الحر�ي صــادرة عــن فــرع اجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني يف الســجون

ــادم مــع الغــرب ال  ــاق ق ــا أن أي اتف أجمــع مضمونه
أنــه  ُكِتــب فيــه، فضــًا عــن  الــذي  يســاوي الحبــر 
ســيمنح إيــران كل الذرائــع التــي تحتاجهــا فــي الحــذو 
حــذو كوريــا الشــمالية والبــدء مــن فورهــا بتطويــر 
برنامجهــا النــووي ألغــراض عســكرية دون أن يكــون 

ثمــة مــن رادع يحــول بينهــا وبيــن فعــل ذلــك.

 خاصــة القــول هــي أن العالــم ال يفهــم إال لغــة القــوة 
ــره  ــرم إال مــن اســتطاع أخــذ مصي ــح وال يحت والمصال

بكلتــا يديــه، فمــاذا عنــا نحــن العــرب؟!!
إن حال مجتمعاتنا العربية رديء من رداءة وانحطاط 
المرتهنــة  االســتقال  منــذ  التــي حكمتهــا  األنظمــة 
والمســتقوية بالغــرب و«إســرائيل«، وهــي بالتالــي ال 
يمكــن لهــا أن تملــك مشــروع نهضــوي عروبــي قــادر 
علــى مواجهــة ومواكبــة تحديــات العصــر ومتطلباتــه 

المتاحقــة. 

وعليــه فــإن ضــرورة التغيــر الثــوري الشــامل للنخــب 
لمجتمعاتنــا  المتزعمــة  واالقتصاديــة  السياســية 
العربيــة هــو اللبنــة األولــى والشــرط األســاس إلعــادة 
ــاء أمــة عربيــة تمتلــك إرادتهــا السياســية وتصــوغ  بن
متطلباتهــا  مــن  النابعــة  الحــرة  وخياراتهــا  رؤيتهــا 
وحاجاتهــا الوطنيــة ومصالحهــا القوميــة، وبالتالــي 
مواردهــا  توظــف  كيــف  ومتــى  وكيــف  أيــن  تقــرر 
الطبيعيــة وثرواتهــا لتحقيــق غاياتهــا االســتراتيجية، 
وهــذا التغييــر الجــذري شــرط ضــروري كذلــك لصيانــة 
والحفــاظ علــى وحــدة نســيجها االجتماعــي وتعزيــز 
إبــراز القواســم المشــتركة بيــن مركباتهــا علــى أســاس 
أراضيهــا  وحــدة  يحقــق  وبمــا  الكاملــة،  المواطنــة 
الجيوسياســية، وبالتالــي التحــرر مــن قيــود التبعيــة 
والهيمنــة المجهــدة ألي نهضــة والقائــدة بالضــرورة 
للتناحــر والفرقــة باإلنشــداد للمركــب الهوياتــي الفرعــي 
قــوى  المذهبــي والعرقــي خدمــًة لمصالــح  الطائفــي 
االمبرياليــة العالميــة والصهيونيــة و«إســرائيل« علــى 
حــٍد ســواء دون مصالــح األمــة العربيــة، فهــل ثمــة مــا 

يمكــن أن نتعلمــه مــن ايــران؟!!

عن الصهيونية الجديدة
بقلم الرفيق األسير نادر صدقة

الصدمــة  بمثابــة   1973 عــام  أكتوبــر  حــرب  كانــت  لقــد 
للمجتمــع الصهيونــي بــكل مكوناتــه االجتماعيــة والثقافيــة 
والسياســية، فأحــداث هــذه الحــرب ومــا حملتــه مــن تهديــد 
للوجــود الصهيونــي كشــفت للمجتمــع مــدى هشاشــة الصــرح 
علــى  تشــييده  علــى  الصهيونيــة  المؤسســة  دأبــت  الــذي 
أساســات مــن الكــذب والتضليــل والغــرور واالســتكبار وهــو 
مــا ســاهم فــي تدعيمــه النجــاح الســريع والخاطــف للكيــان 
فيهــا  ركــزت  والتــي  العســكري  المســتوى  علــى  وخصوصــًا 
الســرية الرســمية الصهيونيــة علــى قــدرة الكيــان علــى تحويــل 
وضعــه مــن حالــة االســتهداف واالســتضعاف إلــى حالــة الثقــة 

والهيمنــة والفــوز اإلقليمــي الواســع.

 هــذا النجــاح وفــر للمؤسســة الرســمية الصهيونيــة طاعــة 
عميــاء وضمــن لهــا غيــاب أي حــس نقــدي اجتماعــي أو 
 1967 عــام  الســتة  األيــام  حــرب  مثلــت  وقــد  سياســي، 
ــار  ــون التفــوق واالختي ــه مــن نشــوة انتصــار وجن بمــا حملت
ــذي تربعــت عليهــا المؤسســة الرســمية  قمــة هــذا الصــرح ال
ــذي ســيجرؤ  ــة ووداعــة فمــن ذا ال ــة بــكل طمأنين الصهيوني
علــى انتقــاد أدائهــا مادامــت هــذه نتائجهــا، إال أن حــرب 
أكتوبــر أعــادت المجتمــع إلــى أرض الواقــع وكشــفت للمجتمــع 
ــد مــن حقائــق الواقــع كمــا هــي، وهــو مــا  الصهيونــي العدي
صنــدوق  وفتحــت  الرســمية،  الروايــة  تصــدع  فــي  ســاهم 
يتضمــن  الــذي  الصنــدوق  )أي  المجتمــع  فــي  »بانــدورا« 
كل شــرور البشــرية مــن جشــع، وغــرور، وافتــراء، وكــذب 
التباينــات  وبــدأت  ورجــاء(،   وقاحــة  و  ووهــن،  وحســد، 
االجتماعية والثقافية والسياســية بالكشــف عن رأســها، ومن 
أبــرز هــذه التباينــات مــا اصطلــح علــى تســميته فــي الثقافــة 
ــة بالعفريــت الطائفــي حيــث هيمنــت طائفــة يهــود  الصهيوني
شــرق أوروبــا »االشــكناز« علــى مقاليــد الســلطة والثــروة 
فــي المجتمــع الصهيونــي طــوال أربعــة عقــود علــى حســاب 
ــة اليهــود األســبان يهــود  ــة األخــرى كطائف الطوائــف اليهودي
شــمال إفريقيــا » الســفارديم« واليهــود العــرب مــن الذيــن 
الذيــن  –المزراحيــم-  العربــي  المشــرق  دول  مــن  هاجــروا 
ــوا مــن التهميــش االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي،  عان
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هــذه الطوائــف التــي خضعــت للســردية الرســمية الصهيونيــة 
كظمــت غيظهــا طــوال هــذه الســنوات لكــون التيــار الســائد 
قــادر علــى تبريــر ســيادته وهيمنتــه، إال أن ســنوات الســبعين 
مــن القــرن الماضــي وتحديــدًا حــرب أكتوبــر وما تاها كشــفت 
ــون ويفســدون  لهــؤالء أن االشــكناز هــم بشــر مثلهــم يخطئ
وقــد تــؤدي حماقاتهــم إلــى نتائــج وخيمــة جــدًا لذلــك فمــن 

الممكــن انتقادهــم والخــروج عليهــم.

احتــوى  الصهيونــي  المجتمــع  أن  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
دائمــًا علــى معارضــة سياســية إنمــا اســتطاعت المؤسســة 
الرســمية احتوائهــا طالمــا لــم تســتطع تلــك المعارضــة الحشــد 
ــذي شــهده  ــم ال ــًا، وبعــد هــذا االنقــاب فــي المفاهي جماهيري
عقــد الســبعينات مــن القــرن الماضــي اســتطاعت المعارضــة 
اليمينيــة اجتــذاب الشــارع ومدتــه بمــا يحتاجــه مــن الشــعارات 
الشــعبوية التــي تطلبتهــا حالــة الغبــن والتهميــش التــي عانــت 
منهــا معظــم مكوناتــه ومنــذ العــام 1979 يشــهد الكيــان 
ــًا أو تقصــر،  ــة مــن الااســتقرار السياســي تطــول أحيان حال
وفــي جميــع األحــوال فــإن عقــد الهيمنــة علــى الســلطة لعقــود 

قــد ولــى إلــى غيــر رجعــة.

هــذا االســتهال الــذي بــدأت بــه هــذه الموضوعــة السياســية 
عــن الصهيونيــة الجديــدة فــي المجتمــع الصهيونــي يحمــل 
فــي ســطوره بذورهــا األولــى؛ فالتناقضــات و التباينــات التــي 
مــر بهــا هــذا المجتمــع اشــتملت علــى تجليــات أخــرى كان 
لهــا آثارهــا ونتائجهــا علــى مجمــل المكــون الصهيونــي مــن 
جهــة وعلــى الســردية الرســمية بشــكل خــاص مــن جهــة 
ــى المســتوى  ــي تصدعــت عل أخــرى، فالســردية الرســمية الت
ــة  ــه الرواي ــد مــا قدمت ــة نق ــى إمكاني ــًا عل الشــعبي فتحــت باب
الرســمية فــي تفســير الواقــع والتاريــخ، وبالضــرورة أن يكــون 
مــن يتصــدى لهــذه المهمــة مختــص قــادر علــى الوصــول إلــى 

ــق واألرشــيفات الرســمية ومقارنتهــا وتحليلهــا.  الوثائ

يليــه  الــذي  العقــد  وبدايــة  الســبعينات  عقــد  انتهــاء  ومــع 
وتحديــدًا مــع الغــزو الصهيونــي للبنــان ومــا شــمله مــن جرائــم 
وفظائــع عجــزت اللغــة الرســمية المعتــادة عــن تبريرهــا وأثارت 
ــدى المســتوى األكاديمــي  ــر مــن عامــات االســتفهام ل الكثي
ــم  ــذي كان بحك ــة وال واإلعامــي صاحــب التوجهــات الليبرالي

ــة الرســمية »وليــس بالضــرورة عليهــا«  الخــارج عــن الرواي
منــذ أن تصدعــت هــذه الروايــة للمــرة األولــى اســتمر هــذا 
التيــار بالنمــو واالتســاع فــي أوســاطه التقليديــة ببــطء إلــى 
الفلســطينية األولــى عــام  الشــعبية  أن جــاءت االنتفاضــة 
1987 حيــث ســاهمت صــور المقاومــة الشــعبية وطريقــة 
القمــع الهمجيــة فــي دحــض آخــر حصــون روايــة التهديــد 
الوجــودي وطهــارة الســاح وأســطورة األخاقيــة العاليــة فــي 

الجيــش الصهيونــي.

 وتجــدر اإلشــارة هنــا علــى أن مــن تمــرد علــى هــذه الســردية 
لــم يكــن المجتمــع الصهيونــي وإنمــا شــريحة محــددة مــن 
وســذاجة  بســاطة  رفضــوا  الذيــن  والمثقفيــن  األكاديمييــن 
التصــورات التــي يحملهــا المجتمــع الصهيونــي عــن نفســه 
وحاولــوا تقديــم روايــة مناهضــة ومناقضــة لتلــك الرســمية، 
وبنــاًء علــى روايتهــم فــإن المشــروع الصهيونــي ليــس ســوى 
وأهدافــه  مصالحــه  التقــت  امبريالــي  كولونيالــي  مشــروع 
بالطموحــات القوميــة لليهــود وأن الحركــة الصهيونيــة هــي 
األداة التــي تمثلــت هــذه المصالــح وجيــرت تلــك الطموحــات 
لخدمــة مشــروع واحــد، وإنهــا فــي طريقهــا قامــت بمــا تقــوم 
بــه كل الحــركات االســتعمارية المشــابهة بــل وبشــكل أكثــر 
حــدة وعنفــًا وقتــًا وتدميــرًا وتطهيــرًا وتهجيــرًا فــي هــذه األرض 
التــي كانــت مأهولــة بشــعب لــه حضارتــه وثقافتــه وتاريخــه 

ــه. وتراث

كمــا أن هــذا التيــار قــد نقــد كل الروايــة التاريخيــة الصهيونيــة 
عــن شــتات العــذاب ووطــن الخــاص وقــّدم رؤيــة منطقيــة 
تفســر ما حصل على أنه مشــروع احتالي إجائي قامت به 
الحركــة الصهيونيــة بدعــم مــن القــوى الغربيــة االمبريالية كما 
فنــد كل مدعمــات صــورة الضحيــة األزليــة للشــعب اليهــودي 
ودرس باســتفاضة كل األداء الصهيونــي عبــر ســنين الكيــان 
وكشــف عــن الكثيــر مــن الجرائــم والمغالطــات والمؤامــرات 
مــن  الكاســيكية  الرســمية  الروايــة  ينســف خالــه  بشــكل 

أساســها.

يهــودًا  رواده  وألن  الداخــل  مــن  أتــى  التيــار  هــذا  وألن 
إســرائيليون تــم تلقينهــم وتســميمهم بــذات المحتــوى الــذي 
فيــه  فاعليــن  أعضــاًء  كانــوا  الذيــن  المجتمــع  فيــه  لقــن 
وخرجــوا عــن الخــط الســائد ليّقدمــوا روايــة جديــدة تختلــف 
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عــن ســابقتها ليــس بالمحتــوى وحســب وإنمــا لكونهــا مدعمــة 
بالوثائــق والحقائــق العلميــة والتاريخيــة، وألنهــم كانــوا كمــن 
ســاكنيه  أمــام  ليضعــوا  وعــادوا  الظــال  كهــف  مــن  خــرج 
ــوه  ــا ألف ــة عم ــة المختلف مــرآة تكشــف لهــم صورتهــم الحقيق
ــة رأت فيهــم  ــإن المؤسســة الصهيوني مــن ظــاٍل خادعــٍة، ف
تهديــدًا وجوديــًا ال بــد مــن محاصرتــه ولفظــه نهائيــًا وقدمتهــم 
للمجتمــع والعالــم بأنهــم حفنــة مــن اليهــود الذيــن يكرهــون 
الحلــم  للقضــاء علــى  الســامية  أعــداء  ذواتهــم ويحالفــون 
الصهيونــي وقمعتهــم وكممــت أفواههــم وحاصــرت رواياتهــم 
وكتبهــم، وكأنهــا بذلــك لــم تفعــل ســوى أن أججــت نــار الظــال 
فــي ذلــك الكهــف فتضخمــت الظــال أمــام ســاكنيه وحاصرتهم 

مــن كل الجوانــب.

المؤسســة  فاقمــت  النقــدي  التيــار  لمحاربــة  ســعيها  وفــي 
الرســمية مــن تهويــل الصــورة الكاســيكية وشــّكلت كذلــك 
نســخة جديــدة قوميــة عرقيــة وغوغائيــة مــن الصهيونيــة 
نســخة  المجتمــع،  فــي  األخــرى  القيــم  كل  تســقط وتخــون 
بيــن  الفاشــي  للدمــج  كنتيجــة  جــاءت  للتاريــخ  مفارقــة 
هذيــان اإلرث التوراتــي وجنــون القوميــة الحديثــة أورثــا معــًا 
ألعضــاء المجتمــع تصــورات عــن الــذات ال يمكــن الســيطرة 
علــى عواقبهــا؛ فالشــعارات الشــعبوية والديماغوجيــة التــي 
رفعتهــا أحــزاب وحكومــات الصهيونيــة المتدينــة منــذ انقــاب 
الغاضبــة  الجمــوع  إلرضــاء  منهــا  محاولــة  فــي   1979
ــى ســنين تهميشــها، واســتمالة واســتدامة والئهــم ركــزت  عل
فــي جلهــا بشــكل تكتيكــي علــى الــذات القوميــة والتهديــد 
بــذات  المجتمــع  تلقيــم  وإعــادة  اإلبــادة،  شــبح  الوجــودي 
الوجبــات القديمــة بعــد أن أضافــت إليهــا نكهتهــا الخاصــة 
إلــى أن أصبحــت التوجهــات العامــة لجميــع الطيــف السياســي 
الصهيونــي تّعبــر فــي مجملهــا عــن تيــار دينــي متطــرف يعمــل 
تحــت ســتار رســمي مــن الديمقراطيــة والليبراليــة، وصــار مــن 
الصعــب تميــز مــا يفــرق األحــزاب السياســية الصهيونيــة ال 
فــي المظهــر وال فــي الجوهــر؛ فدولــة الكيــان الصهيوني اليوم 
هــي مزيــٌج مــن القوميــة المتطرفــة واألرثوذكســية المتطرفــة 
والرأســمالية المتطرفــة والعنصريــة المتطرفــة، وهــذا التطــرف 
ممثــًا بالتيــار الصهيونــي الجديــد والــذي ُيقــّدم نفســه بشــكل 
مختلــف عمــا فعلــت الصهيونيــة العماليــة أو تلــك الليبراليــة 
فهــو يســيطر علــى المجتمــع بآرائــه وتصوراتــه وتفســيراته 
ــى أي جســم سياســي  للواقــع بشــكل يجعــل مــن الصعــب عل

صهيونــي أن يحصــل علــى القبــول إذا مــا خــرج علــى هــذه 
التصــورات أو عنهــا، وقــد تّشــكل هــذا التوجــه الجديــد حســب 
مــا حــدده أبــرز أعــام التيــار النقــدي ســابق الذكــر وهــو 

المــؤرخ »إيــان بابيــه« يف أرب��ع عملي��ات متوازي��ة كالتال��ي:
1-تعزيــز حالــة التطــرف لــدى المجموعــات القوميــة 
المتدينــة فــي الكيــان، وتتــم هــذه العمليــة فــي معاقــل 
والمــدارس  المســتوطنات  أي  المجموعــات  هــذه 
الدينيــة، وأكثــر مــن يمثــل هــؤالء علــى المســتوى 

السياســي هــو حــزب »البيــت اليهــودي«.

المتشــددين  اليهــود  صهينــة  علــى  2-العمــل 
ودمجهــم ضمــن التوجــه الجديــد فــي حيــن كانــوا إلــى 
وقــٍت قريــٍب ينحــون منحــًا ســلبيًا مــن الصهيونيــة 
ومشــروعها بوصفهــا حركــة علمانيــة معاديــة للديــن 
وهــم »الحريديــم« أو األتقيــاء وتمثلهــم جملــة مــن 
األحــزاب السياســية أبرزهــا حــزب »يهوديــة التــوراة«.

الــذي  والتميــز  التهميــش  وتــر  علــى  3-اللعــب 
يتعــرض لــه يهــود الســفارديم والمزراحيــم في المجتمع 
الصهيونــي، والتركيــز علــى تهويــد المجتمــع ونبــذ كل 
مــا هــو غيــر يهــودي أو غيــر متديــن، ويتمثــل هــذا 

ــار بشــكل رئيســي بحــزب »شــاس«. التي
ــار  ــي تي ــي ف ــان الصهيون 4-اإلســراع فــي دمــج الكي
العولمــة الرأســمالية علــى طريقــة المحافظيــن الجــدد 
فــي الواليــات المتحــدة، وهــو أكثــر مــا جــذب فئــة 
ــدًا، وأكثــر مــا يمثلهــم هــو  المهاجريــن الــروس تحدي

حــزب »إســرائيل بيتنــا« القومــي المتطــرف.

هــذه التوليفــة مــن التطــرف القومــي الدينــي أو العلمانــي مــع 
التطــرف الدينــي وجمــوع المهمشــين اجتماعيــًا ُتّشــكل اليــوم 
تيــارًا سياســيًا يمينيــًا ذو ثقــل فــي الكيــان الصهيونــي يعــرف 
بالصهيونيــة الجديــدة، ويســيطر علــى الحكومــة الصهيونيــة 
بشــكل مطلــق، ويعمــل علــى تحييــد أي توجــه نقــدي وتعزيــز 
تحــث  اجتماعيــة وسياســية  تيــارات وحــركات  نمــو  ودعــم 
ــك  ــا الشــعلة«, أو تل ــار »الهاف ــة كتي ــة العرقي ــى الطهوري عل
التــي تحــث علــى محاربــة األصــوات النقديــة وتجريمهــا كتيــار 
»امترتســو«إذا أردتــم« والــذي يعمــل علــى شــيطنة مؤسســات 
التيارات النقدية والمؤسســات الحقوقية ومؤسســات المجتمع 
المدنــي التــي تتابــع وتوثــق وتناهــض جرائــم جيــش االحتــال 
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ــر مــن  ــي فــي األراضــي الفلســطينية، وغيرهــا الكثي الصهيون
ــر  ــق بالهــوس الدائ ــي تتمل ــارات واألحــزاب الت الحــركات والتي
فــي المجتمــع عبــر مزيــد مــن الشــعارات والممارســات األكثــر 

هوســًا وتطرفــًا.

إن أكثــر مــا يلفــت النظــر فــي الصهيونيــة الجديــدة هــو أواًل 
خطابهــا وثانيــًا طموحهــا وأخيــرًا فعاليتهــا فــي الوصــول إلــى 
مراكــز التأثيــر األكثــر خطــورة فــي المجتمــع الصهيونــي ســعيًا 

لألخــذ بحلقــة أنفــه.
أمــا بالنســبة للخطــاب فغلــب الدفــاع عــن الوجــود القومــي 
وعلــى  تهديــدًا،  يشــكل  أن  يمكــن  مــا  كل  ضــد  اليهــودي 
هــذا النحــو فــان الممارســات اإلجراميــة لمؤسســات الكيــان 
هــي ممارســات شــرعية تــم تغليفهــا بســتار مــن األكاذيــب 
دولــة  أنــه  علــى  الكيــان  وتقديــم  اإلعاميــة  والبروباغنــدا 
الكاســيكية  الســردية  كــدأب  الديمقراطيــة  القانــون وواحــة 
ــد  ــى تأكي ــار وبأثــر رجعــي يعمــل عل ــة ؛ فهــذا التي الصهيوني
هــذه الجرائــم وضمــن التأكيــد علــى أهميتهــا وحيويتهــا للحفاظ 

علــى المشــروع.

ربمــا مــن المفيــد التنويــه هنــا إلــى مــا قــام بــه التيــار النقــدي 
مــن فضــح وتكذيــب لــكل الروايــة الكاســيكية الصهيونيــة 
الســابقة، وإدراج جرائــم وانتهــاكات واعتــداءات الكيــان حــال 
دون إمكانيــة العــودة إلــى الروايــات الســابقة, وبالتالــي فــإن 
الخطــاب الصهيونــي الجديــد تمحــور حــول شــعار )نعــم فعلنــا 
ونفعــل وســنفعل كل مــا يلــزم لحمايــة وجودنــا(؛ فالمفاهيــم 
اإلنســانية تعتبر بنظرهم تجمًا فارغًا والممارســات اإلجرامية 
التــي كان الكيــان فــي الماضــي يحــاول إخفاؤهــا أو تبريرهــا 
أصبــح اليــوم عمــًا بطوليــًا، فــا بــأس لديهــم أن الكيــان 
الصهيونــي قــام علــى أكــوام الجماجــم وتــال خرائــب المــدن 
والقــرى الفلســطينية المدمــرة، وأنــه كان البــد مــن تهجيــر 
وتدميــر الوجــود الفلســطيني ليتســنى للكيــان الصهيونــي أن 

يحــل محلــه.

وبمــا أن هنالــك ارتبــاط وثيــق بيــن الذاكــرة الجمعيــة والتصــور 
الصهيونيــة  الكاســيكية  الســردية  فــإن  لألخــاق  الذاتــي 
حاولــت تحريــك الذاكــرة الجمعيــة فــي مجتمعهــا لكــي تســتطيع 
حمايــة التصــور األخاقــي للصهاينــة عــن أنفســهم، وبمنطــق 
الصهيونيــة الجديــدة وتصوراتهــا عــن ذاتهــا فــإن تلــك الجرائــم 

بماضيهــا وحاضرهــا ومســتقبلها ليســت ســوى تطبيقــا للوحــي 
ــه  ــل البشــري وهذيانات ــذي ليــس للعق الحضــاري المقــدس وال
ــه، وعندمــا تخــرج  ــة بالحــس اإلنســاني أي قيمــة في المتعلق
العقانيــة القوميــة عــن خــط العقانية اإلنســانية في الخطاب 

والشــعار فــا عجــب فــي أي ممــا ســتحمله الممارســة.

يهــودي  قومــي  كيــان  إقامــة  فــإن  للطمــوح  بالنســبة  أمــا 
نقــي خــال مــن الشــوائب )األْغيــار وغيــر المتدينيــن( بــكل 
تجلياتهــم علــى كل فلســطين التاريخيــة بــكل مــا يتطلبــه هــذا 
الطمــوح مــن إجــراءات الطــرد والتهجيــر كاســتكمال مــا بــدأه 
الكيــان منــذ نشــوءه بــكل مــا تحتويــه هــذه األرض )المجــال 
الحيــوي للطمــوح( مــن آخــر مختلــف بمــا يشــمله ذلــك مــن 
يهــود علمانييــن أيضــًا فمكانهــم ليــس هنــا، فهــم يلوثــون 
الهــدف النهائــي بأفكارهــم وأفعالهــم ودورهــم التاريخــي قــد 
انتهــى بالنســبة لهــذا التيــار الــذي يعتبرهــم )حمــار المشــيح(، 
والــذي عبــر فــي الثقافــة التوراتيــة بالدابــة التــي تتلخــص 
مهمتهــا علــى حمــل  الملــك اليهــودي إلــى وجهتــه فقــط وهــم 
ــة  ــاق أو وثيق ــك وال قيمــة لهــم ألي اتف ــذرون عــن ذل ال يعت
أو مؤسســة كانــت وعندمــا يخــرج الطمــوح عــن دائــرة الزمــان 
آمــااًل  يعــدو  الذهنــي  والشــطط  الهلوســات  فــان  والمــكان 

شــرعيًا.

وان كانــت الشــعارات والطموحــات تركــد خلــف ذيلهــا فــي 
ــة  ــان الفاعلي ــاعقانية والهلوســات الفاشــية ف ــرة مــن الـ دائ
والفعاليــة واقعيــًة صرفــة وشــأن الصهيونيــة الجديــدة فــي 
ذلــك شــأن معظــم التيــارات الفاشــية عبــر التاريــخ، وســأكتفي 
إلــى بعــض األســاليب التــي تنتهجهــا هــذه  هنــا باإلشــارة 
الكيــان  دولــة  علــى  نفوذهــا  لبســط  ســعيها  فــي  التيــارات 
بشــكل اخطبوطــي فــي المجــاالت األكثــر حيويــة كالسياســية 

والديموغرافيــة. والقضائيــة  والتعليميــة  والعســكرية 

فعلــى المســتوى السياســي وفــي ســعيه لفــرض إرادتــه علــى 
السياســة األقــل تطرفــًا فــي الكيــان تلعــب الصهيونيــة الجديــدة 
لعبــة مزدوجــة؛ فأعضائهــا فــي معاقلهــم يبغضــون حــزب 
اليكــود رغــم يمينيتــه المبالــغ فيهــا فهــو بالنســبة إليهــم مــازال 
معتــداًل وهنالــك إمكانيــة دائمــة بــأن يجنــح يســارًا إذا مــا 
فرضــت مصالحــه السياســية واالقتصاديــة الدوليــة ذلــك، لــذا 
فإنهــم منتمــون نظريــًا انتمــاًء مزدوجــًا؛ ففــي موســم التســجيل 
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يذهبــون  )الليكــود(  اليميــن  فــي  األكبــر  الحــزب  لعضويــة 
أســمائهم  ويســجلون  الحــزب  هــذا  مراكــز  إلــى  بجموعهــم 
ضمــن قوائــم أعضــاءه ممــا يمنحهــم حــق التصويــت الختيــار 
الــذي يمنــح الجنــاح  قوائمــه للكنيســت الصهيونــي األمــر 
األكثــر تطرفــًا فــي حــزب اليكــود ثقــًا إضافيــًا، وهكــذا فإنهــم 
يســاهمون مباشــرًة فــي اختيــار األشــخاص األكثــر تطرفــًا فــي 
ــة  ــات العامــة الصهيوني ــوم االنتخاب ــي ي ــا ف ــم، أم ــك القوائ تل
فإنهــم ال يصوتــون لحــزب الليكــود, وإنمــا يدلــون بأصواتهــم 
لصالــح أحزابهــم األصليــة األكثــر تطرفــًا لمنحهــا ثقــًا وقــوة 
ــدًا أمــام حــزب الليكــود وضمــان أكبــر قــدر ممكــن مــن  تحدي
االبتــزاز فــي تشــكيل االئتافــات الحكوميــة وفــرض شــروطهم 
قــوة  يضمنــون  وبذلــك  تعنيهــم  التــي  الحقائــب  واختيــار 
مزدوجــة؛ فمــن جهــة يضمنــون فــي الكنيســت ليكــودًا أكثــر 
تطرفــًا ومــن جهــة أخــرى يضمنــون عــدد أكبــر مــن أعضــاء 
أحزابهــم فــي الكنيســت والحكومــة وال داعــي للتفصيــل فــي 

ــًا. شــرح نتائــج هــذا النهــج الفعــال, فنحــن نعايشــُه يومي

أمــا علــى الصعيــد العســكري، فعلــى عكــس التيــار الدينــي 
المتشــدد فــي دولــة الكيــان يعتبــر التيــار القومــي المتديــن 
الخدمة العســكرية واجبًا مقدســًا، لذا فهو يســعى بكل الجهد 
للخدمــة العســكرية فــي الوحــدات األكثــر شــعبية وفاعليــة، 
وألن التربيــة فــي هــذا التيــار تعطــي المفهــوم العســكري رمزية 
وقدســية فــإن أعضائــه ال يدخــرون جهــدًا فــي الوصــول إلــى 
فــإن  القياديــة، وبذلــك  الرتــب  أبــرز  الوحــدات وفــي  أبــرز 
ــة تواجــه  ــة للمؤسســة العســكرية الصهيوني ــدة العلماني األجن
تحديــًا مــن خارجهــا علــى الصعيد السياســي وذلك بفعل أثرهم 
ــر  ــدد والتأثي ــد الع ــد مــن الداخــل علــى صعي ــى هــذا صعي عل
ــد لهــم وألجنداتهــم وقيمهــم وشــعاراتهم، وهــذا النهــج  المتزاي
إضافــة إلــى أنــه يزيــد مــن عدوانيــة وهمجيــة الممارســات 
العســكرية الصهيونيــة فهــو يضمــن لهــؤالء تســرب هــذه القيم 
والشــعارات إلــى المجتمــع مــن خاصرتــه األضعــف، ويدخلــه 
فــي دائــرة مــن التغذيــة المتبادلــة للتطــرف بيــن المجتمــع مــن 

جانــب والمؤسســة العســكرية مــن جانــب آخــر.

أمــا علــى الصعيــد التعليمــي، فيمكــن القــول أن المؤسســة 
التعليميــة شــكلت هدفــًا اســتراتيجيًا للصهيونيــة الجديــدة وهــو 
ومنــذ ســنوات يســعى إلــى اســتام دفــة القيــادة فــي ســفينته، 
وقــد اســتطاع أن يفــرض أجندتــه وبرامجــه ومناهجــه فــي 

األطفــال  ريــاض  مــن  الصهيونيــة  التعليميــة   المؤسســات 
وحتــى المراحــل مــا قبــل الجامعيــة بحيــث تقــوم وزارة الثقافــة 
فــي الكيــان بإصــدار واعتمــاد المناهــج المتخمــة باألفــكار 
عــن  الفحــوى  تحمــل  والتــي  الدينيــة  القوميــة  والمبــادئ 
التفــوق العرقــي واالختيــار اإللهــي والقــدر المتجلــي، إضافــة 
إلــي روايتهــا عــن التاريــخ الصهيونــي الحديــث وتصرفاتــه 
ــم الحــق اإللهــي  ــادل ومفاهي ــم الع ــى غــرار الظل ــة عل الحيوي
عــدا  هــذا  اإللهــي وهكــذا...  والمشــروع  اإللهــي  والشــعب 
عــن محاصــرة أي حــس نقــدي أو تأثيــر منطقــي داخلــي 
أو خارجــي ومحاربتــه بأشــد األســاليب تنظيفــًا، فــإن كانــت 
أدمغــة  غســل  علــى  عملــت  قــد  الكاســيكية  الصهيونيــة 
ــدة  ــة الجدي المجتمــع فــي مناهجهــا فــإن المناهــج الصهيوني
قــد أعلنــت األدمغــة الصهيونيــة منطقــة معقمــة مــن جراثيــم 
األفــكار العلمانيــة أو تلــك الملوثــة بمفاهيــم المنطــق والواقــع 
بينيــت«  »نفتالــي  يختــار  أن  صدفــة  فليــس  والحياديــة، 
رئيــس حــزب »البيــت اليهــودي« وزارة الثقافــة فــي الحكومــة 
يحظــى  أن  بإمكانــه  كان  حيــن  فــي  الجديــدة  الصهيونيــة 

بحقائــب أكثــر أهميــة وجاذبيــة كالدفــاع أو الخارجيــة.
أمــا علــى الصعيــد القضائــي، فــوزارة القضــاء الصهيونيــة 
غمــزت للصهيونيــة الجديــدة وتحديــدًا للتيــار القومــي المتديــن 
بــذات العيــن التــي غمــزت لهــا بهــا وزارة الثقافــة؛ فمحاربــة 
الكيــان  صــورة  تقديــم  تحــاول  مازالــت  التــي  التوجهــات 
القضــاء  اســتقالية  تحتــرم  دولــة  أنــه  علــى  الصهيونــي 
الرغــم مــن كل مــا تحملــه هــذه  وحياديتــه ونزاهتــه علــى 
الصــورة مــن مغالطــات صــار هدفــًا لليميــن منــذ عقــود وهــا 
هــو اليــوم يفــرض أجنداتــه فيهــا مــن خــال تحجيــم التدخــات 
القضائيــة فــي المؤسســة التشــريعية المتطرفــة فــي مشــاريعها 
ومقترحاتهــا حــد الهذيــان والتخلــص مــن الحاجــز القضائــي 
الحائــل دون إقــرار بعــض المشــاريع أو تطبيقهــا إذا مــا ُأقــرت 
والحديــث يــدور بشــكل رئيســي عــن مشــاريع قوانيــن تعمــل 
علــى إطــاق الســلطة التنفيذيــة فــي قمــع وترحيــل وتهجيــر 
أو حتــى قتــل اآلخــر )العربــي( مــن جهــة ومحاصــرة وتدشــين 
والســيطرة علــى اآلخــر )العلمانــي( مــن جهــة أخــرى، وترســيخ 
وتجذيــر وشــرعنه األجنــدة القوميــة الطهوريــة المقدســة مــن 

جهــة ثالثــة.

المحاكــم  فــي  النافــذة  األصــوات  اســتبدال  فــإن  لذلــك   
الصهيونيــة بأخــرى محســوبة علــى الصهيونيــة الجديــدة، 
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والتحايــل علــى الروتيــن القضائــي الضروري للبحث والدراســة 
واســتخاص النتائــج بحجــة العمليــة والحســم وفتــح جبهــة 
تحريــض منظــم ضــد ســلطة المؤسســة القضائيــة وتصويرهــا 
علــى أنهــا معاديــة للديمقراطيــة ومــا إلــى ذلــك مــن اإلجــراءات 
بقيــادة  القضــاء الصهيونــي  تقــوم وزارة  التــي  والتوجهــات 
ــة  ــه المتطرف ــت اليهــودي وأجندت »آيليــت شــكد« وحــزب البي
ال تهــدف إلــى تحييــد المؤسســة القضائيــة وحســب وإنمــا 
تجنيدهــا فــي خدمــة المشــروع المجنــون لهــذا التيــار الفاشــي 

وأجندتــه المتطرفــة.

ــدة  ــة الجدي ــإن الصهيوني ــي، ف ــد الديموغراف ــى الصعي أمــا عل
بمكوناتهــا األربعــة الســابقة الذكــر تعطــي أولويــة أساســية 
بــه  تقــوم  مــا  فــإن  لذلــك  الديموغرافــي،  التوزيــع  لمســألة 
الجماعــات الدينيــة المتطرفــة القوميــة وغيــر القوميــة مــن 
العلمانيــة  والتجمعــات  المــدن  فــي  انتشــار  إعــادة  عمليــة 
والعربيــة والمختلطــة فــي العقــد األخيــر حيــث أصبحــت نســبة 
تواجدهــم فيهــا فــي تزايــد مطــرد لــه هدفيــه إســتراتيجية فــي 
برنامــج هــذه الجماعــات مــن خــال حمــل أفكارهم وقيمهم إلى 
فئــات اجتماعيــة مناهضــة واختراقهــا مــن الداخــل بأســاليب 
ناعمــة وخبيثــة تــارًة أو عنيفــة وصريحــة تــارًة أخــرى، فهــذه 
التجمعــات التــي ظلــت نســبيًا عصيــة عليهــم لســنوات طويلــة 
ســتوضع أمــام خيــار التعايــش مــع الفكــرة بشــكل يومــي؛ 
فالحديــث هنــا يــدور عــن المجتمعــات العلمانيــة علــى قاعــدة 
أن التكــرار والمثابــرة والحضــور المســتمر فــي المشــهد ال بــد 
أن يــؤدي إلــى اختــراق, وقــد آتــت هــذه األســاليب ُأكلهــا أكثــر 

مــن مــرة.

الهــدف  فــإن  المختلطــة  العربيــة  المــدن والتجمعــات  أمــا   
يختلــف فهنــا المــراد هــو ليــس االختــاط وإنمــا التغيــر لذلــك؛ 
ــة المدعومــة رســميًا  ــز الصبغــة اليهودي فالوســيلة هــي تعزي
الســكان  علــى  التضييــق  وبالتالــي  المطلوبــة  الســبل  بــكل 
ــر مــكان ســكناهم  ــب لتغيي ــب والترغي العــرب ودفعهــم بالترهي
ــي مناطــق محــددة  ــة دون الســماح لهــم بالعيــش ف والحيلول
يــزداد عددهــا وســعتها وتوســعها يومــًا بعــد آخــر، إمــا مــن 
خــال الفتــاوى الدينيــة التــي تحظــر بيــع أو تأجيــر المســاكن 
للعرب وتحرم حتى معاشــرتهم أو التعامل معهم أو االختاط 
بهــم بــأي طريقــٍة كانــت، أو مــن خــال التشــريعات القانونيــة 
التــي تشــرع ممارســات شــائعة فــي الكيــان الصهيونــي تمنــع 

المواطنيــن العــرب فيــه مــن العيــش فــي بعــض المناطــق التــي 
يرغــب ُنظرائهــم اليهــود فــي أن تبقــى خاليــة مــن العــرب علــى 
أســاس الُمائمــة االجتماعيــة أي علــى أســاس االختــاف 

فــي العــرق والقوميــة.

 إن الصهيونيــة الجديــدة وفــق مــا ورد أعــاه وغيــره الكثيــر 
ــم يتــم ذكــره فــي هــذا المقــال هــي تيــار فاشــي تجــدر  ممــا ل
محاربتــه وفضحــه وتعريتــه مــن الســتار الليبرالــي الديمقراطــي 
الــذي يعمــل الكيــان الصهيونــي علــى إخفائــه خلفــه، والعالــم 
ــه  ــي يمكــن لهــا فهــم مــا يحمل ــة الت ــاآلذان الصاغي ــيء ب مل
الوجــودي  المصيــر  ليــس  تهــدد  أفــكار  مــن  التيــار  هــذا 
ــى  ــة بأكملهــا عل ــر المنطق ــا مصي الفلســطيني فحســب، وإنم
كل مــا يحملــه هــذا التهديــد مــن مضاميــن؛ فالن��ار الك��ربى 

تأت��ي من أصغر الش��رر.

عبق الياسمين
بقلم الرفيق األسير:  كميل ابو حنيش

 
الذكرى السنوية الستشهـــــــاد الرفيقين

 فادي حنيني وجبريل عواد

أربعــة عشــر ســنة مــّرت علــى استشــهاد القائديــن 
مصطفــى«،  أبوعلــي  »كتائــب  فــي  الميدانييــن 
الرفيقيــن »فــادي حنينــي« و«جبريــل عــّواد«، وبقــدر 
مــا تحمــل هــذه المناســبة مــن معــاٍن وطنيــة وإنســانية 
وشــخصية، إال أنهــا  تحمــل أيًضــا معنــى الشــهادة 
بحضورهــا العميــق فــي وجــدان شــعبنا وذاكرتــه الحّيــة 
فــي معركتــه التحرريــة التــي ُســطرت فــي صفحــات 
مشــرقة  بســواعد أبطــال هــذا الشــعب فــي صراعــه 

الطويــل.
عرفــت الشــهيدين عــن قــرب، كنــا إخــوة وأصدقــاء 
بالصــور  الذاكــرة  وتزخــر  وســاح،  درٍب  ورفــاق 
التــي  النبيلــة،  اإلنســانية  والمواقــف  والمشــاهد 
ــا  مــن  ــا، خوًف ــم عــن البــوح بهــا أحياًن يســتنكف القل
خــذالن اللغــة أو الشــعور  بــأن الوقــت لــم يحــن بعــد 
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للبــوح بأســرارها، أو ربمــا  رغبــة فــي عــدم الكتابــة عن 
الشــهداء مــرًة واحــدًة، أمــًا فــي  إبقــاء فســحة أمــام 
القلــم ليكتــب عنهــم كلمــا حــّن القلــب إلــى هاماتهــم.

عرفــت الشــهيد »فــادي حنينــي« ،  فــي أزقــة وحــواري 
القريــة عندمــا كنــا فتيــة صغــاًرا، زمــن االنتفاضــة 
عنفــوان  فــي  النخــاع  حتــى  فانخرطنــا  األولــى، 
ســنواتها الســت، لدرجــة أنهــا صــارت حياتنــا، ولــم 
يصــدق جيلنــا الــذي اغمــس مــن رأســه حتــى قدميــه 

بأنهــا ســتنتهي. بأنشــطتها وفعالياتهــا، 
حيــث  الجامعــة،  محطــة  شــادي  مــع  وسأتشــارك 
النشــاط الطابــي الــذي ال يهــدأ، وعلــى الرغــم مــن 
أنهــا كانــت ســنوات جــزِر علــى المســتويين السياســي 
فــي  تنمــو  كانــت  الثــورة  بــذور  أن  إال  والوطنــي، 
ــا إلحــدى المجموعــات العســكرية  ــا، فانضممن أعماقن
الســرية نهايــة التســعينيات، ولــم تلبــث أن اندلعــت 
شــرارة االنتفاضــة الثانيــة، فانخرطنــا فــي صفوفهــا 
مــن أيامهــا األولــى، وفــي تلــك المرحلــة، تكشــفت 
لــدى فــادي ســمات  »القائــد الميدانــي«، وهــو الوجــه 
مرحلــة  فــي  مامحــه  وظهــرت  متوارًيــا  كان  الــذي 
ــي  ــك الســنوات الت ــي تل ــة. ف ــدم والتضحي الســاح وال
شــهدت علــى بطولــة جيــل كامــل، تعّمــد فــادي فــي 
غبــار،  لــه  يشــق  ال  الــذي  الفــارس  نهارها،وغــدى 
ورغــم أن الوقــت لــم يحــن بعــد عــن كتابــة حكايــة 
هــذا الفــارس، لكــن علــّي أن أقــول بــأن فــادي لــم 
يتــردد فــي إنجــاز أي مهمــة أوكلــت إليــه، مهمــا كانــت 
خطورتهــا، فشــارك فــي عشــرات العمليــات الفدائيــة، 
ــي هندســة  ــدع ف ــن، وأب ــي الميادي ــن االشــتباك ف وأتق

العمليــات والتخطيــط لهــا.
فــادي، يمّثــل نمــوذج الفدائــي الحقيقــي، الــذي يعمــل بصمــت 
ــة مــع كــوب  ــز جاف ــي بكســرة خب ــل بالمخاطــر، يكتف وال يحف
قهــوة وقليــل مــن الســجائر، ال زال حاضــًرا فــي البــال بثيابــه 
البســيطة وبابتســامته المزروعــة بهــدوء علــى ثغــره. كان 
يعشــق الفعــل وال يتقــن فــن التنظيــر، يغامــر بجنــون، ومــع 
كل مغامــرة كانــت تضعــه فــي دائــرة الخطــر، كان ينجــو، ليــس 
لحســن طالعــه، بــل بفضــل حســه العفــوي، إذ كان يــدرك أن 

الشــجاعة فــي الميــدان، هــي مفتــاح نجاحــه.
أمــا الشــهيد »جبريــل عــّواد«، ذاك الشــبل الــذي شــب ســريًعا فــي زمــن الفعــل 
ــدا  ــة«، وعن ــة الثانوي ــي »اتحــاد لجــان طلب ــا نشــًطا ف ــه طالًب والســاح، عرفت
أصبــح طالًبــا جامعًيــا فــي زمــن االنتفاضــة الثانيــة، انخــرط فــي صفــوف العمــل 

الثــوري حتــى أصبــح نســًرا محلًقــا يطــارد العــدو فــي كل مــكان.
جبريــل الهــادئ، رغــم صوتــه الصاخــب المجلجــل، لــم يكتــرث بالمخاطــر 
المحدقــة بــه، كان شــجاًعا ال يعــرف الخــوف والتــردد، فقــد شــارك فــي عشــرات 
بلغــت  مهمــا  الظــروف  كل  مــع  التكّيــف  يتقــن  وكان  الفدائيــة،  العمليــات 

قســوتها.
التقينــا جميًعــا فــي زمــن مــد االنتفاضــة، وتآلفنــا فــي وقــت قصيــر، انهمكنــا 
فــي العمــل دون تذمــر، رغــم قســوة المرحلــة، ولــم يتراجــع منــا أحــد، وتصــادق 
فــادي وجبريــل منــذ األيــام األولــى لتعارفهمــا، فقد جمعتهما ســمات واهتمامات 
مشــتركة، فســتجدهما مًعــا فــي كل موقــع،  ال يــكادان يفترقــان إال عنــد تنفيــذ 
المهــام، فهمــا ال يملــكان وقــت فــراغ ومتســع للترفيــه، فكأنهمــا خلقــا ليكونــا 

ثائرين..وفقط.
كنــا بضــع عشــرات مــن الرفــاق، مّنــا مــن أســر ومّنــا مــن استشــهد، وعندمــا 
ــا، لــم نســتغرب،  تناهــى إلــى مســامعنا خبــر استشــهاد »فــادي وجبريــل« مًع
رغــم غصــة األلــم والدمــوع، فقــد وصــا إلــى المحطــة األخيــرة مــن قدرهمــا 
المشــترك فــي الـــ18 مــن ديســمبر ســنة 2003، فــي اشــتباك  مســلح مــع 

قــوات العــدّو فــي واحــدة مــن  أزقــة نابلــس القديمــة.
ــي  ــر الصفحــات إشــراًقا ف ــى واحــدة مــن أكث ــوم، شــاهًدا عل ــك الي وســيظل ذل
كتــاب تضحيــات شــعبنا، ففــادي وجبريــل، كانــا مــن أبطــال وقــادة االنتفاضــة 

ــد باألصالــة والكبريــاء. ــا حكايــة النضــال المعّم الثانيــة، جســدا مًع
وبهــذه المناســبة، نســتذكر جميــع شــهدائنا وأســرانا، نســتذكر جميــع مــن 
وقفــوا إلــى جانــب المقاومــة  واحتضنــوا رجالهــا، نســتذكر العشــرات مــن رجــال 
وشــباب نابلــس، كمــا نســتذكر أمهــات المناضليــن الاتــي كــن جــزًءا أصيــًا 

مــن الحكايــة.
تحيــة إلــى »أم عســكر«، المــرأة العظيمــة وأمنــا جميًعــا، والتــي فتحــت بيتهــا 
لعشــرات المطارديــن مــن الفصائــل كافــة، فأطعمتهــم واحتضنتهــم، وجســدت 
بذلــك مثــااًل ســاطًعا للمــرأة الفلســطينة. وأتوجــه بالتحيــة إلــى »أم وائــل«، األم 
العظيمــة لنــا جميًعــا. كمــا أتوجــه بالتحيــة إلــى ســام » أم ابراهيــم«، و » أم 
ــد« و » أم الســبع« و »أم أحمــد« وعشــرات األمهــات  مــروان« و » أم مهن
والنســاء اللواتــي شــهدت نابلــس علــى بطولتهــن ووفائهــن، وتحيــة لــكل 
العائــات الكريمــة التــي احتضنــت المقاومــة النبيلــة والشــريفة، وكل التحيــة 

لــذوي الشــهيدين، فــادي وجبريــل، وكافــة أهالــي شــهداء فلســطين.
وبهــذه الذكــرى،  التــي بحضورهــا تشــبه عبــق الياســمين،  وباســم كافــة 
الرفــاق واألســرى جميعــًا فــي الســجون،  نطّيــر أجمــل باقــات المحبــة والوفــاء 
المكللــة باالعتــزاز والفخــار لهذيــن الشــهيدين الباســلين،  ولكافــة شــهداء 

ــاء. ــا العهــد والوف ــود،  ومن ــا،  لهــم المجــد والخل شــعبنا وثورتن
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َراَك َتْسُكُب ِفي ُنُفوس ِذكَّ
ْحِب َكْوَثر َوِفي ُصُدور الصَّ

أنت الَِّذي جمَع اْلَفَضاِئل ُكلََّها
َواْلَمْجَد ِفي َعْلَيِاَك َيْزَخر

******
أيا َوِفي .. ويا َنقيَّ .. ويا َشقَّي

ر ِبقلَِّبَك الّطهر ُتَجذِّ
يق .. ويا َشِقيق .. ويا َرفيق ويا َصدِّ

َتَراُه ِفي اْلِوْجَداِن أْثر
أيا ُمَقاِتل ... يا ُمناِضل ... يا ُمزلزل

ِفي َمَياِديِن اْلقتاِل ِتَراُه َزْمَجر
ويا َجُسور .. ويا ُمْعلم .. يا ُمَهْنِدس

ِمْن َيِدِيه اْلِفْعَل يْمطر
أنت الَِّذي َعْبَر اْلَحواِجز
ف ِحيَن َيَعِبر ُدوَن ُخوَّ

دِّ اْلَبليغ َعَلى اْلِعدى يا َصاِحَب الرَّ
يا َصاِحَب اْلِفعِل اْلُمَزْمِجر .) المزلزل (

َسلَمْت َيَداك فأنت
ِلْلشهداء واألطفال َتْثَأر
َصنََّعْت َيَداك ِحزام َثَأَرَك
ُثمَّ ِفي اْلَغاِزي َتَفجر

*******
اَصَك ِفي ُدجى الطُّْغَياِن َوِاْزَأْر .. أطلق َرصَّ

* َوفــــــــــاء َيتَِّسع *

بقلم االسير كميل ابو حنيش في ذكرى استشهاد 
رفيقي دربه فادي حنيني وجبريل عواد

ِهيد فادي حنيني ** ** ُمهداة ِلَروَّح الشَّ
كبَر اْلِغيَّاب وأنت

ر ِفي األحداق َكاْلَبْدر اْلُمَدوَّ
ِحيل َلْيَس اْلعتاُب َعَلى الرَّ

َقا إليك أيا غضنفر وإنما َشوَّ
َراَك ُتوِرُثَنا اْلَفَخار ِذكَّ
َراَك ِمْن ُفلِّ َوَمْرَمر ِذكَّ

إنما األوطان ِمْن َغَضِب
األسود َتُفوُز ِبالنَّْصِر المؤزر
َوَسيْكِتُب التَّاِريخ أن جحافل

األعداء ِعْنَد َبساَلِة الثُّوَّاِر َتصّغر
َوَسيْكِتُب التَّاِريُخ أن َمَاِحَم

األبطال ِعْنَد َفِجيَعِة األوطان َتصغر

*******
َفاِدي سام ِمْن َرفيق

َعاِشِق ِلِذراِعَك اْلِمْعَطاء أْسمر
يا َصاِحَبي َلَك ُمَهَجَتي َوُمحبََّتي

ِم › أْحمر َما َداَم › َلْوُن الدَّ
َقا يا َرفيق اْلُعمر أبكيك َشوَّ

يا َغَضَبًا َتَفجر
ياِض يا أقحوانًا ِفي الرِّ
وأنت ِفيه شذى َوَعْنبر
أنت اْلَجمَّال َوِفي ُعُيونَك
أجمل اللَّْوَحات ُتْظهر
بيع ِفي َيْوم ِذّكَراَك الرَّ

َعَلى ِضَفاِف اْلَقلَّب ُيْزِهر
َراَك اْلِهَال ِفي َيْوم ِذكَّ

َعَلى َسَماِء الّروح ُيْقِمر
ِمْن أْجل ِذّكَراَك اْلَوَفاء

َيَصّيُر دينا .. ُثمَّ َيْكبر .. ُثمَّ َيْكبر
بقلم االسير الفلسطيني كميل ابو حنيش
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