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«يا خوفي من يوم نصر»

ً
وه��ذه األخطاء شائعة .يقال مثال اإلمبراطورية
ال��روم��ان�ي��ة امل�ق��دس��ة ،وه��ي ل��م تكن إمبراطورية،
وال رومانية ،وال حتى مقدسة ،كما قال فولتير)،
وأصبحت املنظمة رمزًا ثوريًا عامليًا بعد هيمنة
فصائل املقاومة عليها في عام  ،1969واستبشر
الكثيرون بإمكان تثويرها للواقع العربي ككل،
ّ
غيرت خيارها االستراتيجي وقبلت بالتسوية
كمبدأ بعد خمس سنوات فقط في دورة املجلس
ال��وط�ن��ي الفلسطيني ال�ث��ا ّن��ي ع�ش��ر ف��ي حزيران
 1974حني ّ
أقرت فكرة الحل املرحلي في برنامج
ُ
ستثنى من ذلك الفصائل
النقاط العشر (طبعًا ي
ّ
املنظمةّ ،
وكونت جبهة
التي انسحبت حينها من
الرفض) .ولم تكن قرارات املجلس الوطني الرابع
�دة للمنظمة ت�ت��راج��ع عن
ع�ش��ر ال ��ذي أع ��اد ال��وح� ّ
مبدأ التسوية ،بقدر ما مثلت الصياغة املخادعة
ل�ق��رارات��ه ،ف��ي زم��ن دخ��ول ال �ث��ورة مرحلة تعويم
وت �ح��ري��ر ال��دالل��ة ال�ل�غ��وي��ة م��ن امل �ع �ن��ى ،إمكانية
لتعدد التفسيرات.
اعتقد «اإلسرائيلي» أن عنفه املترافق مع خطاب
الطابور الخامس (ال��ذي يتبوأ رم��وزه مناصب
رس�م�ي��ة ف��ي ال�ع��دي��د م��ن األق �ط��ار ال�ع��رب�ي��ة) الذي
ام�ت�ه��ن ت�س�خ�ي��ف امل �ق��اوم��ة (وه� ��و أح ��د أساليب
االستخبارات اإلسرائيلية التي تهدف إلى كسر
إرادة املقاومني في أقبية التحقيق الصهيونية،
كما تشير ّ
أدبيات السجون الفلسطينية ــــ انظر:
ف �ل �س �ف��ة امل ��واج� �ه ��ة خ �ل��ف ال �ق �ض �ب ��ان) ،وتسفيه
ال �ب �ط��ول��ة ،وت �س��وي��ق ال �ه��زي �م��ة ،وم �ح��اول��ة إلغاء
تجارب الشعوب األخ��رى التي قدمت الكثير من
أجل حريتها من الذاكرة ،قد نجح في استدخال
الهزيمة في الوعي العربي والفلسطيني والقضاء
على فكرة فلسطني .ولكنه اكتشف أن فلسطني ال
ت��زال ذروة ال��رم��زي��ة ف��ي الثقافة العربية ،وذروة
معنى ال��وج��ود والتحرر العربي ،وامل�ك� ّ�ون ألحد
م �ع��ان��ي وج� ��ود ك��ل ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وع��رب��ي رغ ��م كل
وأصبحت
م �ح ��اوالت ف �ص��ل ف�ل�س�ط�ين وال� �ع ��رب.
ّ
ف �ك��رة ف�ل�س�ط�ين أك �ث��ر م��ن أي وق ��ت م �ض��ى تمثل
ّ
تحد ّيًا فريدًا ،وتنتج في ما تنتج تشكيكًا قويًا
ّ
وت��وت �رًا داخ�ل��ي��ًا عنيفًا ف��ي الخطاب الصهيوني
الذي ينفي الوجود العربي الفلسطيني ،وحتى
ّ
تمثل تهديدًا وجوديًا أكثر من أي مرحلة سابقة
في الصراع.
ان �ت �ص��ار ّأي � ��ار  2000وت � ّ�م ��وز  2006ف ��ي لبنان،
وان�ط�لاق��ة االن�ت�ف��اض��ة ال�ث��ان�ي��ة وان�ت�ص��ار كانون
ّ
الثاني  2009ف��ي غ��زة (بغض النظر عما يردده
أق �ط��اب ال �ط��اب��ور ال �خ��ام��س ،وب �غ��ض ال �ن �ظ��ر عن
الحروب الغريبة عن تجارب شعوب
أسس تقييم ّ
يتبنونها وي� ّ
�روج��ون ل�ه��ا) ،نقضت
العالم التي
ما اعتبر أهم «اإلنجازات اإلسرائيلية» منذ عام
 ،1948وق��د س� ّ�وق له وال ي��زال طواويس الطابور

ّ
ال �خ ��ام ��س .أث �ب �ت��ت ه� ��ذه االن� �ت� �ص ��ارات أن إلغاء
العرب
ف�ل�س�ط�ين م��ن ال��وع��ي ال �ع��رب��ي وخ �ض��وع ّ
ال �ن �ه��ائ��ي ،ال � ��ذي اع �ت �ق��د «اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي» تحققه
ّ
نهائيًا عقب أوس�ل��وّ ،ل��م يكن أك�ث��ر من
�ازه
وإن �ج� ّ
ّ
غ�ب��ار غ��ط��ى ًال��وع��ي ال�ع��رب��ي م��ؤق�ت��ًا ،وك��ان مجرد
نفضه كفيال ب��إع��ادة إسرائيل ،كما ينبغي ،إلى
واكتشف أن تقادم
موقع الالشرعية والالطبيعية.
ّ
بعض األطر والصيغ السياسية وتعفنها لم يكن
سوى مفاجأة فلسطني للجميع «بقدرتها الفذة
على إيقاظ معناها الخالد» ،كما يقول محمود
دروي��ش .أثبتت ه��ذه االنتصارات أيضًا ،وكذلك
اإلصرار العنيد على املقاومة ،أن اإلنسان العربي
غير مقتنع على اإلطالق بعدم إمكان املواجهة مع
ال�ع��دو رغ��م ك��ل التفوق ال��ذي ك��ان ممكنًا التفوق
عليه ،ورغ��م كل الجهود التي بذلها الطواويس
ل�ت�س��وي��ق ه ��ذه ال �ف �ك��رة ،وب��ال �ت��ال��ي اك�ت�ش��ف وهم
الرضوخ العربي املطلق .هذا هو الردع الحقيقي
الذي ظن «اإلسرائيلي» أنه أنجزه منذ زمن .ولكن
حتى يستطيع «اإلسرائيلي» أن يردع أمة كاملة
ويستدخل بمعونة طواويسه الهزيمة النهائية
وي �س �ت �ب��دل وع �ي �ن��ا وي �م �ح��و ذاك ��رت� �ن ��ا ،ع �ل �ي��ه أال
ينتصر علينا فقط ،بل على كل تاريخنا العربي
الطويل.
ه� � ��ذه االن� � �ت� � �ص � ��ارات أث� �ب� �ت ��ت خ� �ط ��أ االستهانة
في
ب��اإلن�س��ان ال�ع��رب��ي .ف�ه��و م��ن ص�م��د وان�ت�ص��ر ً
أي��ار وت�م��وز وك��ان��ون ال�ث��ان��ي .ه��ذا ليس تفاؤال،
بل رؤي��ة عقالنية لتاريخ ه��ذه ّ
وحاضرها
األم��ة
ّ
�ذي م��ا إن مكنته
وإمكانياتها وه��ذا اإلن �س��ان ال� ّ
املقاومة من التعبير عن نفسه ،حتى كان بوعيه
وق�ن��اع��ات��ه امل�ف��اج��أة ال�ك�ب��رى للعدو ّالصهيوني.
امل �ق ��اوم ��ة ت �ح��اص��ر وت� �ح ��ارب إذًا ألن� �ه ��ا أعادت
االع �ت �ب��ار ل�ل�ت��اري��خ ول �ل��واق��ع ول�لإن �س��ان ولفكرة
فلسطني ال�ت��ي اع�ت�ق��د «اإلس��رائ �ي �ل��ي» واه �م��ًا أنه
ان�ت�ص��ر ع�ل�ي�ه��ا .وألن غ ��زة أص�ب�ح��ت دالل ��ة فكرة
يتجاوز أملها ح��دود فلسطني ،يحاصرها اآلن
مبارك ونظامه .قيل الكثير في الجدار الفوالذي
وعنه ،ولن أضيف إال التأكيد أن هذا الجدار هو
ّ
ربما امتحان ملصر أكثر مما هو امتحان لغزة.
�دار مبارك ال�ف��والذي ن��ار جحيم
طبعًا سيزيد ج� ّ
غزة لهيبًا ،وستتلطخ أيدي كل من يحاصر غزة
باملزيد من دم��اء أطفالها ونسائها وشيوخها،
ول �ك �ن��ه ل ��ن ي �ك ��ون االم� �ت� �ح ��ان األول ،ورب� �م ��ا لن
يكون األخير لغزة التي ح��ددت خيارها الكريم.
االم �ت �ح��ان األك �ب��ر اآلن ه��و مل�ص��ر ح�ت��ى تثبت أن
النظام لم ينجح في إفراغها من شعبها ،جيشها،
معارضتها ،عروبتها ،وإفراغها من الحد األدنى
من الكرامة إلنسانها.
* أستاذ علم االجتماع والدراسات الدولية في جامعة
ويسكونسن ـ ـ بارك سايد

ـته :أظهروا رفاته
لطلبه بخصوص اإلنابة القضائية ،لتمكينه من
استجواب الجنرال حسني بن سليمان قائد الدرك
امللكي راهنًا ،والجنرال عبد الحق القادري املدير
ال�س��اب��ق ل�ل�إدارة ال�ع��ام��ة ل�ل��دراس��ات واملستندات،
وك� � ��ان ي �ع �م��ل ح �ي�ن اخ� �ت� �ط ��اف ب ��ن ب ��رك ��ة ملحقًا
عسكريًا بالسفارة املغربية بفرنسا ،إضافة إلى
عميلني سابقني في االستخبارات املغربية لعبا
دورًا أساسيًا في تصفية املناضل .لكن من املؤكد
أن أمر اإلنابة القضائية ليس بيد هيئة القضاء
امل �غ��رب �ي��ة .ف��ال �ب��ت ب��ه ي �ت �ج��اوز ص�لاح �ي��ات وزير
العدل ،وامللف شائك ومتشابك الخيوط .صحيح
أن ُ القضاء الفرنسي يتعثر بدوره ،بينما الجريمة
ارتكبت على أرض فرنسا ،ولكنه حقق رغم ذلك
ت�ط��ورًا ف��ي م�س��ار التحقيق ،وان�ت�ه��ى سنة 2004
برفع طابع السرية عن جزء كبير من الوثائق ذات
االرتباط بامللف.
ُ
الجثة مؤملة .لقد عذبت جثة الشهيد...
حكايات ُ
فهي ت��ارة ذ ّوب ��ت ف��ي ح��وض م��ن حمض األسيد
بعدما نقلت سرًا من فرنسا صبيحة اليوم التالي
ُ
ل�لاغ�ت�ي��ال ،وق��د ت�ك��ون ق��د دف�ن��ت على ج��ان��ب ُنهر
السني الفرنسي بالقرب من البيت ال��ذي احتجز
فيه صاحبها واغتيل ،وقد يكون الجثمان مدفونًا
تحت مسجد في باريس ،وقد تكون رأس الشهيد
فصلت ع��ن ج�س��ده وق��دم��ت ه��دي��ة للملك الراحل،
أو تكون الجثة قد انتهت إلى املحرقة كما تقول
أح��دث ال��رواي��ات .وإل��ى حني التأكد من حقيقة ما
ج��رى ،يبقى املهدي بن بركة اسمًا لشارع جميل
في الرباط ،وتمر صوره ضمن برامج تلفزيونية،
ويتنقل أبناؤه وزوجته نحو الوطن بكل حرية:
مكاسب مهمة ربما ،لدولة تعلن نفسها منخرطة

ف��ي ح�ق��وق اإلن �س��ان .ل�ك��ن أل�ي��س م��ن ح��ق الرفات
ال�ع��ودة لحياة األم ��وات الطبيعية؟ أل�ي��س الزمن
هو طي صفحة املاضي األليم؟ من املؤكد أن ملف
املهدي بن بركة سيظل ّ
يشوش على تبعات طي
ص�ف�ح��ة امل ��اض ��ي ،م�ل��ف س��اف��ر م��ن أروق� ��ة الهيئة
السابقة لإلنصاف واملصالحة باتجاه املجلس
االستشاري لحقوق اإلنسان ،لكن النتيجة واحدة:
الهيئة األولى أوصت للثانية بأن تتابع التحقيق،
وال�ث��ان�ي��ة ت �ق��ول إن �ه��ا ت�ت�ع��ام��ل م��ع امل��وض��وع في
س�ي��اق ح��االت االخ�ت�ف��اء ال�ق�س��ري ...لكن «الجديد
املستمر» ـــــ كما قال محامي عائلة املهدي بن بركة
ـــــ في هذه القضية هو أنها ال تزال مفتوحة ...على
املستقبل.
وق��د تظهر الرفات وتبقى الحقيقة معلقة .إال أن
التعرف على مصير الرجل أمر مهم لحفظ الذاكرة
ال��وط �ن �ي��ة ،وه ��و ي�ح�ت��اج إلرادة س�ي��اس�ي��ة قوية.
فالراحل من أب��رز رم��وز حركات التحرر الوطنية
التي طالتها يد االغتيال .وكان العديد من الدول
يسعى إلخ��راس صوته بسبب حماسته الكبيرة
كان إصداره
لعقد مؤتمر القارات الثالث .ومحليًاً ،
وثيقة «الخيار الثوري باملغرب» إفشاال ملحاولة
ك ��ان ي�ش�ج�ع�ه��ا ال �ق �ص��ر ت �ج��اه االت� �ح ��اد الوطني
ل�ل�ق��وات ال�ش�ع�ب�ي��ة ،ب�ه��دف إي �ج��اد ح�ك��وم��ة وحدة
وطنية بشروط امللك الحسن الثاني .في التاسع
والعشرين من تشرين األول /أكتوبر من كل سنة،
تنطلق ال��رواي��ات وت�ب�ق��ى أش �ه �رًا ب�ين ق�ي��ل وقال،
كما اليوم .فمتى تكون إحدى مناسبات االحتفاء
بذكرى االختفاء مناسبة أخرى لإلعالن عن املكان
الذي ترقد فيه الجثة أو ما بقي منها؟
ّ
ّ
مغربية
صحافية
*

المعاهدة والتوريث
سعد اهلل مزرعاني *

ّ
حذر
ب �ع��د ات �ف��اق �ي��ة ك��ام��ب داي �ف �ي��د ع ��ام ّ ،1978
الشاعر املصري املبدع أحمد ف��ؤاد نجم وغنى
ال�ش�ي��خ إم ��ام« :ي��ا خ��وف��ي م��ن ي��وم ن�ص��ر :ترجع
سينا وتروح مصر»!
ّ
ّ
ً
لخص ذل��ك واق��ع��ا واش�ت��ق ل��ه معادلة سياسية
ون�ض��ا ّل�ي��ة زادت ف��ي س �ن��وات االع ً�ت�ق��ال للشاعر
وللمغني الثائرين ،وألهمت أجياال من املصريني
مل��ن اع �ت��رض��وا ع �ل��ى ن �ظ��ام أن� ��ور ال� �س ��ادات وما
فرضه على مصر وشعبها من القيود والعهود
والعالقات واالرتهانات.
ّ
وف ��ي م��ا ي�ّش�ب��ه س�ي�ن��اري��و أع� ��ده ّال �ق��در ،أو على
األرج� ��ح رت �ب��ت ح� ّل�ق��ات��ه واس �ت �غ��ل��ت أح ��داث ��ه يد
أميركية ماهرة ،مثل اغتيال أن��ور ال�س��ادات في
ّ
املنصة الشهير عملية ترسيخ وتوكيد
ح��ادث
التفاقية كامب دايفيد ،وبوجوه «مقبولة» أكثر
ّ
ّ
استمر هذا األمر
مما كان عليه السادات .ولقد
ّ
ّإلى اليوم مكرسًا معادلة الشاعر والشيخ ،حيث
إن ��ه ب��ال�ف�ع��ل ،ك��ان ث�م��ن ع ��ودة سينا ث��م «طابا»
(بالتحكيم ال��دول�ّ�ي) إل��ى السلطة املصرية (وال
نقول السيادة ألن تلك العودة كانت مشروطة)
ّ
العدو
إخ � ��راج م �ص��ر ن �ه��ائ� ً�ي��ا م ��ن ال� �ص ��راع م ��ع
الصهيوني.
ّ
ليس هذا فقط ،أي إن مصر لم تخرج إلى حياد
وإل��ى ابتعاد ،بل انتقلت باملعاهدة وإمالءاتها
وب�س�ي��اس��ة س�ل�ط�ت�ه��ا وال �ت��زام��ات �ه��ا ،إل ��ى موقع
ال �ح �ل �ي��ف إلس ��رائ� �ي ��لً .ح �ص��ل ذل� ��ك م � � ��داورة في
البداية ،ومباشرة ،الحقا ،وعلى نحو متصاعد
ومتفاقم دائ� ً�م��ا ،كما ه��و األم��ر عليه ال�ي��وم في
ّ
آخر األمثلة ،وهو التصدي ملنع قافلة «شريان
ّ
املتوجهة إلى «غزة» لتقديم املساعدات
الحياة»

البسيطة لشعبها املحاصر حتى املوت وقمعها.
وكانت السلطات املصرية قبيل ذلك قد باشرت
ّ
لجدار
في بناء ج��دار ف��والذي ،مكمل في الواقع ّ
الفصل والقتل والخنق اإلسرائيلي الذي يشتت
ّ
الضفة الغربية ويبدد معالم الدولة الفلسطينية
ّاملوعودة وعناصرها.
ّ
إن االن � �خ� ��راط ال��رس �م��ي امل� �ص ��ري ّف ��ي املخطط
ّ
التصورات
األميركي ــــ الصهيوني ،قد ف��اق ك��ل

وال� �ت� �ق ��دي ��رات .وف� ��ي ام� �ت ��داد ص � ��راع ض� ��ار على
ّ
تحول االلتزام الرسمي
السلطة في بالد النيل،
�وت أو ح �ي��اة ،وه ��ذا أخطر
إل��ى خ�ي��ار وج ��ود ،م� ّ
ما في املعادلة التي حذر منها نجم وإم��ام قبل
حوالى ثالثني ً
عاما!
نعم ،لقد بات بقاء النظام املصري املثقل واملرهق

االنخراط الرسمي المصري
المخطط األميركي
في
ّ
كل
الصهيوني ،فاق ّ
التصورات والتقديرات
ّ
ً
التي
أيضّا برغبة التوريث مع األثمان
اإلضافية ّ
ً
ً
ً
تتطلبها أميركيا وإسرائيليا ،مشروطا بتبني
كامل السياسات األميركية ّواإلسرائيلية.
وليس م��ن قبيل الصدفة أن بنيامني نتنياهو
ً
رئيسا لحكومة إسرائيل،
قد سارع فور انتخابه
إلى كشف حقيقة العالقة مع نظام مبارك ،حني
ج��اه��ر ب �ح �ل��ف ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن مل��واج �ه��ة الخطر
الشيعي الفارسي اإليراني ...لقد كان يشير في
الواقع إلى حلف قوى «االع�ت��دال العربي» الذي
تبلور ف��ي ال�س�ن��وات القليلة امل��اض�ي��ة وبرعاية
وت �ش �ج �ي��ع م �ب��اش��ري��ن م ��ن ال��رئ �ي��س األميركي
السابق جورج دبليو بوش .فمنذ لقاءات العقبة
برئاسة الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون
في أواسط التسعينيات ،إلى لقاءات شرم الشيخ
وس ��واه ��ا ب��رئ��اس��ة ج� ��ورج ب ��وش االب � ��ن ،تبلور
الحلف األميركي ــــ اإلسرائيلي ــــ الرسمي العربي
الذي كانت القاهرة أحد أعمدته الرئيسية على
املستويني اإلقليمي والعربي.
ُ
ل �ق��د أع �ي ��د ت�ن�ش�ي��ط ه ��ذا ال �ح �ل��ف وت �ع��زي��زه في
مرحلة اندفاعة مشروع «الشرق األوسط الكبير»
األميركي ً
بدء ا بغزو العراق في ربيع عام .2005
ّ
ون �ت��ذك��ر ف ��ي م �ج��رى ذل ��ك ال ��دوري ��ن السعودي
واملصري حتى في تبرير ال�ع��دوان اإلسرائيلي
 ،2006وفي محاولة عزل
على لبنان في تموز عام
ّ
نظامها
إسقاط
ر
تعذ
بعدما
سوريا وتطويعها
ً
ب��ال�ض�غ��وط وب��ال �ت �ه��دي��دات األم �ي��رك �ي��ة ،وأيضا
اللبناني الشريك في
باملناوشات عبر الفريق
ّ
تجر
�م
�
ل
�ور
�
م
األ
لكن
العربي.
محور «االع �ت��دال»
ِ
كما تشتهي الرياح األميركية ،ال في العراق وال

في أفغانستان وال في ال�س��ودان وال حتى على
املستوى الفلسطيني ،ومن ّ
ثم اللبناني .وبسبب
ّ
التعثر األميركي حصلت االنحناءة السعودية
ف ��ي اًل �س �ع��ي ن �ح��و ال �ت �ه��دئ��ة وف� ��ي املصالحات
ت��دارك��ا النعكاسات اإلخ�ف��اق��ات األميركية على
الداخل السعودي نفسه...
ّ
إال أن القاهرة واظبت على السياسات نفسها:
من إيران إلى فلسطني ّ إلى سوريا ...ولقد ملسنا
ّ
ه�ن��ا ف��ي ل�ب�ن��ان ،ال�ت�ح��ف�ظ��ات امل�ص��ري��ة املتعد ًدة
ّ
ّ
واملتغيرات التي ّ
كرست توازنا
التحوالت
على
ً
جديدا على مستوى السلطة لم يعد فيه للسفير
األم� �ي ��رك ��ي أف �ض �ل �ي��ة ق � ��ول ال �ك �ل �م��ة ال �ف �ص��ل في
ً
وخصوصا الشق
السياسة الرسمية اللبنانية،
منها.
الخارجي ً
ّ
أيضا ّأن النظام املصري قد ّ
كبل نفسه
هذا ًيؤكد
فضال عن شروط اتفاقية كامب دايفيد ،بشروط
االح�ت�ف��اظ بالسلطة وم��ن ث� ّ�م ب�ش��روط التوريث
لجمال مبارك في مواجهة تنامي قوة املعارضة
امل�ص��ري��ة م��ن ج�ه��ة .وال��رف��ض الشعبي املصري
العام لسياسة مبارك ولوريثه خاصة.
م ��ن ه �ن��ا ت �ن �ب��ع ش ��راس ��ة ال� �ن� �ظ ��ام امل � �ص ��ري في
ً
إحراجا
ال �ق �ي� ّ�ام ب��امل�ه�م��ات ال�ص�ع�ب��ة أي األك �ث��ر
ل��ه ،ألن �ه��ا األس ��وأ واألق� ��ذر ب��امل�ق��اي�ي��س القومية
وال��وط �ن �ي��ة ،وخ �ص� ً
�وص��ا ع �ن��دم��ا ي�ت�ع�ل��ق األمر

بالتواطؤ مع الصهاينة وأسيادهم على نضال
ال �ش �ع��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وح� �ق ��وق ��ه امل� �م� �ن ��وع من
ّ
ن�ي��ل ال �ح��د األدن ��ى م��ن ح� ّق��وق��ه ف��ي أرض ووطن
وك�ي��ان سياسي .ويستغل نظام م�ب��ارك عوامل
التضامن م��ع الشعب
الضعف العربي وغ�ي��اب
ً
وتواطؤ
بدعم
ا
ضمن
يستقوي
الفلسطيني .وهو
ّ
م��ن شركائه ف��ي «حلف االع �ت��دال» .كما يستغل
االنقسام الفلسطيني ويسعى إلى تغذيته ولو
ت �ظ��اه��ر ب��دع��م امل �ص��ال �ح��ة ب�ي�ن ح��رك �ت��ي «فتح»
ً
حصريا ذل��ك ال�ن��وع من
و«ح �م��اس» .فهو يدعم
ّ
املصالحة ال��ذي ي��ؤدي إل��ى لجم امل�ق��اوم��ة وإلى
إغ � ��راق ال �ط��رف ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف��ي م �ف��اوض��ات ال
آخ��ر ل�ه��ا وال ث �م��رة ،ف�ي�م��ا ال�ج��ان��ب الصهيوني
يواصل تبديد ما بقي من ّ
املقومات الجغرافية
والسياسية واالقتصادية واألمنية لقيام الدولة
الفلسطينية املوعودة وتصفيته.
ش��راس��ة ال�ن�ظ��ام امل�ص��ري ه��ي ال�ث�م��رة الطبيعية
لجملة اخ�ت�لاالت في الوضع املصري والعربي
وال � ��دول � ��ي ،م �ن��ذ ت ��راج ��ع ح �ض ��ور ودور حركة
التحرر العربية التي ما توافر لها ً
ّ
يوما تكامل
عناصر النضال وشروطه في مستويات الشعار
وامل �م��ارس��ة وال �ع�ل�اق��ات وم ��ا س��واه��ا .ح�ت��ى في
الناصرية
مرحلة ال ��ذروة ،أي ف��ي مرحلة ب��زوغ
ً
الناصر عمالقا
وبروز القائد ّ الراحل جمال عبد
ّ
ت�ح� ّ�ر ً
ري��ا تخطى تأثيره اإلقليم إل��ى ك��ل العالم،
ّ
تكشف املشروع التحرري عن اختالالت عميقة
تمضي في إنجازاتها إلى
لم تجعل الناصرية
ّ
مستوى املواجهة ،ول��م تمكنها من البقاء بعد
ّ
املؤسس والرمز.
ّغياب
إن� �ه ��ا م��رح �ل��ة ت��اري �خ �ي� ّ�ة ال ي �م �ك��ن ف �ي �ه��ا إحالل
ال��رغ �ب��ات ال��ذات �ي��ة م �ح��ل ال��وق��ائ��ع املوضوعية،
وال��وض��ع العربي على ق�ّ�در شديد م��ن التعقيد.
وي �ق��ع ف��ي س �ي��اق ذل ��ك أن ال �ق��وى ال �ت �ح� ّ�رري��ة لم
ج �ن��اح �ه��ا امل �ه� ّ�ي��أ أكثر
ت�س�ت�ف��د م��ن ت �ج��ارب �ه��ا .و ّ
م��ن س� ��واه ل�لإم �س��اك ب��ال��دف��ة وق� �ي ��ادة السفينة
ن �حّ��و ش��اط��ئ األم � ��ان ،س �ق��ط ول ��م ي�ن�ه��ض بعد.
ل �ك��ن اآلف � ��اق ،أو ب�ع�ض�ه��ا ،م��ا زال م�ف�ت� ً
�وح��ا .في
القاهرة نفسها تبرز استعدادات شعبية هائلة
تحرري ّ
قومي ّ
ّ
عبر عن
محورها شأنانّ :أولهما
ً
نفسه م� ً
وتكرارا برفض التطبيع مع العدو
�رارا
ّ
لبنان
وبالتضامن مع ك��ل حركات املقاومة في ّ
وفلسطني والعراق ...وثانيهما اجتماعي يتمثل
ف��ي ال�ح��رك��ة ال��واس�ع��ة ال�ت��ي تنتشر ف��ي مصانع
ّ
ً
احتجاجا على تردي
مصر وأحيائها الشعبية
األوض� ��اع امل�ع�ي�ش�ي��ة وال�خ��دم��ات�ي��ة وع �ل��ى الفقر
والبطالة والبطر واالستغالل...
لقد ّ
تنبه الوطنيون املصريون لهذين البعدين
ال �ل��ذي��ن ك ��ان أض� ��اف إل �ي �ه �م��ا أح �م��د ف� ��ؤاد نجم
والشيخ إم��ام مسألة الحريات السياسية حتى
ف��ي الحقبة ال�ن��اص��ري��ة .وه ��ذه األب �ع��اد الثالثة:
ال � �ت � �ح � ّ�رري ال ��وط� �ن ��ي وال� �ق ��وم ��ي واالجتماعي
االق �ت �ص��ادي وال�س�ي��اس��ي ،ه��ي ال �ي��وم م��ا يتوقع
أن ي � ّ
�ؤح ��د ح��رك��ة امل �ع��ارض��ة امل �ص��ري��ة بقواها
ّ
عمل تاريخي يجعل الشعب
املتضررة كلها ً ،في ً
امل �ص ��ري ش��ري��ك��ا ،أي ��ض ��ا ،ف ��ي ت �ق��ري��ر مصيره،
ال «ل�ج�ن��ة ال�س�ي��اس��ات» ف�ي��ه ف�ح�س��ب ،وال ً
حتما

ق��وى ال �ع��دوان والهيمنة ال�خ��ارج�ي��ة األميركية
والصهيونية.
ّإنها ،كما يتأكد ت�ك� ً
�رارا ،معركة ّ
تحررية عربية
ش ��ام� �ل ��ة ول� �ي� �س ��ت م� �ع ��رك ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن أو
املصريني وحدهم!
* كاتب وسياسي لبناني

