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فضل األركيلة في السلم األهلي
حسان الزين
ّ
ّ
ّ
وصحية.
واللبنانيني من دون أراكيل .هذه ليست دعوة بيئية
تخيلوا لبنان
ٌ
العياذ بالله .فالدعوة إلى نزع األراكيل دع��وة إلى الحرب وإنهاض للفتنة.
ّ
التخيلية ه��ي إل��ى ت�م��ري��ن ت�ج��ري��دي للنظر إل��ى «ف��وائ��د» األركيلة
ال��دع��وة
ّ
ومنافعها على ه��ذا الوطن .تخيل لبنان واللبنانيني بال أراكيل دع��وة إلى
رؤي��ة املخاطر املحدقة إذا خال لبنان من األراكيل .فالحرب لن تبدأ إذا ما
ُ
نزعت األراكيل ،لكن قرار نزعها ،هو في حد ذاته ،قرار حرب.
ّ
األركيلة لم تعد ج��زءًا من ع��ادات اللبنانيني فحسب ،إنما باتت ج��زءًا من
ّ
الشخصية الوطنية ،بل هي أمر استراتيجي لحماية لبنان واستقراره .ال
استعارة في ه��ذا الكالم ،وليس املقصود املقاومة وسالحها وال الجيش
ّ
السعودية .صدقًا ،لوال األركيلة ال أعرف أين كان لبنان
الوطني أو سوريا أو
واللبنانيون.
األركيلة ،عنوان «التنبلة» كما هي في ثقافة بالدنا منذ السلطان العثماني
عبد الحميد ،موجودة في معظم البيوت واملقاهي واألزق��ة ،وفي السيارات
وعلى معظم الدراجات ّ
النارية .انتشرت بقدرة قادر وسحر ساحر وانشغلت
ُ
ومعامل
في تصنيعها وأكسسواراتها وفحمها مصانع الصني وتركيا
ّ
مصر وس��وري��ا ،وغ��اب��ات إي ��ران وم��ال�ي��زي��ا واإلم� ��ارات وال �ص��وم��ال ...كلها
ّ
اللبنانية والحفاظ على أمزجة اللبنانيني وراحتهم
لتأمني طلبات السوق
وإرضائهم .ومن املفيد هنا اإلشارة إلى الفارق الكبير بني التدخل الدولي
السياسي في الشؤون املحلية ،الكبيرة والصغيرة ،والتعاون الدولي إلى حد
العطاء والكرم في مجال األركيلة.
هذه األركيلة ،الكوكب الجميل ذو العناصر املتكاملة ،املاء والهواء والتراب
والنار ،منقذ لبنان من الفنت والحروب .صحيح أنها ليست اختراعًا جديدًا،
وهي موجودة في العديد من املجتمعات املتعثمنة ،إال أنها في لبنان ذات
�اص��ة ،ب��ل نكهات خ� ّ
نكهة خ� ّ
�اص��ة .ه��ي حيث تخرخر لها نكهة خاصة.
والتعدد الثقافي ف��ي لبنان يغني لوحتها الفسيفسائية .ك��أن تكون في
بعض املجتمعات اللبنانية تقليدًا قديمًا ّ
واالستقرار املديني
يعبر عن الرخاء
ُ
وتبسيط الحياة وتقديس عاداتها ...الخ ،وفي مجتمعات لبنانية أخرى هي
تعبير عن الرغبة في الرخاء واالستقرار .وما بني هذا املفهوم ذي الدالالت
ّ
ّ
ّ
واالبستمولوجية ،وذاك ،مروحة
والسايكولوجية
السوسيولوجية
واملعاني
والعبر .فهي بالنسبة إلى البعض
واسعة ومتنوعة من املفاهيم واملعاني ِ
ملجأ وهروب وانسحاب من الواقع ّ
الضيق والقاسي واملتأرجح ،وإلى البعض
األخ��ر موعد ولقاء مع آخرين ومع مدينة هادئة وصاخبة وكوكب جميل
ٍّ
وقبيح ،مضجر ومسل ،عاقل ومجنون في آن واحد .فاألركيلة تجعل النظر
ّ
ً
ّ
إلى هذا ،من خلف الدخان ،أخف وطأة .الدخان يقيم فاصال كثيفًا وهشًا،
ُ
ّ
بطيئًا وسريعًا ،بني اإلنسان والكوكب ...لكأن الحياة ال تطاق وأمورها ال
ُ
َ
ستوعب من دون هذه الساحرة ودخانها الذي يحجب ما يجري ويجعل
ت
ً
النظر إليه متماوجًا ومقبوال.
ّ
أوروبيًا ،للكنبة فوائد األركيلة عندنا ،كما قال فيلسوف التنبلة وشاعرها
إميل س�ي��وران ،ال��ذي رأى أن��ه ل��وال الكنبة لكانت ال�ث��ورات قامت؛ وأميركيًا
يؤدي التلفزيون ومعه الكنبة ،هذا ال��دور .الحمد ّالله ،بلداننا ومجتمعاتنا،
ال�ت��ي ت��أخ��ذ األج�م��ل م��ن تلك األم��م ،لديها ه��ذا ك��ل��ه .لكن الفضل األول في
إبعاد شبح الحرب والفتنة وال�ث��ورات لألركيلة .أق��ول هذا ولو ُحسب ّ
علي
ً
تعصبًا .األركيلة أوال .فالتلفزيون الذي يجعل العالم غير واقعي وكائناته
فوق العادي ،ال يتوانى عن تأجيج املشاعر املذهبية إلى ًّ
حد يبدو معه ضد
ّ
استراتيجية األركيلة واس�ت�ق��رار البلد .والكنبة ج�م� ٌ�اد ال يتكلم كالحمار
ُيستغل وال ُيعترف بقيمته .األركيلة ه��ي األس ��اس ،ه��ي حامي البلد من
الفتنة والحروب.
ال يمكن امل��ؤرك�ل�ين ن�ف��ي أن ف��ي ع��ال��م األرك�ي�ل��ة ط�ب�ق��ات .ل�ي��س ف��ي «البنية
ُ
التحتية» واملواد التي تستعمل وحسب ،بل أيضًا في البنية الفوقية والثقافية
لألركيلة ومجتمعاتها .هناك مؤركلون يمارسونها كطقس خاص وهادئ،
حتى لو كان ذلك في أماكن عامة كاملقهى .وهناك من حملها كسالح إلى
الشارع والزاروب ومداخل األبنية .هؤالء رغم أنهم يبدون ،في ظاهر األمور،
ّ
ّ
األركيلة ،إذا ما فكرنا عميقًا في باطن املسألة،
وشعبيني ،ف��إن
خطرين
ّ
ّ
ّ
تكبحهم و«تفش خلقهم» وتقلص احتماالت اندفاعهم إلى العنف ،حتى
لو كانوا ّ
مكونني كمجموعات أحياء تنتمي إلى مجموعات أكبر ومذاهب
وزع �م��اء .ف��األرك�ي�ل��ة ،ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ،رغ��م كونها جامعًا للشلل وتوافق
م��زاج امليليشيات ،فإنها ال تناسب حياة القتال ،وبالتالي احتماالت عدم
حماسة املؤركلني للحروب ال بأس بها ،لكن هذا يحتاج إلى جهد ثقافي
وتربوي يجعل املؤركل ال يتخلى على أركيلته وعاداته معها .وأنا أستغرب
املهمة ّ
إهمال الدولة واملجتمع املدني لهذه ّ
املهمة ،في ترسيخ السلم األهلي
واالستقرار وابتعاد املواطنني عن العنف والحروب وتدمير ما ليس لديهم
وما ليس لهم :البلد.
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بالل الحسن*

عالمات الطريق ف ـ

يروي الكاتب تاريخ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية،
وأثر العوامل العربية في تأسيسها ،التي جعلتها ،برأيه ،جزءًا
من النظام الرسمي العربي .ويعود إلى بدايات فكرة الحوار مع
اإلسرائيليني الواردة في برنامج النقاط العشر سنة  ،1974التي
تطورت ّالحقًا إلى التفاوض معهم في سنة  .1993ويعتقد
الكاتب أن املفاوضات التي بدأت ،عمليًا ،في سنة ،1993
املنظمة صفة االعتدال السياسي في األوساط الدولية
ومنحت
ِّ
لم تثمر ،ولم تؤد إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة هي
الغاية األبرز للمنظمة منذ  1974فصاعدًا
نشأت منظمة التحرير الفلسطينية كجزء من
ال�ن�ظ��ام ال �ع��رب��ي .وك��ان��ت ن�ش��أت�ه��ا األول ��ى بقرار
من القمة العربية ،في أجواء االستعداد العربي
ملواجهة املشروع اإلسرائيلي بتحويل مياه نهر
األردن ،وم��ن خ�لال مشروع عربي مضاد لخطة
ت �ح��وي��ل ال ��رواف ��د .وأع �ل �ن��ت امل�ن�ظ�م��ة ف��ي ميثاق
ن�ش��أت�ه� ّ�ا (امل �ي �ث��اق ال �ق��وم��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي) سنة
 ،1964أن هدفها تحرير فلسطني التي احتلتها
ال�ح��رك��ة الصهيونية س�ن��ة  .1948وح�ي�ن وقعت
حرب حزيران (يونيو) ُ ،1967مني العرب فيها
األرض
بهزيمة قاسية ،واحتلت إسرائيل كامل ُ
الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة) ،كذك احتلت
أراض ع��رب�ي��ة (س�ي�ن��اء وال� �ج ��والن) .ون�ش��أ بذلك
وض��ع جديد كليًا ،ك��ان عنوانه األس��اس��ي إعادة
ب �ن��اء ال �ج �ي��وش ال �ع��رب �ي��ة ،واالس� �ت� �ع ��داد عربيًا
لتحرير األراض� ��ي ال�ت��ي اح�ت�ل��ت ف��ي  ،1967وقد
حمل التعبير عنه شعار «إزال��ة آث��ار العدوان».
وكان أن برزت في سياق ذلك ،بني إنشاء املنظمة
وهزيمة حزيران (يونيو) ،حركة العمل الفدائي
الفلسطيني ف��ي  ،1965م��ن خ�ل�ال ال�ح��رك��ة التي
ّح�م�ل��ت اس ��م «ح��رك��ة ف �ت��ح» ،ال �ت��ي أع�ل�ن��ت أيضًا
أن ه��دف�ه��ا ه��و ت�ح��ري��ر فلسطني ،ل�ك��ن م��ن خالل
استراتيجيا الكفاح الشعبي املسلح.
ك� ��ان� ��ت ن � �ش� ��أة ال� �ع� �م ��ل ال � �ف� ��دائ� ��ي الفلسطيني
متواضعة عسكريًا وشعبيًا ،لكن أجواء الهزيمة
أوجدت مناخًا شعبيًا فلسطينيًا وعربيًا شديد
ال �ت �ح��دي وال �ح �ي��وي��ة ،ت��وج��ه ن �ح��و ف �ك��رة العمل
«فتح» أن
الفدائي وتبناها .وكان أن أتيح لحركة ُ
تتسع شعبيًا ،وكذلك لتنظيمات فدائية أخرى
أن ت��وج��د وأن ت �ت �س��ع .وه �ك��ذا ُوج � ��دت الجبهة

منذ وقت مبكر جرت
اتصاالت بين فصائل فدائية
وجهات إسرائيلية بادرت
إليها حركة «فتح»
الشعبية ـــــ القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل
(ق �ب��ل س�ن��ة  ،)1967وال�ج�ب�ه��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة بقيادة
ج��ورج حبش ،ومنظمة الصاعقة التي انبثقت
من الفرع الفلسطيني لحزب البعث الحاكم في
سوريا.
كان املناخ السياسي املسيطر آن��ذاك ينطلق من
شعار التحرير فلسطينيًا ،ومن شعار إزالة آثار
العدوان عربيًا ،ومن قرار مجلس األمن  242الذي
يدعو العرب واإلسرائيليني إلى التفاوض .وهو
ال �ق��رار ال��ذي اع�ت��رف��ت ب��ه ال ��دول العربية املعنية
(مصر واألردن ثم سوريا) ،بينما رفضت الحركة
الفدائية الفلسطينية االعتراف به...
ف��ي ض ��وء ه ��ذا ا ّل ��واق ��ع ،ب ��دأ ال�ع�م��ل إلع� ��ادة بناء
ال �ج �ي��ش ف ��ي ك ��ل م ��ن م �ص��ر وس ��وري ��ة واألردن،
واالس�ت�ع��داد ملعركة «إزال ��ة آث��ار ال �ع��دوان» .وبدأ
العمل دوليًا لرعاية تفاوض إسرائيلي ـــــ عربي
بحسب منطق القرار  ،242وعبر ما اشتهر آنذاك
باسم «مؤتمر جنيف»...
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ط��رأ ّ
املصري
�ف
�
ق
�و
�
مل
ا
على
ر
تغي
ّ
ب �ش��أن ال ��وض ��ع ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي .ارت� � ��أت م �ص��ر أن
التحرير بقيادة أحمد الشقيري ال
بقاء منظمة
ّ
تحتاج إلى قوة
(مصر)
ها
وأن
توجهاتها،
يالئم
ُ
مقاتلة فلسطينية ،ذات صفة شرعية ،تسهم في
مشاغلة ال�ق��وة العسكرية اإلسرائيلية ،إليجاد
م �ن��اخ ي �س��اع��د ف��ي ع�م�ل�ي��ة إع � ��ادة ب �ن��اء الجيش
املصري .فكان أن عملت على استقالة الشقيري،
واقترحت على «ف�ت��ح» أن تتولى ق�ي��ادة منظمة
التحرير الفلسطينية (ذات الصفة الشرعية).
وه � ��ذا م ��ا ح� ��دث أواخ � ��ر ع� ��ام  1968ال � ��ذي شهد
ت�ع��دي��ل امل�ي�ث��اق ال ��ذي أص �ب��ح «امل �ي �ث��اق الوطني

ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي» .وش �م �ل��ت ال �ت �ع��دي�لات م ��ا يأتي:
إق��رار ً ال�س�ي��ادة على كامل األرض الفلسطينية،
شامال بذلك الضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة
ال�ح�م��ة ،وه��ي امل�ن��اط��ق ال�ث�لاث ال�ج��دي��دة املحتلة
م��ن األرض الفلسطينية ،وك��ان��ت مستثناة في
امل �ي �ث��اق ال �ق��وم��ي ال �س��اب��ق؛ إق � ��رار استراتيجيا
ال �ك �ف��اح امل �س�ل��ح أس��اس��ًا ل�ل�ت�ح��ري��ر ال �ش��ام��ل ،مع
تسجيل ال��رف� ّ�ض الفلسطيني ل�ل�ق��رار  .242لكن
منظمة التحرير استمرت جزءًا
م��ا يهم هنا أن
ّ
من النظام العربي ،وأن الحركة الفدائية جاءت
إلى قيادة منظمة التحرير برغبة ورعاية عربية.
وأص �ب �ح��ت ب��دوره ��ا ج ��زءًا م��ن ال �ن �ظ��ام العربي،
تتفاعل معه ،وتتأثر ب��ه ،من دون أن يعني ذلك
التبعية السياسية.

َ
نشوء فكرت ْي الكيان والحوار

منذ وقت مبكر جرت اتصاالت بني فصائل فدائية
وجهات إسرائيلية ،ب��ادرت إليها حركة «فتح»،
ث ��م ال �ج �ب �ه��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة (ن ��اي ��ف حواتمة).
وكانت تلك االتصاالت تقوم على قاعدة االتصال
بالقوى اإلسرائيلية الرافضة للصهيونية .لذا،
ك��ان االت �ص��ال ب��أش�خ��اص م��ن منظمة ماتسبني
اإلسرائيلية ذات التوجه التروتسكي.
ُ
وط ��رح ��ت م �ن��ذ وق� ��ت م �ب �ك��ر ف �ك��رة إن� �ش ��اء كيان
ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ل �ك��ن م ��ن ط��ري��ق ت �ح��ري��ر فلسطني.
الطرح صيغة «إنشاء كيان فلسطيني
واتخذ هذا ُ
فوق كل أرض ت َح َّرر» ،وكان يبتعد بذلك عن فكرة
الحوار مع املحتل اإلسرائيلي...
وح �ي��ن وق� �ع ��ت ح � ��رب ت �ش��ري��ن األول (أكتوبر)
 ،1973ب� � ��ادرت ح��رك��ة «ف� �ت ��ح» وم �ع �ه��ا الجبهة
الديموقراطية ،إلى طرح برنامج النقاط العشر
على املجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر
الذي عقد في القاهرة بني  1و 6حزيران (يونيو)
 .1974وق��د ت� ُع� ّ�رض امل �ش��روع لنقد واس��ع داخل
املجلس ،لكنه أ ّ
قر .كان البرنامج يدعو إلى «إقامة
املقاتلة على كل
املستقلة
الوطنية
سلطة الشعب
ُ
جزء من األرض الفلسطينية التي ت َح َّرر».
ّ
لكنه كان يفسح في املجال أيضًا إلجراء القيادة
الفلسطينية االت �ص��االت ال�لازم��ة لتحقيق هذا
ّ
فيه:
الهدف ،وهو ما عبر عنه البند العاشر .فورد ّ
«تضع قيادة الثورة التكتيك الذي يخدم ويمكن
من تحقيق هذه األهداف» .وكان هذا البند الذي
يسمح بـ«التكتيك» ،أي باالتصاالت واإلجراءات
الالزمة ،هو جوهر املوضوع الذي تريده القيادة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة .وك��ان��ت ت�ل��ك أول إش� ��ارة رسمية
ت �ص��در ع��ن منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية ،في
ات�ج��اه ات�ب��اع «تكتيك» م��ع ق��وى وشخصيات ال
ب��د م��ن أن ي�ك��ون بينها ب��ال �ض��رورة شخصيات
إسرائيلية.
ن� �ش ��أ ف � ��ي م� ��واج � �ه� ��ة ه � � ��ذا ال � �ب� ��رن� ��ام� ��ج تياران
فلسطينيان ،داخل اإلطار الشعبي ،وداخل إطار
منظمة التحرير :تيار يؤيد هذا النهج املرحلي،
وال �ث��ان��ي ي��رف �ض��ه وي �ص��ر ع �ل��ى ه ��دف التحرير
ال �ش��ام��ل .وع� ّ�ب��ر ه ��ذا ال �ت �ي��ار ع��ن ن�ف�س��ه بنشوء
«جبهة ال��رف��ض» ،وك��ان ه��ذا أول ان�ق�س��ام يتخذ
صفة الفعل...

ّ
املمثل الشرعي الوحيد

في سنة  ،1974على أثر مؤتمر القمة العربي في
ُ ّ
الدار البيضاء ،عدت منظمة التحرير الفلسطينية
«املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
ثم توافق العرب ،مستندين إلى نتائج حرب 1973
وتأثيراتها في الساحة الدولية ،على العمل كي
ُيدعى ياسر عرفات إلى إلقاء كلمة أمام الجمعية
العامة لألمم املتحدة .وكان لهم ما أرادوا .وألقى
ع��رف��ات كلمته الشهيرة أم��ام الجمعية العامة،
م �ت �ح��دث��ًا ألول م ��رة ب��اس��م ش �ع��ب ف �ل �س �ط�ين .ثم
ختم كلمته بشعار ذي داللة سياسية في اتجاه
اح�ت�م��ال ال �ت �ف��اوض ،ح�ين ق ��ال« :ل�ق��د جئتكم ،يا
س �ي��ادة ال��رئ �ي��س ،ب�غ�ص��ن ال��زي �ت��ون م��ع بندقية

