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معز كراجة *
ال بد أن محمود عباس أكثر الفلسطينيني
سـعــادة بالعام الجديد ،بعدما زالــت الغمة
عــن مــزرعـتــه الـسـعـيــدة ،وبــاتــت كـمــا يعتقد
أكـ ـث ــر «أم ـ ـنـ ــا واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرارًا» .ف ـق ــد ان ـح ـســرت
األح ــداث الـتــي انـفـجــرت قبل أكـثــر مــن ثالثة
أشـهــر ،ولــم تعد مرشحة لالنفجار الشامل
الذي كان يخشاه.
اعتقاده هذا بزوال «الخطر» ،هو الذي دفعه
إلن ـ ــزال رجـ ــال شــرط ـتــه ف ــي األي ـ ــام املــاضـيــة
مل ـنــع ال ـش ـب ــاب وص ــده ــم ع ــن ال ــوص ــول إلــى
ن ـقــاط ال ـت ـمــاس م ــع ج ـنــود االحـ ـت ــال ،وهــو
الـ ـ ــذي أحـ ـج ــم ع ــن ف ـع ــل ذل ـ ــك طـ ـ ــوال ال ـف ـتــرة
املاضية بذكاء ودهاء .مسألتان أساسيتان
بعثتا الطمأنينة في قلب صاحب «املزرعة
ال ـس ـع ـيــدة» م ــا شـجـعــه ع ـلــى ه ــذه الـخـطــوة
ً
اآلن وهـمــا :أوال ،انحسار حجم املواجهات
امل ـي ــدان ـي ــة وت ــرك ــزه ــا ف ــي مــدي ـن ـتــي ال ـقــدس
والـخـلـيــل ،إل ــى جــانــب مــواج ـهــات موسمية
أقـ ــل حـ ــدة م ــن ال ـس ــاب ــق ف ــي م ـنــاطــق أخ ــرى
من الضفة املحتلة .وهــو انحسار جغرافي
عائد لطبيعة انتشار قــوات االحـتــال وفقًا
لـخــريـطــة ات ـفــاق ـيــة «أوس ـ ـلـ ــو» .ثــان ـيــا ،وهــي
النقطة األكـثــر أهمية تتمثل فــي مالحظته
تــراجــع اهتمام الـقــاعــدة الشعبية بمتابعة
األح ـ ــداث وال ـت ـفــاعــل مـعـهــا ،وبــال ـتــالــي بــات
بإمكانه الـيــوم وبـكــل ج ــرأة مواجهة هــؤالء
«ال ـش ـبــاب ال ـص ـغــار» جـيــل أوس ـلــو مــن دون
خشية رد فعل الناس.
ح ـي ـن ـم ــا عـ ـ ــاد مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس م ـ ــن ح ــرب ــه
ال ــوه ـم ـي ــة وانـ ـتـ ـص ــارات ــه األش ـ ـبـ ــه بــالـحـمــل
الـ ـك ــاذب ف ــي األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،وب ـعــدمــا ألـقــى
«قنبلته الدخانية» هناك ،كان ذلك قد تزامن
م ــع وقـ ـ ــوع ع ـم ـل ـيــة إطـ ـ ــاق نـ ــار ف ــي مـنـطـقــة
نابلس قتل فيها مستوطن وزوجته ،تبعها
عـمـلـيــة الـطـعــن ال ـتــي نـفــذهــا الـشـهـيــد مهند
الحلبي في القدس .هذا التزامن شكل فرصة
لزبائنية عـبــاس ليركبوا املــوجــة ويقدموا
األم ــر ك ــأن ال ـشــارع تـحــرك عـلــى وق ــع خطاب
«قائده الفذ» ،معتقدين أنها عمليات فردية
م ـحــدودة كسابقاتها .ولـكــن حينما توالت
األحـ ـ ــداث وخـ ــرج ل ـنــا ج ـيــل ل ــم نـتــوقـعــه إلــى
الشوارع بغضب ووعي ،أدركت حاشيته أن
العاصفة هــذه املــرة عاتية ويجب االنحناء
أمــام ـهــا ،وه ــي ال بــد أن تـمــر ب ـســام بـمــرور
الوقت .فسكت على مدى أيام حتى خرج لنا
آنــذاك بخطاب مقتضب أشبه برفع ّالعتب.
وه ــا هــو ال ـيــوم يتنفس الـصـعــداء ظــنــا منه
العاصفة قد مرت.
محمود عباس ،سعيد اليوم وهم ينقلون له
ذلك املشهد السوريالي واملتمثل في وجود
ش ـبــاب يـنــاضــل ويـلـقــي ال ـح ـجــارة ويـصــاب
ويستشهد عند أطــراف املــدن ،بينما الحياة
داخ ـل ـه ــا ت ـس ـيــر وف ـ ــق رت ــاب ـت ـه ــا امل ـع ـه ــودة،
ف ــال ـن ــاس بـغــالـبـيـتـهــم ي ـم ــارس ــون حـيــاتـهــم
داخــل أس ــوار املــزرعــة كــأن «الـعــرس فــي بيت
ال ـج ـي ــران» .صــاحــب امل ــزرع ــة ف ــي ب ــداي ــة هــذا
العام يقهقه منتشيًا باكتشافه واقتناعه أن
سـيــاســات الـتــدجــن االقـتـصــادي والتشويه
الثقافي والوطني التي قادها منذ عام 2005

لقد فشل هؤالء «األوالد» في نقل عدوى جنونهم إلى بقية «سكان مزرعتي» (األناضول)

حتى يومنا هــذا قد نجحت بصورة الفتة،
ويقول ملن حوله :هل رأيتم؟ لقد فشل هؤالء
«األوالد» في نقل عــدوى جنونهم إلى بقية
«سكان مزرعتي».
ع ـب ــاس ي ـص ــول ويـ ـج ــول اآلن ف ــي مــزرع ـتــه
بعد أن اجتاز اختبارًا صعبًا خالل األشهر
املــاض ـيــة ،وه ــو اآلن أك ـثــر يـقـيـنــا م ــن خ ــراب
البيت وانهيار أركانه ،وبذلك ال أحد يتحرك
خارج فلكه أو بعيدًا عن قبضته .فاألحزاب
الـسـيــاسـيــة فـشـلــت ف ــي اس ـت ـث ـمــار الـصــرخــة
ال ـتــي أطـلـقـهــا «ال ـش ـبــاب الـصـغـيــر» ودف ـعــوا
ثـمــن إطــاقـهــا مــن دمـهــم وأع ـمــارهــم .فشلت
ق ـي ــادة ه ــذه األح ـ ــزاب ف ــي تــوفـيــر الـحــاضـنــة
الـنـضــالـيــة والـتــوجـيــه وال ـق ــدوة لـهــم وتـقــدم
صفوفهم ،بل ّ
تبي حجم عجزها عن التأثير
في الواقع وامليدان وانعدام ثقة الشارع بهم.
لذلك عباس يقول في نفسه قول املنتصر :إذا
لم يتحركوا في هكذا لحظة استثنائية ،متى
ممكن أن يستيقظوا؟
هذا يعني عمليًا أن «منظمة التحرير» باتت
كالخاتم في أصبعه ،فيدعو إلى اجتماع لها
وينفذ ،أو ال ينفذ ،قرارات لجنتها ومجلسها؛
هــو سيد البيت دون مـنــازع .يعتلي منصة
األم ــم املـتـحــدة ويـقــول مــا يـشــاء ،فنغرق في
تـحـلـيــل ق ــول ــه امل ـب ـهــم ال ـش ـب ـيــه ب ــ«ح ـجــابــات
املشعوذين» ،فهو يقول الشيء ونقيضه في
الجملة ذاتها .قال سنوقف االلتزام باتفاقات
«أوسلو» إذا لم تلتزم بها إسرائيل ،وها قد
مضت أشهر دون أن نعلم متى سيتبني له
التزام إسرائيل من عدمه ،وما هي معاييره
لذلك؟ وما هي آليات وقفه العمل بـ«أوسلو»
وما هي بدائله؟ هل خاض نقاشات وطنية
س ــواء داخ ــل املـنـظـمــة أو خــارجـهــا لتحديد
الطريق؟ وهل من أحد سأله أو لديه الجرأة
أن يسأله عن ذلك؟ إنه رب البيت فمن يخرج
عن طوعه «يقطع عنه املصروف» .ألم يفعل
ذلك من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني»

على سبيل املثال؟
ال بــد أن صــاحــب املــزرعــة السعيدة يضحك
م ـن ـت ـش ـيــا حـ ــن يـ ـ ـق ـ ــرؤون لـ ــه فـ ــي ال ـص ـب ــاح
مقاالت املثقفني الفلسطينيني وتحليالتهم
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ف ـهــي ال ت ـقــل غ ــراب ــة وغـمــوضــا
ع ــن خ ـطــابــاتــه ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي ال ص ـلــة لها
ب ــال ــواق ــع أو الـ ـفـ ـع ــل .فـ ـه ــذا امل ـث ـق ــف ت ـحــول
ف ــي حـقـيـقــة األمـ ــر كـشـقـيـقــه املـثـقــف الـعــربــي
إل ــى «م ــوظ ــف» يـعـتــاش مـمــا ي ـقــول ويـكـتــب،
وينتمي إلــى «النخبة» وجبنها ،والسلطة
ورئ ـي ـس ـه ــا الـ ـي ــوم م ــن ث ــواب ــت ت ـح ـل ـيــل ه ــذا
املـثـقــف ومــرت ـكــزاتــه ،يختلف معهما ولكن
ّ
ال يختلف عليهما .ولــذلــك فـعـبــاس يشكل
ّ
ويعي مجالس مؤسسات ثقافية كمؤسسة
«محمود درويش» متى أراد ويحل مجلسها
متى أراد؛ ال راد لقراره أو قدره!
وان ـس ـجــامــا م ــع ح ــال ــة امل ـث ـق ــف ،فـ ــان عـبــاس
ف ــي م ــزرع ـت ــه وبـ ـع ــد مـ ـ ــرور ت ـل ــك املـ ـ ــدة عـلــى
االن ـت ـف ــاض ــة ال ـث ــال ـث ــة ،بـ ــات مـطـمـئـنــا أيـضــا
إلــى «املــؤسـســات األهـلـيــة» .فهي مؤسسات
بـمـعـظـمـهــا ال ش ــأن ل ـهــا ب ــاألم ــر الـسـيــاســي.
ج ــل هـمـهــا خ ـطــاب «األن ـس ـن ــة» امل ـع ــزول عن
الهم الوطني .منذ إحراق محمد أبو خضير
مرورًا بإحراق عائلة الدوابشة وليس انتهاء
بحاالت اإلعــدام امليدانية لألطفال والفتية،

لم يكلف نفسه عناء شرح
دعمه للسعودية في
الحرب على «اإلرهاب»

لم نر أو نسمع بفعل مؤثر لهذه املؤسسات
تجاه هذه القضايا .فربما ذلك ال يأتي على
هوى املمول وال على هوى عباس نفسه .ألم
يمأل هو بذاته األرض قعقعة حول انضمامه
ل ـل ـم ــؤس ـس ــات وامل ـح ـك ـم ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وب ــأن ــه
سيالحق إسرائيل على جرائمها؟ هل رأى
أحد منكم طحينًا من هذه القعقعة؟
إن تفرد محمود عباس بمزرعته واطمئنان
قلبه ملا يدور ويحدث داخل أسوارها جعله
ي ـقــرر ويـبـنــي األحـ ــاف وي ـح ــدد «الـسـيــاســة
الـخــارجـيــة» ،على ه ــواه أيـضــا ومــن دون أن
يكلف نفسه حـتــى عـنــاء ش ــرح أو توضيح
ما يفعل .فهو باألمس اتخذ خطوة أقــل ما
يـقــال فيها «شــر البلية مــا يـضـحــك» .انضم
إلــى تحالف السعودية ملا يسمى «محاربة
اإلرهــاب» .ولم يقل لنا ما هو اإلرهــاب الذي
سيحاربه تحت ل ــواء الـسـعــوديــة؟ وإن كان
االحتالل من ضمن القائمة؟ أم أن األولوية
اآلن للخطر اإليــرانــي الشيعي؟ ولــم يشرح
لنا مــا هــي مساهمته فــي هــذه الـحــرب؟ هل
هي مساهمة عسكرية أم مجرد دعم معنوي
للسعودية؟ وإن كان دعمًا معنويًا فضد من؟
وما هي الفائدة التي ستعود على ّالقضية
ً
الـفـلـسـطـيـنـيــة؟ وأال يـعـتـبــر ذل ــك ت ــدخ ــا في
الشؤون العربية الداخلية التي ينكرها على
غيره؟
ربما الخطوة الوحيدة التي اتخذها عباس
مــؤخ ـرًا وكــانــت واض ـحــة ال لـبــس فـيـهــا ،هي
تكريمه ملـلــك الـسـعــوديــة ب ــ«وس ــام فلسطني
األرف ـ ــع» ،وق ــد أش ــاد بــدعــم ال ــدول ــة الشقيقة
لـلـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .وهـ ــو واض ـ ــح هنا
ألن ــه يـقـصــد دع ــم قـضـيـتــه ه ــو ال ـت ــي يــؤمــن
بها واملرتكزة على «املبادرة العربية» التي
قدمتها السعودية بنفسها خالل االنتفاضة
الثانية .فهذا تكريم ملــن يدعمه فــي حروبه
الوهمية وليس بالضرورة ملن يدعم الحق
الفلسطيني امل ـع ــروف وال ـثــابــت ،ال ــذي عبر

دعاء «الدواعش» في 2016
أياد المقداد *
يا ّ
رب أخبرنا مــاذا فعلنا وأي ذنــب اقترفنا
موسى ،ونعوي في
كيهود
التيه
في
نهيم
كي
ّ
الصحراء بال مأوى كذئاب «مظفر».
يــا ّ
رب ،مل ــاذا كتبت علينا أن نحمل أطفالنا
كـ ـج ــراء ج ــائ ـع ــة ون ـع ـب ــر ب ـه ــم ل ـج ــج ال ـب ـحــار
لنستجدي الخبز على ضفاف األمم ...أولست
أنت سبحانك من يكتب األقدار؟
ي ــا رب ،ملـ ــاذا ك ــان ل ــزام ــا عـلـيـنــا أن نتناهش
كعقارب ونتلوى كــديــدان ونخرج من ثقوب
األرض لنحرق كل أثر للحياة؟
ّ
ّ
يا رب ،قالوا لنا أن غضبك حــل علينا ألننا
لم نلتزم بشريعتك فقطعنا الرؤوس ّ وبترنا
األيدي ورجمنا الزواني وأجرينا سنة نكاح
األرب ـع ــة وسـبـيـنــا وأق ـم ـنــا أسـ ــواق ال ـج ــواري
واستعدنا كل مآثر الخلفاء ،فلماذا ما زلت
على غضبك؟
ّ
يا رب ،ملاذا سلطت علينا من ال يرحمنا من

أبـنــاء ال ـقــردة والـخـنــازيــر لتجوب طائراتهم
سماءنا وتنغل صواريخهم في لحم أطفالنا
ّ
وتـ ّ
وتشردنا في مجاهل الكون،
ـروع نساءنا
حتى إذا دعوناك فال تجيب؟ ألست أنــت من
يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ُ
يا رب ،قلت لنا إننا خير أمة أخرجت للناس
ّ
ّ
ل ـكــن مـشـهــدنــا مـخــز وال يـثـيــر إل ال ـقــيء بني
األم ــم .فــانـظــر إل ــى أض ــاع صـغــارنــا الـعــاريــة
واملرتجفة فــي صقيع الليالي ،وإلــى أسمال
نسائنا البالية وعيونهن الفارغة وبطونهن
ْ
ال ـخــاويــة ،وال ـ َـح ــظ لـحــانــا الـطــويـلــة البائسة
ولكنتنا وسحنتنا .أصبحنا ال نشبه البشر
كما يليق بالبشر .إلى متى يا رب؟
يــا رب نستغفرك ونلتجئ إلـيــك ون ـعــوذ بك
من وساوس الشيطان الذي ليس له سلطان
على عـبــادك ،لكن ملــاذا مــأت سهولهم قمحًا
وجــرارهــم خـمـرًا وأرصفتهم وردًا ،وأعنتهم
ّ
على صناعة كــل جميل ثـ ّـم أورثـتـنــا كــل هذا
الـ ـحـ ـط ــام؟ ف ــا ال ـب ـص ــرة ت ـش ـبــه أوس ـ ـلـ ــو ،وال

م ـقــدي ـشــو ع ـل ــى ش ــاك ـل ــة ط ــوك ـي ــو وال ك ــل مــا
ننتجه من زيت ونفط يساوي ما تنتجه بقرة
ســويـســر ّيــة واحـ ــدة مــن خ ـي ــرات؟ مل ــاذا نزعت
البركة عنا ومنحتهم إياها؟ يا رب غفرانك،
ّ
لكنها وساوس الشيطان.
ّ
نـ ـع ــوذ بـ ــك ون ـل ـت ـج ــئ إلـ ـي ــك ولـ ـي ــس لـ ـن ــا إل
أجسادنا الهزيلة ّ
نقدمها على مذبحك،
ّ
فتقبل هــذه األشــاء على ضمورها وهزالها

نستودعك مجاهدينا
من سقف العالم في تورا
بورا إلى السنغال

وسوء تغذيتها في لحظة تطايرها
مـ ـم ــزوج ــة بـ ــأحـ ــدث أن ـ ـ ـ ــواع املـ ـتـ ـفـ ـ ّج ــرات فــي
الشوارع واألسواق وبني جموع الكفار.
ف ــأج ـل ــك ن ـ ـ ــزرع الـ ــرعـ ــب ل ـ ُـن ــره ــب بـ ــه ع ـ ـ ّ
ـدوك
ّ
وعدونا .أوليست هي التجارة الرابحة؟
ّ ّ
يا رب ،إل الجواري .فال تحرمنا من نعمة أنت
وعدت بها ،وال من أنواع من الخمر هجرناه
ابتغاء رضوانك وكرمك .وال تنس أنهار اللنب
والـعـســل املـصـفــى وال األرائ ـ ــك املــريـحــة التي
ّ
أعددتها لنا ،فألجلها ّ
رملنا نساءنا ويتمنا
بلداننا حطامًا منثورًا،
أطفالنا وجعلنا من
ُ
وجلنا في األرض لنقتل أو نقتل.
يـ ــا رب ارحـ ـمـ ـن ــا فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـشـ ـت ــاء ال ـقــاســي
وارتـحــل بنا إلــى نعيم املــاء الـعــذب والجنان
الـخـضــر قـبــل ق ــدوم الـصـيــف ال ـقــاحــل وال ـحـ ّـر
ال ـف ـظ ـيــع ع ـلــى ت ـخ ــوم صـ ـح ــراء ل ــم ت ـن ـبــت إال
الشوك وكثيرًا من الــزواحــف ،وانصرنا على
ال ـق ــوم امل ـشــركــن وع ـلــى ال ـن ـصــارى والـيـهــود
واألنجاس الروافض ،فهل أنت بسامع؟

