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رأي

وطنيًا
بطال
ـد الحريري ً
ّ

ب ـع ــض م ــن الـ ـص ــواري ــخ ه ـ ّ
ـدي ــة إلس ــرائ ـي ــل
ك ـبــادرة حسن نـ ّـيــة مــن لـبـنــان) .بــن سلمان
ِّ
ـأزم :سـيــاســاتــه الــداخ ـلـ ّـيــة وال ـخــارجـ ّـيــة
مـ ـت ـ ّ
مـتـعــثــرة .يــريــد تحقيق نـصــر ســريــع ،ولــو
ـوم .أو أن ــه يــريــد تـقـلـيــص دور حــزب
م ــوه ـ ُ
الـلــه (امل ـبــالــغ فـيــه كـثـيـرًا) فــي الـيـمــن .يريد
ال ـن ـص ـ َـر ف ــي مـ ـك ــان م ـ ــا ،أي مـ ـك ــان ،ال ه ـ َّـم.
ّ
ّ
مطواعية
وليس له من الحكام َمن هو أكثر
م ــن سـعــد ال ـح ــري ــري .اس ـتــدعــاه واحـتـجــزه
وقهره بفظاظة لم نألفها حتى في تعاطي
املـ ـخ ــاب ــرات الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة م ــع رؤس ـ ـ ــاء وزراء
ل ـب ـن ــان .وهـ ــذه ال ـســاب ـقــة ت ـن ـبــئ ب ـم ــدى ثقة
النظام السعودي بوكالئهّ .
قر َر بن سلمان
ّ
أن يستبدله لـكــن الـخــطــة لــم تـنـجــح ،ال بل
انقلبت على صانعها.
صـحـيــح أن شـخـصـ ّـيــة ال ـح ــري ــري صـغـيــرة
وضـ ـعـ ـيـ ـف ــة ،وصـ ـحـ ـي ــح أي ـ ـضـ ــا أن قـ ــدراتـ ــه
ّ
ّ
واللغوية مـحــدودة جـ ّـدًا ،وهــو لم
الذهنية

نجيب ميقاتي وفؤاد
أقل
السنيورة لم يكونا ّ
والء للنظام السعودي
ً
من سعد الحريري
يـنـ ُـم فــي الـحـكــم ،ولــم يـبـ ْ
ـدر عنه أنــه ق ـ ّـرر أن
ّ
يدرس ملفات الحكم .لكن فظاظة التعامل
م ــع ال ـح ــري ــري وط ـل ــب امل ـبــاي ـعــة ألخ ـي ــه من
ّ
ع ــائ ـل ـت ــه ،ول ـ ــد ت ـعــاط ـفــا ّم ـع ــه ل ــم ي ـك ــن —ال
النظام وال سعد— يتوقعه .كما أن تعامل
ح ــزب ال ـلــه م ــع اع ـت ـقــال ال ـح ــري ــري ورف ـضــه
االن ـ ـجـ ــرار ف ــي خ ـط ــة م ــواج ـه ــة ع ـن ـفـ ّـيــة فــي
ّ
لبنان أحبطا خطة السبهان .كــانــت خطة
ّ
بــن سـلـمــان مـثــل خــطــة بـشـيــر الـجـمـ ّـيــل في
ّ
افـ ـتـ ـع ــال م ـع ــرك ــة زح ـ ـلـ ــة :أن يـ ـج ــر ال ـن ـظ ــام
ّ
العدو
السوري إلى مواجهة كي تستجلب
اإلسرائيلي لزيادة توريطه في لبنان .وبن
سـلـمــان ك ــان يــريــد أن ي ـجـ ّـر ح ــزب ال ـلــه إلــى
رد انفعالي في لبنان في الشارع كي ّ
يجر
حليفه اإلسرائيلي ّ
ضده .لكن ال حزب الله
ّ
ّ
والعدو أوضح في صحفه أنه ليس
انجر،
جيشًا بأمرة بن سلمان.
يعلم بن سلمان أن فظاظته وخرقه الصارخ
لسيادة دولة لن ّ
يجر عليه الويالت .لو أن
ً
الـحـكــومــة اإليــرانـ ّـيــة ،م ـثــا ،اسـتــدعــت نبيه
ّ
الجبرية ،لكان
بـ ّـري ووضعته فــي اإلقــامــة
مجلس األمن الدولي قد عقد جلسة طارئة
وأصــدر قــرارًا ُمدينًا تحت الفصل السابع.
ّ
العربية قد عقدت جلسة
وكانت الجامعة
ـاصــة مــن أجــل صدّ
طــارئــة لتشكيل ق ـ ّـوة خـ ّ
الوقاحة اإليــرانـ ّـيــة .لكن ال هــذا حصل ،وال
ذاك .على العكس .بلغت الوقاحة بالنظام

ال ـس ـعــودي أن ــه ق ـ ّـدم ش ـكــوى ملـجـلــس األم ــن
ح ـ ــول صـ ـ ـ ــاروخ ي ـم ـن ــي واحـ ـ ـ ــد ،ف ـي ـم ــا نـ ـ ّـدد
ّ
مـجـلــس األم ــن ب ـهــذا الـ ـص ــاروخ ال ــذي عــكــر
ّ
العربية.
صفاء األجواء فوق شبه الجزيرة
ّ
العربية عقدت جلسة طارئة —
والجامعة
ليس بشأن احتجاز رئيس وزراء لبناني
— بــل ب ـشــأن مــواج ـهــة ال ـت ـحـ ّـدي اإلي ــران ــي.
وس ـ ّـهـ ـل ــت مـ ـط ــواع ـ ّـي ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــري ت ـغ ـط ـيــة
ّ
السعودية :الرجل لم يجرؤ على
الفظاظة
االعتراف أنه كان محتجزًا ولن يجرؤ على
ً
التصريح بــذلــك مستقبال حتى لــو عزلوه
عــن الـعـمــل الـسـيــاســي .عـلــى الـعـكــس ،كــذب
على جمهوره وعلى الشعب اللبناني في
ّ
يصدقها حتى اإلع ــام الغربي
ُرواي ــات لــم
ً
املتعاطف معه .وشقيقه ،بدال أن يتعاطف
م ــع أخ ـي ــه ف ــي م ـح ـن ـتــه ،أص ـ ــدر ب ـيــانــا ن ـ ّـدد
فـيــه ب ـســاح ح ــزب ال ـلــه ال ــذي اعـتـقــل سعد
ف ــي ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة وأج ـب ــره عـلــى ت ــاوة بـيــان
استقالة لم يكن لفريقه ذراع في صياغته.
ّ
«متريثًا»
سعد ِّالحريري عاد إلى السلطة
ّ
سعودية (مع
وسينفذ ما سيرده من أوامر
ّ
ّ
فرنسية
أميركية ـ ـ
على م ــؤازرة
الحصول
ّ
يـمـكــن أن ت ـخــفــف م ــن ال ـض ـغــط ال ـس ـعــودي
ّ
عليه) .لكن النظام السعودي سيعكر عليه
ح ـك ـم ــه .س ـي ـعــاق ـبــه ألن ع ـم ـلـ ّـيــة االح ـت ـج ــاز
واالستبدال التي كــان ّ
مقررًا لها أن تنجح
سلمان منه بعد مشاهد
فشلت .قد يثأر بن ُ ِّ
الترحيب الشعبي املستفز .سيعمل النظام
السعودي على إقناع جمهوره ،قبل غيره،
أن ــه غـيــر صــالــح لـلـحـكــم .وه ــذا االق ـن ــاع قد
ّ
ي ـت ـط ــل ــب ت ــأج ـي ـج ــا ل ـل ـف ـت ـنــة امل ــذهـ ـب ـ ّـي ــة فــي
ل ـب ـنــان .ه ــذه أس ـهــل وأم ـضــى ط ــرق الـنـظــام
السعودي في نشر النفوذ بعد غزو العراق.
هــي وحــدهــا بــن كــل خطط آل سعود التي
نـجـحــت .و ّس ـعــد ال ـحــريــري سـيـخـ ّـيــب آم ــال
ً
ال ــذي ــن ت ـم ــن ــوا أن ي ـع ــود إلـ ــى ل ـب ـنــان بـطــا
وط ـنـ ّـيــا .دور الـبـطــولــة ال يـنــاسـبــه .للرجل
قــدرات متواضعة هو أدرى بها .لكن لنقرأ
مـسـتـقـبــل ال ـس ـيــاســة الـلـبـنــانـ ّـيــة بــاملـقـلــوب:
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري س ـي ـن ـت ـفــض ع ـل ــى ال ـحـكــم
ال ـس ـع ــودي وي ـع ـلــن تـ ـح ـ ّـرره م ــن سـلـطــة بن
سلمان.
ّ
مـ ــن ضـ ـم ــن الـ ــوثـ ــائـ ــق امل ـت ـع ــل ـق ــة ب ــاغ ـت ـي ــال
ج ــون كـنـيــدي والـ ــذي أف ــرج ــت عـنــه أجـهــزة
ّ
ّ
تتحدث
األميركية ،هناك وثيقة
املخابرات
عــن خـطــة مــن «مـجـلــس األم ــن الـقــومــي» من
ّ
سوفياتية لضرب
أجــل استعمال طــائــرات
أهـ ــداف أم ـيــركـ ّـيــة أو صــديـقــة ملـنــح أمـيــركــا
ذريـعــة الـحــرب ضــد روس ـيــا .وولـيــد فــارس
في حديث مع «ليبانون ديبيت» قبل ّأيام
ّ
ّ
يتحدث عــن خطة مواجهة تتطلب تأليب
رأي عـ ــام ع ـ ــارم ض ــد م ـش ــارك ــة حـ ــزب ال ـلــه
ف ــي ال ـح ـكــومــة ع ـلــى أن ي ـك ــون ذل ــك بحشد
عـلــى شــاكـلــة «ث ــورة األرز» .هــل ه ــذا يعني
أن ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي  -اإلس ــرائ ـي ـل ــي -
ّ
ّ
إرهابية
عملية
األميركي يمكن أن يلجأ إلى
ّ ُ
سرية تنسب إلى حزب الله من أجل تأليب
ّ
ال ــرأي ال ـعــام ض ــده؟ إن بــث خـبــر ك ــاذب عن
كشف خطة الغتيال الحريري عبر تشويش
إيـ ــرانـ ــي ع ـل ــى أجـ ـه ــزة االتـ ـصـ ــال ق ــد ي ـكــون
ّ
لعملية قــذرة .هذه مرحلة الحروب
توطئة
ّ
السرية ،وجارد كوشنر ومحمد بن سلمان
على مــوجــة واح ــدة .وخـطــة مــن هــذا النوع
ّ
يفضلها الـعـ ّ
ـدو النها ال تستنزف جنوده
فـ ــي املـ ـ ـي ـ ــدان .خ ـ ـيـ ــارات امل ـع ـس ـك ــر املـ ـع ــادي
م ـحــدودة :ع ــدوان تـ ّـمــوز على امـتــداد ثالثة
وثالثني يومًا لم يهزم حزب الله .والحرب
االقتصادية يمكن أن تؤذي مصالح حلفاء
أم ـي ــرك ــا ،وم ـص ــال ــح االس ـت ـث ـمــار األم ـيــركــي
ال ـس ـي ــاس ــي واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي ف ــي ل ـب ـنــان.
بالحريري الستبداله
وتضحية بن سلمان
ّ
بـمـطـيــع أقـ ــدر م ـش ــروع ج ـ ــذاب ف ــي مــرحـ ّلــة
ّ
التأزم السياسي وتراكم الهزائم والتعثر.
خصوم الحريري باتوا على األرجــح أكثر
رعاته.
حرصًا على سالمته من
ِ

هوامش:
 )1مــن الـطــريــف أن مـصـبــاح األح ــدب يقود
«مـ ـب ــادرة س ـنـ ّـيــة» وأخـ ــرى بــاســم املـجـتـمــع
املدني.
 )2جريدة «املستقبل» ٢ ،كانون ّأول.٢٠٠٣ ،
« )3املستقبل» ١٦ ،آب.٢٠٠٣ ،
 )4راجـ ــع ك ـت ــاب إل ـي ــاس ال ـ ـهـ ــراوي« :ع ــودة
ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة :م ــن ال ــدوي ــات إل ــى ال ــدول ــة»،
ص.٥٢٥ .
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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طبقة أوسلو وصفقة القرن
خالد بركات *
تـسـيـطــر ط ـب ـقــة امل ـ ــال الـفـلـسـطـيـنـيــة «الـ ـج ــدي ــدة» ع ـلــى كل
املؤسسات «الوطنية» والقرار السياسي وترهنها في إطار
عالقتها ومصالحها املباشرة مــع الشركات الكبرى ومع
نظام ومشيخات الـبـتــرودوالر .نحن نعرف اليوم أكثر عن
كيف نمت مصالح هــذه الطبقة فــي الــوطــن املحتل وكيف
تـشــابـكــت مـصــالـحـهــا م ــع اق ـت ـصــاد ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي بل
ومستعمراته في الضفة املحتلة ،تبعية شبه مطلقة وشاملة
للكيان الصهيوني .فيما ظل دورهــا السياسي يتنقل بني
التذمر من االحـتــال وإجــراءاتــه القاسية تــارة ،والتذمر من
املـقــاومــة أو مــا أسمته بــ«عـسـكــرة االنـتـفــاضــة» أو «العنف
املتبادل» تارة أخرى ،أما ممارستها ،على األرض من خالل
سلطتها ف ــي امل ـنــاطــق فـكــانــت عـسـفــا ض ــد ق ــوى املـقــاومــة
وحالة من التعاون والرضوخ والشراكة مع العدو ...فال دولة
فلسطينية قابلة للحياة ،وقد أسست لكيان أوسلو وجلست
فيه ..وقضي األمر!
مبكرًا جرى تعريف هذه الطبقة الفلسطينية التابعة ،في زمن
الشهيد غسان كنفاني ،على أساس أنها «برجوزاية تجارية
مصرفية تتشابك مصالحها وتترابط مع مصالح اإلمبريالية
التجارية وأن أســاس ثــروة هــذه الطبقة ومصدر غناها هو
السمسمرة للبضائع األجنبية ووكاالت التأمني واملصارف،
وبالتالي فهي في املــدى االستراتيجي ضد الثورة .قيادات
الـبــرجــوازيــة التقليدية تستقبل ســاســون وداي ــان والحكام
اإلسرائيليني وتبحث معهم في موضوع الكيان الفلسطيني
ال ــذي تخطط لــه إســرائ ـيــل لتصفية الـقـضـيــة الفلسطينية
وتحقيق النصر السياسي بعدما حققت نصرها العسكري
(االستراتيجية السياسية  – 1969الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني ص.)73 .
أدركــت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني» خطورة الــدور
الذي تقوم به البرجوازية الفلسطينية الكبيرة وحــذرت منه
دائـمــا ،بــل وتوقعت وص ــول الـثــورة بقيادة الـبــرجــوازيــة إلى
أزمة وكارثة محققة .فال شخصية أبو الخيزران (املخصي)
في روايــة «رجــال في الشمس» جــاءت من فــراغ وال املوقف
السياسي الذي عبرت عنه «الجبهة الشعبية» حني الحظت أن
العمل الفدائي (الكفاح املسلح) هو الطريق الوحيد لردع طبقة
املال الفلسطينية ومنعها من اإلقــدام على تسوية لتأسيس
كيانها الفلسطيني.
طبقة أوسلو اليوم أسست لكيان أوسلو .وهي ذات الطبقة
التي جرى ذكرها أعاله قبل  40سنة وامتدادها إلى درجة
أن «العائالت» ذاتها واألسماء ذاتها والحركة السياسية التي
سيطرت على القرار الوطني الفلسطيني هي ذاتها أيضًا .مع
فارق أنها صارت أسوأ ألف مرة...
ت ـعــريــف ال ـب ــرج ــوازي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـك ـب ـيــرة والـتــوصـيــف
لعالقاتها ودورهــا الكارثي في قيادة املجتمع والـثــورة ،هذا
الفهم الثوري تراجع لألسف الشديد بعد عام  ،1974وتحديدًا
بعد تسلل شعار «الدولة الفلسطينية» إلى الخطاب السياسي
الفلسطيني واحتالله وتكبيله.
وبعد انطالقة االنتفاضة الفلسطينية األولى عام  1987قيل
إن الــدولــة الفلسطينية املستقلة هــي مصلحة للبرجوازية
والــرأسـمــال الــوطـنــي ،كما هــي مصلحة للطبقات الشعبية
الفلسطينية ،ولتكن إذًا القاسم املشترك! وقيل أيضًا إن
االنتفاضة كما ورد مرارًا وتكرارًا على لسان الرفيق جورج
حبش «نقلت الدولة الفلسطينية من حيز اإلمكانية التاريخية
ال ــى حيز اإلمـكــانـيــة الــواقـعـيــة»! هــذا بالضبط مــا أردات أن
تسمعه رمــوز البرجوازية الفلسطينية الكبيرة في املنظمة
مغفلة عن قصد حقيقة أن الدولة الفلسطينية كما فهمها
جورح حبش «مهمة كفاحية طويلة لن تاتي عبر التفاوض
مع العدو»!
لقد وظـفــت الـبــرجــوازيــة الفلسطينية الكبيرة بــدعــم النظام
العربي الرسمي و«املجتمع الــدولــي» شعارات مثل «الحرية
ً
واالستقالل» و«الدولة املستقلة» ،ألنها كانت فعال تبحث عن
وطن ملالها وعن بنوك فلسطينية للحفاظ على مصالحها
وهيمنتها وعلى الـقــرار السياسي ،واستطاعت من خالل
جـيــش املــوظـفــن واملـثـقـفــن وم ــن خ ــال حــزبـهــا السياسي
«حركة فتح» تضليل الطبقات الشعبية في عملية تزييف
واس ـتــاب للوعي واسـتـغــال رخـيــص لـعــواطــف الجماهير
الشعبية الـتــي قـيــل لـهــا ْأن تــوقــف انتفاضتها ألن الــدولــة
أصبحت على مرمى حجر!
وبالقدر الــذي كانت تفرض البرجوازية الكبيرة سطوتها
وت ـح ـك ــم قـبـضـتـهــا ع ـل ــى امل ــؤس ـس ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة املــال ـيــة
والعسكرية والثقافية واإلعــامـيــة وعـلــى مــركــز الـقــرار في
املنظمة والـسـلـطــة ،بــالـقــدر ال ــذي كــانــت تفقد فـيــه الطبقات
الـشـعـبـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة سـلـطـتـهــا ومــوق ـع ـهــا ومـشــروعـهــا
التاريخي ،ثم وجــدت نفسها بني فكي كماشة ،بني مطرقة
االحـتــال وسـنــدان وأسـنــان «القطاع الفلسطيني الخاص».
إن ما يحدث من تعاون اقتصادي يجد تمثالته في أرض
السياسة أيضًا وعلى شكل تنسيق أمني وسجون وعمالة
بال حدود!
وجدت البرجوازية «الوطنية» الفلسطينية خالصها إذًا في

خشبة االنتفاضة الشعبية الكبرى عام  1987فنظرت لها
نظرة ضيقة واستخدامية نفعية وباعتبارها القاطرة التي
ستأخذها إلــى الــدولــة الفلسطينية املــوعــودة ،لقد تضاعف
إنـتــاجـهــا وتــراكــم رأسـمــالـهــا املــالــي فــي األرض املحتلة مع
س ـن ــوات االن ـت ـفــاضــة بـسـبــب امل ـقــاط ـعــة الـشـعـبـيــة الــواس ـعــة
للمنتوجات الصهيونية واإلقبال على املنتج الوطني واملحلي
ً
فضال عن ما كانت تحصل عليه من «الدعم العربي» و«أموال
الصمود» فسال لعابها أكثر ،ثم صار نصفها اآلخر ،شرقي
النهر وفي الخارج ،يبحث هو اآلخــر عن حصته من كعكة
السلطة في التسوية التاريخية املقبلة...
ويمكن القول إن نتائج حرب الخليج األولــى وانهيار الكتلة
االشتراكية بقيادة االتحاد السوفياتي وغيرها من أسباب،
إضافة إلى حزمة من الحجج والذرائع الواهية واألوهام التي ال
ّ
حصر لها ،وفرت أرضية مناسبة لهذا الفضاء السلبي العام
الذي فيه أقدمت قيادة «منظمة التحرير الفلسطينية» ومعها
الطبقة التابعة من كبار التجار والسماسرة والوكالء نحو
املنزلق الخطير والكارثي الذي تمثل في توقيع اتفاق أوسلو،
أو وثيقة إعالن املبادئ ،في  13أيلول /سبتمبر .1993
و«عـ ــادت» الــرســامـيــل الفلسطينية إلــى «الــوطــن» مــع ياسر
عرفات بعد توقيع اتفاقية أوسلو .وأسست البنوك واملصارف
وال ـش ــرك ــات امل ـت ـع ــددة وخ ـصــوصــا ف ــي م ـجــال اإلنـ ـش ــاءات
وال ـع ـق ــارات وال ـت ـجــارة مــن مــوقــع ال ـتــابــع وامل ـل ـحــق الصغير
وبالتعاون الوثيق مع اقتصاد العدو في إطار عالقات التشابك
املـصــرفــي املــالــي مــع بـنــوكــه وم ــع الـنـظــام الـعــربــي الــرسـمــي،
وبخاصة الخليجي وما يسمى بـ«الدول املانحة» .واعتبرت
الرأسمالية الفلسطينية «الجديدة» أن السلطة الجديدة هي
ملكية خاصة لها وممثلها الشرعي الوحيد .فانزلقت أكثر
وأقدمت على توقيع اتفاقيات باريس االقتصادية وغيرها
فألحقت بالغ الضرر في بنية االقتصاد الوطني اإلنتاجي
وشوهته أكثر ودفعت كتل شعبية فلسطينية متزايدة إلى
القاع وإلى حياة اإلفقار واالرتهان واملديونية.
وإذا نجحت الـبــرجــوازيــة الفلسطينية فــي جـنــي مـلـيــارات
ً
الدوالرات لصالح حساباتها في البنوك إال أنها فشلت فشال
ذريعًا في تحقيق «االستقالل» و«التنمية» و«الديموقراطية»
وسقطت كل مقوالتها الواهية .هذه الطبقة ال يمكن أن تغير
طبيعيتها الطفيلية االرتــزاقـيــة النفعية وال نزوعها الــدائــم
للتسوية وانـشــدادهــا إلــى منطق الصفقة التجارية فــي كل
شيء .ولذلك أدمنت طريق وأفيون املفاوضات أو املفاوضات.
أسست «طبقة أوسـلــو» لكيان هجني ال شكل لــه وال روح،
فانتشر الـفـســاد الـسـيــاســي واملــالــي واألخ ــاق ــي واإلداري
فــي كــل أجـهــزة السلطة .وفــي الــوقــت ذات ــه ،تــركــت الطبقات
الشعبية تواجه مصيرها وتعتمد على «الوظيفة» وسوق
العمل العبري وما تقدمه لها مصانع العدو من فرص عمل،
هــذه املـصــانــع ب ــدأت تنتقل عــن قصد للضفة وفــي محيط
املستعمرات ،وبعد عقدين من الزمن وصلت معدالت البطالة
إلى نحو  % 45في الضفة و % 55في قطاع غزة املحاصر،
والتهمت جرافات العدو آالف البيوت الفلسطينية وصادرت
نصف الضفة تقريبًا.
هــذا الــواقــع الجديد الــذي أســس لــه اتـفــاق أوسـلــو ،فتح الباب
واس ـعــا أم ــام انـتـشــار ظــاهــرة «املـنـظـمــات غـيــر الحكومية»
والـتــي أصبحت الضلع الثالث فــي بنية وهيكل االقتصاد
الفلسطيني املحلي ،هذه الظاهرة املدمرة تسللت إلى الجسد
الفلسطيني كــالـســرطــان فــي مــرحـلــة فـقــدت فيها الحركة
الوطنية الفلسطينية عناصر قوتها ،فأزاحتها وجلست
مكانها ،وهضمت آالف الـكــادرات الوطنية في مؤسساتها
ال ـجــديــدة ،وسـلـبــت كــل عـنــاصــر املـنــاعــة الــوطـنـيــة والثقافية
والفكرية وهمشت أطــر العمل األهـلــي والنقابي والنسوي
ودج ـن ــت آالف امل ـنــاض ـلــن وامل ـن ــاض ــات ف ــي تشكيالتها
«املدنية» وحولتهم إلى جيش من املوظفني املستهلكني وآلة
إعالمية مجانية لتبرير أوسلو والتكيف مع الواقع وشروطه.
أم ــام ه ــذه ال ـص ــورة وم ــا أف ــرزت ــه مــرحـلــة أوس ـلــو مــن نتائج
وتداعيات وجدت الطبقات الشعبية الفلسطينية نفسها على
قارعة الطريق ،في الوطن والشتات وأصبحت خارج املشهد
الوطني تقف في العراء .لقد خسرت ما اعتبرته أداتها الوطنية
الجامعة «منظمة التحرير» لصالح السلطة وطبقة أوسلو ثم
خسرت كل االتحادات واملؤسسات الشعبية والنقابية التي
انــدثــرت لصالح املنظمات الجديدة «أن جــي أوز» وخسرت
مشروعها السياسي الـتـحــرري ،وتــرى الـيــوم كيف يجري
تصفية كل الحقوق الوطنية التي بذلت في سبيل تحققها
وال تزال تبذل كل التضحيات.
إذا كانت البرجوازية الفلسطينية (األقلية) وجدت مشروعها
الخاص في تأسيس كيان أوسلو الجديد ،يصبح السؤال
الطبيعي اليوم :ما هو مشروع الطبقات الفلسطينية «األكثرية
الشعبية» داخــل وخ ــارج الوطن املحتل؟ وم ــاذا تحتاج هذه
الطبقات املفقرة واملهمشمة كي تتلمس طريقها وسالحها
لتصنع البديل الثوري الديموقراطي؟
إننا أمام طبقة فلسطينية من وكالء االستعمار وقد خانت
الشعب ،فإما أن نثور عليها ،أو لنستعد لصفقة القرن ...وهي
قادمة!
* كاتب فلسطيني

