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رأي

الصوفي
بكاء
ّ

ُ
ي ـفــاجـئ ـنــي ا ُل ـص ــدي ــق وال ــرف ـي ــق ال ـع ــزي ــز فضل
ّ
النقيب ،رفيق الحكيم منذ أيام «حركة القوميني
الـ ـع ــرب» ،ف ــي حــديـثـنــا ال ــدائ ــم بــالـكـثـيــر مـ ّـمــا ال
ّ
أعرفه عن الحكيم ،فيؤكد قناعتي بتلك الروح
ِّ
ّ
ّ
واللقاحية ،واملشاعية ،واملتصوفة،
املـتـمـ ّـردة،
ّ
ّ
الـتــي مـ ّـيــزتــه مــن كــل ق ــادة ال ـثــورة الفلسطينية
ّ
اآلخرين .لكنه أكد قناعتي هذه أكثر الحقًا في
ما كتبه في «زمن الحكيم»:
«في إحدى األمسياتُ ،
كنت في املكتب وحيدًا،
َ
ّ
ـان
أراج ــع بـعــض م ــواد الصفحة ال ـعــاشــرة ،وكـ َ
ال ـح ـك ـي ــم فـ ــي الـ ـغ ــرف ــة األخـ ـ ـ ــرى ي ـك ـتــب امل ـق ــال ــة
ُ
دخلت
االفـتـتــاحـ ّـيــة للعدد الـجــديــد مــن املـجـلــة.
عليه ألرى إذا ما كان قد انتهى من كتابة املقالة
َ
كي أرسلها إلى املطبعة في طريق عودتي إلى
ُ
َ
البيت ،فــوجــدتــه ّ يمسح دمــوعــه بــأصــابـ ِـع يــده.
ّ
وعندما الحــظ أنــي رأي ـ ُـت ذلــك ابتسم وقــال إن
ً
َ
تدمع عيناه عندما يكون منفعل
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مــن ش ـ ٍ
ّ ٌ
صــدر عـ ُ
افتتاحية عن
وفيه
الجديد،
ـرأي
ـ
ل
ا
ـدد
ّ
ُ
ْ
املجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب
ّ
الفلسطيني» (.)5
ُ
ّ
فأتخيل
كنت أقــرأ «زمــن الحكيم» وأراه يبكي،
َ
بكاء محمد بن طباطبا ملشهد املرأة التي كانت
َ
املتساقط من أحماله حتى ّ
َ
تتقوت
الرطب
تلتقط
ّ
ُ
ُ
به ،هي وبناتها .بكى ابــن طباطبا حقًا ملا رآه،
َ
ثم أبلغ تلك املرأة في تلك اللحظة بالذات بعزمه
على الثورة .تقرأ عن بكاء الحكيم ملعاناة شعبه،
َ
ّ
ف ـت ـتــذكــر قـ ــول امل ـت ـم ـ ّـرد امل ـت ـص ـ ّـوف ع ـبــد ال ـق ــادر
وإبك عليه»؛ فتعرف
وإبك منه،
«إبك له،
ِ
ِ
ّالجيليِ :
أنـهــا ُ
ُ
وقلبه
روح الحكيم الـفــريــدة الـتــي تـبـكــي،
ّ
الصافي الذي يدمع؛ لكنك تعرف أن هذا البكاء
أي ـضــا ه ــو م ــن تـلــك الـحـكـمــة ال ـشــرقـ ّـيــة ال ـثـ ّ
ـوريــة
ـزدد علمًا ي ـ ْ
«م ــن ي ـ ْ
املـشــاعـ ّـيــةَ :
ـزدد وج ـع ــا» ،كما
تكرار ملا جاء في ِسفر
يخبرنا أبو الــدرداء ،في
ٍ
الجامعة في الكتاب ّ
املقدس« :في كثرة الحكمة
ُ
الغم ،والذي يزيد ً
كثرة ّ
علما يزيد حزنًا».
«كــان في أحاديثه السياسية دومــا شيئًا أكبر
مــن السياسة» ،كتب فضل النقيب عــن جــورج
حـبــش ،فــأكــد قناعتي ورؤي ـتــي بانتسابه إلى
خــط أنـبـيــاء ال ـثــورة مــع املـسـيــح وعـلــي وم ــزدك
وأب ــو ذر وإبــراهـيــم وح ـمــدان وال ـحــاج .فبرغم
كون أقطاب التصوف ومشيعة الشرق كلهم بال
إستثناء تقريبًا من املثقفني الفريدين في كل
عصر ،وبرغم مقارعتهم للسلطة ومؤسساتها
بــا مـلــل وبــا وج ــل ،لــم تـكــن رســالـتـهــم ثقافية
معرفية أو سياسية فقط ،بل كانت إجتماعية
أس ــاس ــا ي ـف ـتــرض ال ـص ـم ــود عـلـيـهــا أن يمتلك
الـثــائــر روح ال ـحــاج وق ـلــب إبــراه ـيــم بــن أدهــم
وعـقــل محي الــديــن بــن عــربــي .هــذه عـنــدي سر
إستثنائية الحكيم وفرادته التي ربما لن نرى
في فلسطني مثلها بعده أبدًاَ.

وسالم عليه
سالم له
ٌ
ٌ

ُ
كتبت عــن الحكيم فــي ذك ــرى رحيله قبل
حــن
ُ
ّ
قصد مسب ٍق
سنني ،وجدت نفسي أقتبس ،وبال
ٍ
ـام ّ
أو ّ
تعمد ،اإلمـ َ
عليًا في وصــف مالك األشتر:
َ
َ ّ
َ
«ال أرى مثله بـعــده أبـ ـدًا» ( .)6فمثل كــل ر ُفــاق
األرض املحتلة الــذيــن لــم تسمح لهم ظروفهم
ب ـل ـق ــاء ال ـح ـك ـي ــم ،ك ـ ــان ال ــرفـ ـي ــق ج ـ ــورج حـبــش
ّ
َ
ـن
بــالـ ّنـسـبــة إلـيـنــا أك ـ ّث ــر ّبـكـثـيـ ٍـر م ــن م ـج ــرد أم ـ ٍ
ع ــام ،أو قــائـ ٍـد ث ــوري ف ــذ ،أو حتى زعـيــم قوميِّ
ٍ
َّ
ّ
النبي الذي يرشدنا في
كان ،كذلك،
استثنائيّ .
حياتنا في
مجاهل الـحـ ِّـق والـخـلــق و َّمـتــاهــات ّ
ّ
ّ
نبينا الــذي كنا نظن ـ ـ
كــل يــوم ،وكــل أمــرّ .كــان ّ
لطهارة روحه املتمردة ـ ـ أنه يوشك أن يتذاهن
َ
ليقودنا إلــى الـخــاص .فـسـ ٌ
ـام له،
مــع السماء
ّ
ٌ
وس ـ ٌ
ـام عـلـيــه ،و«سـ ــام عـلــى أه ــل ال ـحــق أينما
ٌ
ّ
لسان نطقوا ،وســام على الخلق
كانوا ،وبــأي
ٍ
ٌ
وسالم على املاضني َواآلتني
وأصدقاء الخلق،
ِ
من َ ضنائن الله وأوتاد األرض ،الذين ُيق ِّومون
زيغها ويحفظونها من الفساد» (.)7
(مالحظة :نسخة أقصر من هذا النص نشرت
في مجلة اآلداب)
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مقررات المجلس المركزي الفلسطيني:
نظام البدائل ال يحيي الميت
وسام سباعنة*
منذ أن أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب قراره
بشأن االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل،
ونقل السفارة األميركية إليها ،كان من الطبيعي
أن ت ـت ـجــه األن ـ ـظـ ــار إل ـ ــى ال ـه ـي ـئ ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة
للوقوف على ردة فعلها ،باألحرى كيفية تصرفها
بمواجهة هذا القرار الخطير مبنى ومعنى.
صحيح أن ال ـشــارع الفلسطيني ،ومثله الـشــارع
الـعــربــي والـعــاملــي بنسب متفاوتة لــم ينتظر من
ّ
يدله على ما يفعل ،لكن قرارًا فلسطينيًا مطلوبًا
من املستويات كافة ،كان ليحدث فرقًا بالتأكيد،
َ
وخـصــوصــا أن حــالــتــي ال ـتــردد واالن ـت ـظــار كانتا
ع ــام ـت ــن ،وش ـم ـل ـتــا ه ـي ـئ ــات ال ـس ـل ـطــة وامل ـن ـظ ـمــة
والفصائل مجتمعة ،حيث بــدا كــل طــرف ينتظر
ّ
ويحمله املسؤولية عن التلكؤ واالنتظار.
اآلخر،
امل ـه ــم ،ب ـعــد ط ــول ان ـت ـظــار ع ـقــد امل ـج ـلــس امل ــرك ــزي
الفلسطيني اجتماعًا في دورته الثامنة والعشرين.
وأصغى أغلب الفلسطينيني ،على مــدى أكثر من
ســاع ـتــن ،ل ـخ ـطــاب ط ــوي ــل أل ـق ــاه رئ ـي ــس الـسـلـطــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ـح ـمــود عـ ـب ــاس ،ف ـج ــاء درس ـ ــا في
التاريخ ،على غرار الخطاب الذي ألقاه في اجتماع
التعاون اإلســامــي فــي اسطنبول ،بعد أيــام على
قرار ترامب ،ومن ثم عاد وألقاه أمام اجتماع دعا
إليه األزه ــر ،والــذي انتبه من غفلة طويلة ،ليقرر
تدريس منهاج عن مدينة القدس.
بدا الخطاب الطويل في اجتماع املجلس املركزي،
كما في االجتماع الــذي سبقه ،وكذلك الــذي تاله،
محتشدًا بـمــوضــوعــات كـثـيــرة .وه ــو ،وإن أعجب
ال ـب ـعــض لـجـهــة م ــا ت ـخـ ّـي ـلــوه م ــراج ـع ــة ي ـق ــوم بها
الرئيس لكل خطه السياسي والفكري ،وحفل وداع
لحقبة سياسية اتسمت بالخذالن وأجهزت على
تــاريــخ كــامــل مــن ال ـن ـضــال ،فـمــن ش ــأن الـخـطــابــات
الطويلة عــادة أن ال توصلنا إلــى مــا هــو مطلوب
بالضبط وبكلمات قليلة ،ومحددة أيضًا.
عليه ،يمكن تفهم حالة اإلحـســاس بالخيبة بعد
اإلعالن عن القرارات التي اتخذها املجلس املركزي،
فبعضها مكرر ،وبعضها اآلخــر ال نية جــادة في

تطبيقه ،وخـصــوصــا مــا يتصل بــوقــف التنسيق
األمني مع االحتالل مرة وإلى األبد .ويعرف ستة
ماليني فلسطيني في الداخل وستة ماليني الجئ
فــي الـشـتــات ،ح ــدود ق ــدرة السلطة وم ــدى عزمها
على تنفيذ ال ـقــرارات .كما يعرفون إن كــان الكالم
جادًا ،أو هو هزل في موضع الجد.
اكتفى البيان الختامي بــاجـتــرار بيانات قديمة،
منذ ما قبل أوسلو إلى ما تالها من إخفاقات في
توحيد الفصائل .وليس آخرها اتفاق املصالحة
ال ــذي ج ــرى أخ ـي ـرًا فــي ال ـقــاهــرة .وج ــرى تطعيمه
ببعض الـجــديــد لـخــدمــة املـنــاسـبــة والـتــوقــف عند
املستجدات.
إن تعليق االعـتــراف بــدولــة «إســرائـيــل» إلــى حني
اعترافها بدولة فلسطني ،ووقف التنسيق األمني
م ــع الـ ـع ــدو واعـ ـتـ ـب ــار ات ـف ــاق ـي ــة أوسـ ـل ــو مـنـتـهـيــة
الصالحية ،وإدانة قرار الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب اعتبار الـقــدس عاصمة إلســرائـيــل ،ونقل
س ـفــارة ب ــاده مــن تــل أبـيــب إل ــى ال ـقــدس والعمل
ع ـلــى إسـ ـق ــاط ال ـ ـقـ ــرار ،وال ـت ـش ــدي ــد ع ـلــى ضـ ــرورة
إلغاء قــرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير
مـنـظـمــة إره ــاب ـي ــة م ـنــذ عـ ــام  ،1987واع ـت ـب ــار أن
الواليات املتحدة األميركية فقدت أهليتها لدور
الــوس ـيــط ال ــراع ــي لعملية الـ ـس ــام ...قــابـلـهــا بند
مــوجــز عــن «حــق الشعب الفلسطيني بممارسة
كــل أش ـكــال الـنـضــال ضــد االح ـتــال وفـقــا ألحـكــام
القانون الدولي واالستمرار في تفعيل املقاومة
الـشـعـبـيــة الـسـلـمـيــة ودع ـم ـهــا وت ـعــزيــز قــدرات ـهــا»
وهــو مــا يحتاج إلــى شــرح طــويــل وآلـيــة منظمة
للعمل الثوري بمعناه الشعبوي والكفاح املسلح
ببعده الفصائلي ،وليست اإلشــارة إليه بعبارة
كالسيكية تخدم ضرورات املرحلة.
ف ــي ك ــل حـ ـ ــال ،ل ـي ــس م ــن امل ــوض ــوع ـي ــة ف ــي ش ــيء
رف ــض كــل املـخــرجــات عــن اجـتـمــاع املــركــزي جملة
ً
وتفصيال ،لكن املصلحة الوطنية الفلسطينية،
قبل املوضوعية ،تقتضي القول :إن ما هو مطلوب
لم يحدث .والغرق في جملة قــرارات بال آلية عمل
هو خطر مضاف .بينما قــرار واحــد مع آلية عمل
فاعلة هو الذي يحدث األثر الكبير.

لقد أجمعت معظم الفصائل على نقد مـقــررات
املجلس املــركــزي ،التي جــاءت تعبيرًا عن «حالة
االنحطاط» التي تعانيها السلطة الفلسطينية.
وكــان تــراشــق االتـهــامــات بينهم زبــدة مــا أنتجه
االجتماع الــذي انعقد في ظل تفاقم األزمــة ،ولم
يجترح أي حلول للقضايا األهم ،وال عرف كيف
ي ــوظ ــف ط ــاق ــات ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وبـيـنـهــم
الالجئون في معركة حاسمة.
كان يكفي املجتمعني اإلعالن عن انتفاضة شعبية
شاملة ،تنخرط فيها كل الفصائل الفلسطينية،
س ــواء تـلــك ال ـتــي ح ـضــرت االج ـت ـمــاع ،وتحفظت
ع ـل ــى مـ ـق ــررات ــه ،أو ت ـل ــك الـ ـت ــي ل ــم ت ـح ـضــر مـثــل
حماس والجهاد .نعم .انتفاضة شعبية شاملة
ومتدرجة حتى العصيان الشامل ،ليستفيق أهل
الكهف من نومهم ويهبوا لالنخراط في الكفاح
الوطني ،وإنقاذ القضية التي ضاعت في أروقة
امل ـف ــاوض ــات وأن ـف ــاق ان ـق ـســامــات ال ـف ـصــائــل ،ألن
ّ
الشعب مل وعودًا ال تتحقق ،واتفاقات مصالحة
تتراكم حتى لتمأل غرفة مهمالت.
ال ـك ــل ي ـح ـكــي ع ــن دول ـ ــة وحـ ــدودهـ ــا امل ـع ـل ـقــة على
ح ــدود نكسة سبعة وس ـتــن ،وه ــذا الـكــل يمضي
في التفاوض على ما تبقى «منكمل باللي بقيوا».
املستوطنات تتكاثر كالفطر ،جــدار الفصل يزداد
عنصرية ،والــاجـئــون بــرســم األون ــروا اآليـلــة إلى
الـتـفـتـيــت إذا م ــا اسـتـمــر نـهــج ال ــوالي ــات املـتـحــدة
تصاعديًا ،باتجاه أمن إسرائيل ونوويًا ضد إيران
وحلفائها في الشرق األوسط.
وفــي هــذه الحالة يعني البقاء في منطقة التردد
واالنـ ـتـ ـظ ــار خ ــدم ــة امل ـخ ـط ـطــات ال ـت ــي ن ـش ـكــو ،بل
نصرخ منها .الحالة البديلة والتي تشكل إجابة
منطقية والزم ــة ومطلوبة هــي ببساطة شــديــدة:
انتفاضة شعبية شاملة .هل تستطيعون :نعم .هل
ستحقق االنتفاضة النتائج التي نتحدث عنها:
نعم .هل تريدون :هذا هو السؤال؟
ثـمــة مــا يــذكــرنــا بمقولة منسوبة للسيد املسيح
عليه السالم« :مارتا مارتا ...أنت تقومني بأشياء
كثيرة ،واملطلوب هو شيء واحد».
* مدير مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية

االتفاق النووي اإليراني ...ما له وما عليه
فضل بدير
خاضت الــدولــة اإليرانية في أواخــر فترة
الرئيس األميركي السابق ب ــاراك أوباما
معركة مفاوضات االتفاق النووي .قضى
وزيـ ـ ــرا خ ــارج ـي ــة ال ـب ـلــديــن أي ــام ــا طــويـلــة
لـيـصــا إل ــى نـتـيـجــة ق ـبــل مــوعــد تـجــديــد
العقوبات الــذي كــان سيفًا مصلتًا على
املفاوض اإليراني.
اعـتـبــر الــرئـيــس حـســن روح ــان ــي ووزي ــر
خــارجـيـتــه مـحـمــد ج ــواد ظــريــف أن هــذا
االت ـفــاق هــو انـتـصــار لــأمــة اإليــران ـيــة ،إذ
قامت الحملة االنتخابية األولى لروحاني
على التفاوض مع أميركا وتحقيق اتفاق
ن ــووي ُي ـح ـ ّـرر أرصـ ــدة ط ـه ــران املـجـمــدة،
ويرفع العقوبات لينعش بعدها االقتصاد
ويرتفع مستوى الدخل واملعيشة .واآلن،
ما هي النظرة النقدية لهذا االتفاق؟
 .1أن ـجــز اإلي ــران ـي ــون االت ـف ــاق م ــع إدارة
راحلة ،تحت الظن أن أوباما يريد إنجازًا
تاريخيًا بما أنه في آخر عام من واليته
الثانية ،فإن هذا سيحرره من الضغوط.
ظــن اإليــران ـيــون أن مــن سيخلف أوبــامــا
سيمثل اس ـت ـمــرارًا لسياسته (هـيــاري
كـلـيـنـتــون أو غ ـيــرهــا) .الـنـتـيـجــة أن الــذي
وصل إلى البيت األبيض يمكنه التنصل
ً
من اتفاقات سلفه .وبالتالي بــدال من أن
يـتـحــول االت ـف ــاق م ــع أوب ــام ــا إل ــى فــرصــة

إليرانّ ،
تحول إلى تهديد دائم من ترامب
(أو أي رئ ـي ــس ي ـم ـكــن أن ي ــأت ــي ب ـع ــده)
بنقضه ...ليركض اإليــرانـيــون ليدافعوا
ع ــن االتـ ـف ــاق .فــأصـبــح الـسـيــف املصلت
ليس عدم االتفاق ،بل االتفاق نفسهّ .
تغير
نوع السيف فقط.
 .2بدل أن ّ
يحرر االتفاق األرصدة اإليرانية
ويسمح بإدخالها إلــى إي ــران ،سمح لها
باستعمال أرصدتها أو قسم منها لشراء
منتجات غربية وشحن هذه املنتجات إلى
الداخل .وهكذا تستفيد الشركات الغربية
بـ ــدل اإلي ــرانـ ـي ــة ،وي ـت ــم تـعـمـيــم ال ـن ـمــوذج
االستهالكي وتسهيله للمجتمع اإليراني.
ه ــذه األم ـ ــوال ال يـمـكــن اسـتـثـمــارهــا في
التنمية الداخلية وخلق الوظائف ،بل ربما
تؤثر سلبًا على الشركات اإليرانية نتيجة
االستيراد.
 .3حـنــث األم ـيــرك ـيــون بمعظم وعــودهــم
حـ ـي ــث رفـ ـ ـع ـ ــوا جـ ـ ـ ــزءًا م ـ ــن الـ ـعـ ـق ــوب ــات،
لـكـنـهــم أبـ ـق ــوا وف ــرض ــوا ع ـق ــوب ــات على
أش ـخ ــاص وم ــؤس ـس ــات ،بــاإلضــافــة إلــى
أن املـصــارف األجنبية ال تجرؤ على أن
تتعامل مع إيــران أو أن تقوم بتحويالت
واستثمارات ضخمة ،رغــم أن العقوبات
ً
على التحويالت رفعت على الورق .مثال،
ّ
حدث
تحول فتح فرع ملصرف أملاني إلى ّ
مهم بحجم أن وزير خارجية إيران يبشر
به على حسابه على «تويتر».

 .4ح ــن ب ـ ــدأت إدارة ت ــرام ــب بـتـسـلـيــط
سيف احتمال رفــع العقوبات على رقبة
إدارة روحــانــي ،أصـبــح هـ ّـم هــذه األخـيــرة
الــدفــاع عن االتـفــاق .وعاشت إدارتــه َوهم
أن ـهــا اسـتـطــاعــت فـصــل األمـيــركـيــن عن
األوروب ـ ـي ـ ــن .ك ـم ـثــال ع ـلــى ذل ـ ــك ،ص ـ ّـرح
مـســاعــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ف ــي ال ـشــؤون
السياسية ،عباس عراقجي ،للتلفزيون
اإليراني بأن بالده «استطاعت أن تفصل
الحلفاء األوروبيني عن أميركا وأن تفرض
عزلة على الواليات املتحدة بشأن االتفاق
ً
النووي» .ولكن هذا الوهم لم يدم طويال،
إذ إن األوروب ـي ــن يـعــرفــون مصالحهم،
وهــي مــع أميركا (رغـبــة أو رهـبــة) ،فبدل
أن يضغطوا على أميركا – كما توهمت
إدارة روح ــان ــي – ب ــدأ ال ـك ــام ع ــن أنـهــم
سـيـضـغـطــون ع ـلــى إي ـ ــران ،وذلـ ــك تحت
عنوان «منع إدارة ترامب من إلغاء االتفاق
النووي» .أي اآلن على إيران أن تقدم املزيد
من التنازالت (البرنامج البالستي وغيره)
ليتم الحفاظ على االتفاق النووي.
وبالنظر إلى الوضع االقتصادي اإليراني
الداخلي حاليًا ،يظهر أن االتفاق النووي
الــذي تستميت إدارة روحاني في الدفاع
عنه كإنجاز شبه وحيد لها ،لم ولن يرفع
الـضـغــوط السياسية واالقـتـصــاديــة عن
إيران.

