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معين الرفاعي (أبو عماد) *
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ،ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة،
ّ
التوصل إلى اتفاق للتهدئة بني
احتماالت
غ ــزة والـكـيــان اإلســرائـيـلــي .وم ــن ش ــأن هــذه
ال ـت ـفــاه ـمــات أن تـ ـ ــؤدي ،ب ـص ــورة م ـبــاشــرة،
إلـ ــى ت ـخ ـف ـيــف املـ ـع ــان ــاة اإلن ـس ــان ـي ــة ألهـلـنــا
ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع غـ ـ ـ ــزة .وم ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـب ـق ــى ه ــذه
الـتـفــاهـمــات سـيــاسـيــة ف ــي ال ــدرج ــة األول ــى.
ل ــدى ح ــرك ــة ح ـم ــاس وال ـك ـي ــان اإلســرائ ـي ـلــي
مصلحة متبادلة في التوصل إلى «هدنة»
طويلة األم ــد ،تحت مسمى التهدئة ،ولكل
مـنـهـمــا مـنـطـلـقــاتــه وأهـ ــدافـ ــه ال ـخ ــاص ــة بــه.
ّ
تحول إلى
لكن ،لو افترضنا أن قطاع غــزة
ّ
س ـن ـغ ــاف ــورة ،وأن غـ ــزة اس ـت ـطــاعــت ام ـتــاك
أسلحة نوعية متطورة خالل فترة التهدئة،
ف ـس ـي ـب ـقــى الـ ـ ـس ـ ــؤال :أي ق ـي ـمــة ت ـب ـقــى ل ـغــزة
القوية واملزدهرة إن أصبحت خارج املعادلة
الفلسطينية الكاملة؟!
ي ـش ـي ــر عـ ـ ــدد مـ ــن تـ ـص ــريـ ـح ــات املـ ـس ــؤول ــن
فـ ـ ــي حـ ـ ـم ـ ــاس وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ّ
واملنسق الدولي للشرق األوســط ،نيكوالي
ّ
ّ
ميالدينوف ،إلــى أن ثمة فرصة جدية هذه
امل ـ ــرة ت ـت ـيــح ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق لتثبيت
التهدئة بني غزة والكيان ،قد تكون طويلة.
فرئيس املكتب السياسي لحركة حماس،
ّ
إسماعيل هنية ،كشف عــن تسلمه جــداول
زمنية من الجانب اإلسرائيلي ،عبر الجانب
امل ـص ــري ،تـتـضـمــن تـخـفـيــف ال ـح ـصــار على
ق ـط ــاع غـ ــزة ،وم ــن بـيـنـهــا تــوس ـيــع مـســاحــة
الصيد البحري ،وتسهيل دخول الشاحنات
إلى القطاع ،وإزالــة املنع عن  %40من املواد
التي يصنفها الجانب اإلسرائيلي على أنها
«مــزدوجــة االستخدام» ،إضافة إلــى قضايا
ّ
أخـ ــرى ،مـثــل إعـ ــادة اإلعـ ـم ــار ،وح ــل مشكلة
الكهرباء .وجــاءت تصريحات رئيس وزراء
ّ
الكيان اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو لتؤكد
ّ
وج ــود ال ـج ــداول ،ومـشـيـرًا إل ــى أن التنفيذ
س ـي ـتــم ع ـل ــى م ــرح ـل ـت ــن ،ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
وبعدها .في وقت تشير فيه معلومات إلى
وجود مفاوضات غير مباشرة حول صفقة
جديدة لتبادل األسرى.
تدرك حركة حماس ،وقوى املقاومة في غزة،
ّ
أن اللحظة السياسية الراهنة تتيح إمكانية
ممارسة الضغط على الجانب اإلسرائيلي
وعـلــى اإلدارة األمـيــركـيــة مــن أج ــل تخفيف

ال ـح ـص ــار ع ـل ــى قـ ـط ــاع غـ ـ ــزة .ع ــان ــى أه ــال ــي
ً
القطاع طويال ،على مدى ما يزيد على اثني
عشر عامًا ،من حصار ّ
مشدد وظالم ،حرمهم
مــن أبـســط مـقــومــات الـحـيــاة اإلنـســانـيــة ،من
م ــاء وكـهــربــاء وغ ــذاء ودواء ،فشلت جميع
قــوافــل الـتـضــامــن مــع غ ــزة ،وال ـتــي انطلقت
من موانئ أوروبية وآسيوية وأفريقية في
ّ
فكه .ومن الطبيعي أن تحرص قوى املقاومة
على تخفيف الحصار عــن أهلها وشعبها
وأبنائها ،وأن تلتقط الفرصة املناسبة لذلك.
وإض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،م ــن امل ــأم ــول أن يسهم
ت ـخ ـف ـي ــف ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ع ـ ــن غ ـ ـ ــزة ف ـ ــي ت ــوف ـي ــر
بـيـئــة أك ـثــر م ــاء م ــة لـتـطــويــر ق ــوة املـقــاومــة
وق ــدرات ـه ــا ،وف ــق م ـعــادلــة بـسـيـطــة :إن قــوى
املـقــاومــة الـتــي اسـتـطــاعــت تـطــويــر قــدراتـهــا
في فترة الحصار ،ستوفر لها فترة التهدئة
وت ـخ ـف ـيــف ال ـح ـص ــار ظ ــروف ــا أك ـث ــر مــاء مــة
لتطوير قدراتها.
في املقابل ،يسعى الطرف اإلسرائيلي إلى
االسـتـفــادة مــن اللحظة السياسية الحالية
ّ
لفك االرتباط بني قطاع غزة وباقي القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ول ـيــس ال ــوط ــن الفلسطيني
فحسب .بعض األط ــراف اإلســرائـيـلـيــة يرى
أن ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق ت ـه ــدئ ــة ل ـس ـنــوات
ط ــوي ـل ــة م ــع حـ ـم ــاس م ــن ش ــأن ــه أن ُي ـخ ــرج
س ــاح امل ـقــاومــة م ــن م ـعــادلــة الـ ـص ــراع ،ولــو
لفترة محدودة ،تكون كافية لتنفيذ أجندة
السيطرة على القدس الشريف وما تبقى من
الضفة الغربية .وقد ّ
عبر نتنياهو بوضوح
تــام عن هــذا الـهــدف ،حني صــرح في مقابلة
مع صحيفة ُ«إسرائيل اليوم» الصهيونية
ً
قــائــا« :لـقــد قـطـعــت الـعــاقــة بــن غ ــزة وبــن
ي ـهــودا وال ـســامــرة (الـضـفــة الـغــربـيــة) .هــذان
كـيــانــان منفصالن ،وأعـتـقــد أنــه على املــدى
البعيد ،هــذا ليس أم ـرًا سيئًا بالنسبة إلى
دولة إسرائيل».
وف ــي االتـ ـج ــاه ذات ـ ــه ،ت ـح ـتــاج خ ـطــة اإلدارة
األمـيــركـيــة لتصفية القضية الفلسطينية،
املعروفة باسم «صفقة القرن» ،إلى تحييد
غ ــزة ومـنــع ق ــوى املـقــاومــة مــن الـتــأثـيــر على
مسار الخطة .وال مشكلة لــدى هــذه اإلدارة
في إغداق األموال على قطاع غزة ،وتحسني
األوض ـ ـ ــاع املـعـيـشـيــة ألهـ ـل ــه ،ث ـم ـنــا لـتـمــريــر
الـصـفـقــة .لـيــس امل ـط ـلــوب أن ت ـكــون حـمــاس
ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن ال ـص ـف ـق ــة ،بـ ــل أن ت ـح ـص ــل عـلــى
مغريات تمنعها من التفكير في عرقلتها.

(محمود همص  -أ ف ب)

ب ـه ــذا امل ـع ـن ــى ،ورغ ـ ــم حـ ــرص ق ـ ــادة حـمــاس
والكيان اإلسرائيلي على وصف املحادثات
باإلنسانية ،إال أن الجوهر يبقى سياسيًا.
إخـ ــراج ق ــوى امل ـقــاومــة فــي غ ــزة مــن مـعــادلــة
الصراع على أرض فلسطني ،وتقزيم وظيفة
املقاومة ،ومــا راكمته من أسلحة وتقنيات
وخ ـب ــرات ،إل ــى وظـيـفــة وح ـي ــدة :ال ــدف ــاع عن
غزة ضد أي عدوان إسرائيلي .وبالتالي ،لن
تكون لدى غزة ،عمليًا ،القدرة على استخدام
س ــاحـ ـه ــا ف ـ ــي م ـ ـع ـ ــارك ت ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـق ــدس،
واالستيطان ،واألســرى ،والعودة ،وغيرها.
ُ
وه ــذه نتيجة تـسـعــد ال ـطــرف اإلســرائـيـلــي،
وال سيما بعد فشله في تدمير املقاومة في

ثالث حروب كبرى ،وبعد تآكل قدرات الردع
لــديــه .لــم تكن غــزة يــومــا ج ــزءًا مــن املـشــروع
الصهيوني الكبير ،ولطاملا تمنى الزعماء
اإلسرائيليون أن يبتلعها البحر.
في الطرف الفلسطيني املقابل ،يدرك رئيس
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة م ـح ـمــود ع ـب ــاس أن
ّ
تصب في اتجاه الفصل النهائي،
التفاهمات
سياسيًا وجغرافيًا ،بني الضفة وغزة ،وهو
ّ
ّ
ال ي ـكــف عــن ات ـه ــام ح ـمــاس بــأنـهــا ج ــزء في
ّ
صفقة الـقــرن .وهــو اتـهــام مـتـبــادل على أية
حال .ذلك أن الرئيس عباس نفسه قد ساهم،
من حيث يرغب أو ال يرغب ،في دفع القطاع
إلــى أحضان هــذه التفاهمات ،بعد سلسلة

من اإلج ــراءات العقابية التي اتخذها ،نتج
عنها عكس ما كان يأمله ،على ما يبدو.
العدو اإلسرائيلي على عامل الوقت،
يراهن
ّ
يظن ّأنه يسير لصالحه ال ّ
سيما بعد
وهو
مــوجــة االخ ـتــراق لبعض األنـظـمــة العربية،
الخليجية منها عـلــى وج ــه الـتـحــديــد؛ ومــا
يطمح إليه العدو حاليًا هو الحصول على
مصادقة عربية على خطة ترامب لتصفية
ّ
القضية الفلسطينية ،مــا يمكنه مــن فرض
م ــزي ــد م ــن ال ـع ــزل ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى ال ـقــوى
الفلسطينية .ولهذا الغرض بــالــذات ،يبدو
أن الـكـيــان اإلســرائـيـلــي واإلدارة األميركية
ّ
معنيان بتحييد ســاح املـقــاومــة إلــى حني
تمرير الصفقة ،وهــو مــا يجب الـحــذر منه
وتداركه.
ال يختلف عاقالن على أن مواجهة مشروع
تصفية القضية الفلسطينية تحتاج إلى
ال ـكــل الـفـلـسـطـيـنــي ،وإلـ ــى تـحـقـيــق الــوحــدة
الــوط ـن ـيــة وإع ـ ـ ــادة ب ـن ــاء املـ ـش ــروع الــوطـنــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وإص ـ ـ ــاح م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،وت ـ ـكـ ــاتـ ــف ج ـم ـي ــع الـ ـق ــوى
وتوافقها على برنامج عمل مشترك .غير أن
إمكانية تحقيق ذلك تبدو اآلن أبعد من أي
وقت مضى ،وهي مستمرة في التباعد أكثر.
وال شك أن أنظمة الصواريخ وامتالك قدرات
ردعية من شأنها ردع العدو عن أي عدوان،
ّ
ولكن ال شك أيضًا في أن السالح بذاته هو
وسيلة لتحقيق ه ــدف ،ال هــدفــا بــذاتــه .وال
يجب السماح للعدو الصهيوني أن يضعنا
أم ــام معادلة فلسطني مقابل الحفاظ على
السالح.
الـ ـح ــل ال ــوح ـي ــد امل ـب ـت ـق ــي ،ح ــال ـي ــا ،لـلـشـعــب
الفلسطيني هو خيار العودة إلى املواجهات
ّ
املـيــدانـيــة الـفــدائـيــة .يجب عــدم التخلي عن
الضفة الغربية والقدس وأي شبر من أرضنا
املحتلة فــي عــام  .1948لطاملا قاتل شعبنا
الفلسطيني على طريقة حــرب العصابات
الفدائية الشجاعة ،وهو نموذج
والعمليات
ّ
مستمر ومـتـجــذر فــي أبـنــاء شعبنا ،بدليل
اس ـت ـم ــرار ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـن ـف ــردة .ي ـجــب عــدم
الـسـمــاح للعدو اإلســرائـيـلــي بتحييد قوى
املـقــاومــة عــن القضية الفلسطينية وال عن
ب ــاق ــي ال ــوط ــن .وال ـط ــري ــق إل ــى ذل ــك ه ــو في
إع ــادة االعـتـبــار إلــى العمليات الـفــرديــة في
قلب الضفة والقدس وكل فلسطني.
* سياسي فلسطيني

بريماكوف الذي ال تعرفه
عبدالله السناوي *
عندما صعد يفغيني بريماكوف إلى رئاسة
ال ـح ـكــومــة ال ــروس ـي ــة ف ـ ّـي أيـ ـل ــول /سبتمبر
( )١٩٩٨بــدا كأقوى مرشح ُمحتمل لخالفة
بــوريــس يلتسني عـلــى مـقـعــد الـ ّـرجــل األول
فــي الكرملني .كــان يلتسني يترنح وحياته
السياسية توشك على الغروب .أحد األسباب
الـجــوهــريــة فــي تــزكـيــة بــريـمــاكــوف ملنصب
الرجل األول خلفيته كرئيس لالستخبارات
ّ
الــروس ـيــة ف ــي بـلــد تـتـحــلــل قــوتــه وعـنــاصــر
ّ
تماسكه .كان يوري أندربوف أول من صعد
بهذه الصفة ،أعطى إشــارة تغيير في بنية
طويلة من جمود سلفه
السلطة بعد سنوات ّ
ليونيد برجينيف ،لكنه رحــل بعد أقــل من
سنتني .وكان بريماكوف هو الرجل الثاني
املـحـتـمــل ،ال ــذي يـصـعــد ب ـهــذه ال ـص ـفــة ،لكن
يـلـتـســن أطـ ــاح ب ــه خـشـيــة ق ــوة شخصيته
وراهن على رجل ثالث أكثر شبابًا وطموحًا
نفس املــدرســة هــو فالديمير
وغموضًا مــن ّ
بــو ّتــن .بوتني تــأثــر ببريماكوف بــذات قدر
تــأثــر األخ ـيــر بــأنــدربــوف .لــم تـكــن مصادفة
احتفاء بوتني بذكرى بريماكوفّ ،
ربما أكثر
مــن أي زعيم سوفييتي ســابــق .مــع صعود
بــريـمــاكــوف شــاعــت قـصــص وح ـكــايــات عن
صداقاته بالقاهرة وكــانــت مــادة صحافية
رائجة ومثيرة لالهتمام العام .رغم ذلك لم
ّ
يـحــدث أن فــكــر أح ــد فــي تــوظـيــف صــداقــاتــه
الـحـمـيـمــة م ــع ع ــدد م ــن ك ـب ــار الـصـحــافـيــن
املصريني لصالح تطوير املواقف الروسية
ّ
امللحة والضاغطة،
تجاه القضايا العربية
أو ع ـلــى األق ـ ــل الس ـت ـك ـشــاف« :مـ ـ ــاذا يـحــدث
بــال ـض ـبــط ف ــي ال ـك ــرم ـل ــن؟» أو «مـ ــا ح ــدود
التغيير املمكن؟».

القصص اإلنسانية لها ـ باليقني ـ جاذبيتها
امل ـه ـن ـي ــة .ف ـم ــن ال ي ــري ــد أن ي ـق ــرأ ع ــن حـيــاة
ال ــرج ــل ال ـق ــوي ال ـصــاعــد ف ــي روس ـي ــا أث ـنــاء
إقــامـتــه الـطــويـلــة فــي ال ـقــاهــرة ،أو جلساته
ّ
ومحاوراته في مقاهي ّ
األهم
حي الحسني.
مـمــا هــو شـخـصــي وإن ـســانــي اإلطـ ــال على
ّ
يتصرف في امللفات
تفكيره ،أو كيف سوف
ّ
تخصنا وتدخل في صميم مصالحنا
التي
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة .ل ــم ي ـح ــدث شـ ــيء م ــن ذلــك
االهتمام الذي يستحقه.
فـ ــي تـ ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة كـ ـ ــان مـ ــراسـ ــل صـحـيـفــة
«ب ــراف ــدا» ال ـســابــق ف ــي ال ـعــاص ـمــة املـصــريــة
ً
ـا غ ـيــر عـ ـ ـ ّ
ـادي ف ــي ظ ـ ــروف غ ـيــر عــاديــة
رج ـ ـ
وفي دولــة ،مهما تعاظمت عليها عواصف
اإلنهاك السياسي واالقتصادي ،غير عادية.
بـ ـن ــوع مـ ــن االخ ـ ـت ـ ــزال ان ـت ـم ــى ب ــري ـم ــاك ــوف
ف ــي ج ــان ــب م ـه ــم م ــن ت ـج ــرب ـت ــه اإلن ـس ــان ـي ــة
والـسـيــاسـيــة إل ــى ت ـفــاعــات وم ـع ــارك ث ــورة
«ي ــول ـي ــو» .ك ــان ــت أي ــام ــه ف ــي ال ـق ــاه ــرة ـ كما
كتب فــي مذكراته ـ «أجـمــل سـنــوات العمر».
عاين التجربة عن قــرب وكتب عنها واحـدًا
من أهم الكتب السوفيتية ذات االعتبار مع
زميله إيجور بيليايف .كالهما حمل درجة
الدكتوراه واقترب من املثقفني والصحافيني
وال ـس ـيــاس ـيــن ،ب ـمــن فـيـهــم الــرئ ـيــس جـمــال
عبدالناصر نفسه ،إلــى حــدود تسمح لهما
ّ
تصور موضوعي عن تجربة «يوليو»
ببناء
ـازات ـه ــا
ـ
ج
ـ
ن
وإ
ـا
ـ
ه
ـ
ت
ـا
ـ
ض
ـ
ق
ـا
ـ
ن
ـ
ت
و
ـا
ـ
ه
ـ
م
ـ
خ
ز
ب ـك ــل
ّ
وصـ ــراعـ ــات ـ ـهـ ــا .فـ ــي ك ـل ـم ــة واح ـ ـ ـ ــدة ل ــخ ــص
بريماكوف التجربة بــ« :الـكــرامــة» .بوصف
بــريـمــاكــوف ك ــان عـبــد ال ـنــاصــر إن ـســانــا «ذا
م ــزاج ح ــار تـسـ ُـهــل اسـتـثــارتــه إذا م ـ ّـس أحــد
بـكــرامـتــه الشخصية أو الـسـيــاسـيــة» .وفــي
روايته حــدث أن اشتكى أثناء مأدبة عشاء

بوصف بريماكوف
مزاج
عبد الناصر إنسانًا ذا
كان
ّ
ُ
حار تسهل استثارته إذا مس
أحد بكرامته الشخصية
أو السياسية

عــام ( )١٩٥٧السفير األمـيــركــي فــي القاهرة
ب ــاي ــروود لـلــرئـيــس عـبــد الـنــاصــر أن بعض
املـ ـص ــري ــن ضـ ــربـ ــوا أم ـي ــرك ـي ــا فـ ــي مـنـطـقــة
قـنــاة الـســويــس .قــال عبد الـنــاصــر« :إن هذا
األميركي كــان يتصرف مــع األس ــف ،بحيث
اعتقد أبناء الشعب أنه جاسوس».
ً
أجــاب بــايــروود ـ منفعال« :إنــه يأسف على
اع ـت ـق ــاده ال ـس ــاب ــق ب ــأن ــه م ــوج ــود ف ــي بــاد
متحضرة» .غادر عبد الناصر قاعة الطعام
على الفور ،ولم تصلح كلمات االعتذار في
يعن ذلك ـ وفق بريماكوف
إرجاعه إليها .لم ّ ِ
ّ
ـ أن عــواط ـفــه تـتـحــكــم ف ـيــه ،فـقــد ك ــان يتخذ
ق ــرارات ــه الـسـيــاسـيــة بـعــد م ـقــارنــات عميقة
وت ـح ـل ـي ــل ل ـل ـت ـج ــارب ودراس ـ ـ ـ ــة اإلمـ ـك ــان ــات
ثان :كان تكتيكيًا بارعًا
والفرص.
بتوصيف ٍ
ّ
فــي الـسـيــاســة ،لـكــنــه لــم ّ يـكــن أبـ ـدًا ذرائـعـيــا.
وب ـتــوص ـيــف ث ــال ــث :ف ــإن ــه س ـيــاســي حــا ّســم
وبــاســل بــدرجــة كافية ،غير أنــه كــان يفضل
تنفيذ بعض ضــربــاتــه الـكـبــرى بــالـتــدريــج ـ

إذ كان يعقب شوط التأرجح يسارًا تأرجح
آخ ــر إل ــى ال ـي ـمــن .ه ــذا يـتـعـلــق بــالـخـطــوات
التكتيكية ال االستراتيجية .كــان مثل هذا
التكتيك ُيضعف بدرجة ما القوى املضادة
للثورة ،بل كثيرًا ما كان يجهز عليها تمامًا،
غير أنــه حمل أيـضــا فيما يــرى بريماكوف
أخطارًا ّ
جمة ،حتى على عبدالناصر نفسه!
ثـ ـ ّـمـ ــة ن ـ ـ ــوع م ـ ــن االف ـ ـت ـ ـتـ ــان ب ـع ـب ــد ال ـن ــاص ــر
وب ـت ـج ــرب ـت ــه عـ ــن رؤي ـ ــة واقـ ـ ـت ـ ــراب ودراس ـ ــة
ّ
وح ـ ّـوارات مفتوحة مــع صحافيني مطلعني
ومؤثرين مثل محمد حسنني هيكل ومحمد
سيد أحمد ومحمد عــودة ولطفي الخولي.
ّ
وف ــق بــريـمــاكــوف ف ــإن عـبــد الـنــاصــر لــم يكن
يـنـظــر إل ــى الـسـلـطــة كـمـغـنــم ل ــه ،أو لعائلته
ّ
ـ فـهــو اب ــن مــوظــف صـغـيــر ،ع ــاش فــي منزل
م ـتــواضــع ،ول ــم تـكــن لــديــه حـســابــات جــاريــة
في البنوك األجنبية ،ولم يعلق بثوبه غبار،
عمل دون إجازات بواقع ثماني عشرة ساعة
في اليوم.
ط ــوال مــذكــرات بــريـمــاكــوف تشعر أن ــك أمــام
كاتب يلتزم بالتوجهات الرئيسية العامة
ل ـل ـق ـيــادة الـســوفـيـتـيــة ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،غير
أن حماسه فــي ال ـ ّ
ـرد على خـصــوم «يوليو»
وتفنيد بعض أطــروحــات نقادها الغربيني
ً
مـثــل فــاتـيـكــوتــس ،ال يـمـكــن أن ي ـكــون عـمــا
وظيفيًا صدرت به تعليمات.
انـطــوت مــذكــرات بــريـمــاكــوف على مقولتني
رئيسيتني ،كان لهما في السبعينيات وقع
وأثــر في الجدل السياسي الدائر والساخن
وقتها .األولى ،أن تنظيم «الضباط األحرار»
لــم ي ـســرق ال ـث ــورة مــن ال ـحــركــات الشيوعية
ّ
الـضـعـيـفــة امل ـفــت ـتــة ،وال ـع ــاج ــزة ع ــن الـتـطــور
الفكري .كــان مــن رأي بريماكوف أن تنظيم
«ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط األح ـ ـ ـ ـ ــرار» ن ـق ـي ــض ل ـل ـمــؤس ـســة

العسكرية التقليدية وضـ ّـدهــا ،وأن ــه سليل
إرث الوطنية املصرية وثــورة أحمد عرابي
ضد تزايد دور األجانب وتسلط الخديوي.
الذين قرأوا كتاب محمد عودة «ميالد ثورة»
عن تاريخ ودور العسكرية الوطنية املصرية
في ثــورات وحــروب مصر ال ّ
بد أن يالحظوا
مدى تأثيره في رؤية بريماكوف.
امل ـ ـقـ ــولـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ت ــوصـ ـيـ ـف ــه لـ ـلـ ـتـ ـح ـ ّـوالت
االجتماعية التي جرت في مصر الستينيات
بأنها تـطـ ّـور ال رأسمالي أدى إلــى تقويض
السيطرة السياسية واالقتصادية األجنبية
في مصر ،وأن وصف هذه التحوالت بأنها
«رأسـ ـم ــالـ ـي ــة دولـ ـ ـ ــة» ،ك ـم ــا دأب ع ـ ــدد كـبـيــر
م ــن ال ـش ـيــوع ـيــن امل ـص ــريــن ل ـيــس أك ـث ــر من
نــزق أيــديــولــوجــي .فعبد الـنــاصــر اشتراكي
حقيقي ،ارتقى وعيه في قلب املعركة ،ومن
مرحلة إلى أخرى ،كما رآه بريماكوف.
صاغ فكرة عبد الناصر املركزية على النحو
التالي« :مصر بلد مفتوح وإسرائيل تهديد
وجـ ّ
ـودي يمكن أن تطعن بها من كل جانب،
وأنه ال يمكنها أن تلعب دورهــا في املنطقة
أو في العالم دون أن تحفظ أمنها ذاتــه ،أو
دون أن يكون لديها جيش قوي».
ّ
وف ــق ه ــذه ال ـف ـكــرة املــركــزيــة ات ـجــه إل ــى كسر
احتكار السالح الغربي وبناء عالقة قوية مع
االتحاد السوفيتي ،ورفض أن تدخل مصر
«ال ـح ــزام الـجـنــوبــي» ،ال ــذي ك ــان يــأمــل وزيــر
خارجية الــواليــات املتحدة في خمسينيات
القرن املاضي جون فوستر دالس في بنائه
على الحدود الجنوبية لالتحاد السوفيتي
ـ ب ـص ـيــاغــة ال ــرج ــل الـ ـ ــذي الح ت ـح ــت ق ـبــاب
ال ـكــرم ـلــن ل ــوق ــت ق ـص ـيــر كـخـلـيـفــة محتمل
ملقاديره.
*كاتب مصري
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ماذا حققت زيارة الوزير جريصاتي الى عكار؟
جوزف عبدالله *
ملاذا يقوم وزير ما بزيارة شاملة ملنطقة لبنانية؟ ماذا يريد ّمن زيارته؟
كيف يستقبل مواطنو هذه املنطقة الوزير الزائر؟ مــاذا يتوقعون منه؟
حاولنا اإلجــابــة عــن هــذه األسئلة برصدنا للزيارة التي قــام بها وزيــر
البيئة فــادي جريصاتي إلــى محافظة عكار في  29و 30آذار املاضي.
فما كانت النتيجة؟
أمـضــى وزي ــر البيئة ف ــادي جريصاتي يــومــن سياحيني فــي محافظة
عكار .لم يالزمه في سياحته البيئية خبراء الوزارة ومستشارو الوزير
بملفاتهم (هــذا إن كان هناك خبراء وملفات) ،بل الزمــه عكاريًا الوزير
السابق يعقوب الصراف والنائب أسعد درغــام ،والقائد العوني جيمي
جبور (لزوم التسويق للتيار العوني ،كغيره من ّ
مروجي أحزاب السلطة
باستغالل عملهم الرسمي ،خالفًا للقوانني).

مسار ومحطات هذه الزيارة البيئية
البداية من «عيون السمك» ،يبدي الوزير إعجابه بعكار« .عكار حلوة»،
يـقــول ،كــأنــه «ألـيــس فــي بــاد الـعـجــائــب»! أول مكسب ع ـكــاري .املكسب
الـثــانــي :النفايات والـتـلــوث «مـســألــة وطـنـيــة» ،يعني :مثلكم مثل غيركم.
املكسب الثالث« :الدولة غائبة من خمسني سنة عن عكار»! كيف الدولة
غائبة من خمسني سنة؟ منذ التسعينيات والدولة موجودة .وتيار الوزير
موجود بالدولة منذ  .2005وسلفه الوزير الخطيب ،منذ عامني كان في
ّ
عكار .مع ذلك يبشرنا :املستقبل أفضل.
في العبدة :وعــود أخــرى .في السمونية ،تكرار معزوفة غياب الدولة من
خمسني سنةّ ،
تنصل الوزير من مسؤوليته (أو مسؤولية وزارت ــه) في
معالجة تلوث املياه« :الصرف الصحي ليس من مسؤوليات وزارة البيئة
بل تابع لــوزارة الطاقة» .بشارة ثانية بلسان الوزير :تبرئة البلديات من
مسؤولياتها البيئية .بـشــارة ثــالـثــة :انـتـظــروا «س ـيــدر» .هـنــاك مشاريع
ملحوظة في إطار «سيدر» ...ما هي؟ العلم عند الله وعند الوزير!
في رحبة ،الوزير ّ
ّ
ويضم صوته إلى أصوات املجتمع
يندد باملجازر البيئية
املدني العكاري (احتجاج َمن على َمن؟) ،ثم ّ
يكرر معزوفة غياب الدولة،
ّ
بيد أنه يبشر« :لكنها ترجع إليها اآلن»! يستنجد برجال الدين وبالنواب
ّ
ليفكروا في السياحة الدينية! «لقية» تنموية عثر عليها الوزير« :هناك
 80مليون سائح ديني في العالم كل سنة»! ال ينسى مواجهة الكسارات
واملقالع مهددًا« :مقابل كل قطع شجرة يجب أن يكون هناك قطع يد»(!؟).
في عكار العتيقةّ ،
توجه الوزير بتحية إلى الدفاع املدني وأشاد بالحركة
الكشفية ،وأخبر الحضور عن تجربته الكشفية .وقــال« :وضعت خطة
في الوزارة مع فريق العمل ،سيتم تقديمها خالل شهرين إلى الحكومة
ً
الـلـبـنــانـيــة ،ع ـكــار هــي ج ــزء أســاســي مـنـهــا» ،م ـع ـ ّـوال عـلــى «س ـي ــدر» في
إن ـجــازهــا ...مــا عناصر الخطة ومــوقــع عـكــار فيها؟ ليس مــن ضــرورة
لعرض ذلك على العكاريني واستمزاج آرائهم ،ولكنه دعا رجال األعمال
إلى «االستثمار في النفايات ،وإنشاء معامل التدوير» .خالصة الجولة ،ال
شيء ما خال سياحة سياسية عونية بامتياز :نحن هنا.
المجتمع العكاري والسياحة البيئية لجريصاتي
لزوم الضيافة العكارية كان على أتمه ،من مستلزمات آليات االستجداء
والتبعية :حماسة االستقباالت من قبل فعاليات كل منطقة كانت فيها
محطة في مسار السياحة الطيارة .البلديات واملخاتير و«الــوجــوه» وكل
الباحثني عن حصة كبيرة أو صغيرة في ما يمكن أن ُيرمى من فتات الريع
من قبل وزارة البيئة أو التيار العوني.
في مؤلف «طبائع االستبداد ومصارع االستعباد» يصف عبد الرحمن
ّ
الكواكبي من ّ
«املتمجدين» الذين يتجسدون في زمننا ببعض
يسميهم
رؤساء البلديات واتحاداتها واملخاتير ومسؤولي أحزاب السلطة واملتمولني
أو العاملني في مكاتب كبار الرأسماليني النيوليبراليني .في عكار اليوم،
ِّ
«املتمجدون يريدون أن يخدعوا العامة ،)...( ،بأنهم كبار العقول
يقول:
كبار النفوس أحرار في شؤونهم( ...بينما هم يعملون) على تغليط أفكار
ِّ
ِّ
املستبد وإبعادهم عن اعتقاد َّأن من شأنه الظلم ...املستبد
الناس في حق
ّ
ّ
املتمجدين سماسرة لتغرير األمــة باسم حـ ّـب الوطن أو تحصيل
يتخذ
منافع عامة».
وأخـ ـط ــر امل ـت ـمـ ّـجــديــن ه ــم ال ــذي ــن ال ي ـف ـ ّـوت ــون ف ــرص ــة ل ـل ـظ ـهــور وال ـك ــام
و«االس ـت ــرزاق» ،نقصد مــا قامت بــه رمــوز ِمــن َمــن ُيحسب فــي كشكول
املجتمع املــدنــي :تقديم شــروحــات عن الوضع البيئي والتلوث وأض ــراره،
ومذكرات مكتوبة وتقارير ،ومرافقة الوزير إلى املحميات واألحــراج و...
فكأن الــوزيــر ال يعرف الــوضــع الـعـكــاري« ،دعــونــا نساعده ليعرف كيف
يشتغل»! هــو يريد التعرف على «وجــع الـنــاس»! كــأن هــذا «الــوجــع» ّ
سر
غير معروف؟
ّ
ً
أليس مــن الغريب فعال أن يـشــارك فــي وقفة احتجاج نظمتها مجموعة
«عكار معًا للتغيير» تزامنًا مع زيارة جريصاتي معظم املسؤولني الذين
استقبلوه بحفاوة؟ حتى إن الــوزيــر جريصاتي نفسه وقــف إلــى جانب
ّ
ُ ِّ
ّ
«محتجًا» ،قبل أن يعمل على استقبالهم .كيف توفق هذه
منظمي الوقفة
ّ
املجموعة بني شعارات ُرفعت في وقفة االحتجاج (مثل« :حلوا عنا أنتو
ّ
ومكباتكم وسياساتكم»« ،السلطة السياسية ،السلطة املحلية
ومحارقكم
ـ بلديات ،اتحادات بلديات ـ أنتم املسؤولون عن موتنا البطيء») ومشاركة
الوزير والنائب واملحافظ ورؤســاء البلديات في وقفة االحتجاج نفسها؟
كـيــف تقبل ه ــذه املـجـمــوعــة ب ــأن تـتـقــدم بـمـشــروع واق ـت ــراح ملــن ّ
تحملهم
ّ
مسؤولية التدهور البيئي واملــوت البطيء؟ ومــاذا تأمل منهم؟ هل تتوهم
وتعتقد بأنهم أقل علمًا ومعرفة منها؟
ّ
مترسخًا فــي عكار مـفــاده أن تقوم جمعيات املجتمع
لعل هناك تقليدًا
املــدنــي بأنشطتها (اعـتـصــامــات وتـظــاهــرات واح ـت ـجــاجــات )...بمشاركة

نــواب أو وزراء تيار املستقبل .وال ضير في أن تقوم الجمعيات نفسها
أو بعضها أو غيرها بأنشطة بمشاركة نواب التيار العوني ومباركتهم.
ولعلنا سنشهد مشاركة التيارين في أنشطة املجتمع املدني .ولربما كان
من شأن االنتخابات النيابية األخيرة ،التي كشفت حقيقة املحالفة العونية
ـ الحريرية انتخابيًا (في الشمال) ،أن توسع مجال هذه املحالفة لتلغي أي
قدرة مستقلة على االعتراض ومقاومة السلطة السياسية.

الخلف جريصاتي من سلفه الخطيب
نكتفي بــالـتــذكـيــر بـبـعــض مــا قــالــه وفـعـلــه وزي ــر الـبـيـئــة الـســابــق الـعــونــي
طــارق الخطيب في زيــارتــه لعكار في عــام « :2017جولتنا البيئية اليوم
هي لالطالع على الوضع البيئي العام في محافظة عكار وتحديد أسبابه
ً
ابتداء من
معالجته »...و «زيارتنا اليوم ستكون عملية ،وسنعمل
وسبل
ّ
يوم غد على حل هذه املشاكل قدر االمكان ،لتخليص عكار من املشاكل
ّ
«بتصرفكم للعمل
التي تعاني منها على الصعيد البيئي» ،وإن وزارة البيئة
يدًا بيد في هذا السبيل» (الوكالة الوطنية لإلعالم بتاريخ .)2017/6/17
أمــا مـســار زي ــارة الخطيب فتشابهت الــى حـ ّـد كبير مــع محطات زيــارة
ّ
جريصاتي األخيرة ،ووعود جولته تلخصت بقوله« :قطار معالجة امللفات
البيئية لن يتوقف» ...ما فعله الوزير جريصاتي ،سبق أن قــام به سلفه
العوني الوزير الخطيب .وعود جريصاتي هي هي تقريبًا وعود الخطيب
وفق آخر تحديث.
فأين ذاكرة ناشطي «املجتمع املدني»؟ ما قلناه أعاله هو لتنشيط ذاكرة
املعنيني من ناشطي «املجتمع املدني» ،ال لتنشيط ذاكــرة الطبقة السائدة
وسياسييها .ال شك في أن هناك مصلحة مشتركة بني السياسيني من
أهــل السلطة ،وكـبــار املوظفني املطيعني ملــن ّ
عينهم فــي وظائفهم ،وأبناء
الطبقة املسيطرة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا ،تقضي بالعمل على
حجب الحقائق وتضليل املواطننيّ ،
وبادعاء حرصها على البيئة وصحة
الناس ومصالحهم« :كــانــوا يخدعون الناس ويسرقون منهم الــدعــوات»،
ولي الدين يكن .ومن املعروف أن ذاكرة العامة من الناس قصيرة نتيجة
الحزب)
غرقها في همومها اليومية ،فال تربط بني ممارسة السياسي (أو ُ
اليوم بممارسته ،أو ممارسة سلفه ،باألمس .ولكن السؤال الفعلي وامل ّلح
ّ
هو :ملاذا نرى رموزًا كبيرة من املنظمات غير الحكومية ،وشتى منظمات
ّ
املجتمع املــدنــي فــاقــدة لذاكرتها ،بــل بــاألصــح قامعة لذاكرتها ،أو مــزورة
لها ،ومضللة للعامة؟ ال شك في أن لعملية الحجب الذاتي أو القمع الذاتي
للذاكرة وظيفة عملية ،فحواها تقديم أوراق اعتماد لبناء عالقة مع السلطة
السياسية القائمة ،وهي عالقة تبغي مهادنة لغرض ما .وفي كل األحوال
ّ
تعبر هذه العملية عن استقالة من الدور املطلوب القيام به من جانب قوى
االعتراض والتغيير .قمع الذاكرة ال يقتصر هنا على إغفال زيارة طارق
الخطيب ،وزيــر البيئة العوني السابق لعكار وتـكــرار الــوزيــر جريصاتي
ملساره ومواقفه الخطيب ،بل ينطوي على أمور كثيرة ،من أهمها إغفال
(عدم ذكر) قضية مكب سرار.
أين أصبح تطوير مكب سرار؟
ّ
يأت
تنصل
جريصاتي من مسؤولية وزارتــه في التلوث املائي .ولكنه لم ِ
ّ
على ذكر حل مشكلة النفايات في عكار .كل ما قاله هو تهديده للبلديات
من جهة ومنحها البراءة من جهة أخــرى ،وأحــال كل النفايات على مكب
سرار .وهو حتى اليوم مجرد مكب عشوائي ولكنه ضخم .ملاذا لم يطرح
الوزير جريصاتي مصير مشروع تحويل مكب سرار إلى مطمر صحي
وبناء منشآت معالجة ودعــم تشغيل املنشآت وصيانتها وتقديم الدعم
في املجال القانوني وشــراء املعدات وتنفيذ األعمال خــال مــدة أقصاها
ثــاث سـنــوات ،وذلــك وفقًا للخطة التي وضعتها وزارة التنمية اإلداري ــة،
ووافــق عليها مجلس ال ــوزراء عــام  ،2014استنادًا إلــى البروتوكول الذي
ّ
وقعته الدولة اللبنانية مع االتحاد األوروبي عام  2016لتطبيق خطة «سوام
»1؟ال ــوزي ــر جريصاتي طمس مسألة مـكـ ّـب س ــرار .ولـكــن مل ــاذا لــم يطرح
مسألة النفايات ومكب ســرار عباقرة املجتمع املدني (مجلس البيئة في
عكار« ،عكار لعيونك تـ ّ
ّ
«تجمع عكار الوطني»« ،الـحــراك املدني
ـوحــدنــا»،
العكاري»  )...ومنهم مجموعة «عكار معًا للتغيير» التي اكتفت بمذكرة
ّ
مفصلة حول مسألة املياه؟ الجواب هو لسبب بسيط :معظم هذه املنظمات
ّ
غير جــذري في حراكه ،وغرضه أنما هو أن يخطب ود الطبقة السائدة،
وأن يجد لقياداته مكانًا فــي الحصول على مغانم( ،توظيفات وتنفيذ
ّ
كنا ّ
نميز مجموعة «عكار
مـشــاريــع )...ريــع السلطة عبر أحــزابـهــا .وإن
معًا للتغيير» ،فإننا ال نأخذ عليها عدم امتالكها الوعي البيئي املطلوب
فحسب ،بل نأخذ عليها عدم امتالكها الوعي السياسي الضروري ،من
جهة ،واإلرادة الجدية من جهة أخرى ،لتتمكن من رسم سياسة نضالية
بيئية سليمة ،وتعيني أطر وكيفيات الشروع فيها عمليًا وميدانيًا .إنها
األزمة الذاتية لقوى التغيير.
في الخالصة ،لم يحصل الوزير جريصاتي من لقاءاته مع العكاريني على
معطيات جديدة أو محددة حول املعطيات البيئية .ولم يقم بعرض مشاريع
مـحــددة على العكاريني ،ولــم يستمزج آراءه ــم فــي خطة ال ــوزارة .وال شك
عندنا أنه لم يكن يبحث عن ذلك ،أو أن ذلك كان في آخر اهتماماته .ملاذا؟
ألنه يعتبر أنه يتعامل مع أتباع مقبوض عليهم ،وال رأي لهم .وفي املقابل،
لم يكن لدى العكاريني مشروع لعرض واقعهم البيئي على الوزير ،ولم تكن
لديهم مالمح خطة بيئية يعملون على ترويجها ،ويرغبون في عرضها
على ضيفهم .لم ُيحسن العكاريون حماية عائالتهم وأبنائهم من املخاطر
البيئية إذًا .ال شك في أن عكار تفتقد مؤسسة قادرة على حمل همومها
البيئية وعرضها على الرأي العام العكاري (واللبناني) ،بغية تشكيل قوة
تستطيع فرض خطة بيئية على أصحاب القرار .وعكار شأنها في هذه
الحال كشأن معظم باقي املناطق اللبنانية.
* كاتب لبناني

