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حسان الزين

نكبتنا

من  أُسِقط  الذي  الفلسطيني  الشعب  أثبت 
الحسابات والصفقات لسنوات أنه مل يُزل، بل 

ال يزال حيّاً.
متت،  مل  أنّها  الفلسطينيّة  القضيّة  وأثبتت 

ودخلت مرحلة جديدة.
فقد جمعت، يف لحظة تكثف فيها االحتالل 
واإلحالل والعنرصية...، إضافًة إىل بُعد تحرير 
األرض، أبعاَد حريّة اإلنسان وكرامته وحقوقه.

التاريخية  أرضها  يف  القضية  استقرّت  وإذ 
ووحدت شعبها، تحّررت من أرسها يف صورة 
الراغبني  كثريون من  بها  قيّدها  التي  العبء 

يف تنّصلهم منها.
وإذ فعلت ذلك، جعلت العالقة بينها وبيننا، 
نحن املواطنني العرب، عىل مستوى الضمري، 

بل يف مستوى الضمري.
ومل ترتكنا وضمرينا فحسب، إّنا وهي ترتفّع عن 
طلب يشء مّنا، رفعت يف وجوهنا مرايا كثرية، 
هي مرايانا يف األصل: مرايا أحوالنا وظروفنا يف 
التابعني  أوطاننا ودولنا وتحت حكم الطغاة 

الفاسدين.
مل تدر ظهرها لنا، إّنا تضع عينها يف عيوننا، 
حال  من  أفضل  حال  كّنا يف  إذا  عّم  وتسأل 
ذاك الفلسطيني وتلك الفلسطينيّة، يف القدس 
املحتلّة منذ  الغربية وغزة واألرايض  والضّفة 
1948، تحت االحتالل والحصار ويف الشتات، يف 
مواجهة العنرصية والعدوان والتهجري والتنكيل 

والبطش.
وكم هي كذلك نحن، تعرف ونعرف الجواب.

فهي قبل أن تعود إىل ديارها وإنسانها املصلوب 
لها  بالتنّكر  نخذلها  ومل  لها.  خذالننا  ذاقت 
لها  نرصتنا  تقييد  يف  أو  فحسب،  اللسان  يف 
وإخضاعها ملزاجات املتحّكمني، إّنا خذلناها 

بأحوالنا وباألنظمة التي ارتضينا بها.
وها هي، وها هو شعبها، يقوالن لنا إن أحوالنا 
وظروفنا ليست أفضل من أحوالهم وظروفهم. 
وإذ يتالفيان )خجالً( أن يشبّها أنظمتنا وطغاتنا 
باالحتالل، فإنّنا نسمع هذا الصدى يف القعر 

الذي بتنا فيه.
ر من  ة وهو يُقصف ويُهجَّ فصورة الفلسطيني/ـ 
بيته ويُشتّت ويُطلق عليه الرصاص ويُسحق يف 
الشارع...، أال تُذكّرنا بأنفسنا؟ أال يُذكر افتقاده 

إىل جهة يلجأ إليها لينال العدل بأحوالنا؟
ولعلّها  الفلسطينية،  القضية  تتجدد  وهكذا 
تنتقل من طلب االستعانة باألنظمة العربية 
العامل(  )ويف  العرب  املواطنني  مخاطبة  إىل 

وضمئرهم.
ونضاله  شعبها  بصمود  تتحرر  ففلسطني 
من خالل  نتحرر  ونحن  االحتالل،  ومقاومته 
بناء دول وطنية دميقراطية. ومن هذه الطريق، 
نسهم يف تحرير فلسطني، الذي من دونه لن 

يتحرر العامل وضمريه.
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إىل فلسطني 



يضع فوقها كومبيوتره املحمول بجانب الطابعة 
التي يُكرث استعملها، فتعلو الحائط لوحة كالسيكية 
العام  األمني  تصّور  بالنحاس  مطّرزة  خشبية 
األسبق للحزب الشهيد فرج الله الحلو، وبقربها 
صورة األمني العام األسبق الشهيد جورج حاوي.
مرّة  مظلوم:  الله  فرج  الرفيق  إن  له  نقول 

تصميم  من  أنّه  يُخفى  ال   ،1924 األول  ترشين 
الفنان إميل منعم، بقربه إعالن جبهة املقاومة 
ولوحة  نحاسية،  عىل  محفوراً  اللبنانية  الوطنية 
مطّرزة لشعار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، 
الذي يرتجم إرصار الجبهة عىل العودة إىل فلسطني 
وخريطتها كلّها. أّما خلف طاولة حّنا غريب حيث 

2019. وكل التحية لكل الذين مشوا عىل هذا 
الدرب واستشهدوا وأرسوا وجرحوا. واليوم، يدنا 
للتحالف والتعاون مع كل من يحلم  ممدودة 
بدولة علامنية دميقراطية وعدالة اجتامعية. نحن 
السيايس". الخط  املوقع ويف هذا  هنا، يف هذا 
هكذا، يرسم غريب خريطة أخرى غري خريطة 
وآالم  الحزب  تاريخ  خريطة  هي  آذار،  و14   8
من  ونضالهم  وتطلّعاتهم  وشؤونهم  املواطنني 
الوطنية  الدولة  التحرير واالستقالل وبناء  أجل 

العادلة، ويقف عليها.

وهل يكفي ذلك لتظهري متيّز الحزب؟ نسأله ما 
حقيقة عالقتكم بحزب الله؟

يجيب: "مبعزل عن التباين والخالف يف املنطلقات 
املقاومة،  ومفهوم  السيايس  واملرشوع  الفكرية 
إال أن ذلك مل مينعنا من التقاطع حول مقاومة 
من  املوقف  وحول  للبنان،  الصهيوين  االحتالل 
لفلسطني  املغتصب  العنرصي  الكيان  هذا 
يف  لالمربيالية  متقدما  موقعاً  يشكّل  والذي 
أدواتها  مبشاركة  املنطقة  إىل  للسيطرة  سعيها 
اإلرهابية. نحن حزب مقاوم منذ  ومجموعاتها 
ثالثينيات القرن املايض، ومقاومتنا هي مقاومة 
وطنية تربط عملية التحرير بالتغيري وتعتربهام 
أي  واالجتامعي.  الوطني  للتحرر  واحدة  قضية 
وقد  االحتالل-  من  األرض  لتحرير  عملية  أنها 
رائدة- مثلام  بذلك مساهمة طليعية  ساهمت 
االستغالل  من  اإلنسان  لتحرير  عملية  هي 
الطبقي وهو ما تجىّل بخاصة خالل االنتفاضة، 
تحت شعار: الشعب يريد إسقاط  النظام. هذا 
جهة،  فمن  مزدوجاً:  دوراً  يلعب  الذي  النظام 
يشكل أداة  للهيمنة اإلمربيالية األمريكية والغربية 
الراساملية  اإلنتاج  بنية عالقات  لبنان عرب  عىل 
لالستغالل  أداة  هو  ثانية،  جهة  ومن  التبعية، 
عىل  املحلية  الربجوازية  متارسه  الذي  الطبقي 
الله  اللبنانيني. أما حزب  الساحقة من  الغالبية 
يف لبنان فهو يفصل عملية التحرير عن عملية 
التغيري السيايس، وهو قام بدور مهم يف عملية 
التحرير عرب مقاومة االحتالل الصهيوين للبنان، 
األمر الذي يجب االعرتاف به وتقديره. لكن هناك 

من  واملستفيد  املتمسك  موقفه  يف  معه  خالفاً 
أقوى حامته خالل  من  فكان  الطائفي،  النظام 
االنتفاضة، فضالً عن الخالف بني الحزبني حول 
ودولة  علامنية  كدولة  وهويتها  الدولة  وظيفة 
يستتبع ذلك  ما  اجتامعية مع  مواطنة وعدالة 
من تباين يف املقاربات حول القضايا االقتصادية 
واالجتامعية وقضايا الفساد واألحوال الشخصية 
وحقوق املرأة والتعليم الرسمي ونظم الحامية 
االجتامعية والحركة النقابية. خالصة القول، نحن 
تبقى  التحرير  منجزات  حامية  فرص  أن  نعترب 
هّشة، ما مل يتّم إحداث تغيري قاعدي عىل مستوى 
البنية السياسية، أي عىل مستوى الدولة والنظام. 
تلك هي القضايا التي تحكم طبيعة عالقتنا مع 

حزب الله".

مشروع بديل
لبنان يف خطر والنظام بات غري قادر عىل الحياة، 
املنظومة  ارتكبته  ومايل  اقتصادي  انهيار  ومثة 
الحاكمة، وقوى التغيري ومنها الشيوعي مل تشّكل 
وزناً مؤثّراً يسهم يف تغيري املشهد واألحوال. فكيف 
وماذا  السيايس،  الوضع  الشيوعي  الحزب  يقرأ 

يفعل، وإىل أين تتّجه األمور؟
وتاريخية،  مرحلة خطرية  منر يف  "نحن  يجيب: 
تفرض عىل قوانا اليسارية والوطنية والعلامنية 
والدميقراطية، مهمة مركزية تقيض بزيادة وزنها 

بطريقة  اغتياله  يف  ومرّة  الحزب،  قيادة  من 
الشيوعيني  إهمل  الإنسانية يف 1959، ومرّة يف 
أفكاره  وأهملوا  أيقونة  حّولوه  فقد  تجربته، 
تبيئة  إىل  ونزعته  والدميقراطية  الوطنية 
واملجتمع. األرض  يف  الحزب  وترسيخ  املاركسية 

يرفع نظره عن الكومبيوتر، ينظر من فوق نظّارتيه 
إىل فرج الله وكأنه ينظر يف مرآة، وال يُخفي أن 
قيادة الحزب كلّها تقريباً ظُلمت، فال واحد جاء 
يف ظروف مريحة واستطاع أن ينّفذ كل ما يريده 

يف سبيل الحزب وتطويره.
هنا، بدأ الجد، لنتحّدث عن القائد الحايل للحزب، 
فإن مل يكن مظلوماً فإنّه ليس يف "ظروف مريحة". 
هو حني قبل خوض تحديات األمانة العاّمة التزم 
أن يكون جرَس عبور الحزب إىل مرحلة جديدة، 
وموّحداً، وجرس الجيل الشاب نحو القيادة. وإذ 
منح نفسه ثالث سنوات، كانت الظروف أعقد، 
حافظ،  وإذ  واملنطقة.  البلد  ويف  الحزب  داخل 
مع الشيوعيني كافة، عىل وحدة الحزب، إال أن 
تُدّعم وتُغَنى بتحديثات فكرية  الوحدة مل  تلك 
الحزب  إىل  الحيوية  إعادة  يف  تسهم  وسياسية 
من  الرغم  وعىل  وهكذا،  وممرسته.  وأعضائه 
اختالفاتهم يف الرأي تراهم حريصني عىل تدوير 

الزوايا يف ما بينهم.
يقول حّنا غريب، رّداً عىل سؤال عن موقع الحزب 

الشيوعي:
آذار   14 إىل  أقرب  إننا  يقول  من  أيضاً  "هناك 
)يضحك(. هناك حقيقة ال يريد أن يعرتف بها 
الطائفية  االصطفافات  خارج  أننا  هي  االثنان، 
 24 نحن  آذار.   14 وال  آذار   8 ال  واملذهبية، 
ترشين األول 1924، يعني عمرنا من عمر لبنان 
تقريباً، وتاريخنا تاريخ النضال الوطني والسيايس 
واالجتامعي امليلء بالتضحيات، نحن 16 أيلول 
1982 تاريخ انطالقة املقاومة الوطنية اللبنانية 
ضد االحتالل الصهيوين، وقبلها الحرس الشعبي 
وقوات األنصار من أربعينيات القرن املايض. نحن 
1 أيار، وأول من احتفل بعيد العامل العاملي يف 
لبنان، وأول من أسس النقابات يف لبنان ووزع 
املناشري الرسية ومتّت مالحقته ودخل السجون 
واستشهد مناضلوه يف التظاهرات النقابية . نحن 
من قاتل األحالف العسكرية اإلمربيالية ومشاريع 
التقسيم والفدرلة، نحن من دق ناقوس الخطر 
ضد النظام الطائفي واقتصاد الريع وفساد أطراف 
املنظومة يف 8 و14 آذار. نحن من واجه هذه 
الرشفاء  كل  مع  سنة   30 مدى  عىل  املنظومة 
الباهظة حتى أمثرت  والوطنيني ودفعنا األمثان 
األول  ترشين   17 يف  انطلقت  شعبية  انتفاضة 

وفعلها يف الحياة السياسية واالجتامعية وصوالً 
إىل التمكّن من تغيري موازين القوى يف البالد. من 
لبنان  التحالفية يف  الحزب  ترتسم سياسة  هنا، 
عىل أساس االنفتاح والعمل املشرتك وصوالً إىل 
برنامج عمل مشرتك قادر عىل بناء أوسع ائتالف 
املصلحة يف  القوى صاحبة  للتغيري يضم  وطني 
محاسبة املنظومة السياسية التي تحكّمت بالبلد 
عىل مدى ثالثني عاماً، وأوصلته إىل االنهيار وما 
تجديد  إىل  االنهيار  ظّل  يف  حتى  تسعى  زالت 
القوى  من  العديد  مع  نعمل  ونحن  سلطتها.  
هذا  لبناء  واالجتامعية  السياسية  والشخصيات 
مسار  متكاملني:  مسارين  عرب  الواسع  االئتالف 
الطبقي  التحالف  ومسار  السيايس  التحالف 
االجتامعي والشعبي، هذا إضافة إىل االنفتاح عىل 
مسارات ائتالفية أو جبهوية أخرى لها األهداف 
عينها. إن الجمع بني التحالف السيايس )القوى 
التغيريية(،  السياسية  والشخصيات  واألحزاب 
والبلديات  )النقابات  االجتامعي  والتحالف 
الشعبية  واللجان  واإلعالمية  الثقافية  واملنابر 
يف القرى وأحياء املدن...( هو الرتجمة العملية 
لقضية بناء الدولة مبواصفاتها الثالث التي نريدها 
وهي الوطنية والعلامنية والدميقراطية، التي ال 
يجوز فصل بعضها عن البعض اآلخر. فال وطنية 
من دون علامنية وال علامنية من دون دميقراطية 
والعكس صحيح. ففي تكامل هذه املواصفات 
السياسية  الوظيفة  تعطيل  قوة  تكمن  الثالث 
واستغالل  وتبعيته  السيايس  النظام  لطائفية 
الحقيقي  املضمون  يتجىل  وبرتابطها  سلطته، 
السيايس  الواسع  مبفهومها  الوطنية  للسيادة 
مقاومة  يف  والوطني  واالجتامعي  واالقتصادي 

أي عدوان واحتالل".
مبادراتنا  كانت  املنطلق  هذا  "من  ويتابع: 
واتصاالتنا من أجل بناء أوسع ائتالف سيايس أو 
أي إطار تنظيمي، يقّدم نفسه مرشوعاً بديالً من 
املنظومة الحاكمة، ويتوىّل مسؤولية قيادة الرصاع 
معها، لخلق موازين قوى جديدة تفرض تشكيل 
حكومة إنقاذ وطني انتقالية، بصالحيات ترشيعية 
استثنائية، ومن خارج املنظومة الحاكمة إلدارة 
املرحلة االنتقالية يف البالد. واسمحوا يل أن أوجه 
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املنظومة الحاكمة تدفع 
بالبلد نحو الفوىض 
لتغطية جرائمها 
والتهّرب من دفع 

الثمن

مقابلة
التحية لكل الذين بذلوا وما زالوا يبذلون الجهود 
عىل هذا الصعيد، هؤالء الذين شكلوا لجان عمل 
يف ما بينهم يف الساحات وواصلوا الليل بالنهار 
ونّسقوا التحركات خالل االنتفاضة، وكلها أشكال 
ومن  األرض  املوحد عىل  التنظيمي  العمل  من 
القواعد، فال يجوز التبخيس بجهودهم التي أمثرت 
والدة أطر وتجمعات وهيئات عىل غري صعيد، 
منها عىل سبيل املثال انتخابات نقابة املحامني 
والنقابة – تنتفض، حيث للمرة السابعة تؤجل 
منعا  املهندسني  نقابة  انتخابات  السلطة  قوى 
لسقوطها، وما زالت جهود هذه القوى املنتفضة 
مستمرة وتتقدم خطوات إىل األمام، وسوف تثمر 
االجتامعي  التحالف  تأسيس  مرشوع  إطالق 
وكذلك عىل  املدينة؛  حزيران يف مرسح   12 يف 
مستمرة  املشاورات  السيايس،  التحالف  صعيد 
بعد الورشة الحوارية التي جرت يف 24 نيسان 
املايض، وهي ستتوسع مع تشكيل لجنة املتابعة 
التي تحّض إلطالق خطوات عملية تصب يف اتجاه 
وإعالنه". السيايس  التحالف  هذا  بلورة صيغة 
البديهي بالنسبة إىل غريب هو أن موقع الحزب 
الناس. وبناء املعارضة هو ما  يف املعارضة وبني 
قوى  من  وغريه  الشيوعي  الحزب  موقع  يظّهر 
املشهد  عىل  يطغى  ذلك  دون  ومن  االعرتاض. 
السيايس االنقسام العمودي واملذهبي واإلقليمي، 
الذي يجعل كل قوى االعرتاض يف حال ضبابية، 

ويبقى كل منها منفرداً يف موقعه الخاص.

أولويات غريب ورهانه 
وسط هذا، تبدو أولوية غريب، إضافة إىل قضية 
التغيري يف لبنان عرب بناء جبهة معارضة ذات وزن 
شعبي، إضافة إىل استيعاب الوافدين الجدد إىل 
الحزب، وتهيئة ظروف مؤسسية دميقراطية ومناخ 

سيايس.
شيوعيني  عودة  الحزب  يشهد  "أن  يقول: 
وانتسابات ألعضاء جدد، فهذا مؤرش مهم، ولكن 
األهم هو ماذا سيقّدم الحزب لهم باملقابل عىل 
مستوى اإلعداد الفكري والسيايس والتنظيمي، 
ليجعل منهم كوادر وقادة يف عملية تجديد دامئة 
ومستمرة يف كل مؤمتر. وهو ما نلتزم به تحضرياً 
للمؤمتر الوطني الثاين عرش. إنها مسؤولية قيادة 
الحزب وهيئاته الوسطية وقطاعاته ومنظامته، 
لجهة العمل عىل ضخ دم جديد يف رشايني الحزب، 
فتكون تركيبته التنظيمية الداخلية شبيهة بصورة 
التفاعل  عالقة  يعكس  ما  وتحركاته،  تظاهراته 
السليمة بني حزبنا وشعبنا، يجري التعبري عنها يف 
الشارع ويف الخطاب السيايس ويف التنظيم أيضاً".

ويدرك أن "لكل ما تقدم، ترتدي بلورة الهوية 
املساهمة  يف  قصوى  أهمية  للحزب  الفكرية 
والتنظيمية  السياسية  فالوحدة  أزمته.  مبعالجة 
التي  الفكرية  وحدته  من  مستمدة  للحزب 
تشكل املرتكز األهّم الذي يجب االنطالق منها 
لصوغ املرشوع السيايس للحزب وتطوير وثائقه 
املؤمترية. وهو ما بدأنا به يف إعداد وثائق املؤمتر 
املرحلة  املركزية  اللجنة  أنهت  لقد  الثاين عرش. 
األوىل من نقاش مسودة الوثيقة الفكرية، وتبدأ 
قريباً نقاش مسودة الوثيقة السياسية التي تضم 
الحزب  إن وحدة  ونتائجها.  االنتفاضة  موضوع 
بدت يف حاالت كثرية كأنها مستمدة من املحطات 
املضيئة يف تاريخه فحسب، بينام املطلوب تعزيز 
هذه الوحدة راهناً عرب املرشوع املستقبيل للحزب 
يف الفكر والسياسة والتنظيم. إنه التحدي املطروح 
أمام الرفاق جميعاً، ولنا ملء الثقة بنجاحهم يف 
ذلك، يف مجرى تحضريهم ملؤمترهم الوطني الثاين 
عرش لجهة إعطاء النقاش الفكري والسيايس ما 
يلزمه لتعميقه، كتعبري حّي عن حاجة موضوعية 
واألسئلة  املوضوعات  من  العديد  عن  لإلجابة 

املطروحة".
الرفاق  بجميع  ثقته  عىل  غريب  يراهن  إذا، 
بالورشة  الرشوع  عىل  وتصميمهم  وقدرتهم 
يُبقى  ما  وهذا  املؤمترية.  والسياسية  الفكرية 
األسئلة تنتظر اإلجابات، ومحطّتها املقبلة، املؤمتر 

12؟ فلننتظر.

حنا غريب
للحاملني بالدولة العلمانية الديمقراطية 
والعدالة االجتماعية:

يدنا ممدودة للتحالف والتعاون

حسان الزين - هشام مروة

حّنا غريب: ترتدي بلورة الهوية الفكرية للحزب أهمية قصوى يف املساهمة مبعالجة أزمته

يف مكتب األمني العام للحزب الشيوعي اللبناين 
تكرث  بيته،  غرف  يشبه  بات  الذي  غريب،  حّنا 
األوراق وامللّفات وتتناثر الكتب. لكّن األهم من 
الصور واللوحات عىل أن  هذا هو إرصار بعض 
تبقى بارزة وكأنّها تتمرّد عىل "العجقة". ملصق 
 24 منذ  وتاريخه  الشيوعي  الحزب  نضال  عن 
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ال تُخفى البهجة عىل حّنا غريب، األمني العام للحزب الشيوعي اللبناين 
منذ املؤمتر 11 يف 2016، حني يُسأل أو يعود إىل طفولته وشبابه األّول 
يف رحبة العكاريّة. بل إنه يعود ذاك الطفل والفتى، ويتذكّر، وتبتعد 
عيناه وتغرقان، وكأنّه يرى أمه املكافحة التي "حرصت عىل تعليمنا"، 
ووالده الذي "ال ميلك سوى بدلته العسكرية و85 لرية معاشاً تقاعدياً".
وال غرابة يف ذلك، ففي ذاك الزمن ولد حّنا غريب السيايس، وآنذاك، 
يف تلك البقعة املهملة من لبنان، بدأ وعيه السيايس يتشّكل. وال مربر 
لنكران الرباءة التي كانها ذاك الفتى الريفي الفقري عىل طرف الوطن. 
فتلك الرباءة يف اصطدامها مع الواقع وأحوال األرسة والبلدة واملنطقة 
ولبنان وفلسطني والوطن العريب والعامل هي رشارة املواقف ومصادرها، 

إن مل تكن قيمها.
هكذا، أفىض به الفقر إىل االنحياز للمضطهدين واملعوزين والسري باكراً 

إىل "حزب الطبقة العاملة" )1973(. 
يروي: "حني مرض الوالد احتجنا إىل ألف لرية إلخراجه من املستشفى. 
مل تنفع وساطة الوالدة لتوفري املبلغ من البيك"، فاستعان حّنا مبعلمه 
الشيوعي، إلياس برهون. ثم شاءت الظروف أن يكون برهون يف طليعة 
اإلرضاب الذي نفذه املعلمون عام 1972 ونتج منه رصف 309 معلمني 
كان هو بينهم. راح حّنا يجمع التربعات مع طالب ثانويته يف حلبا لدعم 

املعلمني املرصوفني ورّد الجميل ألستاذه.
بعد ذلك، انرصف حّنا إىل املشاركة يف حلقات تثقيفية ينظمها برهون يف 
منزله يف الضيعة. انخرط غريب يف العمل السيايس واالجتمعي، وخصوصاً 
يف نادي الضيعة الذي شهد فرزاً بني أبناء الضيعة الفقراء القاطنني فيها 

صيَف شتاء، وأبناء املهاجرين وغالبيتهم من األغنياء.
وإذ يرى ذاك الفتى العامل مقسوماً بني فقراء وأغنياء، وبني مضطَهدين 

ومضطِهدين، مل تقنعه املذهبية والطائفية رصاعاً.
ويذكر كيف "رصنا نشارك يف التحرّكات ونقطع طريق عكار- طرابلس 
وأمام الثانوية، فيم كانت النقاشات يف الصف تصل إىل أوجها مع زمالئنا 

من حزيب الوطنيني األحرار والكتائب".
ومن ثانوية حلبا إىل كلية الرتبية يف بريوت، ليس محبة مبمرسة مهنة 
التعليم، بل بسبب الواقع املعييش للعائلة، وطُموحاً إىل االستفادة من 
لبنانية شهريّاً. "مل أكن أملك من هذا  الكليّة وقدرها 200 لرية  منحة 
املبلغ قرشاً واحداً. وضعت والديت يف جيبي خمسني لرية، وكانت كل ما 
لدينا من أموال منقولة وغري منقولة )يضحك(، فاستأجرت بقيمة 25 

لرية منها رسيراً يف البسطا التحتا، وبقيت أدرس مبا بقي يل، حتى فُرجت 
أخرياً ودخلت كلية الرتبية". ناضلت يف صفوف الحركة  الطالبية والشبابية 
دفاعاً عن التعليم الرسمي وعن قضايا الجامعة اللبنانية من خالل اتحاد 
الشباب الدميقراطي ومنظمت الحزب وفروعه. "الجزء األكرب من عميل 

يف الحزب كان مع الناس".
 درّس يف ثانوية صيدا للبنني، ثّم انتقل إىل ثانوية الغبريي بعد االجتياح 
اإلرسائييل )1982(، ثم اضطُّر مع بعض األساتذة لالنتقال إىل ثانوية حوض 
الوالية "بسبب استباحة القوى امليليشيوية للمؤسسات الرتبوية"، ورمل 
الظريف. وأخرياً، إىل ثانوية وطى املصيطبة، عندما اشتد الضغط وبدأت 

سلسلة االغتياالت لرموز الحزب الشيوعي.
من هذه الثانوية، كانت انطالقة متابعة شؤون املعلمني، عرب تويل مسؤولية 
قطاعهم يف الحزب. هذا القطاع الذي يعود الفضل األول واألكرب يف إنتاج 
اسرتاتيجية العمل النقابية وسياسة الحزب الرتبوية وتحت قيادته كنا 

ننفذ خطتنا . 
كانت رابطة أساتذة التعليم الثانوي آنذاك منقسمًة إىل اللجنة التنفيذية 
يف ما يُسمى "الرشقية"، ولجنة اتصال عليا يف املناطق الثانية "التي كنا 
نسميها وطنية". ويتابع: "عملُت يف البداية مندوباً لألساتذة، ثم تدرّجت 
ألكون عضواً يف لجنة االتصال العليا، ثم عضواً يف الرابطة، ورصنا ننظم 

انتخابات كل سنتني مل تنقطع طوال فرتة الحرب".
بعد اتفاق الطائف، أصبح أمني رس لجنة االتصال العليا. وفيم كان البلد 
يحاول أن ينهض من بني الركام، وجد النقابيون لزاماً عليهم أن يوّحدوا 
جسمي الرابطة وسائر الروابط األخرى يف القطاع العام إضافة إىل تأسيس 
روابط حيث ال توجد. هكذا انطلقت معركة توحيد رابطة الثانوي يف عام 
1991 وتوحيد روابط املعلمني يف التعليم االسايس الرسمي، ويف تأسيس 
رابطة األساتذة يف التعليم املهني والتقني ورابطة املوظفني اإلداريني يف 
املعلمني يف  تأسيس مكتب  العامة، ومعها  الدولة ومؤسساتها  وزارات 
لبنان وهيئة التنسيق النقابية التي اقترصت مكوناتها عىل روابط موظفي 
القطاع العام ونقابة املعلمني يف القطاع الخاص، بعدما كانت هذه الهيئة 
تضم رابطة األساتذة املتفرغني يف الجامعة اللبنانية واالتحاد العميل العام 
وعىل  الهيئة.  خارج  فكان  قراره  وصادرت  عليه  السلطة  تآمرت  الذي 
هذا النهج كانت مسرية 30 سنة يف العمل النقايب تحققت فيها مطالب 
وخيضت معارك قاسية، من أبرز صفحاتها التظاهرات الحاشدة لهيئة 
التنسيق النقابية ضد إجراءات مؤمترات باريس وسلسلة الرتب والرواتب.

هكذا صرت شيوعياً ونقابيًا
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وال بد من الحديث يف السياسة مع األمني العام للحزب 
الشيوعي اللبناين، حنى غريب.

يقول: "سيبقى الوضع السيايس يتجه إىل األسوأ طاملا 
استمر النظام القديم موغالً يف موته )الرسيري(، ومل 
يجد املرشوع البديل طريقه إىل الوالدة. فالنظام- 
الطائفية والطبقية والعائلية  الذي بنيت مرتكزاته 
لبنة  لبنة  الخارجية  وحاضناته  االحتكارية  وكتله 
عىل امتداد نحو قرن- يواصل العصيان عىل التغيري 
حتى لو أّدت سيطرة السلطة عىل الدولة اىل تفّتت 
هذه األخرية وانحاللها. ويف نهاية املطاف، املسألة 
األساسية تتعلق مبوازين القوى- يف بعدها الداخيل 
أساساً وكذلك يف بعدها الخارجي- التي قد ترّسع 

أو ال ترّسع هذه الوالدة".

االنهيار االقتصادي واملايل يتسارع وال حلول يف   
األفق، ماذا تفعلون؟

نحو  البلد  يتقّدم  أن  دون  من  متّر  لحظة  "كل 
الحّل هي مبثابة تعميق لألزمة وتجذير لتبعاتها 
 20 نحو  مّر  لقد  املواطنني.  حياة  عىل  املأسوية 
شهراً عىل بدء االنهيار االقتصادي الذي تسّبب يف 
اندالع االنتفاضة الشعبية، ومل يُحقَّق حّتى اآلن 
أّي إجراء إيجايب ميكن التعويل عليه يف مواجهة 
االنهيار املتامدي. بل إن البلد يشهد أسوأ وأعنف 
مقارنة  وادخاراتهم  املواطنني  لودائع  هريكيت 

العامل.  يف  األخرى  البلدان  أزمات  يف  حصل  مبا 
الودائع  هذه  قيمة  من  املئة  يف   75 من  أكرث 
أعظم. واآليت  اآلن  حتى  تبخرت  واالدخارات 
لقد شّددنا منذ بداية االنهيار عىل طريق الخروج 
من األزمة، عرب حكومة من خارج املنظومة تُفّوض 
الصعيد  عىل  خصوصاً  استثنائية،  بصالحيات 
الترشيعي، فتتوىل ضمن مهلة زمنية محددة تنفيذ 
يف  الخسائر  تحديد حجم  أبرزها:  محّددة  مهامت 
القطاع املرصيف واملايل؛ وتفصيل آليات توزيع هذه 
الجزء األكرب منها- مع استكامل  الخسائر وتحميل 
التثبيت  استفاد من سياسة  الجنايئ- ملن  التحقيق 
النقدي والفوائد العالية ومن عدم وضع قانون نظامي 
للرقابة عىل التحويالت وملن سطا بأشكال شتى عىل 
املال العام؛ وإعادة هيكلة القطاع املرصيف وسياسات 
هذه  موازاة  ويف  الضيبي؛  والنظام  العام  اإلنفاق 
اإلجراءات- بل قبلها- الرتكيز عىل تحصني مؤسسات 
الوطني  الصندوق  سيام  ال  االجتامعية،  الحامية 
الخدمة،  نهاية  وتعويضات  االجتامعي  للضامن 
ومرشوع التغطية الصحية الشاملة، والتعليم الرسمي 
املجاين. وكلام تأخر قيام مثل هذه الحكومة ذات 
الصالحيات االستثنائية، فإن األمور ستتجه إما نحو 
الجوع والفقر والفوىض والتشظي، أو نحو الترسيع 
الحتمي لوالدة املرشوع البديل باالستناد إىل صيغة 

مؤاتية ملوازين القوى املطلوبة".

إىل  السلطة  لعدم توصل قوى  قراءتكم   ما هي 
تشكيل حكومة؟

"هذا أصبح تقليداً شبه ثابت منذ العام 2005، بل 
اتفاق  تطبيق(  ال  )أو  تطبيق  نسق  إىل  يعود  رمبا 
الطائف، إذ اخترصت كل السلطات بخمسة أو سّتة 
البنيوي  العجز  إىل  كذلك  عائد  هو  رمبا  أشخاص؛ 
للطبقة املسيطرة؛ أو إىل الرعب من املحاسبة إذا ما 
تكّشفت التحقيقات عن أسباب االنهيار واملستفيدين 
منه عن غري وجه حّق؛ أو الخوف من تحّمل أعباء 
القرارات التي يتطلبها وضع األزمة االقتصادية عىل 
طريق املعالجة، وهي قرارات ستكون كلّها موجعة؛ 
أو استمرار املراهنة الدفينة من قبل معظم أطراف 
املنظومة الحاكمة عىل استخدامهم التوازنات الطائفية 
لتعزيز وزنهم يف أي صيغة مستقبلية لتجديد النظام 
املرتبط  الشخيص  الجانب  أيضاً  وهناك  الطائفي. 
بالنكد النايروين االنتحاري والصبياين الذي يتبادله 
روما/  يشاهدون  هم  "بينام  السلطة  رموز  بعض 
بريوت تحرتق"، من دون أن نقلّل من حجم املالبسات 
املرتبطة بدور الالعبني الخارجيني وأجنداتهم الخاصة 

يف منطقة تعصف بالتغرّيات الداهمة".

 كيف تصفون حال املبادرة الفرنسية، وما موقفكم 
منها؟

"جاءت املبادرة الفرنسية بعد انفجار املرفأ عرب زيارة 
الرئيس ماكرون الذي جمع أطراف املنظومة الحاكمة 
كانت  فيام  تعوميها-  الجرمية إلعادة  املسؤولة عن 
تطالب مبحاسبتها- ومحاولة  الشارع  االنتفاضة يف 
إلنقاذ النظام املتهالك وإعادة إنتاج صيغٍة جديدٍة 
له تؤسس النطالقة املئوية الثانية للبنان عىل قواعد 
املئوية األوىل نفسها: أي منطق التوازنات الطائفية 
واملذهبية القاتلة- املنتجة للحروب والفنت- ونظام 
قّوضا  اللذان  للخارج،  واالرتهان  االستتباع  عالقات 
تاريخياً مفهوم الدولة وسلبا اللبنانيني ثرواتهم وقّوة 
عملهم وأّديا إىل تهجريهم يف أصقاع األرض بحثاً عن 

فرصة للحياة".

 وملاذا مل تلبّوا دعوة وزير الخارجية الفرنسية إىل 
اللقاء حني زار بريوت؟

"نعم، لقد اعتذرنا عن تلبية دعوة وزير الخارجية 
موقف  عىل  تأكيداً  اللقاء،  يف  واملشاركة  الفرنسية 
ومحاوالت  الطائفي  السيايس  النظام  من  الحزب 
الحل  أساس  يندرج  أن  ورضورة  تعوميه،  إعادة 
الداخيل املنشود يف إطار دولة تستلهم مثل العلامنية 
والدميقراطية واملساواة، وتكون متحررة من سطوة 
تحالف الزعامات الطائفية ورأس املال االحتكاري. 
وتأكيداً عىل موقفنا بأن آلية الخروج من األنهيار تبدأ 
من الداخل، أي من القضية التي من أجلها انتفض 
اللبنانيون يف 17 ترشين. إضافة إىل موقفنا املبديئ 
املتمسك بضورة إطالق األسري جورج إبراهيم عبد 
الله وبأن استمرار اعتقاله يشكل عائقاً أمام تقدم 

العالقات بني البلدين".

من  الخارج  برعاية  السلطة  قوى  ستتمكن   هل 
تجديد نفسها ونظامها، وما هي نتائج ذلك عىل البلد؟

"املنظومة الحاكمة تسعى للتهرّب من دفع الثمن، 
يف ظل تسارع وترية االنهيار ووصول البلد إىل خطر 
االنفجار االجتامعي. إنها بذلك تكشف لبنان أمام 
العدو الصهيوين الذي يتحنّي الفرص للعدوان عىل 
والصدام  الفوىض  نحو  بالبلد  تدفع  كذلك،  لبنان. 
الطائفي يف الداخل، يف محاولة منها لتغطية جرامئها 
وكيانه  لبنان  انقاذ  قضية  فيها  تتقدم  أكرب  بجرمية 
ومصري شعبه وأمنه عىل كل ما عداها من قضايا، 
فيسهل عليها بذلك تقديم التنازالت للخارج اإلقليمي 
إذا  هذا  وسلطتها.  نظامها  إنتاج  إلعادة  والدويل 
ما  ضمن  والتقوقع  االنكفاء  وإال  بذلك.  نجحت 
تطرحه من مشاريع الفيدرلة تحت غطاء الالمركزية 
املوّسعة، وهو ما يحايك مشاريع التفتيت الطائفي 
هو  هذا  املنطقة.  صعيد  عىل  واإلثني  واملذهبي 
التنازل  بدل  للخارج  والتنازل  االرتهان  يف  تاريخها 
لشعبها يف الداخل. فكيف لشعبنا، مع اقرتاب رفع 
الدعم عن الدواء والكهرباء واملحروقات واالنقطاَع 
املتواصل للكهرباء، واالرتفاع الكبري لألسعار وإجرءات 
واألجور  والرواتب  اللرية  وانهيار  الجائرة  املوازنة 

وغياب التغطية الصحية الشاملة ونوعية التعليِم، 
كيف له القدرة عىل دفع كلفة انهيار نظام الطائف 
ومنوذجه الريعي، ودفع كلفة إعادة إحيائه، وهو يف 
مثل هذه الحال يرزح تحت أعباء اإلفقار والبطالة 
واإلفالس، وهاجر منه من هاجر من كوادر وكفاءات 
نتائج  رهن  املوضوع  الخالصة،  يف  واعدة؟  شبابية 
الرصاع وموازين القوى الداخلية، ووجهة التطورات 

اإلقليمية".

 هل تجدون أن قوى السلطة ما زالت قوية وأن 
الشوارع  إىل  نزلوا  الذين  واملواطنني  االعرتاض  قوى 
والساحات يف 17 ترشين األول 2019 مل يتمكنوا من 

فرض موازين قوى؟
االنتظام  إنتاج  عىل  قادرة  السلطة  قوى  تعد  "مل 
العام، لكنها مع ذلك مل تفقد أوراقها كلها )يف األمن 
الزبائنية  والعالقات  واالقتصاد  الدينية  واملؤسسة 
وخصوصاً الحاضنة الخارجية، عىل الرغم مام تكيله 
لها هذه الحاضنة من إهانات(. ويبقى األهم عدم 
متكّن قوى االنتفاضة من إحداث تغيري فعيل ومستدام 
يف موازين القوى، بحسب ما كادت توحي به األسابيع 

األوىل من االنتفاضة".

 ترفعون شعار حكومة انتقالية مستقلة، يف حني قوى 
السلطة تعطل البلد الذي ينهار ويف يدها "املصري"، 
مل  االعرتاض  قوى  بينم  ذلك  لتحقيق  تفعلون  ماذا 
الحكومة  طرح  أن  ترون  وهل  مؤثّراً،  وزناً  تشكل 
االنتقالية قابل للتحقق قبل االنتخابات النيابية، هذا 
إذا ما شاركت قوى االعرتاض يف االنتخابات بشكل 

مقنع وحققت تقدماً وإنجازاً؟
"ال أمل يف حكومة انتقالية من النوع الذي طالبت 
به قوى االنتفاضة ما مل يجر تأمني مسألتني أساسيتني، 
األوىل تعديل موازين القوى، عرب تعزيز صيغ التالقي 
بني  جامع  عمل  برنامج  حول  والتعاون  والتكامل 
هذا  وتحصني  املتضرة،  االجتامعية  القوى  أوسع 
واملسألة  ناظمة.  وقيادية  مؤسسية  بأطر  التالقي 
الثانية تعديل قانون االنتخابات النيابية عىل أساس 
االنتخابات  واجراء  الطائفي  القيد  النسبية وخارج 
وفق لوائح وطنية دميقراطية مشرتكة ومتفق عليها 
األهم  الهدف  بينها  ويجمع  االنتخابية  الدوائر  يف 
املدنية  الدولة  بناء  أي هدف  الراهنة،  املرحلة  يف 
والعلامنية والدميقراطية". فالتحّدي األسايس الذي 
تواجهه االنتفاضة يتلّخص يف مدى قدرتها عىل تجيري 
أصوات القوى الشعبية املنتفضة يف صناديق االقرتاع، 
باالستناد إىل قانون لالنتخابات تتوّفر فيه املواصفات 

التي ذكرناها أعاله. 

 هل ستجري االنتخابات النيابية، يف اعتقادكم؟
فالبلد  سؤالك،  عىل  اإلجابة  ألوانه  السابق  "من 
الكربى،  املتغريات  من  حاال  تعيش  ككل  واملنطقة 
لكن ما ميكن تأكيده هو أن االنتخابات ستجري حتامً 
إذا ما متكنت أطراف املنظومة الحاكمة من ضامن 
يوحي بذلك.  فوزها، وما يجري عىل األرض راهناً 
إن التشكيالت السياسية الطائفية باتت تراهن عىل 
اإلرساع يف إجراء االنتخابات النيابية، أو عىل األقل 
إجراؤها يف موعدها بدافع الرغبة يف طمس أسباب 
االنهيار والتهرّب من تحّمل املسؤولية عرب إشغال 
الناس باملعركة االنتخابية عىل أساس القانون الحايل 
شد  يف  وساهم  واملحاصصة،  املذهبية  رّسخ  الذي 
العصب الطائفي والشحن املذهبي وزيادة التوتري 
النزعة  ازدياد  من  راهناً  نشهده  مثلام  الشارع،  يف 
العسكرية لدى بعض القوى، وتصعيد مشاعر العداء 
تشكل  وكلها  للفلسطينيني،  ما  حّد  وإىل  للسوريني 

أساليب املعركة االنتخابية".

 هل ستقبلون بأي قانون انتخايب، أم ستخوضون 
معركة من أجل القانون؟

"سنخوض املعركة من أجل تغيري القانون االنتخايب 
سياق  يف  تندرج  االنتخابات  يف  فمعركتنا  الحايل. 
املعركة السياسية العامة، وهي محطة من محطاته، 
واالتجاه معروف هو الضغط لفرض قانون انتخايب 
عادل ودميقراطي، مرتكزاته األساسية: النسبية خارج 
القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة أو مقّسم إىل عدد 

محدود ومحّدد من الدوائر الكربى".

قدرة الشباب الفلسطيني 
عىل الفعل يف عالم متغّي

سعيد عيىس

متســلحاً بغضبــه وإدراكــه بقــوة منصــات التواصــل االجتامعــي، حمــل مهّنــد هاتفــه وانضــم 
ــني  ــود اإلرسائيلي ــع الجن ــات م ــور املواجه ــث ص ــني، حي ــر ع ــة كف ــن يف قري إىل املتظاهري
ووضعهــا عــىل تيــك تــوك. وقــال: "لــو مل تخــرج وتتحــدى تحــرّش املســتوطن واالضطهــاد 
فــإن العنــف ســيأيت إليــك وســتهاَجم عــىل أي حــال". وأضــاف: "كل واحــد كان ينــرش مــا 

يحــدث"... وهواتفنــا هــي "األداة الوحيــدة التــي منلــك، وهــي خيارنــا األخــري".
ــاة  ــة "حي ــا حرك ــا فيه ــة مب ــة الدولي ــة العدال ــرزت يف ســياق حرك ــالل ب ــة االحت إن مقاوم
الســود مهمــة"، ففــي الوقــت الــذي كنــت أراقــب فيــه لقطــات الفيديــو عــن املســتوطنني 
ــاج  ــة االحتج ــامم إىل حرك ــيّل االنض ــت أن ع ــون الفلســطينيني علم ــود وهــم يهاجم اليه

التــي غمــرت الضفــة الغربيــة.
مل تكــن مقاومــة الشــباب الفلســطيني منفصلــة عــن ســياق الحركــة العامليــة للمطالبــة 
ــة يف  ــة بالدميقراطي ــة" والحــركات املطالب ــاة الســود مهّم ــة، مبــا فيهــا حركــة "حي بالعدال
ــردد "صــدى الكفــاح اآلخــر" املنتــرش يف  ــت األصــوات الفلســطينية ت ــغ. كان ــغ كون هون
ــداً وإن  ــوت واح ــيا، كان الص ــا أو آس ــدة أو أوروب ــات املتح ــواء كان يف الوالي ــامل، س الع
تعــّددت قضايــاه، ولكنــه قضيــة شــباب يســعى لبلــورة رؤيــة جديــدة يف عــامل متغــرّي وال 
ــاً. تســتطيع إرسائيــل أن تبقــى مبنــأى عنــه وتســتمر بنظامهــا العنــرصي املدعــوم عاملي
للمــرة األوىل يشــعر الشــباب الفلســطيني أّن لديهــم ســالحاً وهــو هواتفهــم ومنصــات 
التواصــل االجتامعــي، وأّن لهذيــن الســالحني فعاليــة لدرجــة أّن منصــة فيســبوك وغريهــا 
ــا املتقدمــة ســعت إلســكاتهام، وأّن لهــام قــدرة عــىل الوصــول  مــن رشكات التكنولوجي
ــم إىل  ــوا به ــة، وأن يدفع ــرة األرضي ــاب يف الك ــابة وش ــري كل ش ــل وضم ــوان إىل عق بث
ــا وأن  ــّل نظريه ــة ق ــة عاملي ــني يف حرك ــوارع باملالي ــزول إىل الش ــم والن ــن معه التضام
ــة واملســتعمرة عــىل حقيقتهــا وليــس  ــة واملحتل ــل العنرصي ينقــل معــه صــورة إرسائي

كــام تقــدم نفســها للعــامل.
ــياً  ــاً سياس ــالل توجه ــم االحت ــم ومقاومته ــطيني يف حركته ــباب الفلس ــع الش مل يجم
معينــاً، ومل يكــن للقــوى السياســية دور يذكــر يف مــا قامــوا ويقومــون بــه، ال بــل تفاجــأت 
القــوى السياســية بقدرتهــم وحركتهــم التــي عمــت املــدن الفلســطينية ضمــن مــا يســمى أرايض 

الـ48.
لقــد اســتطاع الشــباب أن يســمعوا أصواتهــم للعــامل أجمــع، وأن يتصــدروا وســائل اإلعــالم العامليــة، 
ــامل،  ــانية يف الع ــية واإلنس ــا السياس ــدارة القضاي ــطينية إىل ص ــة الفلس ــادة القضي ــوا يف إع ونجح
واســتطاعوا أن يحركــوا امليــاه السياســية الراكــدة يف الواليــات املتحــدة وعمــوم أوروبــا، وأن ينقلــوا 
ــة إىل  ــف بالدميقراطي ــيايس املغل ــل الس ــن الفع ــة م ــة اإلرسائيلي ــتعامر والعنرصي ــالل واالس االحت

قضيــة ال أخالقيــة عــىل مســتوى العــامل.
ــباب  ــة الش ــال حرك ــهم يف إيص ــا وتس ــي جدارته ــل االجتامع ــع التواص ــت مواق ــدة تثب ــرة جدي م
الفلســطيني يف أرايض 1948 إىل أقــايص املعمــورة. وهــذه الحركــة مل تكــن حــارضة يف ســياق مقاومة 
االحتــالل كــام هــي عليــه اليــوم، مــن تصــّدر للمشــهد الفلســطيني أوالً وانتقالهــا إىل العامليــة ثانيــاً.
لقــد اســتطاع الشــباب الفلســطيني أن يظّهــروا النقــاش والتبايــن بــني جيلــني أمريكيــني وأوروبيــني، 
وأن يُخرِجــوا إىل العلــن االختــالف الكبــري يف وجهــات النظــر بــني كبــار أعضــاء األحــزاب األمريكيــة 
واألوروبيــة وبــني أصغــر األعضــاء يف شــأن النظــر إىل القضايــا املحليــة والعامليــة، ومنهــا القضيــة 
ــول  ــة ح ــر مختلف ــة نظ ــم وجه ــون ولديه ــّن متعاطف ــار الس ــاً أّن صغ ــوا أيض ــطينية، وبّين الفلس

ــم يعتــربون إرسائيــل دولــة عنرصيــة ومســتعمرة ومحتلــة. القضيــة الفلســطينية، وأنّه

الغالف

لن نـــرــــتك الشعب الفلسطيني وحيداً
يفخر غريب بأن الحزب الشيوعي نظّم تظاهرة حاشدة دعمً لفلسطني أثناء املواجهة األخرية 
مع االحتالل، ويتوقف عند دالالتها وأولها أنها يف بريوت التي استقبل أهلها املتظاهرين الذين 
أتوا من لبنان كله ومن املخيمت الفلسطينية بالزهور واألرز. فبريوت تبقى عربية رشيكة 

القدس وفلسطني يف مواجهة الكيان الصهيوين ومرشوعه.
ويقول: "من هذه التظاهرة التضامنية يُطلق شعبنا اللبناين رصخته إىل كل الشعوب العربية 
وقواه الوطنية الحيّة ولكل أحرار العامل، داعياً إىل مزيد من الدعم واستمرار التحركات الشعبية 
دعمً لالنتفاضة الفلسطينية، لن نرتك الشعب الفلسطيني وحيداً يف املعركة. واقفون معه، 
إىل جانبه وبكل ما لدينا من إمكانيات وطاقات، دعمً ملقاومته ضد هذا الكيان العنرصي 

وضد رعاته الدوليني واإلقليميني".
ويضيف: "ظن الصهاينة بعد كل ما ارتكبوه من جرائم عىل مدى تاريخهم، أن بامكانهم 
تقطيع فلسطني، فرّدت عليهم، وفتحت صفحة جديدة من تاريخها املقاوم، صفحة ما بعدها 
ليس كم قبلها. فاجأتهم وقّدمت مشهداً واضحاً. املعركة تدور اليوم يف عمق الكيان الصهيوين 
الذي يعيش أزمته الداخلية غري املسبوقة. والشعب الفلسطيني موحد خلف مقاومته. إنها 
بدايات االنتصار. نعم، قال الشعب الفلسطيني كلمته بدماء أطفاله وشهدائه. فلسطني ليست 
أرخبيالً، فلسطني واحدة موّحدة، بشعبها املنتفض، ومقاومتها ضد االحتالل، وهي كانت، 
وستبقى تصنع وحدتها الوطنية عىل أساس مقاومة االحتالل الصهيوين بكل األشكال واالساليب 
السياسية والشعبية والعسكرية، حتى التحرير الكامل لرتابها الوطني وإقامة دولتها الوطنية 

املستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئني".
ويختم: "يف انتصار فلسطني انتصار لشعوبنا العربية ولشعبنا اللبناين عىل عدو مشرتك يسعى 
لفرض التوطني ومنع حق العودة وتأبيد احتالله ملزارع شبعا وتالل كفرشوبا والجزء الرشقي 

من بلدة الغجر، ولنهب ثروتنا النفطية".

حديث يف السياسة

العدد 9 - حزيران 2021العدد 9 - حزيران 2021



6

بول أشقر

تبدو إعادة أي جزء من فلسطني نتيجة املفاوضات رساباً ال تصور 
له، ومل تعد، ولن تبقى، مسؤولية أي قيادة فلسطينية. بعكس 
عقد التسعينات حني كانت هناك تصورات مامثلة. عىل الرغم 
من ذلك، ما حدث يف األسابيع املاضية يف قضية فلسطني عىل 
مهم. هو حاسم  أكرث من  آن، هو  وأدائها يف  مستوى هويتها 
ألن ما حدث- ليس يف األسابيع املاضية بل منذ وفاة أبو عامر 
واالنشطار بني الضفة الغربية وقطاع غزة- هو تحدي البقاء. 
هذا هو االنتصار األهم: البقاء اليوم للقضية الفلسطينية أفضل 
بكثري من الهّبة. وإن كان من زوال، فهذه املرة، سنعرف ملاذا 

زلنا، وسنزول ورأسنا مرفوع. ولكننا لن نزول. 

التوحد باإلضراب 
يف الهوية أوالً: شكلت أحداث القدس والشيخ الجراح مضموناً 
فيه من املعدن الفلسطيني، يبدأ باملبدأ وينتهي بواقع التهجري 
أو الطرد أو القمع أو الرتهيب أو الذل. وكان هذا النغم سهل 
املنال واالستيعاب والحفظ يف الداخل والضفة والقطاع. وكام 
يف كل مرة )منذ وصول اليمني إىل السلطة(، األقىص هو املبدأ 
وامللعب )ارجع إىل شارون واالنتفاضة األوىل( واملفصل. أما الوجه 
الثاين، فله يف كل مدينة وضيعة ومخيم وسجن ترجمته املبارشة 
التي ال تحتاج إىل رشح وبالتايل إىل معلم. ولو ليوم واحد، ربط 
إرضاب فلسطني بإرضاب آخر دام سنوات يف الثالثينات من القرن 
املايض، وأيضاً لتأكيد هوية هذه األرض. ورقة اإلرضاب كموّحدة 

الهوية يجب حفظها بعناية قصوى ليوم التفاوض.

الضرر والفائدة 
يف األداء ثانياً: كانت حامس تنوي فك "حرشها" )أكرث من عزلها( 
يف القطاع بواسطة االنتخابات الترشيعية ثم الرئاسية. وليس 

أكيداً برأيي أنها كانت بادرت بقصف القدس لو مل يكن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس أّجل االنتخابات )بسبب القدس؟!(. 
وما كان الضر لو رأى العامل جندياً إرسائيلياً مينع امرأة مقدسية 
من االقرتاع؟ الضر عند عباس كان من نوع آخر يبدأ بتوسع 
مروان  وبرتشح  غزة  إىل  الدحالن  محمد  وبعودة  نفوذ حامس 
الربغويث إىل الرئاسة... أياً يكن، قررت حامس فك عزلتها بوسيلة 
أخرى. ونجحت بذلك، وكان ارتباطها "الصاروخي" بالقدس مفيداً 

للقضية الفلسطينية. الباقي يقوله الغزاويون.

ترتيب األوراق 
خّيطت  السلطة  رئاسة  أن  النقطة  هذه  عند  األكيدة  العربة 
عىل قياس شخص أبو عامر ال لغريه... من يستطيع أن يتصور 
محمود عباس محارصاً يف "املقاطعة"؟ وتصوروا أنه كان محاور 
العامل الوحيد... واملهزلة أنه  يتأرجح بني التنسيق األمني وتبني 
اإلرضاب... اتركوا أبو مازن ومأزقه، أهم يشء يف أداء الفلسطيني 
يف أيار، أينام كان- الداخل والضفة والقطاع والشتات والسجون- 
أن "الشياب" كانوا عىل املوعد فيام ساهم يف جعل "القيادات" 
املختلفة تتحالف تلقائياً وترتب أوراقها. واألصح، أوراق القضية 
حيث مل يعد قادراً أي جزء منها عىل طمس اآلخر بل بالعكس- 
وهو املطلوب- عىل رفدها... وهكذا صارت مسؤولية كل جزء يف 
ترك القضية حارضة وجاهزة ملخاطبة كل األجزاء والحفاظ عليها.

تفويت الفرص
يسود يف غالبية األوساط، مبا فيها أوساطنا، أن العرب )ومعهم 
الفلسطينيني( فوتوا جميع الفرص التي طرحت عليهم. إذا صح ما 
يقوله جان لكوتور يف كتابه "نارص"، إن رئيس الوزراء اإلرسائييل بن 
غوريون الذي رفض للريّس املرصي يف بداية الخمسينات العودة 
إىل حدود التقسيم "خوفاً من السلم" عىل شعب مل يشتد غصنه 
بعد، بن غوريون نفسه )وخارج السلطة هذه املرة( الذي قال 

إنه لو كان يف السلطة ملا تردد يف إعادة جميع األرايض املحتلة 
عام 1967 مقابل السالم. من قبول عبد النارص بخطة روجرز 
باالعرتاف املتبادل بني إرسائيل ومنظمة  الثانية )1970( مروراً 
التحرير )1993( وصوالً إىل "مبادرة السالم العربية" )2002(، مل 
يعرتض العرب مرة عىل السالم الدائم والشامل والعادل للرصاع 

العريب اإلرسائييل... 

إسرائيل مع الـ"ال- حل"
حل العدل األدىن للشعب الفلسطيني، حتى لو نعت بالصفات 
حكومة  أي  يوماً  تقبله  ومل  إرسائيلياً.  طرفاً  يتطلب  املذكورة، 
إرسائيلية. حتى أوسلو، هذه املرحلة االنتقالية من خمس سنوات 
أّخره  أول من  رابني هو  أوسلو"  النهايئ، "شهيد  التفاوض  قبل 
له، أشهر قليلة بعد إقراره. وبالرغم من التصاريح املعاكسة،  وعطّ
مل تقبل يوماً الحكومات اإلرسائيلية بحل الدولتني )وال بحل الدولة 
للوضع  القرن إحداها(  الواحدة(. ترىض بصيغ منوعة )صفقة 
الحايل فحسب. ما حدث يف العقود الثالثة املاضية منذ الهجرة 
الروسية وصوالً إىل إفالت اللجام شعبياً وسياسياً لليمني املتطرف 
وتحويل هذا األخري إىل أداة تخّصَص بنيامني نتنياهو يف اللجوء 
إليها لحاميته القانونية ولكرسه أرقاماً قياسية الستمراريته يف 
السلطة. وأتت حقبة دونالد ترامب لرتسخ عنده )وعند أكرثية 
اإلرسائبيني( أنه ال يوجد قضية فلسطينية لحلها، أو إذا ُوجدت 
اإلرسائيليون  املسؤولون  يقولها  بالخاص،  حلها.  إىل  حاجة  فال 
بكل وقاحة "مثل  الهنود الحمر". قد يفرض الوعي الفلسطيني 

املتجدد عليهم إيجاد أجوبة من نوع آخر.

عروبة من نوع آخر
كذلك، يتطلب حّل القضية الفلسطينية ال دفنها، كام أعتقد 
خدم ترامب العرب، بل إعادة بلورة املوقع العريب. ما حدث 
للشعوب  واحدة  وقفة  أن  إىل  دّل  "الرمضاين"  أيار  شهر  يف 

الدور الشبابي املستقل 
يف فلسطني 1948

قــادة الدولــة عــىل املواطنــني الفلســطينيني، 
عنرصيــة  ظاهــرة  إىل  تحولــت  مــا  رسعــان 
منفلتــة عــىل مســتوى الشــارع وأماكــن العمــل. 
هــذا إىل جانــب زيــادة يف قوانــني طُرحــت 
ــس  ــأنها امل ــن ش ــة وم ــنوات املاضي ــالل الس خ
بحقــوق الفلســطينيني وتقييــد حريــة تعبريهــم 

ــرأي". ــن ال ع
يتوقــف  "مل  زعبــي:  تضيــف  املقابــل،  يف 
منــذ  بلدهــم،  يف  املتبقــون  الفلســطينيون 
النكبــة، عــن مواجهــة السياســات االســتعامرية 
ســبل  تعــددت  وإن  تجاههــم،  الصهيونيــة 
املواجهــة املتفاعلــة مــع التغيــريات الجيــو- 
سياســية واالقتصاديــة- االجتامعيــة املحليــة، 
ــة. فــإىل جانــب  ــة والعاملي الفلســطينية والعربي
لــدى  الســيايس،  الصــف  توحيــد  محــاوالت 
ــرز  ــطينيني، ب ــن الفلس ــزء م ــذا الج ــادات ه قي
ازديــاد تفاعــل الجيــل الشــاب واملشــهد الثقــايف 
تجيــري  مواجهــة  بصــورة خاصــة يف  والفنــي 
إرسائيــل خطــاب األمــن مجــدداً واســتخدام 
االزدهــار  ملقايضــة  النيوليرباليــة  السياســات 
ــرث  ــة. إن أك ــوالء للدول ــل ال االقتصــادي يف مقاب
ــة  ــعي بجديّ ــو الس ــهد ه ــذا املش ــز ه ــا ميي م

للحصــول عــىل اســتقاللية ماديــة عــن التمويــل 
اإلرسائيــيل، ويف الوقــت ذاتــه، عــزوف الناشــطني 
والناشــطات فيــه عــن االنخــراط يف املؤسســات 
السياســية الرســمية للفلســطينيني يف الداخــل".

"يوم استقاللكم يوم نكبتنا"
مثــة متغــريات يف توجهــات فئــات واســعة مــن 
الشــباب الفلســطيني، مــن القبــول بـ"الدولــة" 
ــني،  ــطينيني مواطن ــا بالفلس ــعي إىل قبوله والس
ــة  ــاً ودول ــالالً إحاللّي ــا احت ــد اعتباره إىل تجدي
ــاض  ــرّس االنتف ــا يف ــة. ولعــل يف هــذا م عنرصي
ــف  ــي تتكّث ــراح الت ــيخ ج ــي الش ــة ح يف لحظ
فيهــا مامرســات إرسائيــل وسياســاتها االحتالليــة 
تزويــر  يف  والتــامدي  والعنرصيــة  اإلحالليــة 
بحاميــة  املتطرّفــني  وإطــالق  املــكان  هويــة 

ــمية. ــة ورس ــة وقانوني أمني
شــعار  املاضيــة  الســنوات  يف  ارتفــع  وقــد 
ــس  ــو لي ــا". وه ــوم نكبتن ــتقاللكم ي ــوم اس "ي
عابــراً. فهــو إضافــة إىل تركيــزه عــىل النكبــة 
ــه ضــد  ــد تثبيت كحــدث تاريخــي مأســاوي يري
ــم  ــاده، يرس ــة وأبع ــارة إىل معاني ــوه واإلش مح
بــني  مــا  ميّيــز  أي  نحــن"،  "أنتــم/  خريطــة 

فلسطني عادت... إىل الواجهة واملواجهة!

املحافظــني  تيــار  وتنامــي  صعــود  الثالثــة 
ــية  ــاحة السياس ــوين يف الس ــو صهي ــدد- الني الج
اإلرسائيليــة، وهــو تيــار يجمــع بــني الفكــر 
ــة  ــىل طبيع ــديد ع ــربايل والتش ــادي اللي االقتص
املواطنــة  وتعزيــز  يهوديــة،  كدولــة  الدولــة 
ــار بشــكل  ــل هــذا التي ــة. وعم ــة اليهودي اإلثني
متســارع عــىل زيــادة التضييــق الســيايس عــىل 
الفلســطينيني، وتركــزت سياســاته يف محاولــة 
ــوق  ــل الحق ــرتاط ني ــم واش ــة مبواطنته املقايض
القوميــة.  الحقــوق  عــن  بالتنــازل  املدنيــة 
بكلــامت أُخــرى: متّيــزت السياســات اإلرسائيليــة 
منــذ األلفيــة الثالثــة، وال ســيام بعــد هّبــة 
أكتوبــر- القــدس واألقــىص- بربــط مواطنــة 
الفلســطينيني بـ"الــوالء للدولــة اليهوديــة". هــذا 
باإلضافــة إىل سياســات واضحــة هدفــت إىل 
ــف  ــق ص ــطيني، وش ــع الفلس ــاف املجتم إضع
الشــارع العــريب الفلســطيني وتفتيــت لحمتــه. 
ــّدة  ــاور ع ــوالت يف مح ــذه التح ــت ه وانعكس
منهــا سياســة آخــذة يف التبلــور تقــوم عــىل 
احتــواء النخــب االقتصاديــة، يف مقابــل مواجهــة 
يف  الفلســطينية  القيــادات  مــع  مفتوحــة 
ــد يف عنــف الرشطــة وتحريــض  الداخــل؛ تصعي
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ذاتــني جامعّيتــني: اإلرسائيلّيــون والفلســطينّيون. 
وليــس ذلــك يف 1948 فحســب، بــل هو مســتمر 
أيضــاً. وهنــا عقيــدة الشــعار الــذي ُرفــع يف 
ــىل  ــطينية وع ــّركات الفلس ــات والتح االحتجاج
الجــدران، وتــردد عــىل األلســن يف النــدوات 
واالجتامعــات واللقــاءات والشــوارع وأماكــن 
إىل  ووصــل  الرســمية،  واملؤسســات  العمــل 
ــل  ــائل التواص ــاً إىل وس ــون واألدب، وطبع الفن

االجتامعــي".
وتالحــظ زعبــي أن "أبــرز مــا ميّيــز احتجاجــات 
ــز  ــو تعزي ــرية ه ــة األخ ــطينيني يف الحقب الفلس
وتأكيــد هــذه الفئــة مــن الفلســطينيني الهويــة 
عــىل  والتشــديد  الجمعيــة،  الفلســطينية 

ــة  ــة الفلســطينية بصــورة عام ــة التاريخي الرواي
ــا دور  ــرز فيه ــام ب ــة، ك ــورة خاص ــة بص والنكب
املجتمــع املــدين والجيــل الشــاب املســتقل، 
ــي  ــهد الفن ــزز للمش ــدور املتع ــة إىل ال باإلضاف
املســتقل... وتحولــت الروايــة التاريخيــة إىل 
ــددة  ــل املؤسســات املتع محــور أســايس يف عم
ونشــاطها، فبــادرت املؤسســات، كل بحســب 
نشــاطات  إحيــاء  إىل  واهتاممهــا،  تخصصهــا 
ونــدوات يف ذكــرى النكبــة وذكــرى احتــالل 
ومــع  وســقوطها.  املتعــددة  واملــدن  القــرى 
ــة  ــة مركزي ــة التاريخي ــت الرواي ــت أصبح الوق
أيضــاً يف أوســاط مجموعــات مســتقلة مــن 
الشــبان والشــابات الذيــن رشعــوا يف إحيــاء 

ــم مــن خــالل نشــاطات  ــرى ســقوط بلداته ذك
شــهادات  وجمــع  البلــدات،  لهــذه  زيــارة 
شــفوية مــن الجيــل األول للنكبــة. كذلــك، بــرز 
هــذا الجانــب بصــورة كبــرية يف املشــهد الفنــي 
الفلســطيني، وركــز كثــري مــن األعــامل الفنيــة، 
يف مختلــف املجــاالت، عــىل الروايــة التاريخيــة. 
أوضــاع  تنــاول  يف  وفنانــات  فنانــون  ورشع 
الفلســطينيني يف الداخــل، مركزيــن أعاملهــم 
ــن  ــة م ــذه الرشيح ــة له ــة التاريخي ــىل الرواي ع
ــة". ــورة خاص ــة، بص ــىل النكب الفلســطينيني وع

مميــزات  أبــرز  يكــون  "قــد  زعبــي:  تتابــع 
الشــبايب  الــدور  تعــزز  األخــرية  العرشيــة 
املســتقل. ويعــود هــذا إىل عوامــل عــدة، أحدها 
خيبــة األمــل مــن السياســة الرســمية، كــام أدت 
الثــورات العربيــة التــي بــدأت بتونــس ومــرص 
ســنة 2011، والتــي اصطُلــح عــىل تســميتها 
الربيــع العــريب دوراً يف تعزيزهــا. هــذا باإلضافــة 
إىل توفــر واســتخدام وســائل االتصــال الحديثــة، 
وهــو مــا ســّهل – مــن ناحيــة – التواصــَل بــني 
مجموعــة الشــبان، ومــن ناحيــة أُخــرى ســاهم 
يف نــرش نشــاطاتهم وحراكهــم عــىل الشــبكة 

ــاً".  ــامل أيض ــل إىل الع ليص

األكرث نجاحًا
الحــراكات  أبــرز  يكــون  أن  غريبــاً  وليــس 
ــة  ــا دول ــي واجهته ــبابية )الت ــة الش االحتجاجي
االحتــالل بأســاليب متعــددة وقاســية( هــي 
"االحتجاجــات ضــد مخطــط برافــر الــذي ســعى 
ملصــادرة األرايض يف النقــب يف الجنــوب، ورمبــا 
ميكــن اعتبارهــا األكــرث نجاحــاً يف الســنوات 
ــراك  ــذا الح ــاح ه ــباب نج ــود أس ــة. وتع املاضي
ــاج  ــذا االحتج ــون ه ــدة: أوالً، ك ــل ع إىل عوام
مواجهــة مبــارشة مــع الدولــة يف قضيــة مركزيــة، 
هــي األرض؛ ثانيــاً نجــاح الحــراك يف تجــاوز 
ــع  ــل م ــب والتعام ــع النق ــن م ــاب التضام خط
ــاً،  ــة؛ ثالث ــة عام ــة وطني ــة كقضي ــذه القضي ه
كــون الحــراك الشــبايب، يف هــذه الحالــة، تحديــاً 
لحالــة الفتــور عنــد األحــزاب، ونجــح يف تحــدي 
االنقســامات الحزبيــة التــي كانــت مهيمنــة عىل 
الســاحة السياســية يف الداخــل الفلســطيني، 
ــارات  ــن التي ــابات م ــبان وش ــا ش ــط فيه إذ نش
السياســية كلهــا )عــدا اإلســالمية التــي امتنعــت 
ــة  ــرتكة بحج ــات املش ــاركة يف الفعالي ــن املش م
ــات  ــادرت إىل وقف ــني الجنســني، وب ــالط ب االخت
ــىل  ــاً، ع ــة(؛ رابع ــة منفصل ــريات احتجاجي ومس
الرغــم مــن اســتقاللية الحــراك فإنــه عمــل 
التيــارات  مختلــف  مــع  بصــدام  ال  بتناغــم 
السياســية، وال ســيام مــع لجنــة املتابعــة. هــذا 
عفويــة  املبــادرة  هــذه  كــون  إىل  باإلضافــة 

ــه". ــت ذات ــاً، يف الوق ــاً عيني ــل هدف وتحم

أبرز ما يمّيز احتجاجات الفلسطينيني يف إسرائيل هو تأكيد الهوية الفلسطينية

تقف  مل  التطبيع.  من  لئيمة  فصول  مبحو  كفيلة  العربية 
يوماً األنظمة العربية إىل جانب القضية الفلسطينية. كل 
ما هو مطلوب منها هو العودة إىل الوضع السابق: حلقة 
دول الطوق ولو شكلياً. وحلقة أوسع تلوح باملقاطعة ليك 
تعود إرسائيل وتستوعب "اللوكايشن" الذي تعيش فيه. إال أن 
املهم، هو وضع حد للحرب العاملية السنية- الشيعية التي 
تسللت منها إرسائيل. ويبقى األهم )وهذه مهمتنا( لنرصة 
أشكال  تقاوم كل  إعادة صوغ عروبة دميوقراطية  فلسطني 
مصدره  أكان  االستبداد،  أشكال  وكل  والهيمنة  االستعامر 
أو رجعياً، وكل أشكال اإلرهاب سواء ارتكب باسم  تقدمياً 

السياسة أو باسم الدين.

ممنوعون من التنفس 
ويبقى باقي العامل: كانت كل األحزاب األوروبية واألمريكية يف 
الخمسينيات مع إرسائيل، يصدق أن "هنالك شعب بال أرض 
استوىل عىل أرض بال شعب". بعد بروز املقاومة الفلسطينية، 
اكتشفت األحزاب التي أنشئت بعد الستينيات وجود شعب 
آخر، وقد ازداد هذا الوعي مع مرور الوقت. ومع ترسخ أدوات 
جديدة مثل مقاطعة BDS، مل تعد األجيال الصاعدة بعيدة 
عن تبني الدولة العربية بـ"أبارتايد"، ما قد ينقل الرصاع إىل 
عتبة جديدة. حتى يف الواليات املتحدة، عرفت منارصة القضية 
الفلسطينية كيف تتشايك مع حركة الزنوج ومع يسار الحزب 
الدميوقراطي يف معارضة ترامب ومشاريعه وناخبيه اإلنجيليني 
الصهاينة إليصال رسائل مثل "لحياة الفلسطينيني قيمة" أو 
"ممنوعون من التنفس منذ عام 1948"، إسوة بشعارات حركات 
الحقوق املدنية لألفارقة. بعد أيار فلسطني، انكشف كم تخىل 
املجتمع الدويل- بهيئاته وحكوماته- من دون حياء عن أدىن 
مسؤولياته، وما بقي عليه إال مضاعفة )ولو عىل زوم( جهوده 

ومبادراته ألن الوضع القائم لن يستمر ولن يستقر.

صدامات

يوم األرض
الفلسطيني  للنضال  رمزاً  األرض  يوم  يُعترب 
واملامرسات  والسياسات،  املخططات،  ضد 
االستيطانية  االستعامرية  اإلرسائيلية 
لصمود  ورمزاً  الفلسطيني،  املجتمع  تجاه 
يف  البقاء  عىل  وتصميمهم  الفلسطينيني 
إىل  اليوم  هذا  ويشري  النكبة.  بعد  وطنهم 
اإلرضاب العام الذي أُعلن يف 30 آذار/ مارس 
احتجاجاً  الفلسطينيني،  املتبقني  لدى   1976
أقرتها  التي  األرايض  مصادرة  موجة  عىل 

الحكومة يف مركز الجليل.
لوقف  السلطات  مساعي  من  الرغم  عىل 
اإلرضاب، سواء عن طريق التهديد واملداهنة 
مالية  إغراءات  عرض  عرب  أو  والضغط 
فرشع  تنجح.  مل  أنها  إال  أُخرى،  ومحفزات 
اإلرضاب  قمع  يف  اإلرسائييل  األمن  جهاز 
الرشطة  قوات  نرش  خالل  من  بالقوة، 
قلب  يف  الحدود  وحرس  الجيش  ووحدات 
الصدامات  وأسفرت هذه  العربية.  البلدات 
عن استشهاد 6 مواطنني فلسطينيني وجرح 

نحو 50، واعتقال قرابة 300 فلسطيني.

هّبة أكتوبر
األول  ترشين  أكتوبر/  هّبة  اعتبار  ميكن 
أريئيل  زيارة  إثر  اندلعت  التي   ،2000
برفقة  الرشيف،  للحرم  االستفزازية  شارون 
إضافية  عالمة  األمن،  رجال  من  عرشات 
بالدولة  الفلسطينيني  عالقة  يف  فارقة 
اسُتشهد  التي  األحداث  وكانت  اليهودية. 
والجليل  املثلث  يف  عربياً  شاباً   13 إثرها  يف 
عىل يد قوات الرشطة اإلرسائيلية، تعبرياً عن 
الفلسطينية  العربية  الهوية  تنامي  ازدياد 
هذه  من  واسعة  رشيحة  لدى  وتعزيزها، 

الفئة من الفلسطينيني.
تعزيز  إىل  الهّبة  هذه  أسباب  بعض  ويعود 
اتفاق  فشل  وبوادر  الفلسطينية،  الهوية 
أوسلو وزيادة املؤرشات إىل دخول ما يسمى 

العملية السلمية يف حالة موت رسيري.
وأدت األوضاع املحلية دوراً يف هذا املضامر، 
بحق  والتمييز  اإلجحاف  استمرار  منها 
التعليم  نسبة  يف  وزيادة  الفلسطينيني، 
باإلضافة  املعيشة،  مستوى  يف  ما  وتحسن 
وزيادة  واألكادمييني  املثقفني  فئة  بروز  إىل 
املستقلة،  املدين  املجتمع  مؤسسات  يف 
وأيضاً االنكشاف املتزايد عىل وسائل اإلعالم 

العربية من خالل الفضائيات املتعددة.

مسية العودة ومبادرات
تحولت مسرية العودة إىل أحد االحتجاجات 
بادرت  مسرية  وهي  املركزية.  الجمعية 
"يوم  شعار  وأخذت  املهجرين،  لجنة  إليها 
استقاللكم يوم نكبتنا". ودعت إليها غالبية 
تنظيمها  يف  وتتشارك  السياسية،  التيارات 

مؤسسات عدة.
األخرية،  السنوات  تشهد  ذلك،  عن  فضالً 
مبادرات  وكذلك  مؤسساتية  مبادرات 
تحدي  عىل  تعمل  مستقلة،  ملجموعات 
املبادرات  هذه  وتجمع  الجغرايف.  االنقسام 
فلسطينيني من كل أماكن وجودهم، وتهدف 
من  الناتجة  املناطقية  الهويات  كرس  إىل 

التقسيامت االستعامرية.
وقد برز من الحراكات االحتجاجية الشبابية 
االحتجاجات ضد مخطط "برافر" الذي سعى 
ملصادرة األرايض يف النقب يف الجنوب، ورمبا 
السنوات  يف  نجاحاً  األكرث  اعتبارها  ميكن 

األخرية.
)"الفلسطينيون يف إرسائيل"، هّمت زعبي، 

"مؤسسة الدراسات الفلسطينية"(
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فلســطينيي  النتفاضــة  األوىل  الســامت  مــن 
وقــد  تضامنيــة.  وطنّيــة  أنّهــا  هــي   1948
اعرتاضــات  مــع  الوطنــي  التضامــن  اختلــط 
عــىل عنرصيــة إرسائيــل وسياســاتها ومامرســاتها 
ــق  ــطينيني يف أرايض 1948 واملناط ــاه الفلس تج
ــي  ــث ح ــة حي ــدس الرشقي ــا الق ــرى، منه األخ
الشــيخ جــّراح. وارتفعــت أصــوات، ال ســيام 
مــن الجيــل الرابــع لفلســطينيي 1948 الشــباب، 
تؤكــد أن الحــراك ال يتوّجــه إىل "دولــة إرسائيــل" 

مبطالــب املســاواة واملواطنــة.
ــارب  ــي بتج ــه الوطن ــذا التوّج ــر ه ــام يذكّ وفي
األرض"  "حركــة  ســيام  ال  وحزبيــة،  سياســية 
عالقــة  عــن  كثــرية  أســئلة  يطــرح   ،)1959(
الفلســطينية،  السياســية  بالقــوى  الشــباب 
اليســارية والعلامنيــة والقوميــة واإلســالمية، 
املنخرطــة يف "الدولــة اإلرسائيليــة" ودورتهــا 
السياســية ومنهــا االنتخابيــة. بــل يطــرح أســئلة 
عــن رؤيــة تلــك الفئــات مــن الفلســطينيني إىل 

"دولــة إرسائيــل".
وموقفــاً  تضامنيــاً  اندفاعــاً  ليــس  واألمــر 
أيديولوجّيــاً فحســب. تكتــب هّمــت زعبــي 
ــة  ــهدت األلفي ــل( "ش ــطينيون يف إرسائي )الفلس



واحد، كام  وحيداً"، ومؤسسة يف شخص  "ذئباً  كوسا  الياس  كان 
وصفه كثري ممن عرفوه وعارصوا نشاطه يف الخمسينيات. ويُعترب 
الذين صمدوا  النخبة  ألبناء  ممثل  أبرز  الحيفاوي  املحامي  هذا 
وقاوموا سياسة التنكيل بالباقني، يف فلسطني املحتلة سنة 1948، 

عىل الرغم من مخاطر هذا املوقف.
الياس كوسا )1896 - 1971( من أصول لبنانية، ووصل إىل حيفا 
فيها معظم سنوات حياته، كام  لكنه أمىض  عرب دروب ملتوية، 
الكرمل".  الذين هاجروا إىل "عروس  اللبنانيني  فعل كثريون من 
كلية  يف  للدراسة  انتقاله  حتى  طرابلس  يف  ونشأ  كوسا  ولد 
ترك   1914 أواخر  ويف  بريوت.  األمريكية يف  الجامعة  يف  الحقوق 
التعليم، ورحل عن بريوت إىل مرص خوفاً من التجنيد اإلجباري 
باإلنكليز ورجال  اتصاالً  القاهرة، أجرى  العثامين. ويف  الجيش  يف 
كانون  ويف  وأوالده.  حسني  الرشيف  بقيادة  العربية،  الثورة 
الربيطانية  القوات  مع  القدس  إىل  وصل   ،1917 ديسمرب  األول/ 
)بقيادة الجرنال إدموند أللنبي( التي كانت احتلت سيناء وجنوب 

فلسطني قبل ذلك.
ثقافة كوسا القضائية وإتقانه اللغة اإلنكليزية مكّناه من العمل 
يف دوائر القضاء االنتدابية عرشة أعوام وأكرث. لكّنه استقال من 
وظيفته سنة 1928، عىل خلفية "االضطرابات" بني العرب واليهود 
إىل  وانتقل  القدس  ترك  نفسها،  السنة  ويف  املبىك.  حائط  بشأن 
العمل يف حيفا، حيث تخصص بالقضايا املدنية والجنائية، ونجح 
يف االنخراط يف العمل السيايس الوطني يف املدينة برسعة، فصار 
أحد الناشطني البارزين يف الهيئات واللجان القومية. وظل كوسا 
يف حيفا بعد سقوطها يف أواخر نيسان/ أبريل 1948. غري أن حياته 
انقلبت وتبّدلت جوهريّاً، بسبب ما جرى ملعظم سكانها العرب. 
وعىل الرغم من الصعوبات الكثرية فإنّه قرر عدم الرحيل والبقاء 
النكبة حتى أصبح  يف داره بحيفا. ومل متِض إال أشهر قليلة عىل 
املحامي عنواناً بارزاً لشكاوى أهلها الباقني، وخصوصاً أنه شاهد 

بنفسه نهب الحكومة ومؤسساتها ألمالك السكان العرب.

ال مساومة
وملّا   .1930 سنة  خياط  إمييل  السيدة  تزّوج  قد  كوسا  وكان 
يف  وناحيتها  حيفا  يف  والعرب  اليهود  بني  املناوشات  اشتدت 

بداية 1948 رحلت إمييل مع ابنها الوحيد عن املدينة، بينام 
قامت  كيف  كوسا  ورأى  العائلة.  منزل  يف  الوالد  ظل 

منذ  العربية  الحارات  عىل  بالتسلط  "الهاغانا"  قوات 
املدينة  السيطرة عىل  أبريل 1948. وبعد  نيسان/ 

أمالك  تنقل  الحكومية  املؤسسات  أخذت 
وتضعها  منهجي  بشكل  وممتلكاتهم  العرب 

شكوى  من  الرغم  عىل  رسمّية،  مخازن  يف 
التي  العربية  الطوارئ  لجنة  واستنكار 
النهب  وهذا  أعضائها.  أحد  كوسا  كان 
الغائبني  ألمالك  املمنهج  الحكومي 
كوسا  الياس  سخط  أثار  وممتلكاتهم 

واستنكاره.
فّذة  شخصّية  كوسا  الياس  كان 
وتعكس  املقاييس.  بكل  ومييزة 
السياسية  ومواقفه  مراسالته 
تلك  جداً  والجريئة  املستقلّة 
نقد  تخَش  مل  التي  الشخصّية 
العرب  تجاه  الحكومة  سياسة 

الباقني بشكل الذع، ال مساومة فيه. ومل يكن لهذا املحامي ظهر 
سيايس يعتمد عليه وينرش أعامله ونشاطاته. فقد بعث مبراسالته 
باللغتني العربية واإلنكليزية، ليس إىل وزراء يف الحكومة فحسب، 
بل إىل املؤسسات الدولية، كاألمم املتحدة كذلك. ونرش العديد 

من املقاالت باإلنكليزية يف مجلة "نري" املعارضة.

تكسي عظامه
التعبري  حريات  مثل  األساسية،  العرب  املواطنني  حقوق  وكانت 
والحركة وحقوق ملكية األرايض واألمالك التي صادرتها الحكومة 
إرسائيل  يف  "للعرب  فكتب:  كوسا،  اهتاممات  سلم  رأس  عىل 

حقوق متساوية كاليهود نظريّاً، لكّنهم يف الواقع مضطهدون".
العاملية ونرش عىل  الصحافة  إىل  كوسا  مقاالت  بعض  وقد وصل 
املتشّعب  نشاطه  يف  الحيفاوي  املحامي  هذا  واستمر  صفحاتها. 
سيايس  تنظيم  إلقامة  محاوالت  ويف  الصحايف،  املستوى  عىل 

مستقل للباقني يف حيفا والجليل طوال الخمسينيات.
وأثارت أعامل كوسا ومقاالته غضب السلطة ورجالها من جهة، 
ومنافسيه يف الحزب الشيوعي من جهة أخرى. واكتفى األخريون 
املستقلني  السياسيني  الناشطني  من  أمثاله  وعىل  عليه  بالهجوم 
رجال  أما  الحكومية.  السياسة  بخدمة  إليهم  التهم  وتوجيه 
االستخبارات الذين راقبوا نشاطاته فأخذوا يفكرون يف طرق أشد 

قسوة إلسكاته. فقد شكل هذا املحامي القدير واملجرّب 
الذي يعيش خارج نطاق الحكم العسكري "مشكلة"، 
فراحوا يفّتشون عن تهمة تلصق به ملحاكته وسجنه. 
جرى  القانوين"  "للقمع  تهمة  تلفيق  صعوبة  ومع 

الحديث عن اقرتاح "لتكسري عظامه".

كفر قاسم والتنظيم السيايس املناسب
اجتامع  إىل  كوسا  الياس  دعا   ،1956 ديسمرب  األول/  كانون   27 يف 
األطياف.  السياسيني من مختلف  الناشطني  بيته، حضه عرشات  يف 
وناقش املجتمعون مذبحة كفر قاسم، ورضورة إنشاء تنظيم مناسب 
إىل  موّجهاً  بياناً  املجتمعون  ووّقع  الجلل.  الحدث  عىل  رّداً  للعرب، 
املواطنني العرب إلطالعهم عىل تفصيالت ما حدث، وتبيان مسؤولية 
الحكومة عن تلك املذبحة التي حاولت التسرت عليها وإخفاء أحداثها.
العربية شّدت من عزمية  املنطقة  السياسية يف  األحداث  أن  ويبدو 
كوسا ورفاقه الناشطني القوميني. ففي 11 كانون الثاين/ يناير 1957، 
عربية  قيادية  شخصّية   56 إىل  برسائل  الحيفاوي  املحامي  بعث 
يحّثهم فيها عىل إقامة تنظيم سيايس، مل تنجح محاوالته السابقة يف 
إنشائه. وحاولت االستخبارات التي راقبت تلك التحركات السياسية 
بتكثيف  رجالها  فقام  الخطوة،  تلك  إفشال  التنظيمية  واملبادرات 

ضغوطهم عىل الناشطني.

"حركة األرض"
إنشاء  يف  دوراً  أدت  التي  البارزة  الشخصّيات  من  كوسا  وكان 
"حركة األرض"، بعد فشل الجبهة مع الشيوعيني سنة 1958. وبرز 
برصاحة  الناقدة  أقواله  نرش  يف  بجرأته  أخرى  مرة  املحامي  هذا 
متناهية. ففي سنة 1960 أصدر كوسا كراساً ضم نقداً شديداً 
وعىل  معها،  واملتعاونني  غوريون  بن  حكومة  لسياسة 
واملضامني  الكراس  نرش  وأدى  حكيم.  املطران  رأسهم 
أوساط  يف  عنه  الحديث  انتشار  إىل  الالذعة  النقدية 
واسعة. وتعرض املؤلف لحمالت هجوم وتحريض يف 
الصحافة العربية والعربية املتعاونة مع السلطة.
معاكساً  هجوماً  شّن  وإمنا  كوسا،  يسكت  مل 
إىل  فعله  بردات  وأرسل  منتقديه.  عىل 
رفضت  لكنها  هاجمته،  التي  الصحف 
عزميته،  من  يثبط  مل  ذلك  أن  إال  نرشها. 
ملقارعة  صفحة(   40( كتّيباً  فنرش 
الخاصة. بطريقته  عليهم  والرد  خصومه 
الوطنية  والقيادات  اآلباء  جيل  كوسا  مّثل 
مع  الساحة  عن  اختفوا  الذين  الفلسطينية 
نخبها  وتهجري  العربية،  للمدينة  إرسائيل  هدم 
وعدم  سّنه  تقدم  من  الرغم  وعىل  البلد.  من 
يسند ظهره، ظل هذا  تنظيم حزيب  إىل  انتامئه 
املحامي الحيفاوي مثالً يحتذى للشباب الصاعد 
الكبت.  لسياسة  يخضعوا  مل  الذين  الباقني  من 
مل ينجح كوسا ورفاقه، خالل عقد الخمسينيات، 
سعى  الذي  املستقل  السيايس  التنظيم  إقامة  يف 
وضع  القالئل  أمثاله  نشاط  لكن  وتكراراً.  مراراً  له 
جيل  ولنشاط  األرض"،  "حركة  إلنشاء  األسس 
الستينيات. األدباء والسياسيني يف عقد  جديد من 

)"نكبة وبقاء: حكاية فلسطينيني ظلّوا 

يف حيفا والجليل -1948 1956" لعادل مناع، 

"مؤسسة الدراسات الفسطينية"(

من هو اللبناين الياس كوسا 

محامي الفلسطينيني تحت االحتالل؟
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