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  زناأوسلو والسالم اآلخر املتو
  تمةنايف حوا

  دمشق: األهايل للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت: بيسان للنشر والتوزيع،
  صفحة. ٣٥٢. ١٩٩٨

  
، بالصيغة التي عقد ١٩٩١أعماله يف أواخر سنة ذا كان ملؤتمر مدريد الذي افتتح إ

بهــا وبــالبرنــامج الــذي دعي من أجــل إجنــازه، مقــدمــاتــه الــدوليــة والعربيــة، من ســـــــــــقوط 
االحتاد الســـــــــوفياتي إىل تداعيات الوضـــــــــع العربي وانهياراته أيضـــــــــاً، قبل حرب اخلليج 

أيضــــــــــــاً، بوقــائعهــا الكثيرة  الفلســـــــــــطينيــةالثــانيــة وبعــدهــا، فــإن لهــذا املنعطف مقــدمــاتــه 
املعروفـــة أو غير املنشـــــــــــورة حتى اآلن. ويف هـــذا اإلطـــار تبرز أهميـــة متـــابعـــة أدبيـــات 

 -  والتمعن فيها كمرايا لوجهات نظر شـــــــــرائح ســـــــــياســـــــــية الفلســـــــــطينيةفصـــــــــائل الثورة 
وكيفيــــة اســـــــــــتجــــابتــــه  الفلســـــــــــطينياجتمــــاعيــــة، تعكس التعــــدد والتنوع داخــــل اجملتمع 

ت اخلارجية. وتمثل اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلســـــــــــطين معلمـًا للتداعيات والتحديا
بارزاً على مســــــــتوى اإلنتاج الفكري، الســــــــياســــــــي والنظري، ســــــــواء أكان جلهة الغزارة أم 
جلهة نوعية ونضـــــارة حتليالتها وســـــرعة اســـــتجابتها لألحداث التي تعصـــــف بالقضـــــية 

أتي ه وال يزال اتفاق أوسلو، ي. ويف سياق استجابة اجلبهة للتحدي الذي مثّلالفلسطينية
كتاب نايف حواتمة "أوســــــــــلو والســــــــــالم اآلخر املتوازن"، وهو يلي كتابه "نايف حواتمه 

  يتحدث..." الذي صدر خالل الشهور املاضية.
 منظمةيتألف الكتاب من تســـــــــعة فصـــــــــول. يبحث الفصـــــــــل األول يف ظروف "تأهيل 

ريــد"، ويتنــاول الثــالــث "أوســـــــــــلو" "، ويتجول الثــاين يف "حقول مــدالتحرير الفلســـــــــــطينيــة
وافتراقه عن قرارات الشـــــرعية الدولية، ويتطرق الرابع إىل "أوســـــلو" وما أفرزه من نتائج 

والعربيــة. ثم يتنــاول الفصـــــــــــــل اخلــامس  الفلســـــــــــطينيــةســـــــــــلبيــة خطرة على األوضـــــــــــــاع 
"االنتفاضـــــــة املغدورة" من ظروف نشـــــــأتها إىل التباين يف النظرة إليها، واالختالف يف 

من أجل حقوقه األساسية. ويتطرق  الفلسطينيديد موقعها يف النضال العام للشعب حت
الفصــــــــــــل الســــــــــــادس "املقــاومــة الوطنيــة واإلرهــاب (تــداعيــات أوســـــــــــلو)" إىل مــا آلــت إليـه 
األوضاع الفعلية يف مناطق احلكم الذاتي بعد اتفاقات أوسلو، وكذلك اندفاعة السياسة 

اإلقليمية. وأمّا يف الفصــــــــــل الســــــــــابع، "أعمدة احلكمة األميركية يف األوضــــــــــاع العربية و
 ينيالفلســــــطوســــــياســــــة اخلالص الوطني)"، فتُســــــتكمل خارطة البيت  الفلســــــطيني(البيت 

بتناقضـــــــــــاته وحتالفاته الوطنية واإلقليمية والدولية واســـــــــــتخالص دروســـــــــــها. ويحمل 
 جتـارب الفصــــــــــــل الثـامن عنوان "مـاذا لو كنـا شـــــــــــعبـاً أبيض" وهو أقرب إىل تـأمالت يف
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متعــددة لشـــــــــــعوب متبــاعــدة يف اجلغرافيــا وظروف النضـــــــــــــال يحــاول ربطهــا، من حيــث 
وســلو قبل اتفاق أ الفلســطينيةدروســها، بالقضــية األســاســية يف الكتاب أال وهي القضــية 

وبعده. أمّا الفصــــــــــل التاســــــــــع فهو "ملحق الوثائق" ويتضــــــــــمن ســــــــــبعاً وعشــــــــــرين وثيقة. 
  بعض فصول كتاب "نايف حواتمه يتحدث...".والكتاب، يف معظمه، تفصيل وتطوير ل

تخترق فكرة "الســالم املتوازن" كتاب نايف حواتمة من الفصــل األول حتى األخير. 
حلمة وســــدى الكتاب ومبرر جتشــــم عناء كتابته. وقد شــــكلت فكرة الســــالم املتوازن إنها 

 حمور اهتمام اجلبهة وعملها منذ النصـــــــــــف األول من الســـــــــــبعينات، حيث توصـــــــــــلت إىل
ر ، يقوم على حترياإلســـرائيلي -  اقتناع بإمكان التوصـــل إىل حل وســـط للصـــراع العربي

وعلى تـــأمين حق  ١٩٦٧واألرض العربيـــة احملتلتين يف عـــدوان  الفلســـــــــــطينيـــةاألرض 
على أرضه احملررة، وعلى فتح الباب أمام تطبيق قرار  الفلسطينيتقرير املصير للشعب 

 ٢٣٧إىل ديــــارهم والقرار رقم  ١٩٤٨ة الجئي اخلــــاص بعود ١٩٤األمم املتحــــدة رقم 
التي هجروا منها. وبرنامج احلل  الفلسطينيةإىل املناطق  ١٩٦٧اخلاص بعودة نازحي 

، وأتت احلرب ١٩٧٣الوسط هذا صيغت عناصره األوىل قبل حرب تشرين األول/أكتوبر 
جابية، اإليلتعطيه صدقية لوال تصرف السادات يف الطريقة التي بدد بها نتائج احلرب 

ملحقاً خلالً فادحاً بميزان  إســــــرائيلفضــــــرب وحدة املوقف العربي وانفرد بالصــــــلح مع 
مل يكن يكمن، أســــــــــاســــــــــاً، يف  ب. وهذا يعني أن العطاإلســــــــــرائيليالقوى ملصــــــــــلحة العدو 

الوضـــــــع اخلارجي أو الدويل وال يف املعطيات األســـــــاســـــــية للصـــــــراع، وإنما يف إدارة هذا 
ية التقنية فحســــب، بل أيضــــاً وبصــــورة خاصــــة من ناحية صــــالح الصــــراع، ال من الناح

هذه اإلدارة ذاتها بجذورها الطبقية وخياراتها الفكرية والسياسية. كما يعني، من جهة 
أُخرى، أن الضـــــــــــعف التكويني عند الطبقة احلاكمة ويف خياراتها ليس قدراً ال يرد، بل 

ث االنهيارات يف الوضـــع يمكن تصـــليب أوضـــاعها وحماصـــرة نقاط ضـــعفها ومنع حدو
  السياسي الوطني والقومي العام.

، تبرز املنهجية ذاتها يف حمض األولوية الفلســـطينيوعلى صـــعيد معاجلة الوضـــع 
للعوامل الذاتية على العوامل األُخرى على الرغم من أهميتها. وال يصـــــدر هذا املنهج عن 
نزعة إرادية غير متبصـــــــــــرة، وإنما عن فهم للعامل الذاتي كوضـــــــــــع مركب من الظروف 

وضـــــــــــعها  ، انطالقاً منالفلســـــــــــطينيةاملالئمة ودور اجلماهير  الفلســـــــــــطينيةالنضــــــــــــالية 
واســـــــــــتعدادها للنضــــــــــــال من أجل إجناز أهدافها الوطنية من جهة، وقدرة القيادة على 
بلورة هذه األهداف، بما يعطيها صدقية من حيث إمكان التحقيق يف السياقات احمللية 

  واإلقليمية والدولية، وتنظيم قدرات الشعب وطاقاته من أجل إجنازها من جهة أُخرى.
مـــة مكمن اخللـــل يف ســـــــــــيـــاســـــــــــــة اليمين ويمين الوســـــــــــط بهـــذه املنهجيـــة يرى حوات

، كما يسميه، يف تردد هذه السياسة وتذبذبها، ويف انحيازها إىل السياسات الفلسطيني
العربية والدولية الضــــــــــاغطة عليها يف اجتاه التفريط، ويف عدم إخالصــــــــــها لتحالفاتها 
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طني، ويف إبــداء الوطنيــة، ويف عــدم ثبــاتهــا على أرضـــــــــــيــة مــا يتفق عليــه يف اإلطــار الو
االســتعداد الدائم للخروج عليه ثم العودة لالنضــواء إىل صــفوف التحالف الوطني وحتت 
راية البرنامج املشـــــــــــترك، ثم يف اخلروج على التحالف والبرنامج من جديد، وذلك فيما 
يشـــبه رقصـــة فالس ال تنتهي، مرهقة ومربكة لألصـــدقاء واحللفاء وخصـــوصـــاً للشـــعب، 

اسي يعاين حال انكشاف فادح أمام العدو فتضعف صدقيته ويزداد وجتعل اجلسم السي
اخللل يف ميزان القوى الســـــياســـــي، ويزداد العدو تشـــــدداً ويبدي مزيداً من التعبير العملي 
لطموحات التوســـــــــــع يف األرض واالفتئات على احلقوق الوطنية. إن حماوالت "تأهيل" 

ســـــــــــوية ال تلبي احلقوق الوطنية لالنخراط يف مشــــــــــــاريع تالتحرير الفلســـــــــــطينية  منظمة
، وذلك عبر الضـــغط عليها بالعدوان اخلارجي (غزو لبنان الفلســـطينياملشـــروعة للشـــعب 

)، وعبر ضـــــــــغوط بعض األنظمة العربية، وعبر تغذية الصـــــــــراعات الداخلية ١٩٨٢ســـــــــنة 
حتى تصــــــــل إىل حد االقتتال، هي حماوالت تؤتى ثمارها نتيجة ضــــــــعف العامل الذاتي 

خطار الذاتية من قبَل املنظمة، وخصــــــــوصــــــــاً اجلناح املتنفذ فيها. ومن هذه ومراكمة األ
األخطاء الفادحة ارتضــــــــــاء هذا اجلناح االبتعاد إىل تونس بعيداً عن خطوط التماس مع 

  العدو.
واحــــد من األمثلــــة الكثيرة التي يوردهــــا الكــــاتــــب حملــــاوالت التــــأهيــــل يتمثــــل يف 

، على ١٩٨٨تنفيذية للمنظمة يف السويد سنة الضغوط التي تعرض لها رئيس اللجنة ال
عبر اإلدارة األميركية (وزارة اخلارجية) ووفد يد وزارة اخلارجية الســويدية وبواســطتها 

األميركية إىل ســـتوكهومل، من أجل أن تســـتجيب املنظمة للشـــروط  -  اليهوديةاملؤســـســـة 
. ويف االعتراف ٣٣٨ورقم  ٢٤٢الثالثة الشـــــــــــهيرة املتمثلة يف االعتراف بالقرارين رقم 

ونبذ اإلرهاب، وهو ما قام به ياســـــــــــر عرفات يف دورة اجلمعية العامة  إســـــــــــرائيلبدولة 
  .١٣/١٢/١٩٨٨لألمم املتحدة التي عقدت يف جنيف بتاريخ 

لعل انخراط اليمين املتنفذ يف املنظمة يف مفاوضات مدريد، يشكل وسيلة إيضاح 
ركة يف صـــــيغة تمثيل غير مســـــتقل (وفد لســـــياســـــته على أكثر من صـــــعيد. فقد قبل املشـــــا

أردين)، ويف اســـــــــــتراتيجيــا التفــاوض على مرحلتين: أوىل تتنــاول احلكم  -  فلســـــــــــطيني
الــذاتي، وثــانيــة تتنــاول مــا تم التعــارف عليــه أنــه "مرحلــة احلــل النهــائي" أي ذلــك الــذي 

  يعالج مسائل القدس والالجئين والسيادة... إلخ.
لوط فيها لألمور تشــكل املرشــد الســيئ الذي يزين كل إن هذه الرؤية التبســيطية املغ

التنازالت والتخليات على أنها ال بد منها، كي ال "تخرج من املولد بدون حمص" وفقًا 
  الذي ابتذل لكثرة االستعمال!! الفلسطينيللمأثور العربي و

ا املثـــل األكثر مـــأســــــــــــــاويـــة يف تبـــديـــد القوة الـــذاتيـــة، فيكمن يف قبول القيـــادة  وأمـــّ
أن يكون إيقاف االنتفاضــة شــرطاً من شــروط التفاوض مع التحرير  منظمةتنفذة يف امل
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شرطاً مسبقاً لبدء احلوار (ال التفاوض)  ١٩٨٨العدو، كما كان نبذ العنف يف أواخر سنة 
مع الواليات املتحدة األميركية! يف حين أن املنطق، واألهم التجارب الكثيرة للشــــــــــعوب 

قها الوطنية، يقتضــــــيان عدم الفصــــــل بين املفاوضــــــات مع املناضــــــلة من أجل نيل حقو
العدو ومواصـــــــــــلة النضــــــــــــال اجلماهيري واملســـــــــــلح كشـــــــــــرط بديهي من شـــــــــــروط إجناح 
املفاوضات، أي جعل هذا العدو يستجيب للمصالح الوطنية واحليوية للطرف املناضل. 

ا إفريقي واألمثلة على هذا الصـــــــــــعيد شــــــــــــديدة الغزارة، من اجلزائر إىل فيتنام إىل جنوب
  وسواها من األمثلة التي يعددها حواتمة على امتداد صفحات كتابه.

وقبل اســـــــــــتحقاق املفاوضـــــــــــات والتضـــــــــــحية باالنتفاضـــــــــــة أو حتييدها يف معركة 
التفاوض، كان هناك تباين شـــــــــــديد بشـــــــــــأن مغزى االنتفاضـــــــــــة، حيث اعتبرها اجلناح 

 يالً، ولذلك كان متلهفاً علىاليميني البيروقراطي يف منظمة التحرير "هّبة" لن تعمر طو
توظيفها يف عملية ســـــياســـــية قبل أن يخمد أوارها. ويف أية حال أســـــمح لنفســـــي بإحالة 
القـــارئ على عشـــــــــــرات الصـــــــــــفحـــات اجلميلـــة والعميقـــة التي كتبهـــا الرفيق حواتمـــة عن 
االنتفاضــــــــــة، كما أين أحيل القارئ على ما أعتبره شــــــــــهادة يف الواقعية والنزاهة عندما 

واتمـــة: "ومل نتمكن من مواصـــــــــــلـــة االنتفـــاضــــــــــــــة وإدارتهـــا، بـــالقيـــادة املوحـــدة يقول ح
للجبهتين الديمقراطية والشــــــعبية، بعد خروج فتح وحزب الشــــــعب منها فاالنقســــــام وقع 

  ).١٦٠ يف الصف الوطني املنتفض والشارع..." (ص
ويبقى أن أســجل مالحظتين: األوىل هي أنني قرأت أكثر من مرة القرار الصــادر عن 

، هـــــذا ١٨/١٠/١٩٩١ - ١٦الـــــذي عقـــــد يف الفترة التحرير  نظمـــــةاجمللس املركزي مل
القرار الذي ســـــــبق بأســـــــبوعين عقد مؤتمر مدريد، والذي يعتبره حواتمة تأكيداً لألســـــــس 
الستة التي كان قد حددها اجمللس الوطني شروطاً لدخول أية عملية تفاوضية، ويعتبر 

بســــــــــاعات. جيد، فقصــــــــــة عرفات مع القرارات  أن عرفات كســــــــــر هذا القرار بعد صــــــــــدوره
معروفة جيداً، لكن بالنسـبة إىل هذا القرار حتديداً فأعتقد أنه كان أكثر مدعاة لاللتباس 
مما يعتقد. فالصــــــــــيغة تدعو إىل "التمســــــــــك خالل جممل العملية الســــــــــياســــــــــية باألهداف 

اً ي كان ســـائدالذ الفلســـطينيواألســـس التي حددها اجمللس الوطني"، ويف ســـياق اجلدال 
آنذاك، فإن هذه الصـــــــيغة كانت تريد ترحيل القضـــــــايا اجلوهرية وحتويلها، من شـــــــروط 

لالنخراط يف عملية املفاوضــــات، إىل قضــــايا يتم النضــــال من أجل إجنازها فلســــطينية 
  على مائدة املفاوضات!!

أمّا املالحظة الثانية فتتعلق بالفصــل الثامن الذي يحمل عنوان "ماذا لو كنا شــعباً 
أبيض"، والـــذي وجـــدتـــه جملـــة من التـــأمالت التي تتمحور حول موضـــــــــــوع الكتـــاب لكن 
بأســـــــــــلوب يفترق عن أســـــــــــلوب باقي الكتاب. إنه يغادر أســـــــــــلوب األرقام والوقائع التي 

وب التأمل. كما أجدين يف سوء فهم أو حيرة أمام يستعملها الكاتب بغزارة الفتة إىل أسل
الفقرة األوىل من الفصــــــــــــــــل التي يقول فيهـــــا: "قنبلـــــة واحـــــدة، ثم أُخرى هيروشـــــــــــيمـــــا، 
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ناغازاكي"، "لن يســـــــتخدموا أبداً قنبلة كهذه ضـــــــد أمة بيضـــــــاء." وهذا افتراض ال أظن أن 
ذْكُر يف كتـــابـــه "نـــايف حوا تمـــه يتحـــدث..." حواتمـــة يـــأخـــذنـــه بحرفيتـــه، وعلى كـــل فهو يـــَ

إبان احلرب العاملية الثانية، واقعة قصــــف مدينة دريســــدن األملانية على يد احللفاء يف 
ذْكُر، وهو يعرف  ٤٠٠حيــث قتــل يف ليلــة واحــدة  ألف أملــاين من دون مبرر عســـــــــــكري؛ يــَ

 مل جيداً أن هذه القنابل النووية كانت معدة ضــد الشــعوب الســوفياتية وشــعوب العامل لو
  ن الرعب النووي يف العامل.ينشأ تواز

إن كتاب "أوسلو والسالم اآلخر املتوازن" وثيقة جديرة بكبير االهتمام، إنها غزيرة 
الشواهد وعميقة التحليل، فضالً عن حس مرهف باملسؤولية الوطنية، واالبتعاد الكامل 

 ي يفعن تصــفية احلســابات. وإذا كنا قد ركزنا يف هذه املراجعة على إعالء الشــأن الذات
بفصــــــــــــائلها كافة، فألن على هذا  الفلســـــــــــطينيةالعملية الثورية، والذات هنا هو الثورة 

 أي املوارد -  العامل وصالبته واستنارته وقدرته على اإلفادة من املعطيات األساسية
املادية والبشـــــــــرية، واالنغراس يف العصـــــــــر، وتوســـــــــل حداثة غير مشـــــــــروطة أو انتقائية، 

يتوقف انتصــار القضــايا الوطنية الثورية. ونعتقد  - ألصــدقاءوحســن اختيار احللفاء وا
  أن هذا اجلانب الذي انتقيناه من كتاب حواتمة كان عميم الفائدة.

  سليمان رياشي
  صحايف لبناين
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