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مداخل

مروان البرغوثي*
نحو توليد نخبة سياسية جديدة

يقدم عضو اللجنة املركزية حلركة "فتح" ،وعضو اجمللس الوطني الفلسطيني
األسير يف سجون االحتالل مروان البرغوثي ،مساهمته هذه يف سياق قراءة
لله ّبة الفلسطينية القائمة احلالية ،داعي ًا إىل استعادة اخلطاب الوطني املتمسك
بالثوابت ،واستعادة الوحدة الوطنية ،كشرطين ضروريين لتطوير هذه اله ّبة إىل
انتفاضة شعبية.

التاريخ

حمكوم بالسير ُقدم ًا ،ومن
اخلطأ القاتل
الوقوف عكس اجتاه سير التاريخ.
ومقاومة الشعوب لالستعمار والظلم
والقهر واالحتالل والعبودية واالستغالل
واالعتداء على الكرامة اإلنسانية ،عناصر
كلها تتفق مع هذا املسار الطبيعي ،وبالتايل
عمر واملقهور
فإن عالقة الشعب ا ُ
ملس َت َ
باالستعمار الكولونيايل ،هي عالقة رفض
ومقاومة ومقاطعة بمختلف الوسائل
والسبل ،وليست عالقة تعايش أو مهادنة.
لقد جاءت اله ّبة الشعبية احلالية ،كما
انتفاضة األقصى يف سنة  ،2000كانعكاس
ِ
ستعمر،
مل
مل
ستعمر وا ُ
للتناقض احملتدم بين ا ُ
َ
وكر ٍّد صريح على فشل خيار املفاوضات،
فاحتة اجملال أمام تصويب املسار وتوضيح
الرؤية.
ومن املؤسف أن هذه اله ّبة املتواصلة

منذ خمسة أشهر من دون أي إشارات إىل
توقفها ،مل جتد بعد ،حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا،
َمن يحتضنها سياسي ًا واجتماعي ًا وإعالمي ًا
ومن يدفع بها نحو التحول إىل
ومالي ًاَ ،
انتفاضة شعبية كبيرة ،ويس ّلحها بأهداف
ورؤية سياسية تقطع مع املرحلة السابقة
برموزها وسياساتها البائسة.
كم نحن بحاجة إىل حتويل هذه اله ّبة
وظاهرة الطعن والدهس واألعمال الفردية،
إىل انتفاضة شعبية من نوع جديد .انتفاضة
جديدة قد تختلف عن االنتفاضتين األوىل
والثانية ،نظراً إىل خصائص جيل ما بعد
فجرها ،وإىل اختالف زمانها
أوسلو الذي ّ
وشروطها ،جلهة استشراس االحتالل،
* عضو اللجنة املركزية ـ حركة "فتح" ،وعضو
اجمللس التشريعي ،واألسير يف سجن هداريم،
زنزانة رقم .11
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وتسارع وتيرة انعطاف اجملتمع اإلسرائيلي
نحو اليمين ،وهيمنة قوى التطرف
والعنصرية .غير أن التحول إىل انتفاضة
ال إنهاء االنقسام ،ثم
شعبية يتطلب أو ً
حتقيق الوحدة الوطنية باعتبارها رافعة
االستنهاض الشعبي ،والعامل األساسي يف
انتصار حركات التحرر الوطني والشعوب
املقهورة.
غير أن العنصر األهم للخروج من األزمة
يتجاوز الوحدة الوطنية على أهميتها،
وأعتقد أن املطلوب هو استعادة خطاب
حركة التحرر الذي يركّ ز على اخلالص من
االحتالل وعالقات التبعية والهيمنة التي
فرضها هذا االحتالل ،وهو ما اصطلح
على تسميته التمسك بالثوابت الوطنية.
نحن بحاجة إىل خطاب التحرر الوطني
الذي يستطيع إعادة بناء حتالفات الشعب
الفلسطيني مع القوى الديمقراطية والتقدمية
يف العامل العربي ،ومع القوى احملبة للسالم
والداعمة لتحرر الشعوب على الصعيد
العاملي.
لقد أ َفقدتنا املفاوضات العبثية ومسارها
السياسي ـ إىل حد كبير ـ مفردات اخلطاب
التحرري ،ملصلحة اخلطاب احلقوقي
والشرعية الدولية املنعزل عن واقع ما يجري
على األرض من جشع كولونيايل إسرائيلي.
إن العودة إىل خطاب التحرر الوطني يحررنا
حولت السلطة
من أعباء وتفصيالت مطلبية ّ
الفلسطينية من قيادة حركة حترر وطني إىل
وسيط بين املواطن واالحتالل يف قضايا
وتفصيالت حياتية ال تنتهي ومتواصلة منذ
أكثر من عقدين .وضمن تلك املعادلة برزت
السلطة على حساب املنظمة ،ليس بفعل قوة
األوىل ،وإنما بسبب ضعف الثانية ،والسؤال
الذي يطرح نفسه هنا هو :هل إلغاء السلطة
وتفكيكها شرط ضروري إلحياء املنظمة؟

إن إحياء خطاب حركة التحرر يعيد
تموضع املقاومة والسلطة يف سياق
تكاملي؛ فينحصر دور السلطة يف توفير
عوامل الصمود االقتصادية واملالية
والتعليمية والصحية وغيرها ،وتتخلى
بموجبه السلطة عن وظيفتها األمنية
املتصلة باالحتالل ،وتتيح للمقاومة
مواجهة املستعمر وأدواته.
لقد جتاوزت السلطة دورها الوظيفي يف
شقّي الوطن ،واعتدت على حريات املواطنين،
فال يعقل أن تقمع فصائل التحرر الوطني
حريات شعبها ،وتكون يف الوقت نفسه
قادرة على حترير وطنها ،وال يمكن أيض ًا
ألي تنظيم سياسي أن يمتلك املستقبل من
دون أن يمتلك مفرداته .فاحلرية هي التي
تصنع اخلطاب الوطني وجتدده وتمكّننا من
إبداع أدوات نضالية تتالءم مع املرحلة،
وهي احملفّز األساسي ملعاجلة أمراض
التك ّلس والشيخوخة الفكرية والنضالية،
التي أصابت الفصائل والتنظيمات يف
برمتها.
مقتل ،وانعكست على احلالة الوطنية ّ
فالتكلس يحول دون التجديد ،ودون السماح
للشباب باستالم مواقع قيادية تمكّنهم من
التأثير يف السياسات واملواقف ،بما يف
ذلك إنقاذ املشروع الوطني ،وتمكّنهم أيض ًا
من صناعة مستقبلهم وفتح اجملال أمام
األجيال املقبلة يف سياق عملية التحرر
الوطني.
إذا أردنا تخطي مساوئ هذه املرحلة،
فإن علينا جتديد اخلطاب والبنية ،عبر التزام
خطاب حترر وطني وبنية سياسية شا ّبة
تنقلنا إىل مسار وطني بديل.
الواقع ال يحتمل الفراغ ،واليوم وبكل
أسف ،يمأل الفراغ قوى الفكر التكفيري التي
تنتنشر كالنار يف الهشيم ـ مستخدمة أدوات
العصر بكفاءة ـ وخصوص ًا يف األوساط
الشبابية ،أخذاً يف االعتبار أن دوائر
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االحتالل تساعد يف إيجاد بيئة حاضنة
للخطاب التكفيري ،بهدف دقّ أسافين
بين النضال التحرري الفلسطيني والقوى
الديمقراطية والتقدمية املؤيدة لهذا النضال
يف العامل ،وذلك عبر خلق تماثل موهوم
بين املقاومة املشروعة من جهة واإلرهاب
التكفيري من جهة أ ُخرى.
ويف ظل تعاظم اخلطاب اإلثنو ـ قومي
اليهودي املنغلق واملتطرف ،يصبح من
الضروري التمسك باخلطاب الوطني
التحرري التنويري الذي شكّل مفردات
امليثاق الوطني الفلسطيني ،ووثيقة
االستقالل ،وبرنامج الفصائل واألحزاب
الفلسطينية.
ولألسف ،فشلت فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية يف تقديم رؤية سياسية
واجتماعية واقتصادية وثقافية جديدة،
تنسجم مع فكر التحرر الوطني الديمقراطي
املتنور واملنفتح على الثقافات اإلنسانية.
إن استعادة اخلطاب الوطني الديمقراطي
ووضعه يف الصدارة ،سيضع التخوم
والفواصل بيننا وبين االجتاهات التكفيرية
من جهة ،ويؤكد تموضعنا كحركة حترر
ومقاومة يف معسكر احلرية والتقدم
املناهض للحرب واالحتالل والعنصرية
والكولونيالية واالستبداد الذي تتخندق فيه
إسرائيل ،من جهة ثانية .وبينما استطاع
فجر الثورة أن يلتقط
الرعيل األول الذي ّ
اللحظة التاريخية ،وينجح يف دمج منظمة
التحرير يف قوى التحرر والديمقراطية
والعدالة املنسجمة مع حركة التاريخ،
فإن التحدي الذي ينتصب أمامنا يتلخص
بسؤال :هل يمكن استعادة تلك اللحظة
واملكانة؟
إن اخلطاب الوطني الديمقراطي ال
يكفي وحده لتجاوز األزمة واالنتقال من
حالة العجز والشلل إىل الفعل ،فثمة حاجة
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إىل ا ّتباع سياسات اجتماعية واقتصادية
وأمنية منسجمة مع خطاب حركة حترر
وطني .فال يعقل أن يستمر التنسيق األمني
مع سلطات االحتالل ون ّدعي يف الوقت
نفسه أننا حركة حترر تناضل ضد هذا
االحتالل؛ ال يعقل أن تكرس السلطة ُأطر ًا
وقيم ًا اجتماعية متخلفة وتستمر يف اعتماد
القوانين البالية التي تعوق تطور اجملتمع،
وال سيما يف قضايا املرأة والشباب
واحلريات ،وت ّدعي يف الوقت نفسه أنها
تعمل من أجل التحرر ،إذ ال يمكن الفصل
بين حترر األرض وحترر اإلنسان .ال ب ّد
من ثورة يف نظمنا التربوية والتعليمية
والفكرية والثقافية ويف منظومة القوانين،
من أجل بناء عوامل الصمود لشعبنا ،وتزويد
اجليل الشاب باألمل والثقة كي يواصل
نضاله ويطوره لنيل احلرية وحتقيق العودة
واالستقالل الوطني.
لقد أخفقت القيادة الفلسطينية يف
التقاط مغزى اله ّبة الذي ق ّدم بوصلة
وطنية يمكن االستعانة بها لتصويب
املسار ،بعيداً عن األوهام وسراب التفاوض
والسالم الزائف .فالقيادة الرسمية مل تغتنم
اللحظة التاريخية ،وال تزال تراوح مكانها
وتكرر اخلطاب واألداء ذاتهما ،منعزلة عن
اجلماهير التي خطت أوىل اخلطوات نحو
تصويب املسار ،ونحو اعادة االعتبار إىل
قضية فلسطين كقضية حترر وطني منفتحة
على العامل ،وإعادتها إىل مركز االهتمام
يف ظل ما تشهده الساحات العربية من
أحداث دراماتيكية ألقت بظاللها على قضية
فلسطين.
إن اخلروج من األزمة يستدعي إجناز
املصاحلة الوطنية وإنهاء االنقسام الكارثي،
وإعادة صوغ احلركة الوطنية والنظام
الفلسطيني ،وذلك من خالل :اعتماد برنامج
وطني يستند إىل امليثاق الوطني ووثيقة
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االستقالل ووثيقة الوفاق الوطني الصادرة
عن األسرى؛ بناء الشراكة الوطنية الكاملة
يف املنظمة والسلطة واجمللس الوطني
واجمللس التشريعي وخمتلف املؤسسات؛
تكريس تعددية سياسية ديمقراطية عبر
انتخابات دورية رئاسية وتشريعية تشمل
اجمللس الوطني بهدف جتديد الدماء
والعقول؛ توليد نخبة سياسية جديدة
حيوية وديناميكية ملتزمة بالثوابت
ومستعدة لدفع استحقاقات مرحلة التحرر
الوطني بشجاعة بعيداً عن الفساد والكسب
غير املشروع والترهل والعجز والفشل

وعقلية اإلقصاء والتفرد .نحن نحتاج إىل
بنية جديدة تشارك فيها املرأة ـ نصف
اجملتمع ـ على قاعدة املساواة التامة،
ويشارك فيها الشباب والشابات؛ بنية
تعتمد مبدأ املقاومة الشاملة لالحتالل
برمته.
وللمشروع الكولونيايل الصهيوين ّ
هذه املهمات الكبيرة حتتاج إىل عقد مؤتمر
وطني يشارك فيه جميع القوى السياسية
والفاعليات االجتماعية واالقتصادية
والنخب الفكرية واألكاديمية وممثلين عن
الشباب واملرأة واألسرى احملررين وممثلين
عن فلسطينيي الداخل والشتات.
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