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شذرات

وهـ ــذه الــوقــائــع ال تـقـلــل م ــن أهـمـيــة مــواقــف
إيــران اإليجابية والشجاعة املعادية للغرب
وإسرائيل والتي ينبغي تأييدها ودعمها
ول ـكــن لـيــس عـلــى ح ـســاب مستقبل ووح ــدة
العراق ومصالحه الوطنية االستراتيجية.
أما تركيا والسعودية فال تريدان قيام عراق
قــوي ومــوحــد قــد تـكــون هــذه امل ـبــادرة سببًا
فــي والدت ــه ،ولـهــذا ستعمالن على إفشالها
غير أن تأثير هاتني الدولتني يبقى محدودًا
وال ي ـغ ـي ــر مـ ــن االتـ ـ ـج ـ ــاه ال ـ ـعـ ــام لـ ــأحـ ــداث.
وأخيرًا فلن تغيب دولة إسرائيل عن املشهد
العراقي فمصلحتها التاريخية ومشروعها
االستراتيجي التأسيسي يتحققان بسهولة
وي ـس ــر ع ـبــر ق ـي ــام طـ ــوق م ــن أن ـظ ـمــة الـحـكــم
ال ـطــائ ـف ـيــة والـ ــدويـ ــات الـشـيـعـيــة والـسـنـيــة
والـكــرديــة والعلوية واملــارونـيــة والقبطية...
الخ.
ُ
داخ ـل ـي ــا ،ي ـتــوقــع م ــراق ـب ــون ك ـث ــر أن تــرفــض
ال ـقــوى واألح ـ ــزاب الـطــائـفـيــة املهيمنة على
الحكم ممثلة فــي «الـتـحــالــف الــوطـنــي» ذي
الـغــالـبـيــة اإلســام ـيــة الـشـيـعـيــة خــوفــا على
هيمنتها الـطــائـفـيــة وبــالـتــالــي امـتـيــازاتـهــا
ومغانمها املادية واملعنوية «املذهبية» التي
حـصـلــت عـلـيـهــا بـعــد  ،2003كـمــا سترفض
الـ ـق ــوى امل ـم ـث ـلــة ل ـل ـعــرب ال ـس ـنــة ف ــي الـحـكــم
وخصوصًا منها دعــاة األقلمة فــي نينوى
واألنـ ـب ــار ه ــذه املـ ـب ــادرة لـلـسـبــب ذاتـ ــه ،غير
أن تأثيرها سيبقى م ـحــدودًا ورهـنــا بقوة
الدعم الخليجي والتركي الــذي تتلقاه ،أما
الــزعــامــات الـكــرديــة فستكون الـعــدو الـلــدود
األول لهذه املبادرة ولكل مبادرة مثيلة ذات
جوهر ديموقراطي وعلماني ألنها تخشى
على امتيازاتها وما حققته من إجازات على
صعيد دول ــة املـكــونــات واقـتــرابـهــا الحثيث
من اعالن استقاللها في دويلة كردية تابعة
لـلـغــرب .فكيف ينبغي الـتـعــامــل وطـنـيــا مع
قوى الرفض والعرقلة الخارجية والداخلية
هــذه ،وكيف يمكن فضح جوهر شعاراتها

الــراف ـضــة؟ يـمـكــن أن يتحقق ذل ــك بسهولة
مــن خــال إب ــراز طابع شـعــارات هــذه القوى
وحججها االنفعالية والسطحية ودحض
أوه ــام ـه ــا :فـ ــإذا كــانــت األح ـ ــزاب اإلســامـيــة
الشيعية على يقني من أن جمهور الشيعة
في العراق هم الغالبية السكانية ،فإن نظام
الحكم املدني والقائم على مبدأي املواطنة
واملساواة لن ينزع منهم تمثيلهم السياسي
كمكون مجتمعي ،ولكن هذا التمثيل عوض
ْ
أن يكون طائفيًا رجعيًا مدعومًا باملؤسسات
والـشـخـصـيــات الــديـنـيــة الـطــائـفـيــة سيكون
ً
تمثيال «مــواطـنـيــا» مــدعــومــا بـقــوة دستور
مـ ــدنـ ــي ال يـ ـعـ ـت ــرف بـ ــال ـ ـهـ ــويـ ــات ال ـف ــرع ـي ــة
الـطــائـفـيــة ب ــل بــالـهــويــة الـعــراقـيــة الـجــامـعــة
وم ـض ـم ــون ــا ب ـن ـظ ــام دي ـم ــوق ــراط ــي حـقـيـقــي
شـ ـف ــاف .أمـ ــا بــالـنـسـبــة ل ـل ـعــرب ال ـس ـنــة فلن
يخسر في ميدانهم سوى الذين يستمدون
نفوذهم من األصــوات االنتخابية الطائفية
والدعم الخليجي ولكنهم سيبرحون عراقًا
ً
كامال ذا دولة قوية تساويهم بأقرانهم من
الطوائف واملكونات األخرى وسينتهي زمن
اإلق ـصــاء والتهميش والـحـكــم الــدكـتــاتــوري
لعهود ما قبل االحـتــال والــذي ألحق أكبر
الـضــرر بهم وبمستقبلهم .هــذا بخصوص
زعامتي الطائفتني الكبيرتني فــي الـعــراق،
فماذا بخصوص رفض الزعامات الكردية؟
م ــن املـ ـع ــروف عــراق ـيــا وع ـلــى ن ـطــاق واس ــع،
أن ث ـ ـمـ ــة تـ ـن ــافـ ـس ــا ح ـ ـ ـ ــادًا بـ ـ ــن ال ـح ــزب ـي ــن
التقليديني الكبيرين فــي إقـلـيــم كــردسـتــان
وهـمــا «الــديـمــوقــراطــي» بــزعــامــة الـبــارزانــي
و»االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي» بــزعــامــة الـطــالـبــانــي،
ومع أن حزب الطالباني أكثر تشددًا قوميًا
ً
لدرجة أن أدبياته تعتبر اإلقليم محتال من
قبل الــدولــة العراقية التي يترأسها – و يا
للعجب!  -وللعهدة الثانية رئيس من هذا
ال ـحــزب ،ولكنه يتميز عــن حــزب الـبــارزانــي
بمسحة ذرائـعـيــة «بــرغـمــاتـيــة» وه ــدوء في
الـ ـخـ ـط ــاب اإلعـ ــامـ ــي الـ ـي ــوم ــي وف ـ ــي األداء

السياسي الوظيفي بـخــاف الـحــزب اآلخــر
ال ـ ــذي يـعـتـمــد خ ـطــابــا ان ـف ـصــال ـيــا صــريـحــا
واستفزازيًا بلغ درجة إعالن رئيس حكومة
اإلق ـل ـيــم ن ـي ـج ـيــرفــان الـ ـب ــارزان ــي أن اإلقـلـيــم
م ـس ـت ـعــد ل ـب ـي ــع ن ـف ـط ــه لـ ـبـ ـغ ــداد وال ـت ـع ــام ــل
مــع ال ـع ــراق كـبـلــد مـشـتــر .إن ه ــذا التنافس
والسعي الحثيث لالنفصال والحفاظ على
مــا تــم تحقيقه مــن مـنـجــزات مهمة لإلقليم
والقضية القومية الـكــرديــة يمكن أن يعود
بــالـضــرر عـلــى ه ــذه القضية نفسها وعلى
جمهورها ال ــذي تحمل الكثير مــن املآسي
والـ ـ ـك ـ ــوارث ف ــي ال ـع ـق ــود ال ـق ـل ـي ـلــة املــاض ـيــة،
فحتى إذا تحقق االنـفـصــال بــوجــود عــراق
ض ـع ـي ــف ومـ ـ ـم ـ ــزق ،ع ـ ـ ــراق ي ـع ــج بــامل ـشــاكــل
األمنية واالقتصادية والسياسية فــإن هذا
االنفصال سيكون محفوفًا باملخاطر كرديًا
ولــذلــك ف ــإن مــن مصلحة األكـ ــراد العراقيني
بــوصـفـهــم امل ـكــون ال ـثــانــي امل ـهــم فــي ال ـعــراق
أال يـنـســاقــوا خـلــف ال ـبــروبــاغ ـنــدا الـحــزبـيــة
امل ـت ـش ـن ـج ــة آلل الـ ـ ـب ـ ــارزان ـ ــي وال ـط ــال ـب ــان ــي
وس ـي ـك ــون م ــن مـصـل ـحـت ـهــم وجـ ـ ــود ق ـي ــادة
م ـع ـتــدلــة ت ـت ـعــامــل م ــع ع ـ ــراق ق ــوي ومــوحــد
وديـمــوقــراطــي يبحثون فـيــه مــع شركائهم
في الوطن عن حلول وخيارات أخرى تعود
ب ــال ـخ ـي ــر ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع وت ـح ـق ــق ل ــأك ــراد
مطامحهم املشروعة.
هنا ،ستواجه املتفائلني مشكلتان كبيرتان
ه ـم ــا ارت ـ ـبـ ــاط الـ ـقـ ـي ــادات الـ ـك ــردي ــة ال ـك ـب ـيــرة
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ب ــاملـ ـش ــروع األمـ ـي ــرك ــي ال ـغــربــي
– وح ـت ــى ب ــأوس ــاط إســرائ ـي ـل ـيــة  -امل ـع ــادي
للعراق ولشعوب املنطقة ارتباطًا مصلحيًا
شبه عضوي ،واملشكلة الثانية هي انعدام
قــوة سياسية كــرديــة ديـمــوقــراطـيــة معتدلة
فــي املـيــدان تعيد لــه بعض ال ـتــوازن املفقود
وتـ ــردع األطـ ــراف االنـفـصــالـيــة املـتـطــرفــة عن
ال ـع ـب ــث ب ـط ـم ــوح ــات األكـ ـ ـ ـ ــراد وال ـع ــراق ـي ــن
بعامة.
* كاتب عراقي

يعني أن دورهم في وضع املقدمات النظرية
والفكرية والسياسية إلخــراج املجتمع من
أزم ـت ــه الـبـنـيــويــة س ـي ـكــون مـ ـح ــدودًا .وه ــذا
ً
يستوجب أوال :االعتراف بأن املثقف العربي
يعاني من تداعيات أزمة عامة ومركبة .أما
الـخــروج منها فإنه يبدأ مــن إع ــادة أسباب
األزم ـ ـ ــة إلـ ــى جـ ــذورهـ ــا املـ ــاديـ ــة الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية واالجتماعية .ثانيًا :تحديد
ُ
اآلل ـي ــات والـسـبــل الـتــي تمكننا مــن تـجــاوز
آثــار وتداعيات التخلف واألحــاديــة اللذين
ُي ـش ـكــان امل ــدخ ــل إل ــى أم ـ ــراض االس ـت ـب ــداد.
ثالثًا :تحديد اآلليات واألسس التي تساهم
في بناء وعي اجتماعي مدني ـ علمي يقطع
مع تجليات ومالمح املاضي كافة التي تم
ترسيخها على قاعدة التخلف الحضاري،
وسلطة املستبد العادل.
ثالثًا :وضــع األســس الــازمــة للتخلص من
التبعية للغرب ،ومن مشاعر الدونية أمامه.
إن الـبـنـيــة الـثـقــافـيــة لـلــرأسـمــالـيــة الـغــربـيــة
وأشـكــال تـطــورهــا السياسي واالقـتـصــادي
ال ُي ـعـ ِّـبــر ع ــن الـ ُـب ـعــد اإلن ـســانــي لـلـحـضــارة،
ُ
ويـ ـعـ ـي ــق الـ ـتـ ـط ــور الـ ـحـ ـض ــاري ل ـش ـعــوب ـنــا.
وهـ ــذا يـعـنــي تــأكـيــد صـيــاغــة مــوقــف نـقــدي
منهجي مــن أش ـكــال الـتـطــور الـغــربــي التي
تــم بناؤها مــن منظور عقلية إمبراطورية
ت ـقــوم عـلــى انـتـهــاك حــريــة الـشـعــوب ونهب
مقدراتها .ويجب أن يرتبط ذلك مع دراسة
امل ـت ـغ ـيــرات وأشـ ـك ــال وم ـس ـتــويــات الـتـطــور
الـتــي يكتنفها املشهد الـعــاملــي .وه ــذا يدلل
عـلــى صـعــوبــة ت ـجــاوز الـفـجــوة الـحـضــاريــة
واملـعــرفـيــة الـتــي تفصل بيننا وب ــن ال ــدول
األكثر تطورًا ،إذ لم يتم التخلي عن اآلليات
واألنـ ـم ــاط الـنـظــريــة امل ــوروث ــة ع ــن املــاضــي.
إن دخ ـ ـ ــول امل ـج ـت ـم ـع ــات ال ـع ــرب ـي ــة مــرح ـلــة
ال ـت ـص ــدع ال ـب ـن ـيــوي ووق ــوف ـه ــا ع ـلــى عـتـبــة
االنـهـيــار يستدعي تأكيد ض ــرورة صياغة
أسئلة ُت ِّ
عبر عن ض ــرورات املرحلة الراهنة
فــي سـيــاق انفتاحها على املستقبل .وهــذا
يستدعي تــزامــن وضــع األســس الضرورية
لـبـنــاء ثـقــافــة مــدنـيــة ـ ديـمـقــراطـيــة تـتـجــاوز
الـحــاضــر املـحـكــوم بــآلـيــات ذهنية متخلفة

تـعــود بـجــذورهــا إلــى املــاضــي ،مــع اإلجــابــة
ً
ُ ّ
ع ــن األس ـئ ـلــة ال ـتــي ت ـشــكــل م ــدخ ــا لـتـجــاوز
الهوة املعرفية والحضارية والتقنية التي
تفصلنا عن املجتمعات املتقدمة .وفي هذا
ال ـس ـيــاق يـنـطــوي تـحــديــد مـفـهــوم الـسـيــادة
وتجلياته املرتبطة بالجغرافيا على أهمية
ُ
بالغة في ظل العوملة التي تخضع السيادة
ُ ّ
ّ
الوطنية وتقلصها إلى مستويات تمكنها
مــن استمرار سيطرتها .وذلــك أفقد الدولة
ب ـع ـضــا م ــن مـعــانـيـهــا ال ـج ــوه ــري ــة ،وف ــرض
عـلـيـهــا م ـعــانــي ج ــدي ــدة .ف ــال ــدول الـقــومـيــة
فــي بــدايــات نهوضها ،اشتغلت على بسط
سيادتها على كامل تــرابـهــا .لكن السيادة
الـ ـت ــي ت ــأس ـس ــت ع ـل ــى ال ـج ـي ــش واألج ـ ـهـ ــزة
األمـنـيــة كــانــت تـتــأثــر بــالـتـحــوالت الـطــارئــة
ع ـلــى بـنـيــة وم ـف ـهــوم ال ــدول ــة ،ذل ــك لـكــونـهــا
أحــد تـعـبـيــرات الــدولــة وج ــزءًا مــن القضايا
الوطنية.
إن قوى العوملة في سياقها املتغير تمارس
ع ـل ــى الـ ــدولـ ــة ال ـق ــوم ـي ــة ض ـغ ــوط ــا م ـت ـعــددة
األبـعــاد واملستويات ،وذلــك لالنتقاص من
مفهومها الكالسيكي ومن مفهوم السيادة،
لـجـهــة تحجيم اسـتـقــالـيــة ال ـق ــرار الــوطـنــي
وإزالة الحمايات الوطنية .ويتجلى ذلك من
خــال إم ــاءات تفرضها املؤسسات املالية
الـعــاملـيــة مـثــل «الـبـنــك ال ــدول ــي» و»ص ـنــدوق
ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي» وم ــؤس ـس ــات أخـ ـ ــرى ،على
السلطات لفتح الـحــدود والسماح بدخول
وخروج الرساميل والعمالة والسلع ،وذلك
فــي سـيــاق إع ــادة هيكلة مــؤسـســات الــدولــة
لـتـقـلـيــص ح ـجــم ال ــدع ــم ال ـح ـكــومــي وحـجــم
ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ودور ال ــدول ــة االج ـت ـمــاعــي
والتنموي.
أما في ما يخص الديمقراطية ُامل ّ
فصلة على
مـقــاســات سـلـطــات ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة ،فإنها
أيضًا تتعرض نتيجة تدخل قوى العوملة،
والـ ـش ــرك ــات اإلع ــام ـي ــة امل ـت ـخ ـص ـصــة الـتــي
تستند غالبًا إلــى معلومات استخباراتية
في الشؤون الداخلية للدول ،إلى مزيد من
الضغوط لتحديد أبعادها ومستوياتها
وأشـكــال تجلياتها .وهــذا يدعو إلــى إعــادة

الـنـظــر بمفهومي الــديـمـقــراطـيــة والـسـيــادة
كونهما يتأثران بفوارق القوة والتوازنات
الـجـيــو سـيــاسـيــة ـ االق ـت ـص ــادي ــة .وق ــد بــات
ّ
واضـ ـح ــا أن سـ ـي ــادة ال ــدول ــة ت ـقــل ـصــت إلــى
درج ــة تـحــولــت فــي ظــل الـعــوملــة إلــى أجـهــزة
جباية ومؤسسات تخدم الشركات متعددة
الـجـنـسـيــات وأس ــاط ــن املـ ــال .وال ـعــوملــة في
هذا املستوى تعبير عن نظام متشابك من
ُ
امل ـصــالــح الــانـهــائـيــة ال ـتــي تــديــرهــا مــراكــز
قوة فوق الدولة ومن خاللها .لذلك ينبغي
ض ـب ــط م ـف ـه ــوم الـ ـسـ ـي ــادة وهـ ــويـ ــة ال ــدول ــة
االقتصادية والسياسية من منظور الحركة
ّ
والتحول .وتجاوز املعاني املتقادمة ألسئلة
الـنـهـضــة األول ـ ــى ،فــالــدولــة ف ــي ظ ــل هيمنة
خ ـطــاب وآل ـي ــات ال ـعــوملــة األمـيــركـيــة تــواجــه
فقدانًا ملعناها باتجاهني :األول اندغامها
ب ـك ـيــانــات ك ـب ـيــرة ،وال ـث ــان ــي نـكــوصـهــا إلــى
كـيــانــات صغيرة فيصبح مفهوم السيادة
ـ الــدولــة نتيجة لــذلــك أكـثــر هـشــاشــة .وذلــك
يستوجب تأكيد أهمية االنتقال في سياق
مترابط ومتزامن إلى:
ـ ن ـظــام س ـيــاســي دي ـم ـقــراطــي يـضـمــن مـبــدأ
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة وال ـ ـح ـ ـقـ ــوق وامل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــة ـ ن ـمــط
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي اجـ ـتـ ـم ــاع ــي يـ ـحـ ـق ــق الـ ـع ــدال ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وي ـض ـم ــن الـ ـت ــوزي ــع الـ ـع ــادل
ل ـل ـثــروة الــوط ـن ـيــة ـ ت ـج ــاوز أش ـك ــال الــوعــي
املاضوي املتخلف الذي ما زال يهيمن على
بنية وآليات التفكير ،ويجب أن يكون ذلك
في سياق تأسيس وعــي مدني ديمقراطي
يقطع في بنيته وآليات اشتغاله املنفتحة
على التطور ،مع املتخلف من املاضي.
وذلـ ــك ي ـح ـتــاج إل ــى وض ــع م ـقــدمــات فـكــريــة
وس ـي ــاس ـي ــة ل ـن ـقــد وت ـح ـل ـيــل ب ـن ـيــة ال ـن ـظــام
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـع ــرب ــي ،تــرك ـي ـبــة املـجـتـمـعــات
العربية ،النمط االقتصادي املسيطر ،النمط
االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي امل ـه ـي ـمــن عــاملـيــا.
ونشير إلى أن املستويات السابقة محكومة
ّ
والتوسط .لذلك يجب
بالترابط والتشابك
أن تتم دراستها بشكل متزامن وفي سياق
واحد.
* باحث وكاتب سوري

حروب العرب  -فلسطين
المسألة
زياد منى
يتكرر على مسامعنا الـقــول ،ومــن منظوري ،االدع ــاء ،إن
الصراعات الحالية التي تعصف بمنطقتنا دفعت بالقضية
الفلسطينية إلــى مركز ثــانــوي ،وأن الـعــرب (!) أداروا لهم
ظهرهم لصالح صراعاتهم الداخلية والدفاع عن عروشهم...
إل ــخ ،ويـلـفـتــون الـنـظــر إل ــى ال ـحــال الـســائــد فــي بـعــض ال ــدول
العربية كدليل على صحة وجهة نظرهم.
في ظني أن هذا القول صحيح فقط ْإن املرء نظر إلى القضية
الفلسطينية من منظور ضيق ،يحصر الصراع بني العدو
الصهيوني من جهة والشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
لكن هذا املنظور ينتقص من موقع القضية الفلسطينية،
قضية نـضــال شعب فلسطني الـتـحــرري والـتـحــريــري من
أجل استعادة حقوقه في وطنه وإنهاء املشروع االستيطاني
االستعماري في وطننا العربي.
ً
لنعد إلى املاضي القريب قليال وننظر إلى بدايات النضال
الوطني التحرري الفلسطيني في أواخــر ستينيات القرن
املــاضــي وأوائ ــل سبعينياته .النضال وقتها ،لــم ينحصر
في معادلة فلسطني  Xالصهيونية وإنما تجاوزها ليكون
النضال الفلسطيني املعادي لإلمبريالية .وإال فما معنى
قيام الحركة الوطنية الفلسطينية ،أو بعضها على األقــل،
بــإقــامــة أوث ــق ال ـعــاقــات الـنـضــالـيــة م ــع ال ـحــركــات املـعــاديــة
لــاسـتـعـمــار ،مــن الـيــابــان وفييتنام شــرقــا م ــرورًا بتركيا
إقليميًا إلــى أمـيــركــا الجنوبية غــربــا! ومل ــاذا أقــامــت أوســع
العالقات مع بعض حركات التحرر في أفريقيا السمراء ،أو
لنقل :حاول بعضها تأسيس مثل تلك العالقات.
أبعد من ذلك ،لقد عملت بعض التنظيمات الفلسطينية على
عقد مخيمات للمناضلني األوروب ـي ــن املــؤيــديــن للقضية
الفلسطينية وال ــذي كــانــوا يــأتــون إليها مــن مختلف الــدول
األوروبية!
ثــم ،مــا معنى أن تعمل تنظيمات فلسطينية على دراســة
تجارب شعوب صديقة في نضالها ضد املستعمر! من
املعروف ّأن أدبيات املقاومة كانت ّ
تعج بكتابات عن تجارب
ال ـثــورة البلشفية والصينية وحـتــى ال ـكــوريــة ،إضــافــة إلــى
فييتنام وكوبا والتوباماروس وغيرهم ...نحن ال نتحدث
هنا عما إذا كانت قد استفادت من تلك التجارب النضالية،
وهو أمر يمكننا نفي صحته ،بكل أسف.
كذلك ،أقامت تنظيمات فلسطينية عديدة عالقات نضالية
مهمة بأحزاب شيوعية حاكمة وغير حاكمة ،في إيطاليا
وفرنسا على سبيل املثال.
ه ــذه األمـثـلــة وغـيــرهــا تــوضــح ،فــي ظـنـنــا ،طبيعة النضال
الوطني الفلسطيني بصفته جــزء ال يتجزأ مــن النضال
العاملي املعادي لإلمبريالية  -وإذا ظن البعض أن هذه لغة
ً
خشبية يمكنه وضع الرديف العربي بدال من ذلك والقول:
النضال العاملي املعادي لالستعمار.
ع ـنــدمــا ان ـط ـلــق ال ـن ـضــال الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي ال ـت ـحــرري
ف ــي أواخ ـ ــر سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،أع ـلــن أن ــه ج ــزء ال
يـتـجــزأ م ــن ال ـك ـفــاح ض ــد الــرجـعـيــة الـعــربـيــة والـصـهـيــونـيــة
واإلم ـبــريــال ـيــة .ذل ــك ال ـش ـعــار ك ــان صـحـيـحــا ،لـكــن عـنــدمــا
ب ــدأت ق ـيــادة الـحــركــة الــوطـنـيــة الفلسطينية بــاالبـتـعــاد من
أبجدية النضال ،واستحالت قيادة سياسية همها الوحيد
الحصول على كرسي (ولــو كــان على مزبلة في أريحا أو
حتى على ظهر حمار) ،فقد النضال الوطني الفلسطيني
عمقه النضالي العاملي واستحال حركة سياسية بكل ما
يحويه هذا التعبير من نعوت .النضال من أجل القضاء على
املشروع االستعماري في بالدنا واستبدال دولة فلسطني
الديمقراطية (كائنًا املقصود هنا ما كان) العلمانية بكيان
العدو العنصري كونه امـتــدادًا ملشروع استعماري غربي
وأحد دعامات النظم الرجعية العربية ،يعني محاربته على
كافة الصعد ،السياسية والعسكرية والفكرية َ
والع ِقدية
واالقتصادية وغيرها.
عندما نتعامل مع قضية فلسطني من هذا املنظور املتكامل
نــدرك أن معاركنا وحــدة واحــدة ،مهما اختلفت التسميات
وتـبــايـنــت جـغــرافـيــاتـهــا .هــزيـمــة املـخـطـطــات االسـتـعـمــاريــة
على جبهة في وطننا العربي ،أو في أي من أقاليم العالم
الكبير تعني انتصارًا لقضيتنا .فمعركتنا ،أممية عاملية
البعد ،واحدة ونضالنا يجب أن يكون موحدًا ،مهما كانت
الصعوبات التي تواجه ذلك.

