
ربيع 1102017جملة الدراسات الفلسطينية094

''فتح'': امل�ؤمتر ال�سابع وتداعياته

وليد نويه�ض*

فل�سطني والفدائي يف الذاكرة

''اللـه مع الفدائي''؛ ''اللـه ين�سر ويحمي الفدائي''.

هذا الدعاء كنت اأ�سمعه ي�ميًا حين يمر الفدائي في بيروت وه� في طريقه اإلى مركز منظمة 

كانت  الما�سي،  القرن  �ستينيات  نهاية  في  اآنذاك،  المزرعة.  ك�رني�ش  في  الفل�سطينية  التحرير 

 بالزوار ب�سفتها تمثل تلك الهيئة الر�سمية لل�سعب الفل�سطيني، وب�سبب هذه 
ّ
مكاتب المنظمة تعج

ال�سفة الرمزية كانت المكاتب التي تقع في ج�ار منزل والدي، تمثل نقطة تقاطع لالت�ساالت 

�سيا�سية  ق�ة  الم�سلح  العمل  في  يرى  ن 
َ
م وكل  واالأ�سدقاء  واالأ�سحاب  الرفاق  بين  واللقاءات 

للتحرير والع�دة.

الهزيمة  بعد  االأعلى  ها 
ّ
حد اإلى  تقريبًا  و�سلت  وال�سجاالت  النقا�سات  كانت  الفترة،  تلك  في 

المنكرة التي تعر�ست لها االأنظمة العربية في حرب حزيران/ي�ني� 1967. الكل ي�سعر باالإهانة، 

والجميع يفكر في الرد، في الثاأر، في االنتقام، وغيرها من �سعارات لم يعد ممكنًا ح�سرها من 

اء �سق�ط رمز االأمة في 
ّ
كثرة تردادها وتكرارها في لحظة �سهدت المنطقة حاالت من االإحباط جر

معركة خاطفة لم تتجاوز االأ�سب�ع.

كان الفراغ ه� الم�سيطر، ولم يبَق من خيار �س�ى البحث عن بديل ياأخذ بالمهمة ويق�دها في 

رمز  اإلى  الفدائي  ل 
ّ
تح� الظرفي  المعنى  بهذا  وا�ستراتيجياتها.  االأنظمة  لت�جهات  مخالف  اتجاه 

تتج�سد فيه االأماني والطم�حات واالآمال كافة. الكوفية كان لها معنى اآخر غير وظيفتها التقليدية، 

اأن الن�سر �سيخرج ي�مًا من ف�هتها. لذلك حين كان الفدائي  اأيق�نة على اعتبار  والبندقية كانت 

المجه�ل يمر في طريقه اإلى مركز المنظمة، كان ي�سحر المارة وي�سد االنتباه اإلى منظره )الك�فية 

والبندقية( المده�ش في رمزيته التي ت�ؤ�سر اإلى الت�سحية بالنف�ش من اأجل خال�ش االآخرين.

من ال�سعب االآن و�سف ذاك ال�سع�ر، اأو معرفة خلفياته ودوافعه، اإاّل في �سياق و�سع الم�ساألة 

عد تختلف عن 
ُ
في اإطارها الزمني، وتلك اللحظات الجميلة في عف�يتها وب�ساطتها. فالقراءة عن ب

الم�ساعر البريئة في وعيها ال�سيا�سي وروؤيتها اإلى واقع �سديد التعرجات في �سع�ده وهب�طه.

تمر  حين  ها 
ّ
حد عن  تفي�ش  التي  العاطفة  على  ال�سيطرة  اللحظات  تلك  في  ممكنًا  يكن  لم 

االأيق�نات اأمام الم�سهد الذي يختزل كثيراً من الطم�حات والتطلعات، وي�ؤ�سر في اتجاه م�ستقبل 

اآخر ال �سلة له باالنك�سار والذل واالإهانة.

* كاتب و�سحافي لبناني.
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ار. 
ّ
اأب� عم اأن�سى ذاك الفيلم ال�ثائقي الم�سجل الذي ه� عبارة عن مقابلة م�س�رة مع الفدائي  وال 

اآنذاك ت�جهنا اإلى �سينما بيروت في نهاية ك�رني�ش المزرعة لم�ساهدة تلك اللقطات ال�ساحرة مع ''قائد 

الفدائية'' وه� يتحدث عن التجربة والث�رة من اأحد كه�ف غ�ر االأردن.

 ال�سك�ن ال�سالة، وكادت االأنفا�ش تنقطع عندما بداأ القائد 
ّ
ال يمكن و�سف تلك اللحظات حين عم

يتكلم عن االأهداف والغايات والطم�حات والت�سحيات. �ساد الذه�ل القاعة، وكانت العي�ن �ساخ�سة 

�ش كثيراً من ال�سع�ر بالنق�ش وال�سعف.
ّ
اإلى ال�سا�سة ال ت�سدق ما تراه وت�سمعه من وع�د باهرة تع�

الرافعة والبوؤرة وراأ�ض الرمح

اإلى لبنان في  لم يم�ِش وقت ط�يل حتى انتقلت االأيق�نة، بما تمثله من رمزية للق�سية العادلة، 

مطلع �سبعينيات القرن الما�سي. وهذا االنتقال كان له معانيه التي تحقق ذاك التعادل المطل�ب في 

االلتحاق  على   
ّ
ت�سر وكّفة  المحيط،  عن  والعزلة  باالنكفاء  تطالب  كّفة  بين  ال�سيا�سية  الق�ى  م�ازين 

واالندماج في الج�ار.

المنطقة،  ق�سايا  عن  واالبتعاد  الحياد  عار  من  لبنانية  فئات  لدى  الخجل  بع�ش  هناك  كان  لقد 

والتخلي عن واجب اأخالقي ووطني واإن�ساني ب�ساأن الدفاع عن حق الع�دة وحق�ق المظل�مين. ولم تكن 

فكرة الملجاأ اللبناني واردة في ذهن بع�ش ال�سرائح ال�سيا�سية، ففكرة اللج�ء مرف��سة في منطق يعتبر 

واحدة  مهمة  في  �س�ا�سية  والجميع  واحدة،  والق�سية  واحدة  والخيمة  واحدة  واالأر�ش  واحد  البلد  اأن 

وخال�ش م�سترك.

هكذا ا�سُتقبلت المقاومة في فترة انتقالها اإلى بيروت، وتحت �سقف تلك القراءة الرمزية للمهمات 

واالأهداف جرى التعامل مع ق�ة مح�سنة بق�سية عادلة كانت في معناها ال�سيا�سي غير قابلة للنقا�ش 

االأر�ش  باأوتاد  ربطها  ممكنًا  يكن  ولم  ال�سحاب،  ف�ق  اأيدي�ل�جيًا  تحلق  الم�ساألة  كانت  التفريط.  اأو 

ووقائع الحياة ال�سيا�سية، ولذلك لي�ش غريبًا اأن يبداأ االحتكاك وتاأخذ الحرارة باالرتفاع في بلد ترى 

ة الذكاء، وفي ال�سعف ق�ة.
ّ
�سلطته ال�سيا�سية في الحياد قم

القنبلة كانت بحاجة اإلى وقت كي تنفجر. فالتيار الذي يدفع في اتجاه االلتحاق واالندماج كان يرى 

كان  واالنكفاء  العزلة  على   
ّ
ي�سر الذي  التيار  بينما  االتجاهات،  وت�سحيح  للتغيير  فر�سة  االأيق�نة  في 

يخ�سى على م�سير االمتيازات والخ�س��سية، ف�ساًل عن تح�يل البلد اإلى �ساحة مفت�حة للرياح االإقليمية.

�سعار  يرفع  الذي  الجانب  اال�سطدام.  االنزالق نح�  الحاد وقف  المنعطف  ذاك  ال�سعب في  كان من 

الرافعة قراأ في االأزمة منا�سبة للتغيير، فال�سخرة اللبنانية كانت جاهزة للقلب، لكنها تحتاج اإلى ''رافعة'' 

''الب�ؤرة''  ا الجانب الذي يرفع �سعار 
ّ
اأم تحركها وتزعزعها وتقتلعها من مكانها وتقلبها اإلى مكان اآخر، 

فراأى في ال�ساحة المفت�حة ق�ة جاذبية ت�سد االأطراف العربية اإلى حلبة ال�سراع، بينما اأراد الجانب الذي 

ل خريطة ال�سراع وينقل ثقل الق�سية من االأنظمة )الجي��ش( اإلى ال�سعب 
ّ
يرفع �سعار ''راأ�ش الرمح'' اأن يعد

)الكفاح الم�سلح(.

ن يريد ا�ستخدام ''الرافعة'' لتغيير المعادلة اللبنانية، وبين 
َ
ق ال�سارع المتعاطف مع االأيق�نة بين م

ّ
تفر

ن يريد اأن ياأخذ 
َ
''الب�ؤرة'' اإلى منارة تجذب االأمة اإلى �ساحة مفت�حة وم�ستعلة، وبين م ن يريد تح�يل 

َ
م

زمام المبادرة من االأنظمة الفا�سلة وتح�يل جي��سها اإلى ق�ة داعمة لراأ�ش الرمح )المقاومة(.

هذا التن�ع في االآراء والت�جهات، كان له مدل�له ال�سيا�سي بين فريق لبناني يعطي ال�سراع الداخلي 

اأول�ية ك�نه ي�ؤ�س�ش الحقًا قاعدة �سلبة لدعم المقاومة، وفريق يعطي ال�سراع مع العدو اأول�ية الأنه ي�سكل 
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التناق�ش الرئي�سي في الم�اجهة الكبرى، وفريق يطالب بالمحافظة على ال�اقع كما ه� واإعطاء الجي��ش 

النظامية االأف�سلية وتح�يل المقاومة وتجييرها كي تك�ن ق�ة دعم ُغ�ارية للمعارك الكال�سيكية.

في ظل هذه الف�ساءات االأيدي�ل�جية اندلعت حرب ت�سرين االأول/اأكت�بر 1973، و�سرعت االأنظمة 

المقاومة في فترة زمنية خاطفة طغت عليها  تن�سيط دور  ال�سعب  ت�سترد هيبتها في حقبة كان من 

�سخامة الحروب النظامية.

التحرير حرب خاطفة اأم ماذا؟

ل في مجرى ال�سراع العام، وكانت بمثابة خط�ة اأولى نح� 
ّ
�سكلت حرب ت�سرين/اأكت�بر نقطة تح�

تر�سيم خط�ط االنق�سام العربي وترتيب اأول�يات في منظ�مة الدفاع: اأخذت م�سر تخرج على االإجماع، 

 من طم�حات االأنظمة.
ّ
وبداأت منظمة التحرير تفقد تلك المظلة التي كانت بحاجة اإليها للحماية والحد

محك�مة  كانت  لتحالفات  طريق  خريطة  ر�سم  اأعاد  العربي  ال�سياق  من  �سيا�سيًا  م�سر  وخروج 

بقان�ن الج�ار الجغرافي، وب�سروط الج�الت المك�كية التي قادها هنري كي�سنجر في زياراته الخاطفة 

للع�ا�سم العربية با�ستثناء بيروت التي حاول الهب�ط في مطارها الدولي وف�سل، فا�سطر اإلى الت�جه 

اإلى مطار رياق الع�سكري.

الغطاء  اأخذ  اإذ  االأميركية،  ال�سيا�سة  في  التح�ل  بداية  نقطة  كان  لبيروت  كي�سنجر  زيارة  اإحباط 

الدولي ينك�سف عن لبنان على اعتبار اأن دولته فا�سلة وعاجزة وغير قادرة على حماية اأمن الزائرين 

والدبل�ما�سيين.

دىء 
ُ
ولم تت�قف ج�الت كي�سنجر المك�كية اإاّل بعد اأن جرى االتفاق على ف�سل الق�ات في �سيناء، وب

ني�سان/اأبريل  في  م�عدها  كان  التي  االأخيرة  الج�لة  اإلى  و�س�اًل  خط�ة  خط�ة  االن�سحاب  تطبيق 

.1982

بين ت�سرين االأول/اأكت�بر 1973 وني�سان/اأبريل 1982 جرى في الم�سهد اللبناني ع�سرات الجداول 

وطريق  بيروت  �س�ارع  حروب  في  تما�سها  خط�ط  ور�سم  ال�س�رة،  ت�سكيل  اأعاد  الذي  االأمر  واالأنهار، 

وانك�سف  اأب�ابه،  انخلعت  ال�همي  فالح�سن  اللبناني.  الجن�ب  وقرى  اإلى جبال �سنين  و�س�اًل  ال�سام 

ل�لبية �ساهمت في عزل م�سر ومقاطعتها  اأمام اختراقات وتحالفات  الفترة  العربي في تلك  الف�ساء 

وانزياح مقر جامعة الدول العربية من القاهرة اإلى ت�ن�ش.

و�سط هذه االأج�اء العا�سفة انقلبت االأول�يات وتداخلت الع�ا�سم وا�ستد تناف�سها على �ساحة باتت 

مفت�حة اأمام اأيدي�ل�جيات اأخذت تخلط �سبكة ال�اقع الطائفية ــ المذهبية باأفكار ع�سرية ف�سفا�سة 

منق�لة عن اأوروبا، وعن تجارب حروب ع�سابات في اآ�سيا واأفريقيا واأميركا الالتينية.

وفي ذلك العقد من الزمن كان يمكن ر�سد التح�الت العربية واالإقليمية من �سحافة بيروت ودور 

الن�سر ومراكز االأبحاث التي ا�ستحالت في مجم�عها مراآة تعك�ش اأكثر من منارة ت�سع.

بعد  ا�ستقر  االأول/اأكت�بر 1973،  ت�سرين  اإلى  امتد من حزيران/ي�ني� 1967  الذي  ال�سجال  وهذا 

اتفاقية ف�سل الق�ات في �سيناء ثم الج�الن على معادلة ال�سفة والقطاع اأواًل، ثم اأرا�سي 1948 ثانيًا. 

فالتحرير ال يتم ب�سربة واحدة وبحرب خاطفة، واإنما خط�ة خط�ة وب�سراع ط�يل االأمد يحتاج خالله 

اإلى �سلطة على اأر�ش محررة تك�ن مركز انطالق للتحرير ال�سامل.

كان النقا�ش ب�ساأن تحرير فل�سطين خط�ة خط�ة اأو بحرب خاطفة اأو بمعارك ط�يلة المدى يتعاي�ش 

ال�سمال  اإلى  الجن�ب  من  والمتعرجة  الملت�ية  التما�ش  وخط�ط  واالأحياء  االأزقة  حروب  انفجار  مع 



097 حمور فلسطين والفدائي يف الذاكرة

االأخ�سر  ال�س�ء  اأعطى  الذي  العربي  القرار  كان  اأن  اإلى  التطاحن  وا�ستمر   .1975 �سنة  منذ  والبقاع 

بعزل م�سر  انتهى  لكنه  القرار عربيًا وباالإجماع،  وبداأ  الدم.  نزيف  بذريعة وقف  الردع  ق�ات  لدخ�ل 

ومقاطعتها وخروج الردع وح�سر ق�اته في دائرة االإقليم والج�ار الجغرافي.

اآنذاك كان ال�سجال االأيدي�ل�جي العف�ي قد و�سل اإلى نهاياته الم�سدودة، واأخذ الت�سقق يتمظهر في 

م�ساألة  تعد  لم  فالق�سية  ال�احد.  المع�سكر  في  والرفاق  واالأ�سدقاء  الحلفاء  م�اقف  ز 
ّ
تمي األ�ان  �س�رة 

كافية للت�افق بعد اأن دخلت عليها �سيا�سات واأول�يات تقراأ م��س�ع الع�دة في اإطار جغرافيا ال ت�سمل 

فل�سطين كلها بل بع�سها.

الدولة اأو الثورة

لم يكن في اإمكان الم�سهد اأن ي�سل اإلى هذا الم�ست�ى من التداعي ل� اأن �س�رة الفدائي/الأيقونة اأو 

في  التحرير  منظمة  مقر  ج�ار  في  كانت  مثلما  ومثاليتها  جماليتها  على  حافظت  الفدائي/الرمز 

ك�رني�ش المزرعة.

االأر�ش اللبنانية لي�ست �سلبة واإنما لزجة، وهذا االأمر ه� مكمن ق�تها، فهي مغرية للبعيد و�سعبة 

على القريب. وب�سبب هذه ال�س�رة المبهمة في تالوينها اجتاحت اإ�سرائيل االأر�ش اللزجة من الجن�ب 

اإلى �سبرا و�ساتيال في �سنة 1982، و�سرعان ما اكت�سفت تل اأبيب ت�رطها في بلد �سديد اللي�نة ينخدع 

ب�سالبته ال�سديق قبل العدو.

كان من ال�سعب تخيل خروج الفدائي من المرافئ في �سفن دولية اإلى مناٍف عربية، فالم�سهد اأق�ى 

لها 
ّ
من كاميرا ت�ؤطر اأطيافه في كادرات يمكن تعليقها على الحائط. ولم يكن ممكنًا قب�ل الفكرة اأو تقب

والو�ش  فييتنام  في  اإاّل  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  بعد  تكرارها  قّل  جماعية  خروج  لحظة  في 

وكمب�ديا.

العم�دية  االن�سطارات  كر�ست  التي  الميدانية  الهزيمة  مع  التكيف  على  الرغبة(  )اأو  القدرة  عدم 

 الفدائي وت�ّزع 
َ
د

ّ
واالأفقية في بالد االأرز، جعل من الم�ستحيل التخلي عن الهدف الكبير في وقت ت�سر

على المرافئ العربية.

ته؟ لقد بلغت اال�ستقطابات 
ّ
ــ االإيرانية في حد اإذاً في واقع ممزق زادت الحرب العراقية  ما العمل 

ها االأعلى في ت�ترها، وباتت االغتياالت تالحق ما تبّقى من �س�رة الفدائي.
ّ
حد

اإلى ذلك، كانت ال�سيا�سة قد بداأت تتدحرج من رف�ف الت�ليفات االأيدي�ل�جية وتلك الترجمات التي 

الذي يلف  الدمار  رى من ج�فه �س�ى ركام 
ُ
ي اإلى ح�سي�ش قاٍع ال  الع�سابات،  ت�سف تجارب حروب 

المحيط واالآفاق.

الكل بعيد، والجزء قريب، وما  الكل.  والث�رة هي  الجزء،  الدولة هي  اأو ث�رة؟  ال�س�ؤال: دولة  وكان 

بينهما المنافي الم�زعة من المحيط اإلى الخليج.

مع  ''اللـه  �سيحة  من  خط�ة،  وخط�ة  زمنية،  محطات  في  ج 
ّ
تدر واإنما  فراغ،  من  الج�اب  ياأِت  لم 

الفدائي''، اإلى �سعارات الرافعة والب�ؤرة وراأ�ش الرمح، اإلى نظريات الحرب الخاطفة اأو الط�يلة االأمد، اإلى 

تحرير الجزء اأو الكل، و�س�اًل اإلى االختالف على بناء الدولة على الجزء، اأو بقاء الث�رة حتى ا�ستعادة 

الكل. هذا التدرج في ال�سعارات العامة والبرامج المرحلية ه� اأ�سبه بالتدحرج من الراأ�ش اإلى ال�ادي في 

وقت غاب اإلى حد كبير عن الم�سهد ذاك الفدائي الملثم بالك�فية وحامل البندقية... فالفدائي الذي كان 

�َكل اإليه رفع ال�سخرة من القعر اإلى القمة، بات يحلم بمكان اآخر للعي�ش واال�ستقرار. 
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