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رأي

ــة الفلسطينية
صحيح أن هذه الحاالت فردية وال تعني أن
الجميع يـقــاوم ،وحتى املقاومة الحزبية ال
تعني أن الجميع هكذا .ومــن هنا ،فالفكرة
األســاسـيــة أن املـبــدأ هــو املـقــاومــة .ل ــذا ،على
كل منا أن يقوم بــدوره حتى لو كــان بشكل
فــردي ،حينها فقط نؤسس ملا هو أبعد من
دورنــا وطاقتنا الفردية .ومــن غير الحكمة
أن نجرد مقاومة االنتفاضات العفوية من
ً
نـضــالـيـتـهــا ،بـ ــدال م ــن ت ـحــويــل ال ـحــالــة إلــى
ثقافة مـقــاومــة والـبـنــاء عليها واالستثمار
ف ـي ـه ــا ل ـت ـص ـب ــح ح ــال ــة ن ـض ــال ـي ــة ت ــراك ـم ـي ــة
جمعية ،وحتى لــو كانت العمليات فردية،
ّ
وطنيًا ونجعلها
فاملهم أن نؤسس عليها
تراكمية ثورية وطنية .ورغم أهمية التنظيم
والوعي اإليديولوجي ،إال أن هــذه الحاالت
هي تعبير عن العنف الثوري الفردي بوعي
طبيعي وعـفــوي ومتمرد وراف ــض كنتيجة

حتمية لقهر االح ـتــال والسلطة مـعــا .وإن
ل ــو ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك وعـ ــي م ـن ـظــم ،ف ـقــد يــأتــي
التنظيم في وقــت الحــق لالنفجار العفوي،
ول ـي ــس ب ــال ـض ــرورة ق ـب ـلــه ،بـمـعـنــى أن هــذه
الحاالت ستقود حتمًا إلى الجمع الثوري لو
بنينا عليها بطريقة صحيحة ووظفناها
ك ـم ـق ــاوم ــة .ه ــي بـ ـط ــوالت ف ــردي ــة ي ـم ـكــن أن
نضيفها إلى حاالت اإلضراب عن الطعام في
السجون ،والعمليات التفجيرية ،واالشتباك
املسلح برصاصة تقنص كبار ضباط جيش
ال ـ ـعـ ــدو ...إل ـ ــخ .وح ـت ــى ل ــو أض ـع ـفــت الـبـنـيــة
الـتـنـظـيـمـيــة ،فـقــد حـلــت الـعـمـلـيــات الـفــرديــة
الفدائية كوسيلة مقاومة ال تقل أهمية في
أهــدافـهــا عــن العمليات الـتــي كــانــت تشتغل
عليها األح ــزاب والفصائل .وقــد يكون هذا
العمل الـفــردي بعفويته أخطر على املحتل
مــن الـنــاحـيــة األمـنـيــة ،فـمــن الـصـعــب معرفة

يعاني فقرًا مدقعًا .وقــد وصــل عــدد من هم
تحت خــط الفقر األعـلــى إلــى أربـعــة ماليني
ش ـخ ــص ( .)% 18وه ـ ــذا ي ــرت ـب ــط ب ــارت ـف ــاع
معدالت البطالة ،وتراجع القدرة الشرائية،
وانـ ـخـ ـف ــاض اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،وتـ ــراجـ ــع الـ ـ ـ ــواردات
وال ـص ــادرات بسبب الـحـصــار االقـتـصــادي،
وه ــذا أسـهــم بـ ــدوره فــي ن ــدرة بـعــض امل ــواد
والسلع ،وبشكل خاص الطبية .ولعل أخطر
م ــا تـتـضـ ّـمـنــه ه ــذه ال ــدراس ــة ه ـ ّـو ت ـقــديــرات
الخبراء بشأن الفقر ،إذ من املتوقع أن يصل
خطه األدنــى عــام  2015إلــى  % 59.5وخطه
األع ـل ــى إل ــى  .% 89.4وف ــي ح ــال اس ـت ـمــرار
الـصــراع لغاية الـعــام املقبل ،سيكون % 90
من السوريني فقراء.
وتـ ـت ــزام ــن ه ـ ــذه الـ ـتـ ـح ــوالت مـ ــع ان ـخ ـفــاض
اح ـت ـيــاطــي امل ـص ــرف امل ــرك ــزي الـ ـس ــوري من
ال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة خ ـ ــال ث ـ ــاث س ـن ــوات
بنسبة  .% 67وهذا يعني أن استمرار تراجع
حـجــم اح ـت ـيــاط امل ـص ــرف امل ــرك ــزي سيجعل
مصير الليرة مرتبط بشكل كبير بمجريات
الصراع ومستوى الدعم الخارجي.
ورغــم انخفاض قيمة الليرة السورية ،فإنه
لم ينعكس إيجابيًا على القاعدة اإلنتاجية،

فحجم ال ـص ــادرات اسـتـمــر فــي االنـخـفــاض،
ومرد ذلك ال يعود لعوامل اقتصادية فقط،
لكنه يرتبط بعوامل سياسية إضــافــة إلى
مجريات الـصــراع .ويمكن للمراقب العادي
أن ي ـل ـح ــظ ذلـ ـ ــك ب ـ ــوض ـ ــوح ،تـ ـح ــديـ ـدًا بـعــد
سيطرة «داعــش» وبعض األطــراف املسلحة
ُ
على املنطقة الشرقية (الجزيرة) التي تعتبر
ّ
خزان سوريا الزراعي والنفطي .هذا إضافة
إلى تفاقم العجز في امليزان التجاري نتيجة
تراجع معدل الـصــادرات ،وانخفاض إنتاج
املحلي ،والعقوبات املفروضة على التجارة
ّ
املالية.
الخارجية واملعامالت
ّ
وتقاطع ذلك مع تقلص اإليرادات الضريبية
ّ
وعــائــدات النفط والسياحة وارتـفــاع الدين
ال ـع ــام وب ـق ــاء نـسـبــة اإلنـ ـف ــاق الـ ـج ــاري على
ح ــال ـه ــا .وقـ ــد ت ــراج ـع ــت الـ ـخ ــدم ــات ال ـعــامــة
ّ
نتيجة ا ّلـتــدمـيــر املـمـنـهــج ملـحــطــات الـطــاقــة
ّ
وم ـ ـضـ ــخـ ــات املـ ـ ـي ـ ــاه وم ـ ـحـ ــطـ ــات م ـع ــال ـج ــة
ّ
الصرف الصحي ووسائل ومحطات النقل
ّ
واملـسـتـشـفـيــات وامل ـ ــدارس وآبـ ــار وخ ــزان ــات
وأنابيب النفط ومشتقاته.
من جانب آخــر ،فــإن تقديرات الخبراء لعام
 ،2015تـشـيــر إل ــى إم ـكــان ـيــة ارتـ ـف ــاع مـعــدل

من هم األفراد إلحباط مخططاتهم إال وقت
حدوثها .لذا ،فإن ميزة هذه العمليات تكمن
ف ــي ع ـن ـصــر امل ـب ــاغ ـت ــة واإلرب ـ ـ ـ ــاك وص ـعــوبــة
السيطرة ملنع وقوعها .كما أنها تبث الرعب
في أمن املحتل الصهيوني وتجعله يخاف
من عواقب قمعه وعنفه تجاه الفلسطينيني.
إن ال ـس ـي ــاق ال ـح ــال ــي ،فـلـسـطـيـنـ ّـيــا وعــربـ ّـيــا
ودول ـ ـ ّـي ـ ــا ،ال ي ـس ـمــح بــأب ـعــد م ــن الـعـمـلـيــات
ال ـفــرديــة امل ـح ــدودة ،س ــواء مــن حـيــث حــدود
ح ــراك ال ـشــارع أو تــراجــع العمل التنظيمي
أو ال ـق ـي ــود واملـ ـح ــاذي ــر األمـ ـنـ ـي ــة .وال ــواق ــع
يـفــرض تـحــديــات ويـعــرض لنا هــذا الـحــراك
م ــن وم ـض ــات امل ـق ــاوم ــة ،وعـلـيـنــا الـتـقــاطـهــا.
إن دور الحركة السياسية أن تلتقط حدث
هذه االنتفاضات العفوية لتعزيز املزيد من
التنظيم .فــي النهاية ،فــإن املسألة تبادلية

ب ـع ـبــارة واحـ ـ ــدة ،اإلن ـســان ـيــة ال تـتـحـقــق إال
بفعل املقاومة الذي نتخلص فيه من املكانة
الدونية التي يضعنا بها املستعمر ،وفعل
هــؤالء األبطال املقاوم هو ما يعطي املعنى
لــوجــودنــا اإلنـســانــي الصحيح .هـنــا ،وهنا
ت ـحــدي ـدًا ،ي ـفــرض فــرانــز فــانــون إب ــداع ــه بــأن
َ
املستعمر املقاوم يعيد إنتاج نفسه وإنتاج
عدوه بشكل مختلف نقيض حالته السابقة
ال ــدونـ ـي ــة ت ـم ــام ــا .ب ــل ه ـن ــا ي ــأخ ــذن ــا ف ــان ــون
إلـ ــى ال ـع ـمــق ال ـن ـف ـســي اإلن ـس ــان ــي ل ـل ـم ـقــاوم؛
فالعنف ال ـثــوري عـنــد فــانــون هــو الوسيلة
الوحيدة للتحرر اإلنساني ولخلق اإلنسان
الجديد ،وإعــادة بناء املجتمع للبدء بدورة
حياة جــديــدة ،وعليه ،فــإن عالم االستعمار
والـ ــدون ـ ـيـ ــة ال يـ ـنـ ـه ــار إال عـ ـن ــدم ــا ي ـت ـحــرر
َ
املستعمر ،وحــن يموت
املستعمر مــن قيم
ِ
املستعمر
االس ـت ـع ـمــار ،ي ـمــوت مـعــه كــل مــن
ِ
َ
واملستعمر ،وتبدأ دورة حياة جديدة .فتحت
تضحيات هؤالء الفدائيني الشجعان الباب
أمام مرحلة جديدة في الكفاح الفلسطيني.
املهم أن تتم املراكمة على هذه االنتفاضات
الـفــرديــة ،فــإن تراكميتها ستقود إلــى ثــورة
ولـ ـي ــس إل ـ ــى ان ـت ـف ــاض ــة ل ــو ت ــم تـحـصـيـنـهــا
وأح ـســن الـبـنــاء عليها ،واالن ـت ـقــال بـهــا إلــى
مرحلة قادمة إلى تحت األرض في ظل راية
فلسطينية نقية.
أخـ ـيـ ـرًا ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إض ــاف ــة إلـ ــى ه ــؤالء
الشهداء االبطال ،إن جيوب املقاومة أيضًا
هي تلك القلة القليلة التي لم تيأس ،ولم
تنحرف ،ولم تنهزم من الداخل ،وواصلت
امل ـس ـيــرة امل ـق ــاوم ــة تـحــت وطـ ــأة الـهــزيـمــة،
لتبقي الحالة النضالية حية ،بمعزل عن
أن ينتصر النضال في لحظتها أو ال ،بل
تعمل على تأصيل جدوى النضال املديد
لــأج ـيــال ال ـقــادمــة .جـيــب امل ـقــاومــة يعيق
تقدم العدو ،وليس شرطًا أن يهزمه ،لكنه
ي ـع ـطــي ج ـي ـشــه ف ــرص ــة ال ـت ـق ــاط األن ـف ــاس
ل ـي ـق ــات ــل مـ ـ ـج ـ ــددًا .مـ ــن ي ـص ـم ــد وي ـس ـت ـمــر
ويحافظ على األمل في هذا الوقت املأزوم
هـ ــو جـ ـي ــب م ـ ـقـ ــاومـ ــة .يـ ـج ــب أن يـنـتـصــر
األم ــل الــوطـنــي فــي زم ــن ال ـيــأس والخيبة
والخيانات املتجددة .وفي حرب اإلرادات
ب ــن املـسـتـعـ ِـمــر وامل ـس ـت ـعـ َـمــر ،ل ــن تنتصر
سوى الروح العالية املؤمنة بالنصر كما
قــال حسن نصر الـلــه« :ال ــروح هنا هزمت
الـ ـ ـ ــروح ه ـ ـنـ ــاك» .س ـي ـظــل دع ـ ــاة ال ـهــزي ـمــة
وفلسفتها ال يملكون إال أن يدافعوا عن
هزيمتهم ،ودعاة االنتصار ال يملكون إال
اإلي ـم ــان بحتمية االن ـت ـصــار وال ـق ـتــال من
أجله.
* كاتبة فلسطينية

وف ـي ــات األط ـف ــال دون الـخــامـســة إ ّل ــى 28.8
ّ
ـال ال ــرض ــع دون
 ،%0وم ـع ــدل وف ـيــات األ ُط ـف ـ ّ
عمر السنة إلى  .0 28.7ويتوقع أن تنخفض
نـسـبــة األطـ ـف ــال امل ـحـ ّـص ـنــن ض ــد الـحـصـبــة
إلــى  ،% 40وأن تنخفض نسبة التحصني
ب ــواسـ ـط ــة الـ ـلـ ـق ــاح ــات مـ ــن  %100-99قـبــل
النزاع ،إلى  50ـ  %70في بعض املحافظات،
اآلخر.
وشارفت على الصفر في بعضها
ّ
في ّما يتعلق بالقطاع التعليمي ُيتوقع أن
تتدنى نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي

االلتحاق بالتعليم األساسي من  % 98.4في
العام  2011إلى  .%70وفي عام ُ ،2015يتوقع
أن تبلغ نسبة اإلناث إلى الذكور في مرحلة
التعليم األساسي  ،90.8وأن تصل إلى 92.5
ف ــي مــرح ـلــة الـتـعـلـيــم ال ـث ــان ــوي ،و 53.6في
التعليم املهني ،وأن تنخفض نسبة اإلناث
إل ــى الــذكــور فــي مــرحـلــة التعليم الجامعي
لتصل إلى .%76.1
إضــافــة إلــى مــا سـبــق ،فــإن غ ــارات التحالف
الدولي وآليات اشتغاله العسكرية ،إضافة
إل ــى إمـكــانـيــة اسـتـمــرار ال ـص ــراع ،ستساهم
في تعميق أزمة االقتصاد الكلي ،وتنعكس
ب ــأش ـك ــال وم ـس ـتــويــات ك ــارث ـي ــة ع ـلــى ال ـقــاع
االج ـت ـمــاعــي ،وت ـق ــود إل ــى أزم ـ ــات إنـســانـيــة
يصعب تـجــاوزهــا فــي املستقبل ،وتحديدًا
كــونـهــا بــاتــت تنخر أصـغــر جــزئـيــات حياة
السوريني .فاألزمة تترك تداعياتها الكارثية
عـلــى جميع مـسـتــويــات وأش ـكــال ومـجــاالت
الـحـيــاة اإلن ـســان ـيــة :الـعـصـبـيــة ،والـنـفـسـيــة،
ً
والـجـســديــة ،والــذهـنـيــة ،والـفـكــريــة ،وص ــوال
إلى مستويات املعيشة اليومية التي باتت
في الحضيض.
* باحث وكاتب سوري

حتى لو كانت العمليات فردية
فالمهم أن نؤسس عليها وطنيًاّ
ونجعلها تراكمية
بني تحرك الشحنة الفردية لهؤالء املقاومني،
وبني الدور الجماعي السياسي للتنظيمات
وللمجتمع بشكل عــام .أمــا االنتقاد املطلق
للواقع الفلسطيني والقوي ووعي الشهداء
األف ـ ـ ــراد ،ف ـقــد يـ ــؤدي إل ــى ال ـق ـضــاء ع ـلــى أي
شحنة داخلية حتى ملقاومة فردية.
كان من املؤسف أن تقوم السلطة الفلسطينية،
فــي إط ــار نـهــج الـتـســويــة والـتـفــريــط املتبع،
بإدانة عميلة القدس التي نفذها الشهيدان
البطالن غسان وعدي أبو جمل ،وأسفرت عن
مقتل خمسة مستوطنني .لقد كان استنكار
هــذا الفعل املقاوم البطل بدعاوى إنسانية
تنتقد قتل املستوطنني وهــم يصلون .هذه
األب ــواق التي تـنــادي بالخطاب اإلنسانوي
البائس الذي يساوي بني الضحية والجالد،
والتي طاملا قامت بشيطنة كل فعل مقاوم
مــن مـنـطـلـقــات إنـســانـيــة يـنـطـبــق عـلـيـهــا ما
يـسـمــى بـ ـ  His Master›s Voiceأي صــوت
سيده .كما قام االستعمار بشرعنة مجازره
باسم اإلنسانية ،يقوم عبيده بنفس الدور.
لــذا ،هي إنسانية العبيد .وكــل من ال يؤمن
بــال ـك ـفــاح وم ـق ــاوم ــة االس ـت ـع ـم ــار ،يستحق
ً
مـعــامـلــة ال ـع ـب ـيــد .ف ــأه ــا ب ــدع ــاة اإلنـســانـيــة
ً
الــدونـيــة! قالها مظفر الـنــواب« :أهــا بدعاة
املوضوعية ...جارتنا إسـرائيل حبيبتنا...
هي صاحبة األرض ونحن الغرباء ...وتدخل
إنسانًا وتخرج ال شــيء من اإلنسانية فيك
سوى الصمت».

ارتفعت األسعار بنسبة %173
خالل الفترة  2010ــ 2013
إل ــى  ،% 50وإل ــى  % 30فــي الـصـفــن األول
والـ ـ ـس ـ ــادس ،وأن ت ـك ــون ن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة مــن
األطـ ـف ــال دون ال ـ ـ ــ 15ض ـحــايــا ل ــأم ـي ــة .هــذا
إضافة إلى انخفاض معدل اإلملــام بالقراءة
والكتابة ضمن الفئة العمرية  15ـ  24عن
نسبة  %94.3وه ــذا يتعلق بـتــراجــع نسبة
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