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حقول املوت يف زمن ''ال�سالم''

منذ �سبعين عامًا، اأي منذ التطهير العرقي الكبير الذي اأعقب حرب النكبة 1948، والعالم العربي 

يعي�ش في �سرنقة خطاب كان ا�سمه ال�سراع العربي ــ الإ�سرائيلي، ثم �سار ا�سمه عملية ال�سالم. وفي 

الحاَلين: ال�سراع وال�سالم، �سادت مجموعة من المفاهيم التي �سار من ال�سروري اإعادة النظر فيها 

ب�سكل جذري.

هل كانت الحروب حروبًا؟ وهل قادنا ال�سالم مع اإ�سرائيل اإلى �سالم حقيقي؟ اأم اإن علينا، ونحن 

في منعطف قرار اأميركي ــ اإ�سرائيلي ي�سارك فيه النظام العربي ب�سكل علني اأو موارب ويجد غطاء له 

تقول  وقائع  علينا  ُتفر�ش  اأن  قبل  الحقيقة  عن  نبحث  اأن  الفل�سطيني،  الوطني  الم�سروع  انهيار  في 

باإنهاء فل�سطين وتاأ�سي�ش نظام تمييز عن�سري �سيكون ذروة الم�سروع الكولونيالي ال�سهيوني؟

بم�ساركة  العربية،  الدول  خا�ستها  التي  النظامية  للحروب  اأولية  قراءة  نقدم  البداية  في  تعالوا 

فل�سطينية على الأقل في حرب النكبة، لنكت�سف ما يلي:

اأوًل: اإن الحروب الثالث الأولى لم تكن حروبًا اإّل بالمعنى المجازي: قيادات الجيو�ش العربية في 

ا خا�سعة لحكومات ''�سديقة لبريطانيا''. 
ّ
ا بيد البريطانيين ب�سكل مبا�سر، واإم

ّ
حرب 1948 كانت اإم

والبريطانية،  الفرن�سية  الإمبراطوريتين  لأفول  الختامي  الجزء  فكانت   1956 ال�سوي�ش  حرب  ا 
ّ
اأم

وكانت اإ�سرائيل تلعب اآخر جولتها قبل اأن تلتحق نهائيًا بالإمبراطورية الأميركية ال�ساعدة. حرب 

ال�سوي�ش ل يمكن اأن نح�سبها جزءاً من ال�سراع العربي ــ الإ�سرائيلي اإّل من �سمن قراءة هذا ال�سراع 

فكانت  ال�ستة،  الأيام  حرب  اأو   ،1967 يونيو  ــ  حزيران  حرب  ا 
ّ
اأم الوطني.  التحرر  اأجل  من  كن�سال 

يكن  ولم  ال�ستخباراتية،  ال�ستبدادية  بنيته  اأ�سير  كان  العربي  القومي  الم�سروع  اأن  �سارخًا  اإعالنًا 

يملك قيادة ع�سكرية حقيقية، فكانت الحرب اأ�سبه بالف�سيحة.

الأول/اأكتوبر  ت�سرين  حرب  هي  الحرب  ا�سم  عليها  نطلق  اأن  يمكن  التي  الوحيدة  الحرب  ثانيًا: 

الحرب،  لكن  اإ�سرائيل،  في  الهلع  القناة،  عبور  بعد  بارليف  خط  اقتحام  مفاجاأة  اأثارت  وقد   ،1973

مثلما ر�سمتها القيادة ال�سيا�سية الم�سرية، وكما حدث على اأر�ش الواقع، قادت اإلى ن�سف انت�سار.

ثالثًا: كانت حرب ت�سرين الأول/اأكتوبر 1973 هي اآخر الحروب التي خا�ستها الجيو�ش العربية 

النظامية �سد اإ�سرائيل، وبعدها بداأت عملية �سالم معقدة، من كامب دايفيد اإلى اأو�سلو اإلى وادي عربة، 

وهي عملية بات من الوا�سح اأن اأطرها مثلما ارت�سمت في كامب دايفيد واأو�سلو، لن ت�سل اإلى ت�سوية 

فل�سطيني، من  ذاتي  اإطار حكم  تتجاوز  لم  الت�سوية  اأق�سى وعود  لأن  الفل�سطينية،  للق�سية  تاريخية 

�ش اأو 
ّ
 بالتو�سع ال�ستعماري ال�ستيطاني، الأمر الذي يعني اأن هذا ال�سالم الموعود لن يعو

ّ
دون الم�ش

�سلح �سيئًا من الواقع الكارثي الذي يعي�سه ال�سعب الفل�سطيني.
ُ
ي

والدم  الحرب  المنطقة من مناخ  لتخلي�ش  ال�سالم �سرورة  باأن  الأ�سا�سي  الفترا�ش  تعالوا نقبل 

الذي تعي�سه منذ �سبعين عامًا.

تجّلت في  مثلما  ال�سالم  ونعدد مكا�سب  الحرب،  اأن نح�سي خ�سائر  البداية  علينا في  لكن مهاًل، 

الواقع.

ني بها ال�سعب الفل�سطيني لأنها خارج �سفقة ال�سالم، بل 
ُ
لن نحت�سب هنا الخ�سائر الكارثية التي م

نيت بها الجيو�ش العربية، وهنا �ستك�سف لنا الأرقام عن حقيقة 
ُ
تعالوا نبداأ بالخ�سائر الب�سرية التي م

قرابة  اإليها  ي�ساف  الأربع،  الإ�سرائيلية  ــ  العربية  الحروب  في  العربية  الجيو�ش  فخ�سائر  مذهلة. 
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15.000 من المقاتلين الفل�سطينيين خالل حرب النكبة، و�سلت اإلى نحو 72.000 قتيل، بينما بلغت 

الخ�سائر الع�سكرية الإ�سرائيلية خالل الحروب نف�سها 23.000 قتيل تقريبًا.

)هذه اأرقام تقريبية، يجب اأن ي�ساف اإليها اأرقام الأ�سرى والمعوقين والمفقودين(.

طبعًا، اإن اأرقام خ�سائر الحروب ل ُتحت�سب فقط عبر اأرقام الجنود القتلى، بل يجب احت�ساب الدمار 

ال�سيا�سية  البنى  في  تاأثيرها  نن�سى  اأن  دون  من  اأي�سًا،  يرافقها  الذي  والقت�سادي  العمراني 

والجتماعية والنف�سية.

الفكرة التي نحاول طرحها انطالقًا من ظاهرة جزئية هي الخ�سائر الب�سرية، تتمحور حول الدعوة 

على  الإ�سرائيلية  الحروب  نِه 
ُ
ي لم  ال�سالم  اأن  لنكت�سف  ال�سالم،  بخ�سائر  الحرب  خ�سائر  مقارنة  اإلى 

الفل�سطينيين والعرب؛ لحظوا هنا اأنه �سار لزامًا علينا ا�ستبدال تعبير الحرب العربية ــ الإ�سرائيلية 

وي�سّنها  �سّنها  الحروب  من  م�سل�سل  لأنها  واللبنانيين،  الفل�سطينيين  على  الإ�سرائيلية  الحرب  بتعبير 

اأ�سكاًل  واتخذت   ،1982 اجتياح  في  بداأت  حروب  وهي  مقاومة،  �سعبية  قوى  على  نظامي  جي�ش 

متعددة من احتالل ال�سريط الحدودي اللبناني، اإلى اجتياح ال�سفة الغربية ومخيماتها، اإلى الحروب 

المتوا�سلة على غزة.

 فل�سطين والفل�سطينيين قلياًل، فماذا تقول لنا م�ساريع ال�سالم؟
َ

تعالوا نن�ش

في حمى الإعداد لهذا ال�سالم ُقتل في الحرب الأهلية اللبنانية 120.000 �سخ�ش.

الحروب  زمن  ببداية  اإعالنًا  كان  اإ�سرائيل  مع  ال�سراع  الن�سحاب من  كاأن  القتل،  وتوالت حقول 

الأهلية العربية، ومرحلة الحروب الحمقاء: من الحرب العراقية ــ الإيرانية، اإلى اجتياح الكويت، اإلى 

احتالل العراق، اإلى تهاوي �سرعية الأنظمة العربية في حقول القتل والدم المتوا�سلة منذ �سبعة اأعوام.

اليمن؛  ليبيا؛  �سورية؛  العراق؛  الجزائر؛  ال�سحايا من قتلى ومفقودين ولجئين:  اأعداد  ن يجمع 
َ
م

البحرين؛ واإلى اآخر ما ل اآخر له؟...

ما هذا ال�سالم الذي لم يكن �سوى مدخل العالم العربي اإلى الجحيم؟

وماذا ربحنا من هذا ال�سالم ومن وعوده الخادعة؟

الفكرة التي نحاول التمهيد لها كم�سروع ثقافي �سيا�سي يمكن اأن يتحول اإلى ملف كامل في اأحد 

بالبديهيات:  اأ�سبه  تكرارها  �سدة  من  �سارت  وهمية  افترا�سات  محاكمة  هي  المقبلة،  اأعدادنا 

اإعادة نظر  اإلى  اإلى تدمير المنطقة العربية يحتاج  ــ الإ�سرائيلي قاد  اأن ال�سراع العربي  فالفترا�ش 

على م�ستويين:

كغطاء  ال�ستبدادية،  الأنظمة  فر�ستها  التي  ب�سيغه  ال�سراع  خطاب  قراءة  هو  الأول  الم�ستوى 

اأيديولوجي ــ �سيا�سي لال�ستبداد، ثم التخلي عنه عندما لح في الأفق اأنه يهدد بقاء هذه الأنظمة اإذا 

ا�ستمر حتى ولو على م�ستوى الخطاب.

من  اأو  الحرب  من  تكلفة  اأكثر  ال�سالم  فهذا  �سالمًا،  مي 
ُ

�س ما  تكلفة  قراءة  هو  الثاني  الم�ستوى 

جولتها المتعددة.

كيف اإذاً يكون ال�سالم هدفًا؟ هل ذهب النظام العربي اإلى تفككه ال�سامل نتيجة عجزه عن خو�ش 

للموت  حقول  اإلى  كلها  العربية  الجغرافيا  ل 
ّ
فحو فيه،  تخا�ش  اأن  يجب  الذي  المكان  في  الحرب 

والأ�سى؟

اإن البحث عن الحقيقة هو واجبنا، فاإذا لم نكن قادرين على الت�سرف كمواطنين �سالحين ندافع 

عن وجودنا وبقائنا، فاإن واجبنا هو اأن نكون على الأقل مثقفين يبحثون عن الحقيقة ويعلنوها مهما 

يكن الثمن. 

اليا�س خوري


