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املقاومة املتعددة
ما هي فرص التقاء أشكال
ّ
ض ـم ــن مـ ـش ــروع وطـ ـن ــي؟ ق ــد ي ـل ــخ ــص ه ــذا
السؤال مسعى هذا العدد.
إن التاريخ السياسي للقضية الفلسطينية
هو أيضًا تاريخ أشكال املقاومةّ ،
تطورها أو
ً
تراجعها ،والعالقات في ما بينها ،تكامال أو
تنافرًا ،وما حققته وما أخفقت في تحقيقه
حتى اآلن.
ويـ ـسـ ـت ــدع ــي شـ ـك ــل ال ـ ـهـ ـ ّـبـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
األخيرة بحثًا ومراجعة في أشكال املقاومة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ـل ــى مـ ــدى قـ ــرن ك ــام ــل .وإذ

ت ــذه ــب آراء إل ــى أن ث ـمــة اب ـت ـك ــارًا ف ــي شكل
ّ
املـ ـق ــاوم ــة ب ــال ـس ــك ــن ي ــرب ــك امل ـح ـت ــل وي ـب ـ ّـدد
س ـيــاج األمـ ــان ح ــول وجـ ــوده االسـتـعـمــاري؛
إال أن آراء أخ ــرى –ال تـخـتـلــف عـ ًلــى تثمني
التضحيات -تذهب إلى أن مراوحة في شكل
َ
ً
املقاومة تحول دون أن تكون فعال جماعيًا
ً
شامال يحقق أهدافه السياسية ،وال سيما
م ــع واقـ ــع ال ـت ـف ــوق ال ـت ـق ـنــي ال ـع ـس ـكــري لــدى
املـسـتـعـ ِـمــر .وإن ك ــان مــن الـصـعــب إغ ـفــال أن
مــا يـعـتـبــره الـبـعــض «م ـقــاومــة يــائـســة» هو
ّ
«التفوق» من خالل تبديد
أيضًا تبديد لهذا
ُ ّ
أمـ ــان امل ـس ـت ـعـ َـمــرة ،و»األمـ ـ ــن» ك ـمــا تـعــلـمـنــا
دروس التاريخ هو شرط إدامــة االستعمار.

فمنذ دخول االحتالل اإلنجليزي لفلسطني
عــام  1917والـشـعــب الفلسطيني يستنطق
أشكال املقاومة مع اتضاح مالمح املشروع
الصهيوني وفرضه على األرض باالحتالل
العسكري ،وهــي أشكال انطلقت من الدفاع
عــن األرض والهوية وتـطـ ّـورت إلــى نــوع من
العمل الفدائي في ستينيات القرن العشرين،
واملقاومة الشعبية والعمل السياسي على
مدار قرن كامل.
ل ـق ــد أدى اخـ ـت ــاف م ــواق ــع وظ ـ ـ ــروف أب ـن ــاء
الـشـعــب الفلسطيني ،خــاصــة بـعــد النكبة،
إلى اختالف أشكال وأدوات املقاومة ،ونشأ
ما يمكن تسميته معادلة التنافر والتكامل

ب ــن أش ـك ــال امل ـق ــاوم ــة .وإن ح ـصــل ت ـجــاوب
طفيف في الثمانينيات والتسعينيات مع
أفكار النضال الالعنفي بنماذجها املختلفة،
ال ـج ـنــوب أفــري ـق ـيــة وال ـه ـنــديــة وغ ـي ــره ــا ،إال
أن شـعــورًا عامًا انعكس فــي النقاشات بأن
هذا الشكل ُيضعف أشكال املقاومة األخرى
وي ـن ـت ـق ــص مـ ــن م ـش ــروع ـي ـت ـه ــا فـ ــي ال ــوع ــي
الجمعي.
نسعى في هذا العدد من «فلسطني العربي
الـجــديــد» إلــى مــراجـعــة مــراحــل مــن املقاومة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة واألش ـ ـك ـ ــال الـ ـت ــي ت ـب ـل ــورت،
ً
صـ ـع ــدت أو ت ــراجـ ـع ــت ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى شـكــل
املقاومة الراهن.

فلسطين
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إذا كانت المقاومة الشعبية والالعنفية تكرس رفض السلطة االستعمارية ،فإنها من جهة
أخرى تُنشط الفئات االجتماعية التي ال تستطيع حمل السالح بشرط أن تدرك أن هذا التدبير
المقاوم له حدوده ،وعالقته المنسجمة مع المقاومة العنفية التي ال يمكن إسقاطها
ِ
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تعدد
ما بقي االستعمار الصهيوني جاثمًا في فلسطين .من هذا المنظور تأتي أهمية
ّ
أشكال المقاومة ،وأن المقاومة الشعبية ال تقل أهمية عن المقاومة العنفية كتدبير قتالي
للحيلولة دون تحولها إلى تدبير جهازي سلطوي مفصول عن الناس

كيف نعيد
المقاومة إلى الناس
عياد البطنيجي

ي ـع ــال ــج الـ ـمـ ـق ــال إش ـك ــال ـي ــة الـ ـع ــاق ــة بـيــن
السلطة الكولونيالية وأشـكــال المقاومة
ف ــي ال ـس ـيــاق الـفـلـسـطـيـنــيُ .
وب ـن ــي الـمـقــال
على مقولة تــرى أن العالقة بين السلطة
وأشـكــال المقاومة هــي مــن جنس العالقة
ال ـضــروريــة ،مما ينفي عنها االعتباطية
واإلرادوي ـ ــة فــي آن .إذ ب ــات مــن بديهيات
القول إن العالقة بين السلطة والمقاومة
هي عالئقية وليست جوهرية .وبالتالي
فإن طبيعة العالقة بين السلطة والسكان
هــي مــا ي ـحــدد شـكــل الـمـقــاومــة فــي نهاية
ال ـم ـط ــاف .ب ـع ـب ــارة أخ ـ ــرى ،إن ال ـم ـقــاومــة
بــال ـح ـجــر أو بــال ـس ـك ـيــن أو ب ــال ـم ـق ــاع أو
بــالـصــاروخ أو باألساليب الالعنفية هي
مسألة مركبة :عالئقية بــالـضــرورة .وهو
م ــا ي ـن ـفــي الـ ـسـ ـج ــال ال ــوهـ ـم ــي ال ـ ــذي يـقــع
فـيــه بـعــض الفلسطينيين حـيــن ُيـفــاضــل
بـيــن أش ـكــال ال ـم ـقــاومــات ،وكــأن ـهــا مسألة
ذاتوية أو رغبوية مما يجوهر المقاومة
ويخرجها عن سياقها .يبدو هذا التصور
كأن المقاومة ذات مستقلة مكتفية بذاتها،
ذاتية التشكيل وتتحرك من موقع متعال
ال ت ـت ــأث ــر ب ــال ـس ـي ــاق ال ـم ـع ـق ــد ،وب ـخــاصــة
طـبـيـعــة عــاق ـت ـهــا بــال ـس ـل ـطــة .وب ـ ــذا تـبــدو
مـســألــة إرادة أو رغـبــة؛ أي أن امـتــاك نية
ال ــرد /الـمـقــاومــة يكفي لـيـخــرج الـفـعــل من
حيز النية إلى الخارج بصرف النظر عن
العالقة المركبة التي تحدد الشكل واألداة.
وهـ ــذا مـنـظــور ي ـت ـجــاوز مـنـطــق الـعــاقــات
المتداخلة والمركبة بين أشكال المقاومة
وع ــاق ــات ال ـق ــوة االس ـت ـع ـمــاريــة م ــن جـهــة،
وعالقة المقاومة بالسكان من جهة أخرى.
وعليه ،وفق هذا االقتراب يرتبط مستوى

تعددية
الحركة الوطنية
ال ّ
تتكون حركة التحرر الوطني من حركة
سياسية أو تيار أيديولوجي واحد ،ولكنها
ّ
تتكون من حركات متعددة .وكانت التعددية
الفصائلية الفلسطينية ممكنة في حالة
حركة التحرر ألن القاسم املشترك بينها هو
املقاومة ضد االحتالل ،واعتبرت الخالفات
األيديولوجية ما دون ذلك خالفات ثانوية.
كما أن مرحلة حركة التحرر الوطني تفرض
أنماطا من العمل السياسي ناتجة عن حالة
الصراع مع االستعمار أو االحتالل ،وتكون
املقاومة في صلب الفعل السياسي لحركة
التحرر ،من دون أن تشكل غاية لذاتها ،بل
وسيلة وأداة لتحقيق برنامج سياسي تقرره
حركة التحرر الوطني للوصول إلى حالة
الدولة واالستقالل

ً
العنف وكثافته طرديا بمستوى انفصال
ال ـس ـل ـطــة ع ــن الـ ـن ــاس .وفـ ــي ن ـفــس الــوقــت
تـ ـتـ ـح ــدد أشـ ـ ـك ـ ــال الـ ـمـ ـق ــاوم ــة وأدوات ـ ـ ـهـ ـ ــا
بـمـسـتــوى انـفـصــال الـسـلـطــة عــن الـسـكــان.
فلوال االنسحاب اإلسرائيلي من غزة عام
 2005مــا ظ ـهــرت تـقـنـيــات قـتــالـيــة جــديــدة
مـثــل ال ـصــواريــخ وح ـفــر األن ـف ــاق كـتــدابـيــر
قـتــالـيــة فلسطينية غــزيــة أمـلـتـهــا ظــروف
ً
«االنسحاب أحــادي الجانب» .وهو أيضا
م ــا يـشـكــل أح ــد ال ـم ـت ـغ ـيــرات الـتـفـسـيــريــة-
م ــع وج ـ ــود م ـت ـغ ـي ــرات أخ ـ ــرى ال يـسـعـنــا
الـمـقــام لــذكــرهــا -الرت ـفــاع مستوى العنف
االس ـت ـع ـم ــاري ض ــد ق ـط ــاع غ ــزة م ــن جـهــة،
وتطوير التدابير القتالية للمقاومة من
جهة أخــرى .في المقابل يختلف المشهد
ف ــي الـضـفــة الـغــربـيــة حـيــث كـثــافــة العنف
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ،أقـ ــل إذ م ــا زال االح ـت ــال
ً
ً
م ـحــاي ـثــا ل ـل ـنــاس ومـ ـت ــواج ــدا بـيـنـهــم من
خ ــال الـحــواجــز ومــزاحـمــة المستوطنين
لألحياء الفلسطينية ،وغيرها من تقنيات
ال ـس ـي ـطــرة ال ـت ــي ل ــم تـنـفـصــل ع ــن الـسـكــان
هناك .إن مستوى العنف االستعماري ضد
الـسـكــان الـمـقــاومـيــن فــي الـضـفــة أدن ــى من
غــزة ،حيث يعتمد على رصــاص المطاط
وال ـ ـحـ ــي وقـ ـن ــاب ــل ال ـ ـغـ ــاز ،ف ـل ـي ـســت ه ـنــاك
طــائــرات إف  16وقــذائــف مدفعية وغيرها
م ــن األس ـل ـحــة الـثـقـيـلــة ال ـتــي يستخدمها
االحتالل الصهيوني ضد مدينة غزة .في
المقابل فــإن أشكال المقاومة وتدابيرها
ً
أيـ ـض ــا م ـخ ـت ـل ـفــة ،وت ـ ـتـ ــوزع ع ـل ــى أش ـك ــال
مـتـعــددة :الـمـقــاومــة الشعبية ،والمقاومة
العنفية كالحجر أو السكين أو المقالع
أو الزجاجات الحارقة وإشعال اإلطــارات،
وف ــي بـعــض ال ـحــاالت االشـتـبــاك بــاأليــدي،
وه ــي كـلـهــا أدوات بـسـيـطــة وغ ـيــر مكلفة
تــؤثــر ف ــي ال ـع ــدو ،وت ـع ــوض م ـي ــزان الـقــوة
المختل وتفوقه العسكري.
وهـ ـ ـك ـ ــذا ،إن تـ ـن ــوع ردود ف ـع ــل ال ـس ـك ــان
ً
الـمـسـتـعـ َـمــريــن يختلف ارت ـبــاطــا بمتغير
انفصال السلطة .في غزة باتت المقاومة
ً
أكثر عنفا محصورة في رشقات الصواريخ
ضد البلدات االستعمارية فحسب .وهذا
قيد من قدرة المقاومة وحدد شكلها حيث
ً
ً
ب ــات مـحـصــورا فــي شـكــل أح ــادي تقريبا.
وانـفـصــال سلطة االح ـتــال عــن غــزة جعل
ً
الـمـقــاومــة أق ــل م ـنــاورة وأك ـثــر عـنـفــا حيث
ب ــات ــت أداة ال ـس ـك ـيــن مـسـتـحـيـلــة كـتــدبـيــر
قـتــالــي .فــي الـمـقــابــل وبــالــرغــم مــن اعتماد
ال ـع ــدو عـلــى ال ـق ــوة ال ـجــويــة ض ــد غ ــزة ،إال
أنــه غير قــادر فــي نفس الــوقــت على حسم
الـمـعــركــة لـصــالـحــه مـمــا ي ـعــزز تناقضات
المجتمع الصهيوني.
أما بخصوص الفلسطينيين في األراضي
ً
ً
المحتلة عــام  1948فنجد شـكــا مختلفا
ع ــن غ ــزة وال ـض ـف ــة ،يـعـتـمــد ع ـلــى الـنـضــال
المدني والحقوقي والسياسي وقد يتطور
إلــى عصيان مــدنــي وغـيــر ذلــك مــن أدوات
ال ـم ـقــاومــة كــاالح ـت ـجــاجــات وال ـت ـظــاهــرات
والـ ـتـ ـه ــرب م ــن دفـ ــع ال ـض ــري ـب ــة إلـ ـ ــخ .وق ــد
نتحفظ عـلــى بعضها ،مـثــل الــرهــان على
إح ـ ــداث الـتـغـيـيــر ف ــي ع ــاق ــات ال ـق ــوة بين
الـمـسـتـعـ ِـمــر وال ـم ـس ـت ـعـ َـمــر م ــن داخـ ــل قبة
الكنيست كما يتوهم البعض حيث ال يمت
هذا األسلوب الى المقاومة الجادة بصلة.
لكن من غير الممكن في هــذا الغضون أن

¶ طغيان إرادة السلطة
على اإلرادة الشعبية
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ف ــي تــركـيــب الـتـمـفـصــل أو ال ـتــداخــل حيث
«الرغبة في الطاعة» (فوكو) أو إلى سلطة
ً
باطنة تستدعى محليا أو خارج مستبطن
(م ـي ـت ـش ــل) ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـج ـعــل الـسـلـطــة
ً
تبنى محليا وهو ما يجعل كافة حركات
المقاومة في نفس الوقت حركات سلطة
سلطوية ال حركات مقاومة.
ً
ممارسا
مشكلة هذا المنظور حين يكون
ف ــي ال ـس ـيــاق ال ـكــولــون ـيــالــي ،حـيــث يجعل
حــركــات الـمـقــاومــة مـتـسـيــدة عـلــى الـنــاس.
وإال ك ـي ــف ن ـف ـســر س ـه ــول ــة ت ـحــول ـهــا إل ــى
حركات سلطوية ،وهو ما يشكل المقدمة

لنمو بذور الدولة في صيرورة الثورة قبل
إن ـجــاز مهمة الـتـحــريــر .ون ـمــوذج منظمة
التحرير مــاثــل أمــامـنــا .إن تـحــول حركات
المقاومة بما هي فعل جماعي شامل إلى
جـهــاز قـتــالــي مـتـعــال عــن الـسـكــان ويـنــوب
عنهم يجعلها أقرب إلى حركات سلطوية
منها إلى حركات مقاومة تسعى لتحرير
اإلنسان من االضطهاد ،وهذا ما يفسر أن
الدولة في السياق الكولونيالي بزغت من
رحم حركات المقاومة.
كما وقعت في هذا الشرك منظمة التحرير
وحــركــة فـتــح ،والـخـشـيــة أن يـعــاد إنتاجه

مـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى مـ ــن ِق ـ ـبـ ــل حـ ــركـ ــة ال ـم ـق ــاوم ــة
(حماس) بما أنها أصبحت سلطة وجهازا
بـيــروقــراطـيــا كـمــا يــراهــا ال ـنــاس فــي غــزة،
مما يكرس منطق سيادة األقــوى ويحيل
أفـعــال الـمـقــاومــة إلــى أفـعــال سلطة تمسك
ب ـهــا ط ــائ ــع ن ـخ ـبــويــة مـتـعــالـيــة متطبعة
ب ـط ــاب ــع االسـ ـتـ ـق ــال الـ ــذاتـ ــي ال ـم ـط ـلــق عــن
المجتمع الــذي أنتجها لتصبح غاية في
ذات ـهــا وتـمـســي آل ــة قـمــع وام ـت ـيــازات (فتح
ً
والمنظمة نموذجا) لها منطقها الخاص
ومـصــالـحـهــا ال ـخــاصــة ،وت ـسـ ّـيــر عالقتها
بالناس وفق مبدأ األمر والطاعة .بانقسام

المجتمع إلى حاكم ومحكوم في صيرورة
ال ـ ـثـ ــورة ،ت ــدخ ــل ال ـم ـقــاومــة ف ــي ضـ ــرب من
التسلط واالستبداد بعد أن تستدخل إلى
مجتمع المقاومة عادة الطاعة المستبطنة
وب ـع ــد ت ـحــول ـهــا إلـ ــى س ـل ـطــة م ـت ــرك ــزة في
ط ـل ـي ـعــة م ـت ـع ــال ـي ــة .وه ـ ــذا بـ ــرأيـ ــي خ ـيــانــة
المنطق الـتـحــرري لـلـمـقــاومــات ،ويجترح
استراتيجيات السلطة الحديثة لمراقبة
الناس وضبطهم ،ويدخلها في ضرب من
التسلط واالسـتـبــداد والقمع واالنضباط
المفروض .إن فعل المقاومة كفعل جماعي
ش ــام ــل ي ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن دوام ـ ــة

الثنائية الحديثة ومــا بعد الـحــديـثــة ،أي
ثـنــائـيــة س ـل ـطــة /م ـق ــاوم ــة ،ح ـيــث األخ ـيــرة
مـلـتـحـمــة ف ــي ال ـ ــذات الـجـمــاعـيــة ب ـمــا هــي،
أي المقاومة مـشــروع جماعي شامل مما
يحيط بها بسياج يحميها مــن االن ــزالق
إل ــى ح ــرك ــات س ـل ـطــويــة .إن ه ــذا االنـ ــزالق
يجعلها نتاج السلطة وتشخيصا لها كما
يــرى «ثيموتي ميتشل» ،مــن حيث شرط
صالحية منظوره ،وبالتالي فهي استمرار
ل ـم ـن ـط ــق الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،ومـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـخ ـصــم
بالدخول في حقله .وهذه ليست بمقاومة
على اإلطالق بل أقرب إلى منطق السلطة.
وهو تمثيل لمنطق السلطة الحديثة التي
أسست لفكرة انفصال السلطة عن الناس،
وهو االنفصال الذي دشن الذات المتعالية
ع ــن ال ــوج ــود الـمـشـتـقــة م ــن اإلرادة حيث
أسست الستراتيجيات القمع واالستثناء
والضبط والتحكم مما يحيل إلى «الحياة
العارية» و«اإلنسان المستباح» كما يقول
ج ــورج ــو أغــام ـب ـيــن .وه ــو م ـصــدر الـتــوتــر
بـيــن ال ـمــركــز الـسـيــاســي وب ـيــن الـمـجــاالت
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ب ـيــن ال ـب ـن ـيــان االج ـت ـمــاعــي
وال ـب ـن ـيــان ال ـس ـل ـطــوي ال ــدوالن ــي الـحــديــث
القائم على مـبــدأ الـسـيــادة المطلقة .ومن
ً
هنا ال أجــد حــرجــا فــي الـقــول إن اإلره ــاب
هـ ــو أع ـ ـلـ ــى مـ ــراحـ ــل ال ـ ـحـ ــداثـ ــة (الـ ـح ــداث ــة
والهولوكوست عند زيجمونت باومان).
وفي السياق الكولونيالي تتمثل الخطورة
فــي إع ــادة إن ـتــاج حــركــات الـمـقــاومــة لهذا
المنطق السياسي :سلطة غير متصالحة
م ــع الـ ـن ــاس وم ـن ـف ـص ـلــة ع ـن ـهــم وك ـتــدب ـيــر
قـتــالــي م ــأخ ــوذ بـفـكــرة ال ـج ـهــاز بالمعنى
األغامبيني (نسبة إلــى الفقيه اإليطالي
جورجو أغامبين) .وتجربة تحول حركات
ال ـم ـقــاومــة ف ــي ال ـس ـيــاق الـفـلـسـطـيـنــي إلــى
ح ــرك ــات س ـل ـطــويــة ي ـك ـشــف أن ال ـس ـل ـطــة/

الــدولــة افـتــراض صــوري متحكم بتالبيب
ح ــرك ــات ال ـم ـق ــاوم ــة ال ـس ـل ـطــويــة كـتــألـيــف
عـقــانــي بــاطـنــي بـلـغــة الـبـنـيــويــة حـتــى ال
ي ـف ـلــت واق ـ ــع ال ـس ـك ــان م ــن هـيـمـنــة ال ـقــوى
النظامية التي كانت حركات مقاومة في
األمس وأصبحت حركات سلطوية اليوم.
من هذا المنظور تأتي أهمية ّ
تعدد أشكال
المقاومة ،وأن المقاومة الشعبية بما هي
تعميم لمنطق المقاومة ال تقل أهمية عن
المقاومة العنفية كتدبير قتالي للحيلولة
دون تحولها إلى تدبير جهازي سلطوي
مفصول عن الناس .فــإذا كانت المقاومة
الشعبية والالعنفية تكرس رفض السلطة
ُ
االستعمارية ،فإنها من جهة أخرى تنشط
الفئات االجتماعية التي ال تستطيع حمل
ال ـســاح بـشــرط أن ت ــدرك أن ه ــذا التدبير
ـاوم لــه ح ــدوده ،وعالقته المنسجمة
الـمـقـ ِ
مـ ــع الـ ـمـ ـق ــاوم ــة ال ـع ـن ـف ـي ــة الـ ـت ــي ال يـمـكــن
إسقاطها ما بقي االستعمار الصهيوني
ً
جــاثـمــا فــي فلسطين .وبـمــا يـحــافــظ على
توسيع نطاق مقاومة االستعمار عوض
أن تتحول إلــى كــائـنــات سلبية تــركــن في
أثـنــاء مقاومتها لالضطهاد الصهيوني
إل ــى نـخـبــة قــد تـنــزلــق مــن ج ــراء استتباع
ال ـنــاس لـهــا وإنــابـتـهــا عـنـهــم إل ــى حــركــات
سلطوية .هنا أهمية المقاومة الشعبية
والــاعـنـفـيــة كـسـيــاج حـمــايــة ي ـحــول دون
ان ــزالق الـمـقــاومــة العنفية المحترفة إلــى
ج ـهــاز سـلـطــوي مـتـعــال ع ــن ال ـن ــاس .ومــن
جهة أخرى ُيسقط تهمة اإلرهاب عن فعل
المقاومة بما هي فعل شامل غير محصور
ف ــي نـخـبــة مـحـتــرفــةُ ،
وي ـظ ـهــر للجميع أن
َ
المقاومة هي الناس المستعمرون.
ك ـم ــا ُي ـص ـع ــب هـ ــذا ال ـم ـن ـطــق ع ـل ــى ال ـع ــدو
اقتالع المقاومة ،ويبث في صفوفه اليأس
واإلحـبــاط لفشله في السيطرة على ذهن
َ
المستعمرين من خــال عمليات التطبيع
وترويض الذات الفلسطينية كما يتكشف
مع الهبة الفلسطينية في الضفة والقدس
في هذه الغضون ،حيث تنتشر على أوسع
نطاق شعبي فاصطدمت أجهزة السلطة
االستعمارية بحائط حــديــدي منيع أمــام
مقاومة «الناس العاديين».
إن التركيز على المقاومة كجهاز مقاتل
محترف ونخبوي فحسب يحيل اآلخرين
إل ــى الـتـقــاعــس ،ويـشـعــرهــم ب ــأن المقاومة
وفـعــل المواجهة ليسا مــن اختصاصهم،
وي ـت ـي ــح إم ـ ـكـ ــان احـ ـتـ ـك ــار زم ـ ــن ال ـم ـعــركــة
وشكلها وفــق حسابات فصائلية ضيقة
ك ـم ــا ت ـف ـع ــل ح ــرك ــة حـ ـم ــاس فـ ــي غ ـ ــزة مــع
حركات المقاومة األخــرى .وهــو ما يؤدي
الـ ــى اس ـت ــاب ال ـف ـعــل ال ـن ـضــالــي وح ـصــره
في نخبة تتسيد على الناس ،األمــر الذي
يمثل مقدمات لبذور السلطة والدولة من
رحم الثورة المحجوبة داخلها ،ويساهم
ف ــي تـحــويــل ع ــاق ــات ال ـص ــراع الـتـنــاحــري
إلــى عــاقــة إجــرائـيــة تقنية بما ينحي ما
ه ــو أسـ ــاس ف ـي ـهــا .وم ــن ال ــاف ــت ف ــي هــذا
الـسـيــاق أن ت ـحـ ّـول حــركــات الـمـقــاومــة الــى
حــركــات سلطوية قبل أن تنجز التحرير
يــأتــي عـلــى ح ـســاب الـتـمـســك بــأســاسـيــات
ال ـص ــراع والـقـضــايــا ال ـجــوهــريــة .وتـجــربــة
المفاوضات بين المنظمة وإسرائيل خير
دل ـي ــل ع ـلــى ذلـ ــك ،ح ـيــث تـتـمـســك األخ ـي ــرة
بـضــرورة الــوصــول الــى اتفاقيات مؤقتة،
وتأجيل القضايا الجوهرية في الصراع
ألنها توقف التقدم والوصول إلى تدابير
ثــانــويــة إل ــى أن تــأتــي الـلـحـظــة المناسبة
ل ـم ـعــال ـجــة ال ـق ـضــايــا «الـ ـكـ ـب ــرى» ال ـت ــي لن
تأتي أبــدا .فالتقسيم الزمني والجغرافي،
وتقسيم قضايا الصراع إلى قضايا كبرى
وأخـ ــرى ص ـغ ــرى ،ثــانــويــة ورئ ـي ـس ـيــة ،هو
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات اس ـت ـع ـمــاريــة صـهـيــونـيــة
لن تجد لها في الجانب اآلخــر أفضل من
ح ــرك ــات م ـقــاومــة سـلـطــويــة ل ـهــا منطقها
ال ـخ ــاص تـتـخـفــى وراء س ـت ــار ال ـم ـقــاومــة.
وهو يمهد لبزوغ بيروقراطيات كئيبة من
رحم حركات التحرر الوطني والتحول إلى
أجهزة قمع بالرغم من القيم العادلة.
(باحث فلسطيني /غزة)

مسار

ثنائية السلطة والمقاومة :ال دولة ،ال حركة تحرر
يمكن القول إن ثنائية السلطة
والمقاومة التي ضربت حركة
فتح انعكست على الحركة
الوطنية الفلسطينية ،بما فيها
قوى اليسار وحركة حماس
مهند مصطفى

يفترض هــذا املـقــال بــدايــة أن تــأزم النظام
السياسي وحركة التحرر الفلسطينية هو
نتيجة التقاطع الحاصل بني حالة حركة
التحرر الوطني وبــن حالة الــدولــة ،حيث
نـتـجــت عــن ه ــذا الـتـقــاطــع حــالــة سياسية

تتمثل فــي غـيــاب حــركــة الـتـحــرر الوطني
مــن جهة ،وغـيــاب الــدولــة مــن جهة أخــرى،
أي حالة ليست بحركة تحرر وال دولة ،فال
هي حملت معها إيجابياتهما وال تركت
سـلـبـيــاتـهـمــا ،حـيــث أن ال ـحــركــة الــوطـنـيــة
الفلسطينية فـقــدت مــواقــع حــركــة التحرر
ول ــم ت ـصــل إل ــى ُح ــال ــة ال ــدول ــة .وســاهـمــت
ح ــال ــة ال ـس ـل ـطــة املـ ـش ــوه ــة واملـ ـق ــاوم ــة فــي
ظــل الـسـلـطــة فــي تــأسـيــس مجتمع مدني
فلسطيني ،لم يدفع نحو املقاومة الشعبية
بل اندمج في قواعد اللعبة ملجتمع مدني
بغياب الــدولــة .وقــد نتج عــن هــذه الحالة
ق ـيــام سـلـطــة وط ـن ـيــة فـلـسـطـيـنـيــة ل ــم تكن
دولة وال حالة مقاومة ،ولعبت مؤسسات
املـجـتـمــع امل ــدن ــي ف ــي ه ــذه امل ـســاحــة دورا
كبيرا في ظل الفراغ السياسي «الدولتي»

في املجتمع الفلسطيني .وإذا كان املجتمع
املدني هو ضــرورة من ض ــرورات التحول
الديمقراطي ،فان ذلك يتم في ظل الدولة،
ح ـيــث تـلـعــب مــؤس ـســات املـجـتـمــع املــدنــي
دور الــوسـيــط بــن الــدولــة وبــن املجتمع،
لكن في الحالة الفلسطينية ،حالة غياب
الـ ــدولـ ــة ،فـ ــإن امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ج ـ ــاء ،كما
يقول عزمي بشارة «مع ضمور شديد في
السياسة واملجتمع عقب أزمة االنتفاضة...
ث ــم أف ــول ـه ــا ونـ ـج ــاح إس ــرائ ـي ــل ف ــي فــرض
شــروط الهزيمة على السياسة واملجتمع
الفلسطينيني ممثلني بقيادتهما الشرعية
والتاريخية ،م .ت .ف».
ضـ ــربـ ــت ثـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة
ب ــداي ــة حــركــة ف ـتــح ،ال ـتــي أطـلـقــت ال ـثــورة
الفلسطينية وقادتها لعقود ،وذلــك بعد

اتفاق أوسلو .ويمكن القول دون مبالغة
إن ثنائية السلطة واملقاومة التي ضربت
حركة فتح انعكست على الحركة الوطنية
الفلسطينية ،ففتح كــانــت حـتــى أوسـلــو
املركب املركزي في حركة التحرر الوطني
الفلسطينية .بـعــد ال ـع ــودة إل ــى الــداخــل
الفلسطيني ،كـمــا درج الـفـكــر السياسي
الـفـلـسـطـيـنــي ع ـلــى تـسـمـيــة ذل ــك كتمييز
عــن ال ـش ـتــات ،دخ ـلــت حــركــة فـتــح أزمـتـهــا
األساسية ،وهي أزمة التناقض الحاصل
بــن طابعها كـحــركــة تـحــرر وطـنــي وبــن
كــونـهــا ح ــزب سـلـطــة ،وه ــي حــالــة رافـقــت
الكثير من حركات التحرر التي تحولت
إل ــى ح ــزب ال ـس ـل ـطــة .وم ــع ذل ــك ال ُب ــد من
ال ـقــول إن ب ــذور ه ــذه األزم ــة ب ــدأت تنخر
فــي جسد فتح فــي مرحلة تــونــس وعلى

وقفة
تبدل عبر عقدين
ّ
عالء الترتير

تعدد أشكالها
¶
ّ
ال يعني تناقضها

تتطور هناك تدابير قتالية كالصواريخ
واألن ـف ــاق عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال مـثـلـمــا هي
الحال مع المقاومة في غــزة .وهو نضال
ً
مختلف يبقى متشكال بمحايثة السلطة
للسكان الفلسطينيين ،وهو بالتالي يؤثر
في مستوى كثافة العنف وشكله.
يستدعي هــذا المنظور ألدوات المقاومة
ً
حديثا حول طبيعة العالقة بين المقاومة
والـسـكــان ،ومــا إذا كانت المقاومة جهازا
قتاليا نخبويا محترفا ينوب عن الناس،
أم هـ ــي ف ـع ــل ج ـم ــاع ــي ش ــام ــل ال يـسـقــط
بــاإلنــابــة أو الـتـمـثـيــل .ف ــإذا ك ــان انـفـصــال
السلطة عن الناس بما هو مصدر اإلكراه
الـحــديــث ،فمن غير المقبول عند حركات
المقاومة بما هي فعل جماعي شامل أن
ً
تحاكي هذا التصور خطابا وممارسة.
إذا كانت السلطة الحديثة بما هي هيمنة
ع ـل ــى الـ ــذهـ ــن وم ــراقـ ـب ــة م ـت ــواص ـل ــة عـلــى
ال ـج ـس ــد ،اخـ ـت ــراع س ـيــاســي ح ــدي ــث ،فمن
غير المقبول تعميم فكرة إرادة القوة عند
«ميشيل فوكو» على الحركات التي تسعى
للتحرر الوطني .ومن غير المقبول كذلك
تعميم ن ـمــوذج «ثـيـمــوتــي مـيـتـشــل» حين
يفترض وجــود داخــل وخ ــارج متداخلين
على المجتمعات مــا قبل الحديثة وعلى
المقاومات في المجتمعات الكولونيالية
ً
وإن ك ــان يـنـطـبــق عـلــى بـعـضـهــا تـحــديــدا
التي انزلقت إلــى السلطوية كما سأبين.
وهــو منظور ينبني على فكرة التركيب؛
أي افتراض وجــود خــارج (إرادة السلطة)
متسلط على داخل (إرادة المقاومة) ينحل

فلسطين

أثـ ــر خ ـ ــروج ق ـ ــوات الـ ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة
م ــن ل ـب ـنــان خ ــال ش ـه ــري آب /أغـسـطــس
وأي ـ ـ ـلـ ـ ــول /س ـب ـت ـم ـب ــر مـ ــن ال ـ ـعـ ــام .1982
ف ــال ـق ــوات ال ـت ــي ع ـ ــادت إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة من
تــونــس وق ـيــادات فتح معها كــانــت قــوات
متعطشة للسلطة وقوتها ونفوذها .لكن
في الحالة الفلسطينية كان الوضع أكثر
تـعـقـيــدا ،حـيــث أن السلطة لــم تـكــن شكال
من أشكال الدولة ،يتم من خالله ممارسة
ال ـس ـيــادة والـعـمــل الـسـيــاســي والـتـعــدديــة
الحزبية ،بل كانت السلطة ُبنية سياسية
في طريقها إلى الدولة وفي ظل االحتالل.
تماهت حركة فتح مع السلطة وتشوهت
بـ ـه ــا ،وراوح ـ ـ ـ ــت م ـك ــان ـه ــا س ـي ــاس ـي ــا ول ــم
تنتج خطابا سياسيا يعبر عن رؤيتها
لتطور الصراع .ومعلوم أن التحول نحو

الـتـســويــة فــي مطلع السبعينيات داخــل
ال ـحــركــة الــوط ـن ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ــم يكن
نـتـيـجــة ت ـح ــول ف ــي ال ـخ ـط ــاب الـسـيــاســي
لـحــركــة فـتــح ول ــم يـتــم ه ــذا الـتـحــول نحو
الـ ـتـ ـس ــوي ــة وات ـ ـ ـفـ ـ ــاق أوسـ ـ ـل ـ ــو م ـ ــن خ ــال
هيئاتها وقواعدها .الخالف أو االنقسام
ال ـ ــذي أص ـ ــاب ف ـت ــح ب ـع ــد خ ـ ــروج ال ـق ــوات
الفلسطينية من لبنان حول قبول مبادرة
«ريـغــان» ووزيــر خارجيته «شولتز» ،أو
االستمرار في نهج املقاومة ،ليس شبيها
ب ــاألزم ــة ال ـح ــال ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ظــل
غياب متغير هام في الحركة وهو قائدها
التاريخي ياسر عرفات .فالخالف اليوم
داخـ ــل ال ـحــركــة غ ـيــر م ـح ـكــوم بـحـســابــات
سـيــاسـيــة أو حــرك ـيــة وإن ـم ــا ه ــو متعلق
بعوامل خــارجـيــة .وتتصرف حركة فتح

تضخمت مؤسسات
المجتمع المدني
في الفراغ السياسي
لغياب الدولة

كـحــزب سـلـطــة فــي دول ــة مستقلة وليس
ك ـحــركــة ت ـح ــرر وط ـن ــي ت ـنــاضــل م ــن أجــل
ال ــوص ــول إلـ ــى الـ ــدولـ ــة .ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن
الـتــداخــل ال ــذي حـصــل فــي مـسـيــرة حركة
فتح بني كونها حركة تحرر وطني -حركة
م ـق ــاوم ــة ،وبـ ــن كــون ـهــا ح ــزب ــا لـلـسـلـطــة،
جعل الـعــاقــات التنظيمية تتشابك بني
األيــديــولــوجــي واملـصـلـحــي ،وكــانــت لهذا
التقاطع تــداعـيــات تراكمية على مسيرة

حركة فتح ،وكان منقذها من هذا التقاطع
هــو وج ــود يــاســر عــرفــات .ونـتــج عــن هذا
التقاطع نظامان من العالقات ،يقوم األول
على الـعــاقــات التنظيمية القائمة على
الــرؤى السياسية املشتركة ،بينما يقوم
الثاني على العالقات البيروقراطية وعلى
التراتبية اإلداري ــة ،وبــدت فتح والسلطة
ك ــأن ـه ـم ــا وجـ ـه ــان ل ـع ـم ـلــة واح ـ ـ ـ ــدة ،أك ـثــر
مما كــانــت عليه الـحــال فــي فـتــرة منظمة
التحرير الفلسطينية .وكما يقول جميل
هالل فإن كل ذلك خلق نظاما «زبائنيا»
م ـح ــدث ــا ق ــائ ـم ــا ع ـل ــى ت ــوزي ــع ام ـت ـي ــازات
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ووظ ـ ــائ ـ ــف وت ـس ـه ـي ــات م ـق ــاب ــل ال ـ ـ ــوالء.
ك ـمــا ضــربــت ثـنــائـيــة الـسـلـطــة وامل ـقــاومــة
ق ـ ــوى الـ ـيـ ـس ــار ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،الـ ـت ــي وإن
تحفظ معظمها مــن مسار أوسـلــو وقيام
السلطة ،فإنها تكيفت مــع هــذه الثنائية
مــن خــال سلبية عملها السياسي الــذي
لم يحاول تجاوز هذه املرحلة أو فهمها.
ول ـقــد هـ ّـمـشــت ق ــوى الـيـســار الفلسطيني
نفسها مرتني :املرة األولى عندما رضيت
بتهميش منظمة التحرير ولم تبادر إلى
إعادة بنائها بعد السلطة ،واملرة الثانية
عندما شاركت في االنتخابات من دون أن
يتم إعادة بناء املنظمة ومن دون أن تقوم
على إع ــادة ترتيب صفوفها التنظيمية
والسياسية.
(باحث وأكاديمي فلسطيني /أم الفحم)

يرتبط مأزق املقاومة الفلسطينية ارتباطًا
عضويًا بمأزق السياسة الفلسطينية
وفجوة الشرعية .وفي ظل ّ
ترهل الحقل
ِّ
والفكر السياسي وغياب القيادة املمثلة،
ّ
تزداد درجة التشنج واالحتقان بني حقلي
املقاومة والسياسة؛ وإن كان ترابطهما
العضوي يعني أنهما باألصل ّ
مكمالن
لبعضهما البعض ،خصوصًا في ظل العيش
تحت شرط كولونيالي استعماري .فالفعل
ً
السياسي يجب أن يكون فعال مقاومًا
ّ
مشتبكًا مستجيبًا لتطلعات الجماهير.
ولكن هذا الترابط النظري بني املقاومة
والسياسة ّتب ّدل عبر العقدين املاضيني
بموجب مقتضيات املرحلة وشخوصها
وأولوياتها وشروط املانحني وإفرازات
َ
واملستعمر.
املستعمر
عالقات القوى بني
ِ
على سبيل املثال ،بعد نشوء السلطة
الفلسطينية وما رافق ذلك من أزمة هوياتية
لقيادتها ما بني العمل كبيروقراطية إدارية
أو كامتداد لثورة عادت للوطن ،لم تستطع
ّ
تلك السلطة تجريم املقاومة املسلحة أو
تقزيم الفعل والسلوك املقاوم (بعمومه وليس
ّ
ّ
املتعددة تحت
بتسلحه فقط) رغم املراوغات
سقف العملية السلمية البائسة.
ّ
ولكن ،خالل العقد األخير وكأحد متطلبات
مشروع بناء الدولة والعصرنة والحوكمة
الرشيدة ،كان لزامًا (والذي ما لبث أن أضحى
اقتناعًا) على السلطة الفلسطينية البدء
بعملية إعادة خلق ألجهزتها ومنظومتها
األمنية ألهداف ّ
عدة من ضمنها تجريم
ّ
املقاومة املسلحة وتسليع «املقاومة» السلمية.
عملية التسليع هذه من طرف السلطة
الفلسطينية ترافقت مع نشوء «صناعة
ومهننة» للمقاومة السلمية يتقاضى
ّ
ومؤسسات األموال
خاللها شخوص
املقاومة .فقد أقدمت بعض
مقابل خدماتهم
ِ
ّ
مؤسسات السلطة الفلسطينية وشخوصها
على «تكنقرطة» املقاومة السلمية -كنتيجة
القتحام مصطلح التكنوقراط للساحة
السياسية الفلسطينية -وأصبحت املقاومة
السلمية ُت َ
فهم في تلك األروقة السياسية
َّ
كخدمة مدفوعة األجر تقدم بموجب عقود
ومواعيد نهائية لتسليم املخرجات.
بالطبع ،هذا التوصيف ال ينطبق على
الفعل املقاوم السلم -الشعبي اليومي النابع
من الفعل الجماهيري الشعبوي التعبوي؛
فالتسليع هنا هو من شأن بعض ّ
مؤسسات
ّ
غطت َ
وو َصفت
السلطة الفلسطينية وإن
عملية التسليع هذه بكلمات أخرى لتمويه
ألشكال من
حقيقة ما يحدث .هذا التسليع
ٍ
أشكال املقاومة السلمية ينسجم تمامًا مع
َّ
البرنامج السياسي املتبنى من قبل السلطة
الفلسطينية ،والذي ال يستجيب بحدهّ

األدنى لتطلعات الفلسطينيني في الوطن
واملنفى ،وينسجم أيضًا مع نهج السلطة
الفلسطينية للتنسيق األمني ومنع االشتباك
مع املحتل باملعنى الواسع والشامل ،ويأتي
َ
كذلك كنتيجة حتمية لالعتمادية املطلقة
على الغير بدل الذات بما فيها املساعدات
الدولية املشروطة وللسياسات االقتصادية
ّ
النيوليبرالية املتبناة .هذا االنسجام والتكامل
زاد من ضعف ووهن املجتمع الفلسطيني
ّ
واملستعمر ،وأضحى
في مقاومة املحتل
ِ
مجرد االحتجاج ّ
الفعل املقاوم ،أو ّ
الفعال ،هو
االستثناء بدل القاعدة.
وبالتالي ،وكأحد إفرازات مشروع بناء الدولة
وكترجمة ضيقة منقوصة لنهج «سالح
واحد ،قانون واحد ،سلطة واحدة» ،أضحى
مصطلح «املقاومة» ّ
بحد ذاته مصطلحًا
«قذرًا» في أروقة صنع القرار السياسي
الفلسطيني ،وهنا تكمن الخطورة األكبر؛ إذ
أن الهدف األخطر لعملية إعادة بناء األجهزة
ّ
والتحوالت
األمنية للسلطة الفلسطينية
ّ
السلطوية املرافقة لتلك العملية تمثل في
العمل على ضرورة ضرب عنصر ووعي
املقاومة ،بمعناها الواسع ،وإن كانت املقاومة
ّ
املسلحة هي الهدف األهم لتلك العمليات،
ونهجها كنهج ّ
ّ
للتحرر من االستعمار.
فعال
املقاومة كنهج للحياة تحت االستعمار تعني
ُ ُ
للمثل والقيم
في ما تعنيه إعادة القيمة
ّ
األصيلة للمجتمع الفلسطيني التي أهلته
على ّمر العقود ملواجهة االستعمار بدل
الرضوخ له .تعني أيضًا تحويل اإلحباط
واليأس إلى فعل سياسي جماعي مشتبك
إلحراز الحقوق الوطنية واملدنية واإلنسانية.
وتعني كذلك أن اعتياد امتهان كرامة
ّ
الفلسطينيني لن يمر من دون عواقب منظمة
ُ
تخلخل النظم االستعمارية والقمعية.
(باحث وأكاديمي فلسطيني /جنيف)
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ماذا تعني مقاومة «األسرلة» في سياق
الـهـ ّـبــة الشعبية الفلسطينية الحالية؟
تـعـنــي أك ـثــر م ــن أي ش ــيء آخـ ــر ،دحــض
ال ـ ــرواي ـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة وال س ـي ـم ــا فــي
الحلبة الــدولـيــة فــي ظــل أوض ــاع تكسب
فـيـهــا ه ــذه ال ــرواي ــة م ـنــاطــق ج ــدي ــدة أو
تستعيد مناطق قديمـة ،بتأثير أحداث
ّ
ومستجدة.
إقليمية ودولية راهنة
ً
اصطالحا هي املقاربة التي
«األســرلــة»
ً
تعمل إسرائيل على الدفع بها قدما ليل
ن ـهــار ،وت ــروم إق ـنــاع الـعــالــم أن ــه بحاجة
إل ــى «عـقـيــدة ج ــدي ــدة» أو «ق ــواع ــد لعبة
أخـ ـ ـ ــرى» ت ـت ـع ـلــق ب ـف ـل ـس ـطــن وال ـق ـض ـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ف ـحــواهــا تــركـيــز التطلع
نحو «س ــام إقليمي» ،بـشــرط أن يكون
مثل هذا األمر ً
تاليا أو تحصيل حاصل
اكـتـشــاف بـعــض الـعــرب أن بينهم وبــن
إسرائيل مصالح مشتركة.
وف ــي إط ــاره ــا ال ت ـنــي إس ــرائ ـي ــل ت ـحــاول
القول بأن «داعش» موجود في قطاع غزة
وف ــي بقية مـنــاطــق فلسطني التاريخية،
ضمن مسعى يهدف إلى إقناع العالم بأن
حربها ضد الفلسطينيني جزء من الحرب
الدولية ضد تنظيم «الدولة اإلسالمية».
في مطلع الشهر الحالي ،انشغلت وسائل
اإلعـ ــام بـتـصــريـحــات أطـلـقـهــا بنيامني
نتنياهو لدى قيامه بجولة تفقدية في
منطقة ال ـح ــدود مــع األردن تـفـقــد فيها
سير العمل على إقامة «الجدار األمني»
ف ــي ه ــذه املـنـطـقــة وت ـل ـقــى ت ـقــاريــر حــول
ت ـقـ ّـدم األع ـم ــال ،وق ــال فيها إن حكومته
ت ـعـ ّـد خ ـطــة م ـت ـعــددة ال ـس ـن ــوات إلحــاطــة
إسرائيل بجدران أمنية من أجل «الدفاع
ع ــن ال ــدول ــة ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط ...كما
ً
حاليا وكما مــن املتوقع أن يكون»،
هــو
م ــؤك ـ ًـدا أن ــه «ف ــي ض ــوء طـبـيـعــة املنطقة
التي نعيش فيها علينا أن نحيط دولة
إس ــرائ ـي ــل -الـفـيـلــا -ب ــال ـج ــدران لنحمي
أنفسنا من الحيوانات املفترسة»!
لم تكن هذه أول مرة يجاهر فيها بهذه
امل ـق ــارب ــة ،فـفــي مـطـلــع أي ـل ــول /سبتمبر
( 2015قـ ـب ــل انـ ـ ـ ــدالع الـ ـه ـ ّـب ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
الفلسطينية بشهر) أعـلــن نتنياهو أن
إسرائيل دولــة صغيرة جـ ًـدا وال تمتلك
ً
ع ـمــقــا دي ـم ــوغ ــراف ـ ًـي ــا وجـ ـغ ــراف ـ ًـي ــا ،ول ــذا
عـلـيـهــا أن تـسـيـطــر ع ـلــى ح ــدوده ــا في
م ــواج ـه ــة «امل ـت ـس ـل ـلــن غ ـي ــر ال ـشــرع ـيــن
الباحثني عن العمل واإلرهابيني» ،وهذا
مــا سبق أن فعلته على «حــدودهــا» مع
شبه جزيرة سيناء [مصر] حيث أوقفت
التسلل من هناك.
وجاء إعالنه هذا ًّ
ردا على ادعاءات ،بما
فــي ذلــك مــن طــرف أوس ــاط سياسية في
املعارضة البرملانية ،أن إسرائيل ال تعمل
ما فيه الكفاية لـ«مساعدة سكان الدول
املـ ـج ــاورة وتـخـفـيــف م ـعــانــاة الــاجـئــن

رأي

«األسرلة» عالم ًيا

(كارلوس لطوف)

ّ
ـدول
م ـن ـه ــم» الـ ــذ ًيـ ــن ي ـ ــدق ـ ــون أبـ ـ ـ ــواب الـ ـ ـ ً
املجاورة طلبا للنجدة ،وأشار فيه أيضا
إل ــى ب ــدء أع ـم ــال إق ــام ــة جـ ــدار أم ـنــي في
«منطقة الحدود الشرقية» [مــع األردن]
وإلى أنه في املرحلة األولى ُ
سيقام جدار
يمتد من منطقة «تمناع» إلــى «إيــات»
مــن أجــل الــدفــاع عــن املـطــار ال ــذي يجري
إنشاؤه هناك ،ومن ثم سيستمر العمل
الجدار إلى هضبة الجوالن حيث
ليمتد ً
جرى أيضا إقامة جدار أمني قوي.
ً
ووف ــق ــا لنتنياهو تـشـكــل ه ــذه السياسة
ت ــرجـ ـم ــة عـ ـل ــى األرض لـ ـعـ ـقـ ـي ــدة زئ ـي ــف
جابوتنسكي املستندة إلى مبدأ «الجدار
ال ـح ــدي ــدي» امل ـت ـم ـثــل ب ــال ـق ــوة الـعـسـكــريــة
امل ـس ـت ـمـ ّـرة وامل ـت ـعــاظ ـمــة ،وال ـقــائ ـمــة على
اإليـمــان الــراســخ بــ«عــدالــة الصهيونية»،
كما أكد هو نفسه في سياق الخطاب الذي
ألقاه خالل مراسم رسمية إلحياء الذكرى
السنوية الـ 75لوفاة جابوتنسكي أقيمت
فــي «مـقـبــرة عـظـمــاء ال ــدول ــة» عـلــى «جبل
هــرت ـســل» فــي ال ـقــدس ي ــوم ،2015/7/16
ب ـعــد ي ــوم ــن م ــن تــوق ـيــع «اتـ ـف ــاق فـيـيـنــا»
بني الدول الكبرى الست [مجموعة الدول
 ]1+5وإي ـ ـ ــران حـ ــول ال ـب ــرن ــام ــج ال ـن ــووي
اإليراني.
وت ـت ـســق م ـقــاربــة نـتـنـيــاهــو ه ــذه بـشــأن
«األسيجة األمنية» و«الجدار الحديدي»
مع تأكيدات تتواتر منذ تشكيل حكومته
الحالية قبل نحو عام ،تشير من ضمن
أمـ ـ ــور أخـ ـ ــرى إل ـ ــى أن ـ ــه ل ــن ي ـس ـمــح ب ــأي

تستعيد المقاومة
دورها التصحيحي بصرف
النظر عن شكل االنفجار

تـقـ ّـدم فعلي فــي طــريــق تسوية القضية
الفلسطينية ،حتى لو كلفه ذلــك حياته
وخ ــاص ــة م ــن أجـ ــل ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى بـقــاء

االئ ـت ــاف الـيـمـيـنــي ال ــذي ي ـتــرأســه .كما
تلفت هــذه الـتــأكـيــدات إلــى أن املؤسسة
السياسية اإلسرائيلية في قسمها األكبر
تستبعد املوضوع الفلسطيني ،ويحتل
ّ
ويتصدر
أمن الدولة قائمة اهتماماتها،
امل ـشــروع االسـتـيـطــانــي سـلــم أولــويــاتـهــا
بما في ذلك توسيع املستوطنات خارج
ما يسمى «الكتل الكبرى».
في سياق ذي صلة ،يؤكد نتنياهو أمام
الكثيرين من زعماء أوروبا أن إسرائيل
«حامية الحضارة هنا في قلب الشرق
األوس ــط فــي وج ــه الــوحـشـيــة الـجــديــدة»

فرادة العنصرية الصهيونية

زعماء الحركة الصهيونية في املاضي كانوا
ً
أيضا ممتلئني باالستعالء والغطرسة تجاه
محيطهم .وهما سمتان وقفتا وراء تدريب
أعينهم على عدم الرؤية ،أو على ما يسميه
البعض العمى االنتقائي ،وعلى تجاهل ألم
ومطالب الناس اآلخرين الذين عاشوا قبلهم
في املحيط عينه .فقد أكد ماكس نورداو
املساعد األول لهرتسل ،في خطابه أمام
املؤتمر الصهيوني األول سنة  ،1897أن
شعوب آسيا «منحطة».

ال ـتــي بــرأيــه «تــأتــي مــن ت ـ ّـي ــاري اإلس ــام
املـتـطــرف :تـ ّـيــار السنة املتطرفة بقيادة
داع ــش وتـ ّـيــار الشيعة املتطرفة بقيادة
إيران»!
«فيلال في غابة»

منذ اندالع الثورات العربية فإن أكثر ما
يشغل بــال نتنياهو هو إعــادة التذكير
بـ «دور إسرائيل الوظيفي» في املشرق
العربي.
والقصد ،كما ذكــر بنفسه أخـيـ ًـرا« ،دور
فيلال في غابة» بحسب توصيف أطلقه

وديفيد بن -غوريون أراد نشر وبعث النور
للغرباء من خالل الفيلال ،ومن داخلها خرج
بالفكرة العجيبة عن «الشعب الفريد من
نوعه» (شعب الله املختار).
من هذا اإلرث االستيهامي ينضح نتنياهو،
حني يؤكد في خطاب أمام مؤتمر «إيباك»
في الواليات املتحدة ،أن إسرائيل «ممثلة
اإلنسانية والرحمة وقوة الخير في منطقة
الشرق األوسط التي تنهشها صور القتل
والوحشية».

إذا ك ــان «م ــؤت ـم ــر األمـ ــن ال ــدول ــي» يـعـ ّـد
األه ــم ف ــي ال ـعــالــم لـلـعــاقــات الـخــارجـيــة
واالس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات واألم ـ ـ ـ ــن ،ف ـ ــإن وق ــائ ــع
دورتــه األخيرة التي عقدت في ميونيخ
[أملانيا] هذا الشهر ،كانت بمثابة مؤشر
إلى قدر كبير من قبول «األسرلة».
وبحسب التقارير املنشورة عن املؤتمر،
ل ــم يـ ـح ــاول أحـ ــد االدع ـ ـ ــاء أن إلســرائ ـيــل
عــاقــة بــالـفــوضــى ال ـعــارمــة ال ـتــي تـهـ ّـدد
الـنـظــام ال ـعــاملــي ،والـنــاجـمــة عــن تنظيم
«داع ـ ـ ـ ــش» ،والـ ـع ــدوانـ ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة فــي
أوكرانيا وفي سورية ،وأزمــة الالجئني،
مــا أعـطــى االنـطـبــاع بــأن صلة إسرائيل
ب ـهــذه ال ـت ـهــديــدات هــامـشـيــة إن ل ــم تكن
معدومة.
ُ
كذلك لم تطرح القضية الفلسطينية في
أي جـلـســة مــن جـلـســات املــؤت ـمــر ،كـمــا لم
ً
ُ
تذكر بتاتا.
وخلصت إسرائيل من هذه الوقائع إلى
ً
مؤشرا
ما يلي :إذا كــان مؤتمر ميونيخ
إل ــى مــا يـحــدث فــي الـعــالــم الــدبـلــومــاســي
والـ ـع ــاق ــات ال ــدولـ ـي ــة ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إنــه
فـ ــي سـ ـن ــة  2016لـ ــم يـ ـع ــد أحـ ـ ــد م ـع ـنـ ًـيــا
بالفلسطينيني .فأوروبا تواجه مشكالت
أخــرى أصعب وأكثر أهمية بكثير .ومن
الصعب افـتــراض أنــه فــي العالم الجديد
سـيـكــون عـلــى ال ـكــرة األرض ـيــة أح ــد لديه
الـ ــوقـ ــت واملـ ـ ـ ـ ـ ــوارد أو ال ــرغـ ـب ــة مـ ــن أج ــل
ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل.
وإذا مــا أضفنا إلــى هــذا كله مــراوحــة ما
عرف بالحاضنة العربية للفلسطينيني
في أضعف حاالتها ،وعدم نجاح جهود
استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية،
تزداد ُس ُحب التشاؤم ًّ
تلبدا.
بــرغــم ه ــذا الــوضــع الـتـعـيــس ،يـبـقــى ثمة
س ـبــب ج ــوه ــري ي ــدع ــو ل ـل ـت ـف ــاؤل ،يكمن
بحقيقة أن ق ــوة امل ـقــاومــة الـكــامـنــة لــدى
الشعب الفلسطيني ومخزونها ال يفنيان
وال ينضبان ،وتتحول هذه املقاومة من
ً
ودوم ـ ــا تـنـتـهــز الـفــرصــة
شـكــل إل ــى آخ ــر،
الـســانـحــة لـتـتـفـجــر وت ـت ـجــدد وتستعيد
دوره ــا التصحيحي بـصــرف الـنـظــر عن
شكل االنفجار.
املقاومة ال على فلسطني
وتنعكس هــذه ً
فحسب وإنـمــا أيــضــا على العالم أجمع،
ّ
لتحدي
مــن خــال نقل آف ــاق االسـتـجــابــة
القضية الفلسطينية إلى الحلبة الدولية.
ويتمثل أه ــم أف ــق لـهــذه االسـتـجــابــة في
الوصل بني ما يجري على األرض وبني
املطالب السياسية الفلسطينية.
وهو وصل يعني إخفاق «األسرلة» التي
تحرص على أن ّ
تسوق رواية تقول إن ما
يجري من عمليات مقاومة سواء دهس
أو طعن أو إطالق نار ،هي نتاج مظاهر
ك ــراه ـي ــة أو ت ـح ــري ــض ،ول ـي ـســت أع ـمــال
مـقــاومــة مــرتـبـطــة بــالـخـطــاب السياسي
الفلسطيني املتعلق بالحقوق والعدالة.
(كاتب وباحث فلسطيني)

الثقافة في مواجهة السرديات الصهيونـية
أسرلة السردية التاريخية
هي جزء من االستيالء
الثقافي الواسع على
فلسطين ،ومجرّد
وجود سردية
صهيونية إسرائيلية في
الغرب ،هو نتاج ضعف
السردية المقابلة
عبد الهادي العجلة

(غرافيتي من غزة)

Sunday 28th February 2016

سلفه إيهود باراك على إسرائيل ،والذي
ي ـعـ ّـبــر ع ــن ن ـظــرت ـهــا وأغ ـل ـب ـيــة سـكــانـهــا
ال ـ ـي ـ ـهـ ــود إل ـ ـ ــى املـ ـ ـش ـ ــرق ال ـ ـعـ ــربـ ــي .ف ـمــن
ّ
حــولـهــم الـهـمـجـيــة والـ ـخ ــراب والـتـخــلــف
واألص ــول ـي ــة ،بـيـنـمــا ه ــم ه ـنــا ف ـقــط -في
«فـيـلـلـتـهــم» -املـتـحـضــرون واملـتـقــدمــون.
وق ــد أراد بـ ــاراك بـتـعـبـيــره ه ــذا التأكيد
بشكل خ ــاص أن إســرائـيــل فــي «الـشــرق
الـ ـ ـب ـ ــدائ ـ ــي املـ ـتـ ـخـ ـل ــف» تـ ـمـ ـث ــل «ال ـ ـغـ ــرب
املتحضر».
وم ـقــولــة بـ ــاراك لـيـســت جــديــدة بــل إنها
ذري ـع ــة قــدي ـمــة م ـعــروفــة ت ـت ـكـ ّـرر عـنــدمــا
يـقــول غـيــره مــن زع ـمــاء إســرائـيــل «نحن
ال نعيش في سويسرا أو اسكندنافيا،
وإنما في الشرق األوسط»!

أنطوان شلحت
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مقاومة «األسرلة» في سياق الهبّـة

الوصل بين ما يجري على
األرض وبين المطالب السياسية
الفلسطينية ،يعني في حال
نجاحه ،إخفاق «األسرلة» التي
تسوق رواية تقول إن ما يجري
ّ
من عمليات مقاومة هو نتاج
«كراهية» و«تحريض» ،وليس
مقاومة مرتبطة بخطاب
الحقوق والعدالة

«أف ٌّـهــم م ــاذا ت ـقــول ،ولـ ّكــن (إســرائ ـيــل) لها
حــق فــي الــوجــود وحــق فــي جلب اليهود
مــن كــل العالم ولها الحق فــي الــدفــاع عن
نفسها ،فـهــم لـهــم تــاريــخ طــويــل فــي هــذه
األرض» .هذه كلمات بروفيسور أوروبي
في إحدى حلقات النقاش التي ال تنتهي
حول الصراع العربي االسرائيلي.

العشرات من الفلسطينيني
لألسف ،هناك
ّ
والـ ـع ــرب ال ــذي ــن ي ـت ـبــنــون هـ ــذا ال ـخ ـطــاب
املتأسرل ،والذي يجافي الحقيقة واملنهج
العلمي الصحيح فــي املحاججة املبنية
على حقائق علمية .ال يمكن إغفال الواقع
بــأن عملية أسرلة للخطاب األوروب ــي لم
ت ــأت مــن ف ــراغ ،بــل ج ــاءت نتيجة تعبئة
إســرائ ـي ـل ـيــة وي ـه ــودي ــة صـهـيــونــة كـبـيــرة
ف ــي م ــراك ــز الـبـحــث الـعـلـمــي والـجــامـعــات
األميركية .فالرواية
الغربية وخصوصًا
ُ
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة أسـ ــرلـ ــت عـلـمـيــا
عـبــر أدوات الـلــوبــي الصهيوني ومــراكــز
إسرائيليًا ويهوديًا في
البحث املدعومة
ّ
الغرب .وليس ببعيد عنا فصل الدكتور
الـفـلـسـطـيـنــي األصـ ــل سـتـيـفــن ســايـطــة،
البروفسور فــي جامعة أميركية ،بسبب
تغريدة كتبها دعمًا ألطفال غزة وانتقادًا
ُلـلـعــدوان اإلســرائـيـلــي عليها سنة .2014
ف ـص ــل ب ـعــد أن قـ ـ ـ ّـررت ر ّئ ـي ـســة الـجــامـعــة
أن الـتـغــريــدة س ــوف تــؤثــر عـلــى مستوى
ّ
املؤسسات اليهودية
الدعم املالي إلحدى
للجامعة .ولم تقف األمور عند ذلك الحد،
إذ قــامــت جمعيات الـحــريــات األكاديمية

بـمـقــاطـعــة الـجــامـعــة وأج ـب ــرت رئيستها
ع ـ ـلـ ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ـ ــة وح ـ ـك ـ ـمـ ــت امل ـح ـك ـم ــة
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي سـ ــاي ـ ـطـ ــة ب ــال ـت ـع ــوي ــض
والعودة إلى العمل.
ه ـ ــذه إح ـ ـ ــدى ص ـ ــور املـ ـق ــاوم ــة ال ـث ـقــاف ـيــة
ورفــض الـســرديــة اإلسرائيلية املفروضة
عـلــى الـعــالــم الـغــربــي وامل ـض ـمــار الثقافي
ال ـغــربــي ف ــي أوروبـ ـ ــا وأم ـي ــرك ــا .وف ــي ظل
الـهـ ّـبــة الشعبية ضــد الــوجــود االحتاللي
وامل ـم ــارس ــات اإلســرائـيـلـيــة ف ــي األراض ــي
ّ
امل ـح ـتــلــة ،ال ب ــد م ــن م ــراج ـع ــات ألســالـيــب
الـ ـ ـنـ ـ ـض ـ ــال الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ف ـ ـ ــى ال ـ ــداخ ـ ــل
الجهود الفلسطينية،
والخارج وتضافر
ّ
خـ ـص ــوص ــا جـ ـه ــود املـ ـث ــقـ ـف ــن ،ل ـشــرع ـنــة
الـهـ ّـبــة الجماهيرية عبر رفــض السردية
اإلســرائ ـي ـل ـيــة بـشـكــل عـلـمــي وأك ــادي ـم ــي،
وم ـحــاج ـجــات واق ـع ـيــة .لـقــد فـعــل إدوارد
س ـع ـيــد ذلـ ــك م ــن ق ـب ــل ،ف ــي خ ـضــم الــدعــم
الغربي األميركي واألوروبي لـ«إسرائيل»،
ّ
وتلقى تهديدات عديدة بالقتل في مكتبه
الجامعي وبيته .لكن في ظل هذه الظروف
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـور الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي الـ ـ ـ ــذي ج ـعــل
ً
الوصول إلــى القارئ الغربي سهال جـ ّـدًا،
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مــع تـطـ ّـور وســائــل التواصل االجتماعي،
فإن شرعنة النضال الفلسطيني تحتاج
ال ـق ـل ــم ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ملـ ـق ــاوم ــة ال ـس ــردي ــة
اإلسرائيلية وكشف زيفها ،وهذا ما حدث
مــع حــركــة املـقــاطـعــة الـعــاملـيــة إلســرائ ـيــل،
وال ـت ــي ت ـح ــاول ح ـكــومــات ال ـغ ــرب وقـفـهــا
وتجريمها.
إن أسرلة السردية التاريخية هي جزء من
االستيالء الثقافي الواسع على فلسطني
وعـلــى تــراثـهــا ومحتوياتها املحسوسة
ّ
فمجرد وجــود سردية
وغير املحسوسة.
صـهـيــونـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي الـ ـغ ــرب ،هو
ن ـت ــاج ض ـعــف وج ـ ــود ال ـس ــردي ــة املـقــابـلــة
ّ
املدعومة باألدلة والبراهني والحجج.
ُ
عـمـلـيــة االس ـت ـيــاء الـثـقــافــي ت ـع ـ َـرف على
أن ـهــا اس ـت ـخــدام ال ــرم ــوز ،اآلث ـ ــار ،الـفـنــون،
الطقوس التاريخية والـعــادات واملالبس
والتكنولوجيا وكــل ما أنتجته وتنتجه
الـتــركـيـبــة الـثـقــافـيــة ف ـ ُـي أرض مجموعة
م ــا م ــن ق ـب ــل م ـج ـمــوعــة أخ ـ ــرى غ ـي ــر تـلــك
املجموعة التي تمتلك أحقيتها وأحقية
إنـ ـت ــاجـ ـه ــا عـ ـل ــى تـ ـل ــك األرض .ويـ ـق ــول
ع ــال ــم اإلن ـس ــان ـي ــات ري ـت ـش ــار روج ـ ــرز أن

«التنسيق األمني» :موجز
تاريخ حفظ أمن العدو

في الهبّة األخيرة
فقط ،أعلنت السلطة
أنها أحبطت 200
عملية فدائية
واعتقلت  100فدائي
طارق خميس

يـقــف تـعــامـلـنــا م ــع مـفـهــوم «الـتـنـسـيــق
األم ـ ـ ـنـ ـ ــي» عـ ـل ــى خ ـ ـطـ ــأيـ ــن :األول :فــي
اف ـت ــراض أن لــه تــاريـخــا خــاصــا ينزعه
عــن سـيــاق تــاريـخــي ّ
يمهد لــه ويتصل
معه .والـثــانــي :بأننا نزعناه مــن بيئة
«العمالة» وقذفنا به في قلب اإلجراءات
اإلدارية املؤسساتية.
ّ
مطالبنا للسلطة الفلسطينية بالتوقف
عن «التنسيق األمني» تنطلق من عدم
اإلدراك أع ـ ـ ــاه .ال تـسـتـطـيــع الـسـلـطــة
الفلسطينية توقيف «التنسيق األمني»
لـيــس ألن ــه دور تـقــوم بــه املــؤسـســة من
أدوار عـ ـ ّـدة؛ بــل ألن ــه بـنـيــويــا يـقـبــع في
تشكيلها .إنه مبرر وجودها وضمانة
استمرارها ،وشكل من أشكال تعريفها
في العالقة مع املحتل .ال توجد سلطة
تـتـبـ ّـرع بـحــل نـفـسـهــا ،وه ــذا مــا يعنيه
وقف «التنسيق األمني» بشكل فعلي.
وه ــو ل ـيــس ك ـمــا ي ــوح ــي اس ـم ــه :إط ــارًا
تنسيقيًا ل ـت ـبــادل امل ـع ـلــومــات األمـنـيــة
بني طرفني «إسرائيل» و«السلطة»؛ بل
ه ــو جـهــد مـ ــادي ومـعـلــومــاتــي يضمن
عــدم تـعـ ّـرض أمــن «إســرائ ـيــل» للخطر،
فليست كـلـمــة «الـتـنـسـيــق» هـنــا ســوى
ّ
تـخـفـيــف ُم ـل ــطــف ل ـل ـق ـيــام ب ـ ــدور مـهـ ّـمــة
ّ
«ال ـش ــرك ــة األمـ ـنـ ـي ــة» ،وال ــوق ــائ ــع تــؤكــد
ذل ــك؛ حـيــث فــي الــوقــت ال ــذي أعـلــن فيه
مــاجــد ف ــرج ،مـســؤول جـهــاز املـخــابــرات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى مجلة
«ديفنس نيوز» األمنية األميركية ،بأن
الـسـلـطــة أح ـب ـطــت  200عـمـلـيــة فــدائـيــة
واعتقلت  100فدائي ،منذ بداية ّ
الهبة
األخ ـ ـيـ ــرة؛ فـ ــإن «إس ــرائـ ـي ــل» اج ـتــاحــت
ّ
العديد من املــدن الفلسطينية وخلفت
ما يقارب  200شهيد وراءها .ال تحصل
السلطة على معلومات حول اعتداءات

املستوطنني في القرى واملــدن الواقعة
تحت سيطرتها؛ ألن العملية األمنية
لـيـســت تنسيقية فــي مـحـتــواهــا؛ إنها
خدمات باملعنى االستخدامي للكلمة.
ً
عادة ،يجري التأريخ ملفهوم «التنسيق
األمني» مع أوسلو ،وهو تأريخ للكملة
أكثر منه تأريخًا للمفهوم ،فمع أوسلو
اكتسب املفهوم شكله اإلداري الحالي؛
ح ـيــث ن ـجــد ه ـن ــاك ال ـتــأس ـيــس الـنـصــي
ال ـ ـعـ ــام مل ـه ـ ّـم ــة ح ـف ــظ األم ـ ـ ــن املــرت ـب ـطــة
بتوسع جغرافية السلطة الفلسطينية،
ّ
واملفصل فــي اتفاقية طابا  1995على
الشكل الـتــالــي« :السلطة الفلسطينية
مسؤولة عن منع اإلرهاب واإلرهابيني
واتـخــاذ اإلج ــراءات ًاملناسبة بحقهم».
ونـ ّـصــت االتفاقية أيــضــا على ضــرورة
امـ ـتـ ـن ــاع ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة عــن
مالحقة من عملوا مع «إسرائيل» على
م ــدى ال ـس ـن ــوات ،وع ـلــى ع ــدم اإلضـ ــرار
بمصالحهم الشخصية مثل الطرد من
الوظيفة وخالفه .وهو الدور الذي ّ
مهد
ً
لتوسع السلطة بعد غزة أريحا أوال.
لـكـنـنــا ح ــن ن ـضــع امل ـف ـهــوم َف ــي سـيــاقــه
ال ـ ـعـ ــام ،ح ـي ــث ي ـج ــب أن يـ ــوضـ ــع ،فــإنــه
ي ـم ـكــن ال ـب ــداي ــة م ــع «ف ـص ــائ ــل ال ـس ــام»
نهاية الثالثينيات ،التي كانت تجسيدًا
التفاق بني االنجليز وبعض الزعامات
املحلية الـتــابـعــة لـهــا ،ملـحــاربــة فصائل
الثورة والتعاون مع البريطانيني على
قمعها .وك ـ ّـرر االسـتـعـمــار اإلسرائيلي
(وريــث التجربة اإلنجليزية) التجربة
ذات ـه ــا بـتـسـمـيــة مـخـتـلـفــة حـمـلــت اســم
«رواب ـ ـ ـ ــط ال ـ ـقـ ــرى» ع ـل ــى يـ ــد م ـس ـت ـشــار
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـح ــاك ـم ـي ــة
الـعـسـكــريــة لـلـضـفــة ال ـغــرب ـيــة مـنــاحـيــم
مـلـســون ،بعد التوقيع على اتفاقيات
كــامــب ديفيد عــام  ،1978وهــي تجربة

ال يخرج المقاتل
لتنفيذ عمله المقاوم
من صفوف السلطة بل
يخرج عليها

وجـ ـ ــدت م ـس ــاره ــا ع ـب ــر ال ـت ـح ــال ــف مــع
ب ـعــض ال ــوج ـه ــاء وال ـع ــائ ــات املـحـلـيــة،
ُ
وهو ما اعتبر في حينه خيانة من قبل
ّ
فصائل منظمة التحرير.
يـنـتـمــي «الـتـنـسـيــق األمـ ـن ــي» إل ــى هــذا
ال ـت ــاري ــخ ،ووف ـق ــه عـلـيـنــا الـتـفـكـيــر فـيــه،
وفـ ـه ــم تـ ـ ّ
ـوسـ ــع ج ـغ ــراف ـي ــا ا ّل ـس ـل ـط ــة أو
ضـيـقـهــا ب ـن ــاء ع ـل ـيــه؛ ف ـم ــؤخ ـرًا واف ـقــت
«إســرائ ـيــل» عـلــى فـتــح مــراكــز للشرطة
ونـ ـش ــر ع ـن ــاص ــر أم ـ ــن فـلـسـطـيـنـيــة فــي
ضـ ــواحـ ــي ال ـ ـقـ ــدس (الـ ـعـ ـي ــزري ــة – أب ــو
دي ــس ،وال ـ ــرام ،وب ـ ـ ّـدو) ،وح ــن اشـتــدت
االنتفاضة الثانية وانتفى ّ
مبرر وجود
السلطة الفلسطينية؛ فــإن جغرافيتها
ضاقت إلــى حــدود املقاطعة ،أو حرفيًا
إلى فوهة أول دبابة ّ
موجهة إلى مكتب
ياسر عرفات في ساحة املقاطعة.
تفهم السلطة ّ
مبررات وجودها بشكل
ج ـيــد؛ ولــذلــك يـثــابــر الــرئ ـيــس محمود
عباس (أبو مازن) كل فترة على تأكيد
اس ـت ـمــرار «الـتـنـسـيــق األم ـن ــي» بـقــولــه:
«حتى هذه اللحظة» بمعزل عن التزام
«إسرائيل» ّ
بأي شيء .وفي ميزانيتها
السنوية لعام  ،2016والتي بلغت 4.25
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ،ح ـظ ــي قـ ـط ــاع األم ــن
لــوحــدة بما نسبته  %28مــن املــوازنــة،
حيث يستلم  64ألــف مــوظــف عسكري
 3.9مليارات شيكل من إجمالي فاتورة
ال ــروات ــب ،وه ــو م ــا ي ـع ــادل مـيــزانـيــات:
الصحة والزراعة والتعليم مجتمعة.
بعد أي ــام قليلة مــن تصريحات ماجد
فرج أعالهّ ،
تقدم رقيب أول في الشرطة
أمجد السكري نحو حاجز
الفلسطينية ّ
إسرائيلي لينفذ عملية فدائية هناك،
وهــو الثاني مــن األجـهــزة األمنية بعد
مازن عربية خالل ّ
الهبة األخيرة ،وهي
ظ ــاه ــرة ش ـهــدنــاهــا بـشـكــل واضـ ــح في
االنتفاضة الثانية ،كــان أبــرز أبطالها
«أب ــو ج ـنــدل» ضــابــط فــي ج ـهــاز األمــن
الــوطـنــي ،حيث التحق بمعركة مخيم
جـنــن واسـتـشـهــد ه ـنــاك لـيـتـ ّـحــول في
أذهان الناس إلى أسطورة عسكرية.
(باحث فلسطيني /رام الله)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

مظاهرة فلسطينية ضد «التنسيق األمني»( 2004 ،تصوير :محمد تركمان)

يبدأ األمر بالتوصيف
الصحيح إلسرائيل ككيان
استعماري كولونيالي

االس ـت ـيــاء الـث ّـقــافــي هــو ج ــزء مــن عملية
سـيــاسـيــة م ـعــقــدة لــاسـتـيــاء الـسـيــاســي
ّ
واألرضي ( )territorialعلى شعب محتل،
ّ
أحقيته
فــي م ـحــاولــة لـطـمــس ثـقــافـتــه أو
الـتــاريـخـيــة ف ــي مـلـكـيــة تـلــك األراض ـ ــي أو
الرموز والتاريخ واآلثــار والفنون .ولكن
هذا التعريف يمكن توسعته على أساس
أن مقاومة السردية التاريخية الحقيقية
ل ـج ـمــاعــة ت ـقــع ض ـمــن عـمـلـيــة االس ـت ـيــاء
الثقافي .وهذا ينطبق على دولة االحتالل
وأذرعـهــا فــي الـخــارج والـتــي تـحــاول منذ
ّ
أكـثــر مــن ســتــن عــامــا إثـبــات أن فلسطني
أرض ـ ـهـ ــم ،وأن الـفـلـسـطـيـنـيــن ج ـمــاعــات
إرهابية تــارة ،وشعب غير موجود تارة
أخ ـ ـ ــرى .وع ـل ــى م ـ ــدار األعـ ـ ـ ــوام ال ـع ـشــريــن
املاضية ،نجح الفلسطينيون في خوض
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن امل ـ ـع ـ ــارك ب ـش ـك ــل فـ ـ ـ ــردي أو
كجاليات في العالم الغربي ،ونجحوا في

صد عملية االستيالء الثقافي أو الهيمنة
على السردية الفلسطينية وأحقيتها عبر
منبر ّ
األكاديمية.
الحريات
ّ
هـ ـن ــا ي ـ ـبـ ــرز دور املـ ـث ــق ــف واألكـ ــادي ـ ـمـ ــي
الفلسطيني الــذي يمكن بفضله اختراق
ال ـســرديــة االح ـتــال ـيــة الـكــولــونـيــالـيــة من
خـ ــال ال ـت ــوص ـي ــف ال ـص ـح ـيــح وم ـق ــاوم ــة
أح ــادي ــة ال ـســرديــة ف ــي م ـيــاديــن األب ـحــاث
وامل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات الـبـحـثـيــة ال ـعــامل ـيــة .وي ـبــدأ
ذلــك مــن توصيف صحيح لــوجــود دولــة
االحتالل اإلسرائيلي وتوصيفها بشكل
صحيح كدولة استعمارية كولونيالية.
هناك احـتــال ،ولكنه احتالل واستعمار
لــأرض واإلنـســان وال ـثــروات .االستعمار
« »Colonizationبـكــل بـســاطــة هــو إقــامــة
م ـس ـت ـع ـ َـم ــرة فـ ــي أرض م ـع ـ َّـي ـن ــة ،وي ـم ـكــن
ّ
لــاسـتـعـمــار أن ي ـحــدث ب ــوج ــود الـســكــان
األص ـل ـيــن أو ب ـع ــدم وج ــوده ــم .فـعـنــدمــا
تقوم جماعات كبيرة ،أو غير متجانسة
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

عرقيًا أو دينيًا ،أم ال بغزو أرض ّ
معينة
ّ
وطــرد وتهجير سكانها األصليني ،ومن
ثـ ـ َّـم اض ـط ـه ــاده ــم كـنـتـيـجــة ل ــوج ــود هــذه
املـجـمــوعــات ال ـغــازيــة ،ي ـكــون االسـتـعـمــار
ّ
قد وقــع وال يمكن تسميته إل استعمارًا
ومـسـ ّـمــى «االح ـت ــال» هــو تجميل لوجه
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار وم ـ ـحـ ــاكـ ــاة ل ــأك ــادي ـم ـي ــن
ّ
وامل ـح ــل ـل ــن ال ـغ ــرب ـي ــن الـ ـت ــي ال ت ــري ــد أن
تربط «إسرائيل» بما اقترفه االستعمار
ال ـغــربــي م ــن ج ــرائ ــم ض ـ ّـد اإلن ـســان ـيــة في
ُ َ
املستعمرات السابقة ،والتي تعتبر أقرب
ّ
للتخيل والـتـصـ ّـور مــن مفهوم االحـتــال،
حيث صورة االستعمار البشعة املرتبطة
بــأذهــان الـغــربـيــن .وبــرأيــي ،أن هــذا جزء
من االستيالء على الثقافة أو االستيالء
ع ـلــى ال ـس ــردي ــة ال ـث ـقــاف ـيــة .ه ـن ــا ،ال أدع ــو
ّ
إل ــى الـتـخــلــي عــن كـلـمــة «احـ ـت ــال» ،ولكن
استخدام االستعمار إلى جانب االحتالل
سيعطي معنى أكثر وضــوحــا ،لذلك فإن
م ـقــاومــة «إس ــرائ ـي ــل» يـجــب أن تــأتــي من
منطلق أنها ّ
قوة كولونيالية ،وليس فقط
ّ
ّ
كقوة محتلة لألرض الفلسطينية.
(باحث فلسطيني /السويد)

فلسطين

وقفة
الفلّاح الفلسطيني
في غربته
فهد شاهين

السؤال ّ
امللح في الحالة الفلسطينية ،هو :كيف
وملاذا فقدت األرض والزراعة الفلسطينية
دورها املعهود تاريخيًا ،وكيف ّ
تحولت قوى
الفالحة والزراعة الفلسطينية من االشتغال
باألرض إلى اللحاق بركب قطاعات أخرى؟
يكاد إفراغ األرض الفلسطينية من املزارع
الفلسطيني يكون املكسب اإلسرائيلي
األبرز منذ العام  .1967فإن كانت دولة
االحتالل عملت على مصادرة األراضي
والتضييق على املزارعني وفتح باب العمل
لهم داخل «إسرائيل» ،فإن سياسات السلطة
ً
الفلسطينية كانت ،وما زالت ،عاجزة عن دعم
ّ
ومساندة الفلح الفلسطيني وتعزيز صموده.
ّ
ليس أدل على ذلك من األرقام واإلحصائيات
ُ
التي تظهر أن قطاع الزراعة قد حصل على
نسب  %0.7-1فقط من امليزانية الفلسطينية
منذ العام  .2009إنها داللة كافية على مدى
إهمال هذا القطاع الحيوي والهام.
تاريخيًا ،نشأت الثورات ّ
ضد االستعمار
ّ
في القرى ومزارع الفلحني الفقيرة .وسبب
ّ
ذلك ،ليس فقط ألن الفلح هو األكثر ارتباطًا
باألرض ،بل ألنه ّأول الخاسرين من وجود
االستعمار ،وأكثر الرابحني من رحيله .لذلك،
كان هو املستهدف ّ
األول من االستعمار ،ومن
ّ
املحليني.
شركائه
ّ
ّ
في مزرعة الفلح تتشكل ذاتيًا النواة الصلبة
ّ
ً
ّ
الرافضة للمحتل ،بل هي متشكلة أصال
بطبيعة العمل الفالحي؛ التعاونية الزراعية..
وفيها تتكاتف األسر في ما بينها ،وفيها
يكون العمل ّ
والكد واإلصرار واملرح ،وفيها
ّ
تتشكل االستقاللية املالية عن مصادر املدنية
ّ
الحديثة ،استقاللية من كل شيء ،إل من ماء
ينزل من السماء ونبت يصعد من األرض.
االحتالل ،وإن كان عمليه استيالء ّ
بالقوة
العسكرية على أرض ما لفرض إرادة
ّ
سياسية على شعب ما ،فإن الفلحني
وحدهم هم من يخسرون ما يملكون،
ّأما غيرهم فغالبًا ما ينتقلون من وظيفة
بيد حاكم إلى آخر .طبيعة عمل ّ
التجار
ّ
ّ
والصناعيني واملوظفني تحمل في ذاتها
إمكانية االنتقال من كتف إلى كتف آخر.
ّ
ليس الفلح ثوريًا فحسب ،بل هو نبض
ّ ً
الثورة الذي يستشعر أوال خطر فقدان
األرض .وحني يفقدها ،يكون األقدر على أن
ّ
مرة أخرى ّ
ليوظفها ّ
ضد
يستعيد هذه املعاني
من سلبه أو سلب شعبه تلك املعاني الكبيرة.
ّأما أصحاب رؤوس األموال في املدينة ،فهم
غالبًا ما يرون الثورة ّ
ضد مصالحهم ،بل
ّ
إنهم يواجهونها في بعض األحيان ،ولعلهم
يرون االستعمار الجديد أفقًا ملدنية جديدة
يرنون إليها ،غير أنهم ليسوا بالغباء ليندفعوا
ّ
نحو ًااللتصاق باملحتل أو املستعمر الجديد
عالنية .هكذا ،يبدون األعلى صوتًا ّ
ضده،
ّ
وهذا الصوت ّ
يؤسس للشراكة مع املحتل
ّ
ّ
ّ
ومتوجسًا صوت الفلحني األكثر
مترقبًا
ً
قدرة على إجهاض أي برنامج سياسي
للشراكة والتفاوض مع املحتل.
ابن القرية في نضاله هنا يبدو عاجزًا ،أو
هكذا يجري تصويره ،إن ّ
تمسك بأرضه
وأخذ يزرعها ،بل قاوم من يمنعه من
الوصول إليها ،وابن املدينة صاحب الشركة
التجارية والوكاالت األجنبية (كثير منها
من دولة االحتالل) هو أكثر من ُيساهم في
ّ
رسم صورة بئيسة وكئيبة لهذا الفلح،
ّ
حتى َ
يوسم بالرجعية ،ليس ألنه ،أي الفلح،
ّ
رجعيًا بوسائل رزقه وأدوات إنتاجه فحسب
بنظر ابن املدينة ،بل ألن األخير هو صاحب
ّ
االمتيازات التجارية من املحتل ،سيعمل على
تأسيس حركه سياسية ،الستيعاب حركه
ّ
الفلحني ،التي غالبًا ما ّ
تتحول إلى مشروع
سياسي تفاوضي مع املحتل؛ حيث يكون
مشروعها السياسي ّ
األول هو إخراج طبقه
ّ
الفلحني من معادلة التأثير على القوى
ّ
الفاعلة في املجتمع .وهنا ينجح املحتل في
ّ
صناعه االشتباك الداخلي بني طبقه الفلحني
ّ
املتجذرة في األرض وبني طبقات أصحاب
رؤوس األموال الجديدة.
هكذا ،ليس غريبًا أن يقوم أصحاب
رؤوس األموال في املدن الكبيرة بالتحالف
ّ
(والشراكة) مع املحتل ،عبر تأسيس حزب
سياسي يقوم على مقاومة من يمتلك األدوات
ّ
البسيطة ملقاومة املحتل ،سواء املزارع أو غيره،
فهو بذلك يرى مستقبله السياسي ،وبذلك
يضمن أن يكون «وريثًا شرعيًا» للمحتل،
ّ
بأدوات املحتل .بل إنهم غالبًا ما يتعاونون مع
شركات املحتل التجارية ،ويدخلونها سوق
بالدهم ،لتكون منافسًا ملراكز ّ
القوة املالية
ّ
فيهه ،والتي تشكل الزراعة عمودها الفقري،
لكنها ال تلبث أن ّ
تتحول إلى ّقوة ثانوية.
(مهندس وباحث فلسطني)
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ملحق

لفتا

يوما ،يتحدثّان إلينا .ونحن
يتحدث إلينا .العروس وعريسها من عام  ،1947لم يشيخا
الربيع القديم في القرية
ً
ّ
ّ
ّ
يوما من سلب الذاكرة
قوة تمكنت
نستمع.
ً
جل ما نفعله هو أن نستمع .ما من ّ

قضية
للمناسبات
غدير أبو سنينة

(تصوير :ناتالي حنظل)

رجع صوتنا
ْ
ناتالي حنظل

أجلس قرب النافذة حيث أنا منذ ساعات،
لم أعد أستطيع ّ
عدها .رزمة األوراق على
ُ
ال ـط ــاول ــة أم ــام ــي ل ــم ت ـل ـم ــس .أش ـع ــر بما
مرة وأنا أقف وسط ّ
شعرت به ّ
بيارة في
ّ
يافا ،أمسك برتقالتني في كل يد :الشعور
حـيـنـهــا ت ـح ـ ّـول إل ــى ص ــوت ،ص ــوت رســم
خارطة املاضي .بزاوية عيني أملح الغيوم
ت ـغــازل الـشـمــس ،عـلــى وجـهــي وبجانبه.
ّفأبدأ بالكتابة عن «لفتا».
إنها من ّ
أحب األماكن ّ
إلي ،وهي من أجمل
ال ـقــرى الفلسطينية فــي منطقة الـقــدس
ُ
قبل عام  .1948أهل لفتا ّ ّإما طردوا منها
أو نزحوا عنها ،وما تبقى من القرية ما
يزال ّ
مهد ًدا ً
دوما بمزيد من الدمار.
ك ـث ـيـ ًـرا م ــا أس ـيــر ب ــن األراض ـ ــي الجبلية
صديقتي من القدس ،تاركني
الوعرة مع ّ
الحجارة ،كأنها مجموعات من النجوم،
ّ
تدلنا على الطريق .نحافظ على صمتنا.
ّ
م ــا ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـق ــال ف ــي خ ـض ــم كل
ه ــذا ال ـج ـم ــال ،ه ــذا ال ــرع ــب ،ه ــذا ال ـح ــزن،
ّ
ّ
تتحدث إلينا.
البرية
هذا الحب .األزهــار
ّ
تتحدث إلينا أزهار الياسمني والخزامى.
بـيــوت الحجر الـخــاويــة ،جــواهــر تراثنا،
ّ
تتحدث إلينا .أشجار
وهويتنا وثقافتنا،
ّ
ّ
تتحدث إلينا .الطواحني تتحدث
الزيتون
ّ
إل ـي ـن ــا .ال ــرب ـي ــع ال ـق ــدي ــم ي ـت ـح ــدث إل ـي ـنــا.
ّ
األشـبــاح التي تحوم فــي القرية
تتحدث
وعريسها من عام ،1947
إلينا .العروس
ّ
لم يشيخا ً
يوما ،يتحدثان إلينا .ونحن
ّ
نـسـتـمــع .ج ــل م ــا نـفـعـلــه ه ــو أن نستمع،
فنسمع« :لم يعد هناك ما نخسره» ،ولكن
ّ
ما من ّ
تمكنت ً
يوما من سلب الذاكرة.
قوة
ّ
الـ ـك ــت ــاب يـ ـح ــرس ــون الـ ــذكـ ــريـ ــات .نـلـمــح
ع ـص ـف ــور ال ـش ـم ــس ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .عـلــى
ـات ريــش برتقالية.
طــرفــي ص ــدره خـصـ ّ
أخـبــرتـنــي صــديـقـتــي أن ـهــا كــانــت تبحث
ّ
عــن ه ــذه الـعـصــافـيــر فــي طـفــولـتـهــا ،وأن
ّ
ع ـص ـفــور ال ـش ـمــس ه ــذا ذكـ ــر ،ألن ريـشــه
األس ــود يـبــدو أزرق المـ ًـعــا فـ ّـي الشمس.
ّ
ُّ
يت
بــدت تلك الــزرقــة مثيرة حــد أنـهــا عم ً
علينا كما القصيدة حــن تظهر مبهمة

على الصفحة .نجلس تحت أحد أقواس
ّ
الـبـيــوت الـقــديـمــة ،نتكئ على الـحـجــارة،
نـسـتـبــرد ب ـهــا .ه ــذه ال ـقــريــة سيمفونية
م ـك ـت ـم ـل ــة م ـ ــن األخـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـبـ ــاعـ ــث ع ـلـ ّـى
الـسـكـيـنــة وال ــذه ــول .امل ـســاحــات الـجــافــة
بينها تشبه صفائح مــن الـقــش ،قاسية
وتبعث على الغناء ،فأحفظ لفتا.
ّ
ذه ـنــي يـغـ ّـيــر وج ـه ـتــه ،وأف ــك ــر ف ــي بـيــوت
الـقــدس املسلوبة غير بعيد مــن هنا ،في
أح ـيــاء الطالبية والـقـطـمــون وامل ـص ــرارة،
تلك األحياء التي بحثت عنها أختي بألم
تفاصيلها بكل
وكشفت عــن الكثير مــن ّ
وض ــوح فــي مـشــروعـهــا الـفــنــي الــوثــائـقـ ّـي
ال ـت ـفــاع ـلـ ّـي «دريـ ـ ــم ه ــوم ــز لــاس ـت ـشــارات
العقارية»ّ .
ومن ّ
ثم أتوقف .الجمال ندبة ،والتاريخ
غرفة ،والحنني عاصفة.
املقاومة هي رجع صوتنا.
(كاتبة وأكاديمية فلسطينية /نيويورك
ترجمة :محمد زيدان)

شاءت األقدار أن أكون في سان
سلفادور عام  ،2011حينما زارها
محمود عباس في سعيه للحصول
على االعتراف بالدولة الفلسطينية
ّ
في األمم املتحدة .قبلها بأيام ،كنت
قد التقيت عددًا من أبناء املهاجرين
والالجئني الفلسطينيني من ّ
عدة
ً
أجيال ،ولم تكن صعبة مالمسة
الحساسية املوجودة بينهم ،بسبب
اختالف انتماءاتهم السياسية،
ما بني يمني ويسار في بلد شهد
حروبًا طاحنة بني الحزبني ،وكان
ّ
مؤسس جبهة اليسار فيه من
أصل فلسطيني هو شفيق حنظل.
ما إن اقترب مني أحدهم ّ
معرفًا
عن نفسه بقوله إنه قريب الرئيس
السلفادوري السابق من أصل
فلسطيني ،أنطونيو السقا ،حتى
همس لي آخر بقوله «دعك من هذا
الوغد ،فهو وابن عمه (يقصد السقا)
ليسا سوى انتهازيني!» .تبادرت إلى
ذهني ،بسرعة ،اإلجراءات ّ
املشددة
على دخول العرب إلى السلفادور
ّ
بمجرد
التي بدأت الحكومة تطبيقها
استالم السقا سلطات البالد ،كأنما
كانت خطوة تطمينية لحزبه اليميني
ّ
بأن أصله الفلسطيني لن يؤثر على
القوانني املراعية ّ
لتوجهات الحزب.
الكثير من املهاجرين الفلسطينيني
في أميركا الالتينية أصبحوا من
أصحاب رؤوس األموال الضخمة،
بل ّ
تبوأ كثير من أبنائهم مناصب
سياسية رفيعة في الدولة ،لكن
هذا ال يعني الكثير ،إذا ما أخذنا
بعني االعتبار غياب رؤية واضحة
ملشروع دعم حقيقي للقضية
الفلسطينية واالكتفاء بدور السفارات
الفلسطينية الذي ال يتجاوز إقامة
املناسباتية،
بعض االحتفاليات ً ّ
ّ
لتتخذ «املقاومة» شكال مؤقتًا ينتهي
بانتهاء الحدث ،من دون أن نغفل
املبادرات الفردية التي ّإما تفتقر
للدعم املادي أو للرؤية املنهجية .في
الحالة السلفادورية ،تعاملت بعض
األجيال الالحقة من املهاجرين مع
ّ
القضية الفلسطينية بتحفظ بحسب
ما تقتضيه املصلحة الشخصية.
وفي الوقت نفسه ،وقفت حائرة بني
أن تتماشى مع سياسات البالد
وبني إحساسها بضرورة مساندة
قضيتها األم .هذا اإلحساس الذي
ً
يبرز ما إن ترى تلك األجيال تواصال
رسميًا واضحًا بني ممثلي بالدها
األم (فلسطني) والبالد التي ُولدت
فيها ،إذ إن غياب التواصل في معظم
األحيان كان يحمل بعض أبناء تلك
الجالية وفي أوقات ّ
معينة ،على إخفاء
أصولها الفلسطينية خوفًا من أن
ُ
ُ
تنعت باإلرهاب ،أو أن ترفض من
املجتمع أو الحزب .ثم وقع طالق بائن
ما بني الفصائل الفلسطينية وبعض
الحركات الثورية في أميركا الالتينية
منذ ثمانينيات القرن املاضي ،إذ كان
العمل املشترك بينها يجري ضمن
ّ
خطة ّ
وتوجه ،بينما انحصر دور
ّ
املنظمات املساندة للقضية اآلن على
الجهود الفردية للجاليات مع تعاون
محدود في ما بينها وبني السفارات،
وشبه غياب الستغالل املقدرة
االقتصادية لدى أصحاب رؤوس
األموال من أصول فلسطينية وعربية.
ً
صحيح أنه في السلفادور ،مثال ،لم
يكن باإلمكان إلحاق اسم «العربي»
ب ـ «النادي العربي السلفادوري» لوال
ّ
سيطرة الفلسطينيني الذين يشكلون
ّ
 %2من السكان على  %40من رأس
ّ
ّ
املال ،لكن املشاريع املنفذة ال تحقق
ّ
التطلعات ،وهي خطوات ّ
مقدرة لكنها
ّ
ليست كافية ،إذ لم تتمكن كل تلك
ً
األموال (في كل القارة الالتينية) ،مثال،
من تأسيس منبر إعالمي حقيقي
ّ
ومؤثر .مخطئ من يظن أن انقسام
الفصائل الفلسطينية في الداخل
ال ُيلقي بظالله حتى في أميركا
ّ
الالتينية ،فإذا لم تتمكن تلك الفصائل
ّ
من التواصل مع بعضها ،ولم تتمكن
السلطة الفلسطينية من التواصل مع
أبناء الداخل ،فسيكون ضربًا من
الخيال أن نحلم بتواصلهم مع األجيال
املهاجرة للجهة األخرى من الكوكب.
(كاتبة فلسطينية /نيكاراغوا)
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