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بين متطلبات التحرير واألعباء اليومية

قوى جديدة تنافس «الفصائل» الفلسطينية
وسط غياب ملحوظ للفصائل واألحزاب التقليدية ،تبرز قوى
فلسطينية مدنية على نحو متزايد لتتولى مهمات لها عالقة
بمواجهة االحتالل وبتلبية حاجات المواطن اليومية ،ويرافق
ذلك نشوء حركة دولية قوية للتضامن مع الفلسطينيين،
مع ضعف واضح في «حركة التحرير» وغياب نسبي للفعل الذاتي
الفلسطيني المنسق والجماعي.
هذا المقال يحلل هوية العمل الجديدة وأدواته في الساحة
الفلسطينية ،ويناقش كيف أن التشظي الحادث في المبادرات
الجديدة وغياب االستراتيجية ال يعنيان أن األدوات الجديدة عاجزة
عن السيطرة على العمل الفلسطيني مستقبالً.
أحمد جميل عزم*

فر�ضت وجوه جديدة نف�سها على امل�شهد الفل�سطيني يف الأعوام القليلة املا�ضية.
وباتت �صورة «الفل�سطيني الفدائي» حامل البندقية تختفي تدريجي ًا لتحل حملها
�صورة النا�شط املت�صدي لل�سيا�سات الإ�سرائيلية واملناه�ض جل��دار الف�صل
العن�صري ،الذي ي�أتي �إليه نا�شطو حركات ال�سالم من كل الأ�صقاع لي�ؤازروه .ولعل
حمالت فك احل�صار بو�ساطة �سفن حتمل مئات النا�شطني من جن�سيات خمتلفة
�إىل �سواحل قطاع غزة ،هي تطور نوعي جديد يف �شكل احلراك الفل�سطيني� ،أو
بكلمات �أدق ،احلراك لأجل فل�سطني و�شعبها .كما تربز �أي�ض ًا �صورة رجل الأعمال
الفل�سطيني امل�ستقل ،والطالب الفل�سطيني ،واملغرتب ،الذين يبادرون �إىل حتمّل
مهام يرونها جزء ًا من �أعباء احلركة الوطنية الفل�سطينية.
هذا احلراك اجلديد يعني �ضمن ًا �أنّ ف�صائل العمل الفل�سطيني التقليدية ،خا�صة
«حركة التحرير الوطني الفل�سطيني» (فتح) ،وك ًال من «اجلبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطني» ،و«اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني» ،والف�صائل والأحزاب الأخرى
الأ�صغر حجماً� ،أو التي ان�ضمت �إىل هذا العمل يف الثمانينيات من القرن املا�ضي
(حتديد ًا القوى الإ�سالمية ممثلة يف «حركة اجلهاد الإ�سالمي» ،وحركة «حما�س»)،
كلّها بد�أت تفقد امتدادها ال�شعبي ب�شكل ملحوظ .و�صار كثري من النا�شطني اجلدد،
حتى ممن ينتمون �إىل بع�ض تلك الف�صائل ،يتحركون مببادرات ذاتية من دون
مرجعيّات �سيا�سية ف�صائليّة ومبوارد ذاتية بعيد ًا عن النمط املعهود �سابق ًا من
الرعاية الف�صائلية� ،سيا�سي ًا ومالياً.

ويثري احلراك اجلديد جمموعة �أ�سئلة حول طبيعته و�أهدافه ومدى قدرته على
ت�شكيل بديل� ،أو على قيادة العمل الفل�سطيني فعلياً .كما �أن هناك �إ�شكا ًال يف
تو�صيف هذا العمل و�أهدافه ،فهل ما يحدث هو حركة حترير �أم حركة ا�ستقالل،
�أم جمرد عمل ت�ضامني؟
المقاومة الشعبية والمجتمع المدني

جاءت االنتفا�ضة الثانية يف عام  2000بنهج خمتلف ،عن انتفا�ضة عام 1987

التي �شكلت مرحلة حتول نوعي نحو املقاومة ال�شعبية� ،إذ �شهدت ع��ودة النهج
امل�سلح يف �أ�شد �صوره عنفاً ،مبا يف ذلك عمليات �إطالق النار و�صو ًال �إىل عمليات
التفجري التي و�صفت بـ «اال�ست�شهادية» حيناً ،وبـ«االنتحارية» حين ًا �آخر .و�ساندت
هذه االنتفا�ضة حمالت ت�ضامن عاملية ،خا�صة يف �أوروبا ،حتولت تدريجي ًا �إىل �أطر
م�ؤ�س�سية فاعلة ما زالت م�ستمرة يف العمل؛ كما برزت فيها فكرة ا�ستخدام �أدوات
العوملة واالت�صال يف العمل الفل�سطيني ،خا�صة �شبكة «الإنرتنت» والف�ضائيات
التلفزيونية ،وعلى ر�أ�سها القنوات العربية التي لعبت دور ًا كبري ًا يف تغطية
�أخبار االنتفا�ضة .وعلى �سبيل املثال ،ت�أ�س�ست يف تلك الفرتة حملة الت�ضامن
الفل�سطينية ( )Palestinian Solidarity Campaignالتي ن�شطت يف اململكة
املتحدة وتفرّعت �إىل دول �أخ��رى .و�أع�ل��ن يف �أغ�سط�س�/آب  2001ت�أ�سي�س
حملة الت�ضامن الدولية ( )ISMالتي �أطلقتها جمموعة �صغرية من النا�شطني
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني بادئ الأمر .وتهدف �إىل «دعم املقاومة ال�شعبية
الفل�سطينية وتقويتها» عرب �إيجاد منرب دويل لل�شعب الفل�سطيني يكون مبنزلة
�صوت يهيئ «لتتغلب املقاومة غري العنفيّة على قوات االحتالل الع�سكرية».
و�أر�سلت حركات الت�ضامن نا�شطني منها �إىل املناطق الفل�سطينية ،للوقوف بو�سائل
مدنية و�سلمية �إىل جانب الفل�سطينيني يف مواجهة قوات االحتالل .وت�ضم �شبكة
الت�ضامن العاملية حالي ًا ما ال يقل عن  21جمموعة منت�شرة يف الواليات املتحدة
و�أوروبا وكندا .وعلى �صعيد «الإنرتنت» �أطلقت ع�شرات املبادرات لدعم الن�ضال
الفل�سطيني ،لعل �أبرزها موقع «االنتفا�ضة الإلكرتونية» الذي �أ�س�سته عام 2001
جمموعة نا�شطني يف الواليات املتحدة ،منهم علي �أبو نعمة ونيغيل باري وعرجان
الفا�صد والكاتبة لوري كنغ–�إيراين و�أ�صبح م�ؤ�س�سوه ،خ�صو�ص ًا �أبو نعمة� ،أ�سماء
معروفة يف العمل الإعالمي.
احلراك الفل�سطيني الأبرز يف هذا ال�سياق جاء كرد فعل على بناء اجلدار العازل
الإ�سرائيلي يف �أرا�ضي ال�ضفة الغربية مع نهاية عام  .2002فت�أ�س�ست «احلملة
ال�شعبية ملقاومة جدار الف�صل العن�صري» .و�سرعان ما ا�شتملت على ع�شرات
املجموعات واجلمعيات واحلمالت الفرعية .كذلك تُعد جتربتا قريتي بلعني ونعلني
(الأوىل بد�أت حملتها عام  )2005منوذجني لن�شاطات �أ�سبوعية ذات بُعد مدين
�ضد بناء اجلدار .وثمة الآن مت�ضامنون دوليون يقيمون يف ال�ضفة الغربية ،ولهم
بيوت يف رام اهلل وغريها خم�ص�صة ال�ست�ضافة زمالئهم القادمني من �أنحاء العامل

األطر الرسمية المعترف بها دول ّي ًا هي التي تقود
العمل الفلسطيني ،وبالتالي لم يعد الكفاح المسلح هو األداة
المناسبة .كما لم يعد الحصول على االعتراف الدولي هو الهاجس
بالنسبة إلى القوى السياسية الفلسطينية
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النا�شطني على الن�أي ب�أنف�سهم عن االنق�سام .كما �أنّ ال�سعي �إىل ك�سب �أكرب قدر
من التجاوب ال�شعبي يفر�ض اخلروج من دوائر اال�ستقطاب والت�شرذم.
ولعل ق�صة �إحياء فرقة «�أغ��اين العا�شقني» الفل�سطينية مثا ٌل على حالة عدم
انتظار املبادرة من «منظمة التحرير الفل�سطينية» �أو الف�صائل .فهذه الفرقة
جزء من الذاكرة الوطنية املعا�صرة ،ولعبت يف الثمانينيات دور امل�ؤ�س�سة الثقافية
الفنية التي تر�سّ خ هوية جامعة للفل�سطينيني �أينما كانوا .وتوقفت عن العمل يف
مطلع الت�سعينيات نتيجة م�شكالت �سيا�سية و�إدارية عديدة ،حتى جرى �إحيا�ؤها
يف عام  2009على يد رجال �أعمال فل�سطينيني ،حركهم عجز منظمة التحرير
الفل�سطينية وهيئاتها عن تبني م�ؤ�س�سات وطنية ثقافية مثل «العا�شقني» كما
يقول مالك ملحم رجل الأعمال الذي يقود امل�شروع.
غياب االستراتيجية

ثمة اآلن متضامنون دوليون يقيمون في الضفة الغربية،
ولهم بيوت في رام اهلل وغيرها مخصصة الستضافة زمالئهم
القادمين من أنحاء العالم وللتنسيق مع الجانب الفلسطيني
وللتن�سيق مع اجلانب الفل�سطيني .كذلك ت�أ�س�ست عام  2004احلملة الفل�سطينية
للمقاطعة الأكادميية والثقافية لإ�سرائيل.
غياب الفصائل والمنظمة

يقول عبداهلل �أبو رحمة ،من�سق اللجنة ال�شعبية ملقاومة اجلدار يف منطقة بلعني،
�إنّ م�شاركة الف�صائل الفل�سطينية يف ن�شاطات مناه�ضة اجل��دار «تقت�صر على
امل�شاركات الفردية �أو احل�ضور الرمزي للفعاليات املركزية� ،إذ ت�شارك بع�ض
القيادات املعروفة لتلك الف�صائل ،خا�صة «فتح» واملبادرة الوطنية واجلبهة ال�شعبية
وحزب ال�شعب .و�أبو رحمة ع�ضو يف حركة «فتح» ،ولكن ن�شاطه ي�أتي مببادرة فردية
من دون قرار من ف�صيله» .و�أو�ضحت م�صادر من وزارة االقت�صاد يف ال�سلطة
الفل�سطينية يف رام اهلل ،لـ«�آفاق امل�ستقبل» �أنّ كثري ًا من ال�شباب الذين �شاركوا
يف منت�صف العام احلايل يف حملة «من بيت لبيت» الهادفة �إىل مقاطعة �سلع
امل�ستوطنات الإ�سرائيلية هم من القريبني من حركة «فتح» ولكنهم ال يتحركون
بقرار ف�صائلي .و�أبلغ املجلة مقربون من قياديني يف «فتح» طلبوا عدم ذكر
�أ�سمائهم� ،أنّه ال يوجد �إجماع داخلها على هذا النهج ،بل هناك من يعار�ض
مواجهات من هذا النوع ،وكذلك من يرغب يف اتباع و�سائل �أكرث حد ًة وعنفاً.
يف الوقت ذاته ،يك�شف �أبو رحمة ،نائب رئي�س جمل�س قروي بلعني ،ع�ضو اللجنة
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ال�شعبية ملقاومة اجلدار ،عن دعم من حكومة رئي�س الوزراء الفل�سطيني �سالم
فيا�ض للحملة .وجتلى ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،يف تقدمي تكاليف
�إقامة دعوى ق�ضائية على �شركتي «غرين بارك» و«غرين ماونت �إنرتنا�شيونال»
يف حماكم كندا لأنهما �شركتان كنديتان كانتا ت�سهمان يف تنفيذ امل�شروعات
اال�ستيطانية الإ�سرائيلية.
ويعتقد النا�شط الفل�سطيني ،الناطق با�سم حملة «كرامة» التي تعنى بحركة العبور
وال�سفر من ال�ضفة الغربية و�إليها (خ�صو�صا عرب الأردن)� ،أمني عنابي� ،أنّه لوال
ال�ضغط ال�شعبي الكبري يف ق�ضية اجل��دار ،ملا �أولت حكومة ال�سلطة الفل�سطينية
الأمر الدرجة ذاتها من الأهمية ،وملا �شكلت وحدات عمل خا�صة ملتابعتها.
مع ذلك فقد بقي �أداء الهيئات التقليدية م�ضطرباً ،يف ر�أي بع�ضهم .ومن ناحيته،
�أخذ الدكتور م�صطفي الربغوثي� ،أحد م�ؤ�س�سي «املبادرة الوطنية الفل�سطينية» يف
عام  2002و�أمينها العام( ،والتي كانت تطور ًا مهم ًا يف �إطار بروز ظاهرة الن�ضال
املدين املختلف عن �أداء الف�صائل امل�سلحة التقليدية ،على الهيئات الر�سمية عدم
فاعليتها يف معاجلة ق�ضية اجلدار .وقال لـ«�آفاق امل�ستقبل» �إن «فتوى الهاي من �أهم
القرارات التي انتزعها الفل�سطينيون من املحكمة الدولية» ،ولكنه يعترب �أن «املتابعة
الفل�سطينية للفتوى �ضعيفة ومل تكن بامل�ستوى املطلوب»� .أما املحامية الكندية «ديانا
بطو» ،وهي من �أ�صل فل�سطيني تقيم يف رام اهلل وعملت يف ال�سابق م�ست�شارة

ق�ضائية لـ«منظمة التحرير الفل�سطينية» وكانت ع�ضو ًا يف الفريق الذي عمل على
طرح م�س�ألة اجلدار الإ�سرائيلي �أمام «حمكمة العدل الدولية» ،فانتقدت ال�سلطة
الفل�سطينية لأنها مل ت�ستفد يف ر�أيها من قرار «حمكمة العدل الدولية» �أي�ضاً.
الإخفاق الر�سمي ال يبدو يف نظر كثريين مقت�صر ًا على ق�ضية اجلدار .فثمة مثال
جديد على عجز امل�ؤ�س�سات التقليدية ،يتجلى يف عدم جناحها يف منع �إ�سرائيل من
نيل ع�ضوية منظمة «التعاون والتنمية االقت�صادية» ( .)OECDوقد �أفاد الدكتور
نبيل �شعث مفو�ض العالقات الدولية حلركة «فتح» يف ات�صال هاتفي �أجرته معه
املجلة ب�أنه كان هناك تق�صري من اجلانب الفل�سطيني يف هذا ال�ش�أن ،مو�ضح ًا �أن
«الفل�سطينيني بد�ؤوا بالهجوم ال�سيا�سي على هذا املو�ضوع يف �آخر ثالثة �أ�شهر ،علم ًا
ب�أن حماوالت �إ�سرائيل و�سعيها �إىل االن�ضمام قد بد�أت قبل ثالث �سنوات» .و�أ�شار
د حقيقي له)1(.
�إىل �أنهم اكت�شفوا املو�ضوع يف وقت مت�أخر ،و�أنه مل يكن هناك ت�ص ّ
وف�ض ًال عن العجز الذي تعانيه امل�ؤ�س�سات الر�سمية والف�صائل ال�سيا�سية التقليدية
يف معاجلة ق�ضايا جوهرية لها بعد دويل ،فهي مرتهلة ذات �أداء متخبط على
ال�صعيد الداخلي؛ على �سبيل املثال �شهدت حركة «فتح» الكثري من اخلالفات
وتعرثت حماولتها لرتتيب �صفوفها وبدء انطالقة جديدة بعد م�ؤمترها العام،
الذي انعقد يف عام  ،2009بعد انقطاع دام  20عاماً� .أ�ضف �إىل ذلك اخلالف بني
�أكرب ف�صيلني فل�سطينيني« ،فتح» و«حما�س» ،وما رافق ذلك من حر�ص الكثري من

بنا ًء على ما �سلف ميكن تق�سيم قوى العمل الفل�سطيني اجلديدة �إىل نوعني .الأول
قوى من داخل ال�شعب الفل�سطيني كل ّي ًا وتعمل داخل الأرا�ضي الفل�سطينية وتعنى
مبراقبة القيادة الفل�سطينية وحما�سبتها وتتبنى مطالب يومية للمواطنني بع�ضها
يت�صل ب�صعوبات وق�ضايا �أوجدها االحتالل ،وبع�ضها يتعلق بال�ش�ؤون الفل�سطينية
الذاتية اخلا�صة وهذه امل�ؤ�س�سات تت�شابه �إىل حد كبري مع قوى املجتمع املدين
والفواعل اجل��دد يف العامل ،يف ع�صر «م��ا بعد احل��داث��ة» ال��ذي يتميز برتاجع
الأيديولوجيات الكليّة والأحزاب عموماً ،والتي تركز على الفرد وحقوقه ومتطلباته
اليومية .وهناك قوى �أخرى بع�ضها يعمل من داخل فل�سطني ويهتم ب�إدارة ال�صراع
مع االحتالل مثل حمالت مناه�ضة اجلدار وحمالت املقاطعة الأكادميية لإ�سرائيل
وهذه تعك�س خ�صو�صية الو�ضع الفل�سطيني واالحتالل الإ�سرائيلي.
ولكن كيف ميكن لهذه اجلهود �أن تخدم ق�ضية التحرر ل��دى الفل�سطينيني
وق�ضيتهم ال�سيا�سية العامة؟ يجيب عنابي �أنّه من الناحية اال�سرتاتيجية ميكن
�أن ت�ؤدي احلمالت املدنية والن�شاطات �إىل زيادة الوعي لدى الفرد الفل�سطيني،
وبالتايل �إىل تطوير قدراته على الأداء وعلى الت�أثري يف الهيئات القيادية .ويقرتح
عقد م�ؤمترات �شعبية تطور اقرتاحات و�سبل عمل وا�سرتاتيجيات ،بدل ا�ستمرار
حمالت وحماوالت متفرقة ،قد تتحول �إىل حلول جزئية و«تنفي�س» للطاقات� ،إن
مل تو�ضع يف قوالب عمل عامة وجماعية من�سّ قة.
التضامن والتحرير واالستقالل

يالحظ حالي ًا وج��ود حركة ت�ضامن دولية ن�شطة مع الفل�سطينيني ،فيما
ف�صائلهم الأ�سا�سية من�شغلة بانق�ساماتها ،من دون �أن تطرح ا�سرتاتيجيات
عمل وا�ضحة ،لدرجة �أنّ الأمر �صار يبدو كما لو كانت «حركة الت�ضامن» تدعم
«حركة حترير» ال وجود لها.
يف مقابل م�شكلة غياب «حركة التحرير» ب�شكلها التقليدي ،ثمة طرح يُتداول كثري ًا
عن �أنّ «املرحلة الفل�سطينية خرجت من مرحلة التحرير �إىل مرحلة اال�ستقالل.
والفرق بني احلالتني ال يعني عدم وجود احتالل؛ ولكن ما يختلف هو معطيات
االحتالل و�أدوات مواجهته» .وينتج هذا التمييز من حقيقة �أنّ كثري ًا من املواقف
ال�سيا�سية املحيطة بالق�ضية الفل�سطينية قد �سقطت تباع ًا منذ نهاية الثمانينيات،
�إذ �إنّ فكرة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة كانت مرفو�ضة �أو غري مقبولة ر�سم ّي ًا
على الأقل يف �أنحاء وا�سعة من العامل ،فيما �أ�صبح حالي ًا مبد�أ قيام الدولة مقبو ًال
�إ�سرائيلي ًا ودول ّياً� .أ�ضف �إىل ذلك وجود م�ؤ�س�سات حكم و�إدارة فل�سطينية يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وقوات �أمن فل�سطينية ،وكل ذلك يعني تغيرّ ًا يف مفهوم
العمل و�أدوات��ه لتحقيق الأه��داف الوطنية .و�صارت الأطُ ��ر الر�سمية املعرتف بها
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دول ّي ًا هي التي تقود العمل الفل�سطيني ،وبالتايل مل يعد الكفاح امل�سلح هو الأداة
املنا�سبة .وخرج الن�ضال من الطور ال�سري �إىل العلني .وبالتايل من املنطقي �أال
يعود للف�صائل دورها ال�سابق ،و�أن تتقدم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لتت�صدّر عمليات
االحتجاج واملواجهة لالحتالل ،على اعتبار �أن �أدوات املواجهة �صارت مدنية؛
وعليه ،يبدو منط الت�ضامن الدويل املطلوب خمتلفاً .ومع �أن هذا الطرح يربر غياب
حركة حترير وطنية فاعلة ،ف�إن عنابي يعترب ذلك «حمرجاً» .ويعتقد �أنّ جزء ًا من
هذا الو�ضع �سببه �أنّ لل�سلطة وظيفة اقت�صادية تنموية يف ال�ضفة الغربية ،بينما
الأ�صل �أنّ «منظمة التحرير الفل�سطينية» هي التي متثل املو�ضوع الوطني العام،
ولكن «للأ�سف اجلميع يعرف �أن املنظمة م�شلولة» ،على حد تعبريه.
اتجاهات الحراك الجديد

�إذا كانت كرثة املبادرات الت�ضامنية والتكافليّة يف العمل الفل�سطيني بني منا�صري
فل�سطني تثري ت�سا�ؤالت حول وجود ا�سرتاتيجية جتمع القائمني على هذا العمل ،ف�إنّ
بروز هذه القوى ي�ضع ا�ستمرار ف�صائل العمل القدمية يف حمل �شك .فاملالحظ �أنّ
هذه اجلماعات اجلديدة فر�ضت نف�سها على امل�شهد �إىل الدرجة التي ا�ضطرت
معها بع�ض الف�صائل والأحزاب �إىل اللحاق بها واتّباع �سبلها.
لكن ما الفائدة من ن�شاطات جماعات الت�ضامن يف ظل غياب التفكري الفل�سطيني
اال�سرتاتيجي املركزي؟ و�إىل �أي ح ّد ت�ستطيع �إ�سرائيل التقليل من ت�أثري هذا الدعم
املدين وال�شعبي املحلي والدويل يف الر�أي العام العاملي؟
الدكتور الربغوثي� ،أعرب لـ«�آفاق امل�ستقبل» عن اعتقاده �ضرورة التفريق «بني

املواقف الر�سمية وال�شعبية التي ب��د�أت حركاتها االحتجاجية ت�ؤتي ثمارها.
واعترب �أن �أ�ساطيل الت�ضامن مع غزة �أدت �إىل ك�سر احل�صار ،بينما عجزت عن
ذلك املفاو�ضات».
النا�شطة الكندية نيتا غوالين ،من�سقة «حركة الت�ضامن الدولية» املقيمة يف رام
اهلل ،ذكرت للمجلة �أن املت�ضامنني الدوليني «ما زالوا غري قادرين على �إحداث
خروقات جوهرية يف ال�ضغط على حكوماتهم» .و�أ�ضافت «حركتهم حمدودة وهم
�أ�ص ًال يف بلدانهم منعزلون عن احلياة ال�سيا�سية ولي�ست لديهم قوة انتخابية
مهمة ،ولكنهم بكل ت�أكيد قد �أحدثوا نقلة نوعية يف توجيه الر�أي العام العاملي
مل�صلحة الق�ضية الفل�سطينية».
بينما ي��رى الربغوثي �أن «ح��رك��ات االحتجاج ال�شعبية ونا�شطي ال�سالم من
املت�ضامنني الدوليني متكّنوا من �إيجاد حقائق مهمة على الأر�ض �ست�ؤدي حتم ًا �إىل
�إحداث تغيري كبري يف مواقف الدول الغربية» ،و�أ�ضاف «املو�ضوع يحتاج �إىل بع�ض
الوقت لأن هذا العمل تراكمي وت�صاعدي ،ودليل ذلك �أن الربملان الأملاين اتخذ
قرار ًا بالإجماع على �ضرورة فكّ احل�صار عن غزة» .وزاد «�إ�سرائيل معزولة الآن
دولي ًا وهي تعي�ش مرحلة �شبيهة باملرحلة التي عا�شها نظام الف�صل العن�صري يف
جنوب �إفريقيا يف �أيامه الأخرية».
واحلال �أنّه حتى �إذا �أخذنا يف االعتبار �أنّ بع�ض الف�صائل� ،أو بالأحرى قيادات
داخلها ،تتحفّظ على ن�شاط هذه املجموعات وعلى �سبل عملها ،حتفّظ ًا قد يعود �إىل
عدم القناعة بجدواها �أو لل�شعور بالتناف�س معها ،ف�إنّ ا�ستمرار التطورات والن�شاط
ال�سيا�سي يف م�ساراته الراهنة ينبئ �أن دور الف�صائل الفل�سطينية التقليدية يف
تراجع .وه��ذا النكو�ص �سيجعل زخ��م الن�شاط ال�شعبي م��وج��ود ًا يف مكان �آخر
وبو�ساطة �أدوات وبرامج خمتلفة� ،ستن�ش�أ عنها بال�ضرورة �أنواع جديدة من �أطُ ر
العمل ،ومنط جديد من النا�شطني والقيادات.
* من �أ�سرة «�آفاق امل�ستقبل»

«لوال الضغط الشعبي الكبير في قضية الجدار ،لما أولت حكومة السلطة الفلسطينية
األمر الدرجة ذاتها من األهمية ،ولما شكلت وحدات عمل خاصة لمتابعتها»
أمين عنابي

الناشط الفلسطيني القيادي السابق في «حزب الشعب» الفلسطيني

.01

عراف
هويدا ّ

المؤسسة المشاركة لـ«حركة التضامن الدولية»:
ِّ

الفصائل الفلسطينية تسير خلف
المقاومة الشعبية

هويدا عرّاف ،نا�شطة �أمريكية من �أ�صل فل�سطيني� ،شاركت يف ت�أ�سي�س «حركة الت�ضامن الدولية» (�آي �إم �إ�س) ،وهي نا�شطة حالي ًا يف قيادة
حركة «غزة احلرة» .وكانت على منت �سفينة «ت�شالنجر»� ،إحدى �سفن «قافلة احلرية» التي هاجمتها القوات الإ�سرائيلية يف مايو�/أيار املا�ضي وهي
حتمل امل�ساعدات الغذائية �إىل غزة املحا�صرة�« .آفاق امل�ستقبل» طرحت عليها �أ�سئلة ندرجها هنا مع �إجابات بعثت بها عرب الربيد الإلكرتوين.
فيما تت�سع حركة الت�ضامن الدويل مع الفل�سطينيني ،يالحظ بو�ضوح افتقارهم �إىل ا�سرتاتيجية مركزية ،و�أحياناً يبدو امل�شهد وك�أن
ثمة «حركة ت�ضامن» تدعم «حركة حترير» ال وجود لها ..ما ر�أيك؟
من املمكن �أن مت ّر «حركات التحرير» مبراحل خمتلفة .ويف اعتقادي �أن حركتنا (حركة التحرير الفل�سطينية) مت ّر مبرحلة �سيئة ،بل رمبا
الأ�سو�أ يف تاريخها .واملفارقة �أن هذا ي�أتي يف الوقت الذي ت�صل فيه حركة الت�ضامن معنا �إىل �أوجها .لقد ف�شلت الف�صائل والأحزاب ال�سيا�سية
الفل�سطينية يف تقدمي �أي ا�سرتاتيجية للمقاومة �أو القيادة احلقيقية يف �أعقاب ف�شل «اتفاقيات �أو�سلو» واندالع االنتفا�ضة الثانية .واحلقيقة �أن
الر�ؤية التي تعتنقها تلك الف�صائل والأحزاب مل تعد تتوافق مع ر�ؤية قطاع عري�ض من ال�شعب .وواقع الأمر �أننا نواجه حالي ًا موقف ًا مل يعد فيه
«القادة» املعلنون لل�شعب الفل�سطيني ميثلونه التمثيل الكايف� ،سواء املوجودون داخل الأرا�ضي املحتلة �أو املقيمون خارجها (يف خميمات الالجئني
�أو يف ال�شتات) .ومع ذلك فهناك العديد من مبادرات املجتمع املدين الفل�سطيني التي ت�سعى �إىل تنفيذ املهام التي مل تعد «القيادة» تقوم بها.
يالحظ �أي�ضاً بروز جمموعات فل�سطينية ومبادرات جديدة ت�ؤدي دوراً فعا ًال يف مواجهة االحتالل .هل �أنت على دراية بذلك؟ مَنْ هم،
�أفراد �أم جمعيات؟ وكيف يجرى التن�سيق معهم من جانبكم؟
�أجل ،بالطبع .ويف ما يت�صل بالن�ضال من �أجل التحرير ،ف�إن املبادرات الأبرز يف هذا الإطار هي اللجان ال�شعبية املحلية و«اللجنة الوطنية
للمقاطعة» .وبالن�سبة �إلـى «حركة الت�ضامن الدولية» (�آي �إم �إ�س) ،فقد كان من املهم لنا دائم ًا �أن توجد قيادة حملية .ومع الغياب امل�ؤ�سف
للقيادة من جانب الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية ،فقد بد�أنا تن�سيق العمل مع النا�شطني املحليني واملجال�س القروية .وعندما �شرعت �إ�سرائيل
يف �إقامة جدار الف�صل العن�صري ،ظهرت فكرة اللجان ال�شعبية ملكافحة اجلدار وبد�أت تت�شكّل ،و�سارعت «حركة الت�ضامن الدولية» �إىل دعمها
فور ًا عن طريق توفري الوجود الفعلي للنا�شطني الدوليني على الأر�ض من �أجل اال�شرتاك يف التخطيط للتحرّكات واحلمالت ،هذا بالإ�ضافة �إىل
الإ�سهام يف جذب االهتمام العاملي وو�سائل الإعالم .واليوم ،نوا�صل تقدمي الدعم املعنوي واللوجي�ستي ،واملايل �أحياناً ،للّجان املحلية التي تقود
الكفاح على الأر�ض حلماية �أرا�ضيها ومواجهة �سيا�سات �إ�سرائيل اال�ستعمارية والتو�سعية.
هل �أنت على ات�صال بالف�صائل الفل�سطينية �أو باحلكومتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؟
نعم نتوا�صل مع الف�صائل ال�سيا�سية ،ومع احلكومات الفل�سطينية �إذا تطلب الأمر؛ ولكن الأمر املحزن �أنه بالكاد توجد حاجة �إىل ذلك .وات�صالنا
بالف�صائل ال�سيا�سية كان �أكرب؛ �إذ �سعينا �إىل ت�شجيعها على التعاون مع املقاومة ال�شعبية يف مرحلة باكرة من االنتفا�ضة .والآن ،ف�إن الف�صائل
ال�سيا�سية ت�سري خلف املقاومة ال�شعبية بد ًال من �أن تقودها .ونحن نحتفظ بعالقات طيبة مع اجلميع من �أجل �ضمان م�شاركتهم يف املقاومة
ال�شعبية ،ال قيادتهم لها.
املف�ضل يف
�أما بالن�سبة �إىل احلكومات الفل�سطينية ،فثمة ات�صاالت جترى وقت احلاجة �إليها ،بيد �أن معظمها عدمي اجلدوى ،للأ�سف .ومن ّ
عالقات قوي ًة وتن�سيق ًا مع القوى الرئي�سية املحرّكة .ومن �ش�أن القيادة ال�سيا�سية �أن ت�شكل
ٍ
حركات املقاومة والتحرير� ،أن تقيم القيادة ال�سيا�سية
جزء ًا مما يحدث يف «ال�شوارع» .غري �أن الأمر ال ي�سري على هذا املنوال يف فل�سطني .فلدى احلكومة (احلكومات) الفل�سطينية �أجندتها اخلا�صة
التي ال تن�سق ب�ش�أنها مع ال�شعب ،كما �أنها ال تعك�س تطلعاته.

الزميل عبدالغني �سالمة حتدث يف رام اهلل �إىل الدكتور نبيل �شعث والدكتور م�صطفى الربغوثي ونيتا غوالين وديانا بطو وعبداهلل وحممد �أبو رحمة.
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