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خطوة خطيرة للغاية ،ونخشى من تداعياتها
ّ
وت���ب���ع���ات���ه���ا ،ألن ال���ت���ن���س���ي���ق وال�����ت�����ع�����اون ب�ين
املؤسسة وبني موبقاتها وزبانيتها من العرب
تحمل ف��ي ّ
طياتها أب��ع��ادًا خطيرة ج���دًا ،وقبل
ال���خ���وض ف���ي س��ب��ر غ���ور ه���ذه ال���ظ���اه���رة ،وه��ي
ليست األول����ى ،م��ن األه��م��ي��ة بمكان
باملناسبة
ّ
اإلش������ارة إل���ى أن����ه وف���ق ال��ق��ان��ون اإلس��رائ��ي��ل ّ��ي،
ّ ّ
ف��إن ك��ل مواطن يبلغ من العمر  18عامًا ،ملزم
باالنخراط في جيش االحتالل ،والسؤال الذي
ُ
ُي��ط��رح ف��ي ه��ذه ال��ع��ج��ال��ة :مل���اذا ل��م ت��ط ّ��ب��ق دول��ة
االح���ت�ل�ال ه���ذا ال��ق��ان��ون ف��ي امل���اض���ي ،ومل����اذا لم
ُ
ت��ف ّ��ع��ل��ه ف��ي ال��ح��اض��ر؟ وأي���ض���ًا :مل����اذا ت��ل��ج��أ إل��ى
ّ
األس��ال��ي��ب املخابراتية ال��ت��ي أك��ل ال��ده��ر عليها
وش��رب من أج��ل تجنيد العرب املسيحيني في
الجيش اإلس��رائ��ي��ل ّ��ي ليقوموا بقتل إخوانهم

ّ
العرب والفلسطينيني؟ نميل إلى الترجيح بأن
هذه املبادرة على خطورتها ،ال تتعدى كونها
ّ
م��ح��اول��ة ب��ائ��س��ة وي��ائ��س��ة م��ن ق��ب��ل ح��ك��ام دول��ة
االحتالل لسلخ العرب املسيحيني عن الشعب
ّ
ّ
اإلمبريالي ــ
الفلسطيني ،تماشيًا مع املخطط
الصهيوني لخلق شرق أوسط جديدُ ،
ّ
تعم فيه
لاّ
الفوضى الخ قة ،املبنية على افتعال نزاعات
ط��ائ��ف ّ��ي��ة وم��ذه��ب ّ��ي��ة وإث��ن ّ��ي��ة ل��ت��ك��ري��س سياسة
استدخال الهزيمة لدى ّأمة الناطقني بالضاد،
بكلمات أخ���رى ،ال ُيمكن ق���راءة ه��ذه الخطوة،
ٍ
��زل ع��ن األح����داث ال��ع��اص��ف��ة ال��ت��ي يعيشها
ب��م��ع ٍ
ال���ش���رق األوس�������ط .ع��ل��اوة ع��ل��ى ذل�����ك ،ال ُي��م��ك��ن
ْ
لباحث ْأو محلل أن يعزل إعادة تشغيل املحرك
ّ
الطائفي وامل��ذه��ب ّ��ي م��ن قبل إسرائيل ف��ي هذه
ال��ف��ت��رة ب��م��ع��زل ع ّ��م��ا ي���دور ف��ي ال��وط��ن ال��ع��رب ّ��ي،

حاولت
مؤسسات
الدولة
ّ
العبرية
ترويض
ّ
األقلية
ّ
الفلسطينية
في الداخل
(أ ف ب)

ّ
وخاصة في املشرق والجزيرة .وإذا وضعنا في
ّ
ّ
االعتبار أن هذه املنطقة هي فسيفساء مذهبية
ّ
وطائفية منذ ألفي ّعام ،فلماذا تنفجر بكل هذا
ّ
َ ْ
التخلف والوحشية اليوم؟ بل م��ن هو الطرف
ال���ذي ال يتعاطى م��ع ه��ذه املنطقة إال م��ن باب
ّ
الديني والتقسيم داخل الدين
األديان ،التقسيم
ّ
الغربية التي بدأت
ال��واح��د؟ إن��ه الرأسماليات
ذلك منذ  1860حيث أشعلت املذابح بني املوارنة
وال����دروز .ث��م ج��اء االستعمار ال��غ��رب ّ��ي املباشر
ّ
أصر على قراءة املنطقة دينيًا ليس فقط
الذي
عبر سياساته ب��ل حتى ف��ي األك��ادي��م��ي��ة .ومع
ذلك ال تكمن املشكلة في أهداف العدو ،بل تكمن
في ثمنه من توظيف الكثيرين في مجتمعاتنا
كما ي��ري��د .وه���ذا ت��ح��دي��دًا م��ا ُي��ش ّ��ج��ع إسرائيل
ّ
على تشغيل هذا املحرك داخل األرض املحتلة
ً
م��ا دام تشغيله ـ��ـ وب��ك��ل وح��ش ّ��ي��ة ـ��ـ ح��اص�لا في
ّ
خليجي.
سوريا والعراق وبتحريك
■■■
ق����ب����ل س������ن������وات ع ّ
������������دة ،ق��������ام رئ�����ي�����س ال������������وزراء
اإلس���رائ���ي���ل ّ
���ي األس����ب����ق ،م���ج���رم ال����ح����رب أري���ي���ل
ش�����ارون ،ب���زي���ار ٍة إل���ى م��دي��ن��ة ال��ن��اص��رة ،وعقد
ّ
ّ
واجتماعية
سياسية
اجتماعًا مع شخصيات
واق��ت��ص ّ
��ادي��ة م��ن فلسطينيي ال���داخ���ل ،اعتلى
امل��ن��ص��ة وب����دأ ب��ال��ت��ح��دث ،ف��ي ح�ين ك���ان امل��ئ��ات
م���ن أب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا ي��ت��ظ��اه��رون خ����ارج ال��ق��اع��ة،
ال���ت���ي ت���ح ّ���ول���ت إل�����ى ث��ك��ن��ة ع���س���ك ّ
���ري���ة ،ي��خ��ط��ب
ّ
��زم وب��ص��رام��ةٍ وأط��ل��ق
بلهجةٍ اس��ت��ع�لائ��ي��ة ،ب��ح ّ ٍ
م��ق��ول��ت��ه امل���ش���ه���ورة ،ول��ك��ن��ه��ا ل��ي��س��ت امل���أث���ورة:
اخ��دم��وا ف��ي الجيش تحصلوا على امل��س��اواة،
ال���ح���ق���وق م���ق���اب���ل ال ّ����واج����ب����ات .ش���������ارون ،ال����ذي
ّ
الفلسطيني من
ارت��ك��ب امل��ج��ازر ب��ح��ق الشعب
ّقبية وحتى صبرا ّوشاتيال ،نسي ْأو تناسى
ّ
ّ
ليبرالية
ديموقراطية
أن��ه في دول��ةٍ تزعم أنها
ُ
ّ
���ال م��ن األح����وال رب���ط الحقوق
ال ي��م��ك��ن ب���أي ح ّ ٍ
ب��ال��واج��ب��اتّ ،ول��ك��ن إس��رائ��ي��ل امل��ارق��ة بامتياز،
ُ
وال��ت��ي ل��م ت��ن��ف��ذ م��ن��ذ إق��ام��ت��ه��ا ف��ي ال��ع��ام 1948
وحتى ال��ي��وم ،أكثر من ستني ّق��رارًا ص��ادرًا عن
الدولي ،تؤمن بأنه ّ
ّ
يحق لها ما ال
مجلس األمن
ّ
يحق لغيرها ،وأقطابها ُيحاولون عبر الطرق
ّ
االلتفافية الخبيثة تهديد العرب الفلسطينيني
ّ
ف��ي ال��داخ��ل ،للتملص م��ن االس��ت��ح��ق��اق��ات مثل
��ي ن ّ��ص��ت ع��ل��ي��ه��ا وث��ي��ق��ة
م��ن��ح��ه��م ال���ح���ق���وق ،ال��ت ّ
اس��ت��ق�لال��ه��م ،وال�ل�اف���ت أن����ه م��ع م����رور ال��س��ن��وات
العنصري ّ
ّ
ّ
ضد
العنصريةْ ،أو التمييز
ب��ات��ت
ال���ع���رب م���ن ق��ب��ل امل��ؤس��س��ة ال��ح��اك��م��ة ،ال��ق��اع��دة
ول����ي����س االس����ت����ث����ن����اء ،ف���ع���ل���ى س���ب���ي���ل ال�����ذك�����ر ال
ّ
الجنوبية
الحصر ،ش��اه��دت ف��ي مدينة إي�لات
إعالنًا عن :مطلوبة للعمل في حانوت لأللبسة
ْ
ال���داخ���ل ّ���ي���ة ش ّ
����اب����ة ،ش��ري��ط��ة أن ت���ك���ون ق���د ّأدت
ّ
الخدمة العسكرية ،والسؤال ما عالقة األلبسة
ال���داخ���ل ّ���ي���ة ع���ل���ى ج��م��ي��ع أن���واع���ه���ا ب��امل��ح��اف��ظ��ة
����دي ّ
ع��ل��ى أم���ن ه���ذه ال���دول���ة؟ ل��ي��س ل ّ
أي ج���واب،
س����وى ّأن ال��ع��ن��ص ّ
��ري��ة ،ال��ت��ي ق��ام��ت ال��س��ل��ط��ات
ّ
ّ
اإلسرائيلية بمأسستها بمنهجية انتقلت إلى
ّ
ّ
الشعب ،بحيث باتت العنصرية رياضة وطنية
ُي��م��ارس��ه��ا اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون ب��ب��راع��ة ُي��ح��س��دون
ً
فضال عن ّأن الكنيست ّ
تحولت إلى هيئة
عليها،
ل��ت��ش��ري��ع وق��ون��ن��ة األي��دي��ول��وج��ي��ات امل��ت��ط ّ��رف��ة،
ال���ت���ي ت��س��ع��ى إل�����ى ت��ض��ي��ي��ق ال���ح ّ���ي���ز ،ال��ض ّ��ي��ق
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ً
أصال ،على فلسطينيي الداخل .فهذه القوانني
ً
ّ
ّ
العنصرية ،ستقود الدولة العبرية ،عاجال ْأم
ً
ّ
عنصري (أبرتهايد) ،وهذا
آجال ّإلى دولة فصل
ما حذر منه سفير جنوب أفريقيا السابق في
إس��رائ��ي��ل ،ال����ذي رف���ض ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ج��ائ��زة
ّ
إس��رائ��ي��ل ّ��ي��ة ،م��ش��ددًا على أن سياسة إسرائيل
ّ
ّ
ضد الفلسطينيني ال تختلف باملرة عن سياسة
ّ
األبرتهايد التي كانت سائدة في دولته إب��ان
ْ
ح��ك��م األق��ل ّ��ي��ة ال��ب��ي��ض��اء .وم���ن امل��ؤس��ف ح��ق��ًا أن
تبحث عن الصدق في عصر الخيانة ،وتبحث
ّ
ع���ن ال���ح���ب ف���ي ق���ل���وب ج���ب���ان���ة ،ذل����ك أن م��دي��ن��ة
ُ
(ال����رواب����ي) ال��ت��ي ت���ق���ام م���ن ق��ب��ل الفلسطينيني
ّ
ّ
ّ
الغربية املحتلة وافقت على تسلم
في الضفة
الجائزة.
■■■
بالشيء يذكر :أبناء الطائفة املعروفية
والشيء
ف���ي ال���ب�ل�اد ُف����رض ع��ل��ي��ه��م ال��ت��ج��ن��ي��د اإلج���ب ّ
���اري
منذ إق��ام��ة إس��رائ��ي��ل ،وم��ا زال الشباب ال���دروز
ي��خ��دم��ون ف��ي جيش االح��ت�لال ،على ال��رغ��م من
ّ
أن نسبة الرافضني للخدمة في جيش االحتالل
ّ
ت��رت��ف��ع ب��وت��ي��ر ٍة ع��ال��ي��ةٍ م��ن منطلقات عقائدية
ّ
ّ
دينية ،وعلى ال��رغ��م م��ن أن أب��ن��اء هذه
وأخ���رى
الطائفة ط ّ��ب��ق��وا امل��ق��ول��ة ال��ت��ي طبعها ش���ارون،
ّ
وخ���دم���وا ف���ي ج��ي��ش االح���ت�ل�ال ،إال أن ال��س��ؤال
ّ
تحسنت ظروفهم
الذي يبقى مفتوحًا هو :هل
امل��ع��ي��ش ّ��ي��ة؟ ه��ل ت��ح ّ��ول��ت ق��راه��م وب��ل��دات��ه��م إل��ى
م���ا ُي��ش��ب��ه ال���ب���ل���دات ال���ي���ه ّ
���ودي���ة؟ ال���ج���واب على
ّ
ّ ْ
سلبي ،إن لم يكن أكثر ،ذلك أن
هذين السؤالني
ّ
الشاب ال��درزي بعد إنهائه الخدمة العسكرية،
ّ
ّ
يتغير ،كما
يعود إل��ى بلده ليجد أن شيئًا لم
ّ
أن ف��رص العمل لديهم شبه معدومة ،ونسبة
العربية ال ّ
ّ
��درزي��ة ال تختلف
البطالة في القرى
ّ
ك��ث��ي��رًا ع���ن ن��س��ب��ة ال��ب��ط��ال��ة ف���ي ال���ق���رى ال��ع��رب��ي��ة
ّ
ّ
العربي
بكلمات أخ���رى ،ال��ش��اب
الفلسطينية.
ٍ
ّ
ُ
ال���درزي ،ال��ذي ينهي الخدمة العسكرية يعود
بعد ذل���ك ،بحسب املؤسسة اإلس��رائ��ي��ل ّ��ي��ة ،إلى
خانة العرب ،الذين ُتمارس ّ
ّ
العنصرية
ضدهم
ع��ل��ى جميع أش��ك��ال��ه��ا .م��ن ه��ن��ا ن��ق��ول ونفصل
ّ
ّ
ون���ج���زم ب����أن ادع�����اء ح���ك���ام إس���رائ���ي���ل واج��ب��ات
مقابل الحقوق ،هي فرية ْأو كذبة يسوقونها
ّ
ّ
العربي ما يستحقه
للتخلص من منح املواطن
حسب القانون.
■■■
ّ
العربية ف��ي ال��داخ��ل
خ�لاص��ة ال��ك�لام :ال��ق��ي��ادات
ُ
ّ
الفلسطيني ،ع��ل��ى مختلف م��ش��ارب��ه��ا ،ملزمة
ّ
القانوني لتفويت الفرصة
بتصعيد النضال
على امل��ؤس��س��ة اإلس��رائ��ي��ل ّ��ي��ة بتفتيت املجتمع
ّ
ّ
العربي ف��ي مناطق ال���ـ ،48واإلث��ب��ات لهم أن ما
فشلوا ف��ي تحقيقه ف��ي الستينيات م��ن القرن
امل����اض����ي ،م���ص���ي���ره س���ي���ك���ون م���زب���ل���ة ال���ت���اري���خ.
ّ
وربما ُيسمح لنا هذا بالقول ،ما دام كل العرب
ّ
ال���ص���ادق�ي�ن وال����ك����اذب��ي�ن ي���زع���م���ون أن امل��ع��رك��ة
ْ
األس��اس ّ��ي��ة ه��ي م��ن أج��ل فلسطني ،ف��األج��در أن
ْ
ي��ع��رف الفلسطينيون ه���ذا ،وأن ينشغلوا في
ّ
الداخلي ضد سياسات إسرائيل ،بدل
نضالهم
ّ
ْ
ّ
أن ّ يتناكفوا مع أو ض���د اإلش���ك���االت ال��ع��رب��ي��ة،
ألن��ه��م ي��ف��ع��ل��ون ش��ي��ئ��ًا ه��ن��ا ،وال ي���ؤث���روا قطعًا
هناك.
* كاتب من فلسطينيي 48

يات
مباشرة بعد تشكلها ،أيامًا صعبة في مواجهة
ال��ح��رك��ة الشعبية ،خصوصًا أن تلك الحكومة
كانت قد أص��درت ع��دة ق��وان�ين ،منها إق��رار رفع
نسبة ض��ري��ب��ة القيمة امل��ض��اف��ة ،ال���ذي س��ي��ؤدي
الرت���ف���اع ج��دي��د ف���ي ت��ك��ال��ي��ف ال��ح��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة،
في املحروقات وأج��ور النقل والكهرباء وامل��واد
التموينية والعالج الصحي واألدوي��ة ،وهو ما
ّ
عبرت عنه تظاهرات االحتجاج التي شهدتها
م���دن ن��اب��ل��س ورام ال��ل��ه وال��خ��ل��ي��ل ف��ي األس��ب��وع
األول من عمر الحكومة القصير.
حاولت مؤسسة الرئاسة معالجة أمر االستقالة
من خالل مندوبني ــ أحدهما مسؤول أمني بارز
ـ��ـ زارا الحمد ال��ل��ه ف��ي منزله ببلدة عنبتا .هذه
املحاولة ترتبط بمجموعة عوامل داخلية ،في
ال��ض��ف��ة ،وف���ي مقابلة سلطة غ���زة ،ال��ت��ي تعاني
م��ن أزم���ات ع��دي��دة تشهدها بيانات وص��رخ��ات
االح����ت����ج����اج م����ن س�����وء األوض��������اع االق���ت���ص���ادي���ة
واالجتماعية ف��ي ظ��ل «حمسنة» املجتمع .لكن

ال��داف��ع األس��اس��ي ف��ي رغبة ال��رئ��اس��ة أن يسحب
الحمد الله استقالته ،هو املوعد القريب لزيارة
ج�����ون ك���ي���ري ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ب���ه���دف إع��������ادة «ال��ث��ق��ة
امل����ف����ق����ودة» ب��ي�ن ط���رف���ي ال�����ص�����راع ،ف����ي م��ح��اول��ة
إلع�������ادة ال�������روح إل�����ى ج���ث���ة امل����ف����اوض����ات ،ب��ه��دف
جلب حكومتي العدو والسلطة ،لطاولة الحوار
واالتفاق ،عبر مشاركة الحكومة األردنية.
إن الشعب الفلسطيني وه��و يتابع املسرحية
العبثية املسماة «ص���راع السلطة والحكومة»،
يعرف بحكم خبرته التاريخية املعمدة بدماء
شهدائه ومعاناة أسراه وهدم بيوته وتهجيره
م��ن م��دن��ه وق����راه ،وب��ع��س��ف االح��ت�لال وقوانينه
الفاشية ،أن الخطر ال��ذي يهدد وج���وده امل��ادي
ليس الصراع الوهمي على صالحيات سرابية
ب�ين سلطة وحكومة ،أو ب�ين حكومتني ف��ي ظل
االح��ت�لال .ألن املفقود أساسًا هو الحرية ،التي
س��ت��ك��ون ال���س���ي���ادة ال��وط��ن��ي��ة أح����د م��رت��ك��زات��ه��ا.
ول���ه���ذا ف����إن أي م���وق���ف ان���ت���ظ���اري ي���راه���ن على

إنه جيل يعرف أن صراعه
األساس مع االحتالل
وإفرازاته المحلية
سحب االستقالة أو تكليف شخص آخر بتأليف
ُح���ك ّ���وم���ة ج����دي����دة ،أو وض�����ع ح ّ�����د ل���ـ«االل���ت���ب���اس
املقنع» ،في تحمل رئيس السلطة مهمة رئاسة
الحكومة املقبلة ،سيكون ملهاة جديدة ،تحاول
أخذ شعبنا إلى حالة من الرهان على السراب.
إن ت��ط��ورات األوض���اع الداخلية املحتقنة داخل
الضفة ،بفعل األزم��ة الوطنية ــ فقدان البرنامج
الكفاحي وأدات���ه امل��وح��دة /االئتالفية ملواجهة
االحتالل والغزو ــ وتفاقم املشكالت االقتصادية
واالجتماعية الحادة وصراع الديكة على فتات
ال��ول��ي��م��ة /ال��ص�لاح��ي��ات ،ه��و ال����ذي س��اع��د على

توليد ح��رك��ات جماهيرية ج��ذري��ة ف��ي مواجهة
ت�����ردي األوض�������اع ال���داخ���ل���ي���ة ،وع���س���ف األج���ه���زة
القمعية ال��ت��ي تبتلع ثلث امل��ي��زان��ي��ة .إن أشكال
الحراك الجديد «فلسطينيون من أجل الكرامة»
و«ي��ا فلسطيني ّ
تمرد» هي اإلبداعات الخالقة،
ل��ج��ي��ل ي��ع��ان��ي م��ن ال��ق��م��ع وال��ف��س��اد والتهميش
والبطالة ،ومن تكلس وتآكل أشكال تنظيمية/
س��ي��اس��ي��ة ل���م ت��ع��د ت��م��ت��ل��ك ال����ق����درة ع��ل��ى إح��ي��اء
املقاومة وامل��ش��روع التحرري وإدام���ة االشتباك
م����ع ال����ع����دو ،ب����ل إن ب��ع��ض��ه��ا ي���س���وق ل���ل���س�ل�ام ـ��ـ
االس��ت��س�لام ـ���ـ ال��س��ي��اس��ي ع��ب��ر ب���واب���ة التنسيق
األمني أو املشاركة االقتصادية.
إنه جيل يعرف أن صراعه األساس مع االحتالل
وإفرازاته املحلية .وأن النصر تصنعه املقاومة
املسلحة وال��ج��م��اه��ي��ري��ة ،ال س��ي��اس��ة ال��ت��ن��ازالت
ال�����ت�����ي ي���ل���ت���زم���ه���ا ال�����س�����م�����اس�����رة ال���س���ي���اس���ي���ون
واالقتصاديون.
* كاتب فلسطيني

