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ورد كاسوحة *
الضعف الــذي يعانيه دونــالــد تــرامــب على
صعيد الـصــراع مــع املـ ّ
ـؤسـســة سيترك على
األرج ــح أثـ ـرًا بــالـغــا عـلــى الـقــاعــدة الشعبية
«الصلبة» التي تـ ّ
ـؤيــده .فهذه الفئات التي
ّ
نظر ستيف بانون لصعودها على حساب
الـ ـق ــوا ّع ــد املـ ــؤيـ ــدة ل ـلــدي ـمــوقــراط ـيــن كــانــت
ستتأثر ُحكمًا بــالـصــراعــات داخ ــل اإلدارة،
ّ
على اعتبار أن مطالبها محكومة بانتصار
الجناح الــذي يقوده الرئيس ،وبالتالي أيُّ
أي ُّ
ُ
تراجع له أو ُّ
تقد ٍم لخصومه سينعكس
ٍ
ُ
ضعف من فرص استعادتها
عليها سلبًا وي ِ
للمكاسب الـتــي تعتبر أنـهــا خـســرتـهــا مع
موجة صعود اليسار في التسعينيات .وهو
ما ُيخشى منه في هذه الدوائر إثر التراجع
ّ
املستمر لترامب أمام خصومه ،بعد إخراج
معظم رجاالته من اإلدارة ،وآخرهم ستيف
بــانــون الــذي تـعـ ِّـول هــذه الفئات كثيرًا على
ِّ
وج ــوده إلــى جــانــب الــرئـيــس ،ليس كمنظر

لصعودها فقط ،بل كضمانة لعدم حصول
انتكاسة تعيد الــوضــع فــي البيت األبيض
إلى ما كان عليه قبل االنتخابات الرئاسية
األخيرة .بانون كان بمثابة بوليصة تأمني
السـتـمــرار الفاعلية داخ ــل اإلدارة فــي حــال
َّ
اشتداد الصراع وخسارة ترامب كل أوراقه
األخـ ـ ـ ــرى ،و َمـ ــع َخ ــروج ــه م ـن ـهــا ي ـك ــون ه ــذا
الـفــريــق قــد ضـ ُـعــف كثيرًا عبر خـســارة أحد
امليادين األساسية ملعركته.

املستفيدة مــن العوملة وسـيــاســات اإلدمــاج
وانتقال الرساميل والصناعات األميركية
ّ
إلــى الـخــارج .لكن حصول ذلــك كــان يتطلب
ّ
إمساك ترامب بكل مفاصل اإلدارة ،بحيث
يـكــون ق ــادرًا على حسم ال ـصــراع مــع مراكز
القوى التي ّتعيق حركته قبل االنتقال إلى
معالجة امللفات التي ّ
تهم جمهوره ،وعلى

إحباط القاعدة البيضاء

ّ
ويبدو بالفعل أن خــروج الرجل إلى جانب
ف ـل ــن وآخـ ــريـ ــن أضـ ـع ــف مـ ـ ًـن ت ـم ــاس ــك ه ــذه
َ
َّ
ال ـقــاعــدة ،وجـ َـعــلـهــا أق ــل ث ـقــة ب ـقــدرة تــرامــب
ع ـلــى تـحـقـيــق ال ــوع ــود ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا إب ــان
ُّ
انـت ـخــابــه وال ـت ــي عـلــى أســاس ـهــا صـ ّـبــت كــل
ه ــذه األصـ ــوات املـحــافـظــة ل ــه .الـتـصـ ُّـور هنا
ّ
ك ـ ــان يـ ـق ــوم ع ـل ــى أسـ ـ ــاس أن قـ ـ ــدوم ال ــرج ــل
ّ
سيحد مــن تقهقر هــذه الفئات
إلــى اإلدارة
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا وطـ ـبـ ـقـ ـي ــا ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـفـ ـئ ــات

يفتقر ترامب إلى األدوات
خوض صراع
التي تتيح له
ّ
متكافئ مع المؤسسة

رأسها التراجع عن قانون الرعاية الصحية
واستعادة الصناعات األميركية إلى الداخل
سياسة
لخلق فــرص عمل جـ ُّـديــدة وتقييد
ّ
الـهـجــرة و ...إل ــخ .تـعــثــره فــي أكـثــر مــن ملف
وعدم قدرته على إنفاذ القرارات التنفيذية
ال ـتــي أص ــدره ــا بـسـبــب م ـعــانــدة الـسـلـطــات
القضائية في أكثر من واليــة زادا االقتناع
لدى جمهوره بحتمية انتقال الصراع إلى
ّ
ّ
املؤسسات طاملا أن تحقيق املطالب
خــارج
ً
ً
مــن داخـلـهــا أصـبــح مستحيال .فـهــو فضال
عــن خ ـســارة امل ـعــركــة بــالـنـقــاط ،ب ــات يفتقر
إل ــى األدوات ال ـتــي تـتـيــح لــه خ ــوض صــراع
ّ
املؤسسة ،بعدما أفقدته معظم
متكافئ مع
ّ
أوراق ـ ــه وأرغ ـم ـتــه عـلــى الـتـخــلــي عــن رجــالــه
الواحد تلو اآلخر.

معنى آخر لشارلوتسفيل
ّ
املؤسسة
التزامن بني إضعاف ترامب تجاه
واعتراض فئات ّ
مؤيدة له على ازالة تمثال
ال ـج ـنــرال روبـ ــرت لــي (قــائــد ال ـق ــوات الـبــريــة

ّ
المخيمات وصهينة الوعي الفلسطيني
خالد بركات

*

امل ـ ـخـ ـ ّـي ـ ـمـ ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـج ــاوز
ع ــدده ــا  62مـخـ ّـيـمــا وت ـجـ ّـم ـعــا ،والــاج ـئــون
ّ
الفلسطينيون عـمــومــاُ ،يـشــكـلــون األكـثــريــة
الشعبية املـضـطـ َـهــدة داخ ــل الــوطــن املحتل
واملنافي .وهذه التجمعات كلها تعيش بال
حـقــوق ،أو مـشــروع سياسي تـحــرري ّ
يعبر
عنها ّ .وكلها صامتة أيضًا ـ ـ ولكنه صمت
ّ
ال نظنه سيطول؛ ذلــك ألن الغضب املكتوم
صدرها ،واألزمات املتفاقمة واملتراكمة،
في َ
ً
وحالة اإلقصاء والتهميش ،ستجبرها مرة
أخرى على الثورة ،ال ّ
ضد االحتالل وأنظمة
ّ
ال ـق ـم ــع وال ـن ـف ــط ف ـح ـس ــب ،ب ــل ضـ ــد األق ـل ـيــة
الفلسطينية الفاسدة أيضًا.
لـقــد سقطت ال ـبــرجــوازيــة الفلسطينية في
امتحان الشعب .سقط القصر فــي امتحان
ُ
ّ
املخيم ،ولم تعد قيادة «الثورة» و«املنظمة»
َ
مؤتمنة وموثوقة .فطبقة املال الفلسطيني
تهيمن على أعناق الناس وأرزاقـهــم ،وعلى
ّ
كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،
ّ
َ
ّ
وتـصــادر صــوت املخيم وتخنقه ،وتتحكم
بجزء من شعبنا
ـ بالتعاقد مع االحتالل ـ
ٍ
ف ــي فـلـسـطــن .ه ــذه الـطـبـقــة ال تـتـعــامــل مع
ّ
الناس إل بلغة الهراوة ،وبــأدوات ً التجويع
واإلق ـ ـ ـصـ ـ ــاء .وق ـ ــد أسـ ـس ــت س ـل ـط ــة ل ـه ــا فــي
َ
«املـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق» ،أصـ ـبـ ـح ـ ْـت ف ـي ـم ــا ب ـع ــد األداة
حقوق
«الفلسطينية» الرسمية في تصفية
ُّ
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــا :حــق
عودة الالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم.
وباألمس فقط ،اجتمعت اللجنة التنفيذية
مل ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر فـ ــي رام ال ـ ـلـ ــه امل ـح ـت ـلــة
ً
ْ
ـأت فـيــه على
وأصـ ـ ــدرت بـيــانــا ه ــزي ــا ،ل ــم تـ ـ ِ
مــذبـ ّحــة تــل الــزعـتــر فــي ذك ــرى اسـتـشـهــاده،
م ــع أن ـه ــا ل ــم ت ـنـ َـس ال ـت ـشــديـ َـد عـلــى ع ـبــارات
من نــوع «الـقــدس الشرقية» و«ح ــدود العام
ـام» وغ ـيــرهــا م ــن ال ـع ـبــارات
 »1967و«الـ ـس ـ َ
اللجنة املذكورة َ
أكثر مما تجلب
التي تدين
االحترام؛ عبارات ّ
َ
تعبر عن انخراط هذه
لها
ثقافي
سياسي
مشروع
ـار
ـ
ط
إ
في
الشريحة
ُ
تـصـفــوي ومـتـكــامــل األرك ـ ــان يـمـكــن وصــفــه
ب ــ«م ـش ــروع صـهـيـنــة ال ــوع ــي الفلسطيني»
عـلــى طــريــق تصفية الـحـقــوق الفلسطينية
الفلسطيني!
والوجود
ْ
«املنظمة» لم تذكر مخيم تل الزعتر؛ وهذا
ُ
طبيعي على ّ
أي حــال ،ألنها لــم تعد تعنى
ْ
ب ــالـ ـع ــودة والـ ـتـ ـح ــري ــر ،ب ــل أصـ ـبـ ـح ــت بـيــت
َ
الـبــرجــوزايــة الفلسطينية الـكـبـيــرة ،وكـيــان
ّ
«املنسقة» مع االحتالل ،فلم
األقلية الحاكمة
ّ
تعد تقبل بالشراكة مع املخي ًمات والطبقات
ال ـش ـع ـب ـيــة ،ولـ ــم ت ـعــد م ـن ـظ ـمــة ل ـكــل الـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي ،وإن ّادعـ ـ ـ ْـت شــرع ـيــة تمثيله
ووحدانية تمثيله خمس مرات يوميًا!
ُ
الشعب الفلسطيني ،وفي الشتات
لقد ّأسس
تحديدًا ،منظمة التحرير الفلسطينية ،وبنى
ّ
مـ ّ
ـاتـهــا بــالــدم والـتـضـحـيــات (تــذكــروا
ـؤسـسـ ِ
األردن ول ـب ـن ــان وس ـ ــوري ـ ــا) ُ.ثــم
م ـخ ـي ـمــات ُ
ُ
وتجريفها،
ها،
ومصادرت
ها،
اختطاف
جرى
ُ
َّ
وإف ـس ـ ُ
ـاده ــا ،أي مـســخـهــا ،ول ــم يـتـبــق منها
ُ
ال ـي ــوم إال االس ـ ــم .وي ـج ــري ال ـت ـعــامــل معها

ّ
طبقة المال الفلسطيني تهيمن على أعناق الناس وأرزاقهم وعلى كل مؤسسات «منظمة التحرير» (أ ف ب)

ّ
كــأنـهــا «الـخـتــم األخ ـيــر» فــي جيب «املختار
َ
الفلسطيني األخـيــر» الــذي ال يريد الـعــودة
إلى صفد لكنه يرغب في «زيارتها» فقط!
في ذكرى املخيم الشهيد ،مخيم تل الزعتر،
ي ـب ــدو أن ـن ــا ان ـت ـق ـل ـنــا إلـ ــى م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة،
ُ
ّ
الرسمي فيها هو املوقف «الوطني»
الصمت
ّ
و«ال ـش ـع ـبــي» امل ــزع ــوم .فـمــع أن ه ــذا املخيم
ُ
اقتلع بالسكاكني والسواطير ،وقــاوم حتى
ُ
الطلقة األخيرة قبل أن يستشهد إلى األبد،
ّ
فإن الفلسطينيني ـ ـ باستثناء «أهل الزعتر»
وأه ــال ــي ال ـش ـه ــداء وأف ـ ـ ــراد ق ــام ــوا بـجـهــود
بسيطة هنا ّوهـنــاك ـ ـ لــم يقفوا أم ــام ذكــراه
كـمــا يـسـتـحــق األ ّمـ ــر .ول ــم يـكــن ذل ــك تعبيرًا
عــن قـلــة وفـ ــاء ،وإن ـم ــا انـعـكــاســا لـحــالــة تيهٍ
ـاع وح ُـصــار ش ُــامـلــة ،أوصـلـتـنــا إليها
وض ـيـ ٍ
ال ـب ــرج ــوزاي ــة وط ـب ـقــة املـ ــال ال ـع ــرب ــي .وه ــذه
ْ
ســتـهــا ومــا
ال ـحــالــة ل ــم تـ ـ ِ
ـأت ع ـف ـ ٌوًا ،ب ــل هـنــد ٌ
تزال دوائـ ُـر إمبريالية وصهيونية معادية،
بـهــدف صهينة الــوعــي الفلسطيني .وذلــك
ال يـ ـج ــري م ــن خ ـ ــال ت ــدري ــب الـ ـن ــاس عـلــى
الـنـسـيــان وح ـســب ،بــل عـلــى قـبــول التطبيع
أيضًا ،وإدانة املقاومة وتشريع
والدفاع عنه ّ
حصارها ،وتبني رواي ــة الـعــدو والخصوم

عن القضية واملجزرة في آن.
أل ـ ــم نـ ـن ـ َـس ذك ـ ــرى م ـ ـجـ ـ َ
ـازر أي ـ ـلـ ــول وجـ ــرش
َّ
وعجلون؟ فلماذا ،إذن ،ال ننسى تل الزعتر
والشجاعية؟
ّ
إن عـ ـب ــارة «لـ ــن ن ـن ـســى ولـ ــن ن ـغ ـف ــر» يـجــب
أن تـكــون ال ـيــوم وشـمــا عـلــى زن ــود الشباب
وال ـف ـت ـي ــان وال ـف ـت ـي ــات ف ــي امل ـخ ـ ّـي ـم ــات على
ّ
خاص من أجل مواجهة ثقافة اإللغاء
نحو
ّ
والتطهير املـسـتـمــرة .ويـجــب أن نـتــذكــر تل
َ
الزعتر كي ال ننسى حيفا واملجزرة الكبرى

يجب أن تكون عبارة «لن
ننسى ولن نغفر» وشمًا
زنود الفتيان والفتيات
على
ّ
في المخيمات

ْ
وقعت في عام  ،1948وقبلها وبعدها،
التي
ً
ألنـنــا ـ ـ عـلــى مــا يـبــدو ـ ـ بــدأنــا نـنـســى فـ ّعــا!
أنفسنا :هل تحق ْ
َ
قت
ومــن املوجع أن نسأل
م ـ ـقـ ـ ُ
ـوالت زعـ ـم ــاء ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي عــن
شعبنا «غير املوجود» وعن «الكبار الذين
ْ
سينسون»؟
سيموتون والصغار الذين
ّ
الـحـقـيـقــة أن صـهـيـنــة ال ــوع ــي الفلسطيني
ت ـبــدأ بــآفــة ال ـن ـس ـيــان .ث ــم يتبعها الـصـمــتُ،
واإلنكار ،والقمع الذاتي ،واملنع ،والتخويف،
والـتــدجــن ،والــرشــاوى الصغيرة .ويصبح
ّ
عـلــى الفلسطيني أن يـتـخــلــى ع ــن ضميره
وعقله وتاريخه ،وعن وجوده ،إذ لن يعترف
ب ــه ال ـع ـ ُّ
ـدو وال ال ـعــالــم م ــا ل ــم ي ـقــل« :خـلــص،
أن ــا مــش ّم ــوج ــود!» وحـيـنـهــا ،حينها فقط،
سـيـقــال إن ــه حــريــص عـلــى م ـشــروع الـســام،
وعـلــى الــوحــدة الــوطـنـيــة فــي األردن ،وعلى
ال ـس ـل ــم األه ـ ـلـ ــي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،وعـ ـل ــى وحـ ــدة
سوريا ،وعلى أمن الخليج واملنطقة! عندها
فلسطيني ّ
ّ
جيد!».
فقط سيقولون له« :أنت
وال ـ ـيـ ــوم ،ب ــاس ــم «املـ ـص ــال ــح ال ــوط ـن ـي ــة» ،أو
«املـ ـص ـ ُـالـ ـح ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ال فـ ـ ـ ــرق ،ي ـج ــري
إط ـ ـبـ ــاق الـ ـحـ ـص ــار ال ــرسـ ـم ــي الـفـلـسـطـيـنــي
ّ
ع ـل ــى ش ـع ـب ـنــا فـ ــي قـ ـط ــاع غـ ـ ـ ــزة ،فـ ــا ت ـعــود

