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مصداقية الطرح عبر
مواقع التواصل االجتماعي
بقلم :صالح هنية

السبت 2018/1/13

فدوى وإبراهيم
بقلم :تحسين يقين
لع���ل الحديث عن التفتيش ع���ن الوطن والهوية في
الكتب المدرس���ية يقودني لسنوات طويلة تم إسقاط
فلسطين منها؛ لكننا استطعنا النفاذ إليه ،والبقاء فيه،
ف���كان جيلنا هو جيل االنتفاضة األولى الذي تم الرهان
عليه بغير ما أراد..
صغ���ارًا وجدنا الطريق إلى الوط���ن ..وها هم األطفال
يجدونها ..ذكرها في مئويته���ا يعني ذكره .هما معًا
ً
كانا وس���يظالن طويال! وهما جزء م���ن تكويننا الثقافي
واإلنساني.
لم نكن ق���د قرأنا لها قصائد بالمقررات المدرس���ية،
في الس���نوات من  1973حتى 1985؛ فعلى مدار  12عامًا،
ضاقت كتب اللغ���ة العربية ولو بقصي���دة واحدة لها،
وبالكاد حظي إبراهيم بقصي���دة واحدة يتيمة ال ثاني
له���ا بعنوان مالئك���ة الرحمة ،الش���هيرة بمطلع :بيض
الحمائم حسبهن إني أردد سجعهن.
فم���اذا يفعل األطفال ،الذي���ن كل مصادرهم األدبية
الكتب المدرسية!
أما أنا وقد سمعت من أبي ،رحمه الله ،وهو يتحدث عن
إبراهيم طوقان شاعر فلسطين الكبير ،الذي لربما سمع
عنه شيئًا أو قرأ له نصًا وهو طالب بالمدرسة الرشيدية
في الق���دس ،أو اطلع على قصيدة ل���ه بجريدة أو مجلة
مقدس���ية ،فقد رحت أبحث في الكتب القديمة ،وأسأل
األكبر منا ،الذين كانوا يومًا في المدارس قبل حرب عام
 .1967وقد قادني البحث لقصي���دة الفدائي إلبراهيم،
المنش���ورة في الكتب المدرس���ية األردنية التي كانت
مقررة على طلبة ضفتي نهر األردن.
هن���اك نفضت الغبار عن كتب أبناء خالتي ،كان يومًا
ثمانينيًا ،حين قرأت عن حياة الش���اعر ،وكم حزنت ألن
ً
هذا الشاعر لم ّ
يعمر طويال ،وفوجئت أنه قد توفي قبل
 4عقود!
كنت فتى صغي���رًا ،حين رحت أردد كلمات القصيدة،
فحفظتها اختيارًا رغم كراهيتنا لحصص المحفوظات،
التي كن���ا نواجه فيها مس���ؤولية الحفظ والتش���كيل
ناهيك ع���ن حيائنا كصغار ،الذي كان يؤثر س���لبًا على
االس���تعادة ،خصوص���ًا أمام قل���م معلم ينتظ���ر الخطأ
بسرور!
أم���ا أحد الطلبة فق���اده الحظ للمنبع ،ف���إذا به يحمل
ديوان إبراهيم طوقان ،وقد أطل علينا بابتسامة مريبة
ومغرية:
تعالوا اقرؤوا!
•
..................
•
أحلى قصائد الغزل والحب!..
•

مجموع���ة من المحبطي���ن تعمل
جاه���دة ،عب���ر مواق���ع التواص���ل
االجتماع���ي ،عل���ى تعزي���ز حال���ة
م���ن اإلحب���اط ت���ارة ،وت���ارة أخرى
ب���ث الش���ائعات ف���ي األوق���ات
المفصلية بمراحل النضال الوطني
الفلس���طيني ،وه���ذا ال يج���وز أن
ينقلنا إل���ى مناصبة العداء لمواقع
التواصل االجتماع���ي والتطبيقات
اإللكتروني���ة وكأن الوس���يلة هي
المسؤول وليس مسيء االستخدام
أو صاحب النوايا إلساءة االستخدام.
تصاب بال���دوار صباحًا ومس���اء؛
عندم���ا تضطر إلى أن تقرأ من خالل
المش���اركة أو التعليق "تس���ريبات
تفيد بأن"" ،واضح أنهم قد اتفقوا
علين���ا"" ،الذين ليس���وا من جلدتنا
أحرص علينا من أنفس���نا" ،ومرات
أخرى تجد أن المصدر سوء وضعف
ترجمة من اللغ���ة العبرية ،أو نقل
من مصادر غير موثقة.
وهذا ال يقلل من أهمية أن ننتبه
ونق���در أهمية أن يك���ون الخطاب
اإلعالمي واضح���ًا وصريحًا ومعممًا،
بحيث توأد الشائعات في مهدها،
والكف عن "صرح مصدر مس���ؤول"،
و"ذكرت مص���ادر عليم���ة" ،وكأننا
نتردد من محتوى ما ينش���ر .اليوم
لم يعد العالم ينتظ���ر تقريرًا هنا
وهناك ،بل األمر بات كبسة زر على
مواقع التواص���ل االجتماعي لتصل
الرسالة إلى ماليين ،وبالتالي يصبح
الخطاب اإلعالمي رهين ردة الفعل
على ما صدر.
ويتم التركيز اليوم على محتوى
صفحات مواقع التواصل االجتماعي
ومهنية اس���تخدام ه���ذه المواقع
لتصبح مميزة وليس من عيار" :هال
بالخميس"" ،جمعة مباركة"" ،قهوة
الصباح وال أل���ذ" .ويضاف إلى ذلك
أن نرك���ز عل���ى التخص���ص ،بحيث
تك���ون الصفح���ة مص���درًا معرفيًا
متخصصًا ،مثل :مش���اهير الطهاة
ومش���اهير الرياض���ة ومش���اهير
العل���وم وخب���راء حقوق اإلنس���ان
وحق���وق المس���تهلك .وال يجوز أن
تظل م���ن كل روض زه���رة ويغيب
التناس���ق والمعلوم���ات المفيدة،
وبين ثناي���ا هذه التش���كيلة يتم
إرسال شائعات وتحرشات سياسية
واجتماعية وثقافية.
وغالبًا ما يت���م توجيه النصح بأن
صفحت���ك عل���ى مواق���ع التواصل
االجتماع���ي ليس���ت فش���ة خلق،
وبمج���رد م���ا تج���د مش���كلة وقبل
التعام���ل معه���ا تذه���ب ص���وب
صفحت���ك لتش���تم فالن���ًا وعالنًا،
وتلع���ن اللحظة الت���ي بقيت فيها
به���ذا البل���د واللحظ���ة التي كنت
محب���ًا للبلد ،إال أن فش���ة الخلق هي
الس���ائدة دون أن يستوعب القارئ
ما الذي تريده فيضربك "بلوك".
واس���تغرب من بعض أبناء بعض
الفصائ���ل الذين يفش���ون خلقهم
عبر مواق���ع التواص���ل االجتماعي،
وكأنهم باتوا أكبر وأهم من أطرهم
وهياكله���م التنظيمي���ة" .ه���ذا
حقه���م أن يفكروا باس���تقاللية"،
ولكن ليس م���ن حقهم بالمطلق أن
يتنكروا لفصائلهم ومكانتها.
ويثي���ر اس���تغرابي أولئ���ك
المستفيدين بش���كل واضح وجلي
بش���كل أو بأخر ،وف���ي نهاية اليوم
يش���تمون ويلعن���ون وينتق���دون
وكأنهم ج���زء من المجم���وع الذي
من مصلحت���ه أن يطالب ويناش���د
وينتق���د ،فتجد م���ن تراكمت عليه
مديوني���ة لصالح رس���وم البلدية،
ويصي���ح :م���ن أين أت���ت مديونية
البلدية؟ بدنا نعرف ،والمؤسف أن
البلدية ال ترد حرص���ًا على كرامته
وكرامة ربع���ه وكأن كرامة البلدية
مستباحة.
أس���تغرب تمام���ًا م���ن تل���ك
العنجهي���ة التي تصي���ب البعض
ويوزع���ون االته���ام هن���ا وهناك،
وه���م أول من يقع في ش���ر أعماله،
خصوص���ًا عندما يخال���ف من ذات
المخالف���ة التي ينتقدها ليل نهار
في مواقع التواصل االجتماعي.
يعجبني حس���ن االس���تخدام من
خ�ل�ال خبراء ف���ي قضاي���ا محددة،
فأتابع عددًا من أساتذة اإلعالم من
مختلف الجامعات الذين ينتقدون
ويعلقون ويضع���ون قواعد مهنية
للتعاطي م���ع القضايا ،وأحترم من
يبث لنا معلومة جديدة مقتضبة.
يعجبن����ي تل����ك المعالج����ات على
مواق����ع التواصل االجتماع����ي ،التي
ترك����ز عل����ى مش����اريع قواني����ن أو
معالج����ات تتعلق بتأخر التجاوب مع
قضايا ملحة ،أو س����يطرة اإلعالن على
اإلع��ل�ام ،أو من عي����ار قضايا النظافة
وصحة البيئة ،وكذلك قضايا س����وء
استخدام والتعامل مع الفضاء العام.

دون فهم هذه العوامل ،س���يكون م���ن الصعب جدًا
تفس���ير العدد الكبير من القوانين ومشاريع القوانين
الغوغائية ،كقانون "إعدام األسرى" الذي ّ
ّ
مر في القراءة
ّ
ّ
ّ
التمهيدي���ة ،أو قانون "القدس الموح���دة" الذي قدمه
ّ
اليهودي".
حزب "البيت
وم���ن المثي���ر لالهتم���ام ،أن ه���ذه العوام���ل تلقي
بثقلها أيضًا على القاع���دة التي تتمركز عليها النخب
ّ
ّ
خلفية مصادقة "مرك���ز الليكود" على
السياس���ية :في
ّ
ّ
الغربية؛ وفي خالفات قيادات حزب "البيت
ضم الضفة
ّ
اليهودي" مع الحاخام���ات الذين التقوا بنتنياهو ،وفي
ّ
المصادق���ة على بناء آالف الوحدات االس���تيطانية في
ّ
ّ
الغربية.
القدس والضفة
ّ
يجري في األس���بوع
س���تحاول هذه المقال���ة فهم ما
ّ
اإلسرائيلية ،وهو ما يظهر
األخير ،خاصة في السياسة
ّ
على أنه هوس في التشريعات ،واستعجال في القضاء
ّ
ّ
على القضية الفلسطينية وتصفيتها .وترى أن ما يبدو
ّ
صبياني غير ٍّ
ّ
ّ
واع ،هو
سياس���ي
ظاهري���ًا على أنه هوس
ف���ي الحقيقة هوس في اس���تغالل ظرفي���ن متكاملين
ّ
ّ
ّ
الدولي الذي
داخل���ي :الظ���رف
دول���ي واآلخر
أحدهما
ّ
منحته سياس���ة اإلدارة األميركي���ة ،وهو يعطي الدعم
ّ
ّ
التوس���عية؛
للصهيوني���ة لتحقيق أهدافها
الكام���ل
ّ
ّ
والظ���رف الداخل���ي حيث الفس���اد والش���بهات تهدد
ّ
يمينية تاريخيًا في إسرائيل.
استقرار الحكومة األكثر
ّ
الدولي المالئم لجسد على شفا
وبكلمات أخرى :الظرف
االنهيار .فتبدأ األعضاء جميعًا ،في استغالل كل دقيقة
ّ
ّ
الخلفية ،يتحضرون جميعًا لما بعد
قبل االنهي���ار .وفي
ّ
ّ
االنهيار :بينيت يهاج���م ليبرمان؛ درعي يهدد؛ مقرب
ّ
من نتنياهو يحذر من تق���ارب بين كحلون والبيد؛ وفي
داخل الليكود يصارعون على يوم ما بعد نتنياهو.
ّ
العامل الثالث ،الذي ال يمكن إغفاله ويش���كل الضلع
ّ
ّ
ّ
العربي
الثالث م���ن مثلث تش���كل الحالة ،هو العام���ل
ّ
ّ
ّ
داخلي وانقس���ام
والفلس���طيني الذي يتميز باقتتال
ّ
ّ
ّ
سياسي .وهنا ،ال يمكن إغفال الهبة التي حصلت جراء
ّ
ّ
إع�ل�ان ترامب القدس عاصمة إس���رائيلية .إذ إن الهبة
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلس���رائيلية،
وعلى الرغم م���ن أنها تخطت التوقعات
لاّ ّ
ترت���ق إلى المطلوب .وال يزال االحتالل قادرًا
إ أنها لم
ِ
على الس���يطرة عليها دون أن يقدر على إخمادها كليًا،
ّ
التطور إلى انتفاضة ش���املة.
مع قدرة على منعها من
ّ
هذا التوازن نوعًا ما ،طمأن الجهاز االستعماري وأدخله
ّ
االس���تعمارية ،فبدأ باالستيطان
في حالة من النش���وة
واإلع�ل�ان والقونن���ة بص���ورة مهووس���ة ،دون أي رادع
ّ
ّ
ّ
ّ
الداخلي ،الذي
اإلقليم���ي أو
يه���دد االس���تقرار
فعلي
ّ
م���ن الممكن أن نش���هده ل���و كانت الحالة السياس���ية
العربية متماس���كة ّ
ّ
ّ
وفعالة .فالعامالن
الفلسطينية أو
ّ
ّ
سيتحوالن إلى فرصة يمكن
واإلسرائيلي كانا
األميركي
ّ
البناء عليها ش���عبيًا ودوليًا ،لو كان لدى الفلسطينيين
ّ
ّ
ّ
سياسي واحد قادر
وطنية واحدة وجسم
إس���تراتيجية
ّ
ّ
عربي ليؤس���س لحالة
على اتخاذ القرار الصحيح بدعم
ّ
دولية تختلف كليًا عن ما نشهده اآلن.
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ً
المعركة داخل المعسكر الواحد :السياسة أوال

لم يكن غريبًا علينا تلقي خبر غزليات شاعر عرفنا عن
وطنيت���ه قبل أيام ،لعلها أس���ابيع؛ فما مالئكة الرحمة
ً
رغم وفائ���ه ألياديهن البيضاء بالرعاية إال تغزال ببيض
الحمائم ،اللواتي يرفلن بقمصانهن البيضاء كما يليق
بالممرض���ات ،أكان في نابلس أو القدس أو مستش���فى
الجامع���ة األميركية ف���ي بيروت حيث تلق���ى تعليمه
العالي.
لك���ن لعل الزمان يجود أحيان���ًا ،حيث احتفلنا جميعًا
هن���ا على جانبي النه���ر بالمسلس���ل الدرامي األردني
الذي حمل اسمه ،حيث انطبع في الذهن مشهد الفنان
المقدس���ي محمد القباني وهو يقوم بدور الشاعر ،حتى
حانت قصيدة:
ال تسل عن سالمته روحه فوق راحته
وهي قصيدة اش���تهرت كقصيدته :س���أحمل روحي
على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى.
وهكذا عاش أبناء صف���ي ،وطلبة آخرون وأهالي قصة
إبراهيم طوقان ب���دءًا بمدارج الطفولة بنابلس القديمة
إلى المدن والعواصم العربية ،بما في القصة من سيرة
ذاتية له وألهله ولنابلس وفلس���طين .وما فيه من ذكر
وتمثيل لفدوى أخته.
ال شك في أن القائمين على ذلك المسلسل اجتهدوا
بما استطاعوا ،كنا فتيانًا وقتها سنة  ...1984لكن حين
أمكننا مشاهدة بضع حلقات فيما بعد ،كان للمشاهدة
تأثير آخر ،لربما تجاوز احتفاءنا بذكريات الطفولة ليس
إلى المس���اءلة والتقييم ،فيما ال مج���ال له اآلن ،بل في
مدى إمكانية إنت���اج ميلودراما عن أع�ل�ام من مختلف
المجاالت.
ً
عندم���ا كبرنا قليال واس���تطعنا الوصول إلى المصادر
األدبية ،ش���عرنا بأن ما عرفناه في الم���دارس كان نزرًا
ً
قليال ليس عن إبراهيم طوقان فقط ،بل عن فلس���طين
أيضًا ،وفيما بعد ،ورغم كوني طالب أدب عربي ،لم يكن
عجبًا أن يشكل التاريخ الكتلة الورقية األكبر في مكتبة
البيت.
ستقفز هذه الذكريات يومًا شتويًا في وسط القاهرة،
ع���ام  ،1990حين تم تكريم الش���اعرة فدوى طوقان في
أسبوع فلس���طين ،على مس���رح الجمهورية ،حيث قام
وقتها أبو عمار بتكريم كوكبة من مبدعي/ات فلسطين.
بعد االنتهاء ،تجمعنا خارج المسرح ،وكان معنا زمالء
م���ن نابلس ،حيث ما خرجت الش���اعرة حتى تحلق أبناء
مدينتها ووطنها حولها ،ولن أنس���ى تلك الش���خصية
الساحرة لغة ونطقًا .كنت مبتس���مًا فرحًا لرؤيتي هذه
الش���خصية المش���هورة ،الت���ي دخلت بيوتن���ا جميعًا
وقلوبنا عب���ر كلماتها ،فباتت تجمعن���ا جماليًا وفكريًا
ووطنيًا وإنسانيًا.

تحدث���ت معهم بلطف ،وحن���ان ،وكأنه���ا قد عرفت
بعضهم ،وكانت فرحة بنا جميعًا ،مبتسمة بوقار وحنان
وحياء عجيب.
س���أعود من جديد إلى ذكريات المدرس���ة والجامعة
فيم���ا بع���د ،عندما أش���اهد فيل���م "فدوى ش���اعرة من
فلس���طين" عام  ،2000للكاتبة الروائية ليانة بدر التي
طرقت باب األفالم:
تط���ل علين���ا اإلنس���انة والش���اعرة مع���ًا لتحكي لنا
قصتها ،مع الحياة ،ومع الشعر ،تقول فدوى :إن المكان
يس���تحضر الزمان ،وهي بذلك استحضرت لنا اإلنسان،
بحدوده الزمانية والمكانية ،وتركتنا نس���بح في فضاء
غير محدود من الفن النبيل.
وهي تتحدث عن نفس���ها كإنسانة بسيطة ال تعرف
تاريخ ميالدها على وجه التحديد رغم انتمائها لعائلة
عريقة ،ومن خالل الحديث عن الحياة تتحدث عن الشعر
وعن أخيها إبراهيم معلمها األول ،ثم ليصبح حديثها
الحق���ًا حول الفن والحياة متش���ابكًا ،ف���إذا تحدثت عن
الش���عر فكأنما تتحدث عن الحي���اة ،وإذا ذكرت أحداث
الحياة الشخصية والوطنية كان الشعر.
تحدثت عن أمانيها البريئة في الفن كوسيلة للحرية،
فهي حلمت يومًا أن تكون مغنية أو راقصة وهي طفلة
ألنه���ا رأت أن ذلك النموذج البش���ري االجتماعي يملك
الحرية ،أما هي فقد امتلكت حريتها عن طريق الشعر.
تصف لنا األف���راح أيام زمان ،وتص���ف الحمام العربي
بطريق���ة مثقف���ة مهذبة ،وتع���رج على طف���ل كان قد
لحقها وهي ذاهبة للمدرس���ة ومن ثم ليمنعها أخوها
يوسف من الذهاب للدراس���ة ،ثم تتحدث عن عالقتها
بإبراهيم طوقان والش���عراء في ذلك العصر ،ثم النشر،
ومتعة النشر في الدوريات العربية ،خصوصًا المصرية،
تذكر أولى المحاوالت والقصائد التي لها ذكرى خاصة
واألسماء المستعارة للقصائد الغزلية ،وتوضح ببساطة
األسلوب الوطني عند إبراهيم وميلها اإلنساني ،مرجعة
ذلك ألس���لوب الحياة الس���ائد وبعد الم���رأة عن الحدث
السياس���ي .تحدثنا ع���ن بعض المحط���ات التاريخية،
النكبة ،النكس���ة ،عبد الناصر ،العدوان الثالثي ،رحلتها
إلى الخارج ،خصوص���ًا إلى بريطانيا ،موت إبراهيم وعبد
الناصر .تحدثنا عما نعرفه ،وال نعرفه ،إال أنه في الفيلم
يبدو جديدًا نابضًا بالصدق والطمأنينة والتأمل.
في المقابل ،فإن ش���بابيك ليانة – فدوى ،ولعبة الظل
والنور س���اعدتنا في إضف���اء الحياة عل���ى الفيلم ،في
اإليحاء ،وخلق الش���عور ،وفي أكثر المشاهد نرى فدوى
بالقرب م���ن أحد الش���بابيك ،كأنها تطل عل���ى الدنيا
واألدب والن���اس ،والنور ،حيث أري���د لها أن تعيش في
العتمة إال أنها أصرت على الضوء.

وألن الض���وء مكون من ألوان الطي���ف المتعددة ،فقد
رأين���ا أن رحل���ة فدوى عب���ر الفيلم ،بمحط���ات حياتها
المختلفة قد واكبت ألوان الطيف ،وبسبب هذه التجربة
الخصبة ،فق���د أمكنها أن تنضج فنيًا وأن تضيء ،لذلك
راعت المخرجة وكاتبة الس���يناريو ضرورة وجود الحالة
اللونية الجمالية مسقطة على صفحة الماء الزرقاء ألوانًا
متع���ددة ،وورودًا كذلك ،فعند ذكر الطفل والمدرس���ة
كان���ت وردة الف���ل األبيض :وكان ف���ي الموجة الحمراء
مذكرة بـ "قصي���دة الثالثاء الحمراء" وإع���دام اإلنجليز
ثالثة ش���بان في فلس���طين :كذلك ثمة تصرف بأوراق
الش���جر األخضر والجاف الس���اقط عل���ى األرض والماء،
والفقاعات وصوت المطر ،وصوت أم كلثوم ،وموس���يقى
بشار جاءت ضمن هذا السياق الجمالي – الطبيعي.
ً
في حين رأينا قنديال أس���ود على شجرة دون ورق في
إش���ارة لموت إبراهيم طوقان ،ثم إش���ارة سوداء أخرى
لموت جمال عبد الناصر.
كما أن درامية الفيلم /حياتها ،تسارعت في النهاية،
فكثفت الش���عور ب���كل من الح���ب والوط���ن والرحيل،
والتصوف اإلنساني:
آن أن تس���تريحي وتلقي عن المنكبين غبار الس���فر/
كفاني أموت على أرضهم /أبعث زهرة..
وحديثها عن الح���ب ،وأهميته لإلنس���انية ،والوطن
ال���ذي ظهر لنا كإنس���ان م���ن لحم ودم وش���عور ،وربما
نقول :إن بعض القصائ���د التي رددتها فدوى ،أو قالت
بعض مقاطعها مثلت بصورة غير مباشرة جزءًا عذبًا من
موسيقى الفيلم.
هما ،فدوى وإبراهيم جزء حميم وغال من تكويننا..
"وها أنتم كصخر جبالنا َّ
قوه
كزهر بالدنا الحلوه
فكيف الجرح يسحقني؟
وكيف اليأس يسحقني؟
وكيف أمامكم أبكي؟
يمينًا ،بعد هذا اليوم لن أبكي!
...........
ُ ُ
على طرقاتكم أمضي
َّ
قدمي في وطني
وأزرع مثلكم
وفي أرضي
وأزرع مثلكم عينيَّ
ْ
في درب َّ
والشمس
السنا
أم���ا التفتيش ال���ذي كان أمس ،وال���ذي يتكرر اليوم
وغدًا ،فلن يفيد ،سيس���تطيع أطفال فلسطين الوصول
إلى إبراهيم وفدوى...
Ytahseen2001@yahoo.com

الصهيوني :سيناريو تمهيديّ
ّ
هوس التشريع

بقلم :رازي نابلسي
ّ
يصع���ب حتى اللحظ���ة ،فهم ما يجري في السياس���ة
ّ
ّ
الحكومية
اإلس���رائيلية من حيث وتي���رة التش���ريعات
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
وش���دتها وفاش���يتها ،واالقتتال الداخلي بين مركبات
ّ
االئت�ل�اف الحكومي ،دون فهم ثالث س���احات أو عوامل
ّ
ّ
مهمة :قضايا الفس���اد والش���بهات الت���ي تتعزز حول
الساسة ،وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؛
ّ
العدواني تجاه الش���عب
وس���لوك إدارة دونال���د ترامب
ّ
للتوس���ع االس���تعماريّ
ّ
الفلس���طيني يوازيه دعم كامل
ّ
ّ
ّ
ّ
الصهيوني ،وحالة فلسطينية وعربية مفككة.

ّ
ّ
الجارية والتي ستجري طيلة الفترة
تش���كل المعارك

ّ
حت���ى ّ
يتبين نهائيًا مس���تقبل نتنياهو ،س���يناريوهًا
ش���بيهًا إلى حد بعيد بم���ا يمكن أن نراه ف���ي المعركة
ّ
ّ
اإلس���رائيلية المقبل���ة .فالصراع���ات داخل
االنتخابي���ة
ّ
الحكوم���ي ،وتحدي���دًا بي���ن أح���زاب اليمين
االئت�ل�اف
ّ
ّ
اإلس���رائيلي ،تشكل بالموازاة ،صراعات على ذات مخزون
ّ
ّ
ّ
والتطرف ،فيعززها
الغوغائية
األصوات الذي يستهلك
ً
من جانبه ّ
ّ
مرة أخرى في الصندوق .وهذا ما يفس���ر مثال
ّ
ّ
السياس���ية لحزب "البيت
الداخلي بين القيادات
الصراع
ّ
ّ
ّ
اليهودي" والمرجعيات الدينية ،إذ منح نتنياهو األخيرة
ّ
اس���تيطانية وتحوي���ل مئات آالف
وع���ودًا ببناء وحدات
الشواكل إلى المستوطنات ،مقابل دعمها له في معركته
ّ
ّ
اإلس���رائيلي وعدم المش���اركة في
الحالية أمام القضاء
تحريض الرأي الع���ام عليه .وهو عمليًا ،ما دفع القيادات
ّ
ّ
السياس���ية النتقاد المرجعيات
الدينية لحقيقة أنهم
ّ
ّ
تخطوا المستوى السياسي ،فقالت إيليت شاكيد" :لهذا
ّ
السبب ال يرانا نتنياهو ،يخاف من كحلون لحقيقة أنه ال
ّ
ّ
دينية تطالبه بعدم إحداث مش���اكل"،
مرجعيات
يملك
ّ
في إشارة إلى سيطرة نتنياهو على "البيت اليهودي" من
ّ
الدينية.
خالل سيطرته على المرجعيات
شاكيد وبدعم من بينيت الذي لم يستنكر أقوالها ضد
ّ
ّ
الدينية للحزب ،تقول عمليًا :إن المعركة اآلن
المرجعيات
ّ
سياسية ،ليس���ت أيديولوجية وال دينية .وهذا ما يلتقي
مع س���لوك الحزب وزعيمه بينيت ،تحدي���دًا في المعركة
االنتخابية السابقة ،حيث استدرك في ّ
ّ
األيام األخيرة من
المعركة أن نتنياهو يتعامل مع الحزب كـ"حليف طبيعي"ّ
ّ
ّ
اليهودي" الذين
بمصوتي "البيت
ومفهوم ضمنًا ،ما دفع
ّ
ّ
يش���كلون ذاتهم كش���ريحة أيديولوجية ،مخزون أصوات
الليكود بالتصويت إل���ى الحزب األكبر لضمان وصوله إلى
ّ
ّ
اليهودي" فس���يكون ضمنًا في
س���دة الحكمّ .أما "البيت
الحكومة .هذا السلوك حينها دفع بينيت إلى تمييز ذاته
ّ
الحالية وطرح
عن "الليك���ود" طيلة فترة والية الحكوم���ة
الح���زب ُ
كمنافس من داخل المعس���كر الواح���د .ويلتقي
ّ
هذا التحليل أيضًا مع طرح بينيت لذاته مرتين كمرش���ح
لرئاس���ة الحكومة بع���د نتنياهو خ�ل�ال ذات الفترة التي
ّ
اليمينية األكثر تطرفًا.
تحكم فيها الحكومة
ّ
سياس���ية ،فهذا يعني في السياسة
أن تكون المعركة
ّ
ّ
ّ
اإلس���رائيلية الحالية ،الت���ي خطها نتنياه���و على مدار
س���نوات حكمه انقس���ام الحالة إلى معس���كرين :يمين،
ّ
باليس���ارية ،وليبرمان ابن هذا المعس���كر،
ويمين ُيتهم
ّ
وأحد أه���م مركباته .ومن هذا الباب يمك���ن قراءة قانون
"إع���دام األس���رى" ،إذ إن حكم اإلعدام عملي���ًا موجود في
ّ
ّ
اإلسرائيلية ،ويستطيع الوزير مطالبة
العسكرية
المحاكم
ّ
العسكرية بالبدء بطلب تطبيقه كحكم موجود في
النيابة
لاّ
س���جل القوانين .إ أن ليبرمان اخت���ار الذهاب إلى مجال
ّ
ّ
االنتخابية التي تحطمت
التش���ريع لتحقيق أحد وع���وده
ّ
جميعها منذ وصوله إلى منصب وزير األمن :هنية ال يزال
ّ
حيًا يرزق على الرغم من الوعد بالقضاء عليه؛ و"حماس" ما
ّ
زالت تملك أس���رى؛ الحريديم ال يزالون يبتزون الحكومة؛
ّ
ّ
ّ
ّ
إس���رائيلية،
جنس���ية
وس���كان المثل���ث ال يزالون حملة
ّ
واستطالعات الرأي تؤشر إلى مزيد من التراجع لحزبه.
وعل���ى الرغم م���ن حقيقة أن ليبرم���ان ُيطالب بقانون
لاّ
"إع���دام األس���رى" منذ س���نوات طويلة ،إ أن س���لوك
ّ
ّ
اإلس���رائيلية مقابل سلوك ليبرمان
السياس���ية
النخبة
ّ
ّ
ّ
هو ما يجعل من القانون مؤش���رًا لتغيرات ونفسيات ما
ّ
الصهيونية :بينيت هاجم
يحصل في أروقة السياس���ة
ّ
"مجوف" .نتنياهو الذي يس���عى إلى
القان���ون واعتبره
الحفاظ عل���ى الحكومة ألكثر وقت ممكن اتصل بأعضاء
الكنيست الواحد تلو اآلخر للوصول والتصويت .يوفال
ّ
ش���طاينتس ،وزير الطاقة ،رفض التصويت بداية حتى
أقنع���ه نتنياه���و ،وت���م التصويت عل���ى القانون رغم
معارضة أجهزة األمن له.
مث���ال آخ���ر ال يمكن إغفال���ه في مع���رض الحديث عن
ّ
ّ
الموحدة" الذي
الغوغائية هو قانون "الق���دس
القواني���ن

ّ
ّ
اليهودي" ،وينص على أن أي ائتالف
قدمه حزب "البي���ت
ّ
حكوم���ي س���يتنازل عن أج���زاء من القدس ضم���ن اتفاق
سياسي مع الفلس���طينيين سيحتاج إلى ّ
ّ
أغلبية  80عضو
ّ
ّ
كنيس���ت وليس إلى  61كم���ا هو متبع .أي أنه س���يحتاج
إلى المعارضة التي س���تكون في ح���ال التنازل عن أجزاء
ّ
ّ
الس���خرية ،هو أن الحكومة
يمينية .وما يثير
من القدس
ّ
س���تحتاج إلى أغلبية  61عضو كنيس���ت إللغ���اء التعديل
ّ
الموحدة" من أساسه .أي أنه سيكون
على قانون "القدس
ّ
عليه���ا الوصول إلى أغلبية  81عضو كنيس���ت للمصادقة
ّ
االتفاقية ،وفي حال لم تحصل عليها ،تستطيع إلغاء
على
القانون الذي يلزمها بالحصول على  81عضو كنيست.

ّ
قاعدي على النخبة
تصويت الليكود :ضغط

ّ
ّ
الحالية هي
الصهيوني���ة
عل���ى الرغم م���ن أن الحكومة
لاّ
حكومة المس���توطنين ،إ أن جشع المستوطنين ذاتهم
ّ
وفاشيتهم ،ال يزال أكبر من جشع الحكومة .وهنا ،ال يمكن
فه���م تصويت مؤتمر الحزب الحاك���م ،الذي صادق خالله
ّ
ّ لاّ
الغربية إ من خالل عاملين :إدارة ترامب،
على ضم الضفة
وضعف الفلسطينيين .وعلى الرغم من حقيقة أن تصويت
ّ لاّ
الليكود بحد ذاته ُ
السياسية إ أن
سيس���قط على النخب
ُ
النخب السياس���ية ستس���قطه على الفلس���طينيين بكل
مناحي الحياة .ومن المهم اإلشارة من البداية ،إلى حقيقة
أن تصويت "مركز الليك���ود" هو األخطر من بين القوانين
ّ
الغوغائية جميعها التي يتم تشريعها .فهذا التصويت،
بحد ذاته ،رس���الة غاية في الوضوح إلى كل من يطمح إلى
ّ
ّ
ّ
الصهيوني :ندع���م ضم الضفة
السياس���ي
رأس اله���رم
ُ
ّ
سياسي .وهو بالمناس���بة ،تصويت ملزم للنخبة
كبرنامج
ّ
ّ
السياسية يش���كل الخارطة التي بحسبها سيتم انتخاب
ّ
الممثلين لليكود في الحكومة.
ومن المهم أيضًا اإلش���ارة إلى أن "مركز الليكود" هو
ّ
أهمية في الحزب الحاكم ،وهي الهيئة
الهيئ���ة األكثر
ّ
الوحيدة القادرة على إزالة ومحاس���بة الساس���ة ممثلي
ّ
ّ
اإلس���رائيلي ابن
السياس���ي
الحزب ،ومنها فقط يخاف
الليكود ،على موقعه .فمنذ س���نوات ،ينتخب المجتمع
ّ
ّ
ّ
يمينية ،ويش���كل تصويت
اإلس���رائيلي الحزب األكثر
"مرك���ز الليكود" مصادق���ة صارخة على نه���ج النخب
ّ
السياسية منذ انتخاب نتنياهو في واليته الثانية عام
ّ
 2009وتستمر حتى يومنا هذا.
لاّ
ّ ً
مكمال للتحليل
هذا التصويت ،ال يمك���ن أن يكون إ
الحالية :حكومة ّ
ّ
يهددها القضاء
الس���ابق عن الحكومة
ّ
بالتفكك من خالل تفكيك رأس���ها المش���تبه بالفساد.
فالحزب الحاكم س���يكون األول ال���ذي يبحث عن اليوم
ّ
ما بع���د نتنياهو من بين صفوفه .ويش���كل التصويت
ّ
السياسي .أي
عمليًا الش���رط ،والطريق ،إلى رأس الهرم
ّ
أن الطريق إلى رئاسة الحكومة ،ستكون من قلب الضفة
ّ
ّ
أيديولوجي س���يمر على عظام
الغربية المحتلة .وطريق
وكيان وأرض الفلسطينيين.
ه���ذه الحقيق���ة ،يفرضها الليك���ود على ذات���ه وعلى
معارضي���ه أيض���ًا ،فليس عبث���ًا كانت أول���ى تصريحات
ّ
الصهيون���ي" الت���ي أثارت
زعي���م تحال���ف "المعس���كر
ّ
ً
اهتم���ام المجتمع واإلعالم في إس���رائيل :لن نفكك كتال
ّ
اس���تيطانية .وبما أن المعس���كر المعارض لليكود عمليًا
ّ
ُ
ُ
ّ
مفكك حيث يصارع يائير البيد آفي غباي ،ويصارع أيهود
براك ّ
مرة أخرى على مكانة له في السياس���ة ،فإن الليكود،
ّ
واليمين االستيطاني عمومًا ،ال يزال يخط قواعد المعركة
لاّ
ّ
االنتخابية ،ومن هذا الباب ال يمكن فهم تصويته إ على
ّ
ّ
أنه عنوان المرحلة المقبلة :ليس االس���تيطان في الضفة
الغربية ،وليس االنسحاب منها ،بل ّ
ّ
ضمها قانونيًا.
ّ
ش���كلت ردة الفع���ل على إع�ل�ان ترام���ب بخصوص
ّ
ّ
ّ
والعربية التي لم تبن
القوي���ة
الدولية
القدس ،حي���ث
ّ
عليها ،والفلس���طينية التي لم تصل إلى حجم الحدث
على الرغم من اس���تمرارها ،دافعًا ال يمكن التقليل من
أهميته في هذا الس���ياق ،خاص���ة أن ّ
ّ
الحجة التي كان

ّ
اإلس���رائيليون أم���ام القاعدة كانت
يطرحها الساس���ة
ّ
ّ
س���يؤدي إلى رف���ع الغطاء األميركي عن
أن ضم الضفة
ً
إس���رائيل وإلى عزلة ّ
دولي���ة أوال؛ وإلى ّردة فعل عنيفة
ّ
ّ
ّ
وعربية ستؤدي إلى انهيار
فلس���طينية
جدًا وانتفاضة
ّ
االس���تقرار الحال���ي وس���نوات األمان التي يعيش���ها
ّ
اإلسرائيلي عمومًا.
المستوطن خصوصًا ،والمجتمع
ّ
إن ما منع ترامب من إعالن القدس عاصمة إس���رائيلية
ّ
ّ
ّ
ولكن
والفلس���طينية،
العربية
س���ابقًا كان ّردة الفع���ل
ّ
ّ
اإلس���رائيلية أوصت باإلعالن،
األمنية
تقديرات األجهزة
ووعدت بأنها قادرة على احت���واء الحالة .وهذا ما حصل
ّ
الدولي���ة التي كانت فوق
فعلي���ًا ،باس���تثناء ّردة الفعل
ّ
المتوق���ع .فجاء اإلع�ل�ان ّ
وردة الفع���ل كحالة خاف منها
اإلسرائيليون لفترة طويلة ،استطاعوا ّ
ّ
تحملها واحتواءها
ّ
ّ
أيضًا دون أي خطوات جدية فلسطينية تجعل المجتمع
ّ
ّ
السياس���ية .ما
الصهيون���ي يرتدع ليردع بدوره النخبة
ّ
حصل عمليًا كان العكس :اندفاع نحو ابتالع ما تبقى.

ّ
الفلسطيني
معركة سيكون وقودها موت

ّ
اإلس���رائيلية اليوم
أن نعتبر ما يحصل في الس���احة
كس���يناريو س���ابق لما يمكن أن يحصل ف���ي المعركة
ّ
االنتخابية ،فهذا تحليل ُيبنى عليه االستنتاج األساس
ّ
والمهم :المعركة االنتخابية المقبلة إسرائيليًا ستكون
ّ
ّ
كقضية وأرض وإنسان ،خاصة
الفلس���طيني
على إعدام
ّ
ّ
ماهية القوانين التي يتم س���نها في
إذا م���ا بحثنا في
ّ
التمهيدية :االس���تيطان ،الق���دس ،اإلعدام،
المعركة
ً
وصوال إلى الضم القانونيّ.
ً
إن هذه القوانين تش���ير أوال وأساسًا إلى االستقطاب
الذي س���يجري في االنتخابات المقبل���ة :القضايا التي
ّ
ّ
س���يمثلها كل من أط���راف الحكوم���ة ،ويتبناها خالل
ّ
مصوتيه واس���تقطابهم .وهنا ،يأتي
المعرك���ة إلرضاء
ً
ّ
االس���تيطان أوال من خالل "البيت اليهودي" و"الليكود"،
وتأتي القدس أساسًا وعصبًا سيستغل "الليكود" إعالن
ّ
تاريخي؛ وإعدام الشخص حامل
ترامب بشأنها كإنجاز
ّ
القضية سيكون ش���عار "إسرائيل بيتنا" ،باإلضافة إلى
ً
أن المعس���كر المقابل سيكون مش���غوال طيلة المعركة
ّ
السياسي من تهمة اليسار.
بإثبات براءة برنامجه
ّ
في السياق الفلسطيني ،ال مكان للتحليل الهادف إلى
ّ
السياس���ي إن لم يكن
التحليل ذاته كقيمة .فالتحليل
ً
أساسًا لقراءة الراهن وبناء المستقبل يبقى تحليال دون
ّ
سياس���ية .وإذا ما كانت ستكون المعركة المقبلة
قيمة
ّ
إس���رائيليًا أكث���ر يميني���ة ،فإنها بالضرورة س���تنتج
ّ
ّ
وبالتالي ،فإنه ومع مرور الوقت،
يميني���ة.
حكومة أكثر
ّ
تغدو الحاجة الفلسطينية إلى إعادة ترتيب البيت أكثر
ّ
وتتحول مع الوقت من حاجة ّ
ماس���ة إلى ش���رط
إلحاحًا،
بقاء وإنقاذ في صراع مع حركة اس���تعمار اس���تيطانيّ
ّ
الفلسطيني وإبادته.
تسعى إلى قتل الوجود
ومن هذا المب���دأ ،يرى هذا المقال أن البدء بالتحضير
لما هو قادم بات في مرحلة إنقاذ الوجود .فما يش���هده
ّ ّ
الفلس���طيني حت���ى اللحظ���ة م���ن حكوم���ات اليمين
ّ
لاّ
ّ
المتطرف لن يكون إ س���يناريو مخفف جدًا ّ
مما يمكن
أن يش���هده في الفترات المقبلة :منذ يوم 2017/12/31
ّ
حت���ى  ،2018/1/6أي خ�ل�ال أس���بوع واحد اس���تهدفت
ّ
القاعدة والنخبة الضفة والقدس والجسد بثالثة قوانين
وتصوي���ت "مركز" الحزب الحاكم .هذا هوس ،س���يكون
ّ
ّ
ّ
الوطني
ضحيته األولى إن لم يعد بناء بيته
الفلسطيني
ّ
االستعماري.
على أساس تحرير وتفكيك للنظام
باتت المعادلة أكثر وضوحًا :مع كل خضوع أكثر للنظام
ّ
ّ
ّ
ويتوسع أكثر .هذه معادلة
يتطرف أكثر
االستعماري،
ّ
ّ
الصهيونية والفلس���طينيّ.
حالة الصراع الوجودي بين
ّ
الفلسطيني على أساس
وهنا ،ال بد من إعادة بناء البيت
ّ
ّ
ّ
ّ
سياسي
وطنية واحدة وقرار
إستراتيجية
نضالي ،وفق
ّ
ّ
واحد ،مع التش���ديد على أهمية وجود إرادة سياس���ية
واحدة.

رسالة إلى المجلس المركزي
بقلم :رامي مهداوي
ب���دأت التصريح���ات اإلعالمي���ة
بالتراش���ق هن���ا وهن���اك عش���ية
انعق���اد المجل���س المرك���زي
الفلس���طيني ف���ي ظل ظ���روف ال
نحسد عليها فلسطينيًا ،ودون أي
مجاملة وبعي���دًا عن كل اإلحباطات
الت���ي تحي���ط النظام السياس���ي
الفلس���طيني ،علينا أن نس���أل من
هم على مقاعد المجلس المركزي:
ما هي القرارات السياس���ية التي
ستتحول ألفعال على أرض الواقع
بعد انتهاء انعقاد المجلس؟!
وحتى أك���ون إيجابيًا في طرحي،
وبعيدًا عن التش���اؤم ف���ي مقدرة
المجلس المرك���زي باتخاذ قرارات
مصيري���ة ،وه���ل م���ا زال أعض���اء
المجلس المرك���زي يمتلكون زمام
األمور في توجيه س���فينة منظمة
التحرير الفلسطينية وتصويبها؟
أضع هنا بعض النصائح لألعضاء،
متمني���ًا أن تؤخذ بالحس���بان في
اجتماعهم:
ف���ي ظ���ل المتغي���رات الدولية
واإلقليمية ،وفي ظل سياسة فرض
األمر الواق���ع بمختلف الطرق التي
ينفذها االحتالل اإلسرائيلي علينا،
سواء عبر تشريعات عنصرية أو من
خالل أدوات���ه المختلف���ة األخرى.
ح���ان الوقت إلعادة صياغة مفهوم
صراعن���ا وعالقتن���ا م���ع االحتالل.
بالتال���ي الخ���روج بأجن���دة وخطة
وطني���ة نضالية _غي���ر تقليدية_
للعمل بها في مختلفة االتجاهات
وكل حسب مسؤولياته.
في تون���س ،بتاري���خ -12-10
 ،1993أص���در المجل���س المرك���زي
الفلس���طيني قرارًا بإنشاء السلطة
الوطني���ة الفلس���طينية ،وما بين
ذلك التاريخ حت���ى لحظة كتابتي
ه���ذا المق���ال ،واجه���ت وتواجه
القضية الفلس���طينية العديد من
التصدع���ات الداخلي���ة والضربات
المختلفة من االحتالل اإلسرائيلي..
أتمنى من السادة أعضاء المجلس
المرك���زي إع���ادة بل���ورة مفهوم
الس���لطة الوطنية الفلس���طينية،
بمعنى دور الحكومة الفلسطينية
في ظل الظ���روف الراهنة ،بمعنى
الش���عب بحاجة إلى حكومة تعزيز
صمود وليس تسريع الهجرة على
سبيل المثال!!
لهذا إعادة صياغة شكل السلطة
الوطني���ة الفلس���طينية يجب أن
ً
يكون على صعيدين :أوال الحكومة
كما ذكرت ،وأيض���ًا إعفاء المجلس
التش���ريعي الحال���ي المنتهي���ة
صالحيت���ه من مهامه ،وتش���كيل
لجنة تش���ريع للقوانين واألنظمة
من الخبراء والمختصين ،بما يضمن
ّ
سالمة القرارات التي توقع من قبل
الرئيس.
تقوي���ة كاف���ة هيئ���ات منظمة
التحري���ر الفلس���طيني ،للع���ب
دور أكب���ر م���ن دوره الحالي ،وهذا
يتطلب ض���خ دماء ش���ابة جديدة
ف���ي كاف���ة المواق���ع اإلدارية ،من
أجل استنهاض حالة التكلس في
الفعل اليوم���ي لتطبيق أي قرارات
تتخذه���ا الهيئات الت���ي يجب أن
تجدد ذاتها أيضًا!!
وأخي���رًا ،وه���ذا أم���ر غاي���ة في
ّ
المض���ي بتكلس
األهمي���ة ،ف���إن
مكون���ات النظ���ام السياس���ي
الفلس���طيني الذي يتس���م بسوء
التنظيم واالفتقار إلى روح المبادرة
والقي���ادة المم���زوج باإلحباط���ات
ّ
المختلف���ة ،يعن���ي أنن���ا س���نظل
نكرر األخطاء نفس���ها_هذا أقل ما
يمكن أن توصف به_ والس���لبيات
الماضية.
ومهما تفاوتت التقديرات حول
المجلس المرك���زي ،وحول منظمة
التحري���ر الفلس���طينية ،فإن األمر
ّ
الذي ل���م يعد محل ش���ك اآلن هو
عدم قدرته���م عل���ى التعامل مع
التعقي���دات الش���ديدة للوض���ع
الفلس���طيني في ش���موله .ولهذا
ينبغ���ي عل���ى أعض���اء المجل���س
المرك���زي والوطن���ي واللجن���ة
التنفيذية عدم توجيه الس���فينة
الفلسطينية_الغارقة_ إلى التيه؛
ألن الكثي���ر الكثي���ر يتوقف على
قراراتهم في المرحلة المقبلة التي
تمس حياة الفلسطيني ،بل تحدد
شكل المستقبل الفلسطيني الذي
يجب أن نصر على ع���دم التفريط
فيه.
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