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�شعب مثخن بالجراح، واحتمال نحن 

�شفائنا الذاتي �شئيل للغاية اإن 

لم يكن معدومًا. فمعظم �شعبنا اليوم يئن 

من خيانة الأنظمة من الخليج اإلى المحيط،

وربما بمقدار األمه لفقدان الأر�ض والبيت. 

ن عليها 
َ
نتاألم من �شمت الأمم المتحدة، المهيم

غربيًا، ومن تواطوؤ ''الديمقراطيات'' التي كلما 

واجهت الخيار بين م�شالحها وما يحمله 

تاريخها من خطايا من جهة، وحقوق الإن�شان 

والقانون الدولي من جهة اأُخرى، اختارت 

الأول من دون هوادة. كما نتاألم من تهمي�ض 

ق�شية فل�شطين عربيًا ب�شبب النتفا�شات 

الجتماعية - القت�شادية والنزاعات 

الم�شلحة والحروب، غير الأهلية، في العديد من 

الدول العربية ال�شقيقة.

عمر الربغوثي*

 مناه�ضة التطبيع: التوفيق

بني املبادىء االأخالقية والتاأثري اال�ضرتاتيجي

ترامب  بقيادة  الإ�شرائيلي،   - الأميركي  التحالف  تغّول  من  اأعوام  اأربعة  ت�شببت 

ونتنياهو، بخ�شارة �شعبنا الفل�شطيني كثيراً على ال�شعيد ال�شيا�شي، وبمعاناة �شديدة 

اء القتل والت�شريد 
ّ
على الأر�ض، وخ�شو�شًا في غزة والنقب ووادي الأردن والقد�ض، جر

والترهيب والح�شار والنهب للأرا�شي والمياه وموارد الطاقة. ومن اأخطر تجليات هذه 

الحقبة الع�شيبة انت�شار الخيانة العلنية لق�شية فل�شطين من طرف اأنظمة ا�شتبدادية 

عربية، وما رافق ذلك من اقتلع متدرج - واأحيانًا جذري - لحّيز فل�شطين الخا�ض 

في الوجدان العربي، �شواء من خلل حذف اأو �شهينة تاريخ فل�شطين وحا�شر ق�شيتها 

في مناهج الدرا�شة، اأو ت�شويههما في الإعلم والف�شائيات وت�شريحات الم�شوؤولين 

غير المنتخبين.

* مدافع فل�شطيني عن حقوق الإن�شان، وع�شو موؤ�ش�ض 
في حركة مقاطعة اإ�شرائيل و�شحب ال�شتثمارات منها 

وفر�ض العقوبات عليها (BDS). وتعك�ض هذه المقالة 

.BDS اآراء الكاتب، ول تعك�ض بال�شرورة مواقف الـ
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ففي ذروة قوته الع�شكرية والقت�شادية 

والتقنية، واتجاهه اأكثر نحو الفا�شية، اأدمن 

نظام الحتلل الع�شكري وال�شتعمار - 

ال�شتيطاني والف�شل العن�شري )الأبارتهايد( 

الإ�شرائيلي، اأن يكون القوة الغا�شمة المنفلتة 

من عقالها تقريبًا، كما اأدمن الإفلت من 

العقاب، الأمر الذي اأفقد الموؤ�ش�شة الإ�شرائيلية 

كثيراً من ب�شيرتها ال�شتراتيجية وقدرتها 

التاريخية على خداع �شعوب الأر�ض 

بواجهتها الديمقراطية ''الحداثية'' 

والتكنولوجية المتطورة، وبالترويج لنف�شها 

ك�شرورة في ''�شراع الح�شارات'' �شد الم�شرق 

''الإ�شلمي المتخلف والعنيف''. ومثلما هو 

الو�شع في كل اإدمان، فاإن هذا الأمر �شيكلف 

اإ�شرائيل غاليًا، ول �شيما مع ت�شاوؤل القوة 

ل ميزان 
ّ
الأميركية بالتدريج، وبداية تحو

القوى العالمي - على الأقل اقت�شاديًا - من 

الغرب اإلى ال�شرق، اأو ال�شرق الأق�شى على وجه 

الدقة.

فاليوم، على �شبيل المثال، لم يعد اتهام 

اإ�شرائيل باقتراف جريمة الأبارتهايد وجرائم 

ال�شتعمار - ال�شتيطاني وقتل الأبرياء 

وغيرها من جرائم الحرب والجرائم �شد 

الإن�شانية، من المحرمات في التجاه ال�شائد، 

حتى في الغرب. كما اأن عزلة اإ�شرائيل على 

ال�شعيد ال�شعبي والمجتمع المدني الدولي، 

تتفاقم باطراد، اأ�شا�شًا ب�شبب ن�شال حركة 

المقاطعة )BDS( و�شركائها، وتاأييد المليين 

لها حول العالم في اأكبر النقابات العمالية 

والكنائ�ض والجامعات واأو�شاط الفنانين/ات 

والأكاديميين/ات والحركات التي تن�شد 

العدالة القت�شادية والجتماعية والعرقية 

والجندرية والبيئية.

ومع اجتياح التغيير النيو - ليبرالي 

ومع ذلك، ل يتعين على اأحد اأن ياأخذ 

�شورة فورية لهذا البوؤ�ض الفل�شطيني كموؤ�شر 

اإلى الياأ�ض والهزيمة، فقد �ُشطبنا عدة مرات 

خلل تاريخ ن�شالنا - الذي يمتد اإلى قرن من 

الزمن في محاربة ال�شتعمار ال�شتيطاني - 

لكننا كنا ننه�ض مرة اأُخرى، وتقريبًا من 

الرماد. وهذا لي�ض ب�شبب جيناتنا، واإنما لأن 

مقاومة ال�شطهاد هي غريزة ب�شرية، بل 

�شرورة وجودية اليوم لأي �شعب م�شطهد 

يدافع عن بقائه وحقوقه، وخ�شو�شًا اإذا كان 

هناك اأمل واقعي بنجاحه في اإنهاء 

ال�شطهاد.

لكن في ظل التطبيع الر�شمي العربي 

الم�شت�شري، وفي �شلبه التطبيع الر�شمي 

الفل�شطيني، هل يمكننا الحديث عن ''اأمل 

�ض رومان�شية 
ّ
واقعي'' بالن�شر، اأم اإننا نكر

ثورية مجردة، ل �شلة لها بالواقع؟

اإن منبع اأملنا وقوتنا اليوم ل يقت�شر على 

عدالة ق�شيتنا فح�شب، اإذ ل ق�شية اأكثر عدالة 

من ق�شية ال�شكان الأ�شليين في اأميركا 

ال�شمالية وفي كل مكان، ول من ق�شية 

اء 
ّ
مليين ال�شود الذين ل يزالوا يعانون جر

قرون من العبودية والعن�شرية الممنهجة، بل 

اإن منبع اأملنا الأهم اليوم يكمن اأي�شًا في 

فهمنا الأعمق والأكثر علمية وواقعية لم�شادر 

قوتنا وقوة عدونا، وكذلك م�شادر �شعفنا 

و�شعفه، وقدرتنا على التاأثير الحقيقي في 

عالم لي�ض لنا، مثلما يبدو، كي ي�شبح لنا 

ولجميع الم�شطهدين في الأر�ض مثلنا. لكن ل 

بد من الت�شليم بحقيقة اأن �شعف عدونا ل 

يترجم تلقائيًا اإلى قوة لنا، لأن �شعفنا بات 

فا�شحًا اأكثر من اأي وقت م�شى مع �شعود 

موجة التطبيع الر�شمي، ومع ذلك ل بد من 

عر�ض اأهم مكامن �شعف هذا العدو.
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عالميًا، حتى في اأو�شاط ال�شباب اليهود في 

الوليات المتحدة!

فاإ�شرائيل، ومن خلل اتفاقيات التطبيع 

والخيانة الأخيرة مع اأنظمة الإمارات العربية 

المتحدة والبحرين وال�شودان والمغرب، تطمح 

اإلى تحقيق مكا�شب اأمنية - ع�شكرية 

واقت�شادية ودبلوما�شية مبا�شرة، كما ت�شعى 

لتحقيق مك�شب اآخر ل يقل اأهمية، وهو تقوية 

جدارها الحديدي في عقول كثير من اأبناء 

المنطقة العربية.* وبح�شب معجم المعاني، 

ع''، واأكثرها �شلة 
ّ
هناك عدة معاٍن لفعل ''طب

ر، اأي 
ْ
ه

ُ
ع الم

ّ
بمو�شوع هذه المقالة هو: طب

عّلمه النقياد والمطاوعة.

في مقالته ال�شهيرة، ''الجدار الحديدي''، 

ال�شادرة في �شنة 1923، حاجج الزعيم 

ال�شهيوني اليميني زئيف جابوتن�شكي باأن 

اه، 
ّ
''ال�شتعمار اليهودي لفل�شطين''، مثلما �شم

ل يمكن اأن يتر�شخ من خلل اتفاق طوعي مع 

ال�شكان الأ�شليين. فبح�شب راأيه، ''ل يمكن اإّل 

اأن يكون لل�شتعمار هدف واحد فقط، وعرب 

فل�شطين ل يمكن اأن يقبلوا هذا الهدف. اإنه 

يكمن في طبيعة الأ�شياء، وفي هذا ال�شدد 

بالذات ل يمكن تغيير الطبيعة.''

لذلك، كان حل جابوتن�شكي لهذه المع�شلة 

هو بناء جدار حديدي نف�شي با�شتخدام القوة 

الهائلة والممنهجة �شد العرب الأ�شلنيين في 

فل�شطين كي يفقدوا اأي ب�شي�ض اأمل 

بالنت�شار على ال�شتعمار، وي�شّلموا باأبدية 

لإ�شرائيل، بالتوازي مع انت�شار الف�شاد غير 

الم�شبوق، وال�شلطوية، والأ�شولية اليهودية، 

التي تناف�ض الوهابية الداع�شية في الإرهاب 

الفكري، يتعر�ض الن�شيج القت�شادي 

والجتماعي الإ�شرائيلي لتفكك بنيوي متدرج، 

على الرغم من العناوين ال�شاطعة في الإعلم 

المهيمن ب�شاأن قوة ال�شيكل والقوة النووية 

 ''start-up nation'' وال�شتخباراتية و�شعار

المثير لل�شخرية. فل �شك في اأن اإ�شرائيل تملك 

عنا�شر قوة هائلة في �شتى المجالت، لكن 

هذه القوة باتت اليوم اأكثر من قبل محتكرة 

من طرف 1% من النخبة القت�شادية، بينما 

تزداد معاناة معظم المجتمع، اأي المجتمع 

اليهودي - الإ�شرائيلي )ف�شًل عن المواطنين 

اء تزايد 
ّ
الفل�شطينيين الأ�شليين في الدولة(، جر

معدلت الفقر وتدّني الخدمات ال�شحية 

والتعليمية وتف�شي الإكراه الديني وروح 

الفا�شية، وخ�شو�شًا بين ال�شباب.

واأي �شراع اإقليمي �شت�شعله اإ�شرائيل ربما 

يكّلفها اأكثر كثيراً من هزيمتها الع�شكرية 

الن�شبية خلل عدوانها على لبنان في �شنة 

2006. فهي قد تفقد تما�شكها ال�شتيطاني - 

ال�شتعماري الداخلي، وبالتالي الدافع اإلى 

الدفاع عن الم�شتعمرة، الأمر الذي �شيوؤدي اإلى 

هجرة العقول )مثلما حذر ال�شحافي الأميركي 

ال�شهيوني توما�ض فريدمان ذات مرة(، واإلى 

فقدان اأهم عن�شر قوة وتاأثير لإ�شرائيل في 

التجارة والعلقات العالمية، وهو ميزتها 

التكنولوجية الأمنية والع�شكرية التي تطورها 

من خلل التجارب على �شعبنا واأر�شنا.

اإن عوامل ال�شعف المذكورة اأعله وغيرها 

ي�شكلن ال�شياق ال�شروري لفهم اأهمية التطبيع 

العربي - الإ�شرائيلي اليوم ك�شلح اإ�شرائيلي 

فاعل لمواجهة ح�شار اإ�شرائيل المتزايد 

* ل تفهم حركة المقاطعة (BDS) العروبة بمفهومها 
الإثني اأو القومي ال�شيق، واإنما بمفهومها التقدمي 

والع�شري الأرحب الذي يرف�ض اإق�شاء الأقليات 

القومية/الإثنية في المنطقة العربية. كما يرف�ض هذا 

 التعريف كل تمييز اأو ا�شطهاد �شدها، بل يعتبرها

جزءاً ل يتجزاأ من تركيبة هذه المنطقة و�شعوبها.
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المبدئية والح�شا�شية ل�شياق الزمان والمكان، 

اأي اأن تتجنب العقائدية الجامدة والأ�شولية، 

ف�شًل عن البراغماتية المنعدمة من المبادىء.

لقد كانت اتفاقية كامب دافيد مع نظام 

ال�شادات هي اأول اتفاقيات الخيانة العربية 

لق�شية فل�شطين، لكنها ف�شلت في فتح باب 

التطبيع الر�شمي العربي، كما ف�شلت في 

ذكر من جانب 
ُ
تكري�ض اأي تطبيع �شعبي ي

ال�شعب الم�شري ال�شقيق. لذا، فاإن مفتاح باب 

التطبيع الر�شمي العربي كان - ول يزال - 

فل�شطينيًا بامتياز! فبعد اأعوام من ا�شتعمار 

العقول الناجح ن�شبيًا، بات م�شوؤولون 

فل�شطينيون يتحدثون ب�شراحة اأن 

''المفاو�شات'' هي ال�شتراتيجيا الوحيدة 

للو�شول اإلى حقوقنا، متجاهلين حقيقة اأن ما 

ى تفاو�شًا )negotiation( مع دولة 
ّ
�شم

ُ
ي

الحتلل في هذه الظروف ل يعدو كونه نفيًا 

)negation( متدرجًا لحقوق ال�شعب الفل�شطيني، 

ومحاولة ل�شرعنة ذلك باإ�شفاء �شفة ر�شمية 

فل�شطينية وعربية عليه.

هذه لي�شت مفاو�شات حقيقية، ل�شببين 

ب�شيطين: اأوًل، العبد ل يفاو�ض ال�شيد اأبداً، 

ا يقاومه لي�شبح نداً ثم 
ّ
ا اأن ي�شتجديه، واإم

ّ
فاإم

يفاو�شه؛ ثانيًا، المفاو�شات الجدية في 

حالت ال�شتعمار المماثلة لحالتنا 

الفل�شطينية ل تاأتي اإل كجزء من ا�شتراتيجيا 

ن�شالية، وتتويجًا لتعديل موازين القوى من 

خلل المقاومة بمختلف اأ�شكالها لإجبار 

العدو على التراجع والت�شليم بحقوق ال�شعب 

الواقع تحت ال�شتعمار. فما بالكم والحال هنا 

هي ل�شتعمار ا�شتيطاني اإحللي ي�شعى 

ته، ل 
ّ
لت�شريد وا�شتبدال ال�شعب الأ�شلني برم

للتو�شل اإلى ت�شوية معه؟

لقد قطع التطبيع �شوطًا مهمًا، والم�شتوى 

وجود وهيمنة الم�شتعمرين فيها. وي�شتنتج 

جابوتن�شكي اأنه عندئذ فقط ''يمكن اأن تنطلق 

المفاو�شات لتحقيق ال�شلم ]مع العرب[ على 

اأ�شا�ض حل و�شط يقوم على قبول الحقائق بدًل 

من الحقوق.''

منذ ذلك الحين وحتى الآن، ظل ''الجدار 

الحديدي'' باأ�شكاله، بما فيها الأ�شمنتي 

الحالي، في �شميم الأيديولوجيا ال�شهيونية 

 
ّ
في �شعيها الدوؤوب ل�شتعمار عقولنا وكي

ينا با�شتحالة الن�شر وب�شرورة قبول 
ْ
ع

َ
و

ال�شتعمار ال�شتيطاني الإحللي لفل�شطين ل 

له فح�شب، بل كاأمر 
ّ
كقدر محتوم ل بد من تقب

طبيعي اأ�شا�شًا اأي�شًا.

اإن اأهم اأهداف هذا الجدار التطبيعي، اإذاً، 

تتلخ�ض في خف�ض �شقف توقعاتنا ومطالبنا 

بما يتلءم مع مخططات العدو لل�شيطرة على 

اأكبر م�شاحة ممكنة من اأر�ض فل�شطين 

التاريخية باأقل عدد من ال�شكان الأ�شليين، 

العرب الفل�شطينيين. وهذه ا�شتراتيجيا 

ال�شتعمار ال�شتيطاني الإحللي نف�شه في 

العالم الجديد، على الرغم من الختلف بين 

الحالتين، وخ�شو�شًا لناحية عدم قدرة 

اإ�شرائيل في الع�شر الحديث على القيام باإبادة 

من الطراز القديم لل�شكان الأ�شليين، وهو ما 

حداها اإلى اّتباع ''الإبادة المتدحرجة'' 

والبطيئة كبديل، مثلما يتجلى في مجازرها 

�شد �شعبنا في قطاع غزة.

اإن التطبيع اإذاً في اأب�شط تعريف هو اإظهار 

ال�شيء ب�شورة زائفة تخالف طبيعته، اأو 

تروي�ض كائن ما ليت�شرف عك�ض طبعه، 

وهذان ال�شكلن، التزييفي والتروي�شي، 

متلزمان في التطبيع المعا�شر الذي ا�شت�شرى 

في حقبة اأو�شلو. وكي تكون مناه�شة التطبيع 

فاعلة ومقنعة، فاإنها يجب اأن تجمع بين 
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ل الحديث اإلى: الحل ''المرحلي'' 
ّ
التراب، تحو

الذي يدعو اإلى تاأ�شي�ض �شلطة وطنية فل�شطينية 

على اأي �شبر يتحرر من اأر�ض فل�شطين؛ ثم 

اإقامة الدولة الفل�شطينية على حدود الأرا�شي 

المحتلة منذ �شنة 1967 وعا�شمتها القد�ض 

ال�شرقية، مع تاأكيد حق العودة للجئين؛ 

فدولتين ل�شعبين مع تبادل اأرا�ٍض ل�شمان 

احتفاظ اإ�شرائيل بجميع ''الكتل ال�شتيطانية'' 

)ومعظم القد�ض المحتلة معها( واأهم الأرا�شي 

الزراعية وموارد المياه؛ واأخيراً التلميح 

باإمكان التنازل عن حق العودة من خلل 

 تبّني �شيغة ''العودة اإلى اأي مكان

 في الوطن'' )مثلما ك�شفت الأوراق ال�شرية

لـ ''المفاو�شات''(، اأو حل للجئين ''متفق 

عليه'' مع اإ�شرائيل، الأمر الذي يوؤ�شر اإلى 

''عودة'' رمزية اإلى ال�شفة وغزة فقط، واإلى 

الت�شريح بعدم الرغبة في ''اإغراق اإ�ضرائيل 

بماليين الالجئين''، و�شوًل اإلى اإبداء 

ال�شتعداد المبدئي للعتراف باإ�شرائيل كدولة 

يهودية، وهو ما يهدد بن�شف الم�شروع الوطني 

ته.
ّ
الفل�شطيني برم

لذا، وفي جميع حملتها �شد موجات 

التطبيع الر�شمي والأكاديمي والثقافي 

 والريا�شي والبيئي والن�شوي وال�شبابي

العربي - الإ�شرائيلي، لم تغفل حركة 

المقاطعة )BDS( الدور الأ�شا�شي للتطبيع 

الفل�شطيني، وخ�شو�شًا الر�شمي، واأخطر 

اأ�شكاله ما ي�شمى ''التن�شيق الأمني'' و''لجنة 

التوا�شل مع المجتمع الإ�شرائيلي''. فاإذا كانت 

ال�شيا�شة هي ''فن الممكن''، فاإن ال�شيا�شة 

الر�شمية الفل�شطينية منذ اتفاق اأو�شلو، هي فن 

التظاهر بعمل الممكن، بعد تقزيم الممكن، في 

 الوقت الذي تتفادى الممكن واقعيًا، بل

اأحيانا ُتحبطه، مع اأنه هو الذي من �شاأنه 

الر�شمي الفل�شطيني، القوي بنفوذه القت�شادي 

الن�شبي واأدوات قمعه وال�شعيف في �شعبيته 

و�شرعيته الديمقراطية، اأدمن الهزيمة والتكيف 

معها، وهو ما اأدى اإلى اندماج م�شالح بع�ض 

اأ�شحاب روؤو�ض الأموال الفل�شطينيين مع 

اقت�شاد الحتلل، واإلى اأن يتعامل الخطاب 

المهيمن مع العدو كطرف عادي، وفي كثير 

من الأحيان كجار �شديق يوجد ''بع�ض 

الم�شكلت'' معه فقط.

بالنتيجة، اأ�شبح بع�ض ''القيادات'' 

الفل�شطينية ''معتدًل'' اإلى درجة ''تقدي�ض 

المدّن�ض وتدني�ض المقّد�ض''، اأي تقدي�ض اأو�شلو 

والتن�شيق الأمني وتقديم واجب العزاء في 

جنازات مجرمي الحرب الإ�شرائيليين. وفي 

الوقت نف�شه ُنزعت ''القد�شية'' عن القد�ض 

نف�شها وعن حقوقنا الأ�شا�شية، واأهمها حق 

العودة، وجرى التنازل عن مواردنا الطبيعية 

ومنها الغاز، وبات التخاذل المريب �شمة في 

ا�شتحقاقات محا�شرة اإ�شرائيل عالميًا من اأجل 

فر�ض حظر ع�شكري عليها، مثلما ُفر�ض على 

نظام الأبارتهايد في جنوب اأفريقيا من قبل، 

اأو في معاقبة ال�شركات المتورطة في 

جرائمها، والبعد عن ا�شتعمال الأ�شلحة 

الدبلوما�شية وال�شيا�شية والقت�شادية 

المتاحة، والتي يجب ا�شتخدامها للت�شدي لها.

اإن هذا التطبيع للعقلية الر�شمية 

الفل�شطينية اأدى اإلى التقلي�ض المتدرج لأهداف 

رت عنها 
ّ
الن�شال الوطني الفل�شطيني، مثلما عب

قيادة منظمة التحرير الفل�شطينية، منذ 

تاأ�شي�ض المنظمة في �شنة 1964، وانطلقة 

الثورة الفل�شطينية المعا�شرة في �شنة 1965 

بقيادة حركة ''فتح''.

فمن تحرير كامل التراب الوطني، اأو 

تاأ�شي�ض دولة ديمقراطية علمانية على كامل 
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خ�شبة بعملنا المبدع وخططنا المدرو�شة 

وحملتنا المبنية على روؤى واقعية وطموحة 

في اآٍن واحد، بدًل من محاولة هزيمة �شحراء 

التطبيع والخيانة ككل. وعندما تتزايد هذه 

الواحات وتبداأ بالت�شبيك بع�شها مع بع�ض، 

تخلق واقعًا نوعيًا جماعيًا جديداً قادراً على 

�شّد ال�شحراء، في البداية، ثم ''تخ�شير'' اأرا�ٍض 

كانت قد ابتلعتها من قبل.

اإحدى هذه الواحات هي حركة مقاطعة 

اإ�شرائيل و�شحب ال�شتثمارات منها وفر�ض 

العقوبات عليها )BDS(، التي اأطلقتها الأغلبية 

ال�شاحقة من المجتمع الفل�شطيني في الوطن 

وال�شتات في �شنة 2005. فهذه الحركة خلقت 

الأر�شية لتجاوز �شحراء ال�شيا�شة العربية 

الر�شمية، ومنها الفل�شطينية، عن طريق اإيجاد 

م�شاحة للعمل الفردي والجماعي المبدع 

والموؤثر والقادر على الم�شاهمة في اإحداث 

تغيير حقيقي في موازين القوى. اإذاً هي 

ا�شتراتيجيا زراعة البذور وتنميتها انتظاراً 

للمناخ الملئم لقطف ثمارها.

اإن حركة المقاطعة )BDS( تبّدد النطباع 

الذي �شاد بين كثيرين بعد توقيع اتفاق اأو�شلو 

الكارثي باأن ال�شعب الفل�شطيني يمكن اختزاله 

بالفل�شطينيين المقيمين في الأرا�شي المحتلة 

منذ �شنة 1967، من دون فل�شطينيي 48 ومن 

دون اللجئين. فحركة المقاطعة التي تحظى 

بما يقارب الإجماع ال�شعبي الفل�شطيني في 

الوطن وال�شتات، ترفع �شعار ''حا�شر ح�شارك'' 

للراحل محمود دروي�ض، اأي عزل اإ�شرائيل في 

المجالت القت�شادية والثقافية والأكاديمية 

اإلى اأن يحقق ال�شعب الفل�شطيني حقوقه 

المكفولة في القانون الدولي، واأهمها اإنهاء 

الحتلل ونظام الأبارتهايد وعودة اللجئين 

اإلى ديارهم.

تهديد نظام ال�شطهاد الإ�شرائيلي المرّكب �شد 

�شعبنا واأمتنا.

وبوجود ورقة التوت الفل�شطينية، وبعد 

اأعوام من ا�شتعمار الحركة ال�شهيونية 

واإ�شرائيل باآلتهما الإعلمية الهائلة لعقول 

بع�ض الطغاة العرب وحا�شيتهم من المثقفين 

ورجال الدين الزائفين، بات بع�ض الأنظمة 

ال�شتبدادية العربية منفتحًا على خيار خيانة 

ق�شية العرب المركزية، ق�شية فل�شطين، في 

مقابل حماية عرو�شه اله�شة، المفتقرة اإلى 

ال�شرعية ال�شعبية.

اإن معظم اأنظمة ال�شتبداد هذه كثيراً ما 

اتكل على ال�شيد الأميركي لحماية عرو�شه 

وف�شاده في مقابل ت�شهيل �شيطرة ال�شركات 

العالمية، وخ�شو�شًا الأميركية، على ح�شة 

د�شمة من ثروات �شعوبه. ومع التغيرات 

الجارية في الإدارة الأميركية، اأدركت هذه 

الأنظمة اأنها بحاجة اإلى بديل يوفر لها 

الحماية اأو ي�شمن لها ا�شتمرار الحماية 

الأميركية، وبح�شب فهم هذه الأنظمة، ل يوجد 

مفتاح لوا�شنطن اأهم من تل اأبيب. ربما ل 

ت�شتطيع اإ�شرائيل اأن ت�شكل بديًل من الوليات 

المتحدة، لكنها الوحيدة القادرة، من خلل 

مجموعات اللوبي ال�شهيوني )ب�شّقيه اليهودي 

والم�شيحي الأ�شولي(، على ال�شغط على 

الإدارة الأميركية ل�شمان ا�شتمرار حمايتها 

للعرو�ض اله�شة في مقابل تطبيع هذه الأنظمة 

مع العدو الإ�شرائيلي، والتنازل عن ق�شية 

فل�شطين وحقوق �شعبنا في العودة وتقرير 

الم�شير والتحرر الوطني.

في زمن الت�شحر الوطني الذي نعي�شه، من 

ال�شهل اأن نياأ�ض لعدم قدرتنا على مواجهة 

ال�شحراء وعوا�شفها العاتية، لكن الواجب 

الوطني والأخلقي يحّثنا على خلق ''واحات'' 
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الحقيقي في اأي بلد. ففي اأميركا اللتينية 

والعديد من الدول الأفريقية كرواندا وجنوب 

ال�شودان واأنغول وميانمار والهند واأذربيجان 

وغيرها، �شاهم التغلغل الإ�شرائيلي، الر�شمي اأو 

من خلل ال�شركات، بقوة في مفاقمة 

ال�شتبداد وفرق الموت وتجارة ال�شلح 

والع�شكرة والرقابة الأمنية، وملحقة 

المدافعين/ات عن حقوق الإن�شان 

وال�شحافيين/ات، وانتهاك حقوق المزارعين، 

وتحويل اأولوية الإنفاق العام من البرامج 

الجتماعية والخا�شة بالبنية التحتية وال�شكن 

اإلى الأمن والت�شليح.

اإن رفع الوعي التقاطعي هذا يتطلب 

مخاطبة قطاعات �شعبية وا�شعة، بدءاً 

بالأطفال والنا�شئة الذين في معظمهم ل 

يتعلمون في مناهج درا�شتهم �شيئًا عن 

فل�شطين تاريخًا اأو حا�شراً. ومن اأهم الأفكار 

التي تطورها حركة المقاطعة في هذا 

الم�شمار اإطلق م�شروع كتابة واإ�شدار 

مجموعة ق�ش�شية لهذه الأجيال تحيي 

فل�شطين في عقولها باأ�شلوب جذاب.

كذلك ثمة تحّد مهم اآخر يكمن في كيفية 

تحويل الدعم العربي ال�شعبي لق�شية فل�شطين 

ولحقوق �شعبها اإلى حملت منا�شرة وتاأثير 

فاعلة وا�شتراتيجية وم�شتدامة وقادرة على 

مناه�شة التطبيع الر�شمي وال�شعبي، وفي 

الوقت نف�شه على تحقيق انت�شارات �شد 

ال�شركات والموؤ�ش�شات المتورطة في انتهاكات 

اإ�شرائيل لحقوقنا، وبالتالي على الم�شاهمة 

في اإمالة ميزان القوى اإلى م�شلحتنا، حتى لو 

كان ب�شورة ن�شبية. فمفهوم الحملت 

المدرو�شة التي تتطلب نف�شًا طويًل لي�ض 

ع�شويًا بعد في ثقافتنا الن�شالية عربيًا.

اإن اختيار اأهداف حملت المقاطعة و�شحب 

ول يمكن للمقاومة الفل�شطينية، بما فيها 

حركة المقاطعة، اأن تنجح من دون ربط 

intersec- )ن�شالنا ب�شورة ع�شوية وتقاطعية 

tional( بن�شالت �شعوب الأر�ض والمجتمعات 
الم�شطهدة، وخ�شو�شًا ن�شالت ال�شعوب 

العربية من اأجل الحرية والديمقراطية والعدالة 

الجتماعية والدولة المدنية التي يحكمها 

القانون، والتخل�ض من اأنظمة ال�شتبداد 

باأ�شكالها كافة.

فعلى الرغم من هيمنة بع�ض الأنظمة 

الخليجية ال�شتبدادية على معظم الإعلم 

وُدور الن�شر عربيًا، ومن خطاب التيئي�ض 

والتطبيع الذي باتت هذه الأنظمة تبّثه بكثافة 

في الأعوام القليلة الما�شية، فاإن �شعوب 

المنطقة العربية، في معظمها، ل تزال تعتبر 

اإ�شرائيل عدواً رئي�شيًا، وتعتبر فل�شطين 

ق�شيتها الأولى، وهذا وفق ا�شتطلعات الراأي 

الأخيرة، حتى الخليجية والأميركية منها.

لكن ل يمكن اإنكار تراجع بداهة مركزية 

ق�شية فل�شطين مع تراجع الوعي وتفاقم 

التحديات الحياتية والمطلبية لل�شعوب 

العربية. وهذا الواقع يفر�ض على حركة 

المقاطعة و�شركائها حول الوطن العربي عدة 

تحديات اأهمها ربط ن�شال ال�شعوب العربية 

من اأجل الخبز والكرامة والحقوق والعدالة 

الجتماعية - القت�شادية بالن�شال من اأجل 

فل�شطين، وذلك ب�شكل تقاطعي تقدمي، ل 

رومان�شي ول انتهازي.

فاإ�شرائيل، عدا كونها عدواً مبا�شراً اعتدى 

على عدة �شعوب عربية من م�شر والأردن اإلى 

لبنان و�شورية وتون�ض وال�شودان والعراق، 

فاإنها لم تجلب �شوى الدمار اإلى اأي مكان 

حّلت اأو �شتحّل فيه، ولم يحدث اأن كانت �شببًا 

في تحقيق الزدهار القت�شادي والتطور 
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هذه التفاقية على ال�شعد كافة.

2 – ندعو ال�شعوب العربية اإلى ت�شعيد 

ال�شغط على الأنظمة ال�شتبدادية والقمعية من 

اأجل وقف علقات التطبيع كلها مع دولة 

ن يمثلها، بما فيها العلقات 
َ
الحتلل وم

الدبلوما�شية والأمنية والقت�شادية 

وال�شياحية والثقافية والريا�شية، كونها العدو 

الرئي�شي الذي يهدد �شعوب المنطقة كافة.

3 – ندعو المواطنين/ات العرب )من غير 

المقيمين/ات في الإمارات( اإلى مقاطعة 

م في  جميع المحافل والأن�شطة التي تنظَّ

الإمارات برعاية النظام، بما فيها التجارية 

والريا�شية والثقافية والفنية وال�شياحية 

وغيرها، مثل ''اإك�شبو دبي'' المفتر�ض عقده 

العام المقبل بم�شاركة اإ�شرائيلية، و''مهرجان 

دبي للت�شوق'' وغيرهما، ومقاطعة اأي �شركة 

اإماراتية اأو عربية اأو دولية تتواطاأ في تنفيذ 

اتفاقية العار بين النظام الإماراتي 

والإ�شرائيلي.

اإن اأهم ما نواجه به ''الجدار الحديدي'' 

الذي بنته الحركة ال�شهيونية في عقول 

البع�ض منا هو موجة الأمل والعمل، اأي الأمل 

المبني على المعرفة والعمل والمثابرة 

والن�شال المبدئي والحكيم في اآٍن واحد حتى 

عودتنا وتحررنا وتقرير م�شيرنا على اأر�شنا 

الحبيبة.

اإن خير ما نواجه به ذّل التطبيع هو ''�شحر 

الكرامة''. 

ال�شتثمار يتطلب، في �شياق عملنا التقاطعي 

عربيًا، الربط بين الن�شال المحلي في اأي بلد 

عربي والن�شال �شد ال�شتعمار في فل�شطين. 

ز بع�ض حملت  فعلى �شبيل المثال، تركَّ

 ،G4S المقاطعة �شد �شركات اأمنية، مثل

المتورطة في انتهاكات لحقوق الإن�شان في 

عدة دول، ف�شًل عن دورها في اإدارة مركز 

التدريب لل�شرطة الإ�شرائيلية في القد�ض 

المحتلة، بما فيها جميع الجرائم التي ترتكبها 

قوات ال�شرطة، و�شمنها قوة ''حر�ض الحدود''.

وتتطلب المرحلة، اأكثر من قبل، تعزيز مبداأ 

''الح�شا�شية لل�شياق'' الذي تنتهجه حركة 

المقاطعة، اأي التخطيط لحملتنا في اأي موقع 

من خلل مراعاة خ�شو�شيته وظروفه، لكن 

من دون اإ�شقاط التمنيات اأو الو�شفات 

الجاهزة وال�شالحة لمواقع اأُخرى مغايرة.

ففي بيان اإدانة اتفاق العار بين نظام 

الإمارات واإ�شرائيل، مثًل، وال�شادر عن قوى 

واأُطر المجتمعات العربية، ومع التركيز على 

ح�شا�شية موقع �شعب الإمارات ال�شقيق الواقع 

ونا اإلى 
َ
تحت وطاأة نظام ديكتاتوري ظالم، َدع

الخطوات العملية التالية كي يدفع النظام 

الإماراتي ثمن خيانته:

1 – ندعو ال�شعب العربي في الإمارات اإلى 

ال�شتمرار في رف�ض التطبيع، بما فيه الأن�شطة 

التطبيعية التي يفخر النظام الإماراتي 

بتنظيمها مع الحركة ال�شهيونية العالمية 

تحت �شعار ''حوار الأديان''، ومقاطعة تجليات 


