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مناه�ضة التطبيع :التوفيق
بني املبادىء الأخالقية والت�أثري اال�سرتاتيجي
تغول التحالف الأميركي  -الإ�سرائيلي ،بقيادة ترامب
ت�سببت �أربعة �أعوام من ّ
ونتنياهو ،بخ�سارة �شعبنا الفل�سطيني كثيراً على ال�صعيد ال�سيا�سي ،وبمعاناة �شديدة
جراء القتل والت�شريد
على الأر�ض ،وخ�صو�ص ًا في غزة والنقب ووادي الأردن والقد�سّ ،
والترهيب والح�صار والنهب للأرا�ضي والمياه وموارد الطاقة .ومن �أخطر تجليات هذه
الحقبة الع�صيبة انت�شار الخيانة العلنية لق�ضية فل�سطين من طرف �أنظمة ا�ستبدادية
لحيز فل�سطين الخا�ص
عربية ،وما رافق ذلك من اقتالع متدرج  -و�أحيان ًا جذري ّ -
في الوجدان العربي� ،سواء من خالل حذف �أو �صهينة تاريخ فل�سطين وحا�ضر ق�ضيتها
في مناهج الدرا�سة� ،أو ت�شويههما في الإعالم والف�ضائيات وت�صريحات الم�س�ؤولين
غير المنتخبين.

نحن

�شعب مثخن بالجراح ،واحتمال
�شفائنا الذاتي �ضئيل للغاية �إن
لم يكن معدوم ًا .فمعظم �شعبنا اليوم يئن
من خيانة الأنظمة من الخليج �إلى المحيط،
وربما بمقدار �ألمه لفقدان الأر�ض والبيت.
المهيمن عليها
نت�ألم من �صمت الأمم المتحدة،
َ
غربي ًا ،ومن تواط�ؤ ''الديمقراطيات'' التي كلما
واجهت الخيار بين م�صالحها وما يحمله
تاريخها من خطايا من جهة ،وحقوق الإن�سان
والقانون الدولي من جهة �أُخرى ،اختارت

الأول من دون هوادة .كما نت�ألم من تهمي�ش
ق�ضية فل�سطين عربي ًا ب�سبب االنتفا�ضات
االجتماعية  -االقت�صادية والنزاعات
الم�سلحة والحروب ،غير الأهلية ،في العديد من
الدول العربية ال�شقيقة.
* مدافع فل�سطيني عن حقوق الإن�سان ،وع�ضو م�ؤ�س�س
في حركة مقاطعة �إ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات منها
وفر�ض العقوبات عليها ) .(BDSوتعك�س هذه المقالة
�آراء الكاتب ،وال تعك�س بال�ضرورة مواقف الـ .BDS
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ومع ذلك ،ال يتعين على �أحد �أن ي�أخذ
�صورة فورية لهذا الب�ؤ�س الفل�سطيني كم�ؤ�شر
�إلى الي�أ�س والهزيمة ،فقد ُ�شطبنا عدة مرات
خالل تاريخ ن�ضالنا  -الذي يمتد �إلى قرن من
الزمن في محاربة اال�ستعمار اال�ستيطاني -
لكننا كنا ننه�ض مرة �أُخرى ،وتقريب ًا من
الرماد .وهذا لي�س ب�سبب جيناتنا ،و�إنما لأن
مقاومة اال�ضطهاد هي غريزة ب�شرية ،بل
�ضرورة وجودية اليوم لأي �شعب م�ضطهد
يدافع عن بقائه وحقوقه ،وخ�صو�ص ًا �إذا كان
هناك �أمل واقعي بنجاحه في �إنهاء
اال�ضطهاد.
لكن في ظل التطبيع الر�سمي العربي
الم�ست�شري ،وفي �صلبه التطبيع الر�سمي
الفل�سطيني ،هل يمكننا الحديث عن ''�أمل
نكر�س رومان�سية
واقعي'' بالن�صر� ،أم �إننا ّ
ثورية مجردة ،ال �صلة لها بالواقع؟
�إن منبع �أملنا وقوتنا اليوم ال يقت�صر على
عدالة ق�ضيتنا فح�سب� ،إذ ال ق�ضية �أكثر عدالة
من ق�ضية ال�سكان الأ�صليين في �أميركا
ال�شمالية وفي كل مكان ،وال من ق�ضية
جراء
ماليين ال�سود الذين ال يزالوا يعانون ّ
قرون من العبودية والعن�صرية الممنهجة ،بل
�إن منبع �أملنا الأهم اليوم يكمن �أي�ض ًا في
فهمنا الأعمق والأكثر علمية وواقعية لم�صادر
قوتنا وقوة عدونا ،وكذلك م�صادر �ضعفنا
و�ضعفه ،وقدرتنا على الت�أثير الحقيقي في
عالم لي�س لنا ،مثلما يبدو ،كي ي�صبح لنا
ولجميع الم�ضطهدين في الأر�ض مثلنا .لكن ال
بد من الت�سليم بحقيقة �أن �ضعف عدونا ال
يترجم تلقائي ًا �إلى قوة لنا ،لأن �ضعفنا بات
فا�ضح ًا �أكثر من �أي وقت م�ضى مع �صعود
موجة التطبيع الر�سمي ،ومع ذلك ال بد من
عر�ض �أهم مكامن �ضعف هذا العدو.

ففي ذروة قوته الع�سكرية واالقت�صادية
والتقنية ،واتجاهه �أكثر نحو الفا�شية� ،أدمن
نظام االحتالل الع�سكري واال�ستعمار -
اال�ستيطاني والف�صل العن�صري (الأبارتهايد)
الإ�سرائيلي� ،أن يكون القوة الغا�شمة المنفلتة
من عقالها تقريب ًا ،كما �أدمن الإفالت من
العقاب ،الأمر الذي �أفقد الم�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية
كثيراً من ب�صيرتها اال�ستراتيجية وقدرتها
التاريخية على خداع �شعوب الأر�ض
بواجهتها الديمقراطية ''الحداثية''
والتكنولوجية المتطورة ،وبالترويج لنف�سها
ك�ضرورة في ''�صراع الح�ضارات'' �ضد الم�شرق
''الإ�سالمي المتخلف والعنيف'' .ومثلما هو
الو�ضع في كل �إدمان ،ف�إن هذا الأمر �سيكلف
�إ�سرائيل غالي ًا ،وال �سيما مع ت�ضا�ؤل القوة
تحول ميزان
الأميركية بالتدريج ،وبداية ّ
القوى العالمي  -على الأقل اقت�صادي ًا  -من
الغرب �إلى ال�شرق� ،أو ال�شرق الأق�صى على وجه
الدقة.
فاليوم ،على �سبيل المثال ،لم يعد اتهام
�إ�سرائيل باقتراف جريمة الأبارتهايد وجرائم
اال�ستعمار  -اال�ستيطاني وقتل الأبرياء
وغيرها من جرائم الحرب والجرائم �ضد
الإن�سانية ،من المحرمات في االتجاه ال�سائد،
حتى في الغرب .كما �أن عزلة �إ�سرائيل على
ال�صعيد ال�شعبي والمجتمع المدني الدولي،
تتفاقم باطراد� ،أ�سا�س ًا ب�سبب ن�ضال حركة
المقاطعة ( )BDSو�شركائها ،وت�أييد الماليين
لها حول العالم في �أكبر النقابات العمالية
والكنائ�س والجامعات و�أو�ساط الفنانين/ات
والأكاديميين/ات والحركات التي تن�شد
العدالة االقت�صادية واالجتماعية والعرقية
والجندرية والبيئية.
ومع اجتياح التغيير النيو  -ليبرالي
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لإ�سرائيل ،بالتوازي مع انت�شار الف�ساد غير
الم�سبوق ،وال�سلطوية ،والأ�صولية اليهودية،
التي تناف�س الوهابية الداع�شية في الإرهاب
الفكري ،يتعر�ض الن�سيج االقت�صادي
واالجتماعي الإ�سرائيلي لتفكك بنيوي متدرج،
على الرغم من العناوين ال�ساطعة في الإعالم
المهيمن ب�ش�أن قوة ال�شيكل والقوة النووية
واال�ستخباراتية و�شعار ''''start-up nation
المثير لل�سخرية .فال �شك في �أن �إ�سرائيل تملك
عنا�صر قوة هائلة في �شتى المجاالت ،لكن
هذه القوة باتت اليوم �أكثر من قبل محتكرة
من طرف  %1من النخبة االقت�صادية ،بينما
تزداد معاناة معظم المجتمع� ،أي المجتمع
ضال عن المواطنين
اليهودي  -الإ�سرائيلي (ف� ً
جراء تزايد
الفل�سطينيين الأ�صليين في الدولة)ّ ،
معدالت الفقر وتد ّني الخدمات ال�صحية
والتعليمية وتف�شي الإكراه الديني وروح
الفا�شية ،وخ�صو�ص ًا بين ال�شباب.
و�أي �صراع �إقليمي �ست�شعله �إ�سرائيل ربما
يك ّلفها �أكثر كثيراً من هزيمتها الع�سكرية
الن�سبية خالل عدوانها على لبنان في �سنة
 .2006فهي قد تفقد تما�سكها اال�ستيطاني -
اال�ستعماري الداخلي ،وبالتالي الدافع �إلى
الدفاع عن الم�ستعمرة ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى
هجرة العقول (مثلما حذر ال�صحافي الأميركي
ال�صهيوني توما�س فريدمان ذات مرة) ،و�إلى
فقدان �أهم عن�صر قوة وت�أثير لإ�سرائيل في
التجارة والعالقات العالمية ،وهو ميزتها
التكنولوجية الأمنية والع�سكرية التي تطورها
من خالل التجارب على �شعبنا و�أر�ضنا.
�إن عوامل ال�ضعف المذكورة �أعاله وغيرها
ي�شكالن ال�سياق ال�ضروري لفهم �أهمية التطبيع
العربي  -الإ�سرائيلي اليوم ك�سالح �إ�سرائيلي
فاعل لمواجهة ح�صار �إ�سرائيل المتزايد
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عالمي ًا ،حتى في �أو�ساط ال�شباب اليهود في
الواليات المتحدة!
ف�إ�سرائيل ،ومن خالل اتفاقيات التطبيع
والخيانة الأخيرة مع �أنظمة الإمارات العربية
المتحدة والبحرين وال�سودان والمغرب ،تطمح
�إلى تحقيق مكا�سب �أمنية  -ع�سكرية
واقت�صادية ودبلوما�سية مبا�شرة ،كما ت�سعى
لتحقيق مك�سب �آخر ال يقل �أهمية ،وهو تقوية
جدارها الحديدي في عقول كثير من �أبناء
المنطقة العربية *.وبح�سب معجم المعاني،
''طبع'' ،و�أكثرها �صلة
هناك عدة معانٍ لفعل ّ
الم ْهر� ،أي
طبع ُ
بمو�ضوع هذه المقالة هوّ :
ع ّلمه االنقياد والمطاوعة.
في مقالته ال�شهيرة'' ،الجدار الحديدي''،
ال�صادرة في �سنة  ،1923حاجج الزعيم
ال�صهيوني اليميني زئيف جابوتن�سكي ب�أن
�سماه،
''اال�ستعمار اليهودي لفل�سطين'' ،مثلما ّ
ال يمكن �أن يتر�سخ من خالل اتفاق طوعي مع
ال�سكان الأ�صليين .فبح�سب ر�أيه'' ،ال يمكن � اّإل
�أن يكون لال�ستعمار هدف واحد فقط ،وعرب
فل�سطين ال يمكن �أن يقبلوا هذا الهدف� .إنه
يكمن في طبيعة الأ�شياء ،وفي هذا ال�صدد
بالذات ال يمكن تغيير الطبيعة''.
لذلك ،كان حل جابوتن�سكي لهذه المع�ضلة
هو بناء جدار حديدي نف�سي با�ستخدام القوة
الهائلة والممنهجة �ضد العرب الأ�صالنيين في
فل�سطين كي يفقدوا �أي ب�صي�ص �أمل
باالنت�صار على اال�ستعمار ،وي�س ّلموا ب�أبدية
* ال تفهم حركة المقاطعة ) (BDSالعروبة بمفهومها
الإثني �أو القومي ال�ضيق ،و�إنما بمفهومها التقدمي
والع�صري الأرحب الذي يرف�ض �إق�صاء الأقليات
القومية/الإثنية في المنطقة العربية .كما يرف�ض هذا
التعريف كل تمييز �أو ا�ضطهاد �ضدها ،بل يعتبرها
جزءاً ال يتجز�أ من تركيبة هذه المنطقة و�شعوبها.
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وجود وهيمنة الم�ستعمرين فيها .وي�ستنتج
جابوتن�سكي �أنه عندئذ فقط ''يمكن �أن تنطلق
المفاو�ضات لتحقيق ال�سالم [مع العرب] على
�أ�سا�س حل و�سط يقوم على قبول الحقائق بد ًال
من الحقوق''.
منذ ذلك الحين وحتى الآن ،ظل ''الجدار
الحديدي'' ب�أ�شكاله ،بما فيها الأ�سمنتي
الحالي ،في �صميم الأيديولوجيا ال�صهيونية
وكي
في �سعيها الد�ؤوب ال�ستعمار عقولنا ّ
َو ْعينا با�ستحالة الن�صر وب�ضرورة قبول
اال�ستعمار اال�ستيطاني الإحاللي لفل�سطين ال
تقبله فح�سب ،بل ك�أمر
كقدر محتوم ال بد من ّ
طبيعي �أ�سا�س ًا �أي�ض ًا.
�إن �أهم �أهداف هذا الجدار التطبيعي� ،إذاً،
تتلخ�ص في خف�ض �سقف توقعاتنا ومطالبنا
بما يتالءم مع مخططات العدو لل�سيطرة على
�أكبر م�ساحة ممكنة من �أر�ض فل�سطين
التاريخية ب�أقل عدد من ال�سكان الأ�صليين،
العرب الفل�سطينيين .وهذه ا�ستراتيجيا
اال�ستعمار اال�ستيطاني الإحاللي نف�سه في
العالم الجديد ،على الرغم من االختالف بين
الحالتين ،وخ�صو�ص ًا لناحية عدم قدرة
�إ�سرائيل في الع�صر الحديث على القيام ب�إبادة
من الطراز القديم لل�سكان الأ�صليين ،وهو ما
حداها �إلى ا ّتباع ''الإبادة المتدحرجة''
والبطيئة كبديل ،مثلما يتجلى في مجازرها
�ضد �شعبنا في قطاع غزة.
�إن التطبيع �إذاً في �أب�سط تعريف هو �إظهار
ال�شيء ب�صورة زائفة تخالف طبيعته� ،أو
تروي�ض كائن ما ليت�صرف عك�س طبعه،
وهذان ال�شكالن ،التزييفي والتروي�ضي،
متالزمان في التطبيع المعا�صر الذي ا�ست�شرى
في حقبة �أو�سلو .وكي تكون مناه�ضة التطبيع
فاعلة ومقنعة ،ف�إنها يجب �أن تجمع بين

المبدئية والح�سا�سية ل�سياق الزمان والمكان،
�أي �أن تتجنب العقائدية الجامدة والأ�صولية،
ضال عن البراغماتية المنعدمة من المبادىء.
ف� ً
لقد كانت اتفاقية كامب دافيد مع نظام
ال�سادات هي �أول اتفاقيات الخيانة العربية
لق�ضية فل�سطين ،لكنها ف�شلت في فتح باب
التطبيع الر�سمي العربي ،كما ف�شلت في
تكري�س �أي تطبيع �شعبي ُيذكر من جانب
ال�شعب الم�صري ال�شقيق .لذا ،ف�إن مفتاح باب
التطبيع الر�سمي العربي كان  -وال يزال -
فل�سطيني ًا بامتياز! فبعد �أعوام من ا�ستعمار
العقول الناجح ن�سبي ًا ،بات م�س�ؤولون
فل�سطينيون يتحدثون ب�صراحة �أن
''المفاو�ضات'' هي اال�ستراتيجيا الوحيدة
للو�صول �إلى حقوقنا ،متجاهلين حقيقة �أن ما
�سمى تفاو�ض ًا ( )negotiationمع دولة
ُي ّ
االحتالل في هذه الظروف ال يعدو كونه نفي ًا
( )negationمتدرج ًا لحقوق ال�شعب الفل�سطيني،
ومحاولة ل�شرعنة ذلك ب�إ�ضفاء �صفة ر�سمية
فل�سطينية وعربية عليه.
هذه لي�ست مفاو�ضات حقيقية ،ل�سببين
ب�سيطين� :أو ًال ،العبد ال يفاو�ض ال�سيد �أبداً،
ف� ّإما �أن ي�ستجديه ،و� ّإما يقاومه لي�صبح نداً ثم
يفاو�ضه؛ ثاني ًا ،المفاو�ضات الجدية في
حاالت اال�ستعمار المماثلة لحالتنا
الفل�سطينية ال ت�أتي �إال كجزء من ا�ستراتيجيا
ن�ضالية ،وتتويج ًا لتعديل موازين القوى من
خالل المقاومة بمختلف �أ�شكالها لإجبار
العدو على التراجع والت�سليم بحقوق ال�شعب
الواقع تحت اال�ستعمار .فما بالكم والحال هنا
هي ال�ستعمار ا�ستيطاني �إحاللي ي�سعى
برمته ،ال
لت�شريد وا�ستبدال ال�شعب الأ�صالني ّ
للتو�صل �إلى ت�سوية معه؟
لقد قطع التطبيع �شوط ًا مهم ًا ،والم�ستوى

مناهضة التطبيع :التوفيق بين املبادىء األخالقية والتأثير االستراتيجي

الر�سمي الفل�سطيني ،القوي بنفوذه االقت�صادي
الن�سبي و�أدوات قمعه وال�ضعيف في �شعبيته
و�شرعيته الديمقراطية� ،أدمن الهزيمة والتكيف
معها ،وهو ما �أدى �إلى اندماج م�صالح بع�ض
�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال الفل�سطينيين مع
اقت�صاد االحتالل ،و�إلى �أن يتعامل الخطاب
المهيمن مع العدو كطرف عادي ،وفي كثير
من الأحيان كجار �صديق يوجد ''بع�ض
الم�شكالت'' معه فقط.
بالنتيجة� ،أ�صبح بع�ض ''القيادات''
الفل�سطينية ''معتد ًال'' �إلى درجة ''تقدي�س
المقد�س''� ،أي تقدي�س �أو�سلو
المد ّن�س وتدني�س
ّ
والتن�سيق الأمني وتقديم واجب العزاء في
جنازات مجرمي الحرب الإ�سرائيليين .وفي
الوقت نف�سه ُنزعت ''القد�سية'' عن القد�س
نف�سها وعن حقوقنا الأ�سا�سية ،و�أهمها حق
العودة ،وجرى التنازل عن مواردنا الطبيعية
ومنها الغاز ،وبات التخاذل المريب �سمة في
ا�ستحقاقات محا�صرة �إ�سرائيل عالمي ًا من �أجل
فر�ض حظر ع�سكري عليها ،مثلما ُفر�ض على
نظام الأبارتهايد في جنوب �أفريقيا من قبل،
�أو في معاقبة ال�شركات المتورطة في
جرائمها ،والبعد عن ا�ستعمال الأ�سلحة
الدبلوما�سية وال�سيا�سية واالقت�صادية
المتاحة ،والتي يجب ا�ستخدامها للت�صدي لها.
�إن هذا التطبيع للعقلية الر�سمية
الفل�سطينية �أدى �إلى التقلي�ص المتدرج لأهداف
عبرت عنها
الن�ضال الوطني الفل�سطيني ،مثلما ّ
قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية ،منذ
ت�أ�سي�س المنظمة في �سنة  ،1964وانطالقة
الثورة الفل�سطينية المعا�صرة في �سنة 1965
بقيادة حركة ''فتح''.
فمن تحرير كامل التراب الوطني� ،أو
ت�أ�سي�س دولة ديمقراطية علمانية على كامل
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تحول الحديث �إلى :الحل ''المرحلي''
الترابّ ،
الذي يدعو �إلى ت�أ�سي�س �سلطة وطنية فل�سطينية
على �أي �شبر يتحرر من �أر�ض فل�سطين؛ ثم
�إقامة الدولة الفل�سطينية على حدود الأرا�ضي
المحتلة منذ �سنة  1967وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية ،مع ت�أكيد حق العودة لالجئين؛
أرا�ض ل�ضمان
فدولتين ل�شعبين مع تبادل � ٍ
احتفاظ �إ�سرائيل بجميع ''الكتل اال�ستيطانية''
(ومعظم القد�س المحتلة معها) و�أهم الأرا�ضي
الزراعية وموارد المياه؛ و�أخيراً التلميح
ب�إمكان التنازل عن حق العودة من خالل
تب ّني �صيغة ''العودة �إلى �أي مكان
في الوطن'' (مثلما ك�شفت الأوراق ال�سرية
لـ ''المفاو�ضات'')� ،أو حل لالجئين ''متفق
عليه'' مع �إ�سرائيل ،الأمر الذي ي�ؤ�شر �إلى
''عودة'' رمزية �إلى ال�ضفة وغزة فقط ،و�إلى
الت�صريح بعدم الرغبة في ''�إغراق �إ�سرائيل
بماليين الالجئين'' ،و�صو ًال �إلى �إبداء
اال�ستعداد المبدئي لالعتراف ب�إ�سرائيل كدولة
يهودية ،وهو ما يهدد بن�سف الم�شروع الوطني
برمته.
الفل�سطيني ّ
لذا ،وفي جميع حمالتها �ضد موجات
التطبيع الر�سمي والأكاديمي والثقافي
والريا�ضي والبيئي والن�سوي وال�شبابي
العربي  -الإ�سرائيلي ،لم تغفل حركة
المقاطعة ( )BDSالدور الأ�سا�سي للتطبيع
الفل�سطيني ،وخ�صو�ص ًا الر�سمي ،و�أخطر
�أ�شكاله ما ي�سمى ''التن�سيق الأمني'' و''لجنة
التوا�صل مع المجتمع الإ�سرائيلي'' .ف�إذا كانت
ال�سيا�سة هي ''فن الممكن'' ،ف�إن ال�سيا�سة
الر�سمية الفل�سطينية منذ اتفاق �أو�سلو ،هي فن
التظاهر بعمل الممكن ،بعد تقزيم الممكن ،في
الوقت الذي تتفادى الممكن واقعي ًا ،بل
�أحيانا ُتحبطه ،مع �أنه هو الذي من �ش�أنه
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المركب �ضد
تهديد نظام اال�ضطهاد الإ�سرائيلي
ّ
�شعبنا و�أمتنا.
وبوجود ورقة التوت الفل�سطينية ،وبعد
�أعوام من ا�ستعمار الحركة ال�صهيونية
و�إ�سرائيل ب�آلتهما الإعالمية الهائلة لعقول
بع�ض الطغاة العرب وحا�شيتهم من المثقفين
ورجال الدين الزائفين ،بات بع�ض الأنظمة
اال�ستبدادية العربية منفتح ًا على خيار خيانة
ق�ضية العرب المركزية ،ق�ضية فل�سطين ،في
مقابل حماية عرو�شه اله�شة ،المفتقرة �إلى
ال�شرعية ال�شعبية.
�إن معظم �أنظمة اال�ستبداد هذه كثيراً ما
اتكل على ال�سيد الأميركي لحماية عرو�شه
وف�ساده في مقابل ت�سهيل �سيطرة ال�شركات
العالمية ،وخ�صو�ص ًا الأميركية ،على ح�صة
د�سمة من ثروات �شعوبه .ومع التغيرات
الجارية في الإدارة الأميركية� ،أدركت هذه
الأنظمة �أنها بحاجة �إلى بديل يوفر لها
الحماية �أو ي�ضمن لها ا�ستمرار الحماية
الأميركية ،وبح�سب فهم هذه الأنظمة ،ال يوجد
مفتاح لوا�شنطن �أهم من تل �أبيب .ربما ال
ت�ستطيع �إ�سرائيل �أن ت�شكل بدي ًال من الواليات
المتحدة ،لكنها الوحيدة القادرة ،من خالل
مجموعات اللوبي ال�صهيوني (ب�ش ّقيه اليهودي
والم�سيحي الأ�صولي) ،على ال�ضغط على
الإدارة الأميركية ل�ضمان ا�ستمرار حمايتها
للعرو�ش اله�شة في مقابل تطبيع هذه الأنظمة
مع العدو الإ�سرائيلي ،والتنازل عن ق�ضية
فل�سطين وحقوق �شعبنا في العودة وتقرير
الم�صير والتحرر الوطني.
في زمن الت�صحر الوطني الذي نعي�شه ،من
ال�سهل �أن ني�أ�س لعدم قدرتنا على مواجهة
ال�صحراء وعوا�صفها العاتية ،لكن الواجب
الوطني والأخالقي يح ّثنا على خلق ''واحات''

خ�صبة بعملنا المبدع وخططنا المدرو�سة
وحمالتنا المبنية على ر�ؤى واقعية وطموحة
في �آنٍ واحد ،بد ًال من محاولة هزيمة �صحراء
التطبيع والخيانة ككل .وعندما تتزايد هذه
الواحات وتبد�أ بالت�شبيك بع�ضها مع بع�ض،
تخلق واقع ًا نوعي ًا جماعي ًا جديداً قادراً على
أرا�ض
�صد ال�صحراء ،في البداية ،ثم ''تخ�ضير'' � ٍ
ّ
كانت قد ابتلعتها من قبل.
�إحدى هذه الواحات هي حركة مقاطعة
�إ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض
العقوبات عليها ( ،)BDSالتي �أطلقتها الأغلبية
ال�ساحقة من المجتمع الفل�سطيني في الوطن
وال�شتات في �سنة  .2005فهذه الحركة خلقت
الأر�ضية لتجاوز �صحراء ال�سيا�سة العربية
الر�سمية ،ومنها الفل�سطينية ،عن طريق �إيجاد
م�ساحة للعمل الفردي والجماعي المبدع
والم�ؤثر والقادر على الم�ساهمة في �إحداث
تغيير حقيقي في موازين القوى� .إذاً هي
ا�ستراتيجيا زراعة البذور وتنميتها انتظاراً
للمناخ المالئم لقطف ثمارها.
تبدد االنطباع
�إن حركة المقاطعة (ّ )BDS
الذي �ساد بين كثيرين بعد توقيع اتفاق �أو�سلو
الكارثي ب�أن ال�شعب الفل�سطيني يمكن اختزاله
بالفل�سطينيين المقيمين في الأرا�ضي المحتلة
منذ �سنة  ،1967من دون فل�سطينيي  48ومن
دون الالجئين .فحركة المقاطعة التي تحظى
بما يقارب الإجماع ال�شعبي الفل�سطيني في
الوطن وال�شتات ،ترفع �شعار ''حا�صر ح�صارك''
للراحل محمود دروي�ش� ،أي عزل �إ�سرائيل في
المجاالت االقت�صادية والثقافية والأكاديمية
�إلى �أن يحقق ال�شعب الفل�سطيني حقوقه
المكفولة في القانون الدولي ،و�أهمها �إنهاء
االحتالل ونظام الأبارتهايد وعودة الالجئين
�إلى ديارهم.

مناهضة التطبيع :التوفيق بين املبادىء األخالقية والتأثير االستراتيجي

وال يمكن للمقاومة الفل�سطينية ،بما فيها
حركة المقاطعة� ،أن تنجح من دون ربط
ن�ضالنا ب�صورة ع�ضوية وتقاطعية( (�intersec
 )tionalبن�ضاالت �شعوب الأر�ض والمجتمعات
الم�ضطهدة ،وخ�صو�ص ًا ن�ضاالت ال�شعوب
العربية من �أجل الحرية والديمقراطية والعدالة
االجتماعية والدولة المدنية التي يحكمها
القانون ،والتخل�ص من �أنظمة اال�ستبداد
ب�أ�شكالها كافة.
فعلى الرغم من هيمنة بع�ض الأنظمة
الخليجية اال�ستبدادية على معظم الإعالم
ودور الن�شر عربي ًا ،ومن خطاب التيئي�س
ُ
والتطبيع الذي باتت هذه الأنظمة تب ّثه بكثافة
في الأعوام القليلة الما�ضية ،ف�إن �شعوب
المنطقة العربية ،في معظمها ،ال تزال تعتبر
�إ�سرائيل عدواً رئي�سي ًا ،وتعتبر فل�سطين
ق�ضيتها الأولى ،وهذا وفق ا�ستطالعات الر�أي
الأخيرة ،حتى الخليجية والأميركية منها.
لكن ال يمكن �إنكار تراجع بداهة مركزية
ق�ضية فل�سطين مع تراجع الوعي وتفاقم
التحديات الحياتية والمطلبية لل�شعوب
العربية .وهذا الواقع يفر�ض على حركة
المقاطعة و�شركائها حول الوطن العربي عدة
تحديات �أهمها ربط ن�ضال ال�شعوب العربية
من �أجل الخبز والكرامة والحقوق والعدالة
االجتماعية  -االقت�صادية بالن�ضال من �أجل
فل�سطين ،وذلك ب�شكل تقاطعي تقدمي ،ال
رومان�سي وال انتهازي.
ف�إ�سرائيل ،عدا كونها عدواً مبا�شراً اعتدى
على عدة �شعوب عربية من م�صر والأردن �إلى
لبنان و�سورية وتون�س وال�سودان والعراق،
ف�إنها لم تجلب �سوى الدمار �إلى �أي مكان
ح ّلت �أو �ستح ّل فيه ،ولم يحدث �أن كانت �سبب ًا
في تحقيق االزدهار االقت�صادي والتطور
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الحقيقي في �أي بلد .ففي �أميركا الالتينية
والعديد من الدول الأفريقية كرواندا وجنوب
ال�سودان و�أنغوال وميانمار والهند و�أذربيجان
وغيرها� ،ساهم التغلغل الإ�سرائيلي ،الر�سمي �أو
من خالل ال�شركات ،بقوة في مفاقمة
اال�ستبداد وفرق الموت وتجارة ال�سالح
والع�سكرة والرقابة الأمنية ،ومالحقة
المدافعين/ات عن حقوق الإن�سان
وال�صحافيين/ات ،وانتهاك حقوق المزارعين،
وتحويل �أولوية الإنفاق العام من البرامج
االجتماعية والخا�صة بالبنية التحتية وال�سكن
�إلى الأمن والت�سليح.
�إن رفع الوعي التقاطعي هذا يتطلب
مخاطبة قطاعات �شعبية وا�سعة ،بدءاً
بالأطفال والنا�شئة الذين في معظمهم ال
يتعلمون في مناهج درا�ستهم �شيئ ًا عن
فل�سطين تاريخ ًا �أو حا�ضراً .ومن �أهم الأفكار
التي تطورها حركة المقاطعة في هذا
الم�ضمار �إطالق م�شروع كتابة و�إ�صدار
مجموعة ق�ص�صية لهذه الأجيال تحيي
فل�سطين في عقولها ب�أ�سلوب جذاب.
تحد مهم �آخر يكمن في كيفية
كذلك ثمة ّ
تحويل الدعم العربي ال�شعبي لق�ضية فل�سطين
ولحقوق �شعبها �إلى حمالت منا�صرة وت�أثير
فاعلة وا�ستراتيجية وم�ستدامة وقادرة على
مناه�ضة التطبيع الر�سمي وال�شعبي ،وفي
الوقت نف�سه على تحقيق انت�صارات �ضد
ال�شركات والم�ؤ�س�سات المتورطة في انتهاكات
�إ�سرائيل لحقوقنا ،وبالتالي على الم�ساهمة
في �إمالة ميزان القوى �إلى م�صلحتنا ،حتى لو
كان ب�صورة ن�سبية .فمفهوم الحمالت
المدرو�سة التي تتطلب نف�س ًا طوي ًال لي�س
ع�ضوي ًا بعد في ثقافتنا الن�ضالية عربي ًا.
�إن اختيار �أهداف حمالت المقاطعة و�سحب
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اال�ستثمار يتطلب ،في �سياق عملنا التقاطعي
عربي ًا ،الربط بين الن�ضال المحلي في �أي بلد
عربي والن�ضال �ضد اال�ستعمار في فل�سطين.
تركز بع�ض حمالت
فعلى �سبيل المثالَّ ،
المقاطعة �ضد �شركات �أمنية ،مثل ،G4S
المتورطة في انتهاكات لحقوق الإن�سان في
ضال عن دورها في �إدارة مركز
عدة دول ،ف� ً
التدريب لل�شرطة الإ�سرائيلية في القد�س
المحتلة ،بما فيها جميع الجرائم التي ترتكبها
قوات ال�شرطة ،و�ضمنها قوة ''حر�س الحدود''.
وتتطلب المرحلة� ،أكثر من قبل ،تعزيز مبد�أ
''الح�سا�سية لل�سياق'' الذي تنتهجه حركة
المقاطعة� ،أي التخطيط لحمالتنا في �أي موقع
من خالل مراعاة خ�صو�صيته وظروفه ،لكن
من دون �إ�سقاط التمنيات �أو الو�صفات
الجاهزة وال�صالحة لمواقع �أُخرى مغايرة.
ففي بيان �إدانة اتفاق العار بين نظام
الإمارات و�إ�سرائيل ،مث ًال ،وال�صادر عن قوى
و�أُطر المجتمعات العربية ،ومع التركيز على
ح�سا�سية موقع �شعب الإمارات ال�شقيق الواقع
تحت وط�أة نظام ديكتاتوري ظالمَ ،د َعونا �إلى
الخطوات العملية التالية كي يدفع النظام
الإماراتي ثمن خيانته:
 – 1ندعو ال�شعب العربي في الإمارات �إلى
اال�ستمرار في رف�ض التطبيع ،بما فيه الأن�شطة
التطبيعية التي يفخر النظام الإماراتي
بتنظيمها مع الحركة ال�صهيونية العالمية
تحت �شعار ''حوار الأديان'' ،ومقاطعة تجليات

هذه االتفاقية على ال�صعد كافة.
 – 2ندعو ال�شعوب العربية �إلى ت�صعيد
ال�ضغط على الأنظمة اال�ستبدادية والقمعية من
�أجل وقف عالقات التطبيع كلها مع دولة
ومن يمثلها ،بما فيها العالقات
االحتالل َ
الدبلوما�سية والأمنية واالقت�صادية
وال�سياحية والثقافية والريا�ضية ،كونها العدو
الرئي�سي الذي يهدد �شعوب المنطقة كافة.
 – 3ندعو المواطنين/ات العرب (من غير
المقيمين/ات في الإمارات) �إلى مقاطعة
تنظم في
جميع المحافل والأن�شطة التي َّ
الإمارات برعاية النظام ،بما فيها التجارية
والريا�ضية والثقافية والفنية وال�سياحية
وغيرها ،مثل ''�إك�سبو دبي'' المفتر�ض عقده
العام المقبل بم�شاركة �إ�سرائيلية ،و''مهرجان
دبي للت�سوق'' وغيرهما ،ومقاطعة �أي �شركة
�إماراتية �أو عربية �أو دولية تتواط�أ في تنفيذ
اتفاقية العار بين النظام الإماراتي
والإ�سرائيلي.
�إن �أهم ما نواجه به ''الجدار الحديدي''
الذي بنته الحركة ال�صهيونية في عقول
البع�ض منا هو موجة الأمل والعمل� ،أي الأمل
المبني على المعرفة والعمل والمثابرة
والن�ضال المبدئي والحكيم في �آنٍ واحد حتى
عودتنا وتحررنا وتقرير م�صيرنا على �أر�ضنا
الحبيبة.
ذل التطبيع هو ''�سحر
�إن خير ما نواجه به ّ
الكرامة''.

