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الأر�ض في ال�سوق �إلى الحركة
ال�صهيونية و�أرباب ر�ؤو�س الأموال.
بالخال�صة ،لي�س من الوا�ضح
�أبداً ،كيف �أن مجرد و�ضع قيود على
حقوق المالك في فل�سطين االنتدابية
من �أجل حماية بع�ض الم�ست�أجرين
(ولم يكن ذلك مجدي ًا في الأ�سا�س
كما تفيدنا الأدبيات في المو�ضوع)،
�شكّل اعتداء �سافراً على حقوق �أهل
البلد كما كانت قائمة في الحقبة
العثمانية .و�أحد �أ�سباب عدم
الو�ضوح هذا هو �أن �أغلبية الأرا�ضي
التي �سيطرت عليها الحركة

�شتاء

2012

ال�صهيونية حتى �سنة 1948
تجمعت من خالل عمليات �شراء
لملكيات ت�أ�س�ست في الحقبة
العثمانية واالنتدابية على ح ّد �سواء.
�إذاً� ،أين كانت القيود المذكورة؟
وماذا فعلت؟ هناك �إجابات عن هذه
الأ�سئلة في الأدبيات المخت�صة
بالمو�ضوع ،والم�س�ألة تتطلب مزيداً
من البحث الأر�شيفي الدقيق.
على كل حال ،ف�إن مما ال �شك
فيه �أن للمقالة �أهمية تاريخية ،من
حيث �أنها تعك�س ت�صورات لفاعلين
تاريخيين في فل�سطين� ،أوروبيين

ال�سلفي اليتيم :الوجه الفل�سطيني
لـ ''الجهاد العالمي'' و''القاعدة''
حازم الأمين
بيروت :دار ال�ساقي للطباعة والن�شر� 216 .2010 ،صفحة.

يتكون

الكتاب من مقدمة
وتمهيد و�سبعة
ف�صول ،عالوة على الخاتمة التي
�سماها الكاتب بحق ''لي�ست خاتمة''،
ّ
فنحن �أمام ق�ضية ما زالت تتفاعل
في طول الأر�ض وعر�ضها ،وتملأ
الدنيا بحركتها والحركات الم�ضادة
لها ،ونحن ال نزال بعيدين عن �أن

نرى نهاية الم�شهد .وقبل اكتمال
ال�صورة لي�س من حقنا ،وال في
قدرتنا �أن نتحدث عن خاتمة
الأ�شياء.
ب�أ�سلوب جمع بين �سال�سة
الكتابة ال�صحافية وعمق الأ�سلوب
العلمي يو�ضح الكاتب في المقدمة
الهدف الأ�سا�سي� ،أو الفكرة الأ�سا�سية

وربما محليين �أي�ضاً ،لكن ــ
للأ�سف ــ لي�س من حيث �أنها تك�شف
''حقيقة و�سر الآلية الرئي�سية ...التي
اتبعتها حكومة اال�ستعمار
البريطاني (حكومة االنتداب) من
�أجل تنفيذ وعدها لقيادة الحركة
ال�صهيونية العالمية ،المعروف بوعد
بلفور�( ''...ص  )4كما جاء في
التقديم للمن�شور.

منير فخر الدين

باحث و�أ�ستاذ
في جامعة بيرزيت

من الكتاب ،وهي ت�سليط ال�ضوء على
الدور الذي �أداه الفل�سطينيون،
وخ�صو�ص ًا فل�سطينيي ال�شتات ،في
الإ�سالم الجهادي المتمثل �أ�سا�س ًا في
''القاعدة'' وال�سلفية الجهادية ،وذلك
في �إطار البحث عن ''هوية'' �أو عن
جذور ''�إثنية'' لهذا النوع من
الإ�سالم .وي�صل الكاتب �إلى نتيجة
ي�شعر القارئ فيها �أحيان ًا ب�أن
الكاتب ذهب بها �إلى �أبعد مما
تحتمل ،وهي �أن دور الفل�سطينيين
في ذلك ''الجهاد'' هو دور رئي�سي،
بل يمكن �أن يكون دوراً مقرراً ،وال
�سيما في مجال التنظير والإفتاء
ب�ش�أنه.
ومن خالل الحديث عن �سِ َير
�أ�شخا�ص ذوي �أ�صول فل�سطينية

كتب بالعربية

و�أدوا �أدواراً كبيرة في ن�ش�أة الجهاد
الإ�سالمي ال�سلفي ،بدءاً ب�صالح �سرية
الذي �شن هجوم ًا م�سلح ًا على الكلية
الحربية الم�صرية في �سنة ،1974
مروراً بمحمد �سالم الرحال وعبد
اللـه عزام ،و�صو ًال �إلى �أبو قتادة
الذي ''عمل'' مفتي ًا للإ�سالم الجهادي
في المغرب العربي ،ف�إن الم�ؤلف
حاول �أن ي�شير �إلى الم�ؤثرات
المركبة التي �أثرت في تلك
ال�شخ�صيات في �سياق البالد التي
عا�شوا فيها وطبيعة الفكر وال�سيا�سة
الموجودين في تلك البالد.
و�أول الم�ؤثرات التي يناق�شها
الكتاب هو فل�سطين ،البلد الأم،
وكيفية ت�أثيرها في تلك
ال�شخ�صيات ،ومنها مثالًَ ،من ولد
داخلها ثم خرج مع �أهله �إلى الأردن
بعد ''النكبة'' في �سنة � ،1948أو بعد
نك�سة حزيران/يونيو � ،1967إذ �إن
الت�شتت الذي �أعقب احتالل فل�سطين،
وتفرق المجتمع الفل�سطيني في
بقاع متعددة ،وفقدان الهوية
وال�ضياع الذي �أ�صاب معظم
الفل�سطينيين� ،أمور كان لها �أثرها
الكبير في ت�شكل هوية �ضحايا
النكبة المبا�شرين والأجيال الالحقة
وتوجهاتهم.
ثقافياً ،ف�إن �أهم ت�أثير للنكبة
كان مغادرة الأغلبية العظمى من
الفل�سطينيين ''ثقافة البحر'' نحو
''ثقافة ال�صحراء'' ،حيث الندرة
والميل �إلى التع�صب واالنغالق
وال�ضيق والتطرف ،بد ًال من الوفرة
والت�سامح واالنفتاح والرحابة
واالعتدال ،على ما تدل عليه بحوث

اجتماعية ،وحيث ت�سود عقلية
القبيلة ونظاماها الفكري
واالجتماعي ــ �إذا ما �أردنا التعميم.
� ّأما �ضياع الهوية وت�شتتها لدى
الفل�سطينيين بعد النكبة ،فجعالهم
يبحثون عن هويات بديلة،
و�ساعدهم في ذلك �أي�ض ًا �ضعف
�إمكاناتهم �أمام ما يبدو من �ضخامة
الت�آمر على ق�ضيتهم ،ف�سعوا غالب ًا
لالنخراط اجتماعي ًا وفكري ًا
و�سيا�سي ًا فيما هو �أ�شمل ،فانخرطوا
في الأحزاب القومية وكذلك في
الأحزاب الي�سارية الأممية .وكان
ذلك في �أغلب الأحيان ا�ستجالب ًا
لتلك الهويات الأكبر لالهتمام
بالق�ضية الوطنية ولي�س تجاوزاً
لهويتهم.
وفقط في الحالة الإ�سالمية
الفل�سطينية لم يكن الأمر كذلك ،ففي
حين كان المطلوب من الحركات
القومية والي�سارية �أن تهتم بتحرير
فل�سطين ،ولو نظرياً ،ف�إن االنخراط
في الحركة الإ�سالمية ،وخ�صو�ص ًا
حركة ''الإخوان الم�سلمين'' ،كان
هروب ًا من الم�شكلة الوطنية الماثلة
�أمامهم ،في اتجاه م�شكالت �أُخرى
متخيلة �أو غير متخيلة مثل ''محاربة
الكفر'' الذي يقع بالن�سبة �إليهم غالب ًا
خارج فل�سطين ،في �أفغان�ستان �أو
العراق...
لقد مرت الحركة الإ�سالمية في
فل�سطين بمراحل متعددة فيما يتعلق
بموقفها من الق�ضية الوطنية
الفل�سطينية ،فـ ''الإخوان الم�سلمون''
في ال�ضفة الغربية تماهوا مع موقف
''الإخوان الم�سلمين'' في الأردن،

قراءات
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بينما �أ�صبح ''الإخوان'' في غزة
قريبين من مواقف ''الإخوان
الم�سلمين'' في م�صر.
ولم يكن ''الإخوان الم�سلمون''
جزءاً من الحركة الوطنية
الفل�سطينية التي تمثلت في منظمة
التحرير بعد �إن�شائها في �سنة
 ،1964وفي الحركات الفدائية التي
ظهرت بداي ًة بحركة ''فتح'' في �أواخر
الخم�سينيات من القرن الما�ضي،
و�إنما كان موقفهم (''الإخوان
الم�سلمون'') من القتال الم�سلح �ضد
االحتالل �سلبياً ،وطفا على ال�سطح
رف�ض منظّ ريهم اعتبار َمن ي�سقط
من المقاومة �ضد االحتالل �شهيداً.
وكان ا�شتراك بع�ض �أع�ضاء تلك
الحركة في الأردن في مع�سكرات
تابعة لحركة ''فتح'' قبيل خروج
المقاومة من الأردن ــ كما �أو�ضح
الكاتب ــ خروج ًا عن المنهج
التقليدي للحركة ولي�س امتثا ًال
لرغباتها.
وقد ا�ستمر ذلك الموقف من
المقاومة حتى �سنة  1987حين
�أُن�شئت حركة ''حما�س'' لي�س بقرار
ر�سمي من ''الإخوان'' ،وال ب�إرادتهم،
و�إنما انبثاق ًا منهم ،وذلك على خلفية
النقا�ش الذي ت�صاعد بين ال�شباب
الإ�سالمي ب�ش�أن �ضرورة االنخراط
في مقاومة االحتالل (لمزيد عن
مالب�سات �إن�شاء حركة ''حما�س''،
راجع� :إياد البرغوثي'' ،الأ�سلمة
وال�سيا�سة في الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتلة'' ،القد�س :مركز الزهراء
للدرا�سات والأبحاث.)1990 ،
وجدير بالذكر �أن حركة ''حما�س''
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�أُن�شئت في قطاع غزة �أوالً ،ثم التحق
بها �إ�سالميون من ال�ضفة الغربية
وال�شتات الفل�سطيني ،وذلك للتدليل
على �أن هذه الحركة لم تن�ش�أ في
الكويت كما جاء في الكتاب ،و�أنه
على الرغم من �أن فل�سطينيين من
الكويت انخرطوا فيها ،ف�إنهم لم
يكونوا من الم�ؤ�س�سين مع �أنهم تبو�ؤا
مراكز قيادية فيها فيما بعد .وهذا
يدلّ على �أن �إ�سالميي ال�شتات
الفل�سطينيين لم يذهبوا جميع ًا في
اتجاه تجاوز الهوية الفل�سطينية �إلى
هويات �إ�سالمية �أكبر ،بل �إن بع�ضهم
عاد كي ي�ؤكد هويته الفل�سطينية
مثل بع�ض قادة ''حما�س''.
� ّأما ''حركة الجهاد الإ�سالمي في
فل�سطين'' ف�إنها �أي�ض ًا نموذج لتلك
الحركة التي �أُن�شئت في �إثر نقا�ش
دار �أ�سا�س ًا بين �إ�سالميين
فل�سطينيين وم�صريين ،في م�صر،
في �ش�أن الدور المفتر�ض
للإ�سالميين حيال الق�ضية الوطنية
الفل�سطينية .وقد خرج م�ؤ�س�سو
الحركة بر�أي فحواه �أن �إ�سالمية
الحركة ال تتناق�ض مع وطنيتها ،مع
�أن ذلك حدث في مراحل معينة فقط
بالن�سبة �إلى ''الإخوان الم�سلمين''،
بينما لم يحدث قط �أن و ّفق حزب
التحرير الإ�سالمي بين الطابعين
الإ�سالمي والوطني.
فحزب التحرير الإ�سالمي �أن�ش�أه
ال�شيخ الفل�سطيني تقي الدين
النبهاني ،في فل�سطين في �سنة
 ،1953غير �أن برنامج الحزب لم
يتحدث عن الق�ضية الوطنية
الفل�سطينية �إ ّال على �أ�سا�س �أنها

�شتاء

2012

�إحدى ق�ضايا الم�سلمين التي يتعين
على الخليفة الذي ال بد من �أن ي�أتي،
�أن يجهز جيو�شه لتحريرهاّ � .أما
الن�ضال �ضد االحتالل قبل مجيء
الخليفة فعبثي وغير وارد لدى هذا
الحزب ،حتى �إنه جمد نف�سه فترة
من الوقت بعد احتالل �إ�سرائيل
ال�ضفة الغربية وغزة في �سنة
.1967
خطاب
التحرير
حزب
خطاب
لكن
ٌ
راديكالي بامتياز ،ذلك ب�أنه غالب ًا
ما يتحدث عن الأنظمة على �أ�سا�س
�أنها �أنظمة كفر يجب محاربتها،
وهو ي�ضع الأنظمة العربية
والإ�سالمية جميعها في �سلة واحدة
و ُيتبعهم لل�سيا�سة الأميركية �أو
البريطانية ،كما �أنه ينظر �إلى
الديمقراطية على �أنها نظام كفر
�صراحة ،وهو خطاب �أ�صولي �سلفي
بامتياز .وفي اعتقادنا ،ف�إن هذا
الخطاب �أ ّثر في كثيرين من
الأ�شخا�ص الذين �أ�صبحوا قادة
لل�سلفية الجهادية حتى �إن لم يكونوا
جميعهم �أع�ضاء في حزب التحرير
بال�ضرورة ،وهذا ما ر�صده الكاتب
في حديثه عن �سِ َير كبار المنظّ رين
للإ�سالمية الجهادية ذوي الأ�صول
الفل�سطينية.
وفي �أثناء النقا�ش ب�ش�أن جوهر
الق�ضية الفل�سطينية وكيفية ت�أثيرها
في ذهاب كثيرين من الفل�سطينيين
نحو تجاوز ق�ضيتهم الوطنية �إلى ما
هو �أكبر فكري ًا وحركياً ،ف�إننا
نالحظ �أن طبيعة العدو الذي واجهه
الفل�سطينيون ،والممثل في الحركة
ال�صهيونية متحالفة مع الإمبريالية

الغربية ،كان لها �أثر كبير في هذا
التجاوز للوطني .فال�صهيونيون
وكثيرون من اليهود المنت�شرين في
جميع �أرجاء الأر�ض ،بتحالفهم مع
الم�صالح الإمبريالية ،وكذلك مع
المتفوقين في الفكر والعلوم وفي
كثير من المجاالت الأُخرى ،هم َمن
جعل العالم كله ميدان ًا لمحاربة
الفل�سطينيين من خالل مجموعاتهم
ال�ضاغطة وت�أثيرهم في �أنظمة كثير
من دول العالم.
وقد �أ ّثر هذا المنحى ال�صهيوني ــ
الدولي في الفل�سطينيين في
عامين متناق�ضين� ،أولهما
اتجاهين ّ
عبر عنه �إدوارد �سعيد ،على �سبيل
ّ
المثال ،في �أثناء حديثه عن الطابع
الدولي للق�ضية الفل�سطينية منذ وعد
حث على
بلفور في �سنة � ،1917إذ ّ
�ضرورة الت�أثير في الفاعلين
الدوليين وال�ضغط عليهم بالتفاعل
مع حركات في المجتمع المدني
الدولي ،وهو ما ن�شهد م�ؤخراً �آثاراً له
في ترابط مبادرات فل�سطينية
ودولية مدنية وتناميها ،وهي
حركات تتخذ من حقوق الإن�سان
والعدالة واالنفتاح قيم ًا لهاّ � .أما
االتجاه الثاني فاتخذ �شك ًال من
بعدوهم من
''الإعجاب'' الفل�سطيني ّ
حيث التنظيم واالنت�شار ومدى
الت�أثير الدولي ،وقد ولّد لديهم هذا
الإعجاب نوع ًا من ''المحاكاة''
لعدوهم ،ونجاحهم في ذلك ن�سبي،
و�أدى �أي�ض ًا �إلى الت�أثير في كثير من
جيرانهم و�أ�شقائهم العرب من حيث
ت�شكّل م�شاعر متناق�ضة لدى العرب
تجاه الفل�سطينيين.

كتب بالعربية

� ّأما الم�ؤثر الأ�سا�سي في �أن يتجه
ال�شتات الفل�سطيني نحو ''العالمية''
ال�سلفية الجهادية فهو الأردن الذي
مرت به جميع الرموز ''الجهادية''
التي تحدث عنها الكتاب .فالأردن،
كما هو معروف ،بلد فقير بموارده
االقت�صادية ،والهجرة بين �أبنائه
�إلى دول الخليج و�أميركا و�أوروبا
م�س�ألة قديمة ،ولذا ،ف�إنه ،بهذا
المعنى ،بلد ''هجرة طارد'' للجميع،
بح�سب مفاهيم علم اجتماع الهجرة،
ولي�س فقط طارداً ''لل�شيوخ'' كما
يقول الكتاب .وفيما يتعلق
با�ستيعاب الأردن للن�سبة الأكبر من
الالجئين الفل�سطينيين ،وبمنح
معظم ه�ؤالء الجن�سية الأردنية،
وبالوحدة التي تمت في بداية
الخم�سينيات من القرن الما�ضي بين
ما بات ُيعرف بـ ''ال�ضفة الغربية''
و''ال�ضفة ال�شرقية'' في المملكة
الأردنية الها�شمية ،ف�إن الأردن ،بهذا
المعنى ،وخالف ًا للبالد العربية
الأُخرى التي ا�ستوعبت الجئين
فل�سطينيين ك�سورية ولبنان من دون
�أن تمنحهم جن�سيتها ،ومن دون
الخو�ض في تقويم �أثر هذه الم�س�ألة
في الق�ضية الفل�سطينية وفي
الإن�سان الفل�سطيني ،كان يعمل على
�أن يحل محل الهوية الوطنية
الفل�سطينية� ،أو �أنه خف�ض �سقفها..
لكن االنتقال الر�سمي
للفل�سطينيين في الأردن من الهوية
الفل�سطينية �إلى الهوية الأردنية لم
ي�أت نتيجة ان�صهار كامل بين
مختلف مكونات ال�شعب ،و�إنما بقي
كثير مما يمكن �أن يقال في

مو�ضوع التمايز بين القطبين
الأ�سا�سيين المكونين لذلك ال�شعب
وهما ال�شرق الأردنيون
والفل�سطينيون في الأردن ،كما بقي
ال�شعور ب�أن الدولة و�أجهزتها
وبيروقراطيتها وامتيازاتها هي
لل�شرق الأردنيين ،في حين تركز
عمل الفل�سطينيين في القطاع
الخا�ص والتعليم .وا�ستمر ال�شعور
باالغتراب لدى كثير من
الفل�سطينيين في الأردن على الرغم
من الم�ساعي الكبيرة للتركيز على
ما يجمع مختلف الفرقاء من جانب
قوى متعددة.
عالوة على هذا النقا�ش ،ف�إن ما
يميز الأردن �أي�ض ًا هو وجود حركة
�إ�سالمية متميزة من �إخوتها في
البالد المجاورة من حيث طبيعة
العالقة بالنظام .فحركة ''الإخوان
الم�سلمين'' بقيت منذ ت�أ�سي�سها في
الأردن على عالقة جيدة جداً
بالنظام ،بل حليفة له في كثير من
الق�ضايا .وتمثلت �سيا�سة النظام في
تب ّني الإ�سالم ،والذي طال العديد من
الت�شريعات االجتماعية والتربوية،
على اعتبار �أن العائلة المالكة هي
وريثة الر�سول .ولذلك ح�صل
الإ�سالميون ،وال �سيما ''الإخوان
الم�سلمين'' ،على كامل حريتهم في
التعامل مع المجتمع ،وبقيت
ب�صمتهم وا�ضحة في مجاالت
التربية والتعليم والق�ضايا
االجتماعية الأُخرى.
ولم تكن الدولة الأردنية بعيدة
عن الجهود التي ُبذلت لإر�سال
''الجهاديين'' �إلى �أفغان�ستان
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لمحاربة ال�سوفيات والنظام
الأفغاني المتحالف معهم هناك،
وبالتالي �ساد ان�سجام كبير في
العالقة بين الدولة في الأردن
والإ�سالميين في تلك الفترة فيما
يتعلق بتلك الجهود .لكن ما �إن
�أ�صبحت توجهات الحكم الأفغاني
�أيام طالبان على خالف مع
ال�سيا�سة الأميركية حتى برزت
وجهات النظر المختلفة بين الدولة
والإخوان في الأردن في هذا ال�ش�أن.
ذلك كله ي�شير �إلى �أن ت�شجيع
الإ�سالميين والفكر ال�سلفي الر�سمي
لم ينح�صر فقط في البيئتين
الجغرافية والفكرية في الأردن ،بل
طال البيئة ال�سيا�سية الم�شجعة
�أي�ضاً� .صحيح �أن هذا الت�شجيع
ال�سيا�سي ال ينطبق على حزب
التحرير الذي كانت عالقته بالنظام
�سيئة ب�سبب طبيعة فكره االنقالبي
وموقفه العدائي من الأنظمة كلها
بما فيها الأردني� ،إ ّال �إن وجود
''الإخوان الم�سلمين'' و''حزب
التحرير'' في المكان نف�سه م ّهد
البيئة المالئمة لإنتاج الإ�سالمي
الم�سي�س ،ولإمكان ذهابه في اتجاه
�أكثر تطرفاً.
وينطبق ذلك على بالد الخليج
العربي ،وخ�صو�ص ًا ال�سعودية
والكويت على الرغم من الفارق
بينهما .فهذه البالد �شكّلت بعد
النكبة الفل�سطينية ،وظهور النفط
فيها ،مهجراً لمئات الآالف من
الفل�سطينيين ،وال �سيما �أولئك الذين
وجدوا �أنف�سهم في الأردن بعد
هجرتهم من الأرا�ضي التي احتلتها
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القوات ال�صهيونية في �سنة ،1948
�أو كانوا من �سكان ال�ضفة الغربية.
�إن بالد الخليج �صحراوية
ومحافظة اجتماعياً ،وقد �أدى
الإ�سالم تاريخي ًا دوراً م�ؤ�س�س ًا
لمجتمعاتها ،بمعنى �أن الإ�سالم لم
ين�شئ هناك دولة ونظام ًا فقط ،بل
�أوجد �أمة ومجتمع ًا �أي�ضاً .وبالتالي،
ف�إن الإ�سالم هو المرجع الأ�سا�سي
الذي يمكن العودة �إليه ،وربما لذلك
�أي�ض ًا ف�إن الإ�سالم في تلك البالد ال
يمكن �إ ّال �أن يكون �سلفياً ،والأنظمة
تريده �أن يكون ''جهادياً'' عندما
يتطلب الأمر محاربة ال�سوفيات في
�أفغان�ستان ،و�أن يكون تقليدي ًا
عندما يكون في تلك البالد نف�سها.
وكما هو معروف ،ف�إن حركة
المجتمعات ال ت�سير دائم ًا على
الطريقة التي تريدها لها الأنظمة.
� ّأما في البالد التي يتناولها
الكتاب كالمملكة العربية ال�سعودية،
والى حد ما دولة الكويت المختلفة
كم ًا ال نوع ًا في هذا المجال ،ف�إن
ّ
الإ�سالم ال ي�شكّل دين ًا للعبادة �أو
مرجعية روحية فقط ،ذلك ب�أن
االحتكام �إلى ال�شريعة الإ�سالمية
يطال حياة ال�سعودي في مختلف
مناحي حياته .وهذه البيئة كانت
ممراً طبيعي ًا لكثير من الفل�سطينيين،
فالفل�سطيني العادي ،وخ�صو�ص ًا في
فترة ما بين النكبة و�إن�شاء منظمة
التحرير الفل�سطينيةُ ،ولد بهوية
م�ستلبة ،وذهب �إلى بيئة (في حالة
الأردن) حقنته ''بجرعة'' �إ�سالمية
هي�أته مهني ًا وروحي ًا
محافظة ّ
للـهجرة �إلى الخليج ،ف�ساهمت في

�شتاء

2012

ابتعاده جغرافي ًا وفكري ًا ونف�سي ًا عن
فل�سطين ،و�أ�صبح من ال�صعب جداً
توقع ردة فعله على هذا كله.
وهنا ربما يجب �أن ن�شير �إلى
اختالف الكويت عن ال�سعودية في
هذا المجال ،فالفل�سطينيون ذهبوا
�إلى الكويت ب�أعداد �أكبر ،وعا�شوا في
م�ساحة �أ�ضيق كثيراً ،وفي هام�ش
�أكبر من الحرية ال�شخ�صية والفكرية
وال�سيا�سية ،ف�أن�ش�أوا في الكويت
مجتمع ًا فل�سطيني ًا نقلوا �إليه �أ�سماء
قراهم وحاراتهم ومدار�سهم وطبيعة
حياتهم .وبالتالي ،لم يكن غريب ًا �أن
تن�ش�أ �أنويه لتنظيمات فل�سطينية
متعددة هناك ،ولذلك كانت حرب
الخليج واحتالل �صدام الكويت
وخروج الفل�سطينيين منها نكبة
ثانية لهم وتهجيراً ثانياًّ � .أما في
المملكة العربية ال�سعودية حيث عدد
الفل�سطينيين �أقل ،وحيث م�ساحة
االنت�شار وا�سعة ،ف�إن الفل�سطينيين
بقوا �أفراداً ولم يت�شكل مجتمع
خا�ص بهم ،ولذلك لم ينتج منهم
هناك في الأغلب �سوى �أفراد
محافظين قلّما �ساهموا في الحركة
الوطنية الفل�سطينية مقارنة
بالفل�سطينيين في المناطق الأُخرى.
وفيما يتعلق بالفل�سطينيين في
لبنان ،الذين بقوا طوال هذه الفترة
في تجمعات ومخيمات فل�سطينية،
وا�ستمروا في تلك التجمعات لأجيال
عدة يتناقلون الرواية الفل�سطينية
للنكبة من دون انقطاع ،ولم يجر
ت�شوي�ش على هويتهم الوطنية من
جانب الدولة الم�ضيفة ،بل بولغ في
�ضرورة تم�سكهم بهذه الهوية بهدف

ال�سكوت عن حرمانهم من حقوق
ضال عن وجود
�إن�سانية و�شخ�صية ،ف� ً
منظمة التحرير الفل�سطينية
والحركات الوطنية الفل�سطينية ،ف�إن
هذه الأمور كلها �أبقت على
الفل�سطينيين هناك في و�ضع
مختلف فيما يتعلق بالإ�سالم
الجهادي �أو ال�سلفية الجهادية.
يتبين من النقا�ش ال�سابق �أننا
نوافق الكاتب على مجمل النتائج
التي ذهب �إليها ب�ش�أن دور
الفل�سطينيين الملحوظ في مو�ضوع
ال�سلفية الجهادية وذلك لخ�صو�صية
الو�ضع الفل�سطيني بعد احتالل
فل�سطين ،ول�ضياع الهوية الوطنية
والذهاب للبحث عن البديل في
االتجاهات الدينية والقومية
والمارك�سية كافة.
ومن ال�ضروري �أن ننتبه �إلى �أن
الكاتب تحدث عن فل�سطين الق�ضية
التي �أوجدت ذلك النوع من الت�شظي
واالرتباك الفكري والحركي� ،إذ لي�س
هناك جغرافيا معينة �أو �شعب معين
ينتج �إرهاباً ،غير �أن االحتالل
اال�ستيطاني واالقتالع والظلم ،وهي
�أمور لم ي�شهد لها التاريخ المعا�صر
مثيالً ،تفاعلت مع جغرافيا �سيا�سية
كانت في كثير من جوانبها جزءاً
من الم�ؤامرة ،و�أ�صبحت في �أ�سا�س
ردات الفعل كلها ،بما فيها الإرهاب.

�إياد البرغوثي
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