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أسعد أبو خليل *
ّ
ّ
هذه رسالة تأخرت ألن العاطفة تغلبت على
العقل .مــا ُ
كنت أقــوى على معاتبة الشعب
الفلسطيني تـحــت االح ـتــال وف ــي املـنــافــي.
ل ـكــن ق ـضـ ّـيــة فـلـسـطــن َعـ ـ ّـمـ ــرت ،وفـ ــي ال ـعــام
ّ ٌ
ٌ
واحد من الزمن على وعد
سيمر قرن
املقبل
ّ
بلفور .ال يمكن ان تتحول مناسبات ذكرى
ّ
مجرد احتفاالت هزيلة
مآسي فلسطني إلى
ال ـح ـض ــور ف ــي امل ـخ ـ ّـي ـم ــات .ل ـك ــن م ـصــارحــة
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي واج ـب ــة ع ـلــى ك ــل َمــن
ّ
قضية تحرير فلسطني .لكن ،هل أن
يناصر
ّ
ّ
قضية تحرير فلسطني ال زالت هي القضية،
أم ان ـهــا اس ـت ـبــدلــت ب ـم ـشــاريــع مـخـتـلـفــة من
ال ـت ـع ــاي ــش مـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال؟ هـ ــل أن ت ـحــريــر
فلسطني هو مشروع قائم ،أم أنه بات تاريخًا
عند البعض في الشعب الفلسطيني؟
ّ
اس ـت ـه ــل ك ــام ــي ب ــال ـق ــول إن ـن ــي م ــدي ــن إل ــى
الشعب الفلسطيني بالكثير .ال ،أنــا مدين
إلى الشعب الفلسطيني بكياني وعواطفي
وجـ ـ ـ ــوارحـ ـ ـ ــي .ال ،أن ـ ـ ــا مـ ــديـ ــن ألن ال ـش ـع ــب
الفلسطيني أنقذني مــن الـهـ ّ
ـويــة والتنشأة
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية كانت وال
القضية
اللبنانية.
ت ــزال عـنــدي ،وعـنــد غـيــري ،اللقاح أو حقنة
ّ
اللبنانية،
املـنــاعــة ضــد التنشئة الــوطـنـ ّـيــة
ّ
وض ـ ــد ك ــل ت ـ ّ
ـرسـ ـب ــات ال ـث ـق ــاف ــة ال ـس ـيــاســيــة
ّ
اللبنانية .لألجيال التي نشأت بعد النكبة
(قـبــل زم ــن الـصـعــود الـسـيــاســي الـسـعــودي-
الحريري في لبنان) كان هناك خيار لبنان
م ـقــابــل خ ـيــار فـلـسـطــن .ل ــم ي ـكــن ه ـنــاك ِمــن
مهرب آخر .كانت فلسطني طاغية على ذهن
َمــن يريد ان يعترض على الكيان اللبناني
بـ ّ
ـرم ـتــه ،خـصــوصــا أن ه ــذا ال ـك ـيــان تــأســس
—م ـث ـلــه م ـثــل ال ـك ـي ــان األردن ـ ـ ــي ال ـهــاش ـمــي-
بــالـتــوازي مــع مـشــروع الكيان الصهيوني.
كــانــت فلسطني عـنــوان ال ـثــورة على الكيان
اللبناني .انا لم أوافق فقط على ان الطريق
إلـ ــى ف ـل ـس ـطــن ت ـم ـ ّـر ف ــي ك ــل املـ ـ ــدن وال ـق ــرى
ّ
اللبنانية ،ال بــل أنــا كنت وال أزال أؤمــن ان
ّ
الطريق إلــى فلسطني يجب ان تـمــر مــن كل
مدينة وقرية في لبنان.
أن ـ ـ ـ ـ ــا ،وغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري ،م ـ ــدي ـ ـن ـ ــون إل ـ ـ ـ ــى الـ ـشـ ـع ــب
الـفـلـسـطـيـنــي .إن أج ـم ــل م ــا ف ــي ل ـب ـنــان في
حقبة مــا قـبــل وأث ـن ــاء ال ـحــرب األه ـلـ ّـيــة كــان
ب ـف ـضــل ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ف ــي ل ـب ـنــان.
للزمن الجميل معايير ومقاييس مختلفة:
ع ـنــد ف ــري ــق ج ــري ــدة «الـ ـنـ ـه ــار» ،كـ ــان الــزمــن
ّ
الطائفية
الجميل ُيختصر بحقبة السيطرة
الــرج ـعـ ّـيــة وال ـل ـهــو ال ـب ــورج ــوازي وال ـح ــدود
ال ـضـ ّـي ـقــة الـصـلـبــة لـلـمـســافــة ب ــن الـطـبـقــات
االج ـت ـمــاعـ ّـيــة ،وإخ ـض ــاع الـطـبـقــات الفقيرة
ب ــال ـق ـ ّـوة وإلـ ـح ــاق س ـيــاســة ل ـب ـنــان بــاملـحــور
األمـيــركــي-اإلســرائـيـلــي ،وتـنـ ّـصــل لبنان من
م ـس ــؤول ـ ّـي ــة نـ ـص ــرة ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي.
ّ
ّ
العربية
لبنان كــان أقــل الــدول واملجتمعات
ّ
ّ
تضحية من أجل قضية شعب فلسطني .لكن
هناك جانب آخر من الجميل في زمن بائد،
الشعب الفلسطيني أثــرى الرقص واملسرح
ّ
والفن واألدب والتعليم وخصوصًا اإلعالم
ً
في لبنان :وحده شفيق الحوت كان مسؤوال
ّ
إعالمية ،من «املـحـ ّـرر»
عن أكثر من ظاهرة
ّ
إلى «الـحــوادث» ،في عزها .وكــان املولجون
وامل ــولـ ـج ــات ب ـش ــأن اإلذاع ـ ـ ــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة من
ّ
الفلسطينيني ّ
خريجي إذاعة الشرق األدنى.
ّ
حتى الظاهرة الرحبانية كان يحمل تبعات
ّ
مسرحيات الرحابنة،
اإلب ــداع فيها ُمـخــرج
صـ ـب ــري ال ـ ـشـ ــريـ ــف ،ال ـ ـ ــذي ك ــان ــت ص ـحــافــة
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ف ــي بـ ـي ــروت ت ـع ـتــرف بفضله
الكبير على اإلبداع الرحباني.
ّ
أنا مدين إلى الشعب الفلسطيني ألنه ضخ
فــي اليسار اللبناني التقليدي الستاليني
ثـــ ّ
ـوري ـ ـ ــة ك ـ ــان ـ ــت مـ ـ ـع ـ ــدوم ـ ــة فـ ـ ـي ـ ــه .ال ـش ـع ــب
ّ
الفلسطيني وتنظيماته الـثــريــة -ممارسة
ّ
ّ
رت الـشـيــوعـ ّـيــة في
ون ـظ ــري ــة -ه ــي ال ـتــي ثـ ــو ّ
ُلبنان وفرضت عليها تبني أجندة الكفاح
ّ
املسلح ،بعد ان كان فرج الله الحلو قد كتب
(أي بعد ث ــورة  ٣٩-١٩٣٦في
فــي عــام ّ ١٩٤٢
فلسطني)« :لقد كنا وما زلنا نقول إن نضال
ال ـعــرب فــي فلسطني ضــد الـصـهـيــونـ ّـيــة هو
نـضــال سلمي» (ف ــرج الـلــه الحلو« ،كتابات
مـ ـخـ ـت ــارة» ،ص .)٣٥ .ث ـ ـ ّـور أهـ ــل فـلـسـطــن،
ّ
اللبنانية
بعد ان ثــاروا على سطوة الدولة
الشهابية الـقــامـعــة ،لبنان بـ ّ
ّ
ـرمـتــه ،وغـ ّـيــروا
ّ
من شعارات األحــزاب والقوى التقدمية .لم
ّ
اإلصالحية
يكن اليسار اللبناني ذا النشأة
ّ
ّ
الليبرالية ينطق بلغة الثورة
الرومانسية
ُ ّ
ّ
وال ـك ـفــاح امل ـســلــح .ك ــان ج ــل مــا أراده نقوال

ال ـش ــاوي وجـ ــورج ح ــاوي بـعــد سيطرتهما
على ّ
مقدرات الحزب بالتنسيق مع موسكو
ْ
هــو الـحـصــول عـلــى مقعد نـيــابــي أو اثـنــن.
وتعامل الحزب الشيوعي اللبناني بكثير
مــن ال ـ ّ
ّ
فرنجية (املــوغــل في
ـود مــع سليمان
ّ
اليمينية) بعد انتخابه .الشعب الفلسطيني
ّ
َ
فــي لـبـنــان هــو ال ــذي ك ــان أول م ــن م ــزج بني
ّ
ّ
الشيوعية
الشيوعية وال ـثــورة ،وليس بــن
واإلصــاح الليبرالي (أي عنوان «البرنامج
املرحلي»).
لـكــن ال ـع ـتــب ،كـمــا ي ـقــول أه ــل ال ـش ــام« ،عـلــى
قــدر املـحـ ّـبــة» .ومـحـ ّـبــة الشعب الفلسطيني
تدفعني إلى املصارحة.
ً
أوال ،كيف حــدث ان محمود عـ ّـبــاس أصبح
ً
زعيمًا مقبوال للشعب الفلسطيني؟ وكيف
اتـ ـف ــق أن ق ــائ ــد جـ ـه ــاز ال ـت ـن ـس ـي ــق األمـ ـن ــي
(ال ـق ـم ـعــي ال ـق ــات ــل) م ــع الـ ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي
ّ
س ـي ـمــوت ع ـلــى األرج ـ ــح مـيـتــة طـبـيـعــيــة في
س ــري ــره ،ألن مـسـيــرة ه ــذا الــرجــل لــم تـحـ ّـرك
ســاك ـنــا ف ــي ش ـعــب عـ ّـل ـم ـنــا الـ ـث ـ ّ
ـوري ــة؟ كيف
ّ
ّ
تغيرت طبيعة القيادات الفلسطينية عبر
العقود ،وكيف سكت الشعب الفلسطيني—
ويسكت— عن موبقات حكم محمود ّ
عباس
الـ ـ ــذي ال ي ـ ـتـ ـ ّ
ـورع ع ــن اع ـت ـب ــار ن ـف ـســه ن ـتــاج
الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة فـيـمــا كــانــت آخ ــر انـتـخــابــات
ملنصب الــرئــاســة ج ــرت قـبــل أكـثــر مــن عقد.
ّ
الديمقراطية عائقًا امام
(لكن متى كان غياب
ّ
والعدو اإلسرائيلي لطغاة
تنصيب الغرب
ّ
مــن شــتــى األص ـن ــاف واألل ـ ــوان فــي بــادنــا).
هذا الرجل أتى إلى منصب رئاسة الحكومة
بـفـضــل ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي ورئ ـيــس جهاز
موساده السابق (باعتراف إفرايم هاليفي
ّ
ف ــي ك ـتــابــه «رج ـ ــل ف ــي ال ـ ـظـ ــل») ال ـ ــذي أقـنــع
الـحـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة ب ـض ــرورة اسـتـحــداث
منصب رئيس الحكومة كي يأتي محمود
ع ـ ّـب ــاس وي ـض ـعــف م ـن ـصــب ي ــاس ــر ع ــرف ــات.
ك ــان الـشـعــب الفلسطيني يـحــاكــم قـيــاداتــه،
وت ـع ـ ّـرض ــت قـ ـي ــادات فـلـسـطـيـنـ ّـيــة لــاغـتـيــال
عبر السنوات وللنقد والتعيير واإلقـصــاء
بناء على التخاذل وضعف األداء ،أما اليوم
ف ــإن عـ ّـبــاس يـقـبــع فــي مـنـصــب الــرئـيــس من
دون أي إزع ـ ــاج م ــن ق ـبــل ش ـع ـبــه .ال ب ــل هو
ّ
متنوعة،
يخدع شعبه باستمرار عبر وعود
وي ـس ـت ـعــن ب ـفــريــق م ــن امل ـه ـ ّـرج ــن (ب ـق ـيــادة
ك ـب ـيــر املـ ـه ـ ّـرج ــن) .ملـ ـ ــاذا ال ي ـج ــود الـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي ب ـبــدائــل ع ــن ع ـ ّـب ــاس ودح ــان
ويــاســر عبد ّ
رب ــهّ وصــائــب عــريـقــات وســام
ّ
فياض؟ كيف يمثل أسوأ قادة أفضل شعب؟
ّ
والفساد في شلة رام الله ال تبدو أنها تزعج
الشعب الفلسطيني .كيف حدث ان الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي يـسـتـكــن وه ـن ــاك قـ ــادة أس ــوأ
بـكـثـيــر م ــن أح ـمــد ال ـش ـق ـيــري والـ ـح ــاج أمــن
ّ
الحسيني (على عالته) ينطقون باسمه؟
ّ
ث ــانـ ـي ــا ،كـ ـي ــف ح ـ ــدث ان لـ ــوثـ ــة ال ـط ــائ ـف ــي ــة
انتقلت إل ــى الـشـعــب الفلسطيني؟ فــي عــام

كيف حدث أن محمود ً
ّ
عباس أصبح زعيمًا مقبوال
للشعب الفلسطيني؟

 ،١٩٢٠ط ـلــب ال ـق ــائ ــد ال ـص ـه ـيــونــي ،حــايـيــم
وايزمن ،بعد زيارة إلى فلسطني ،من مكتب
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـحــركــة ال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة وضــع
ّ
خ ــط ــة ش ــام ـل ــة مل ــواجـ ـه ــة الـ ــرفـ ــض ال ـع ــرب ــي
ّ
ُ
ّ
ل ـل ـص ـه ـي ــون ــي ــة .ووضـ ـ ـع ـ ــت الـ ـخ ــط ــة وجـ ــاء
ف ــي ب ـنــدهــا ال ـ ـسـ ــادس« :ال ـع ـم ــل ع ـلــى إثـ ــارة
ّ
واملسيحيني» .وكيف
الشقاق بني املسلمني
ّ
تعامل الشعب الفلسطيني مع هذه الخطة
ّ
الصهيونية الخبيثة؟ باشر منذ إعالن وعد
ّ
«بلفور» وتــســرب النوايا الخبيثة للحركة
ال ـص ـه ـي ــون ـ ّـي ــة عـ ـل ــى إن ـ ـشـ ــاء «ال ـج ـم ـع ـ ّـي ــات
اإلسـ ــامـ ـ ّـيـ ــة-امل ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ـ ّـيـ ــة» ف ـ ــي ك ـ ــل أنـ ـح ــاء
ّ
العدو.
فلسطني لتفويت الفرصة على خطط
أصـ ّـر الشعب الفلسطيني على نبذ الفرقة
الـطــائـفـ ّـيــة ال ـتــي ح ــاول ال ـع ـ ّ
ـدو اسـتـغــالـهــا.
أم ــا ال ـي ــوم ،ف ــإن الـشـعــب الفلسطيني تحت
االح ـتــال وف ــي املـخـ ّـيـمــات أصـبــح يحتضن
ّ
ّ
ّ
املتزمتة،
والجهادية
السلفية
أكثر العقائد
وأص ـب ــح الـكـثـيــر م ــن ال ـش ـعــب الفلسطيني

ّ ٌ
ٌ
واحد من الزمن على وعد بلفور (أ ف ب)
سيمر قرن
في العام المقبل

ّ
املسيحيني وضد
يقبل بفكرة التكفير ضد
ّ
الشيعة .كــان الشعب الفلسطيني الـخــاق
ّ
يصر على
فــي العشرينيات والثالثينيات
س ـم ـ ّـو ال ـق ـضـ ّـيــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة وي ـم ـ ّـي ــز بني
اليهود والصهاينة (حتى الحاج أمني كان
يقول بذلك قبل ترحيله مــن فلسطني) ،أما
ّ
الفلسطينيني (القادة
اليوم فــإن هناك بني
والعناصر) َمن ّ
يتحدث بلغة «احفاد القردة
ّ
والخنازير» .ولقد سألتني زميلة أميركية
ّ
ك ــان ــت تـ ـ ـ ّ
ـدرس ف ــي مـ ـ ــدارس غ ـ ــزة ق ـبــل نحو
عقد عــن أفضل الـطــرق للتعامل مــع نزعات
ّ
ّ
ّ
مذهبية ضد الشيعة بني الطلب،
طائفية
ألن ذلــك أثــار امتعاضها .اذكــر فــي سنوات
الطفولة ان الشعب الفلسطيني فــي لبنان
ً
ك ــان م ـث ــاال لـلـتـضــامــن ال ـع ـل ـمــانــي الــوطـنــي
ّ
بـعـيـدًا ع ــن أي ح ـ ــزازات طــائ ـفــيــة ،وك ــان في
مـنــأى عــن ال ـصــراعــات الـطــائـفـ ّـيــة البغيضة
ً
في لبنان .الشعب الفلسطيني بــات معقال
ّ
الوهابية التي تتقاطع مع املصالح
لعقائد
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ـ ّـي ــة .وهـ ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـق ــائ ــد ال ــدي ـن ـ ّـي ــة
ّ
ّ
العدو
املتزمتة لها تاريخ عريق من مهادنة
ّ
اإلســرائـيـلــي .عـبــدالـلــه ع ــزام ك ــان يـجــول في
ّ
اإلسالمية لتجنيد الشباب اإلسالمي
الدول
ملحاربة الجيش السوفياتي في أفغانستان
ف ـي ـم ــا لـ ــم ي ـ ـشـ ــارك م ـ ـ ـ ّـرة فـ ــي ال ـت ـع ـب ـئ ــة ضــد
االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ه ــل ه ـجــر الـشـعــب
الفلسطيني رســالــة ج ــورج حـبــش واخـتــار
ّ
ً
بدال عنها رسالة عبد الله عزام وصحبه من
ّ
املشعوذين الدينيني؟
ثالثًا ،مــا هــذه الـظــاهــرة الـتــي ب ــدأت تنتشر
ّ
الفلسطينية؟
في رام الله إلى باقي األنحاء
َم ــن زرع ع ـق ـيــدة الــاع ـنــف وقـ ــرع الـطـنــاجــر
ال ـن ـحــاسـ ّـيــة كــوس ـي ـلــة وحـ ـي ــدة لــاحـتـجــاج
ّ
العدو اإلسرائيلي؟ متى كــان املجتمع
ضد
الفلسطيني حاضنًا لفكر التخاذل والهوان
ّ
يساريون
والتساهل مــع ع ــدوان إســرائـيــل؟
ّ
ّ
يتجمعون ويقرعون الطناجر
فلسطينيون
ـادت به
فــي رام ال ـلــه؟ هـ ّـل ه ـ ُـذا أف ـضــل مــا ج ـ ّ
ـاريــن املـسـتـحــدثــن املـتــأثــريــن
قــريـحــة الـيـسـ
بعقيدة اليسار العربي اليميني الذي يرسل
م ـنــدوبــن ع ـنــه إل ــى م ـهــرجــان ال ـج ـن ـ ّ
ـادريــة؟
ّ
ّ
الفلسطينية تتنافس في
املنظمات
كــانــت
ّ
ّ
إيـ ــاء ال ـك ـفــاح امل ـســلــح األولـ ــويـ ــة الـعـظـمــى،
وأحيانًا الوحيدة ،لتحرير كل ُفلسطني .وقد
منظمة التحرير امل ّ
ّ
ّ
عدل في عام
كرس ميثاق
( ١٩٦٨قـبــل تعديله مــن قـبــل بـيــل كلينتون
وصـهــايـنــة أم ـيــركــا) اإلج ـم ــاع الفلسطيني
ع ـلــى ضـ ـ ـ ُـرورة ال ــدف ــاع ع ــن فـلـسـطــن ب ـ ّقـ ّـوة
ّ
الـكـفــاح امل ـســلــح .أم ــا اآلن ،فـقــد ب ــات مثقفو
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي وقـ ـي ــادات ــه ي ـت ـبــارون
فــي مـســايــرة ُصهاينة الـغــرب فــي املجاهرة
ّ
بنبذ العنف املسلح بكل أشكاله ،حتى ولو
ّ
كــان فــي حــالــة الــدفــاع عــن النفس .م ــاذا حل

ّ
السياسية للشعب الفلسطيني؟
بالثقافة
ّ
ّ
َمن ُلوثها بلوثة الليبرالية املقيتة الوافدة
من أنظمة الخليج ومن مركز «صابان» في
فرعه القطري ،أو من دكاكني أنظمة الخليج
فــي مدينة واشـنـطــن؟ هــل أن قــرع الطناجر
االح ـت ـج ــاج ـي ــة ب ـ ــات الـ ـس ــاح األمـ ـض ــى فــي
مــواجـهــة عـنــف ال ـع ـ ّ
ـدو؟ أل ــم ي ـجـ ّـرب الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي وس ـي ـلــة الــاع ـنــف ب ــن أع ــوام
ومنتصف الستينيات عند انطالق
١٩٤٨
الـ ـكـ ـف ــاح ُامل ـ ـسـ ـ ّـلـ ــح؟ ال ـ ــم ي ـت ـخ ـ ّـص ــص الـ ـع ـ ّ
ـدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي ق ـت ــل وج ـ ـ ــرح اآلالف مــن
منتهجي الكفاح الالعنفي بني العرب (راجع
ّ
األحقيون»)؟
كتاب بني موريس« ،الضحايا
ّ
رابـ ـع ــا ،م ـ ــاذا حـ ــل بــال ـت ـضــامــن األمـ ـم ــي مــع
ّ
الـقـضـ ّـيــة الـفـلـسـطـيـنــيــة؟ مــن حــاســب قـيــادة
ّ
التاريخية التي باسم «القرار
حركة «فتح» ُ
الـفـلـسـطـيـنــي امل ـس ـت ـق ــل» —وال ـ ـ ــذي ل ــم يكن
ّ
مـسـتـقــا يــومــا ت ـحــت ق ـي ــادة يــاســر عــرفــات
ّ
قضية
أو تحت قـيــادة خلفه— على عزلها
شعب فلسطني عن العرب وشعوب العالم؟
كــان الشباب العربي والعاملي يتقاطر إلى
ّ
ّ
الفلسطينية في األردن وفي لبنان
املخيمات
ّ
لـتـقــلــي ال ـ ّت ــدري ــب ع ـلــى ال ـس ــاح ل ـكــن ق ـيــادة
«ف ـت ــح» ن ــف ــرت وأبـ ـع ــدت ال ـت ـعــاطــف الـعــاملــي
ألنها تـ ّ
ـورطــت في مشروع إجهاض الثورة
ّ
الـفـلـسـطـيـنــيــة .ه ـ ّـل الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ال
ّ
شعبيًا من دول
يريد اليوم ان يتلقى تأييدًا
ّ
الفلسطينية
الـعــالــم؟ هــل ق ـيــادات الـقـضـ ّـيــة
(مــن «حـمــاس» و«فـتــح») تكتفي بالتحالف
مع أسوأ األنظمة على وجه األرض مكتفية
بما تلقاه من فتات مالي من هــذه األنظمة
ّ
املعادية للشعب الفلسطيني؟ وملــاذا تتنكر
ّ
ّ
الفلسطينية للمتضامنني
الوطنية
الحركة
واملـنــاضـلــن مــن أج ــل فـلـسـطــن؟ هــل ارتـفــع
ص ــوت ف ــي غ ــزة لـحـفــظ الـجـمـيــل ل ــ«ســامــي
ش ـ ـهـ ــاب» ال ـ ـ ــذي خ ــاط ــر ب ـح ـي ــات ــه مـ ــن أج ــل
تقوية صمود املقاومة في غزة؟ هل تخجل
«حماس» بالتأييد الــذي لقيته من «سامي
ّ
شهاب» ومــن أرسله ألسباب تتعلق بلوثة
ّ
الطائفية التي نتجت عن ارتهانها ألنظمة
الـخـلـيــج؟ وإذا كــانــت «ح ـم ــاس» ّ ال تــريــد ان
تـتـحــالــف مــع إيـ ــران —وهـ ــذا حــق ـهــا— فهل
أنظمة الخليج هي بديل أفضل؟ هل ّ
أي من
ّ
العدو
أنظمة الخليج يناصب الـعــداء ضــد
اإلســرائـيـلــي فيما يـجــاهــر ق ــادة ال ـعـ ّ
ـدو بــأن
أنظمة الخليج باتت في محور واحد معه؟
خ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا ،مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ض ـ ـ ـعـ ـ ــف ووهـ ـ ـ ــن
الـنـضــال الفلسطيني هــو تـحــويــل النضال
الفلسطيني إل ــى م ـجـ ّـرد تـعــاطــف عــن بعد.
ك ـي ــف ي ـم ـك ــن أن ي ـص ـب ــح ع ـ ـنـ ــوان ال ـن ـش ــاط
الفلسطيني الشبابي هــو «املـقــاطـعــة» (أي
ّ
أهميتها.
مقاطعة البضائع واألفــراد) ،على
لكن «املقاطعة» هي عنوان مقبول لألجانب،

