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فلسطين ليست الدعوة إلى المقاطعة الشعبية النتخابات الكنيست اإلسرائيلي بالحدث
الجديد ،لكن انتشارها رغم كل محاوالت التضييق عليها ،ومن ثم انضمام عدد من مؤيدي
األحزاب العربية إليها ،سواء قبل موسم االنتخابات أو خالله ،يبدو بالغ األهمية في دالالته.
صحيح أن خلف اتساع دائرة المقاطعة يكمن عجز األحزاب العربية إال عن جني اإلخفاقات
المتتالية ،ومراكمة خيبات األمــل ،وضعف قدرتها على إحــداث تغيير ُيذكر ُفي واقع
فلسطينيي الــ .48وصحيح كذلك أن الحملة األخيرة قد تكون مجرد محاولة تضاف إلى
المحاوالت السابقة .إال أن المهم ،ازدياد األصوات الداعية إلى إعادة النقاش بشأن الصراع إلى
مركز الدائرة ،أي :الوجود!

وهم التفرقة بين «اليمين» و«اليسار
حيفا المحتلة ــــ أحمد خليفة

ّ
الوعي الفلسطيني يجدد نفسه

اتساع «المقاطعة الشعبية»
النتخابات الكنيست
بيروت حمود
قـ ـب ــل أربـ ـ ـع ـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،رف ـ ـ ــض «املـ ــركـ ــز
الجماهيري» في مدينة باقة الغربية
استضافة حفل إطالق كتاب وليد دقة،
األسير في سجون العدو اإلسرائيلي
منذ  32عامًا .واألخير ،باملناسبة ،ابن
هذه املدينة نفسها التي سيستضيف
«امل ـ ــرك ـ ــز» ف ـي ـه ــا ،غ ـ ـدًا الـ ـسـ ـب ــت ،ث ــاث
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات هـ ـ ـ ــي :رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـس ــاب ــق إي ـ ـهـ ــود أومل ـ ـ ـ ـ ــرت ،والـ ـن ــائ ــب
ال ـس ــاب ــق ل ــرئ ـي ــس «جـ ـه ــاز الـعـمـلـيــات
الخارجية الخاصة» (املوساد) رام بن
ب ــاراك ،وعضو الكنيست أيمن عــودة،
ف ــي ل ـق ــاء ُي ــدع ــى «ال ـس ـب ــت ال ـث ـقــافــي»،
وذلـ ــك ف ــي إطـ ــار ف ـعــال ـيــات انـتـخــابــات
الكنيست الـ.21
مـ ــا لـ ــم يـ ـك ــن غ ــريـ ـب ــا ،هـ ــو املـ ـع ــارض ــة
الواسعة من جانب فلسطينيي ال ـ 48
لعقد هذا اللقاء؛ إذ أعلنوا أن تظاهرة
ُ
م ـ ـنـ ــددة س ــت ـن ـظ ــم فـ ــي سـ ــاعـ ــة عـ ـق ــده.
ُ
أم ــا ال ـغ ــري ــب ،ف ـهــو ت ــراج ــع عـ ــودة عن
ُ
املشاركة (استبدل به عضو الكنيست
عيساوي فريج من حزب «ميرتس»)،
ُ
الذي نظر إليه على أنه «ازدواجية في
ً
املعايير» ،ألن الرجل أصال مع «الحوار
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ـ ـ ـ ـ ـ ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي» ،وه ــو
نفسه يـشــارك فــي الـبــرملــان إلــى جانب
ك ــل ال ـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب اإلســرائ ـي ـل ـيــن،
ســواء فــي زمــن حكومة إيـهــود أوملــرت
أو بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو .ل ــذل ــك ،انـتـقــده
الـبـعــض ألنــه ص ـ ّـرح بــإلـغــاء مشاركته
ع ـ ـلـ ــى صـ ـفـ ـحـ ـت ــه الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ع ـل ــى
«فــايـسـبــوك» باللغة الـعــربـيــة فـقــط ،ال

العبرية ،عازين ذلــك إلــى أنــه «يخشى
خـ ـس ــارة أص ـ ـ ــوات امل ـق ـت ــرع ــن ال ـي ـهــود
الـ ــذيـ ــن يـ ـعـ ـط ــون أصـ ــوات ـ ـهـ ــم ل ـل ـحــزب
الشيوعي اإلسرائيلي عادة».
على املقلب اآلخ ــر ،يـبــدو أن «الحملة
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة مل ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــة ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الـكـنـيـســت الـصـهـيــونــي» ب ــدأت ت ـ ّ
ـؤرق
األحــزاب العربية األربعة («التجمع»،
«ال ـج ـب ـه ــة»« ،اإلس ــامـ ـي ــة»« ،ال ـعــرب ـيــة
للتغيير») املـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات
اإلسرائيلية في قائمتني منفصلتني.
عماد الحملة ،باألساس ،حركة «أبناء
الـبـلــد» ،الـتــي تــدعــو منذ أربـعــن عامًا
للمقاطعة ،وتشارك فيها أيضًا حركة
«ك ـفــاح» وشــابــات وشـبــان مستقلون،
وحركات طالبية فلسطينية وعربية.
إذًا ،فكرة الدعوة إلــى املقاطعة ليست
بالحدث الجديد ،لكنها هذه املرة أكثر
انـتـشــارًا واس ـت ـفــزازًا ألح ــزاب السلطة،
ألن خ ـط ــاب ـه ــا وص ـ ــل إل ـ ــى م ـش ــارك ــن
وكـ ــوادر حــزبـيــة ســابـقــن بــاتــوا الـيــوم
على رأس الداعني إلى املقاطعة.
ما ُي ّ
ميز «الحملة الشعبية» هذه املرة،
ف ــي رأي ال ـق ـي ــادي ف ــي «أبـ ـن ــاء الـبـلــد»
مـحـمــد ك ـنــاع ـنــة« ،ح ـج ــم ال ـت ـفــاعــل مع
املوقف الوطني الداعي إلى املقاطعة».
يقول كناعنة إن «الحملة الحالية لم
تعد حملة أبناء البلد فقط ،بل ينشط
فيها كادر شبابي ،من صبايا وشباب
مــن الــداخــل الفلسطيني ومــن القدس
والـ ـضـ ـف ــة والـ ـشـ ـت ــات وم ـ ــن مـخ ـي ـمــات
اللجوء ،على قاعدة أننا جميعًا أبناء
ُ
فـلـسـطــن ،فـيـمــا تـضـفــي امل ـشــاركــة في
الكنيست عـلــى الـكـيــان الـقــائــم عليها

شرعية واعترافًا!».
وب ـم ــا أنـ ــه ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات الـكـنـيـســت
الـ ـ ـ ـ ــ 20عـ ـ ــام  2015ص ـ ـ ـ ّـوت ن ـح ــو 500
أل ــف فـلـسـطـيـنــي ل ــ«ال ـقــائ ـمــة الـعــربـيــة
املشتركة» ،فاالستنتاج أن هناك نصف
الفلسطينيني فــي ال ــداخ ــل تـقــريـبــا لم
يصوتوا (مجمل عدد الذين يحق لهم
االقتراع  900ألف) .على هذه الخلفية،
يرى الناشط في الحملة ،رأفت جمال،
أن «مقاطعة هؤالء تأتي من منطلقات
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة» ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا فـ ـ ــي ح ــدي ـث ــه
إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» أن «ه ـن ــاك مـقــاطـعــن
مبدئيني من الذين يــرون أنهم ليسوا
جـ ــزءًا م ــن ه ــذا ال ـك ـيــان وال يـعـتــرفــون
بشرعيته وببرملانه ،ويدعون النواب
العرب إلى الخروج من الكنيست» .أما
النوع الثاني من املقاطعني هــذه املرة
ت ـحــدي ـدًا ،فـهــم أول ـئ ــك «ال ــذي ــن مـنـحــوا
ثقتهم في السابق لــأحــزاب العربية،
لكنهم اكتشفوا فشلها وعـجــزهــا عن
تحقيق تطلعاتهم السياسية ...الجزء
األخ ـي ــر نـسـبــة ضـئـيـلــة ال ي ـصـ ّـوتــون،
لكونهم غير مبالني أســاســا بتقلبات
الحياة السياسية».
ه ـنــد س ـل ـمــان ه ــي أي ـض ــا نــاش ـطــة في
ال ـح ـم ـلــة .ت ـع ــزو س ـل ـمــان ع ـ ــزوف جــزء
كبير عن ممارسة «حق» االقتراع إلى
أن ال ـف ـئــة ال ـك ـب ــرى م ــن ه ـ ــؤالء «ف ـقــدت
الثقة بالقيادة الحالية ،وبــاألمــل في
قيمة التصويت وجــدواه في تحصيل
الحقوق ونيل املـســاواة ضمن خطاب
امل ـ ــواط ـ ـن ـ ــة» .ولـ ـك ــونـ ـه ــا اب ـ ـنـ ــة ب ــادي ــة
ف ـل ـس ـطــن ،تـشـيــر إل ــى أن ه ـن ــاك نحو
 115ألـ ـ ــف ص ــاح ــب حـ ــق اقـ ـ ـت ـ ــراع فــي

ما ُي ّ
ميز الحملة هذه المرة «حجم التفاعل مع الموقف الداعي إلى المقاطعة»

ما ُي ّ
ميز «الحملة الشعبية»
هذه المرة حجم التفاعل
مع دعوة المقاطعة
النقب ،وأكثر من ثلث هؤالء يسكنون
ف ــي ق ــرى غ ـيــر م ـع ـتــرف ب ـه ــا ،ح ـيــث ال
ً
ت ــوج ــد أص ـ ــا م ـ ــدارس وال ص ـنــاديــق
اقـتــراع وال بنى تحتية .تقول سلمان
ُ
لـ«األخبار»« :هنا الكوميديا السوداء،
حـيــث مــواط ـنــون يـحــق لـهــم املـشــاركــة
في ما يسمى العملية الديموقراطية،
لـ ـك ــن ال يـ ـح ــق لـ ـه ــم ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
مسكن وأمن وعيش كريم ،وهي طبعًا
مسائل يحددها أولئك الجالسون في
البرملان».
وب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ــذيـ ــن ُيـ ـص ــوت ــون،

تـشـيــر إل ــى أن ه ـنــاك «ف ـئ ــات منتمية
إل ــى األحـ ــزاب ،ومتصلة بشكل قريب
مـ ـ ــن سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــرم االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي،
املــرتـبــط ب ــدوره بشبكة مــن الـعــاقــات
االجـتـمــاعـيــة والـعــائـلـيــة للمترشحني
لشغل مـنــاصــب بــرملــانـيــة» .بــاإلضــافــة
إلى هؤالء ،توجد «فئة من األشخاص
غ ـيــر امل ـق ـت ـن ـعــن ب ـف ـكــرة الـ ـج ــدوى مــن
امل ـش ــارك ــة ف ــي الـكـنـيـســت ،وق ـ ــدرة ذلــك
على إحداث تغيير».
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذلـ ــك ،إذا ك ــان املـقــاطـعــون
ي ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــون عـ ـ ـ ـ ـ ــددًا ال بـ ـ ـ ـ ــأس ب ـ ـ ــه م ــن
فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،48ف ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــاذا ل ــم
ي ـس ـت ـط ـي ـع ــوا ف ـ ـ ــرض خـ ـط ــابـ ـه ــم ك ـمــا
ت ـفــرض أح ـ ــزاب الـكـنـيـســت خـطــابـهــا؟
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى رأف ـ ـ ــت ،ال شـ ـ ّـك ف ــي أن
األحزاب «نجحت في إيصال خطابها
إلى أوساط كبيرة في الداخل .الحزب

ال ـش ـيــوعــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ي ـن ـشــط منذ
ق ـي ــام دول ـ ــة االح ـ ـتـ ــال ،واس ـت ـط ــاع أن
يـسـتـقـطــب ف ـئ ــات ك ـث ـي ــرة» .ويـضـيــف:
«ح ـم ـلــة مـقــاطـعــة الـكـنـيـســت ،بـخــاف
األحزاب ،حملة غير ّ
ممولة ،كذلك فإن
نــاشـطـيـهــا مـتـطــوعــون غـيــر مـفــرغــن،
بينما الـتـنـظـيـمــات الـحــزبـيــة املـمـ ّـولــة
ـواد وم ـقـ ّـار في
تتيح إنـشــاء ف ــروع ون ـ ٍ
الجامعات والبلدات العربية».
ُ
قـ ــد ي ـ ـتـ ــذرع كـ ـث ــر مـ ــن املـ ـش ــارك ــن فــي
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،س ـ ـ ــواء بـ ــاالق ـ ـتـ ــراع أو
ب ــالـ ـت ــرش ــح ،ب ــأن ــه مـ ــا مـ ــن ب ــدي ــل مــن
الكنيست لتحصيل الحقوق املرتبطة
بــاملــواطـنــة ،أو أن «الـنـضــال البرملاني
ال ُيلغي ُطرقًا أخــرى» .وهذه ُ
الحجج،
بــالـنـسـبــة إلـ ــى ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى حملة
املقاطعة ،مــرفــوضــة؛ إذ يؤمنون بأن
ال ـشــارع هــو مــن ُي ـقــرر .هـنــا ،تستذكر
ه ـن ــد «م ـخ ـط ــط بـ ــرافـ ــر» ال ـت ـه ـج ـيــري:
«نـ ـض ــال أبـ ـن ــاء ش ـع ـب ـنــا ف ــي ال ــداخ ــل،
وح ــراك الـشــارع هــو مــا جعل سلطات
االحتالل ّ
تجمد املخطط» .وتستدرك:
«ب ـ ـعـ ــد ت ـج ـم ـي ــد املـ ـخـ ـط ــط زاد ع ــدد
ال ـن ــواب ال ـع ــرب ،لـكــن ارت ـف ـعــت وتـيــرة
هــدم البيوت ،وازداد عــدد املخططات
الـتـهـجـيــريــة والـتـهــويــديــة فــي الـنـقــب،
وع ـلــى رأس ـهــا مـخـطــط (ســديــه بــريــر)
الـ ـه ــادف إلـ ــى اس ـت ـخ ــراج ال ـفــوس ـفــات
ع ـل ــى حـ ـس ــاب ت ـه ـج ـيــر ق ـ ــرى ال ـف ــرع ــة
ً
فضال عن ّ
مد سكة القطار
والزعرورة،
لربط املستوطنات بشبكة مواصالت،
دون م ــراع ــاة لـلـسـكــان الفلسطينيني
ً
كأنهم غير مرئيني أصال».
وبما أن االحتالل ّ
حول أراضي الرعي

فـ ــي الـ ـنـ ـق ــب إلـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق ت ــدريـ ـب ــات
ومـ ـنـ ـش ــآت ع ـس ـك ــري ــة م ـغ ـل ـق ــة ضـمــن
س ـ ـيـ ــاسـ ــة م ـ ـحـ ــاربـ ــة ط ـ ــاب ـ ــع الـ ـحـ ـي ــاة
الـ ـب ــدوي ــة ،وب ـم ــا أن ت ــرب ـي ـ ّـة امل ــواش ــي
أصـ ـبـ ـح ــت مـ ـع ــان ــاة وم ـ ـشـ ــقـ ــة ،وهـ ــدم
الـبـيــوت وحـظــائــر املــاشـيــة فــي النقب
صار هو السائد من دون أن يستطيع
أحد من النواب العرب إيقاف معاناة
السكان هناك ،ترى هند أن «التحديات
كثيرة ،ولكن في النهاية هذه أرضنا،
ّ
نستردها ،وبالتأكيد ليس
وعلينا أن
بـتـبـيـيــض وجـ ــه االحـ ـت ــال وإع ـطــائــه
الشرعية بتلك املشاركة».
أيضًا ،شارك في الحملة فلسطينيون
ُم ّ
هجرون من مختلف أماكن لجوئهم.
أهـ ـمـ ـي ــة ه ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ب ـ ــن ف ـئ ــات
املجتمع الفلسطيني تكمن ،فــي رأي
الـ ـش ــاب ن ـض ــال خ ـل ــف ،ف ــي «ض ـ ــرورة
كسر الحواجز النفسية واالجتماعية
وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي زرعـ ـه ــا االح ـت ــال
بـهــدف تفتيت القضية الفلسطينية
إلى قضايا مجتمعات منفصلة يمكن
اح ـ ـتـ ــواؤهـ ــا بـ ـسـ ـه ــول ــة» .وخـ ـل ــف هــو
رئيس «النادي الثقافي الفلسطيني»
فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت.
يـقــول« :صحيح أن هــذا الـتــواصــل لن
ّ
يغير  71عامًا من التهجير والتشتيت
ّ
بكبسة زر ،لكنه بالتأكيد فعل تراكمي
ُي ـض ــاف إل ــى ك ــل املـ ـح ــاوالت الـســابـقــة
ال ـ ـتـ ــي هـ ــدفـ ــت وت ـ ـه ـ ــدف إل ـ ـ ــى إع ـ ـ ــادة
بـنــاء الـهــويــة الفلسطينية املناهضة
لـ ــاس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار» .لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،يـ ـنـ ـظ ــر إلـ ــى
الـتــواصــل كــ«حــاجــة وفــرصــة للتعرف
أكـثــر إلــى واق ــع املجتمع الفلسطيني

ف ــي مـخـتـلــف س ــاح ــات وج ـ ـ ــوده ،بعد
عقود من التغييب والتنفير املتعمد
ٍ
م ـ ــن الـ ـصـ ـه ــايـ ـن ــة وب ـ ـعـ ــض أع ــوانـ ـه ــم
الفلسطينيني».
إذًا ،الحاجة إلى التواصل تنبع ،وفق
ن ـض ــال ،م ــن «اك ـت ـس ــاب امل ـع ــرف ــة الـتــي
تساهم في تثبيت الوعي الفلسطيني
امل ـ ـت ـ ـجـ ــدد ف ـ ــي فـ ـه ــم الـ ـ ـ ـ ــذات وال ـ ـعـ ــدو
وطبيعة الصراع» ،األمر الذي «يسهل
الـ ـخ ــروج بــآل ـيــات مــواج ـهــة مـتـكــامـلــة
وف ـع ــال ــة ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـغ ــاي ــة الــوط ـن ـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» .وردًا ع ـل ــى أص ـ ــوات
ب ـع ــض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي الـ ــداخـ ــل،
الـقــائـلــة إن ــه لـيـ ُـس مــن حــق ال ـعــرب وال
الفلسطينيني املهجرين أن يتدخلوا
في شؤوننا ،ألنهم ليسوا هنا وغير
مدركني لواقعنا املركب ،يقول نضال:
«الظرف االستعماري اإلحاللي بطبعه
فــرض شرخًا جغرافيًا وديموغرافيًا
بــن الفلسطينيني ،لكن ذلــك ال يلغي
ح ـق ـي ـقــة أن الـ ـح ــرب ش ــام ـل ــة ض ــد كــل
الشعب الفلسطيني ،وبالتالي تجزيء
ًّ
املواجهة يحول كل منا إلى ثور أسود
سـيــؤكــل ي ــوم يــؤكــل ال ـثــور األب ـيــض».
ويضيف« :لـهــذا السبب على الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي أن ي ـع ـ ّـب ــر عـ ــن إرادت ـ ـ ــه
الخارجة عن املنظومة االستعمارية،
ألن الـ ـعـ ـم ــل ضـ ـم ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـت ــي
رسمها الـعــدو يسهل الـقـضــاء علينا
في كل الساحات ...التجارب أثبتت أن
الـقــوة الفلسطينية الحقيقية لــم تكن
يــومــا فــي عــدد املمثلني فــي الكنيست
أو غيره ،بل بالفعل املتمثل في البقاء
والصمود والحفاظ على الهوية».

َّ
جداريات المقاطعة :هكذا يسود بياض االستعمار
في أعقاب دعوات وجهتها السلطة
األحزاب العربية
الفلسطينية إلى
ُ
لإلبقاء على وحدتها قبيل تفكك
«المشتركة» ،وجد عدد من الشبان
والشابات من فلسطينيي الـ 48فرصة
للتعبير عن رفضهم المشاركة في
انتخابات الكنيستّ .رد هؤالء بالكتابة
على جدران قراهم ومدنهم ،داعين
أبناء شعبهم إلى المقاطعة ،وهو ما
أعاد إحياء النقاش حول العالقة ّ
بالحيز
العام تحت االستعمار
أم الفحم المحتلة ـــ أحمد سليط
مدينة أم الفحم
ُالفتة كبيرة مصممة بعناية عند مدخل
ُ
كتب عليها بخط كبير« :املشتركة» .تحتها كتب بخط
أص ـغــر حـجـمــا« :ال ـق ــوة الـثــالـثــة ف ــي الـكـنـيـســت» .أسـفــل

ُ
األخيرة أضيفت جملة «أبوية» تخاطب الجموع بــ«(أ)ال
تهدموا أكبر إنجازات وحدتنا» .ما سبق هو نداء وجهته
السلطة الفلسطينية إلى األحزاب العربية األربعة لإلبقاء
على وحــدتـهــا ،بعدما انسحب عضو الكنيست ،أحمد
الـطـيـبــي ،لـخــافــات عـلــى محاصصة املـقــاعــد ،ثــم تفكك
«القائمة العربية املشتركة» .ووفق ما كشفه لـ«األخبار»
مــوظــف يعمل فــي شــركــة لــإعــانــات فــي إح ــدى بـلــدات
الداخل ،فإن «السلطة هي التي ّ
مولت هذه الالفتات التي
انتشرت على مداخل أكثر من قرية ومدينة» .إال أن هذه
الدعوات ليست األولى من نوعها؛ إذ سبق للسلطة بعد
اتفاقية أوسلو أن دعت بصورة مشابهة إلى التصويت
ل ــ«ال ـي ـســار» الـصـهـيــونــي مــن أج ــل الــدفــع بــاتـجــاه «الـحــل
النهائي».
في أم الفحم ،أو «االسم الحركي لفلسطني» ،كما سماها
الشهيد ناجي العلي ،وجد شاب وشابة في تلك الالفتات
فرصة للتعبير عن رفضهم لهذا «السيرك السياسي»،
فكتبا على إح ــدى الــافـتــات« :الكنيست الصهيوني...
فـشــل ،وه ــم وتطبيع ـ ـ ـ #ق ــاط ــع» .وبـعــد أي ــام قليلة على
َ«ع ْملتهم» ،اعتقلهما عناصر شرطة االحـتــال بتهمة
ـف «ج ـهــاز األمــن
كـتــابــة «ع ـب ــارات تـحــريـضـيــة» .لــم يـكـتـ ِ
الداخلي» (الـشــابــاك) بالتحقيق معهما ،فحكم عليهما
باإلقامة الجبرية .مع ذلك ،لم يتوقف األمر عند مدخل أم
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الفحم فحسب ،بل انتشرت الكتابات في مدن وقرى عدة،
ووصل األمر إلى استغالل الجدران الواقعة بالقرب من
مراكز شرطة االحتالل حيث كتب أحدهم« :من حيفا...
صباح الخير للمقاطعني».
أثــارت هذه الكتابات نقاشات كثيرة ،بــدءًا من املشاركة
ف ــي االس ـت ـح ـقــاق االن ـت ـخــابــي والـ ـج ــدوى م ـن ـهــا ،م ــرور ًًا
باملقاطعة كخيار سياسي والبحث عن البديل ،وصوال
إل ــى «االع ـ ـتـ ــداء» ع ـلــى ال ـحـ ّـيــز ال ـع ــام م ــن ِق ـ َـب ــل شــركــات
ً
انتهاء
تربح مئات آالف ال ــدوالرات من الفتاتها ،وليس
بالجدار في املــدن والبلدات والقرى التي ُيسيطر عليها
االستعمار في األراضي املحتلة عام  .1948فلسطينيًا،
للجدار معنى مختلف يرتبط أساسًا بتقسيم فلسطني
وعزل الفلسطيني عن بقية شعبه وخنقه في غيتوهات.
أمــا تــاريـخـيــا ،فـكــان ال ـجــدار وع ـ َـاء العمل الفني املـقــاوم،
وصحيفة املقاومة إلصــدار بيانات سياسية مقتضبة،
واملنصة السريعة للفصائل ،ونافذة «من ال صوت لهم»
وال مـســاحــة ،يـعـ ّـبــرون فيها عــن أفـكــارهــم ومشاعرهم
مجانًا ،من دون أي ثمن أو اعتبار سياسي ،فيما يبقون
مجهولي الهوية ،فال يتحملون جراء كتاباتهم أي تبعات
اجتماعية أو سياسية.
لـكــن تـلــك الـكـتــابــات «الـتـحــريـضـيــة» ،ال ـتــي ن ــادت الـنــاس
باملقاطعة ،اعتبرتها األح ــزاب العربية «اع ـت ــداءات على

املـمـتـلـكــات وال ـحـ ّـيــز ال ـع ــام» ،وم ـجــرد «تـفــريــغ للمشاعر
الجدار
وأعمال صبيانية» ،علمًا أن رمزية الكتابة على ً
تختلف مــن منطقة إلــى أخــرى فــي فلسطني .فمثال مع
انـتـشــار ظــاهــرة ال ـجــداريــات أخـيـرًا فــي أم الـفـحــم ،يمكن
رؤية عناصر شرطة االحتالل يحملون فرشاة دهان أو
«سبراي» لتغطية إحدى الجداريات الوطنية في املدينة ،أو
أن ُيعتقل شاب وفتاة تحت سن الـ 18بتهمة كتابة «مواد
ُتحريضية» ،وأثناء التحقيق معهم ،وفي الليلة نفسها،
تكتب جداريات جديدة تندد بزيارة وزير الداخلية ،آرييه
درع ــي ،للمدينة ،وتــدعــو إلــى املـقــاطـعــة ،وتكتب عـبــارات
وطنية عن الشهداء واألسرى .لذلك ،يمكن اعتبار الكتابة
عـلــى الـ ـج ــدارن ت ـم ــردًا عـلــى رت ــاب ــة الـ ـش ــوارع وبـيــاضـهــا
االستعماري.
فكرة «االع ـتــداء» على ّ
الحيز الـعــام ليست جــديــدة .ففي
ّ
كل مرة تتسخ فيها شواطئ حيفا ويافا وعكا وغيرها،
يخرج من يقول« :علينا أن نحافظ على النظافة ...يجب أن
نتعلم منهم» (علمًا أنه في كل مناسبة احتفالية أو أعياد
يهودية يحتاج عمال النظافة أسبوعني لجمع النفايات
التي يتركها املستعمرون اليهود) .مع ذلك ،يبقى هناك
من يمتنع عن رمي أعقاب سجائره في شوارع تل أبيب
(فيما يرميها في قريته) التي يسكنها أكثر من مليون
مستوطن ،بحجة أن «هذا الفعل غير أخالقي هناك» ،أو

أن ُي َ
هاجم من يرسم ويكتب الجداريات بحجة املحافظة على
ّ
جدران «املدينة بيضاء» والحيز العام.
رغم أن االحتالل يمكنه أن يهدم بيوت الجميع ،ويعتدي على
األنشطة السياسية العامة ،ويمنع املظاهرات ،فيما تتآمر معه
شركات إعالنية محلية على سلب امل ــوارد والـهــواء واملساحة
ال ـعــامــة ،وت ـش ــارك فــي م ـحـ ًـاربــة م ــن يـفـكــر خ ــارج «ال ـص ـنــدوق
السياسي» ،فــإن هناك فعال من يهتم باملحافظة على الجدار
األبيض من بيانات املقاطعني! قد يصلح أن ُيسمى هذا الفعل
ّ
خال من
بـ«الهوس ببياض االحتالل» ،فالحفاظ على حيز عام ٍ
كتابات «تحريضية» يحمل ما هو أبعد من املناكفة السياسية أو
االختالف في وجهات النظر .السبب قد يكون كما يرى البعض
«إعجابًا باملستعمر األبيض املتفوق» ،ومحاولة الستيراد ًشكل
العمارة والبنية التحتية والتشبه بشكل املستوطنة ،وصوال إلى

استيراد قيم أخالقية .وللمفارقة ،تطبيق كل هذه املستوردات
يجري في مساحة َ
يمارس فيها كل ما هو غير أخالقي.
على ُهذه َالخلفية ،قد ُيسأل كيف يجب أن يكون شكل العالقة
بــن املـســتـعـ َـمــر وحـ ّـيــزه الـعــام الــواقــع أيـضــا تحت االستعمار؟
من البديهي القول إن عالقة فلسطينيي الـ  48بهذه املنظومة
االستعمارية قــامــت على اإللـغــاء ونـفــي الــوجــود الفلسطيني،
ســواء باملمارسة الفعلية التي يقوم بها الجندي ،أو بتشريع
الكنيست لـقــوانــن مثل «القومية الـيـهــوديــة» أو قــانــون «لجان
القبول» أو «الـعــودة» أو «النكبة» وغيرها .ولــذلــك ،وجــود ّ
حيز
ً
عــام تحت هــذه املنظومة ليس سـهــا .فــأيــن فلسطينيو ال ــ48
مــن الـحـ ّـيــز ال ـعــام ،فيما ُمــدنـهــم وقــراهــم وبـلــداتـهــم ليست لهم،
بل امتدادها وشكلها محكومان إلرادة املستعمر ،كذلك فإن
بيوتهم وأراضيهم ّ
معرضة دومًا للهدم أو املصادرة؟
ّ
يترك االحتالل لفلسطينيي الـ 48أي حيز عام ليتصرفوا
إذًا ،لم ً
ّ
والحي مبنية
به ،فضال عن أن عالقتهم مع الشارع واملدرسة
أساسًا على شعور باالغتراب .وفي الوقت نفسه ،يخضعون
للقوانني الـتــي تلزمهم بــدفــع ضريبة األم ــاك وكــل الضرائب
األخ ـ ــرى ،وم ــن بينها قـطــف ن ـبــات الــزع ـتــر وال ـع ـك ــوب ...لــذلــك،
النقاش الذي فتحه فعل الكتابة على الجدران قد ُيعيد تعريف
العالقة بــن الفلسطيني وحـ ّـيــزه الـعــام ،وقــد ُيسهم كما يقول
البعض في «تجاوز ،وربما إلغاء ،مساحة االغتراب التي خلقها
االستعمار».

«سـنـعـطـيـهــم حـكـمــا ذات ـي ــا وه ــم يـسـتـطـيـعــون تسميته دول ـ ــة» .ال ـك ــام لــوزيــر
األم ــن اإلســرائـيـلــي األس ـبــق ،موشيه يـعـلــون ،فــي مقابلة مــع مجلة «غلوبس»
( ،)2015/10/28حيث اقتبس تصريحات إلسحاق رابني قبل شهر من مقتله،
لخص فيها األخير رؤيته إلنهاء الصراع بإنشاء «كيان هو أقل من دولة» .قبل
هذا التصريح بأكثر من عقدينّ ،
صوت الفلسطينيون داخل األراضي املحتلة
عام  1948بنسبة تاريخية لشمعون بيريز (أكثر من  %94من مجمل العرب
الذين صوتوا) ،القتناعهم بأنه «األمــل في إقامة دولــة فلسطينية في املناطق
املحتلة عام .»67
تصويتهم كان في حقيقة األمر داعمًا لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» ،ومتماهيًا
معها في املوقف القائل بإنهاء الصراع عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة
على  %22من مساحة فلسطني التاريخية .في تلك االنتخابات ،التي ّ
صوت
فيها  77باملئة من فلسطينيي الـ( 48حاملو الجنسية اإلسرائيلية الذين ُمنحوا
«حــق» االقـتــراع) ،صعد بنيامني نتنياهو إلى الحكم ،ليأتي إثــره إيهود بــاراك،
الــذي ّ
تفجرت في عهده االنتفاضة الثانية (انتفاضة األقـصــى) ،بعدما تأكد
الفلسطينيون (الرسميون) من غاية اإلسرائيليني الحقيقية من اتفاق أوسلو.
بعد  26عــامــا ،يجد فلسطينيو الـ ــ 48أنفسهم الـيــوم أم ــام انـتـخــابــات جديدة
للكنيست الصهيوني .وبرغم كل املتغيرات اإلقليمية والفلسطينية ،لم تتغير
شعارات دعاة املشاركة في االنتخابات« :إسقاط اليمني ،والحفاظ على الوجود».
الحقيقة أن الشعار األول ال يستحق التوقف عنده كثيرًا؛ فبرغم تداول الحكم
بني «اليمني» و«الـيـســار» ،لم ّ
يتغير جوهر الفعل السياسي إلسرائيل كحالة
استيطانية :املستوطنات اتسعت ،ووتـيــرة هــدم البيوت ومـصــادرة األراضــي
ارتفعت ،فيما شنت إسرائيل حربًا على لبنان وثــاثــا على غ ــزة ...لــذلــك ،إن
جمع على إلغاء
التفرقة بني «يمني» و«يسار» في هذا السياق ،داخل مجتمع ُم ِ
الوجود الفلسطيني مع اختالف على الطريقة ،ليست إال تفرقة قائمة في مخيلة
القائل بها.
الفلسطينيني
على
أوسلو»
«إنجازات
أخطر
إن
القول
يمكن
الخلفية،
على هذه
ُ
لم تكن التفريط باألرض فقط ،بل أثر االتفاق في الوعي الفلسطيني؛ إذ أعيد
تصميمه بمأسسة الفصل بني الفلسطينيني في  67و .48أصبح هدف الفئة
األخيرة تحسني ظروفها بالتشديد على البعد الخدماتي والتطويري عبر القوى
املنصهرة في العملية السياسية اإلسرائيلية واملتمثلة في أحــزاب الكنيست،
وعلى رأسها قوائم عربية («التجمع» و«اإلسالمية») أو عربية يهودية («الجبهة
الديموقراطية للسالم واملساواة») ،وهي القوائم التي شكلت الحامل األساسي
لهذا املشروع من دون نجاح يذكر ،بل قرنت وجود الفلسطينيني في وطنهم
بوجودهم في الكنيست ،واختزلت دورها في املوضوع السياسي املركزي في
كونها احتياط األصوات لليسار اإلسرائيلي املتخيل!
في مناطق  ،1948ازداد العمل في سياق «املواطنة» ومن خالله ،على أساس أن
ُّ
القوانني التي ُت ّ
سن في الكنيست كلها صالحة مدنيًا ،أي اتخذت بحكم األغلبية
الديموقراطية (إذا ما كان يمكن اعتبار الكنيست برملانًا حقيقيًا ،والقوانني التي
تصدر عنه حالة مدنية ،والفلسطينيني املمثلني فيه أقلية عددية) ،لكن الحقيقة
أن هــذه املواطنة حالة شكلية فقط ،والدليل على ذلــك أن معظم القوانني التي
ُت ّ
سن في سياق الوجود السياسي لفلسطينيي الداخل إنما ُت ّ
شرع لضرب هذا
الوجود ،وعند االعتراض خارج «الصندوق اإلسرائيلي» دائمًا ما يكون الرد أن
«القانون ديموقراطي وقد طعنتم فيه بكل األطر القانونية املمكنة».
نتيجة ذلك كله ،مزيد من قوننة العنصرية التي تشرعنها في الشكل املشاركة
في الكنيست .لكن األخطر هو املراوحة ّفي التسويق لألسرلة كأداة يمكن بها
فقط إحــداث تأثير ،األمــر الــذي بــدأ يتسلل أيضًا إلــى أدبيات األحــزاب العربية
امل ـشــاركــة ،الـتــي بــاتــت تستعمل مصطلحات مـثــل «جـســم مــانــع» .ه ــذا املـنــاخ
السياسي يـ َ
ـواجــه حاليًا بـ«الحملة الشعبية ملقاطعة انـتـخــابــات الكنيست».
صحيح أن الــدعــوة للمقاطعة ليست األول ــى مــن نوعها ،لكن الخطاب الحالي
ُيشكل أكثر من كل سابقيه حالة رفض لذوبان الوعي الفلسطيني ،وتشكيل
بديل أخالقي وسياسي له .فهو ال يأتي ليرفض املشاركة في الكنيست فقط،
بل يرفض ما أفرزه هذا الخطاب من مسوغات استباحت الوعي الفلسطيني
لعقود طويلة باسم العقالنية والواقعية ،والتي ليست في جوهرها إال دعوات
للتسليم باألمر الواقعٌ .
واقع ّيستحوذ فيه اإلسرائيلي على كل فلسطني أرضًا
وشعبًا ووعيًا ،ويطلب فيه تعلم التعايش معه!
الحقيقة أن الجسم السياسي الوحيد اليوم الذي يعمل من خالل وعي عميق
للصراع هو حملة املقاطعة ،التي تشكل حركة «أبناء البلد» عمودها الفقري،
وهــي الـتــي ت ـنــادي بـمـشــروع ت ـحــرري للكل الفلسطيني ،مـعـبــرة عــن الطموح
الحقيقي للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة .املقاطعة ال ترفض فقط
قسم الــوالء لدولة الشعب اليهودي الــذي يقسمه  120عضو كنيست ،وإنما
هي أيضًا حالة من املواجهة املباشرة والجوهرية مع تعريف إسرائيل نفسها
بحسب «قــانــون الـقــومـيــة» كــدولــة قــومـيــة لليهود فـقــط ،فـهــي تــأتــي لـتـقــول إن
فلسطني وطن كل الفلسطينيني.
إن العمل خــارج الصندوق اإلسرائيلي ليس واقعيًا فقط ،بــل واجــب ألنه
الوحيد الكفيل بزعزعة املنظومة اإلسرائيلية والتالقي مع حركات املقاطعة
اآلخذة باالتساع ،ومحاصرة العنصرية اإلسرائيلية في كل العالم .ما عدا
ذلــك معناه االلتصاق بتكرار املـكــرر ،وممارسة املــريــح للنظام السياسي
اإلسرائيلي ،أي املعارضة الشكلية من موقع األقليةّ .أما بديله ،فهو مقاومة
هذه الهيمنة العنصرية ،وبناء مشروع جامع قادر على ذلك ،ليس تبني نهج
املقاطعة إال بوابته.

