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ور المقاومة الشعبية لفلسطين
لتفكيك حركات املقاومة الفلسطينية ،وكسب عقول تقوم برامجها على ربط أي مساعدة تنموية بالتخلي عن فكرة
وأفئدة املجتمع الفلسطيني كونه يشكل الحاضنة األقوى املقاومة والتحرر من العقل الفلسطيني واالستسالم لالحتالل
ّ
كعدو
ملجموعات املقاومة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة .ومشاريعه ،والتصالح مع اسرائيل واسقاطها

الحصول على منحة يتضمن أيضًا فحص أمني شامل في اطار ما يسمى وثيقة «( »Vettingعباس موماني ــ أ ف ب)

ب ��ال� �ق� �ي ��م وامل� � � �ب � � ��ادئ األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ف � ��ي ال� �ع� �م ��ل.
ت�ع�ن��ي وث�ي�ق��ة اإلره � ��اب األم�ي��رك�ي��ة ع�ل��ى سبيل
امل �ث��ال ،أن��ه ل��و حصل أن وق��ع ح��ادث سير أم��ام
مشروع صحي تدعمه هذه الوكالة ،وكان أحد
املصابني عنصرًا في أحد فصائل املقاومة ،فال
مثال أن قرية م��ن قرى
يجوز ع�لاج��ه .أو تعني
ً
ال �ض �ف��ة ل��ن ت�ح�ظ��ى ب�م�ن�ح��ة إلص �ل�اح ال �ش��وارع
ال��رئ �ي �س �ي��ة امل �ه �ت��رئ��ة ف �ي �ه��ا إذا ك� ��ان مجلسها
القروي مؤلفًا من أعضاء من حركة «حماس».
وهو ما حصل مع مجلس بلدية بيت لحم عام
 ،2007حيث جرى منع تمويل إصالح الشوارع
للبلدية ألن املجلس كان يضم أعضاء من حركة
«حماس».
ش ��رط ال �ح �ص��ول ع �ل��ى امل �ن �ح��ة ال ي �ت��وق��ف عند
التوقيع على وثيقة اإلره� ��اب ،ب��ل ي�ت�ع��داه إلى
فحص أمني كامل ألعضاء مجلس اإلدارة في
امل��ؤس�س��ة وط��اق��م العاملني ف��ي امل �ش��روع ضمن

وث�ي�ق��ة ُت�س�م��ى « ،»Vettingوه ��ذه األس �م��اء يتم
فحصها لدى مخابرات االحتالل ،ولدى أجهزة
السلطة األمنية في رام الله ،وإذا كان من بينها
اسم واحد له تاريخ نضالي أو ميول سياسية
إلحدى فصائل املقاومة يرفض املشروع.

برامج تجفيف منابع املقاومة
م��ن خ�ل�ال اس �ت �ع��راض ب�س�ي��ط وس��ري��ع ل�ب��رام��ج
الديموقراطية والحكم املحلي واإلعالم وسيادة
ال�ق��ان��ون وإدارة ال�ن��زاع��ات ،يظهر م��دى اهتمام
املؤسسة األميركية ببناء مجتمع فلسطيني
ي �س �ع��ى ل �ل �س�لام م ��ع ال� �ع ��دو اإلس��رائ �ي �ل��ي على
أس � ��اس ح ��ل ال ��دول� �ت�ي�ن ،وت �ق �ل �ي��ل أه �م �ي��ة ف �ك��رة
التحرير والعمل الوطني املسلح على بناء دولة
فلسطينية حرة.
ف��ي ج��ان��ب ال �ح �ك��م امل �ح �ل��ي ،ي�ص�ن��ف ال�ق��ائ�م��ون
ع �ل��ى امل��ؤس �س��ة ف ��ي م��وق�ع �ه��م اإلل �ك �ت��رون��ي في

المخيمات خارج المنطقة الخضراء
يبقى السؤال األهم ،هل نجحت «يو أس إيد» في
تحويل كافة مناطق الضفة الغربية إل��ى مناطق
خ �ض ��راء غ �ي��ر ق � ��ادرة ع �ل��ى إن �ت ��اج أو اح�ت�ض��ان
حركات مقاومة أو مقاومني ،خصوصًا بعد أن
ً
يصبح مناضل أو أسير سابق عامال كحارس
في ملهى ليلي في رام الله؟
ب��ال�ط�ب��ع ،ال تستطيع ت�ل��ك ال �ب��رام��ج ت�ح��وي��ل كافة
املناطق إلى مناطق خضراء ،ولعل أهم تلك املناطق
التي قاومت فكرة التحول إلى منطقة خضراء هي
املخيمات الفلسطينية ،ولذلك يعمل االحتالل ،ومن
خ�لال التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية،
على التصفية الجسدية املباشرة للمقاومني ،ألنه
يرى أن سياسات كسب العقول والقلوب لم تجد
نفعًا في املخيمات ،وهو ما حصل خالل األسابيع

املاضية التي تم فيها اغتيال أربعة مقاومني ،ثالثة
منهم اس�ت�ش�ه��دوا خ�لال اق�ت�ح��ام مخيم قلنديا،
والرابع أثناء اشتباكات األهالي في مخيم عسكر
مع قوات األمن الفلسطينية.

برامج مكافحة «التمرد» ،أي املقاومة ،ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بخطة سالم فياض (عباس موماني ــ أ ف ب)

ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وق �ط��اع غ��زة امل�ش��ارك��ة املدنية
ض� � ��رورة ل �ل��دول��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ذات ال�ح�ك��م
الرشيد ،وذلك استجابة لتوقعات واحتياجات
امل��واط�ن�ين ،وتسعى ه��ذه ال�ج�ه��ود إل��ى توسيع
وزي ��ادة نطاق ال��دع��م للحل القائم على أس��اس
الدولتني وبناء الزخم لصالح السالم .ويتوافق
ه��ذا م��ع م��ا ورد ف��ي خ�ط��ة س�ل�ام ف �ي��اض لبناء
الدولة والتي تتحدث عن حل الدولتني وإنهاء
االح�ت�لال والحرية وتقرير املصير دون تطرق
لحق العودة.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�إع�ل�ام ال� ��ذي ي �ع��د أداة مهمة
ف��ي دع ��م امل �ق��اوم��ة وامل �ق��اوم�ين وت��رس�ي��خ فكرة
التحرير ،فإن رؤية الوكالة األميركية تقوم على
أن قطاع اإلع�لام الفلسطيني يواجه تحديات
ك�ب�ي��رة ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ال �ت��أث �ي��رات غ�ي��ر املتوقعة
للمناخ السياسي غير املستقر ،واملقصود هنا
ال�خ�لاف ب�ين حركتي «ف�ت��ح» و«ح �م��اس» ،وما
يترتب على ذل��ك من آث��ار وم��واق��ف وتحديات،
ل� �ك ��ن ب� ��ال� ��رغ� ��م م � ��ن ه � � ��ذه ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ،وه � ��ذا
ب�ح�س��ب ال��وك��ال��ة ،ف�ق��د اس�ت�ط��اع ق �ط��اع اإلع�ل�ام
الفلسطيني إثبات نفسه وقدرته على التكيف
وإرس� � ��اء األرض� �ي ��ة ال �خ �ص �ب��ة ل�ت�ن�م�ي��ة اإلع �ل�ام
املستقل وامل �ت �ع��دد ،ال ��ذي ال ي��رى ف��ي اس��رائ�ي��ل
ع � � ��دوًا ب� ��ل ش ��ري� �ك ��ًا ي �س �ع��ى ل� �ل� �س�ل�ام ،وي� � ��روج
ل �ح��ل ال��دول �ت�ي�ن م ��ن خ �ل�ال خ �ط��اب��ه ل�ل�ج�م�ه��ور
الفلسطيني.
الركن الثالث في القضاء على منابع املقاومة
واملجتمع الحاضن لها يأتي من خ�لال برامج
امل �ص��ال �ح��ة وإدارة ال � �ن� ��زاع� ��ات ،ح �ي��ث ت�س�ع��ى
ت �ل��ك ال �ب��رام��ج ف ��ي ال �ض �ف��ة وال �ق �ط��اع ل�ل��وص��ول
إل ��ى ج�م�ي��ع ال �ن ��اس وامل �ج �م��وع��ات ال �ت��ي تمثل
املجتمع املحلي ،وجمعها ح��ول م��ائ��دة واح��دة
للتعامل مع القضايا الخفية ألسباب الصراع
االسرائيلي ــ الفلسطيني.
تحتوي برامج الوكالة في مجال إدارة الصراع
وال ��وس ��اط ��ة ع �ل��ى ب��رن��ام��ج ل �ت��دري��ب امل �ح��ام�ين
وب ��رام ��ج امل�ت�خ�ص�ص�ين ف��ي ال �ص �ح��ة ال�ن�ف�س�ي��ة،
وم �خ �ط �ط��ي امل � ��دن وال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ام وال� �ح ��وار
والتشبيك والفرص القائمة بني اإلسرائيليني
والفلسطينيني واألنشطة البيئية الفلسطينية

ـ � �ـ اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة وب ��رن ��ام ��ج إن� �ت ��اج
مسلسالت دراما فلسطينية ــ اسرائيلية.

الضفة الغربية منطقة خضراء

ّ
«التمرد» (املقاومة) للجنرال
حسب عقيدة مكافحة
األم�ي��رك��ي السابق ديفيد ب��ات��راي��وس ،ف��إن املنطقة
الخضراء هي املنطقة التي ال قدرة لها على إنتاج أو
احتواء حركات املقاومة ،وبالتالي يمكن أن تتمتع
باألمن واألم��ان وتستطيع تصديره إل��ى جيرانها.
وف��ي ال�ح��ال��ة الفلسطينية ،ف��إن خ�ط��ة ب�ن��اء ال��دول��ة
لسالم فياض وبرامج «يو أس إي��د» عملت وتعمل
على تعزيز فكرة «املجتمع املدني» ،والتي بدورها
ت �ت �ج��اوز ال �ح ��دود ت�ح��ت ع �ن��وان «امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي
الكوني» ،وهي من أخطر أدوات منظمات التمويل
األجنبي في تنفيذ مشروع التفكيك للمجتمع الذي
يعتبر أهم حاضنة ومنتج لحركات املقاومة ،اذ إن
تلك املجالس تعمل على صهر وعي فئة الشباب من
خالل الترويج والتدريب على مفاهيم الديموقراطية
واملجتمع امل��دن��ي بوصفها أن�س��ب األدوات لتطور
وتنمية املجتمع السياسي الفلسطيني ،متجاهلني
ب ��ذل ��ك ح �ق �ي �ق��ة وق� � ��وع ف �ل �س �ط�ين ت �ح��ت االح � �ت �ل�ال،
وضرورة العمل والتخطيط لتحريرها من االحتالل،
وم��ن ث��م التفكير ب�ط��رق وأس��ال�ي��ب الحكم وتطوير
البنية السياسية .املنظمات غير الحكومية ،حسب
التعريف السائد ،تقوم على أساس إحساس بهوية
جماعية ومصير جماعي يتجاوز الحس الوطني
وال�ق��وم��ي عبر شبكات ت��رب��ط ال�ن��اس عبر ال�ح��دود
مثال على أساس العمر أو املهنة أو العرق أو الطائفة
ً
أو التوجه الجنسي ،وكلما كانت قضية املنظمة غير
املتعدي
الحكومية أكثر التزامًا بمقولة التضامن
ّ
ل�لأق��ال �ي��م ،أي ك�ل�م��ا ك��ان��ت أك �ث��ر ت� �ج ��اوزًا ل�ل�ح��دود
الوطنية ،أصبح الحصول على تمويل أجنبي أكثر
سهولة.
وم��ن ال��واض��ح أن امل�ق�ص��ود ه�ن��ا ل�ي��س التضامن
األم �م��ي ف��ي م��واج�ه��ة اإلم�ب��ري��ال�ي��ة والصهيونية
مثال ،ألن مثل ذلك التضامن ال يكون على قاعدة
ً
ن�ف��ي االس�ت�ق�لال ال��وط�ن��ي وال��وح��دة ال�ق��وم�ي��ة ،بل
ع �ل��ى أس� ��اس ت �ع��زي��زه �م��ا ،إن �م��ا امل �ق �ص��ود ه��و أن
مشروع «املجتمع املدني الكوني» هو في النهاية
تحطيم االنتماء الوطني والقومي.

