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العالم

العالم

ّ
 72عامًا على النكبة فلسطين عصية على االقتالع

على الغالف

بيان من أجل العنف الثوري

[]2

لماذا حرب الشعب؟
أحمد حسن *
«القتال أو الموت ،المقاومة
الدموية أو اإلبادة ،هذا هو السؤال
اآلن».
جورج ساند« :جان زيسكا :حلقة من حرب
الهوسيين»

«في بداية األمر ،اعتقدنا أنه
سيكون من الممكن لنا أن نقاوم
باستخدام ْأساليب وتجارب ْالبلدان
األخرىَ .ج َّربنا اإلضراباتَ ،
وج َّربنا
ّ
التظاهرات ،لكننا أدركنا الحقًا أن
كل ذلك لن ينفع».
أميلكار كابرال

ُ
ً
هل تعرفون كيف وملاذا ،است ْع ِب َد أوال،
ّ
ث ــم أب ـي ــد كــل ـيــا الح ـق ــا ش ـعــب األرواك؟
أه ـم ـي ــة هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال ت ـن ـبــع م ــن ك ــون
ال ـن ـمــوذج االسـتـعـمــاري االستيطاني
ال ـ ـ ــذي ت ـ ـطـ ـ ّـور فـ ــي ت ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة ،هــو
أقـ ـ ـ ــرب ل ـل ـص ـه ـي ــون ـي ــة االس ـت ـع ـم ــاري ــة
مــن ن ـمــوذج جـنــوب أفــريـقـيــا .الـجــواب
املباشر والــواضــح نسمعه (أو نقرأه)
من كريستوفر كولومبوس ،املسؤول
عن هذه اإلبادة البشعة ،فاتحة عصر
اإلبــادات والعبودية والنهب والخراب
ال ـت ــي ق ــام ــت َ ع ـلــى أس ــاس ـه ــا الـهـيـمـنــة
َ َّ َ
الغربيةَ ،وتشكل على أساسها العالم
الـ ـح ــدي ــث .ف ـف ــي وص ـف ــه ل ـس ـك ــان ج ــزر
الباهاما األصليني ،كتب كولومبوس
في تقرير أرسله إلى مدريد« :إنهم ال
يحملون السالح ،وال حتى يعرفونه،
فلقد أريـتـهــم مــرة سيفًا ،فــأخــذوه من
الحافة وجــرحــوا أنفسهم به لجهلهم
(ب ـ ــالـ ـ ـس ـ ــاح) .لـ ـي ــس عـ ـن ــده ــم ح ــدي ــد،
ورماحهم مصنوعة من القصب .لهذا،
يمكن أن يكونوا خدمًا ّ
جيدين ...ومع
ً
خمسني رجال فقط ،يمكننا إخضاعهم
جميعًا ،وجعلهم يفعلون ما َنريد».
َ َ
كـ ــان ش ـع ــب األرواك ،الـ ـ ــذي قـ ــطـ ــن مــا
ُي ـعــرف ال ـيــوم ب ـجــزر ال ـبــاهــامــا ،شعبًا
ُم ــده ـش ــا ف ــي ك ــرم ــه وأخ ــاق ــه وحـســن
ضيافته ،كما كان مدهشًا بمشاعيته
ّ
ومدى إيمانه بالتشارك في كل شيء،
ً
كما روى ه ــوارد زيــن نقال عــن شهود
عيان أوروبـيــن .فلقد كانوا يعيشون
في قرى مشاعية (كومونات) ،كما ذكر
بــرتــولــومــي دي ال ك ــاس ــاس ،صــاحــب
«تـ ــاريـ ــخ م ـخ ـت ـصــر ل ــدم ــار األنـ ــديـ ــز»،
الذي قام بنسخ يوميات كولومبوس،
وكــانــوا يفتقرون ّ
ألي معرفة بـعــادات
ال ـت ـج ــارة سـ ــواء ف ــي ال ـب ـيــع أو ال ـشــراء
(ب ــاملـ ـعـ ـن ــى األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ــرأسـ ـم ــال ــي
ّ
الحديث) .وفوق كل ذلك ،لم يضعوا ،أو
يعطوا ،أي قيمة ّ
خاصة للذهب ،أو أليٍّ
مــن امل ـع ــادن «الـثـمـيـنــة» األخـ ــرى التي
غزاهم ،والحقًا استعبدهم ثم أبادهم،
مستعمرو أوروبــا البيض،
من أجلها
ِ
بل اعتمدوا في عيشهم واستمرارهم
حـ ـص ــري ــا عـ ـل ــى ب ـي ـئ ـت ـه ــم ال ـط ـب ـي ـع ـيــة
ّ
املباشرة .ولكن ،وبرغم فقرهم وقلة ما
كــان لديهم ،كــانــوا كــرمــاء للغاية حني
ّ
ّ ّ
بأي وكل شيء يمتلكونه،
يتعلق األمر
كما ّيذكر دي ال كاسس ،ولهذا كانوا
يـتــوقـعــون مــن أصــدقــائـهــم فــي املقابل
الــدرجــة ذاتـهــا مــن الـكــرم واالسـتـعــداد
للمشاركة.

ً
ّ
ل ـ ـكـ ــن أك ـ ـثـ ــر الـ ـت ــوصـ ـيـ ـف ــات ت ـف ـص ـيــا
لطبيعة ومــواص ـفــات شـعــب األرواك،
ه ــي املـ ـق ــارب ــة املـ ـق ــارن ــة ب ـي ـن ـهــم وب ــن
ال ـ ـ ـغـ ـ ــزاة اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــان ال ـ ـتـ ــي جـ ـ ـ ــاءت فــي
ت ـصــديــر بــرتــولــومــي دي ال كــاســاس
ل ــ«ت ــاري ــخ مـخـتـصــر ل ــدم ــار األن ــدي ــز».
فـ«من بني كل البشر في هذا العالم»،
ي ـق ــول دي ال كـ ــاسـ ــاس ،كـ ــان «هـ ــؤالء
الناس (أي األرواك) هم األقــل ارتكابًا
ّ
من
للذنوب على اإلطالق ،األكثر خلوًا ً
الشر والجشع والنفاق ،واألكثر طاعة
وإخ ــاص ــا ألس ـي ــاده ــم األص ـل ـيــن في
قــراهــم ،والحـقــا للمسيحيني اإلسبان
ال ــذي ــن ع ـم ـلــوا ع ـلــى خــدم ـت ـهــم .كــانــوا
بطبيعتهم األك ـث ــر تــواض ـعــا وصـبـرًا
وس ـ ــام ـ ــا ،ال ي ـح ـم ـل ــون ّ
أي ض ـغــائــن
على اإلطــاق ،كما كانوا بعيدين عن
الصراعات وإثارة املشاكل واملشاكسة.
ّ
ف ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،إن ص ـ ـفـ ــات وأف ـ ـكـ ــار
كــالـحـقــد ،أو الـكــراهـيــة ،أو الــرغـبــة في
االنتقام ،كانت غريبة عليهم تمامًا»
(الترجمة بتصرف).
ّ
ف ــي م ـقــابــل كـ ــل ذل ـ ــك ،ي ـخ ـبــرنــا دي ال
ّ
كاساس في النص ذاته الذي كتبه بعد
أربعني عامًا من وصول كولومبوس،
أنـ ــه ح ــن «ج ـ ــاء ب ـعــض اإلسـ ـب ــان إلــى
ب ـ ــاد ه ـ ـ ــؤالء املـ ـنـ ـب ــوذي ــن ال ـض ـع ـف ــاء،
ت ـصـ ّـرفــوا عـلــى ال ـف ــور مـثــل الــوحــوش
الـ ـك ــاس ــرة أو الـ ــذئـ ــاب أو ال ـن ـم ــور أو
األس ـ ــود ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـت ـضـ ّـور جــوعــا
ألي ـ ــام .وألربـ ـع ــن عــامــا (م ـنــذ ال ـغــزو)
وحـ ـت ــى ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي (ح ـ ــن كـتــب
ال ـنــص) ،لــم يختلف تـصــرف اإلسـبــان
مـطـلـقــا ،بــل مــا زال ــوا يـتـصـ ّـرفــون مثل
الوحوش الجائعة ،ويمارسون القتل
والترهيب والتعذيب والتدمير بحق
ّ
ال ـش ـع ــوب األص ـل ـي ــة ،وف ـ ــوق كـ ــل ذل ــك،
ّ
قــامــوا بفعل ك ــل جــرائـمـهــم بأساليب
ّ
غريبة وجــديــدة ومتنوعة وغــايــة في
الـقـســوة ،لــم يسبق لها مثيل ،وحتى
لم يسمع بها أحد من قبل ،إلى درجة
أن جـ ــزيـ ــرة ه ـي ـس ـب ــان ـي ــوال (ه ــاي ـت ــي
وج ـم ـه ــوري ــة الــدوم ـي ـن ـكــان ال ـحــال ـيــة)
التي بلغ عــدد سكانها ذات يــوم أكثر
مــن ثــاثــة مــايــن نـسـمــة ،أصـبــح اآلن
ُ
(حــن كتب النص بعد أربـعــن عامًا)
بــالـكــاد مئتي أل ــف» (دي ال كــاســاس،
ص .٢٩ :الترجمة بتصرف).
ُ
أم ـ ــا ك ــول ــومـ ـب ــوس ،ال ـ ـ ــذي ت ـخ ـ ّـص ــص
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة أحـ ــد أي ـ ــام الـسـنــة
ّ
لالحتفاء واالحـتـفــال بــه ،كما يتضح
م ــن ت ـقــريــره ال ــذي أرس ـل ــه إل ــى مــدريــد
فــي أع ـقــاب وصــولــه إل ــى ه ـنــاك ،فلقد
رأى مشاعية شعب األرواك وأخالقهم
وكـ ــرم ـ ـهـ ــم وتـ ــواض ـ ـع ـ ـهـ ــم وصـ ـب ــره ــم
وطبيعتهم املساملة ،بعيون أوروبية
اس ّـتـعـمــاريــة جـشـعــة تـقـلـيــديــة« :إنـهــم
ّ
و«متحررون تمامًا
سذج للغاية» قال،
ّ
ّ
يخص ممتلكاتهم ،بحيث أن
فــي مــا
ّ
م ــن ل ــم يـشـهــد ذل ــك ب ــأم عـيـنــه م ــا كــان
ّ
ليصدق ذلك على اإلطالق .فلو طلبت
ّ
منهم أي شيء ،لن يقولوا لك ال مطلقًا.
على العكس ،هم سيعرضون مشاركة
كل ما يمتلكون مع ّ
أي أحــد» .وبذلك،
يقرر هوارد زينّ ،
ولذلك أيضًاّ ،
مؤرخ
«التاريخ الشعبي للواليات املتحدة»،
ّ
أن شعب األرواك كــان ،بالتالي ،على
ن ـق ـي ــض كـ ــامـ ــل ف ـ ــي م ــواصـ ـف ــات ــه مــع
األوروب ـي ــن .فــأوروبــا عصر النهضة
«كـ ـ ـ ـ ــان يـ ـسـ ـيـ ـط ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــا (حـ ـيـ ـنـ ـه ــا)

15

ديـ ــن الـ ـب ــاب ــاوات وح ـك ــوم ــات امل ـل ــوك،
وسـ ـع ــار املـ ـ ــال الـ ـ ــذي م ـ ّـي ــز ال ـح ـض ــارة
الغربية ورسولها ّ
األول لألميركتني،
كريستوفر كولومبوس».

اإلبادة

ّأم ــا امل ـجــزرة فلقد ب ــدأت مـنــذ اللحظة
األول ـ ــى ل ــوص ــول كــولــوم ـبــوس .فحني
قام بعض سكان الجزيرة من األرواك
بالسباحة باتجاه السفن اإلسبانية
الـ ـ ـث ـ ــاث (نـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا ،بـ ـيـ ـنـ ـت ــا ،وس ــانـ ـت ــا
مــاريــا) للترحيب بـكــولــومـبــوس ومــن
م ـع ــه ،وح ـت ــى أحـ ـض ــروا ل ـهــم ال ـط ـعــام
والـهــدايــا ،كــان ّأول مــا لفت نـظــره (أي
ك ــول ــومـ ـب ــوس) أق ـ ـ ـ ــراط الـ ــذهـ ــب ال ـتــي
لبسها بعضهم .فأخذهم أســرى على
ال ـفــور ،وب ــدأ بــاسـتـجــوابـهــم عــن مكان
الـ ــذهـ ــب (وه ـ ــو مـ ــا ف ـع ـلــه أيـ ـض ــا حــن
أبحر إلى كوبا وجزيرة هيسبانيوال
(هايتي والدومينكان حاليًا) الحقًا.
فحني ّ
رحــب السكان األصليون هناك
أيـ ـض ــا بـ ــه وبـ ـعـ ـص ــابـ ـت ــه ،لـ ـف ــت ن ـظ ــره
مباشرة إهــداء هــم لــه قناعًا مصنوعًا
من الذهب ،فقام بأسرهم الستجوابهم
عــن م ـكــان ال ــذه ــب .ه ـكــذا ،جـنــح خيال
ً
كــولــوم ـبــوس ب ـع ـي ـدًا لـيـتـخـ ّـيــل ح ـقــوال
ومـنــاجــم مــن الــذهــب فــي تـلــك ال ـبــاد ـ ـ
كــان كولومبوس قــد أقنع ملك وملكة
إسـبــانـيــا ،وبـعــض األغـنـيــاء اإلس ـبــان،
بتمويل حملته عبر املبالغة بوجود
املـ ـع ــدن األصـ ـف ــر ال ـث ـم ــن ،وك ـ ــان عليه
الوفاء بهذا االلتزام بسرعة.
لـ ـه ــذا ،ب ـنــى ك ــول ــوم ـب ــوس ف ــي هــايـتــي
أول قـ ــاعـ ــدة ع ـس ـك ــري ــة أوروب ـ ـي ـ ــة فــي
الـقـســم ال ـغــربــي م ــن ال ـعــالــم ،وسـ ّـمــاهــا
«نافيداد» أو «عيد امليالد» .ومن هذه
القاعدة ،بــدأ األوروب ـيــون إدارة حملة
البحث عن الذهب وتجميعه إلرساله
إلــى أوروب ــا ،بعدما تـ ّـم تعزيز الحملة
بسبع عشرة سفينة جديدة وأكثر من
 ١٢٠٠عنصر آخر ،انضموا إلى الحملة
بناء على وعــود كولومبوس بمناجم
م ــن ال ــذه ــب .لـكــن املـعـضـلــة الــرئـيـسـيــة
ً
كـ ــانـ ــت ع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود ال ـ ــذه ـ ــب أص ـ ـ ــا،
ّ
املتجمع في
ســوى القليل مــن الـغـبــار
ّ
(فكولومبوس كــان يظن أنه
الـجــداول
ّ
ّ
يتخيل عاملًا
في شــرق آسيا ألنــه كــان
أص ـغــر بـكـثـيــر م ــن ال ـعــالــم الـحـقـيـقــي).
لـكــن ،وبـسـبــب ال ـتــزامــات كــولــومـبــوس
املالية ّ
ملمولي حملته ،كان على هؤالء
«املنبوذين» األرواك أن يأتوا بالذهب
بـ ّ
ـأي طريقة .لـهــذا ،قــامــوا بالطلب من
ّ
ك ــل شـخــص ف ــوق األرب ـع ــة عـشــر عامًا
بتجميع كمية ّ
معينة من الذهب خالل
ّ
ثالثة أشهر ،ومن نجح وهم أقلية نجا
لثالثة أشهر أخــرى عبر وضــع عالمة
نحاسية على رقبته ،ومن فشل ،وهم
الغالبية ،قــامــوا بقطع يــديــه وتــركــوه
ي ـنــزف حـتــى امل ـ ــوت .ولـلـتـعــويــض عن
غـيــاب الــذهــب ،قــام كولومبوس بملء
سفنه ب ــاآلالف مــن سـكــان هــذه الجزر
وإرس ــال ـه ــم إل ــى أوروبـ ـ ــا ،وفـيـمــا مــات
اآلالف منهم فــي الـطــريــق ،تـ ّـم بيع من
نجا كعبيد في أسواق أوروبا.

وهم «مكافحة ّ
التمرد»

كــريــم بلقاسم ،هــو «أكـثــر العسكريني
ال ـع ــرب ع ـب ـقــريــة ل ـق ــرون خ ـل ــت» ،كتب
إق ـب ــال أح ـمــد ف ــي تـعـلـيـقــه عـلــى ال ــدور
امل ــرك ــزي الـ ــذي لـعـبــه أح ــد أه ــم أب ـطــال

ال ـث ــورة ال ـجــزائــريــة (ط ـب ـعــا ،يـمـكــن أن
نضيف إل ــى تـلــك الـعـبــارة اآلن ،وبعد
تجربة حزب الله في لبنان ،الشهيدين
ع ـم ــاد مـغـنـيــة ومـصـطـفــى ب ــدر الــديـّـن
أي ـضــا) .فـهــذه العقلية الـثــوريــة الـفــذة
(عـسـكــريــا وأم ـن ـيــا وسـيــاسـيــا) كــانــت،
إلى ّ
حد بعيد ،ليس فقط وراء تحرير
ّ
الـ ـج ــزائ ــر ف ــي أق ـ ــل م ــن س ـب ــع س ـن ــوات
(بـ ـع ــد ال ـح ـس ــم ل ـص ــال ــح خـ ـي ــار ح ــرب
الـشـعــب فــي تـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر
 ،)١٩٥٤بــل وحـتــى فــي خلفية سقوط
الـجـمـهــوريــة الـفــرنـسـيــة ال ــراب ـع ــة .ولــم
تكن عبقرية بلقاسم (القائد العسكري
ل ـل ــوالي ــة ال ـث ــال ـث ــة ،واأله ـ ـ ــم ربـ ـم ــا ،فــي
ح ــرب الـتـحــريــر) فــي كــونــه مــن ال ـقــادة
ال ـع ـس ـك ــري ــن الـ ـث ــوري ــن الـ ـق ــائ ــل فــي
الـتــاريــخ الـحــديــث ،الــذيــن اعـتـمــدوا في
انطالقة مقاومتهم ،وحتى استمرارها
لزمن طويل ،على السالح الــذي غنمه
ال ـ ـثـ ــوار م ــن ال ـ ـعـ ــدو ،ب ــل وكـ ـ ــان أي ـضــا
مــن الـقــائــل الــذيــن أدركـ ــوا بعمق علم
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـن ـف ـســي ل ـح ــرب ال ـش ـعــب.
ُ ّ
فـ ــالـ ــدرس األول الـ ـ ــذي ت ـعــل ـم ـنــا ّإيـ ــاه
الـثــورة الـجــزائــريــة ،الـتــي كــان بلقاسم
ّ
ّ
وهمي
أحد أهم قادتها ،أن هذا العدو
ّ
وأن ق ــوت ــه وهـ ـمـ ـي ــة .فـ ـح ــرب ال ـش ـعــب
ليست كفيلة فقط بــأن تجعل الشعب
َ
املستعمر ُي ــدرك مــدى وهــن الـعــدو في
مواجهة من هــذا الـطــراز من الحروب،
ُ
ّ
ب ـ ــل وت ـ ـف ـ ـقـ ــده مـ ـص ــداقـ ـيـ ـت ــه وت ـح ــط ــم
ّ
صورته أيضًا ،بمجرد أن تسيل نقطة
الـ ــدم األول ـ ــى .وس ـي ــان ه ــذا الـ ــدم هو
الـ ــذي يـمـكــن ل ــه ،ول ــه ف ـقــط ،أن يغسل
الـخــوف والـخـنــوع والـقـبــول بــالــذل من
ع ـقــول وق ـل ــوب املـسـتـعـ َـمــريــن ويـجـعــل
ْ
منهم بشرًا جددًا ،بعدما مسخهم َوهم
املستعمر كـلـ ّـي الـقــدرة لعبيد.
ص ــورة
ِ
فــاملـسـتـعـ َـمــر ،بــذاتــه وذات ـي ـتــه وبــوعـيــه
بنفسه ،وبــاملـسـتـعـ ِـمــر ،وبــالـعــالــم ،هو
نـتــاج للحالة االسـتـعـمــاريــة ،وينبغي
إلعادة خلقه وتشكيل روحه على شكل
إن ـســان جــديــد ،بــذاتـيــة جــديــدة ووعــي
ج ــدي ــد بـ ــالـ ــذات وب ــال ـع ــال ــم وب ــاآلخ ــر،
عنيف
محوه كليًا فــي سياق كفاحي َ َّ ٍ
ودام من مقاومة االستعمار (لــن نمل
ٍ
أبدًا ،أو يومًا ،من تكرار فلسفة العظيم
فــرانــز فــانــون ،أو ودي ــع ح ــداد وعـمــاد
مغنية ،فهي لنا نحن املؤمنني بخيار
ح ــرب ال ـش ـعــب ع ـق ـيــدة ح ـيــاة وعـقـيــدة
انتصار).

ّ
التفوق األخالقي
برغم
للمقاومة ولحرب الشعب
ّ
بما تتضمنه من معاداة
لإلرث والمصلحة اإلمبريالية،
ّ
فإن ثمن الخيانة ّفي
فلسطين وجودي بامتياز
ّ
لكن ،لم يتعلم الفرنسيون من تجربتهم
في فيتنام ،كما أثبت أداؤهم الحقًا في
ّ
ال ـجــزائــر ،كـمــا لــم يـتـعــلــم األمـيــركـيــون
م ــن ت ـج ــرب ــة ال ـفــرن ـس ـيــن ف ــي فـيـتـنــام
ّ
قبلهم .فحني قلدت أميركا فرنسا في
ف ـي ـت ـنــام ،خ ـســرت ال ـح ــرب أي ـضــا (ك ــان
السفير األميركي ،فرانك ويزنر ،يعمل
كمندوب لــوزارة الخارجية األميركية
ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ف ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـح ــرب مــع
فــرنـســا ،وقبلها فــي سـفــارة ب ــاده في
الفرنسي الفاشل
فيتنام ،وشاهد األداء ّ
عن قرب في الحالتني .لكنه حني انتقل
إلى فيتنام الحقًا ،شارك في استخدام
الفرنسي الفاشل نفسه في
األسـلــوب
ال ـج ــزائ ــر ،ظ ـ ّـن ــا م ـنــه (وم ـن ـه ــم) ّأن ّ
زج
امل ــزي ــد م ــن ال ـق ــوات واس ـت ـخ ــدام املــزيــد
مــن العنف املـفــرط ،سيقود حتمًا إلى
االن ـت ـصــار) .فــالــرؤيــة االسـتـعـمــاريــة ال
ّ
ترى املقاومة ،إل كقضية تقنية حصرًا
ّ
(كقضية تآمر وتخريب) ،يكون حلها

والتعامل معها ،بالتالي ،بمزيد من
العمل االستخباري ومزيد من القمع
والعنف.
ربـ ـم ــا لـ ـه ــذا ّال ـس ـب ــب س ـ ُـي ــده ــش مــن
يقرأ مــا يتوفر مــن أدبـيــات وتقارير
ع ــن حـ ــرب ال ـش ـع ــب ،أو م ــا يـسـمــونــه
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «م ـك ــاف ـح ــة الـ ـتـ ـم ـ ّـرد»،
ـوف
امل ــأل ــوف ــة اآلن وال ـ ـتـ ــي ت ـم ــأ رفـ ـ ّ
ال ـب ـن ـتــاغــون ،وسـ ـي ــدرك ،أي ـض ــا ،دق ــة
تشبيه الصحافي آيسدور ستون ملا
ينتج مــن دراس ــات عنها« :سيشعر
(الـ ـق ــارئ ل ـهــذه األدبـ ـي ــات) أن ه ــؤالء
ُ ّ
الـ ــكـ ــتـ ــاب ي ـش ـب ـه ــون الـ ــرجـ ــال ال ــذي ــن
يـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدون شـ ـخـ ـص ــا ي ـ ــرق ـ ــص مــن
الـ ـخ ــارج ،م ــن خ ــال ن ــواف ــذ زجــاجـيــة
ثـ ـقـ ـيـ ـل ــة .ف ـ ـ ّهـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــون رؤيـ ـ ــة
الحركة ،لكنهم ال يستطيعون سماع
املــوس ـي ـقــى .إن ـه ــم يـسـتـطـيـعــون نقل
ال ـح ــرك ــات واإلي ـ ـمـ ــاءات امليكانيكية
الـ ـت ــي ي ــرون ـه ــا أ ّم ــام ـه ــم إل ـ ــى ال ـ ــورق
بــدقــة كـبـيــرة .لكنهم ن ــادرًا مــا يــرون
املشاعر الوطنية املجروحة ،البؤس،
الضيق الشديد ،الكراهية ،التفاني،
اإللهام ،واليأس .لذا ،فهم ال يفهمون
ً
حقيقة ما الذي يدفع ّأيًا من الرجال
ّ
للتخلي عن الزوجة ،األطفال ،املنزل،
الحياة املهنية ،واألصــدقــاء ويذهب
إل ـ ـ ــى األدغـ ـ ـ ـ ـ ــال ويـ ـحـ ـم ــل ال ـب ـن ــدق ـي ــة
ويعيش مثل حـيــوان م ـطـ َ
ـارد ،برغم
الـصـعــوبــات والـتـحــديــات العسكرية
الهائلة التي يواجهها ،بدل االكتفاء
فــي االس ـت ـمــرار فــي ال ـتـ ّ
ـذمــر مــن الــذل
والظلم والفقر».
ّ
والـقــلــة القليلة التي أدرك ــت خطورة
س ـت ـح ــال ــة
حـ ـ ــرب الـ ـشـ ـع ــب ،وح ـ ـتـ ــى ا ّ
االنتصار عليها عسكريًا ،ألنها ربما
أدرك ــت روحـهــا وجوهرها الحقيقي
ّ
الـبـعـيــد ك ــل الـبـعــد ع ــن الـتـقـنـيــةّ ،إم ــا
ّ
لم تكن في موقع القرار ،أو اضطرت
ل ـل ـس ـكــوت ألسـ ـب ــاب س ـي ــاس ـي ــة .فـفــي
أع ـقــاب الـهـجــوم الفيتنامي الناجح
عـلــى «مـعـسـكــر ه ــول ــواي» األمـيــركــي
في  ٧شباط /فبراير ( ١٩٦٥جاء ّ
كرد
على ّ
رد أمـيــركــي على ح ــادث سابق
ه ــاج ــم ف ـي ــه ال ـف ـي ـت ـن ــام ـي ــون سـفـيـنــة
أم ـي ــرك ـي ــة ف ــي م ــا يـ ـع ــرف ب ــ«ح ــادث ــة
خليج تونكني» في  ٢آب /أغسطس
 ،)١٩٦٤اس ـت ـن ـت ــج نـ ــائـ ــب ال ــرئ ـي ــس
األمـيــركــي ،حينها ،هــوبــرت همفري،
ّ
أنه ال يوجد حل ّعسكري لـ«املشكلة
الفيتنامية» ،أو أن ــه على األق ــل غير
مـمـكــن خ ــال س ـن ــوات قـلـيـلــة (خ ــال
ح ـك ــم ج ــونـ ـس ــون) ،وط ــال ــب رئـيـســه
بالتريث في الــرد .لكن ّ
ّ
رد جونسون
ق ــام بـمـعــاقـبــة هـمـفــري وإبـ ـع ــاده عن
حلقة القرار ،حتى تراجع عن موقفه.
ّ
لكن يبدو أن موقف همفري كان أكثر
عمقًا ّ
مما يمكن لرئيسه حينها حتى
ّ
أن ي ـف ـه ـمــه ،ف ـل ـقــد تـ ـح ــدث ع ــن حــرب
شـعــب (أو ح ــرب ال ـع ـصــابــات ،كما
الـ ّ
عدواني
«كشكل
تسميتها)
لون
يفض
ِّ ْ
ُ
ج ــدي ــد وج ـ ـ ــريء ي ـم ـكــن أن ن ـ َـص ــن ــف
(أه ـم ـيــة ظ ـه ــوره) بــأهـمـيــة اكـتـشــاف
ّ
والتحدي الكبير
مسحوق الـبــارود،
ّ
الذي يشكله ألمننا».
ولــم يـكــن هـمـفــري الــوحـيــد ال ــذي أدرك
س ــذاج ــة وب ـس ــاط ــة ال ـن ـظ ــرة الــرسـمـيــة
(ال ـع ـس ـكــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة) إل ــى حــرب
الشعب .فــي «التدمير الــذاتــي» ،جــادل
سيسيل كيوري ،صاحب ثالثية مهمة
ّ
ع ــن ف ـي ـت ـنــام ،أن األم ـيــرك ـيــن خ ـســروا
بشكل ف ــادح فــي مـحــاوالتـهــم لإلبقاء
كدولة
على جمهورية جنوب فيتنام َ
مستقلة وغير شيوعية ،بسبب املزاج
والتصرفات داخــل الجيش األميركي.
فلقد فشلوا في فهم ومعرفة ّ
عدوهم،
وب ــالـ ـت ــال ــي لـ ــم ي ـس ـت ـط ـي ـع ــوا تـكـيـيــف
ّ
املحدد الــذي كانوا
تكتيكاتهم للعدو
ي ــواج ـه ــون ــه .فــال ـس ـيــاســة الـعـسـكــريــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ب ـح ـســب ك ـ ـيـ ــوري ،كــانــت
سطحية بشكل مخجل وخاطئة جدًا.
إذ اعـتـمــدت بـقــوة عـلــى التكنولوجيا

وع ـلــى اإلس ـ ــراف ف ــيّ اس ـت ـخــدام الـقــوة
النارية الهائلة ،وكأنها تقاتل وحدات
ع ـ ــدوة م ــن ح ـلــف وارس ـ ــو ف ــي سـهــول
أوروبا الوسطى.
ّ
هذا ال يعني ،طبعًا ،أن سياسة مكافحة
ّ
ال ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـرد ،الـ ـت ــي ات ـب ـع ـت ـه ــا الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة مـنــذ ق ــرن ،إلخ ـض ــاع شـعــوب
الجنوب تحديدًا (بــأسـمــاء مختلفة)،
وتستخدمها املستعمرة الصهيونية
حتى قبل اغتصاب فلسطني ،لم تنتج
الـكـثـيــر مــن املــآســي وال ـخ ــراب والـقـتــل
والدمار .على العكس ،فهذه السياسة
ً
ت ـ ـهـ ــدف أس ـ ــاس ـ ــا ،وتـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن أص ـ ــا،
وبشكل منهجي ،إيـقــاع األذى البالغ
والـخــراب والقتل ،لكسر روح أعدائها
وإخضاعهم .ولهذا السبب بالضبط،
تشكل حــرب الشعب الترياق الوحيد
ّ
والفعال.
املمكن

سوسيولوجيا حرب الشعب
في فلسطين :كيف نفهم
المقاومة والخيانة؟
في خطابه في مؤتمر هافانا الشهير
إلــى ق ــادة حــركــات الـتـحـ ّـرر عــام ،١٩٦٦
أجمل أميلكار كابرال التجربة الثورية
فــي مجتمعات الجنوب ،واختصرها
كـ ـم ــا ي ـ ـلـ ــي« :مـ ـعـ ـضـ ـل ــة ال ـ ـب ــرجـ ــوازيـ ــة
الصغيرة في سياق النضال من أجل
ّ
التحرر الوطني هي إما خيانة الثورة
أو االنـتـحــار الـطـبـقــي» .رؤي ــة كــابــرال،
الفيلسوف الثوري والقائد العسكري
ّ
امليداني في الوقت ذاته ،تشكل أساس
وجوهر ّ
أي محاولة جدية للتأسيس
النظري لحرب الشعب ،وحتى لفهمها
وف ـه ــم امل ــواق ــف املـ ـتـ ـع ـ ّـددة واملـخـتـلـفــة
مـنـهــا وعـلـيـهــا .فــرؤيــة ك ــاب ــرال تعمل،
وبوضوح ،على تفسير وفــرز املواقف
مــن ح ــرب الـشـعــب ،وامل ـقــاومــة عمومًا،
بــإضــاء ت ـهــا وت ـشــديــدهــا عـلــى الـظــرف
ال ـط ـب ـق ــي (ان ـ ـت ـ ـحـ ــار ال ـ ـبـ ــرجـ ــوازيـ ــة أو
خيانتها) ،وعلى أهمية فهم الخلفية
االجتماعية واملصلحة الطبقية ،حتى
فــي املــوقــف مــن ح ــرب الـشـعــب (م ــع أو
ضـ ـ ـ ـ ّـد) ،ولـ ـي ــس ف ـق ــط ح ـ ــول امل ـش ــارك ــة
فـ ـيـ ـه ــا .ال ـ ـجـ ــدل حـ ـ ــول حـ ـ ــرب ال ـش ـعــب
خـ ـص ــوص ــا ،وح ـ ـ ــول ال ـع ـن ــف الـ ـث ــوري

عمومًا ،إذن ،ليس حول مدى فعالية،
أو إمـكــانـيــة ن ـجــاح ح ــرب ال ـش ـعــب ،أو
حتى قدرتها على تحقيق االنتصار.
ف ـ ـهـ ــذه قـ ـضـ ـي ــة ح ـس ـم ـت ـه ــا ال ـت ـج ــرب ــة
العملية ،منذ أكثر من قرن (في إيرلندا
ً
م ـث ــا) ،وح ـتــى أصـبـحــت بـمـثــابــة علم
م ـن ــذ ال ـت ـج ــرب ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة (مـ ـ ــع م ــاو
تـســي تــونــغ) وال ـكــوريــة (م ــع كـيــم إيــل
س ــون ــغ) ،وال ـف ـي ـت ـنــام ـيــة (مـ ــع هــوشــي
م ـنــه) ،وال ـجــزائــر وكــو ّبــا ،ومــؤخ ـرًا في
املساهمة العربية الفذة للسيد حسن
ّ
نصر الله .ليست الفكرة هنا ،إذن ،أن
ّ
م ــن ي ـج ــادل أن ال ـش ـعــوب املـسـتـعـمــرة
لــم وال ت ـت ـحـ ّـرر ،ول ــم وال تحصل على
ً
اسـتـقــالـهــا ف ـع ــا ب ـح ــرب ال ـش ـعــب ،أو
ّ
ّ
أن م ــن ي ــرف ــض ح ـق ـي ـقــة أن ال ـش ـعــوب
ّ
َ
املستعمرة حــن تتسلح تنتصر ،هو
م ـج ـ ّـرد ش ـخــص «ع ـب ـيــط» أو غ ـبــي أو
حتى جــاهــل بــالـتــاريــخ فـقــط .القضية
في الجوهر ،كما يشير كابرال ،هي في
ّ
ال ـظــرف الطبقي ال ــذي يـشــكــل السياق
ال ـعــام ل ـل ـحــروب ،وي ـ ّ
ـؤس ــس لـلـفــرز بني
ّ
ال ـ ـقـ ــوى االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ويـ ـ ـق ـ ــرر حـتــى
امل ــوق ــف م ــن امل ـق ــاوم ــة وحـ ــرب الـشـعــب
ـ ـ ـ ـ ـ وال ـط ـب ـق ــة هـ ــي ح ــال ــة م ــوض ــوع ـي ــة،
ّ
ويـمـكــن حــتــى قـيــاسـهــا وبــدقــة عالية،
وأحد املؤشرات أو املقاييس الجذرية
عليها في حالتنا هو املوقف من حرب
الشعب.
وفــي فلسطني ،ليس الـســؤال الجدي
حـ ـق ــا ه ـ ــو إن ك ـ ـ ــان خ ـ ـيـ ــار ال ـن ـخ ـب ــة
الفلسطينية الـخـيــانــة أو االنـتـحــار
ّ
ال ـط ـب ـق ــي .ف ـب ـعــد ك ـ ــل م ــا ن ـع ــرف ــه عــن
سـ ـي ــاس ــات ومـ ـ ــواقـ ـ ــف ومـ ـم ــارس ــات
ال ـن ـخ ـب ــة (امل ـع ـل ـن ــة وغـ ـي ــر امل ـع ـل ـن ــة)،
وم ـص ــال ـح ـه ــا ال ـط ـب ـق ـيــة امل ـك ـش ــوف ــة،
ّ
ال ي ـم ـكــن الـ ـج ــدل أن خ ـي ــار الـنـخـبــة
ً
الفلسطينية كان فعال خيار الخيانة.
وم ـ ــرة أخـ ـ ــرى ،ل ـي ـســت ال ـق ـض ـيــة هنا
خــافــا حــول تبعات أو مــدى فعالية
ه ـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار ،وك ــأنـ ـن ــا فـ ــي مــؤت ـمــر
م ـت ـخ ـ ّـص ــص ف ـ ــي م ـن ــاق ـش ــة ق ـضــايــا
ّ
فلسفية .القضية باختصار أن حرب
ال ـش ـعــب ،وتـسـلـيــح ال ـن ــاس ال يشكل
خطرًا على االستعمار ،واإلمبريالية
أي ـ ـضـ ــا ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ــل وع ـ ـلـ ــى الـ ـش ــرائ ــح
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االجتماعية املرتبطة بها مصلحيًا.
ّ
فتسليح الناسُ ،يخل بقوة بموازين
ّ
ال ـقــوى املـحـلـيــة ،كـمــا يـخــل بـمــوازيــن
القوى الدولية.
ّ
يستمر الجدل
لهذا السبب بالضبط،
ً
حول سالح املقاومة في لبنان ،مثال.
فانتصارات أيار  ،٢٠٠٠وتموز ،٢٠٠٦
واالستمرار في ردع العدو هي رموز
حقيقية وعـمـلـيــة وراه ـن ــة للفعالية
ال ـهــائ ـلــة ل ـه ــذه ال ـت ـجــربــة ال تحتمل
الـ ـج ــدل .ل ـك ـ ّـن خ ـطــر ان ـت ـص ـ َ
ـاري أي ــار
وت ـمــوز الـحـقـيـقــي ،كـمــا ي ــراه الـكـيــان
الصهيوني واإلمـبــريــالـيــة الغربية،
إضافة إلى بعض الشرائح اللبنانية
والعربية ،هو في إمكانية تعميم هذا
النموذج ـ ـ بعض من يحاول التذاكي
ع ـل ـي ـن ــا ب ـ ـعـ ــدم الـ ـتـ ـص ــري ــح ب ــرف ـض ــه
الـ ـق ــاط ــع لـ ـه ــذه الـ ـنـ ـم ــاذج ال ـع ـم ـل ـيــة،
وحتى يعلن تأييده للمقاومة حتى
عـ ــام  ٢٠٠٠أو ح ـت ــى  ،٢٠٠٦ورب ـم ــا
يـحـتـفــل مـ ّعـنــا ف ــي ذكـ ــرى االن ـت ـصــار
أيـضــا ،لكنه ال يتوقف عــن التشكيك
ّ
بأي وظيفة للمقاومة بعد عام ،٢٠٠٦
هــو فــي الحقيقة فــي خـنــدق الخونة
نفسه.
وبــرغــم الـتـفـ ّ
للمقاومة
ـي
ـ
ق
ـا
ـ
خ
األ
ق
ـو
ّ
ول ـحــرب ال ـشـعــب ،بـمــا تـتـضـمــنــه من
معاداة لإلرث واملصلحة اإلمبريالية،
وبمعاداتها للديناميكية الرئيسية
ّ
لـ ــرأس امل ـ ــال ،فـ ــإن ث ـمــن ال ـخ ـيــانــة في
فـلـسـطــن وجـ ـ ــودي بــام ـت ـيــاز وأب ـعــد
م ــن ف ـل ـس ـطــن .فـفـيـمــا ي ــواج ــه شعب
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن نـ ـ ـم ـ ــوذج ـ ــا اسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــا
استيطانيًا من نــوع خــاص ّ
مؤسس
على اإلبادة ،وليس التمييز العرقي،
ّ
كـمــا قــد يـظــن الـبـعــض ،تــواجــه األمــة
العربية (بناء على تجربة السنوات
الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ع ـلــى األق ـ ــل) حــرب
وجـ ـ ــود ب ــامل ـع ـن ــى الـ ـح ــرف ــي لـلـكـلـمــة.
فـمــن فلسطني إل ــى ســوريــا وال ـعــراق
وال ـي ـمــن ولـيـبـيــا وال ـب ـحــريــن وحـتــى
لبنانّ ،
يتم تفريغ أوطــانـنــا سكانيًا
بالقتلّ والدمار والخراب والتشريد،
ملا يحققه ذلك من أرباح هائلة كأحد
ّ
آل ـي ــات ت ــراك ــم رأس امل ـ ــال .ل ـه ــذا ،ف ــإن
امل ـط ـل ــوب ،اآلن وأكـ ـث ــر م ــن أي وقــت
مضى ،هو العمل الجاد على تعميم
نموذج وحالة حرب الشعب.

الصهيونية العسكرية :لماذا
حرب الشعب فقط؟
ف ـ ــي ال ـ ــرؤي ـ ــة الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة لـ ـل ــدول ــة
وفلسفة تأسيس الجيش ،كما جاءت
ف ــي س ـل ـس ـلــة خ ـط ــاب ــات ل ــن غ ــوري ــون
(أه ـ ّـم ـه ــا ك ـل ـمــة ف ــي الـكـنـيـســت ف ــي ١٨
آب /أغسطس  ،)١٩٥٢لم يكن الجيش
ّ
الصهيوني املأمول ،مثل كل الجيوش
ّ
األخرىّ ،
مجرد قوة مسلحة للدفاع عن
وطن أو عن دولة ،بل كان أحد األدوات
األس ــاس ـي ــة ،إن ل ــم ي ـكــن األداة األه ــم،
لتكوين وتشكيل أمــة غير مــوجــودة،
وكـ ــأداة لصهر «اإلث ـن ـيــات» اليهودية
املختلفة واملـسـتــوطـنــن الـقــادمــن من
ّ
ك ــل أص ـق ــاع األرض بـلـغــات وثـقــافــات
وع ــادات مختلفة ومتناقضة أحيانًا،
وتـ ـج ــاوز االخ ـت ــاف ــات وال ـت ـنــاق ـضــات
العميقة بينها وعبرها .ففي سنوات
ق ـل ـي ـلــة ع ـق ــب ال ـن ـك ـب ــة ،ت ـض ــاع ــف ع ــدد
ّ
املستوطنني القادمني مــن شتى بقاع
األرض إل ـ ــى ف ـل ـس ـط ــن ،وواجـ ـ ـ ـ ــه بــن
غــوريــون وعصابته ســؤال األمــة التي
عليهم تشكيلها.
وســؤال األمة كان مؤرقًا جدًا لهم منذ
البداية ،ما جعل أهــداف كل املشاريع
األولــى واألساسية (بما فيها تشكيل
ال ـج ـيــش) تـتـمـحــور ح ــول دورهـ ــا (أي
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع) فـ ــي بـ ـن ــاء األم ـ ـ ــة أس ــاس ــا،
ُوليس في البعد أو الهدف الظاهر أو
املـعـلــن (أي لـيــس الـعـسـكــري الــدفــاعــي
أو الهجومي فقط في حالة الجيش).
ً
مثال ،كان في خلفية تأسيس ما ُسمي
بـ«شبكة املـيــاه القطرية» ،التي تربط

ج ـم ـي ــع م ـس ـتــوط ـنــي الـ ـكـ ـي ــان بـشـبـكــة
مائية واحدة إدراك مهم ودقيق مفاده
أن مصادر املياه املحلية املعزولة وغير
امل ـتــواص ـلــة (كـ ــاآلبـ ــار) ،ك ـمــا ك ــان حــال
املستوطنات قبل النكبة ،ساهمت في
إنتاج وعي استيطاني انعزالي جهوي
ال يصلح ألم ــة ،أو أنـتـجــت وعـيــا قبل
دولتي مـشـ ّـوه ،ال وعـ َـي مواطني دولة
وأعضاء أمــة .لهذا ،كانت شبكة املياه
ال ـق ـطــريــة ثــانــي امل ـش ــاري ــع «ال ـقــوم ـيــة»
ال ـق ـل ـي ـل ــة ج ـ ـ ـدًا ال ـ ـتـ ــي تـ ـش ــارك ــت ب ـه ــا،
ٌّ
ألهميتها ال ـق ـصــوى ،ك ــل مــن املنظمة
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة والـ ــوكـ ــالـ ــة ال ـي ـه ــودي ــة
وال ـص ـن ــدوق ال ـقــومــي ال ـي ـه ــودي ،رغــم
اخـ ـت ــاف ن ـش ــاط ــات هـ ــذه امل ــؤس ـس ــات
وعدم تقاطعها في مشاريع مشتركة،
إال ن ــادرًا ج ـدًا (وك ــان امل ـشــروع ،الحقًا،
في خلفية حرب .)١٩٦٧
في ذلك الخطاب أعاله ،بدا بن غوريون
ّ
مدركًا تمامًا أن عصابات املستوطنني
ّ
ال ت ـشــكــل أم ــة ح ـقــا ،وي ـب ــدو أن ــه أدرك
ك ــذل ــك ،بــاس ـت ـح ـضــاره م ـثــل إن ـك ـل ـتــرا،
ّ
ُّ
أن تـشــكــل األم ــم ّ هــي عملية تاريخية
طويلة جدًا ومعقدة ،تتشابك وتتداخل
ّ
ّ
املتغيرات وقد تتطلب
فيها الكثير من
م ـ ـئـ ــات الـ ـسـ ـن ــن (هـ ـ ـ ــذا إن ت ـجــاه ـل ـنــا
حـتــى طـبـيـعــة امل ـش ــروع االسـتـيـطــانــي
الـصـهـيــونــي) .لـكــن« ،ن ـحــن» ،يـقــول بن
غوريون« ،ال نستطيع االنتظار مئات
السنني ،وبدون أداة الجيش ال يمكننا
أن نصبح أم ــة .لـهــذا ،علينا أن نعمل
ّ
التقدم التاريخي وتسريعه
على قيادة
ّ
وتــوج ـي ـهــه ،وهـ ــذا يـتـطــلــب إط ـ ــارًا من
االن ـض ـب ــاط ال ــوطـ ـن ــي» .ط ـب ـعــا ،يمكن
ّ
الـقــول بكل ثـقــة ،إن مــن يفهم التاريخ
اإلنساني واالجتماعي بهذه الطريقة،
ّ
ويـعـمــل ويـخــطــط بمنطق «الـهـنــدســة
االجتماعية» الـ«بنغوريونية» هــذه،
سينتهي حتمًا حيث انتهت النازية
(وطريقة التفكير هــذه ليست العامل
امل ـش ـت ــرك ال ــوح ـي ــد ب ــن الـصـهـيــونـيــة
والنازية).
لـهــذا ،واستتباعًا لــرؤيـتــه تـلــكَ ،د َر َس
بــن غ ــوري ــون ن ـمــاذج جـيــش اليعاقبة
ف ــي فــرن ـســا (ك ــل م ــواط ــن ج ـنــدي وكــل
جـنــدي مــواطــن) وجـيــش نابليون من
ب ـع ــده ــم ،ت ـج ــرب ــة ال ـج ـي ــش ال ـب ــروس ــي
(ث ــاث س ـنــوات مــن التجنيد تتبعها
سنتان مــن االحتياط ثــم عضوية في
الجيش الشعبي /الفيدرالي إلسناد
الجيش) ،والجيش الياباني في فترة
إصالحات اإلمبراطور ميجي في عام
( ١٨٨٦ع ــام ــان م ــن الـتـجـنـيــد تتبعها
خ ـم ــس سـ ـن ــوات وأرب ـ ـعـ ــة شـ ـه ــور مــن
االحتياط األول ،ثــم عشر سـنــوات من
االحتياط الثاني) .نسي بن غوريون
ّ
أن ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي لـيــس فرنسا
ّ
أو أملانيا أو اليابان .فبإمكان كل هذه
ّ
األمــم وغيرها أن تخطط ،وأن تخطئ
ّ
في التقدير والتخطيط والتنفيذ ،لكن
الـفـشــل لــن ت ـكــون لــه تـبـعــات وجــوديــة
ك ـم ــا هـ ــي بـ ــال ـ ـضـ ــرورة ع ـن ــد ال ـك ـي ــان،
كـمــا أدرك بــن غــوريــون ذات ــه .ففرنسا
وأملــان ـيــا وال ـي ــاب ــان ،ال ت ــزال مــوجــودة
رغ ــم الـفـشــل وال ـه ــزائ ــم الـقــاسـيــة الـتــي
واجهتها فــي تاريخها الحديث على
األقلّ .أما الكيان الصهيوني فهو شاذ
عن هذه القاعدة ،كما هو شاذ تقريبًا
َ
هزم جيشهم يعني
في ُ كل شيء ـ ـ فأن ت ِ
أن تزيل كيانهم.
ل ـ ـي ـ ـسـ ــت الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ،فـ ـ ـ ـق ـ ـ ــط ،أن
«الـصـهـيــونـيــة الـعـسـكــريــة» تــؤكــد لنا
جانبًا نعرفه جيدًا عن هذا العدو ،وعن
طبيعته وبـنـيـتــه الـعـمـيـقــة ووظيفته
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان والـ ـقـ ـت ــل
والدمار نيابة عن اإلمبريالية الغربية
وب ـش ــراك ــة م ـع ـهــا ،وبــال ـتــالــي ال يمكن
ّ
ّ
يتحول ـ ـ ســاذج ،إذن،
يتغير أو
له أن
من يحلم بأن يصحو يومًا ليجد هذا
ّ
الـكـيــان االستيطاني قــد ق ـ ّـرر التخلي
عـ ــن ع ـ ـ ـ ّـدة وعـ ـقـ ـي ــدة ال ـق ـت ــل وال ـ ـخـ ــراب
وال ـح ــروب ،وق ـ ّـرر الـتـحـ ّـول إل ــى العمل

ف ــي ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة والـسـيــاحــة.
ه ــذه الــرؤيــة تـتـجــاهــل طبيعة الكيان
الـصـهـيــونــي ،وتـتـجــاهــل أن ــه لـيــس في
بنيته أو سـبــب وجـ ــوده أو وظيفته،
أي إمكانية أن يـتـحـ ّـول «للشغل» في
التجارة أو السياحة ،أو شيء آخر غير
ّ
القتل والـخــراب والـحــرب .لهذا ،ال حل
ّ
معه إل بحرب الشعب.
ّ
ل ـكــن ال ـف ـكــرة األســاس ـيــة م ــن مختصر
«الصهيونية العسكرية» أعاله ،حيث
وظ ـي ـفــة ودور ال ـج ـيــش ع ـنــدهــم أكـثــر
بكثير من كونه ّ
مجرد جيش تقليدي،
بقدر ما يشكل الرحم الذي سيستولد
«األمـ ــة» والـبــوتـقــة ال ـتــي ستصهرها،
ّ
ـإن دلـيــل عـمــل إزال ــة ه ــذا الـكـيــان ّ
ألي
فـ
ً
مـقــاوم ،يجب أن يتمثل أوال وقبل أي
شيء بالعمل الدائم على كسر عموده
الفقري ،عبر سحق هذا الجيش وقهره.
وأهمية وعبقرية ومثالية خيار حرب
ال ـش ـعــب ف ــي ح ــال ــة فـلـسـطــن ه ــي هنا
بالذات :فحرب الشعب ليس بإمكانها
َ
فقط أن تهزم الجيش الصهيوني ،بل
يمكنها أي ـضــا إزالـ ــة الـكـيــان ذات ــه من
الوجود.

خاتمة :الذين لديهم الحديد
لديهم الخبز
ال نعرف العدد الدقيق لشعب األرواك
حني غزاهم األوروبيون ،في عام .١٤٩٢
فـفــي حــن يـضــع دي ال كــاســس ،الــذي
عايش اإلب ــادة ،العدد قريب من ثالثة
مــايــن ،يـجــادل العديد مــن املـ ّ
ـؤرخــن،
ّ
كما يشير ه ــوارد زي ــن ،أن الـعــدد كان
ب ــن  ٢٥٠ـ ـ ـ  ٣٠٠أل ــف إن ـس ــان .ل ـكــن ما
هــو م ـعــروف بــدقــة مــن الـسـجــات ،أنــه
فــي عــام  ،١٥١٥أي بعد الـغــزو بسبعة
عـشــر عــامــا ،ك ــان ه ـنــاك خـمـســون ألفًا
فـ ـق ــط ن ـ ـجـ ــوا حـ ـت ــى ذل ـ ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت مــن
،١٥٥٠
الهمجية األوروب ـي ــة .وفــي عــام
َ
أي بـعــد سـتــة وخـمـســن عــامــا لــم يبق
م ـن ـهــم سـ ــوى  ٥٠٠إنـ ـس ــان ف ـقــط عـلــى
قيد الحياة .أما في عام  ،١٦٥٠فيشير
أحد التقارير الذي َيقتبسه الكثير من
ّ
املؤرخني ،أنه لم يبق حينها من شعب
األرواك األصلي أو من نسله أي أحد.
أبادوهم جميعًا.
لكن في هذه اإلبــادة عبرة ،ربما على
ّ
أه ـ ــل ف ـل ـس ـطــن أن ي ـت ـعــل ـمــوهــا أك ـثــر
م ــن غ ـيــرهــم ،كــون ـهــم ال ـش ـعــب األخ ـيــر
ال ــذي يــواجــه الـبــربــريــة االستعمارية
االسـتـيـطــانـيــة :لــم تـكــن مــأســاة شعب
األرواك أن إبادتهم تمت قبل تأسيس
الـ ـي ــونـ ـسـ ـك ــو (وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ،ل ـ ــم ي ـكــن
بــإمـكــانـهــم طـلــب تــدخـلـهــا إلن ـقــاذهــم،
ك ـ ـمـ ــا ط ـ ــال ـ ــب م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ال ـي ــون ـس ـك ــو ب ــال ـت ــدخ ــل مل ـن ــع ال ـك ـيــان
ال ـص ـه ـيــونــي م ــن ض ـ ّـم ب ــاق ــي أراض ــي
الضفة الغربية ،في لحظة استحمار
متميزة من املتحدثني باسم عصابة
أوسلو) ،ولم تكن مأساتهم في غياب
«امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي» لـيـمـنــع امل ـج ــزرة
(ك ـم ــا ي ـط ــالــب ص ــائ ــب ع ــري ـق ــات ذلــك
ً
الكائن الخرافي ،املجتمع الدولي ،ليال
ون ـه ــارًا بــال ـتــدخــل) .كــانــت مــأســاتـهــم
الحقيقية هي التي رآها كولومبوس
وفهمها جيدًا وتصرف على أساسها
وانتهت إلى إبادتهم جميعًا« :أنهم ال
يحملون السالح ،وال حتى يعرفونه.
لـ ـي ــس عـ ـن ــده ــم حـ ـ ــديـ ـ ــد ،ورم ــاحـ ـه ــم
م ـص ـنــوعــة م ــن ال ـق ـص ــب» .رب ـم ــا كــان
شعب األرواك سيتعلم كثيرًا من قائد
كومونة بــاريــس« ،أوغـســت بالنكي»،
ال ــذي فهم عــالــم الهيمنة الرأسمالية
ال ـغ ــرب ـي ــة جـ ـيـ ـدًا ،وربـ ـم ــا ع ـل ــى شـعــب
فلسطني ،خصوصًا ،أن يستمع إليه
جـيـدًا« :الــذيــن لديهم الـحــديــد ،لديهم
الخبز».
الجزء ّ
األول من هذا النص منشور في
ّ
«األخبار» ،األربعاء  10تشرين األول/
أكتوير  - 2018الهوامش واملراجع
على املوقع

