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  *العجرمي أشرف
  :غزة يف األمني الفلتان

  الثقافة على جديدة حرب
   

 شارون زيارة أعقاب يف اإلسرائيلي، االحتالل ضد الثانية االنتفاضة الندالع هللوا الذين الفلسطينيون يدرِ  مل
 إىل الوقت، مرور مع ستتحول، ربما الكفاحية العملية هذه أن ،2000 سبتمبر/أيلول يف القدسي للحرم االستفزازية

 عصابي عمل إىل وحتولت جاذبيتها، فقدت ما سرعان الشعبية فاالنتفاضة. الفلسطيني بالشعب حتل جديدة كارثة
 على عالوة ذلك، غير اآلخر وبعضه وطني بعضه خمتلف، أعمال جدول منها لكل متعددة جمموعات به تقوم

  .والفئوية الذاتية واملصالح احلسابات
 إىل حتتاج التي والتغيرات التطورات من الكثير شهدت احلقبة هذه أن غير بدايتها، منذ االنتفاضة حماكمة نريد ال

 غير بصورة واتساعها األمني الفلتان ظاهرة على التركيز هو األوىل، بالدرجة يهمنا، وما. معمقين وبحث دراسة
 وسرقة واختطاف قتل من أشكالها بمختلف اجلرائم معدالت ارتفعت حينما ،2007 سنة مطلع منذ مسبوقة

 خطراً  أكثر ثقافياً  بعداً تتخذ بدأت الظاهرة وهذه. الواسعة املسلحة املواجهات إىل وصوالً  وتعديات، واعتداءات
 على أفكارها فرض تريد التي الظالمية اجملموعات العتداء عرضة الثقافية والرموز املنشآت صارت عندما

 تطابق اجملموعات وهذه. الفلسطينية املناطق تعيشها التي الشاملة الفوضى مستغلة بأسره الفلسطيني اجملتمع
 غزة قطاع يف واسع بشكل حتدث الظاهرة هذه أن املالحظة مع غزة، يف معروفة إسالمية جماعات أفكار أفكارها

  .األمني والفلتان للفوضى واألسوأ األبرز النموذج يشكل الذي
 

  السالم وفوضى املسلحة املقاومة
 االحتالل قوات به واجهت الذي الشديد فالقمع. األمني الفلتان ظاهرة تعزيز يف االحتالل دور ينكر أحد ال

 العقابية اإلسرائيلية اإلجراءات أن كما. املسلحة املقاومة نمط تغير إىل أدى االحتجاجية الشعبية التظاهرات
 األجهزة مقار تدمير إىل االحتالل قوات جلأت بعدما املسلحة، اجملموعات دور وتقوية السلطة بإضعاف تسببت
 على األجهزة هذه قدرة على القضاء بها يقصد خطوة يف أفرادها واعتقال ومعداتها أسلحتها ومصادرة األمنية

 إفقار يف الكبير أثره االقتصادي للحصار وكان. الفلسطينية املناطق يف القانون وإنفاذ العام والنظام األمن حفظ
  .واألفراد العائالت إىل املسلحة الفصائل تعدت التي والعسكرة التطرف من مزيد إىل ودفعه الفلسطيني اجملتمع

 اخلطر، املستوى هذا إىل ووصولها األمني الفلتان ظاهرة استشراء إىل يؤدي أن يمكن كان ما االحتالل فعله ما لكن
 استمرار بسبب وتشوهات مشكالت أصالً يعاين الذي الفلسطيني اجملتمع وجود بل الوطني املشروع يهدد بات الذي

 تقدير سوء ومنها الداخلية، األوضاع وتدهور االحتالل، سياسة إجناح يف ساهمت ذاتية عوامل توفر لوال االحتالل،
 حالة على اإلبقاء ظل يف األمور إليه تؤول أن يمكن ما قراءة على قدرتها وعدم الفلسطينية السياسية القيادة

 القيادة لدى كان يبدو ما وعلى. الوطنية السلطة مناطق يف سيادته وبسط القانون فرض يف والتهاون الفوضى
 تشهدها التي الفلتان حالة مشاهدة جملرد املطاف، نهاية يف سيرضخان، الدويل واجملتمع إسرائيل أن اعتقاد

 وال مرضية، سياسية مكاسب على احلصول مقابل يف الوضع هذا لتوقف خلفها وسيسعيان الفلسطينية، املناطق
 اندالع قبل وطابا ديفيد كامب يف به يستهان ال شوطاً  قطعت الدائمة التسوية بشأن املفاوضات أن سيما

 السياسية اإلرادة سوى النهائي االتفاق عن واإلسرائيلي الفلسطيني الطرفان يفصل يعد ومل وبعدها، االنتفاضة
  .القرار واتخاذ

 يف 2001 سبتمبر/أيلول من عشر احلادي تفجيرات أعقاب يف صحيحة بصورة األمور تقويم على القيادة تقدر ومل
 كان لو حتى العنف استخدام إزاء الدولية السياسة اجتاه يف جوهري حتول نقطة تمثل كانت التي املتحدة الواليات

 يرغب شخص كل يد يف وتوفره السالح انتشار ظاهرة أن تدرك مل يبدو ما على أنها كما. االحتالل مقاومة إطار يف
 النظام بفرض بدءاً ووظائفها مهماتها ممارسة على السلطة ولقدرة القانون لسلطة حقيقياً  تهديداً  تشكل اقتنائه يف

  .عليها السيطرة متعذراً أصبح أن إىل متواصلة بصورة األوضاع تدهورت وهكذا. العام
 بحيث مديني، جمتمع إىل يتحول مل الساحقة بأغلبيته عشائري كمجتمع الفلسطيني اجملتمع طبيعة أن يف شك وال
 عامة انتخابات أول يف الديمقراطية باملمارسة أساساً  بدأت تغيرات من األوىل أعوامها يف السلطة أحدثته ما أن
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 تغيرات أنها أي يقاً؛عم شيئاً  يكن مل دولتية، شبه مؤسسات وبتشكيل ،1996 سنة يف الفلسطينية املناطق تشهدها
 ساهمت العشائرية، تتجاوز بنية إىل اجملتمع يأخذ ومتطور حديث فلسطيني اقتصاد بناء عدم إىل نظراً سطحية،
 املنظمات استغلتها التي العشيرة إىل اجلميع انكفأ ما فسرعان. والفوضى الفلتان ظاهرة تكريس يف بدورها
 كادت الذي دورها واستعادة املاضي إىل للنكوص املنظمات هذه استغلت بدورها وهي وسطوتها، نفوذها لتوسيع

  .األوىل الكبرى االنتفاضة مرحلة يف سيما وال الكفاحية، العملية تطور مع تفقده
 استغالل اإلقليمية القوى بعض حماولة خالل من بقوة اإلقليمي العامل حضور على عالوة جمتمعة، العوامل هذه

 للحصول سعيه إطار يف املساومة على وقدرته مواقعه لتحسين الفلسطينية بالورقة للعب الوطنية السلطة ضعف
 جمموعات واستخدام السلطة مناطق إىل والسالح األموال ضخ عبر وذلك اجلديد، العاملي النظام يف قدم موطئ على

 يصعب الذي اخلبيث املرض يشبه ما إىل الفلتان ظاهرة حتول إىل أدى هذا كل اخلاصة؛ ألغراضه مسلحة
  .عليه والقضاء استئصاله

 جمموعات ثم مقاتلة، جمموعات منها تألفت التي الوطنية السلطة أجهزة إطار يف االحتالل بمقاومة بدأ شيء كل
 اخلط على اإلسالمية احلركات دخلت ذلك وبعد". فتح" حركة إىل األغلب، على تنتمي، كانت خارجها، تشكلت خاصة
 جميعها الفصائل دخلت وهكذا أطول، فترة االستمرار حتتمل وأنها بسرعة، تنتهي لن االنتفاضة أن لها تأكد بعدما

 األجهزة من الفلتان وبدأ. املال من القليل توفر مع كهذه أذرعاً تبني أن استطاعت التي أو مسلحة أذرع لها التي
 يف وخصوصاً الفلسطينية، الساحة حتولت النهاية ويف. واألفراد والعصابات العائالت إىل انتقل ثم والفصائل

  .ممكن ذلك عدا شيء وكل األموال، تتوفر أن املهم له؛ يحلو ما يفعل كي ودب هب من لكل مرتع إىل غزة، قطاع
 

  األمني الفلتان مظاهر
 مظاهر كانت التشريعي، اجمللس مقاعد بأغلبية" حماس" حركة فيها فازت التي األخيرة التشريعية االنتخابات قبل

 باليد القانون وأخذ العائلية واملشاجرات والسلب القتل جمال يف اجلريمة معدل ارتفاع على تقتصر األمني الفلتان
 انتقل احلمساوية احلكومة تأليف بعد لكن. القبيل هذا من وأعمال األراضي، على والتعدي املسائل، من كثير يف

" حماس" حلركة تابعة كميليشيا غزة يف التنفيذية القوة تشكيل مع وخصوصاً خطراً، أشد مستوى إىل الفلتان
 حماوالت أو السلطة بشأن صراع اجلوهر، يف هو، داخلياً صراعاً شهدنا وحينذاك األمنية، السلطة ألجهزة موازية

 من كبيرة أعداد وإصابة قتل إىل أدت عنيفة مسلحة مواجهات صورة يف انعكس السالح، بقوة عليها لالستيالء
 وحرقها، حمتوياتها وإتالف ومداهمتها البيوت وقصف والعامة، اخلاصة األمالك على االعتداء وجرى املواطنين،

 وضح يف مسبوقة غير بصورة السيارات وسرقة اجملال، هذا يف العاملين وعلى اإلعالمية املؤسسات على واالعتداء
 البريطاين الصحايف يزال وال. املساومة ألغراض الصحافيين سيما وال األجانب، وخطف السالح، وبقوة النهار
 استهدفت كما. 12/3/2007 منذ وحمتجزاً خمتطفاً جونستون ألن) BBC( البريطانية اإلذاعة هيئة مراسل

  .النساء قتل عمليات وازدادت كاجلامعات، التعليمية املؤسسات
 واإلصابة القتل أو للتنكيل يتعرضون أو املواطنون فيها يُخْطَف التي األهلية احلرب يشبه ما إىل املوقف وتطور

 وأجهزة" حماس" أجهزة بين أو ،"فتح"و" حماس" بين الصراع يف جلياً ذلك وظهر. التنظيمي االنتماء أساس على
 جمموعات أسماء نسمع األخيرة اآلونة يف بتنا وقد. الفلتان مظاهر من جديد هناك كان تمر فترة كل ويف". السلطة"

 كمقاهي ثقافية، بمؤسسات األمر يتعلق عندما وخصوصاً تفجيرات، أو اعتداء عمليات تتبنى قبل من نعهدها مل
  .متعددة أهلية ومؤسسات األشرطة بيع وحمالت الثقافية واجلمعيات اإلنترنت

 2007 سنة من األول الفصل يف الداخلي والصراع الفلتان إطار يف القتلى عدد كثيراً ازداد فحسب، وللمقارنة
 عدد ارتفع 2005 سنة ويف مواطناً، 57 غزة قطاع يف قتل 2004 سنة ففي. سبقتها التي الثالث بالسنوات قياساً
 2007 سنة من األوىل الثالثة األشهر ويف. مواطناً 252 إىل العدد وصل فقد 2006 سنة يف أمّا ،101 إىل القتلى

  )2.(مواطناً 22 قتل 2007 أبريل/نيسان ويف)  1.(مواطناً 147 قتلوا الذين عدد بلغ
 التوقعات عكس على وهذا. باخلير يبشر ال الذي األمر األمني، الفلتان ميدان يف تصاعدي بخط نسير نحن إذاً،

 وفك الداخلي الوضع ضبط هما رئيسيتان مهمتان بها أنيطت التي الوحدة حكومة تأليف على بنيت التي واآلمال
  .واقتصادياً سياسياً واحلكومة لطةالس على املفروض احلصار
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  الوطنية الثقافة تهدد خماطر
 منتجعات تشمل وترفيهية ثقافية مؤسسات طال الذي العنف مستوى يف ملحوظاً ازدياداً 2007 سنة سجلت

 والفيديو الكاسيت أشرطة لبيع وحمالت ومدارس شبابية، ومقاهي وكافيتريات إنترنت ومقاهي سياحية
 فيما التراثية، والفنون الشعبية للدبكة فرقاً تمتلك التي تلك وخصوصاً ثقافية، وجمعيات وغيرها، واألسطوانات

  .والثقايف الفكري اإلرهاب من حالة خلق إىل يهدف خطر تطور أنه يبدو
 ثقافية وحمالت مؤسسات على واعتداء تفجير حادث 18 األمنية األجهزة سجلت 2007 أبريل/نيسان نهاية فحتى

 جباليا يف والفنون للثقافة الشباب دار مؤسسة مقر على حارقة زجاجات أُلقيت: املثال سبيل وعلى. وترفيهية
 يف حانون بيت يف اخليرية العطاء جمعية يف النيران إضرام وجرى ،20/2/2007 يف غزة قطاع شمال
 كومبيوتر، جهاز 13 فيها الكومبيوتر، تقنيات لتعليم صالة يضم اجلمعية هذه مقر بأن علماً ،11/4/2007

 تم كما. الوطني والتراث الثقافية بالشؤون تعنى الشباب دار مثل وهي متنوع، كتاب 5000 نحو حتتوي ومكتبة
 مسيحية وثقافية دينية مؤسسة وهي املعمدانية، للكنيسة التابعة الفلسطينية املقدس الكتاب جمعية مدخل تفجير
 يف غزة قطاع شمال يف األميركية املدرسة يف ناسفة عبوات بتفجير مسلحون قام آخر خطر تطور ويف. مهمة
 أفضل ومن الياء، إىل األلف من فلسطينية املدرسة هذه بأن علماً فيها، كبيرة أضرار إىل أدت 21/4/2007

  .غزة قطاع يف املدارس
 يف األونروا مدارس احتفال يف املشاركين على يدوية قنابل بإلقاء جمموعة قيام فهو اآلن حتى األحداث أخطر أمّا

 اسم نفسها على تطلق منظمة وأعلنت. آخرون ستة وأصيب املواطنين أحد استشهد حيث رفح، يف السلطان تل منطقة
  .احلادث عن مسؤوليتها" اجلهادية السلفية"

 اإلنترنت اهيمق وتفجير الهيا، بيت شاطئ على السياحي الواحة منتجع تفجير على عالوة النماذج، هذه
 اجلمعيات من مهم فجزء. املنفتحة الوطنية املتنوعة الثقافة هو املشترك املستهدف أن إىل تشير أُخرى، ومؤسسات
 والرقص الشعبية للدبكة فرقاً يضمان للتهديدات، تعرضت لكنها التفجير، من حظها تنل مل التي وبعض املستهدفة،

 اجلنسين من والفتيان لألطفال تسمح أي خمتلطة؛ املؤسسات هذه أن هي اجلهات، هذه نظر يف واملشكلة،. التراثي
  .خمتلطة نشاطات لهم تتيح أو الفنية، الفرق يف باملشاركة
 اإلنترنت مع التعامل وترفض الغناء، من عقيدياً موقفاً املؤسسات تهاجم التي املتطرفة للمجموعات أن واملعروف

 وأخيراً،. للدين ومناقضة مفاسد كلها األشياء هذه أن االدعاء قاعدة على األُخرى بالثقافات صلة له شيء أي أو
 والتقاليد، العادات الدوام، على فيها، وتراعي األونروا تنظمها التي الصيفية املعسكرات باستهداف تهديد هناك
 األوضاع بسبب يعيشونها التي والتوتر الضغط حالة من الفلسطينيين األطفال إلخراج تنظيمها يجري والتي

 الشوارع عن األطفال إبعاد حتاول األونروا أن كما. مرهق دراسي عام نهاية يف الصعبة واالجتماعية االقتصادية
 العنف معدالت ازدياد عن الناجمة السلبية للتأثيرات والتعرض األذى من حمايتهم وبالتايل الصيف، فترة يف

 عليهم تسري ال أي عامًا، 12 – 8 العمرية الفئة من أطفاالً تضم لألونروا اخملتلطة الصيفية واملعسكرات. واجلريمة
 إىل ويعودون الصباح يف املعسكرات إىل يذهبون أنهم إىل باإلضافة هذا. الدينية املفاهيم بحسب االختالط قواعد

  .مفيدة وترفيهية ثقافية برامج تنفيذ يف النهار جل يمضون أي املساء، قبل بيوتهم
 عن اإلسرائيلي االحتالل عجز ملا تنفيذ هو النهائية، احملصلة يف اإلرهابية، التكفيرية اجملموعات به تقوم ما إن

 ما كل يالحق الوقت طوال وكان الفلسطينية، الوطنية الثقافة رموز استهدف عندما القمع، من عقود طوال تنفيذه
 الوطنية وثقافتهم هويتهم تكريس يف االحتالل نفأ رغم الفلسطينيون جنح ذلك ومع. بصلة الثقافة هذه إىل يمت
 كلها، الوطنية بالرموز التمسك خالل ومن والوطني، الشعبي والغناء الدبكة وفرق التطوعي العمل معسكرات عبر
  !لتحقيقه؟ يسعون الذي وما هؤالء، يحارب فماذا. الشعبي بالزي وانتهاء بالعَلم بدءاً

 سلفية، أو أصولية أنها نفسها عن تقول جماعات ترتكبها التي التكفيرية اجلرائم خلف تكمن التي الرئيسية الفكرة
 ولهذا. األُخرى بالثقافات صلته وقطع وحاضره، بماضيه الوطنية، بثقافته الفلسطيني اجملتمع صلة قطع هي

 هذا مثل ففي. اخلارجي بالعامل لالتصال األسرع الوسيلة كونه بسبب لإلنترنت واضح استهداف هناك السبب
 ورثته ما دمرت التي الطالبانية الطريقة على ومؤيدين، أنصاراً لها وجتد وتنتعش اجلماعات هذه تترعرع املناخ

  .فقط والبطالة والسالح األفيون على وأبقت السابقة األفغانية الدولة من
 تنوعاً تتيح اإلنسانية املعرفة ألن والتنور، والثقافة العلم وبين الظالمية االجتاهات بين تاريخي عداء هناك نعم

 والثقافة عدو، فالعلم إذاً،. والتخلف االنغالق عكس على البشرية اجملتمعات تطوير يف يساهم وحضارياً ثقافياً
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 نستجدي املساجد يف وجنلس قصيرة جالبيب نلبس أن هو فعله علينا ما وكل جريمة، باآلخرين واالتصال مرض،
 بهذا علينا أنعم ألنه ذاك أو" الرباين" القائد هذا بحمد نسبّح وأن الفقيرة، الغذائية" الكوبونة" غرار على الصدقات

 شيء لفعل داعي وال الله عند من يأتي فالنصر األمور، جميع حتل ذلك وبعد. الصدقة سبيل على يأتي الذي الفتات
  !!واإلخوة النفس حماربة سوى
 

  الثقافية؟ املؤسسات استهداف وراء يقف من
 تبنت التي" اجلهادية السلفية" اسم حتت يعمل التنظيم هذا وأن غزة، قطاع يف القاعدة تنظيم وجود يدعي من هناك
 السلفية اجلماعات عن يختلفون السلفيون وهؤالء. رفح مدينة يف األونروا مدارس احتفال على قنابل إلقاء عملية

 الكتاب دار جمعية" نفسها تسمي فعالً  قائمة جماعة توجد الواقع ويف. واإلقناع باحلسنى الدعوة تنتهج التي
 يد على لالغتيال تعرض قادتها أحد أن مع أحد، مع صراعات يف تدخل وال العنف تنتهج ال سلفية وهي ،"والسنّة

 موضوع أمّا. ذلك" حماس" نفت وقد. وراءها بالوقوف" حماس" حركة اتهام وجرى أُخرى، فلسطينية جمموعة
 إىل ينتمون أفراد يوجد ربما إنه الفلسطينية األمنية األجهزة تقول إذ بعد، واضح غير يزال فال" ةاجلهادي السلفية"

 هذه مثل استخدام يكون وقد. القاعدة إىل تنتمي منظمة جمموعات أو منظمات توجد ال لكن غزة، قطاع يف القاعدة
 يف قبوالً جتد ال التي من وغيرها فجيريةالت األعمال هذه خلف تقف التي اجلهات حقيقة على للتغطية التسميات

  .الفلسطيني اجملتمع
 الصحايف اختطاف قضية يف حدث ما باألسماء التالعب على االستدالل خاللها من يمكن التي األمثلة ومن

 حركة ملصلحة السابق يف تعمل وكانت غزة، قطاع يف معروفة اختطفته التي فاجلماعة. جونستون ألن البريطاين
 حتمل عن بنفسها األخيرة تنأى كي" حماس" رغبة على بناء العمليات من عدداً نفذت إنها ويقال ،"حماس"

 إطالق مقابل يف أمواالً وتريد املال، خلف تسعى اجلماعة وهذه. عرفات موسى اغتيال مثل عنها، املسؤولية
 عن اإلفراج مثل وأيديولوجي، سياسي طابع ذات بأمور مطالبها وتغلف علناً، بذلك تطالب ال ذلك ومع. جونستون

 ،"اإلسالمية احلق سيوف" مثل واألُخرى، الفينة بين تبرز أسماء وهناك. البريطانية السجون يف املعتقل قتادة أبو
  .الداخل تستهدف بعمليات األمر يتعلق عندما وخصوصاً وغيرها،" اإلسالم جيش"و

. ملصلحتها عمليات وتنفذ لها ومؤيدين أنصاراً وتنظم غزة قطاع إىل جهة أي تصل أن املستبعد غير من لكن
 التراجع من حالة هناك أن كما. الناس بعض استقطاب يمكنها تدفع أموال وأي جداً، صعب االقتصادي فالوضع
. الفلسطيني اجملتمع داخل التطرف أجواء غلبة إىل فعلياً يؤدي وهذا والثقايف، االجتماعي املستويين على والتدهور
 الشباب بين لها مؤيدين جتد قد متطرف، أصويل تنظيم أي أو القاعدة، تنظيم يحملها كالتي أفكاراً فإن وبالتايل

  .واليائس احملبط الفلسطيني
 إىل بوضوح تشير السلطة، يف أُخرى وأجهزة الوطني األمن قوات قيادة عن الصادرة سيما وال األمنية، التقارير إن

 املؤسسات وبعض اإلنترنت مقاهي بعض استهدفت التي التفجير أعمال يف" حماس" حركة من عناصر تورط
 غير جهات حلساب أي اخلاص، حلسابها تعمل العناصر هذه أن هل بعد واضحاً وليس. والترفيهية الثقافية

  .أُخرى بأسماء عملياتها وتعلن" حماس" إطار يف تعمل أنها أم ،"حماس"
 أعرب وقد القاعدة، لتنظيم التأييد تنامي إزاء" حماس" حركة يف القياديين بعض لدى قلق هناك األحوال جميع يف
 أن يمكن" حماس" أنصار وإن القاعدة، تنظيم فكر تنامي يخشى أنه قال عندما األسطل يونس الدكتور ذلك عن

 بوجود مرزوق، أبو موسى ،"حماس" حلركة السياسي املكتب رئيس نائب ويعترف)  3.(التنظيم هذا بركب يلتحقوا
  )4.(احلركة لشباب الزائدة باحلماسة ذلك مبرراً حركته قواعد يف فلتان

 

  الشعبية الفعل ردة غياب
 ثقافة لفرض حماولة إطارها يف جتري التي الظواهر هذه ملثل التصدي عن عاجزة السلطة أن يبدو ربما منطقياً
 النظام فرض على قادرة غير السلطة فأجهزة. معينة قوى تأثير حتت إلبقائه بأسره الفلسطيني الشعب على مغلقة

 املنطقي غير من لكن. واضحين وعجزاً قصوراً وتعاين أشكالها، بجميع اجلريمة ومالحقة القانون سيادة وتطبيق
 وفئات واملثقفون واالجتماعية السياسية والشخصيات السياسية واألحزاب املدين اجملتمع مؤسسات تبقى أن

 تريد والتي واملتنوعة، احلضارية الوطنية الثقافة تستهدف التي الهجمة، هذه على توافق ال ممن عاجملتم يف كثيرة
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 هل. ماء فمها ويف األيدي مكتوفة التخلف، من مزيد إىل جترنا قد العصر روح عن تماماً  بعيدة بثقافة استبدالها
  .فعالً وصلت إنها يتحركوا؟ كي أقدامهم إىل النار تصل أن جميعاً هؤالء ينتظر

 يمكن التي العامة املبادئ بشأن يدور جوهره، يف هو، بل التفصيالت بشأن يدور ال الظالمية القوى مع الصراع إن
 اخلاص احلياة ونمط أفكارها تفرض أن القوى هذه استطاعت وإذا. الفلسطيني السياسي والنظام اجملتمع حتكم أن

 وسيكون القسري، الفرض هذا وطأة حتت العيش يتحملوا أن كثيرين إمكان يف يكون لن فعندها فيه ترغب الذي
  .املغادرة وبين للواقع االستسالم بين يختاروا أن عليهم
 املستويين على يتم ال وهذا. مقبلة طويلة فترة إىل مصيرنا حتدد قد صعبة انتقالية مرحلة نعيش اآلن نحن

 عملية هناك يكن مل إذا تغييره علينا الصعب من سيكون واقعاً إسرائيل تفرض حيث فحسب، والوطني السياسي
 هذه ويف. الثقايف وبالتايل أيضاً، االجتماعي املستوى على بل للصراع، عادلة تسوية إىل تفضي جادة سياسية

 منظمة تبنته الذي الديمقراطي الوطني العلماين البرنامج: تماماً متباينين برناجمين بين صراع هناك اللحظات
 املتشدد؛ اإلسالمي والبرنامج واجملتمع، السلطة يف وحيداً خياراً تكريسه يف تنجح مل لكنها الفلسطينية، التحرير

 أن البرناجمين لهذين يمكن وال. واجملتمع الدين وبين والدولة الدين بين العالقة تفسير يف تطرفاً األكثر النسخة أي
 البرنامج يقبل الفلسطيني اجملتمع من كبير قسم يزال ال ربما احلظ وحلسن. ينتصر أن من ألحدهما بد وال يتعايشا،
 األعوام خالل اجملتمع سادت متعددة دينية وشعارات خطب خلف االنسياق من الرغم على الديمقراطي العلماين
 حقيقي، كفاح دون من لكن. واجتماعياً واقتصادياً سياسياً املستويات خمتلف يف تراجعاً شهدت التي املاضية

 يكرس الذي االجتاه مع األغلبية ستتحول العلمانية، الثقافة لهذه املتبقية القليلة احلصون عن الدفاع دون ومن
  .نفسه
 والفئوية واحلزبية الفردية اجلزئية الهويات جميع صهر فيها يجري التي الوطنية الهوية بناء إلعادة ضرورة هناك

 وعندها وحدته، ويفقد الفلسطيني اجملتمع سيتشظى الهوية هذه دون ومن. لخإ واجلهوية، والعائلية واأليديولوجية
  .الديمقراطي البناء عملية أو الوطني التحرر عملية استكمال إمكانه يف يكون لن
 نتيجة جاء آخر وقسم الداخلية، الصراعات عن ناجم منها قسم خطرة، أمراض جرّاء جمتمعنا يعانيه ما يكفي أال

 اتخذت وهذه والكفاءات، العقول هجرة يف تتمثل جدية مشكلة لدينا إذ يعيشها، التي والسيئة املعقدة األوضاع
 طلب 50.000 نحو رسمية تقديرات بحسب تبلغ التي الهجرة طلبات تقديم معدل ازدياد ظل يف خطورة أكثر منحى
 ولدينا كبيرة، بمعدالت تزداد دعارة ولدينا. معاً واملروجين وللمتعاطين للمخدرات واسع انتشار ولدينا. سنوياً
 أعوام يف بهما تميز اللذين الداخلي والتعاضد التضامن ويفقد التفكك من حالة يعيش وجمتمعنا منظمة، جريمة

  .األوىل االنتفاضة
 الستخدام البنادق، زمن يف جمال، ال أن يف كثيرون يفكر وقد صعبة، الظالمية اجلماعات إرهاب مواجهة تبدو قد

 يخافون السالح يمتلكون الذين أولئك وحتى والكفاح، للعمل متسع فثمة. كذلك ليست احلقيقة لكن. واملنطق العقل
 واقع عن نتحدث كأننا نظهر ال وكي اإلرهاب؟ ولغة السالح إىل يلجأون ملاذا وإالّ. مواجهته يستطيعون وال املنطق
 حتى معركة يف ننجح فعندما. النموذج قوة على واالعتماد الكفاح على للتركيز ضرورة هناك واقعنا، عن خمتلف

 نضال عن ونتحدث العموميات إطار يف نبقى عندما لكن ُأخرى، جناحات أمام الباب ينفتح صغيرة كانت لو
  .نتائج أية إىل نصل ال املعامل حمدد غير باجلملة

 اجملتمع منظمات ركزت لو فمثالً. الفكري اإلرهاب مواجهة يف حمددة بنقطة نبدأ أن الضروري من يكون ربما
 الصيفية، اخمليمات مثل حمددة مسألة على األيديولوجي الفرض بمحاربة املعنية والشخصيات والقوى املدين

 عليها تراكم أن يمكنها مهمة نقاطاً تكسب بذلك فهي العمل، هذا ملثل طاقاتها وجندت منها عدد إجناح على وعملت
  .املتخلف الظالمي البرنامج على االنتصار حتقق وبالتايل أُخرى، معارك تربح كي

 اجملتمع، على اإلرهاب تمارس التي الصغيرة اجلماعات أن هي جميعاً املعنيون يراها أن من بد ال التي واحلقيقة
 من جزء كأنها اآلن تبدو أن تريد ال أكبر أُخرى قوى من أساساً قوتها تستمد وهي وحدها، ليست مسمى، أي حتت
  .الصغيرة اجلماعة حتققها جناحات أي تدعم تأكيد بكل لكنها احلرب، هذه

 ويبعد اجملتمع بتوازن يخلّ السلمي الشعبي النضال غياب أن هو جيداً إليه االنتباه املفيد من الذي اآلخر األمر
 اجلبهة مستوى وعلى االحتالل، مقاومة مستوى على الكفاحية العملية يف تأثير أي عن الرئيسية القطاعات
 وهنا. أمكن ما املسلحة اجلماعات تأثير وتقليل اجلماهيري النضال إىل االعتبار إعادة من بد ال وبالتايل الداخلية،

  ▪.بها للبدء األنسب القضية اختيار من بد ال
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  .الفلسطينية الطوارئ حكومة يف األسرى وزير  (*)

  .2007 أبريل/نيسان يف الصادر ،2007 سنة من األول الفصل عن نساناإل حلقوق امليزان مركز تقرير  )1(
  .1/3/2007: يف الصادر املواطن، حلقوق املستقلة الفلسطينية الهيئة تقرير  )2(
  .12/5/2007 اإلعالمية، فراس شبكة  )3(
  .29/5/2007 نفسه، املصدر  )4(



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


