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مضر قسيس* 

مقومات انتصار املقاومة الفلسطينية

التمعن يف مقومات يجدر 

االنتصار الفلسطيني )هذا 

النقاش ال يقتصر على قطاع غزة، أو 

حركة "حماس"، بل يتعلق بكل انتصار، 

ووهم انتصار، وهزيمة ومراوحة(، فتاريخ 

النضال الفلسطيني زاخر باملآسي التي 

ُصّورت على أنها انتصارات، وباألخطاء 

التي اعُتبرت حتميات ال مفر منها. والالفت 

يف هذا كله، هو أن هذا التشوه والزيف 

يزدادان كلما كانت القضايا مرتبطة 

بالصراع الداخلي، أّما الصراع اخلارجي 

فيزخر باستيراد األزمات من العدو التي يتم 

تصويرها على أنها تصدير!

متى يمكن القول بتحقيق انتصار؟.. 

دائمًا؛ متى يمكن االعتقاد بتحقيق 

انتصار؟.. غالبًا؛ متى يتحقق انتصار؟.. 

فقط حين نقترب بشكل واضح ال لبس 

فيه من التحرر. هل اقتربنا من التحرر يف 

حرب أيلول / سبتمبر 1970؟ يف احلرب 

األهلية يف لبنان؟ يف حرب اخمليمات؟ يف 

اخلروج من بيروت؟ يف تأييد غزو الكويت؟ 

يف اخلروج من تونس إىل فلسطين؟ يف 

االنتفاضة الثانية؟.. ال مل نقترب! لكننا 

خطونا يف اجتاه التحرر يف سنة 1974 

)يف معركة االعتراف بالشعب الفلسطيني 

وتمثيله الشرعي(، ويف تشكيل جلان العمل 

الوطني وتطوير العمل النقابي والطوعي 

يف النصف الثاين من السبعينيات، ويف 

االنتفاضة األوىل، ويف تقرير غولدستون 

)وليس يف تعاملنا السياسي معه(. فهل 

اقتربنا من التحرر يف حرب غزة األخيرة؟

وإذا ما بدا للوهلة األوىل أن الفارق 

بين ما يقّربنا من التحرر وما يهدر طاقتنا 

النضالية هو العنف، فإنه يجب أن نذكر أن 

بات النقاش ـ أو حرب الشعارات ـ الدائر حول انتصار املقاومة يف غزة مؤخرًا يشكل 

سالحًا يف معركة الصراع الفلسطيني الداخلي بداًل من أن يشكل أداة من أدوات النضال 

ضد االستعمار. وما يزيد من عقم هذا النقاش أنه يأتي على خلفية تخّبط املشروع 

العدواين اإلسرائيلي الذي بات يتلقى الضربات من اجلهات كافة.

* أستاذ الفلسفة يف جامعة بير زيت.
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االستعمارية، فإنه لن يكلل بالنجاح )ال ننفي 

أن هناك إمكانًا لتحقيق انتصار / ات نتيجة 

تخّبط املستعِمر وأزماته(. ويمكن للمقاومة 

غير املنسلخة عن االستعمار أن تأخذ 

أحد شكلين )أو جتمع بينهما أحيانًا(: إّما 

املناكفة الدائمة )أي القيام بأعمال تستفز 

املستعِمر وتنّغص عليه وتكبده اخلسائر من 

دون إحراز مكاسب فعلية(، وإّما التماهي 

مع املستعِمر عن طريق الوصول إىل حالة 

ينحصر فيها الصراع بين "املشروع الوطني" 

واالستعمار، فعليًا، على أحقية الهيمنة على 

ر.
َ
الشعب املستعم

ولوضع مشروع حترري قادر على 

االنتصار، واستراتيجيا مالئمة له، بات 

من الضروري مواجهة تأّثر الفعل السياسي 

الفلسطيني بآليات احملتل وطرقه يف القمع 

والقسر تارة، ومغازلة بعض النخب تارة، 

والتغول يف أدوات التفرقة، وما إىل ذلك 

من أدوات الهيمنة االستعمارية. هناك 

حاجة ماسة إىل انسالخ عملية املقاومة 

عن املستعِمر، والقطع معه بشكل ال رجعة 

عنه، أي القطع معه قطعًا استراتيجيًا وليس 

تكتيكيًا، أو موقتًا، أو على سبيل املناورة.

تمكنت التجربة النضالية الفلسطينية 

الغنية على مر العقود األخيرة من ابتداع 

أساليب شتى يف خضم الصراع ضد 

املستعِمر. ومع أن جزءاً مهمًا من الوسائل 

التي تم ابتداعها فيه تقليد للمحتل، إاّل إن 

أجزاء أُخرى أتت من منابع ذاتية وتضامنية 

عاملية، وجاءت مستقلة عن احملتل، وعن 

املنظومة االستعمارية التي ينتمي إليها، 

وأثبتت بجدارة قدرتها على إحراز تغيير يف 

معادلة الصراع االستعماري التحرري.

وترجع األمثلة للمبادرات النضالية 

املستقلة )املتعلقة باالحتالل اإلسرائيلي( 

إىل سبعينيات القرن املاضي على األقل. 

االنتفاضة األوىل، على سبيل املثال، مل تكن 

سلمية قط، لكنها بسبب كونها شعبية )مل 

تتسم بطابع عسكري منظم، وال ميليشيوي(، 

تمكنت من احلفاظ على الطابع النضايل 

القادر على حشد التأييد الشعبي العاملي، 

وعلى حتقيق إجنازات يف اجتاه التخلص 

من االستعمار. أّما االعتقاد بسلميتها، 

فزائف تمام الزيف، ذلك بأن املواجهة مع 

العنف عنيفة بالضرورة. والسمة اأُلخرى 

املهمة للتمييز بين "االنتصارات" و"الهزائم" 

هي امتالك زمام املبادرة، وهو ما ميز 

االنتفاضة الفلسطينية األوىل ومل يميز 

)إجمااًل( االنتفاضة الثانية على سبيل 

املثال.

إن جوهر التفاعل / الصراع بين 

املستعِمر واملناضل ضد االستعمار هو 

ما يغيب عن النقاش عند حماولة تكميم 

إجنازات املعارك، وإعداد حسابات الربح 

واخلسارة )اقتسام الغنائم(. ويرجع ذلك إىل 

كون وقع األفعال املتشابهة ليس متكافئًا، 

ذلك بأن للفعل املبادر للتحرر رصيداً ال 

يقارن بذلك الناجم عن ردات الفعل يف 

املعركة التي يفرضها املستعِمر، وال بالفعل 

االستعماري األساسي.

هناك شكل واحد للمقاومة القادرة على 

االنتصار )استبدال احلالة االستعمارية 

بحالة من احلرية(، وشكالن للمقاومة 

غير القادرة على حتقيق انتصار جوهري. 

االنتصار يتطلب االنسالخ التام عن 

املستعِمر، وهذا يشمل إنشاء مشروع حترري 

مستقل له برناجمه غير املرتبط باملشروع 

االستعماري، وأدوات كفيلة بعدم إعادة 

إنتاج الظرف االستعماري بأي شكل كان. 

أّما إذا كان البرنامج التحرري يشكل يف جلِّه 

جمموعة من ردات الفعل على املمارسات 

االستعمارية، ويستخدم أدوات االشتباك 
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بدايات االنتفاضة الثانية مثل استهداف 

املستعمرات ومواقع اجليش اإلسرائيلي. 

وشّكل الهجوم الشعبي يف االنتفاضة األوىل 

مواجهة مع املستوطنين، واجليش، واإلدارة، 

والبضائع، أي أن املواجهة ضد عناصر 

النظام االستعماري كانت شاملة، وغير 

مقتصرة على رموزه وعلى سلطة االحتالل، 

بل إن حركة احلوار مع املثقفين والنقابيين 

اإلسرائيليين ساهمت يف إحداث شرخ يف 

اجملتمع اإلسرائيلي يف حينه. ويف احملصلة 

شكلت االنتفاضة األوىل نقطة حتّول يف 

مسيرة النضال التحرري الفلسطيني، بدءاً 

باضطرار إسرائيل إىل القبول بشروط جديدة 

للصراع، وانتهاء بقرار العديد من الالعبين 

الدوليين البدء باالستثمار لتحييد النتيجة 

التحررية لالنتفاضة األوىل، وحتويلها يف 

اجتاه مأسسة سلطة بديلة )أو مكملة( للسلطة 

اإلسرائيلية نتيجة فقدان هذه األخيرة 

قدرتها على السيطرة على زمام األمور 

املتعلقة بالفلسطينيين.

احملور الرابع يتعلق باملمارسات 

النضالية ذات الطابع التضامني العاملي، 

واسُتخدم يف مراحل عديدة، وال سيما 

يف مرحلة االنتفاضة األوىل، عبر جتنيد 

قوى شعبية عربية وأجنبية يف احلمالت 

ضد املمارسات اإلسرائيلية، ثم احلملة 

يف أوروبا من أجل وقف استيراد بضائع 

املستعمرات، وتال ذلك حملة املقاطعة 

األكاديمية والثقافية وسحب االستثمارات 

التي أحرزت مؤخراً جناحات مبهرة، وأنشأت 

عدداً من األزمات لدى إسرائيل، وأحدثت 

شرخًا صغيراً، لكنه عميق داخل اجملتمع 

اإلسرائيلي.

ويف املقابل مل تنفك ردات الفعل ـ 

بنوعيها ـ تشكل مكونًا مهمًا ومهيمنًا يف 

املمارسات النضالية الفلسطينية. وجتّسد 

ويمكن وصف عدد من احملاور التي عملت 

فيها هذه املبادرات:

احملور األول يتعلق بالتنظيم الشعبي، 

وإنشاء املؤسسات الوطنية ذات الصبغة 

التحررية، والتي انشغلت بمقارعة احملتل، 

لكنها مل تكن تضع هذه املقارعة كهدف 

برناجمي، ذلك بأن األهداف البرناجمية 

تعلقت بالقضايا اخلاصة باملؤسسات. 

فتطوير العمل النقابي العّمايل واملهنى 

وضع أهدافًا حقوقية ومعيشية ومهنية، 

والعمل النسوي والشبابي وضع أهدافا 

جمتمعية وتنموية، والتعليم العايل والبحث 

العلمي ومؤسساته وضعت أهدافًا مالئمة 

لرسالتها التعليمية والبحثية، وإنشاء 

وتطوير العمل الصحايف وضع نصب عينيه 

أهدافًا متوافقة مع رسالته، وهكذا. وقد 

استخدمت هذه األطر كلها لترسيخ الوعي 

املقاوم، وللتشبيك مع أطر وحركات أممية 

بما يف ذلك حركات تقدمية يف داخل 

إسرائيل، من دون أن يكون ذلك مهمة وحيدة 

لديها تنتهي بإتمامها )أو بتغير شروط 

اللعبة كما يفرضها املستعِمر(.

احملور الثاين يتعلق باستخدام الهيئات 

الدولية يف مقارعة احملتل بدءاً من استخدام 

منصة األمم املتحدة يف سنة 1974، 

وصواًل إىل تقرير غولدستون، واالنضمام 

إىل منظمة اليونيسكو، وما تال ذلك. وتمّيزت 

هذه اجلهود واملبادرات بتنوع دوافعها 

ومساهمتها يف العملية النضالية، ذلك بأن 

العمل من خالل هذه الهيئات يتطلب بناء 

أحالف مع جهات ال تعيش بالضرورة يف 

حالة تناقض مع املنظومة االستعمارية.

احملور الثالث يتعلق باملواجهة 

الشعبية املباشرة والواسعة مع القوة 

االحتاللية، وكان أوضح جتسيد له هو 

االنتفاضة األوىل، وعناصر مهمة يف 
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باأليديولوجيات املضادة لأليديولوجيا 

اإلسرائيلية(. ومن مظاهر هذا القبول القول 

بأولوية األرض )وهي أولوية استعمارية(، 

وبالطابع الوجودي للصراع )الكيان 

اإلسرائيلي يحتاج إىل الصراع من أجل 

الوجود، لكن الفلسطينيين ال يحتاجون إليه(.

ومن تلك املظاهر أيضًا القول بوجود 

حق تاريخي للفلسطينيين يف فلسطين )وهي 

نسخة مقلوبة من احلجة الصهيونية القائلة 

باحلق التاريخي لليهود يف فلسطين(. أواًل، 

إن احلق التاريخي لليهود وغيرهم يف 

فلسطين قائم وال يحتاج إىل غزو أجنبي، 

فهناك فلسطينيون يهود؛ ثانيًا، االنتماء 

إىل البقعة التي يعيش فيها الناس ال 

يحتاج إىل مبررات، بيد أن ما يحتاج إىل 

تبرير هو تغيير األمر الواقع السابق حلالة 

التبدل االستعماري الذي تم بين احلربين 

العامليتين وبعدهما، وصواًل إىل جتسيد حق 

املهاجرين اليهود يف العيش يف فلسطين عن 

طريق تهجير الفلسطينيين. أّما الفلسطينيون، 

فال يحتاجون إىل حجة تاريخية أو غيرها 

للعيش يف بالدهم، فاملعيار الرئيسي 

للحق الطبيعي يف البلد هو عضوية العالقة 

باملكان وليس تكييفها الشرعي.

كما أن اندماج القبول باخلطاب 

الصهيوين يف اخلطاب الوطني جّر معه 

القبول بأسسه األيديولوجية، فباتت امللكية 

)ملكية األرض بصورة خاصة( تشكل سنداً 

مهمًا للحق الوطني، وبات بيع األراضي 

يشكل اجلريمة األكبر )كأن ملكية األرض 

تشكل شرطًا للبقاء يف الوطن(، وأصبح 

ن 
َ
مفتاح البيت رمزاً حلق العودة )كأن م

ال يملك مفتاحًا ال يملك دلياًل على حقه(، 

وصارت احلجة االستعمارية املتعلقة 

بشراء األرض حجة مقبولة ضمنًا، وأضحى 

الصراع كأنه صراع على ملكية األرض، بداًل 

أفعال املقاومة التي شكلت ردات فعل غير 

مستقلة على املمارسات اإلسرائيلية، السبب 

الرئيسي وراء عدم إحراز تقّدم نوعي حتى 

اليوم يف العملية النضالية، وصواًل إىل 

حترر الشعب الفلسطيني. وهي استراتيجيات 

وممارسات ما انفكت تشكل جزءاً من احلالة 

الكولونيالية، وتساهم يف إعادة إنتاجها 

بداًل من التخلص منها وتفكيكها.

يرجع أحد األسباب املهمة وراء انتشار، 

بل هيمنة املمارسات غير املستقلة، إىل كون 

املقاومة وليداً لالستعمار، وهي حتتاج إىل 

حقبة كاملة )جيل نضايل( كي تخرج من 

لدت فيها، ولتكتسب 
ُ
حالة القصور التي و

وجودها املستقل. وال شك يف أن اخلروج من 

حالة القصور هذه يشمل صراعات ويحتاج 

إىل طاقات ملواجهة االستعمار من جهة، 

وإىل جيل أول للمقاومة من جهة ُأخرى.

وال بد هنا من التأكيد أن نشوء اجليل 

الثاين للمقاومة هو نتاج طبيعي لوجود 

اجليل األول وفعله، ونتاج ملمارساته 

النضالية. وعلى الرغم من حتميلي 

اجليل األول املسؤولية عن إنشاء وتبني 

استراتيجيات قاصرة عن إجناح الفعل 

التحرري، فإن مرحلة اجليل األول وموقعه 

يتسمان باحلتمية تمامًا كما هي األساسات 

يف اإلنشاءات، والتي تغوص إىل األسفل يف 

سبيل إيجاد قاعدة لالرتفاع إىل األعلى.

ولتوضيح االشتراطات االستعمارية 

التي جرى تبّنيها تاريخيًا يف تاريخ 

النضال الوطني الفلسطيني، والتي بات من 

الضروري استبدالها باشتراطات حتررية 

مستقلة، فإنه يمكن سوق عدد من األمثلة:

القبول بضرورة وجود أيديولوجيا يف 

الصراع مع املستعِمر )األمر الذي أنشأ حالة 

صار فيها الصراع األيديولوجي يشكل عائقًا 

أمام العمل الوطني املشترك كلما اصطدم 
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التنظيميه يشكل عقبة على طريق شمولية 

العملية النضالية وشعبيتها، بل إنه ينزع 

نحو االحتراف واالنغماس بالتايل يف 

التقنيات والتفاصيل التنظيمية، املنحصرة 

فيما يمكن إجنازه من طرف اجملموعات 

املنظمة واملنضبطة تنظيميًا وعسكريًا. ومن 

غير الصعب إدراك حقيقة أن حتويل العملية 

النضالية إىل عملية مركزية، واختزالها يف 

نشاطات بعينها، يشكالن قاسمًا مشتركًا 

بين قيادة املقاومة )التي جتد يف ذلك سبياًل 

ناجعًا لإلدارة( وبين العدو )الذي يجد بؤرة 

للتركيز عليها يف تربصه للمقاومة، ويركز 

طاقاته عليها(.

لقد أدى هذا الوضع إىل تبّني نمط مقاوم 

يحدده االستعمار )غالبًا عن طريق التذمر 

منه، منشئًا تصوراً بشأن جدواه ـ بغّض 

النظر عن حقيقة ذلك(. ونتيجة هذا الوضع، 

بات التمييز االستعماري بين املقاومة 

السلمية واملسلحة مقبواًل فلسطينيًا )وهو 

تمييز وهمي، فالنمط اآلخر هو النمط 

الشعبي(، وقبلنا كفلسطينيين وصمنا 

بالعنيفين تارة، وعملنا جاهدين على تبديد 

هذه الصورة تارة ُأخرى، علمًا بأن القاصي 

والداين يعرف أن من غير املمكن التفاعل 

مع العنف من دون عنف. لكن القبول بهذا 

التمييز يشكل جزءاً من القبول بسياسة فّرق 

تسد، والستبدال الهدف املركزي )التحرر( 

بهدف مرحلي وتكتيكي )إحلاق الضرر 

بالعدو(، وصواًل إىل استهداف املدنيين، 

والقبول باألولوية األمنية )سواء يف العالقة 

مع املستعِمر واالحتالل، أو داخليًا(، والقبول 

بأن مقومات احلل السلمي غير ممكنة من 

دون التنسيق األمني، والتصور بأن هناك 

شرخًا بين الذين يريدون الكفاح املسلح، 

وأولئك الذين يتبّنون نهجًا سلميًا.

لقد أدى خلط األدوار واملهمات واختزالها 

من أن يكون صراعًا بين النزوع إىل احلرية 

وبين القهر االستعماري. لقد وصلت مركزية 

هذه القضية إىل درجة اختزلت فيها قضية 

حرية الشعب بقضية االستيطان.

ورافق هذا كله القبول بأهمية 

الديموغرافيا، وهي قضية مل تكن قائمة 

قبل االستعمار، وإنما استحدثها االستعمار، 

ورسخها االحتالل اإلسرائيلي بعد االنتداب 

البريطاين، وتبّنتها املقاومة الفلسطينية 

كشعار مضاد. وصار التكاثر واجبًا وطنيًا 

ألنهم يخافون تكاثرنا! وقد تسامت هذه 

الظاهرة حتى أصبحت تشكل إحدى احلجج 

املستخدمة يف الترويج "للدولة الواحدة" 

)وطبعًا يف هذه احلالة ُتقلب احلجة 

الصهيونية رأسًا على عقب بعد القبول 

بموضوعها(.

لقد ساهم التبني الفكري للخطاب 

الصهيوين يف القبول بتفتيت قضية الشعب 

الفلسطيني )احلرية( إىل جمموعة من 

القضايا، ويف اإلقبال عليها بشهية ناجمة 

عن قناعة بأن معاجلة أجزاء القضية 

)مظاهرها املتعددة( إنما يحل القضية 

برمتها. فبات دارجًا احلديث عن األرض، 

وعن االستيطان، وعن املياه، وعن احلدود 

)التي بات اسمها الدارج والعملي "املعابر"(، 

وعن القدس، وهكذا. وأصبح دارجًا أن 

يقوم الشباب املتعلم بدراسة نظريات فض 

النزاعات والقبول بقاعدتها األساسية وهي 

"إعادة تأطير املشكلة"، وهذا أمر ضروري 

لتحويل قضية تقرير املصير إىل جمموعة 

قضايا مادية ولوجستية.

وقد رافق هذا التفتيت واالختزال وإعادة 

التأطير نزوع نحو اختزال املقاومة يف 

العمل ذي الطابع امليليشيوي وليس الشعبي، 

ويمكن االفتراض أن هذا النمط يبدو يسيراً 

للسيطرة. غير أن هذا النمط بسبب طبيعتة 
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وغاية.

إن السبب وراء التلكؤ يف عملية اخلروج 

من حالة القصور يكمن يف تطور وتبدل 

املصالح، ويف الرؤية الوطنية لدى قيادات 

العمل الوطني الفلسطيني على تنوعها. 

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إىل حالة اغتراب 

تنشأ بالضرورة نتيجة امتهان النضال، 

وتبّني معايير تقنية للنجاح والفشل، 

واختزال األهداف التحررية إىل بعض 

صورها، بسبب احلاجة إىل تأطيرها بهدف 

إدارتها. فحين تصبح الدولة هدفًا، تصبح 

السيادة معياراً، والسلطة مؤشراً. وبالتايل 

يصبح من السهل االنتقال من السؤال بشأن 

التحرر إىل السؤال عن استبدال الهيمنة 

األجنبية )السمة األوضح لالستعمار من 

منظار قومي ـ وهو منظار مشترك بين 

ر من السهل تبّنيه( 
َ
املستعِمر واملستعم

بهيمنة وطنية، وتصبح اللحظات احلاسمة 

يف العملية النضالية حلظات انتقال السلطة 

بغّض النظر عن تفتيت البنى االستعمارية 

ر إىل درجة 
َ
التي تغلغلت يف حياة املستعم

يصبح معها ممكنًا االتفاق على انتقال 

السلطة من دون التخلص ـ ولو شكاًل ـ من 

االستعمار، أو حتى من وجوده الفيزيائي 

)االحتالل(. وينتهي األمر يف هذه احلالة 

بعملية إعادة إنتاج وطني للبنى االستعمارية 

بشكل ممأسس يتجلى يف عقيدة أمنية 

مشتركة )إىل درجة كبيرة( مع املستعِمر. 

ويمسي قادة النضال الوطني قابلين بالدور 

اإلمبريايل )األميركي يف هذه احلالة( إىل 

درجة يصبح فيها هذا الدور مطلبًا وطنيًا، 

يصبح فيها من املمكن عقد ندوة لبحث 

إمكان طلب وصاية أجنبية جديدة.

وباختصار، فإن احملاور األربعة ألنماط 

العمل النضايل املستقل، التي أوردناها 

أعاله، يتم إعادة تأطيرها بأشكال منافية 

وتشويهها وتأطيرها وإعادة تأطيرها 

إىل حد أصبح معه السؤال عن عنفنا 

وعنصريتنا مشروعًا، وبات بعضنا على 

استعداد للمشاركة يف الدراسات عن األصول 

الثقافية أو الدينية لهذه السمات. وإذا كان 

من الطبيعي أن تتم مواجهة العنف بالعنف، 

واستخدامه يف مواجهة املستعِمر احملتل، 

فإن من الطبيعي أيضًا أن تنشأ لدينا قيم 

عنيفة تشكل جزءاً من ثقافتنا. لكن إذا ما 

نّظمنا أنفسنا بحيث ُندخل القيم العنفية 

ونستبطنها ونعيد إنتاجها، فإننا نصبح 

متكافئين ـ من هذا املنظار ـ مع همجية 

وإمبريالية وبربرية االستعمار، حتى لو شّكل 

ذلك انتصاراً مرحليًا.

ويف الوقت الذي ال نستطيع اتخاذ القرار 

باستئصال العنف، كونه شرطًا من شروط 

االشتباك النضايل مع املستعِمر، فإن هذا 

األمر يجب أاّل يعمي بصيرتنا فال نرى 

غيره وسيلة، أو ننبذه. وعلى الرغم من أن 

اخليارين يبدوان متناقضين شكاًل، فإن 

كالهما يف اجلوهر طريقة للتماهي مع 

املستعِمر. فالنضال التحرري هو النضال 

الذي حتدده أهدافه، وتتكامل وسائله، وال 

يخضع لشرعنته من قبل املستعِمر، وال 

يحتاج إىل رخصة من اجملتمع الدويل، بل 

عليه أن يكسب احترام الشعوب، وأن يجذب 

املتضامنين، وأن يحقق تقدمًا يف الطريق 

نحو احلرية.

إن العبء اجلسيم الرازح على أكتاف 

املقاومة جّراء التراث االستعماري املستبطن 

يف املقاومة، يشكل عقبة أمام اخلروج 

من حالة القصور، وعقبة أيضًا يف وجه 

ارتقاء أشكال املقاومة املستقلة وأنماطها 

كي تصبح نمطًا شاماًل وقادراً على إحراز 

النصر، بداًل من جعل مراكمة سجل اجلرائم 

االستعمارية من قتل ودمار وقهر وذل هدفًا 
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ومن اجللّي أن غياب رؤية تفكيكية 

مستقلة للعملية النضالية وتطورها 

التاريخي )فضاًل عن غياب مشروع حترري 

بحق( سينتج جياًل حمبطًا، يفتقر إىل الثقة 

بالنفس )على املستوى التحرري(، ويغلب 

عليه شعور األسى والرغبة يف االنتقام. وهذا 

ما يفسر اخلطاب السائد يف أثناء احلرب 

األخيرة على غزة، حيث معيار النجاح هو 

فشل إسرائيل، وحيث تطغى الصواريخ على 

أشكال وأدوات النضال اأُلخرى )كأنها مل 

تكن(، وحيث تتواضع املطالب والطموحات. 

فقد استمرت احلرب طوياًل، واستمرت 

التصريحات بشأنها كذلك من دون أن 

تتطرق )باستثناءات قليلة جداً( إىل شعار 

إنهاء االستعمار، أو حتى االحتالل. 

جلوهرها الشعبي، املبادر، واملستقل، 

والتضامني. فالتنظيم الشعبي ُيستبدل 

بسلطة مركزية لها مؤسسات سياسية وأمنية 

ومالية تسعى الحتكار املشروع الوطني 

رافعة شعار )السالح الواحد(؛ واستخدام 

الهيئات الدولية ألغراض نضالية ُيستبدل 

بمنظومة عالقات دولية مع أنظمة معادية، 

يف جّلها، للثورة؛ واملواجهة الشعبية 

املباشرة والواسعة اسُتبدلت بمواجهات 

دبلوماسية مقننة وبصراع بشأن االلتزامات 

التعاقدية مع املستعِمر؛ والتضامن األممي 

اسُتبدل باللجوء إىل ما يطَلق عليه "اجملتمع 

الدويل"، وهو احتكار للرأي العام العاملي 

من طرف السلطات األقوى واألكثر هيمنة يف 

النظام العاملي.
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