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Ήταν μια ζεστή μέρα του Ιουλίου 2008. Στις τηλεοράσεις και τα
ραδιόφωνα του Λιβάνου κυριαρχούσε η περίφημη ανταλλαγή
αιχμαλώτων και νεκρών μαχητών μεταξύ του Ισραήλ και της
Χεζμπολάχ, της αυτο- αποκαλούμενης Αντίστασης. Η ανταλλαγή, με
διαμεσολαβητή την γερμανική κυβέρνηση, περιελάμβανε από την
μια μεριά τις σορούς δύο Ισραηλινών στρατιωτών, που είχαν
σκοτωθεί κατά την εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο το καλοκαίρι
του 2006, κι από την άλλη 4 μαχητές της Χεζμπολάχ, που
αιχμαλωτίστηκαν το 2006, και τα απομεινάρια των σορών 199
μαχητών και μαχητριών της Αντίστασης, τα οποία είχε στην
κατοχή του το Ισραήλ από το 1980 ώς το 2006, καθώς και μερικά
ζωντανά μέλη του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου της
Παλαιστίνης, φυλακισμένων για «τρομοκρατία» από το 1979.[1]
Εκείνη την ημέρα, μαζί με χιλιάδες άλλους Λιβανέζους και
Παλαιστίνιους που ήρθαν με λεωφορεία, ταξί κι αυτοκίνητα,
βρέθηκα στο ορεινό χωριό της καταγωγής της για την κηδεία της
Σαναά Mehaidli – η οποία λάμβανε χώρα 21 χρόνια μετά τον
θάνατό της. Τα απομεινάρια της Σαναά ήταν ανάμεσα σε εκείνα
των 199 μαχητών. Για το λάβαρο με το οποίο θα κηδευτεί η Σαναά
ξεσπάει μια μάχη με πυροβολισμούς μεταξύ μελών της Αμάλ, της
πολιτικής οργάνωσης που συνεργάζεται με την Χεζμπολάχ στη
βουλή και την αντίσταση (αλλά με αισθητά μικρότερη κοινωνική
αποδοχή) και του SSNP, του συριακού σοσιαλιστικού εθνικού
κόμματος (κύριου εκφραστή του αντι-αποικιοκρατικού αραβικού
πατριωτισμού). Η μάχη δεν στερείται συμβολισμών: το άψυχο
κορμί της πρώτης γυναίκας αντι-κατοχικής βομβίστριας
διεκδικείται από το ανερχόμενο πολιτικό Ισλάμ και τον
περιθωριοποιημένο αραβικό εθνικισμό.

Δίπλα στον τάφο της τρεις αποσβολωμένες γυναίκες, τρεις γενιές
γυναικών, η γιαγιά, η κόρη και η εγγονή, κοιτάνε με μάτια που
γυαλίζουν το φέρετρο να κατεβαίνει στη γη, χωρίς να
βλεφαρίσουν ούτε μια φορά.
Κοσμικές βομβίστριες
Στις 9 Απριλίου 1985, η δεκαεξάχρονη τότε Σαναά Mehaidli
ανατινάζεται μέσα στο Peugeot της προσεγγίζοντας ένα φυλάκιο
του στρατού κατοχής κοντά στην πόλη Τζεζίν στον νότιο Λίβανο
παίρνοντας μαζί της Ισραηλινούς στρατιώτες. Θεωρείται η πρώτη
επίθεση αυτοκτονίας που πραγματοποιείται από γυναίκα στην
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Σαναά ήταν μέλος του
κοσμικού Συριακού Σοσιαλιστικού Πατρωτικού Κόμματος, το οποίο
μαζί με την ισλαμική Χεζμπολάχ και το Κομμουνιστικό Κόμμα του
Λιβάνου πολεμούν την ισραηλινή κατοχή την περίοδο 1982-2000.
Ωστόσο, η γυναικεία αντίσταση στη σιωνιστική κατοχή της
Παλαιστίνης και του Λιβάνου πάει αρκετά πιο πίσω, με πολλούς
τρόπους και μεθόδους. Για παράδειγμα, στις 29 Αυγούστου 1969 η
Leila Khaled, νεαρή ακτιβίστρια του PFLP (Λαϊκού Μετώπου για
την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης), ηγείται της αεροπειρατείας
της πτήσης TWA 840 από τη Ρώμη για το Τελ Αβίβ και με τα όπλα
επιβάλλει την εκτροπή του Boeing 707 προς τη Δαμασκό. Σύμφωνα
με ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ηγεσία του PFLP πίστευε
ότι ο Γιτζάκ Ράμπιν, τότε Ισραηλινός πρεσβευτής στις Ηνωμένες
Πολιτείες, θα ήταν στο σκάφος, αλλά αυτός δεν ήταν. Η Khaled
ισχυρίζεται ότι διέταξε τον πιλότο να πετάξει πάνω από τη
Χάιφα για να μπορέσει να δει τη γενέτειρά της από την οποία
είχε εκτοπιστεί το 1948 μαζί με άλλους 400.000 πρόσφυγες. Δεν
θα ξαναγυρνούσαν ποτέ.
Στις 10 Μαρτίου του 1995 –και πάλι στον κατεχόμενο Νότιο
Λίβανο–, αυτοκίνητο γεμάτο με εκρηκτικά ανατινάζεται
σκοτώνοντας 12 Ισραηλινούς στρατιώτες και τραυματίζοντας
άλλους 14. Το σώμα νεαρής γυναίκας βρίσκεται ανάμεσα στα
ερείπια του αυτοκινήτου. Τα χρόνια μεταξύ του 1985 και του
1995 μαρτυρούν σημαντική υπεροχή των κοσμικών οργανώσεων στις

επιθέσεις αυτοκτονίας από γυναίκες, με εφτά σε σύνολο εννέα.
Πέντε επιθέσεις πραγματοποιούνται από τα μέλη του SSNP (μεταξύ
των οποίων οι γυναίκες Σαναά Mehaidli, Ibtissam Harb, Miriam
Khaierdin, Norma Abi Χασάν), μία από το λιβανέζικο κόμμα Μπάαθ
και μία από το Κομμουνιστικό Κόμμα του Λιβάνου.
Από τότε και για κάποια χρόνια, οι γυναίκες φαίνεται να
εξαφανίζονται από το προσκήνιο: τουλάχιστον μέχρι το 2002,
όταν, στις 27 Ιανουαρίου, η Wafa Idris εκτελεί αποστολή
αυτοκτονίας. Όμως το πλαίσιο της δράσης έχει αλλάξει: δεν
είναι πλέον ο Νότιος Λίβανος, αλλά η καρδιά της Ιερουσαλήμ
(Jaffa Road). Μα και πάλι η μήτρα της επίθεσης είναι κοσμική,
αφού η επίθεση οργανώνεται από την πολιτοφυλακή Τανζίμ,
παρακλάδι της Φατάχ.
Αλληλλεγύη α λα καρτ
Στον Λίβανο, η Σαναά Mehaidli, οι γυναίκες και οι άντρες της
Αντίστασης συντέλεσαν τα μάλα στην κατάρρευση της κατοχής και
την τελική αποχώρηση των στρατευμάτων του Ισραήλ από τον Νότιο
Λίβανο τον Μάιο του 2000. Ηταν η πρώτη φορά που η
επεκτατικότητα του πιο ισχυρού στρατού στην περιοχή
ανακόπτεται μέσα από μια παρτιζάνικη αντίσταση, η οποία
συνδυάζει στοχευμένες στρατιωτικές δράσεις και μαζική
κοινωνική αλληλλεγύη, χωρίς και πέρα από το κεντρικό κράτος,
αρκετές φορές μάλιστα ενάντια σε αυτό, όπως το Μάιο του 2008,
όταν η λιβανέζικη κυβέρνηση προσπάθησε να καταλύσει το μυστικό
δίκτυο τηλεπικοινωνιών της Χεζμπολάχ.
Ίσως όμως η συμβολή της Σαναά, της Λέιλα και των άλλων
γυναικών της Αντίστασης να είναι σημαντική απέναντι σε μια
ακόμα πιο βαθιά κατοχή ιδεολογικού, αν όχι, ιδεοληπτικού
τύπου: την κατοχή των εμπειρικών εννοιών, των κυρίαρχων
αφηγήσεων, των νοητικών και ηθικών σχημάτων, τα οποία
μεσολαβούν, φιλτράρουν και συχνά καθορίζουν το πώς κατανοούμε
(ή δεν κατανοούμε) τη βία και την πολιτική στην Μέση Ανατολή
και αλλού.

Έχoυν λοιπόν σημασία αυτές
Αντίστασης ακριβώς επειδή
κυρίαρχα αναλυτικά σχήματα
αυτοκτονίας να είναι άντρας,
σπίτι μόνη με τα παιδιά.

οι ιστορίες και βιογραφίες της
δεν χωράνε, δεν βολεύονται στα
– που θέλουν π.χ. τον βομβιστή
νέος, τζιχαντιστής, με τη γυναίκα

Ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει ίσως να αναρωτηθούμε γιατί και
πώς η βομβίστρια αυτοκτονίας εξαφανίζεται από τις επίσημες
αφηγήσεις για την μεσανατολική βία – παρ’ όλο που ακόμα και το
2002, στο πλαίσιο της δεύτερης Ιντιφάντα, γυναίκες-μέλη
κοσμικών απελευθερωτικών οργανώσεων εκτελούν επιθέσεις
αυτοκτονίας ενάντια στην ισραηλινή κατοχή της Δυτικής Όχθης.
Ποιες ηγεμονικές αναγνώσεις μεσανατολικής βίας εντάσσουν
αναφανδόν τις γυναίκες στα άβουλα θύματα της βίας; Άβουλα
θύματα τόσο της άλογης και αλόγιστης βίας του πολέμου όσο και
της πατριαρχικής βίας, της εκπορευόμενης από την πολιτιστική
καθυστέρηση των αντρών τους.
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αναγνώσεις υπαγορεύουν ότι η απελευθέρωση αυτών των γυναικών,
των εσαεί θυμάτων, μπορεί να συντελεστεί μονάχα είτε μέσα από
τις δυτικές πρακτικές ανθρωπίνων και γυναικείων δικαιωμάτων
(για τους απανταχού φιλελεύθερους) ή τον αγώνα για την κοσμική
ουτοπία (για τους ριζοσπάστες αριστερούς και αναρχικούς).
Ποιες ηγεμονικές αναγνώσεις επιβάλλουν τη διάκριση μεταξύ
κοσμικής και θρησκευτικής αντικατοχικής βίας ως όρο αναγκαίο
και ικανό για την παροχή και εκδήλωση αλληλλεγύης σε όσους
αγωνίζονται για την ελευθερία όπως αυτοί την καταλαβαίνουν;
Τελικά, πώς οι ίδιες οι πρακτικές των κινημάτων αντίστασης
στην κατοχή και τη μισαλλοδοξία μάς βοηθούν να κατανοήσουμε
και να αντισταθούμε στην άλλη κατοχή, την κατοχή των ηθικών
και νοητικών μας σχημάτων από αποικιοκρατικές, ρατσιστικές,
σεξιστικές και ισλαμοφοβικές αντιλήψεις, που μπορεί αρκετά
συχνά να είναι καλυμένες με φιλελεύθερους, αριστερούς ή ακόμα
και με αντιεξουσιαστικούς μανδύες;

Οι ερωτήσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο γιατί η
ισλαμοφοβία και ο ρατσισμός εξαπλώνονται σαν λαίλαπα στη Δύση
και την Αριστερά της, αλλά κι επειδή η Ροτζάβα είναι το πρώτο
μεσανατολικό κίνημα αντίστασης, που απολαμβάνει αμέριστη
υποστήριξη από την Αριστερά και την αντι-εξουσία στον Δυτικό
κόσμο, μετά ίσως από 30 ολόκληρα χρόνια και την πρώτη
παλαιστινιακή Ιντιφάντα!
Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε αυτό το 30ετές χάσμα αλληλεγγύης,
συνεργασίας και αλληλομάθησης; Γιατί, με άλλα λόγια,
απορρίπτουμε την αλληλεγγύη αλλά και τη δυνατότητα να
διδαχτούμε από μη-κοσμικές μορφές αντίστασης, παρ’ όλη την
αποδεδειγμένη δυνατότητά τους να συνδυάσουν απελευθερωτική
δράση και κοινωνική αλληλλεγύη, όπως η λιβανέζικη Χεζμπολάχ;
Ισχυρίζομαι ότι απαντήσεις για τα ερωτήματα αυτά μπορούν να
ψηλαφηθούν στην «απο-παγκοσμιοποίηση» της αλληλλεγύης, της
αλληλοκατανόησης και της συννενόησης μεταξύ αντιαποικιοκρατικών κινημάτων στον Παγκόσμιο Νότο, από τη μια, και
των αντι-καπιταλιστικών κινημάτων στον Βορρά, από την άλλη,
που συντελέστηκε από το 1980 και μετά.
Ασφάλεια/Συμπόνια: Γενεαλογίες απολιτικής βίας
Η βία είναι η μαμή της ιστορίας, ισχυρίστηκε ο Μάρξ. Ωστόσο,
για να διαμορφώσουμε μια πρώτη απάντηση σε αυτές τις
ερωτήσεις, που έθεσα παραπάνω, ίσως να πρέπει να
αναποδογυρίσουμε τη ρήση: Η ιστορία είναι η μαμή της βίας. Ή,
πιο περιφραστικά, η ιστορία είναι η μαμή (που ανέδειξε τη
συμπόνια, από τη μια, και την ασφάλεια, από την άλλη, σε
ηγεμονικά κι αλληλοσυμπληρούμενα νοητικά και ηθικολογικά
σχήματα, τα οποία οργάνωσαν κι ακόμα οργανώνουν την ανάλυση)
της βίας (στη Μέση Ανατολή).
Η συμπόνια και η ασφάλεια, με τα συναισθηματικά απότοκά τους,
το τραύμα και τον τρόμο, υπήρξαν τα ηγεμονικά φίλτρα
κατανόησης και προσέγγισης της μεσανατολικής βίας από το ’80
και μετά, αλλά και οι βασικοί άξονες παρέμβασης με στόχο την

ειρήνευση, στην οποία αφιερώθηκαν στρατιές ειδικών κι
οργανισμών, ποταμοί κονδυλίων και τεχνολογιών, πληθώρα
δογμάτων και θεωριών.
Πολιτικά μιλώντας, ίσως να έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι
από τη μια η οργανωμένη παγκόσμια συμπόνια στα θύματα του
πολέμου υπήρξε πεδίο δόξης λαμπρόν για πρώην αριστερούς και
μαοϊκούς στην Δύση, οι οποίοι αποκήρυξαν τον σοσιαλισμό ειδικά
μετά τις μαζικές γενοκτονίες φιλικών καθεστώτων στην Ασία
(Βιετνάμ, Καμπότζη) και την αποκάλυψη των ρωσικών γκουλάγκ.
Από την άλλη πλευρά, η παγκόσμια εκστρατεία για την ασφάλεια
υπήρξε στην αρχή η οργανωμένη απάντηση απέναντι στην απώλεια
της Δυτικής κυριαρχίας στις πηγές ενέργειας της Μέσης Ανατολής
την περίοδο της απελευθέρωσης από την αποικιοκρατία και ειδικά
μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973.
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απώλειες στο κυνήγι της πολιτικής ουτοπίας στον τρίτο κόσμο,
πολλοί κοσμικοί επαναστάτες της Δύσης στράφηκαν στον ουμανισμό
και επικεντρώθηκαν στο να σωθούν ζωές στον ίδιο κόσμο, χωρίς
να παίρνουν πολιτική θέση και ανεξάρτητα από το εκάστοτε
πλαίσιο της βίας – εκτός βέβαια από το Αφγανιστάν, όπου οι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα πχ συντάχθηκαν ανοιχτά με την αμερικανική
πολιτική στήριξης
Σοβιετικούς.
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O Ισραηλινός αντισιωνιστής συγγραφέας Εγιάλ Βάιτσμαν
αφηγείται: Λεγεώνες δυτικών διανοούμενων που είχαν υποστηρίξει
την αντίσταση στην Αλγερία και στο Βιετνάμ τώρα κατήγγειλαν
την άλλοτε ματαιότητα και τον αφελή ρομαντισμό τους. Οι
άνθρωποι του τρίτου κόσμου, είπαν, δεν είχαν επωφεληθεί αρκετά
από τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Η αντίστασή τους στην
αποικιοκρατία είχε εκθρέψει έναν βάρβαρο και ξενοφοβικό αντιΔυτισμό, έναν αντι-δημοκρατικό φανατισμό και τη μισαλλοδοξία
(των οποίων κλασικό παράδειγμα είναι ο περίφημος «ισλαμοφασισμός»), όλα ντόπια προϊόντα που δεν είχαν τίποτα να κάνουν
με τον πολιτισμό του λευκού αντρός.

Στη δεύτερη περίπτωση, το δόγμα της εθνικής ασφάλειας
προωθήθηκε από τις αμερικανικές πολιτικές, στρατιωτικές και
οικονομικές ελίτ ως μέσο για τη διοχέτευση των πετροδολαρίων
από τα αραβικά και ιρανικά χέρια πίσω στις δυτικές τσέπες μέσα
από την αγορά υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων και τον
ανταγωνισμό των αραβικών κρατών, όπως υποστηρίζει ο καθηγητής
Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια Τίμοθυ
Μίτσελ. Η ασφάλεια υπήρξε επαγγελματικό πεδίο δόξης λαμπρόν
και οργανωτική μήτρα ακραίων συντηρητικών πολιτικών και
ακτιβιστών στην Αμερική, το Ισραήλ, τη Βρετανία και αλλού στη
Δύση. Απογοητευμένοι από την ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς
στα πανεπιστήμια μετά το ’68, που δεν βοηθούσε στην προώθηση
της ιδεολογικής τους ατζέντας, και στριμωγμένοι από τα αντιαποικιοκρατικά κι εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα στον Παγκόσμιο
Νότο, οι οπαδοί της ασφάλειας στράφηκαν στον στρατό, στις
υπηρεσίες ασφαλείας, τα μαζικά μίντια και τις δεξαμενές
σκέψεις, οι οποίες ήταν ελεγχόμενες από τη βιομηχανία όπλων,
τις εταιρείες τεχνολογιών ασφάλειας κι άλλους παρόμοιους
φορείς.
Η παγκοσμιοποίηση της συμπόνιας στο πλαίσιο μιας νέας
γενεαλογίας της βίας ως παρελθοντικού τραύματος σήμαινε τη
νοητική ανάλυση της ανθρωπότητας με βάση την εικόνα του
θύματος. Από αρχικό συναίσθημα η συμπόνια οργανώθηκε σε
ανθρωπιστικές υποδομές ανά τον κόσμο. Από την άλλη, η
παγκοσμιοποίηση της ασφάλειας στο πλαίσιο μιας νέας
γενεαλογίας της βίας ως μελλοντικού τρόμου σήμαινε τη νοητική
ανάλυση της ανθρωπότητας με βάση της εικόνα του θύτη. Από
αρχικό συναίσθημα η ασφάλεια οργανώθηκε σε αντι-τρομοκρατικές
υποδομές, κρατικές και μη, ανά τον κόσμο.
Πάρα τις απολίτικες διακηρύξεις, η βιομηχανία της συμπόνιας
γεννήθηκε μέσα από την ιδεολογική μήτρα του δυτικού
φιλελευθερισμού, στις παρυφές του οποίου συναντήθηκε με τη
βιομηχανία της ασφάλειας. Γιατροί και ανθρωπιστές δρούσαν με
βάση τη συμπόνια για τα θύματα, ενώ στρατηγοί και μιλιταριστές
δρούσαν με στόχο την καταπολέμηση του τρόμου. Αυτά τα πεδία

δύσκολα τα ξεχωρίζει κανείς στο πεδίο των μαχών σήμερα.
Ανθρωπιστικές οργανώσεις συχνά έχουν την ίδια ρητορική με τις
στρατιωτικές επιχειρήσεις, που γίνονται συχνά στο όνομα της
υπεράσπισης των ανυπεράσπιστων πληθυσμών, όπως στη Λιβύη, το
Αφγανιστάν και αλλού.
Στο πλαίσιο της θεωρίας, η δουλειά της Hannah Arendt για τον
ολοκληρωτισμό ήταν από τις πιο σημαντικές συνεισφορές σε μια
πρακτική κατανόησης και οργάνωσης της παγκόσμιας σκέψης που
έγινε γνωστή στα νεότερα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου ως «αντιολοκληρωτισμός». Αυτή η αντίληψη έχει βοηθήσει σε μια
πολύπλευρη πολιτική μετατόπιση μέσα στην Αριστερά και
παραπέρα, η οποία προωθείται κυρίως στην μετα-’68 περίοδο και
κατά την οποία «Δυτικοί ριζοσπάστες» στρέφουν το επίκεντρο της
πολιτικής τους δέσμευσης στην καταπολέμηση ολοκληρωτικών
καθεστώτων σε όλο τον «δεύτερο» και τον «τρίτο» κόσμο. Γι’
αυτούς τους πρώην μαρξιστές, η «γενική αντίφαση» δεν ήταν
πλέον μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου, αλλά μεταξύ δημοκρατίας
κι ολοκληρωτισμού. Σε αυτό το σχήμα, η έμφαση στην παθητική
και αντι-πολιτική, σχεδόν θρησκευτική διαλεκτική των θυμάτων
και των θυτών αντικαταστεί την ταξική διαλεκτική μεταξύ του
προλεταριάτου και της αστικής τάξης, γράφει ο Βάιτσμαν.
Η κυρίαρχη διάκριση θύματος-θύτη, και η κριτική της βίας στο
όνομα της συμπόνιας και της ασφάλειας, την οποία σχεδίασα πολύ
αχνά εδώ, φαίνεται να δικαιώνει την Αρεντική αντίληψη για τη
θεμελιώδη διάκριση μεταξύ βίας και πολιτικής, χωρίς
απαραιτήτως να συμμερίζεται την κριτική της ανάλυση για τον
καπιταλισμό.
Όσο οι διανοούμενοι και ακτιβιστές στον Βορρά αναδείκνυαν το
θύμα της βίας ως το κατεξοχήν απο-πολιτικοποιημένο υποκείμενο,
το οποίο έπρεπε να σωθεί πάση θυσία και πέρα από όποια
πολιτική ένταξη, τόσο εντρυφούσαν στην ανάδειξη του θύτη ως
του κατεξοχήν απο-πολιτικοποιημένου υποκειμένου το οποίο
έπρεπε με κάθε τρόπο να πολεμηθεί πέρα και ανεξάρτητα από
όποιο πολιτικό πλαίσιο. Με αυτήν την έννοια, η ανάδειξη π.χ.
της
θρησκείας
(και
ειδικά
του
Ισλάμ)
ως
της

αποπολιτικοποιημένης-πολιτιστικής μήτρας παραγωγής άβουλων
θυμάτων και άλογων θυτών φέρνει κοντά και ενώνει ουμανιστές
και ασφαλειολόγους, στην αμέριστη αλλά και πατερναλιστική
συμπάθειά τους στο θύμα και την απέραντη αλλά και παθιασμένη
αντιπάθεια τους στον θύτη. Μαζί και οι δύο στερούν από το θύμα
και τον θύτη την πολιτική υπόσταση μέσα από τη μετατροπή τους
σε παθολογικά όντα, είτε λόγω του παρατεταμένου τραύματος είτε
λόγω του παράλογου τρόμου.
Η Χεζπολάχ, η Παλαιστινιακή Αντίσταση, οι αραβικές εξεγέρσεις,
οι συριακές πολιτοφυλακές και η Ροτζάβα απαντούν με
διαφορετικούς τρόπους στο δίπολο τραύμα-τρόμος και την
εκστρατεία αποπολιτικοποίησης της βίας στη Μέση Ανατολή. Αλλά
σε αυτό το ζήτημα θα χρειαστεί να επανέλθουμε…
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