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تقديم
عقد المركز الفل�س��طيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات الإ�س��تراتيجية -م�سارات م�ؤتمره
ال�س��نوي الثاني في مدينة البي��رة ،يومي  17و 18كانون الثاني /يناي��ر  ،2013تحت عنوان
«التجمعات الفل�س��طينية وتمثالتها وم�ستقبل الق�ض��ية الوطنية» .وجاء عقد الم�ؤتمر تتويجا
ل�سل�س��لة من اللقاءات واالت�صاالت الت�شاورية بم�شاركة الع�شرات من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والأكاديمي��ة والبحثية ،و�أف�ض��ت �إلى تحديد العنوان الرئي�س��ي للم�ؤتمر والمحاور المتفرعة
عنه ،ومنهجية �إعداد �أوراق العمل ال�سيا�ساتية ،والباحثين والأكاديميين المر�شحين لإعدادها.
ورك��زت �أوراق العم��ل والنقا�ش��ات الغنية خ�لال جل�س��ات الم�ؤتمر على درا�س��ة العوامل
الخارجي��ة والداخلي��ة الت��ي ت�ؤثر في تكري�س واق��ع التجزئة ،وتلك التي تخ��دم معالجة هذا
الواقع ،الأمر الذي تطلب درا�س��ة ت�أثير الم�شروع ال�ص��هيوني اال�ستعماري اال�ستيطاني على
تجزئة ال�ش��عب الفل�س��طيني من جهة ،ومكامن الخلل والأخطاء والإخفاق في ال�سيا�س��ات
والبرامج الفل�س��طينية فيما يتعلق بالت�ص��دي لواقع التجزئة ،ومن ثم االنق�س��ام ،والتراجع في
دور منظمة التحرير الفل�س��طينية كم�ؤ�س�س��ة جامعة ،وتقدم الم�ش��روع اال�س��تيطاني وتراجع
الم�ش��روع الوطني ،ال�سيما في ظل م�سار �أو�سلو ،من جهة ثانية ،وطرح �سيا�سات وخيارات
�إ�ستراتيجية بديلة قادرة على توحيد الفل�سطينيين حول م�شروع وطني جمعي من جهة ثالثة.
ولتحقيق الغاية المرجوة في تحفيز التفكير الإ�س��تراتيجي الفل�س��طيني على طرح ال�سيا�سات
والبرامج القادرة على تغيير الم�س��ار الذي �أ�س��هم ب�أبعاده المختلف��ة في تعميق الفجوات بين
تجمعات ال�شعب الفل�سطيني و�إ�ضعاف التمثيل الوطني وتراجع دور الحركة الوطنية ،جاءت
ح�ص��يلة �أعمال الم�ؤتم��ر ومنهجية �إعداد �أوراق العمل التي خ�ض��عت للمراجعة والتحكيم،
لتن�س��جم م��ن جهة م��ع تركيز مركز م�س��ارات على اقتراح ال�سيا�س��ات والبدائ��ل التي تركز
على الق�ض��ايا الراهنة ،ومن جهة �أخرى تحقيق �أهداف الم�ؤتمر ال�س��نوي الثاني في درا�س��ة
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واق��ع التجزئة ب�أبعاده ال�سيا�س��ية واالقت�ص��ادية واالجتماعي��ة مع االبتعاد عن و�ص��ف ما هو
قائم ،وال�س��عي لطرح �سيا�س��ات وبدائل لتغيير واقع التجزئة والت�صدي لمخططات ال�شرذمة
والتفتي��ت والتبديد ،وتر�س��يخ الهوية الفل�س��طينية على قاعدة م�ش��روع وطني جمعي يحدد
الأر�ض��ية الم�ش��تركة التي تجمع الفل�س��طينيين �أينما كانوا ،دون �إجح��اف بحق االختالف
والتعددية في الر�أي.
وتوزعت �أعمال الم�ؤتمر على �س��ت ع�ش��رة جل�سة� ،إذ تم تخ�صي�ص جل�سة خا�صة لكل ورقة
عمل ،بم�ش��اركة معد/ة الورقة ورئي�س/ة جل�س��ة ومعقب ،الأمر الذي �أ�س��هم في �إعطاء كل
ورقة حقها من التقديم والتعقيب والنقا�ش .كما قام معدو/ات الأوراق بتطويرها في �ض��وء
مالحظات التحكيم والنقا�ش خالل الجل�س��ات تمهيدا لن�ش��رها في ثالثة �أجزاء ،ي�شكل هذا
الإ�ص��دار الج��زء الثالث ،ويت�ض��من �أربع �أوراق تمح��ورت حول «�إ�س��تراتيجيات مواجهة
التجزئة وبناء الم�شروع الوطني الجمعي» ،ويختتم بجملة من التو�صيات.
ويعرب مركز م�س��ارات عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها �أع�ض��اء مجل�س الأمناء وهيئة
مكت��ب المجل���س وطاقم المركز في �س��ياق التح�ض��ير للم�ؤتم��ر ،وكذلك تقدي��ره لجهود
الباحثي��ن/ات والأكاديميي��ن/ات ممن عكفوا على الم�س��اهمة في �إغناء التفكير ال�سيا�س��ي
الفل�سطيني من خالل �إعداد �أوراق �سيا�ساتية نوعية لتكون في متناول مختلف الجهات ذات
العالقة ب�صناعة القرار الفل�س��طيني على �شتى الم�ستويات� ،إ�ضافة �إلى جهود المحكمين/ات
والم�شاركين/ات في النقا�شات الغنية على مدار جل�سات الم�ؤتمر.
كما يتوجه المركز بال�شكر �إلى ال�شخ�صيات الفل�سطينية التي لم تبخل في تقديم الدعم المالي
والمعنوي لم�س��يرة المركز منذ طرح فكرة ت�أ�سي�س��ه ،وفي مقدمتها الأ�س��تاذ عبد المح�س��ن
القطان ،وكذلك جميع الم�ؤ�س�س��ات الفل�سطينية التي وفرت الدعم للم�ؤتمر ال�سنوي الثاني،
مقدم��ة بذلك نموذج��ا على دور هذه الم�ؤ�س�س��ات الوطنية في دعم الجه��د البحثي الرامي
لتعزيز التفكير الإ�ستراتيجي وموقعه المركزي في االهتمام الثقافي والأكاديمي الفل�سطيني.
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الجلسة الحادية عشرة
المجتمع السياسي الفلسطيني
في مواجهة التجزئة واالنقسام
رئيس الجلسة :د .إسماعيل الناشف
د .رباب عبد الهادي :السياسة الفلسطينية  ..المقاومة والتحرر
تعقيب :د .غسان الخطيب
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السياسة الفلسطينية  ..المقاومة
1
والتحرر
د .رباب �إبراهيم عبد الهادي

�إن االعت��راف بفل�س��طين كدولة مراقب غير ع�ض��و ف��ي الأمم المتحدة من قب��ل  138دولة
يطرح مجدداً العديد من الأ�س��ئلة التي تقع في �ص��ميم ق�ض��ية تحرير فل�س��طين� ،أر�ض ًا و�شعب ًا
على ال�س��واء .جاء ت�ص��ويت الأمم المتحدة في �أعقاب المقاومة �ض��د العدوان الإ�س��رائيلي
الع�س��كري المتج��دد على غزة ،هذه المقاومة الت��ي تمت قيادتها بالتن�س��يق بين التنظيمات
الفل�سطينية الم�سلحة ،بما فيها «حما�س» و«فتح» والجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين والجبهة
الديمقراطية لتحرير فل�س��طين والجهاد الإ�س�لامي ،وقد تبع هذين التطورين مبا�شرة �إ�شارات
على النوايا الطيبة بين «فتح» و«حما�س» كانت بادية للعيان :ففي ع�شية احتفاالتها بالذكرى
الخام�س��ة والع�شرين لإن�شائها ،وو�صول رئي�س مكتبها ال�سيا�سي خالد م�شعل �إلى غزة لأول
م��رة� ،أتاح��ت «حما�س» للعديدين من قي��ادات «فتح» العودة �إلى غزة ،و�أ�ص��بحت «فتح»
�أخيراً قادرة على �إقامة احتفال جماهيري في ذكرى انطالقتها في غزة.
ل��م يك��ن رد الفعل الإ�س��رائيلي مفاجئ ًا ،فبحجة الرد على ت�ص��ويت الأمم المتحدة ل�ص��الح
�	1أود �أن �أعبر عن امتناني لهاني الم�صري وخليل �شاهين وغ�سان الخطيب والمحكم المجهول ،لنقدهم البناء وبعيد
النظر لن�سخة مبكرة من هذه الورقة .كما �أود �أن �أ�شكر جيمي ليف وميرا نابل�سي لنقدهما الإ�ضافي ومالحظاتهما.
�أما الأخطاء فهي بالطبع �أخطائي.
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فل�س��طين لم تقم فقط بال�سماح ببناء عدة �آالف من الوحدات ال�سكنية في م�ستوطنات ال�ضفة
الغربية ،بل �أعلنت �أي�ض�� ًا قرارها بحجز عائدات ال�ض��رائب الفل�سطينية بد ًال من تحويلها �إلى
ال�س��لطة الفل�سطينية (كما تتطلبه اتفاقية باري�س) ،2لتفاقم بذلك الأزمة االقت�صادية القا�سية في
المناط��ق الفل�س��طينية المحتلة منذ الع��ام  .1967ورداً على ذلك دعا رئي�س وزراء ال�س��لطة
الفل�س��طينية في حينه� ،سالم فيا�ض ،الفل�س��طينيين �إلى االنخراط في مقاطعة طوعية للب�ضائع
الإ�سرائيلية التي توجد لها بدائل فل�سطينية.3
في غ�ضون ذلك ،وا�صل الأ�سرى الفل�سطينيون في ال�سجون الإ�سرائيلية �إ�ضرابهم عن الطعام،
ووا�ص��ل الجنود الإ�سرائيليون �سيا�س��ة �إطالق النار بق�صد القتل «غير المق�صودة» ،كما دخل
�آالف الموظفي��ن الحكوميين الفل�س��طينيين في �إ�ض��راب لالحتجاج على غالء المعي�ش��ة في
مناطق ال�س��لطة الفل�س��طينية وعلى عدم دفع الرواتب .في حفل افتتاح المنتدى االجتماعي
الدولي من �أجل فل�س��طين حرة في يوم الت�ض��امن العالمي مع ال�ش��عب الفل�سطيني (وهو يوم
الت�ص��ويت على ع�ض��وية فل�س��طين في الأم��م المتحدة) كان عدد الح�ض��ور �أق��ل بكثير من
الرقم الذي توقعه المنظمون ،وهو � 15ألف �ش��خ�ص .لقد طرحت �سل�س��لة من الم�شكالت
وك�أنها مجرد عوائق مالية ولوج�س��تية ،وذلك من خالل �ش��بكة معقدة من المناورة من قبل
ال�سيا�س��ة البرازيلية المت�أثرة بتجارة ال�س�لاح مع �إ�سرائيل ،وال�س��طوة ال�صهيونية� ،إلى جانب
تواط�ؤ المجموعات العربية البرازيلية ،خ�صو�ص�� ًا ( FEPALاتحاد العرب الفل�سطينيين في
البرازيل) ،وال�سلطة الفل�سطينية 4وبع�ض المنظمات غير الحكومية الفل�سطينية .وبهذا اخ ُتزل
هذا الن�ش��اط الدولي الت�ض��امني مع ال�ش��عب الفل�س��طيني بتجمع �ص��غير ال يزيد عن � 3آالف
م�ش��ارك ،يفتقر �إلى �أية قيمة �إ�ستراتيجية بعيدة الأمد �أو �أية �أهداف .لقد بدا ،للأ�سف ،وك�أنه
متاجرة كالعادة من �أجل فل�سطين.
ولكن هل هذه المتاجرة ،كالعادة� ،أمر حتمي؟ �أود �أن �أعر�ض ر�أيي �ضد ال�سيا�سة االنهزامية،5
و�أن �أط��رح ،بد ًال من ذلك ،ال�س���ؤال حول كيف ن�س��تطيع �أن نبني على نق��اط قوتنا ونقل�ص
ت�أثير نقاط �ضعفنا .في هذه الورقة �سوف �أطرح بع�ض الأفكار حول �إ�ستراتيجيات المقاومة
2

http://www.nad-plo.org/userfiles/file/Document/ParisProf.pdf

�	3إيزابيل كير�شنر« .رئي�س الوزراء الفل�سطيني يدعو �إلى مقاطعة الب�ضائع الإ�سرائيلية» ،نيويورك تايمز 21 ،كانون الأول
.2012
4

ُرجع غالبية الوفود �سبب تواط�ؤ ال�سلطة الفل�سطينية �إلى �سعيها الأخير لت�سليط ال�ضوء على طلب الع�ضوية في الأمم
ت ِ
المتحدة ،و�إعطائه الأولوية على �إ�ستراتيجيات مقاومة اال�ستعمار ،مثل � BDSأو مواجهة �إ�سرائيل �صراحة وك�شفها
ب�سبب الم�شروع اال�ستيطاني اال�ستعماري الذي تمثله.

�	5أنا �أ�شير هنا �إلى المواقف ال�سيا�سية التي تتقبل الو�ضع الراهن باعتباره «قدرنا» ،وبذلك تمتنع عن �أي فعل �إيجابي
لتغيير الو�ضع.
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والتحرر ،ترتكز �أ�سا�س�� ًا على كيفية �ص��ياغة حوار فل�س��طيني معادٍ لال�س��تعمار ،بما في ذلك
الآلي��ات التي تتطلبها هذه الإ�س��تراتيجية ،ونوعية التحالفات والعالقات التي يجب �أن تبنيها
حركة التحرر الفل�سطينية المعادية لال�ستعمار مع القوى الإقليمية والدولية.

اال�ستقالل الفل�سطيني والمقاومة في غزة
يجب عدم التقليل من �ش�أن الداللة الأخالقية وال�سيا�سية لت�صويت الأمم المتحدة الذي يظهر
الدعم لفل�س��طين من جانب المجتمع الدولي� .إنه من المفيد دائم ًا لل�ش��عوب الم�ستعمرة �أن
تعيد الت�أكيد على �ش��رعية ق�ض��يتها على ال�ص��عيد الدولي ،فبينما يبتلع جدار الف�صل العن�صري
المزيد من الأرا�ض��ي ويق�سم التجمعات ال�س��كانية ،وبينما يت�سع اال�ستيطان على مدى الأفق
في القد�س ،ف�إنه من ال�ضروري التذكير ب�أن فل�سطين تتمتع بدعم دولي وا�سع ،في حين تزداد
�إ�سرائيل عزلة.
هن��اك ما هو �أبع��د من رمزية ت�ص��ويت الأمم المتحدة ،وهو �أنه يعطي ال�س��لطة الفل�س��طينية
حرية الو�ص��ول �إلى المحكمة الجنائية الدولية ( ،)ICCوبهذا يمكن لفل�سطين� ،إذا توافرت
النية� ،أن ت�أخذ �إ�س��رائيل �إلى محكمة الجنايات الدولية ،كما �أنه يعني �أن فل�س��طين ت�ستطيع �أن
تتوجه �إلى اليون�س��كو 6وغيرها من المنظمات الدولية ،لحماية المواقع التاريخية الفل�سطينية
(الموج��ودة في ال�ض��فة الغربية وغزة والقد�س ال�ش��رقية) من التدمير� .س��عت �إ�س��رائيل منذ
�إن�ش��ائها �إلى تدمي��ر �أي �أثر للوجود الفل�س��طيني على الأر�ض ،وبد ًال م��ن ذلك تطرح رواية
�ص��هيونية كبرى تقدم �إ�س��رائيل الحالية باعتبارها النتاج الطبيعي لآالف ال�س��نوات من الحق
ال�شرعي في فل�سطين .ومن هنا ،ف�إن اال�ستعانة باليون�سكو تعتبر مهمة عاجلة من �أجل حماية
المواقع التراثية الدينية والح�ضارية ،مثل مقبرة ماميال .7وفي الحقيقة ف�إن ت�سليط ال�ضوء على
ق�ض��ية مقبرة ماميال يخدم هدف ًا �آخر ،وهو �إبراز الخطط الإ�س��رائيلية المثيرة لل�س��خرية لبناء
«متحف الت�سامح والكرامة الإن�سانية» فوق عظام �أ�سالف الفل�سطينيين على تالل القد�س.
مع ذلك يبقى ال�س���ؤال ما �إذا كانت ال�س��لطة الفل�سطينية �ست�ستخدم ب�ش��كل ممنهج الأ�سنان
التي �أعطاها �إياها الت�صويت في الأمم المتحدة لإطالق حمالت ،لك�شف النفاق الإ�سرائيلي
6

7

في حين �أن ع�ضوية فل�سطين في اليون�سكو قد تحققت قبل طلب الع�ضوية في الأمم المتحدة بعام� ،إال �أن النقطة التي
�أطرحها هنا تتعلق بالأدوات التي يوفرها هذا االعتراف للقيادة الفل�سطينية التخاذ خطوات هجومية �ضد الحكم
اال�ستعماري الإ�سرائيلي.

علي �أن �أقول ،مع ذلك� ،إنه لي�س وا�ضح ًا كيف يمكن �أن يحمي الفل�سطينيون المواقع الفل�سطينية في القد�س ،مثل
مقبرة ماميال ،بينما هي تحت �سيطرة الم�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية ،نظراً �إلى �أن طلب الع�ضوية في الأمم المتحدة يلتزم
بالمعايير القانونية ،التي يمكن �أن ت�ستخدمها �إ�سرائيل ذريعة لرف�ض المطالب الفل�سطينية .انظر ،على �سبيل المثال
http://ccrjustice.org/ourcases/current-cases/mamilla
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وكذلك التطهير العرقي .8فعلى الرغم من �أن الفل�سطينيين احتفلوا بالقرار بعد �أن تم الت�صويت
علي��ه ،ل��م يكن الجميع م��ع هذه الحمل��ة .وقد طرحت �أ�س��ئلة جادة حول دوافع ال�س��لطة
الفل�س��طينية ،وبالتحديد هل كان الهدف من م�شروع القرار الذي تقدمت به للأمم المتحدة
هو حماية المواقع الفل�س��طينية المهددة وت�أكيد ال�س��يادة الفل�س��طينية عليها� ،أم �ست�س��تخدم
كورقة م�س��اومة في مفاو�ض��ات ال�س��لطة مع �إ�س��رائيل؟ لو �أن م�ش��روع القرار المقدم للأمم
المتحدة ترافق مع تعبئة �شعبية �ضد الحكم اال�ستعماري الإ�سرائيلي ،ف�إن �شكوك الفل�سطينيين
�س��تكون �أقل .مع ذل��ك ،بينما كانت االحتفاالت وا�س��عة ،لم تجر �أية تعبئة �ش��عبية ،وذلك
لأ�س��باب وجيهة :فال�سلطة ،بنيوي ًا و�سيا�س��ي ًا ،ال ت�ستطيع تحمل نتائج ح�شد الجماهير ،لأنها
ل��ن تتمكن من التحكم في االحتجاجات لتنا�س��ب �أجندتها ،وكما يخبرنا قانون النتائج غير
المح�س��وبة ،ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية لن ت�س��تطيع �أن تحتوي �أو ت�سيطر على الغ�ضب ال�شعبي
الفل�سطيني �ضد االحتالل اال�ستعماري الإ�سرائيلي ،وقد �أظهرت لنا الثورات العربية ما الذي
تعد
يمكن �أن ينتج عن الغ�ض��ب ال�ش��عبي ،ولي�س هناك �س��بب يدعونا لالعتقاد ب�أن فل�س��طين ُّ
ا�ستثنا ًء لهذه القاعدة .وقد ظهرت ،في الواقع ،نماذج �أو مقدمات لمثل هذه االحتجاجات
في موجة االحتجاجات ال�ش��بابية ،9وكذلك �إ�ض��راب �سائقي �س��يارات الأجرة في الخريف
الما�ض��ي .من الم�ؤ�س��ف ،و�إن لم يكن مفاجئ ًا� ،أن الطلب �إلى الأمم المتحدة لم يكن (ولم
يق�صد منه) �أن يكون جزءاً �أ�سا�سي ًا من �إ�ستراتيجية التحرر الفل�سطينية ،بل �أطلق كرد فعل على
التعنت الإ�سرائيلي ،وبكلمات �أخرى كان رد فعل �أكثر منه تحرك ًا هجومي ًا .ويبدو �أن القيادة
الم�ستعمر يجب �أال
الفل�سطينية لم تتعلم واحداً من الدرو�س التي يعلمنا �إياها التاريخ ،وهو �أن
َ
يلقي ب�أ�س��لحته �أو يتخلى عن و�سائله الأخرى في المقاومة ،مهما كانت متوا�ضعة ،طالما �أن
الم�ستعمر يحمل �أ�سلحته ،كما في حالة الجزائريين والفيتناميين الذين وا�صلوا ن�ضالهم متعدد
ِ
الأوجه وهم يجرون مفاو�ضات �سيا�سية .كيف ا�ستجابت قيادة ال�سلطة الفل�سطينية للت�صعيد
العدواني الإ�س��رائيلي والتو�سع اال�ستيطاني وجدار الف�صل العن�صري؟ بد ًال من اتباع النماذج
الناجحة للجزائريين والفيتناميين ،اتبعت م�س��اراً معاك�س�� ًا تمام ًا ،فقبل موعد ت�صويت الأمم
المتحدة بب�ض��عة �أ�سابيع تنازل الرئي�س الفل�س��طيني عملي ًا عن حق العودة في مقابلة مع القناة
الإ�سرائيلية الثانية ،فقد �صرح عبا�س ب�أنه ،و�إن كان يرغب في زيارة منزل عائلته في �صفد� ،إال
�أنه ال يرغب في العي�ش هناك لأنه الآن في �إ�سرائيل ،كما �أعلن معار�ضته النتفا�ضة �أخرى حتى
لو لم تقدم �إ�سرائيل تنازالت مقابلة.10
�	8إيالن بابيه .)2006( .التطهير العرقي في فل�سطين ،من�شورات .Oneworld
�	9أدين بال�شكر لميرا نابل�سي التي �أو�ضحت لي �أن العديد من الت�شكيالت ال�شبابية قد تفككت �أو ُج ّمدت ،و�أنها ال
تملك الآن قاعدة �شعبية ،الأمر الذي يحد من قدرتها على الح�شد على م�ستوى وا�سع ،ولكننا ما نزال ن�ستطيع �أن
نتحدث عن حالة عدم ر�ضا �شعبية محدودة بموظفي ال�سلطة الفل�سطينية ،وهذا ربما يف�سر �إ�صرار ال�سلطة على �إيجاد
طرق ل�ضمان توفر التمويل حتى تدفع لموظفيها.
10

http://www.presstv.com/detail/2012270325 /04 /11 //mahmoud-abbasinterview-with-israels-channel-2-provokes-controversy/
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كي��ف نق��ر�أ �أمراً كهذا؟ بما �أن �أبو مازن لم يكن مرغم ًا ولم ُي�ض��غط عليه ،بل اختار طوع ًا �أن
ي�س��تثمر ظهوره التلفزيوني في الحديث �إلى الجمهور الإ�س��رائيلي بد ًال من تعبئة �ش��عبه ،ف�إن
هذا ي�ؤكد ما قلته �أعاله� ،أي �أن هذه القيادة الفل�سطينية لي�ست معنية بقيادة الكفاح الفل�سطيني
من �أجل التحرر .هل خطر له ماذا �س��يكون رد فعل ناخبيه ،ال�ش��عب الفل�س��طيني ،على مثل
هذا الت�ص��ريح؟ هذا �س���ؤال يبقى بال �إجابة .وللأ�سف لم تكن هذه حادثة معزولة :ففي العام
 ،1993عند توقيع اتفاقيات �أو�س��لو في باحة البيت الأبي�ض اختارت القيادة الفل�س��طينية �أن
تخاط��ب الجمهور الإ�س��رائيلي (والجمهور الأمريكي) ،من�ض��مة بذلك �إلى �إ�س��حق رابين
ال��ذي وجه كل مالحظاته لجمهوره الإ�س��رائيلي في «تهدئة المخاوف الإ�س��رائيلية» وك�أن
الم�س��تعمر و�ص��ورة �إ�س��رائيل المفبركة ك�ض��حية .لم يخاطب �أحد
جوهر الق�ض��ية هو قلق
ِ
المهم�ش ب�أ�ش��كال متعددة لماذا �أو
ال�ش��عب الفل�س��طيني �أو يحاول �أن ي�ش��رح لهذا ال�شعب
ّ
كي��ف وقّعت ه��ذه االتفاقيات� ،أو ماذا تعني ال�س��ترداد حقوقه الوطنية .لع��ل �إدراك القيادة
الفل�سطينية لل�سقف المنخف�ض لأو�سلو جعلها غير قادرة على مخاطبة الجمهور الفل�سطيني،
ففي �أح�سن الأحوال �س��تقدم �أو�سلو دولة م�صغرة منزوعة ال�سالح ،11يربط بين �شقيها ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ممر ت�سيطر عليه �إ�سرائيل ،كذلك تحتفظ �إ�سرائيل بال�سيطرة على المجالين
الجوي والبحري وجميع المعابر الحدودية ،وبذلك تقرر من ي�سمح له بالدخول ومن يمنع.
وبموجب �أو�س��لو �سي�س��مح لعدد قليل من الالجئين الفل�سطينيين (قد ذكر رقم � 100ألف في
�إح��دى المرات من قبل محمد ر�ش��يد ،الذي كان في حينه الم�ست�ش��ار اال�س��تثماري لرئي�س
منظمة التحرير) بالدخول والإقامة في الدولة الفل�س��طينية الم�ص��غرة ،في حين ال يحق لبقية
الالجئين الفل�س��طينيين البالغ عددهم خم�س��ة ماليين بالعودة �إلى بيوت �أ�س�لافهم الأ�صلية،
حتى ال يخل ذلك بالتوازن الديموغرافي في �إ�سرائيل التي ت�سعى لأن تكون يهودية خال�صة.

تحديد ال�سياق :ا�ستعمار ا�ستيطاني �أم �صراع �سيا�سي
�إذاً ،ماذا تريد القيادة الفل�س��طينية الحالية 12لل�س��لطة ومنظمة التحرير حيال هذه الق�ضايا؟ �إن
القيادة الفل�س��طينية لم تكن وا�ض��حة ب�ش���أن الهدف النهائي .ولو كانت القيادة قد طرحت
�إ�ستراتيجية وا�ضحة من �أجل حق تقرير الم�صير ،بما في ذلك اال�ستقالل وحق العودة لالجئين
11

بح�سب نتائج ا�ستطالع للر�أي �أجراه معار موهوت ،ون�شرته �صحيفة معاريف في  21كانون الأول /دي�سمبر
 ،2012ف�إن  60%من الإ�سرائيليين يعار�ضون قيام دولة فل�سطينية منزوعة ال�سالح� .أدين بال�شكر هنا لعمر البرغوثي
الذي لفت انتباهي �إلى هذا اال�ستطالع ،ففي ر�سالته الإلكترونية �سلط ال�ضوء على حقيقة �أن اال�ستطالع �أجري بين
�إ�سرائيليين دون تمييز بين الإ�سرائيليين اليهود والفل�سطينيين الذين يحملون الجن�سية الإ�سرائيلية ،والذين يمثلون 20%
من ال�سكان .وهذا يعني �أن الرقم قد يرتفع ب�شكل حاد لو كان اال�ستطالع قد �أجري فقط بين الإ�سرائيليين اليهود.

�	12أق�صد بالقيادة الفل�سطينية القيادة الحالية برئا�سة �أبو مازن ،التي طم�ست الخط الفا�صل بين ال�سلطة الفل�سطينية
ومنظمة التحرير الفل�سطينية منذ �أو�سلو.
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و�إنهاء ال�سيا�سة العن�صرية تجاه فل�سطينيي  ،48لكان طلب ع�ضوية فل�سطين في الأمم المتحدة
خطوة ذات معنى ،وعن�ص��راً جوهري ًا في �إ�س��تراتيجية �ش��املة لمقاومة الحكم اال�س��تعماري
الإ�س��رائيلي ،ولكن هذا لم يكن الحال .لعل هذا يف�س��ر لماذا لم تخاطب القيادة الفل�سطينية
جمهورها (ال�ش��عب الفل�سطيني) بو�ضوح و�ش��فافية .لقد قطعت القيادة الفل�سطينية م�سافة
كبي��رة من بدايات حركة التحرر �إلى زمن �أو�س��لو� .إن هذا التناق�ض بين الكفاح الفل�س��طيني
تعرف هذه القيادة الإطار الذي تعمل من
التاريخي وبراغماتية قيادة ال�س��لطة يت�ص��ل بكيف ّ
خالله ،وكيف تت�صرف بناء على ذلك التعريف؟
ف��ي م�ؤتمره الثاني ع�ش��ر العام  1974في القاهرة تبنى المجل�س الوطني الفل�س��طيني برنامج
النقاط الع�ش��رة ،الذي دعا �إلى �إن�ش��اء �س��لطة وطنية «فوق �أي جزء من الأرا�ض��ي الفل�سطينية
يتم تحريره» ،بهدف «ا�س��تكمال تحرير كافة الأرا�ضي الفل�سطينية» ،وبما �أنه لم يكن هناك
�إجماع وطني حول هذا البرنامج ،بد�أ الفل�س��طينيون يتحاورون حول ما �إذا كان �إن�شاء �سلطة
وطني��ة �س��يقود �إلى �أو يتعار���ض مع تحقيق الأه��داف الوطنية الفل�س��طينية ،والتي كانت في
ذلك الوقت �إن�ش��اء دولة في فل�س��طين التاريخية للجميع .ولكن بمرور الوقت بد�أ البرنامج
المرحلي ي�أخذ �ش��كل الحل الدائم ،بينما �أخذت الر�ؤية بعيدة الأمد بالتال�شي لتو�صف ب�أنها
ر�ؤي��ة يوتوبية ،غير واقعية ،طفولية �أو مغامرة .وقد ترافقت هذه النقلة مع رغبة قيادة منظمة
التحري��ر ب���أن ُيرى رجالها على ال�ص��عيد الدولي كرج��ال دولة �أكثر مما ه��م مقاتلون .ولم
ت�ساعد �أموال النفط في ح�سابات بع�ض الف�صائل الفل�سطينية في �إبطاء هذا الم�سار ،بل �سرعت
فيه .وقد كانت المواجهات الع�س��كرية التي تعر�ض��ت لها منظمة التحرير في ال�س��بعينيات
والثمانيني��ات ف��ي الأردن ولبنان ،والتحالف المبا�ش��ر �أو غير المبا�ش��ر م��ع الأنظمة العربية
مثل �س��وريا وال�س��عودية وم�ص��ر وليبيا ،عوامل �إ�ضافية �س��اهمت في هذه النقلة في البرنامج
ال�سيا�سي لمنظمة التحرير .كما �أن �إخراج مقاتلي منظمة التحرير من لبنان على �أثر االجتياح
الإ�س��رائيلي في العام  ،1982وانتقال مقر قيادة منظمة التحرير �إلى تون�س بعيداً عن فل�سطين
عمق من هذه النقلة.
التاريخيةّ ،
نعرف ما ينا�ضل الفل�سطينيون �ضده ،وما هو الهدف الذي ي�سعون
�إن جذر الم�س�ألة هو كيف ّ
�إليه� .إن تعريف الو�ض��ع وت�س��مية ال�ص��راع �ضرورة من �أجل �ص��ياغة الخطاب الفل�سطيني،
وكذل��ك �ص��ياغة الإ�س��تراتيجيات والأفعال .وال�س���ؤال الأ�سا�س��ي فيما يتعل��ق بالأر�ض �أو
الجغرافيا هو هل الهدف هو تحرير الأرا�ضي الفل�سطينية التي احتلت العام � ،67أم الأرا�ضي
عرف الفل�سطينيون
التي ا�س��تعمرت في كل فل�سطين التاريخية؟ وب�صورة �أكثر و�ضوح ًا ،هل ُي َّ
في مناطق  1948على �أنهم جزء �أ�سا�س��ي من ال�ش��عب الفل�س��طيني� ،أم �أنهم يعتبرون �أقارب
بعيدي��ن �أو حلفاء يمكن �إقامة تحالف معهم حول �أهداف ق�ص��يرة الأم��د؟ ف�إذا كان الهدف
النهائي هو �إقامة دولة على �أجزاء من ال�ضفة الغربية وغزة والقد�س ال�شرقية ،مع قبول �إ�سرائيل
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لي�س فقط كحقيقة واقعة ،ولكن �أي�ض ًا كدولة يهودية �شرعية ،ف�إن الفل�سطينيين في مناطق 48
�س��ي َع ّدون مو�ض��وعي ًا حلفاء في �أح�س��ن الأحوال ،هذا �إذا كانوا مهتمين لأن يلعبوا مثل هذا
ُ
الدور الهام�ش��ي في ال�سيا�سة الفل�س��طينية� ،أو �أنهم ال يرون �أنف�سهم كفل�سطينيين ،وهذا �أبعد
ما يكون عن الحقيقة.
هناك فرق كبير �إذاً بين �إطار اال�س��تعمار اال�س��تيطاني /مقاومة اال�ستعمار اال�ستيطاني ،و�إطار
ال�صراع /حل ال�صراع .13الإطار الأول يت�ضمن اعتبار �إ�سرائيل م�شروع ًا ا�ستعماري ًا ا�ستيطاني ًا،
ي�س��عى لإزالة الفل�س��طينيين عرقي ًا من �أرا�ض��يهم حتى تتمكن من تحقيق االدعاء ال�ص��هيوني
«�أر�ض بال �شعب ل�شعب بال �أر�ض»� .إن تطبيق �إطار اال�ستعمار اال�ستيطاني ي�سمح ب�أن ُي�شمل
كل الفل�س��طينيين في حركة التحرر الوطني الفل�سطيني :مواطنو ال�ضفة الغربية وغزة ومناطق
الـ  48والمخيمات وفل�س��طينيو ال�ش��تات .لعل كلمات ال�صحافية الن�ص��راوية ،عبير قبطي،
مفيدة في هذا المجال ،ففي مقابلة �أجريت معها م�ؤخراً على قناة الجزيرة 14تحدثت عن لقاء
�ش��اركت فيه في رام اهلل ،اقترح فيه �أحد الم�شاركين من ال�ضفة الغربية �أن يقول الفل�سطينيون
للإ�سرائيليين« :ال تبنوا في م�ستوطنات ال�ضفة الغربية ،ابنوا في الداخل» ،وعلقت على ذلك
قائلة« :بالن�سبة لنا ف�إن جميع الأر�ض الفل�سطينية م�ستعمرة ،ولي�س فقط ال�ضفة الغربية».
وف��ي حين �أن الإط��ار الذي يم�س��ك بجدلية اال�س��تعمار اال�س��تيطاني /مقاومة اال�س��تعمار
اال�س��تيطاني يحدد بو�ض��وح الخطوط بين الحلفاء والخ�ص��وم ،ف�إن الإطار الثاني ،ال�صراع/
يموه ويغطي الق�ض��ايا الحقيقية المتعلقة بمجرد بقاء فل�سطين كق�ضية و�أر�ض
حل ال�ص��راعّ ،
و�ش��عب� ،إذ تجعل��ه يبدو كمجرد ن��زاع يمكن حله ب�س��هولة �إذا تمت ت�س��وية المرجعيات
والتفا�صيل الثانوية في ق�ضايا الحدود ،من خالل مفاو�ضات تُجرى بعقالنية وبواقعية �سيا�سية.
وكما قال رئي�س وزراء ال�سلطة الفل�سطينية في حينه في مقابلة مع نيويورك تايمز�« :إن الطريقة
ال�صحيحة للقيام بالأ�شياء هي عملها بطريقة موزونة (متوازنة) [التوكيد في الن�ص].15
حولت ال�س��لطة الفل�س��طينية من خاللها
هن��اك نقط��ة �أخرى تتعل��ق بهذا وهي الط��رق التي ّ
�	13إن هذا النقا�ش حول تحديد الإطار يجب �أال ُيفهم على �أنه مجرد ا�ستطراد .فكما في مناق�شتي للنقلة التي حدثت
في المجل�س الوطني العام  ،74ف�إن اتفاقيات �أو�سلو ما كانت لتحدث لوال قيام دول الخليج العربي بقطع التمويل
عن منظمة التحرير الفل�سطينية على �أثر غزو العراق للكويت ،واالعتقاد ب�أن رئي�س منظمة التحرير يا�سر عرفات قد
�أيد �صدام ح�سين في احتالل الكويت .وبالمثل ،ف�إن الإطار الذي و�ضعته قيادة ال�سلطة الفل�سطينية الحالية للق�ضية
باعتبارها �صراع ًا �سيا�سي ًا مع �إ�سرائيل يمكن حله عبر المفاو�ضات ،هو مبني عملي ًا على التمويل الذي تقدمه الدول
المانحة والمنظمات الدولية ،م�ضاف ًا �إليه تورط ا�ستثمارات ر�أ�س المال الفل�سطيني في الم�ؤ�س�سات المالية متعددة
الجن�سيات.
14

https://www.youtube.com/watch?v=3SaToGK8oJo

�	15إيزابيل كير�شنر« .رئي�س الوزراء الفل�سطيني يدعو �إلى مقاطعة الب�ضائع الإ�سرائيلية» ،نيويورك تايمز 21 ،كانون
الأول/دي�سمبر .2012
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خطاب حق الفل�س��طينيين في تقرير الم�ص��ير �إل��ى دعوة لحل الدولتين ،الذي هو بالأ�س��ا�س
�ص��يغة ا�س��تعمارية ومقترح �أتى �أ�ص� ً
لا من نزعة �ص��هيونية ُع ّرفت في مرحلة من المراحل بـ
موهت التزامها الجوهري بالفكرة ال�ص��هيونية وهي انتزاع
«ال�ص��هيونية الناعمة» ،ولكنه��ا ّ
فل�سطين من الفل�سطينيين .وفي حين �أنه يترتب على حل الدولتين عملي ًا �إن�شاء دولة فل�سطينية
�إلى جانب �إ�سرائيل ،ف�إن تبني هذه الأجندة ال�صهيونية من الناحية المفاهيمية هو نقلة خطيرة
الم�ستعمرين يقع
في الخطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني ،تثير ال�س�ؤال ما �إذا كان عبء حل مع�ضلة
ِ
عمرين.
على عاتق الم�س َت َ
�أخيراً فقد �سعت �إ�سرائيل تاريخي ًا ،وب�شكل منهجي ،لمحو الخطوط الفا�صلة بين ال�صهيونية
واليهودية :با�ستح�ضار م�أ�ساة الهولوكو�ست من �أجل تخويف منتقدي �إ�سرائيل ،واعتبار مثل
هذا النقد م�س��اوي ًا لمعاداة ال�س��امية .فعلى �س��بيل المثال ا�ستح�ض��ر داني �أيالون ،نائب وزير
الخارجية الإ�سرائيلي ،الهولوكو�ست من �أجل تقوي�ض الدعوة للمقاطعة المحدودة لمنتجات
16
الم�ستوطنات التي �أطلقها فيا�ض قبل عامين .وفي �إ�شارة في �إحدى مقاالت نيويورك تايمز
تعليق ًا على ردة فعل �أيالون�« :إن �ص��ور فيا�ض و�آخرين وهم يحرقون المنتجات الإ�س��رائيلية
ذكرته بالفترات الأكثر ظلمة في التاريخ اليهودي»� .إن ا�ستح�ض��ار الهولوكو�س��ت وطم�س
الخطوط بين ال�صهيونية واليهودية �إ�ستراتيجية �صهيونية متعمدة تهدف �إما لإ�سكات �أ�صوات
النقد لإ�سرائيل� ،أو تخويف الآخرين من رفع �أ�صواتهم .ومن خالل ا�ستخدام الهولوكو�ست
ي�س��عى المدافعون عن �إ�س��رائيل �إلى تخوي��ف الناقدين ،وطرح فكرة �أن النق��د لي�س �أقل من
هجوم معادٍ لل�سامية ،و�أنه �سليل مبا�شر للحمالت التي �أدت �إلى الهولوكو�ست.
من الناحية المبدئية ف�إنه �أمر جوهري �أنه ُي�ص��اغ �إجماع فل�س��طيني لي�س فيه لب�س فيما يتعلق
بم�س��ائل ال�صهيونية و�إ�س��رائيل واليهودية العالمية .والمهمة الأولى يجب �أن تكون ا�ستعادة
التمييز الوا�ض��ح بين الهوي��ات الثالثة .ومع �أن هذا التمييز قد تم ف��ي الأيام المبكرة لحركة
المقاومة الفل�س��طينية� ،إال �أن جزءاً من القيادة الفل�سطينية قد طم�ست �أي�ض ًا الخطوط الفا�صلة
عندم��ا تعاملت مع اليهود ال�ص��هاينة بما يتج��اوز تعاملها مع الحكومة الإ�س��رائيلية في �إطار
اتفاقيات �أو�سلو.
�إن هذا التمييز �أكثر �ض��رورة الآن من �أي وقت م�ض��ى ،خ�صو�ص�� ًا في مجالين :الأول يتعلق
بتطوير تحليل نقدي يقوم على العدالة ،يميز بين معاداة ال�س��امية كظاهرة محددة في �س��ياق
محدد التي ظهرت في �أوروبا و�أنتجت م�ش��اريع وغيتوهات ومالحقات لليهود و�أدت �إلى
تالحظ في هذه الأيام من جهة
الهولوكو�ست من جهة ،وبين الم�شاعر المعادية لليهود التي َ
�أخرى .وبكلمات �أخرى ف�إن ا�س��تخدام م�صطلح معاداة ال�سامية للإ�شارة �إلى كل الخطاب
16

الم�صدر ال�سابق.
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المعادي لليهود هو �أمر �إ�ش��كالي ،فبع�ض �أ�ش��كال هذا الخط��اب ،مثل خطاب مجموعات
النازيي��ن الجدد ،موروث من معاداة ال�س��امية التاريخية والتي يبلغ عمرها قرون ًا في �أوروبا،
ويجب �أن ي�ش��ار �إليها باعتبارها كذلك ،ولكن هن��اك خطابات �أخرى ال تنحدر من معاداة
ال�سامية الأوروبية ،ولكنها ناتجة عن مزيج من همجية �إ�سرائيل من ناحية ،وطم�س الخطوط
بين �إ�سرائيل /ال�صهيونية والجمهور اليهودي والذي يجب �أن تتحمل م�س�ؤوليته ال�صهيونية،
م��ن الناحية الأخرى� .إن جذور و�س��ياق ومقا�ص��د هذه الخطاب��ات الآن مختلفة جداً عن
تلك المتعلقة بمعاداة ال�س��امية الأوروبية� .إن علينا �أن نفعل ذلك ك�أمر مبدئي ،و�أن ن�صوغه
ك�أجندة �سيا�سية.
المهمة الملحة الأخرى هي �أن ندين ب�شكل قاطع ،و�أال نقبل �أي خطاب ي�شوه �صورة اليهود
ويطم�س الخطوط الفا�صلة بين اليهود من جهة ،و�إ�سرائيل وال�صهيونية من جهة �أخرى .وهذا
يتطلب �أو ًال و�ضع حد ال�ستخدام الهتافات المعادية لليهود التي تُ�سمع في بع�ض المظاهرات
والم�س��يرات الفل�سطينية ،مثل تلك الإ�شارات �إلى خيبر .17وثاني ًا ،يجب �أن يكون هذا جزءاً
من منهاج فل�س��طيني معادٍ لال�س��تعمار يت�ضمن التوعية �ضد التع�ص��ب والعن�صرية ،ولكنه في
يروج للأ�س��اطير والدعاية ال�ص��هيونية كما هي الحال في المنهاج الذي تمت
الوقت ذاته ال ّ
مراجعته بح�سب اتفاقيات �أو�سلو.

�إ�ستراتيجية فل�سطينية للمقاومة
�إذا قبلنا جدلية اال�س��تعمار اال�س��تيطاني /مقاومة اال�ستعمار اال�ستيطاني ك�إطار مفاهيمي ،فما
هي �إ�ستراتيجية المقاومة التي يجب �أن تتبعها حركة التحرر الفل�سطينية؟
من الناحية التاريخية ،قامت التنظيمات الفل�س��طينية الم�س��لحة ب�صياغة �إ�ستراتيجية فل�سطينية
للمقاوم��ة عل��ى �أث��ر ا�س��تيالئها على منظم��ة التحرير ف��ي �أواخ��ر ال�س��تينيات .ولكن هذه
الإ�س��تراتيجية 18لم تُطبق �أبداً ب�ش��كل كامل� ،أو ب�صيغة �أكثر دقة ،لم يتم ال�سماح لها ب�أن ترى
النور ب�س��بب عدة عوامل ،من �ضمنها الأثر العك�سي لأموال النفط على الحركة الفل�سطينية،
التي �أثرت على جزء من الحركة الفل�س��طينية ،خ�صو�ص�� ًا الف�صيل الأكبر «فتح» ،باتجاه تبني
موقف محايد بين حركات التحرر والمعار�ض��ة العربي��ة من جهة ،والأنظمة التي قمعتها من
جهة �أخرى ،وك�أنها كانت �سوي�سرا الوطن العربي .وكما تعلمنا تجاربنا (وحملة  BDSهي
�إحداها) ،ف�إن الحياد ال يخدم �إال في �إعادة �إنتاج الو�ض��ع القائم ،وبالتالي يرقى �إلى م�س��توى
التواط�ؤ مع الأنظمة القمعية .كذلك ف�إن �أموال النفط قد �أ�ضعفت� ،إن لم تكن قد قتلت تمام ًا
17

خيبر خيبر يا يهود ،جي�ش محمد �سوف يعود.

18

انظر و�صفي لم�ضمون هذه الإ�ستراتيجية �أدناه.
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الروح الثورية ،لمقاومة اال�س��تعمار لدى الم�س��تفيدين من هذه الأموال .وهذا ينطبق �أي�ض�� ًا
على ف�ص��ائل الي�سار الفل�سطيني الذين كان �ص��متهم في بع�ض الأحيان تجاه وح�شية الأنظمة
التي تحالفوا معها ي�صم الآذان.
وف��ي ذات ال�س��ياق� ،أنا �أع��ي تمام ًا �أن «حما�س» ق��د تبنت م�ؤخراً موقف ع��دم التدخل في
ال�ش���ؤون الداخلية للدول العربية ،خ�صو�ص ًا بعد الثورة الم�صرية و�صعود الإخوان الم�سلمين
لل�س��لطة ،وهو الأمر الذي جعل من الممكن التفاو�ض على وقف �ش��به فوري لإطالق النار
ولكن �إع�لان «حما�س» عن دعمها للثورة
عل��ى �أثر العدوان الإ�س��رائيلي الأخير على غزة.
ّ
ال�س��ورية من جهة ،ورف�ض��ها اتخاذ موقف من الخطوات اال�س��تبدادية التي اتخذها الرئي�س
الم�صري من جهة ثانية ،ي�ضعها اليوم في ذات المركب الذي كانت فيه «فتح» في ال�ستينات
تكت��ف «فتح» 19برف�ض الدعم العلني لقوى المعار�ض��ة
وال�س��بعينات ،فف��ي ذلك الوقت لم
ِ
ال�ش��عبية وحركات التحرر في العالم العربي ،بل ،الأ�سو�أ من ذلك ،تلك االدعاءات بالتواط�ؤ
بين �أع�ضاء رئي�س��يين في القيادة الفل�سطينية وجهاز المخابرات ال�سعودية في خطف وت�سليم
ال�سعودي الي�ساري المعار�ض نا�صر ال�سعيد ،الذي اختفى العام  1979في بيروت ولم ُي�سمع
عنه بعد ذلك.20
لقد دار جدل كبير حول العالقة بين حركة التحرر الفل�سطينية وحركات التحرر العربية على
مدى التاريخ الفل�سطيني ،وب�شكل �أكثر تحديداً بعد �أحداث �أيلول الأ�سود ،وكذلك على �أثر
ت�ش��تت المقاتلين الفل�س��طينيين من بيروت العام  .1982لقد كان الي�س��ار الفل�سطيني يدافع
عن فكرة �أن الطريق �إلى تحرير فل�سطين يمر بال�ضرورة عبر تحرير العوا�صم العربية ،فالجبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطين التي كانت �أول من �صاغ هذا المفهوم ،قللت من �ش�أنه كثيراً الحق ًا،
خ�صو�ص�� ًا في ذروة ال�ص��عود الوطني الفل�سطيني خالل انتفا�ض��ة العام  .1987حالي ًا ،وفي
�ضوء الثورات العربية والمكانة المركزية التي تحتلها فل�سطين في برامج المجموعات العربية
ذات الر�ؤية الجذرية ب�ش���أن التحول االجتماعي ،ف�إن هذه الم�س���ألة لي�س��ت فقط ذات �صلة،
ولكنها �ضرورية وت�أتي في وقتها� .إذاً ،ما هي العالقات التي يجب �أن تقوم بين حركة التحرر
الفل�سطينية وقواعد الثورات العربية؟
هل نرى الثورات العربية باعتبارها مماثلة لنا ،وباعتبار انت�ص��اراتها انت�صارات لنا ،وعلينا �أن
ن�س��اندها على �أ�س��ا�س غياب العدالة� ،أو فقط على �أ�سا�س ما ت�ستطيع �أن تقدمه لنا؟ �إن ال�سلطة
الفل�س��طينية توا�ص��ل اتباع عالقات الم�ص��لحة كالعادة مع الأنظمة العربية الر�سمية .ولكن
�	19أنا ال �أتحدث عن جميع �أع�ضاء «فتح» ،فكما نعرف ت�ضم «فتح» اتجاهات �أيديولوجية ومواقف �سيا�سية وتحالفات
مختلفة ،فت�صريحات القيادات المثقفة في «فتح» تناق�ض موقف عدم التدخل الذي تبنته القيادة المهيمنة.
20

.http://www.youtube.com/watch?v=WQKso7GcxeM
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حركة تحرر فل�س��طينية معادية لال�س��تعمار يجب �أن ت�صوغ مجموعة مختلفة من التحالفات
والعالقات التي تتوافق مع �إ�ستراتيجيتها التحررية.
بناء على ما �س��بق ،من الوا�ضح �أن العالقات الفل�سطينية يجب �أن تكون قائمة على المبادئ،
و�أن تعك���س مواقف تحررية تتميز ع��ن الأنظمة القمعية� .إن حركة تحرر وطني ال يجوز �أن
تقلد الأنظمة القمعية التي تقف مع الواليات المتحدة و�إ�س��رائيل �ض��د �إيران ،وك�أنها ت�شكل
جزءاً من «تحالف دولي �س��ني»� ،أو ك�أن المن�ش���آت النووية الإيرانية ت�شكل تهديداً لها ،بينما
ُ
قرت منذ زمن بعيد .21وفي
ت�ص��مت دائم ًا عن الأ�س��طول النووي الإ�سرائيلي -وهو حقيقة �أ ّ
الوقت ذاته كان يتوجب على حركة التحرر الفل�سطينية �أن تتخذ موقف ًا نقدي ًا من الممار�سات
القمعية للحكومة الإيرانية ال�س��ابقة من جهة ،و�أن تعبر عن ت�ضامنها مع الحركات المعار�ضة
ومع �إ�ضراب المعتقلين وكل �أولئك المنتف�ضين �ضد اال�ستبداد.

�إ�ستراتيجية تحرر ُمع ّدلة

من الوا�ض��ح �أن الإ�س��تراتيجية القديمة لمنظمة التحرير الفل�س��طينية لم تكن مثالية :فالكفاح
الم�س��لح يجب �أال يكون الإ�س��تراتيجية الوحيدة للتحرر .فمقاومة اال�س��تعمار لي�ست فقط
م�ش��روعة (حتى بمعايير الأمم المتحدة) ،وهي في بع�ض الأحيان الملج أ� وال�س�لاح الوحيد
لل�ض��عفاء ،22الذي��ن ال يملكون خيارات وا�س��عة ،وال يملكون ترف االختيار ،لأن �ش��روط
الم�س��تعمرين .في الحقيقة ،لقد
الم�س��تعمرين من قبل
المعركة عادة تكون مفرو�ض��ة على
ِ
َ
جمع الفل�سطينيون تاريخي ًا بين �إ�ستراتيجيات متعددة لمقاومة االحتالل.
حالي ًا تم تطوير �إ�س��تراتيجية �أكثر �ش��مو ًال للمقاومة الفل�سطينية لال�ستعمار ،من �أجل ومن قبل
قطاعات مختلفة من ال�ش��عب الفل�س��طيني ،اعتم��اداً على �أماكن وجودهم وما ي�س��تطيعون
تقديمه ،بح�س��ب ظروفهم .تت�ضمن هذه الإ�س��تراتيجيات مبد�أ �أ�سا�سي ًا ،هو في الوقت نف�سه
بي��ان المقاومة الأكثر قوة ،وهو بب�س��اطة :ا�ص��مد ،23ارف���ض �أن تغادر �أر�ض��ك �أو بيتك �أو
خيمت��ك ،كما بينت مقاومة �أهالي ال�ش��يخ ج��راح� .إن البقاء في الم��كان ورف�ض المغادرة
يجعل كل خطوة �إ�س��رائيلية تهدف �إلى محو التجذر الفل�س��طيني ف��ي المكان مغامرة مكلفة
21

لقد �أجرت �إ�سرائيل تجربة نووية م�شتركة مع جنوب �إفريقيا في �أواخر ال�سبعينات ،تمت التغطية عليها من قبل �إدارة
كارتر ،لي�س ذلك وح�سب ،بل �إن موردخاي فعنونو ،التقني الإ�سرائيلي في مفاعل ديمونة ،قد ن�شر معلومات في
و�سائل الإعالم بهذا المعنى ،وقد خطفه المو�ساد وو�ضعه في الحب�س االنفرادي لمنعه من ك�شف �أي �أ�سرار نووية
�أخرى.

22

لقد ا�ستعرت هنا عنوان كتاب جيم�س �سكوت «�أ�شكال المقاومة اليومية للفالحين» (من�شورات جامعة ييل.)1987 ،

23

ال يغيب عن ذهني هنا النقد الذي طرحه الدكتور �إ�سماعيل النا�شف في هذا المجال ،وبالتحديد �أن مجرد البقاء في
المكان لي�س �إ�ستراتيجية مقاومة كافية.
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لإ�سرائيل من الناحيتين المادية وغير المادية ،بما في ذلك ارتفاع الكلفة من حيث العالقات
العامة .لقد كان المزج بين عدة �إ�ستراتيجيات منتقاة للمقاومة ،بد ًال من طرحها ب�صيغة ثنائية
�إما� /أو عام ً
ال رئي�س��ي ًا �س��اهم في انت�صار ن�ضال �شعب جنوب �إفريقيا �ضد الأبارتهايد .24وفي
الحقيقة ،ف�إن قراءة متمعنة للمقاومة الفل�سطينية منذ العام  48تدل على وجود �أ�شكال متنوعة
من الكفاح �ض��د الحكم اال�ستعماري الإ�س��رائيلي� ،إن هذا در�س يجب �أن ن�ستخل�صه ،لي�س
فقط من جنوب �إفريقيا وحركات التحرر الأخرى ،ولكن �أي�ض�� ًا من �صمود الفل�سطينيين في
مناطق  ،48الذين �أ�ص��روا بعناد على البقاء في �أر�ضهم ومقاومة اال�ستعمار اال�ستيطاني ،على
الرغ��م من هدم البيوت (�أحيان�� ًا على نفقتهم) ،والإجراءت الوح�ش��ية واقتالعهم �إلى �أماكن
�أخرى داخل .48
يمكن العثور على �إ�س��تراتيجية �أ�سا�س��ية لمقاومة اال�س��تعمار في حركة المجتمع المدني في
العام  ،2005التي دعت المجتمع الدولي �إلى تبني مقاطعة �إ�س��رائيل و�س��حب اال�ستثمارات
منه��ا وفر���ض عقوبات عليها ( )BDSك�إ�س��تراتيجية غير عنيفة للمقاومة .وكثيراً ما �أُ�س��يء
فهم وطرح هذه الدعوة وك�أنها �إدانة للمقاومة الفل�س��طينية الم�س��لحة� ،أي بكلمات �أخرى،
تنكر لأولئك الذين �ض��حوا بحياتهم في م�س��يرة الن�ضال الفل�س��طيني .ومن الأمثلة الأخيرة
على ذل��ك ،كيف جرى امتداح الـ ( )BDSك�إ�س��تراتيجية متفوقة على المقاومة الم�س��لحة
ب�س��بب طبيعتها غير العنيفة ،وب�سبب العنف الذي يمكن �أن يرافق المقاومة الم�سلحة� .25إن
�إ�ستراتيجية �شاملة للمقاومة يجب �أن تكون وا�ضحة ،و�أال تقع عن غير ق�صد في فخ ال�صهيونية
من خالل ت�ص��نيف �أ�شكال المقاومة للخال�ص من ا�ستعمار �أر�ضنا و�شعبنا ،بح�سب ما تحب
القوى اال�ستعمارية وحلفا�ؤها ،وما ال تحب.
لقد كانت حملة مقاطعة �إ�س��رائيل و�س��حب اال�س��تثمار وفر�ض العقوبات ( ،)BDSالو�سيلة
القوية لعزل �إ�س��رائيل ،موجهة حت��ى وقت قريب نحو الخارج� ،أي نح��و المجتمع الدولي
في معاداتها للممار�س��ات الإ�س��رائيلية والح�ص��ول على الت�ض��امن مع الن�ض��ال الفل�س��طيني
الع��ادل ،اكثر مما كانت موجه��ة نحو الداخل� ،أي نحو الجمهور الفل�س��طيني في المناطق
المحتل��ة� .إن هذا النقد يجب �أال يعتبر تلميح ًا �إل��ى �أن لجنة المقاطعة الوطنية ( )BNCهي

24

انظر «�إ�ستراتيجية وتكتيك الم�ؤتمر الوطني الإفريقي» .تم تبني هذه الوثيقة في م�ؤتمر عقده الم�ؤتمر الوطني
الإفريقي في موروغورو ،تنزانيا بين  25ني�سان� -أيار ،1969 ،الم�صدر� :أر�شيف الوثائق التاريخية للم�ؤتمر الوطني
الإفريقي  .http://www.anc.org.za/ancdocs/history/index.phpالوثيقة من�شورة �أي�ض ًا على
http://www.marxists.org/subject/africa/anc/1969/strategy-tactics.htm

25

من المفيد �أن نفكر بهذه الإ�ستراتيجيات في مواجهة نظرية فران�س فانون حول العنف �ضد اال�ستعمار .انظر فران�س
فانون« ،المعذبون في الأر�ض» ،من�شورات غروف.1963 ،
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قيادة بديلة للفل�س��طينيين ،وهي �أي�ض ًا ال ترى نف�سها كذلك .26مع ذلك ،ف�إن دعوة المقاطعة
الت��ي طرحها فيا�ض 27تحتم �أن تتجمع لجنة المقاطع��ة الوطنية وقوى المجتمع المدني التي
تمثلها ،من �أجل ا�س��تنباط �إ�س��تراتيجية  BDSطويلة الأمد يمكن ح�شد الفل�سطينيين حولها.
وكما عبرت عن ذلك نيويورك تايمز ،ف�إن فيا�ض ق�ص��د من حملته للمقاطعة �أن تكون رمزية
ولي�س��ت ت�أديبية� .28إن دعوة فيا�ض لمقاطعة طوعية وم�ؤقتة بتاريخ انتهاء محدد يتقرر ،لي�س
بانتهاء الحكم اال�ستعماري الإ�سرائيلي �أو �إنهاء احتالل ال�ضفة الغربية ،ولكن ب�إفراج �إ�سرائيل
الم�س��تعمرين وت�ض��عه في
عن عائدات ال�ض��رائب الفل�س��طينية� ،إنما تنزع زمام المبادرة من
َ
الم�س��تعمرين ،ناهيك عن الإبقاء على الو�ض��ع القائم ،وهو تبعية االقت�صاد الفل�سطيني
�أيدي
ِ
لإ�س��رائيل� .إن «حما�س» �أي�ض ًا لي�ست بعيدة عن هذا ،فقد �أظهرت عالمات على الوقوع في
�ش��راك �أو�سلو ،ففي ت�ص��ريح لنيويورك تايمز ب�أن «�إ�سرائيل تعي الآن �أنها �ستخ�سر الكثير مالي ًا
�إذا لم تتمكن من بيع ب�ض��ائعها �إلى الم�س��تهلكين في غزة» ،29بدا �أن الناطق با�سم «حما�س»،
طاهر النونو ،غافل عن �ض��رورة مقاطعة �إ�س��رائيل ،بل �إن كلماته في الحقيقة �أكثر تعبيراً عن
الأجندة االقت�صادية الليبرالية الجديدة «الم�صالح كالعادة» ،من مقاومة الح�صار الإ�سرائيلي.
قد يكون الإطار الذي و�ض��عه فيا�ض لدعوته للمقاطعة هو الذي �أعطى لحملة  BDSم�س��حة
من الخفة (قلل من �ش���أنها) ،30بح�س��ب و�صف ممثل عن م�ؤتمر طالب جنوب �إفريقيا خالل
ور�ش��ة عمل حول المقاطع��ة الأكاديمية والثقافية لإ�س��رائيل ( ،)ACBIفي المنتدى الدولي
تتبن حملة BDS
لفل�س��طين حرة .وهذا لم يكن بعيداً عن الحقيقة ،فال�س��لطة الفل�سطينية لم َ
�ش��املة ،و�أ�ص��رت على ح�ص��ر المقاطعة في ال�س��لع التي تنتجها م�س��توطنات ال�ضفة الغربية.
كما �أن ال�س��لطة ا�س��تقبلت �ض��يوف ًا من الواليات المتحدة و�أماكن �أخرى �ش��اركوا في ت�شويه
الحملة و ُدعاتها .لقد كان من بين ال�ضيوف الذين �سعوا �إلى �ضرب المبادرة ر�ؤ�ساء جامعات
و�شخ�ص��يات �أمريكي��ة هامة ،قاموا بزيارات لإ�س��رائيل مدفوعة النفقات م��ن قبل المنظمات
�	26إن قيادة لجنة المقاطعة الوطنية � BNCأي�ض ًا ال ت�سعى �إلى العمل كقيادة بديلة .انظر نورا عريقات «ما بعد المفاو�ضات
العقيمة» ،ال�شبكة.
�	27إن دعوة فيا�ض لي�ست جديدة ،فقد �سبق �أن �أطلق حملة �ضد منتجات الم�ستوطنات في  ،2010وهذه بع�ض الروابط:
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=11213&CategoryId=4 :
�	28إزابيل كا�شنر 21 ،كانون الأول/دي�سمبر .2012
�	29إزابيل كا�شنر« .التحول في �إ�سرائيل ،ال�سماح بدخول مواد البناء �إلى غزة» ،نيويورك تايمز 31 ،كانون الأول/
دي�سمبر .2012
30

هناك �سبب �آخر �ساهم في جعل حملة المقاطعة تبدو «خفيفة» وهو يعود �إلى الهجمة وحملة الدعاية التي ت�ستخدمها
�إ�سرائيل لتقوي�ض حملة المقاطعة والترويج لإ�سرائيل باعتبارها ديمقراطية ومت�سامحة مع وجهات نظر الإثنيات
والخيارات المختلفة� .إن هذه «الحملة الجديدة» تت�ضمن ت�صوير �إ�سرائيل على �أنها جنة المثليين ،م�ستخدمة خطاب ًا
ا�ست�شراقي ًا ب�ش�أن فل�سطين باعتبارها مجتمع ًا يخاف من المثليين.

- 21 -

ال�صهيونية .مكبلة بقيود اتفاقيات �أو�سلو والعالقات الدولية مع �إ�سرائيل والواليات المتحدة،
ف�إن ال�س��لطة الفل�س��طينية تح�صر نف�س��ها في ردود الأفعال �أو االعترا�ضات ،ولي�س المعار�ضة
الإ�س��تراتيجية .عل��ى العك�س من ذلك ،فقد رف�ض��ت حمل��ة المقاطعة الأكاديمي��ة والثقافية
لإ�سرائيل ( ،)PACBIعلى �سبيل المثال� ،أن تلتقي مع من يدينون حملة  ،BDSوذلك حتى
ال يوف��روا له��م الغطاء الذي يبر�ؤهم من التواط�ؤ من �أجل الإبقاء على اال�س��تعمار الإ�س��رائيلي
لفل�س��طين� .إن قرار حملة ( )PACBIبرف�ض ا�س��تقبال ال�ش��اعرة الن�سوية الهندية الأمريكية،
ج��وي هارجو ،بينما كانت في زيارة لإ�س��رائيل ،قرار ي�س��تحق الثناء .لقد رف�ض��ت هارجو
الدع��وات المتك��ررة من �أكاديميين �أمريكيي��ن محليين (هنود حمر) وغيره��م من الملتزمين
بالعدالة من �أجل /في فل�سطين ،31التي حثتها على �إلغاء ظهورها و�إقامتها في جامعة تل �أبيب.
لق��د �آن الأوان لت�ص��ميم حملة لممار�س��ة �ض��غط كاف على ال�س��لطة الفل�س��طينية 32لجعلها
تح��ذو حذو ( ،)PACBIوترف�ض مقابلة الوفود التي تمولها المنظات ال�ص��هيونية العالمية
وت�ست�ضيفها الم�ؤ�س�سات الإ�سرائيلية.
�إن ا�س��تمرار اال�ستعمار الإ�سرائيلي للأرا�ض��ي الفل�سطينية ي�س��تدعي �إذاً �إ�ستراتيجية مقاطعة،
يكون في قلبها حملة منهجية لـ «ال م�صالح كالعادة» مع اال�ستعمار /حملة ال تخ�ضع لنزوات
�إ�س��رائيل ق�ص��يرة الأمد� ،أو برنامجها ال�سيا�س��ي طويل الأمد ،وهذا يجب �أن يت�ض��من �إنهاء
التعاون الفل�س��طيني الإ�سرائيلي في مجال الأعمال� ،33أي رف�ض غ�س��يل الأموال الإ�سرائيلية
من خالل االقت�صاد الفل�سطيني ،وا�ستبدال ال�شراكات مع �إ�سرائيل ب�شراكات عربية ودولية ال
تنتهك مبادئ المقاطعة الفل�س��طينية التي تطال��ب بالعدالة للجميع .من �أجل تفعيل مثل هذه
الحملة هناك حاجة �إلى �أن تقوم لجنة المقاطعة الوطنية ( )BNCبعقد اجتماع �إ�س��تراتيجي
ممتد لمناق�ش��ة وت�ص��ميم وتن�سيق المقاطعة الفل�سطينية في ال�ض��فة الغربية وغزة ومناطق 48
والعالم العربي� ،إ�ض��افة �إلى ربط الحمالت الفل�س��طينية والعربية مع تلك القوى الدولية التي
قادت حمالت مقاطعة عبر العالم.34
31

قاد هذه الحملة �أكاديميون محليون والحملة الأمريكية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإ�سرائيل.

�	32أنا �أقترح هذا كحل ق�صير الأمد ولي�س كحل �إ�ستراتيجي .من الوا�ضح �أنه طالما ظلت اتفاقيات �أو�سلو قائمة �ست�ستمر
ال�سلطة الفل�سطينية في اللقاءات مع القيادات الإ�سرائيلية ،مع ذلك ففي حين �أن اللقاءات مع الحكومة الإ�سرائيلية،
مهما كانت �سيئة ،محكومة باتفاقيات �أو�سلو ،ف�إن من المفيد القيام بحملة لل�ضغط على ال�سلطة لعدم �إجراء لقاءات
مع المنظمات ال�صهيونية غير الحكومية.
33

هذا يت�ضمن م�شروع البحر الميت الأخير.

34

يبدو �أن الم�ؤتمر الرابع للجنة المقاطعة الوطنية ،الذي عقد في حزيران  ،2013قد حقق هذه الأهداف .انظر مقابلة
نورة عريقات مع زيد ال�شعيبي ،م�س�ؤول الت�شبيك والتوا�صل في لجنة المقاطعة الوطنية في فل�سطين والعالم العربي
على جدلية http://www.jadaliyya.com/pages/index/12338/palestinian-agency-and-
new-campaigns-in-the-arab-w
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هل الإ�س��تراتيجية متعددة المحاور التي طرحتها مثالية ،وبالتالي غير قابلة للتحقيق؟ لعله من
المفيد �أن نذكر �أنف�س��نا �أنه بينما لم تتمكن م�ص��ر ،الدولة العربية القوية ،من ا�س��تعادة �أر�ضها
المحتلة� ،س��يناء ،من �إ�س��رائيل �إال عبر معاهدة كامب ديفيد المهينة ،ف�إن المنطقتين العربيتين
الوحيدتين اللتين ا�ض��طرت �إ�سرائيل �إلى االن�سحاب منهما دون الح�صول على تنازالت هما
جنوب لبنان في العام  2000وغزة في العام  ،2005وكانت كلتا الحالتين نتيجة ،بالأ�سا�س،
للمقاومة ال�ش��عبية والأهلية وال�س��رية .فوق ذلك ،بينما �سعت �إ�س��رائيل �إلى �إرغام غزة على
الخ�ض��وع كما فعلت في عملية الر�صا�ص الم�صبوب� ،إال �أنها لم ت�ستطع ،على عك�س حملة
كانون الأول/دي�س��مبر  2008-كانون الأول /دي�س��مبر � ،2009أن توا�صل ق�صفها �أكثر من
ثمانية �أيام .من الوا�ض��ح �أن جزءاً مهم ًا من المعادلة يتعلق بالم�ش��هد ال�سيا�سي المتغير (وفي
نف�س الوقت المتناق�ض وغير الم�س��تقر) في �ضوء الثورات العربية ،خ�صو�ص ًا تغيير النظام في
م�صر .35مع ذلك ،ف�إن الموقف الموحد للتنظيمات الفل�سطينية الم�سلحة والتن�سيق فيما بينها
للدفاع عن غزة �ض��د الهجوم العدواني الإ�س��رائيلي كان له �أثر مماثل� ،إن لم يكن �أكبر ،في
ترحيب �إ�س��رائيل وقبولها ال�سريع لوقف �إطالق النار ،وهو �سلوك لي�س م�ألوف ًا من �إ�سرائيل �أو
�أية دولة ا�ستعمارية �أخرى.

القيادة الفل�سطينية و�إ�ستراتيجية التحرر
تتطلب �إ�س��تراتيجية المقاومة التي طرحتها تحو ًال بنيوي ًا في القيادة الفل�س��طينية على المدى
الق�ص��ير والمدى الطويل ،من �أجل �أن تتواءم مع �إ�س��تراتيجية مقاومة اال�ستعمار .بالنظر �إلى
النقد الحالي للقيادة الفل�س��طينية (لأ�س��باب مختلفة ،من بينها �أنها �أ�ض��عفت منظمة التحرير
الفل�س��طينية كحركة تحرر ،و�س��محت بتحويلها �إلى مجرد ختم لل�س��لطة الفل�سطينية) ،هل
يتوج��ب علين��ا �أن ني�أ�س من منظمة التحرير ونتخلى عنها؟ يجيب البع�ض بالإيجاب ا�س��تناداً
لقناعته��م ب�أن منظمة التحرير لم تعد تمثل كل ال�ش��عب الفل�س��طيني� ،أو �أنها لم تكن منتخبة
ديمقراطي ًا ،36ولكنني ال �أوافق على التخلي عن المنظمة لعدة �أ�س��باب :ف�أو ًال وقبل كل �ش��يء
لي�س��ت المنظمة وال�س��لطة كيان ًا واحداً على الرغم من جهود ال�سلطة لطم�س الخط الفا�صل
بين االثنتين -وهو م�س��عى مفهوم �إذا ر�أينا �أن الم�ص��داقية التاريخية لمنظمة التحرير ما زالت
م�ستمرة رغم �أنها مجروحة و�ضعيفة.
35

بعدما طرحت هذه الورقة �أول مرة تمت الإطاحة بالرئي�س المنتخب ،محمد مر�سي ،من قبل الجي�ش الم�صري .ومع
�أن حكومة مر�سي لم تكن �شديدة التعاطف مع غزة� ،إذ كانت تفتح معبر رفح وتغلقه ح�سب مزاجها� ،إال �أن عودة
القوات الم�سلحة �إلى ال�سلطة �أكثر �إثارة للقلق ،فعلى �سبيل المثال �سمحت �إ�سرائيل م�ؤخراً للقوات الجوية الم�صرية
بالتحليق فوق غزة في حملة «لتطهير �سيناء».

36

كما يجادل الم�ؤيدون النتخابات المجل�س الوطني الفل�سطيني.
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�إن طم�س الخط الفا�ص��ل بين ال�س��لطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�س��طينية (�أو ا�ستيالء
ال�سلطة على المنظمة) ال يخدم �إال م�صالح �إ�سرائيل ،ويعمق من اختالل التوازن في اتفاقيات
�أو�س��لو (ويعيد لها �ش��بابها بدل �أن يقو�ض��ها) ،وبذلك يحبط ال�ش��عب الفل�سطيني .هذا ال
يعني �أن علينا قبول واقع ا�ض��محالل منظمة التحري��ر وكونها مجرد ختم دون �أنياب يعطي
ال�ش��رعية للمنى اال�س��تعمارية كما يرغب مهند�سو �أو�س��لو ،ولكن علينا �أن نكافح من �أجل
ا�س��تعادة روح مقاومة اال�ستعمار الأ�صلية التي عبرت عنها هذه الحركة التحررية على مدى
عدة عقود ،والتي مكنتها من خالل ت�ضحيات الفل�سطينيين ،خ�صو�ص ًا �أولئك الذين يعي�شون
تحت الحكم الإ�س��رائيلي وفي مخيمات ال�ش��تات في العالم العربي ،من �أن ت�صبح «الممثل
ال�ش��رعي والوحيد» لل�ش��عب الفل�س��طيني .لقد كان ه��ذا �إنجازاً عظيم ًا علين��ا حمايته بعد
الم�ص��الحة بين «فتح» و«حما�س» وكذلك بين جميع الف�صائل الفل�سطينية ،بما فيها «فتح»
و«حما�س» على �صعيد �أو�سع.
في حين �أن «فتح» و«حما�س» العبان �أ�سا�س��يان� ،إال �أن الوحدة الوطنية يجب �أن ت�ش��مل
جميع الف�صائل والجماعات المقاومة .وفي الوقت ذاته علينا �أن نوجه النقد �إلى الف�صائل
الأخ��رى التي عليها �أن تتحمل جزءاً من م�س���ؤولية م�أزقنا الحالي� ،إذ �أن قوى المعار�ض��ة
الفل�س��طينية ،مثل الجبهة ال�ش��عبية لتحرير فل�س��طين تحديداً ،بدا �أنها قد �صاغت برامجها
ال�سيا�س��ية بناء على اهتمامها بما �سيقوله التاريخ عنها �أكثر من االهتمام بم�س�ؤولياتها تجاه
�ش��عبها .وعليه ف�إنه��ا بحاجة لإعادة تقويم تحليلها الما�ض��ي واالنخ��راط في عملية نقد
ونق��د ذاتي جادة .وهذا بالطبع لي�س ال�س��بب الوحيد �أو الرئي�س��ي للمواق��ف التي تبنتها
ف�صائل المعار�ضة الفل�سطينية ،فقد �أ�سهم في عدم ثبات �أو ات�ساق مواقفها و�أفعالها �ضعف
مواقفها الناتج عن انهيار االتحاد ال�سوفياتي والكتلة اال�شتراكية وما نتج عن ذلك من حالة
الفو�ض��ى الأيدولوجية ،واالفتقار �إلى الموارد المالية وغيرها ،وال�سيا�سات التي تفتقر �إلى
الو�ض��وح ،وهذا ما �أفقدها القدرة على القيادة .وقد كانت انتخابات المجل�س الت�شريعي
لع��ام  2006حال��ة دالة ،فخالل االنتخابات وبعدها اكتفت ف�ص��ائل الي�س��ار بالت�ص��رف
كمعار�ضة مدجنة ،ت�سجل معار�ضتها من �أجل الأر�شيف التاريخي فقط ،ولكنها ال تطرح
نف�س��ها كقيادة بديلة� ،أو تت�صرف على عك�س «فتح» و«حما�س» ،على �أنها جاهزة لت�سلم
ال�سلطة .لقد �ش��اركت كل الأحزاب الفل�سطينية في االنتخابات وطرحت مر�شحين لها،
وكان اال�س��تثناء الوحيد هو حركة الجهاد الإ�س�لامي التي قاطع��ت االنتخابات احتجاج ًا
على �إطار �أو�س��لو .لقد ارتكب الي�سار الفل�سطيني الخط أ� الكارثي بعد االنتخابات عندما
تردد في االن�ض��مام �إلى حكومة وحدة وطنية تقودها «حما�س» بد ً
ال من الم�ش��اركة فيها،
وهذا ما �س��مح للواليات المتحدة و�إ�س��رائيل واالتحاد الأوروبي بمزيد من ال�ض��غط على
�أبو مازن وال�س��لطة الفل�س��طينية لعزل «حما�س» رغم �أنها قد ف��ازت في انتخابات نزيهة.
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لقد فعل الي�س��ار الفل�س��طيني ،بهذا ال�ش���أن ،بال�ض��بط ما فعله التيار الم�س��يطر في «فتح»،
وهو ال�س��لوك الذي اعتادوا �أن يعار�ض��وه في الما�ضي ،وهو رف�ض تقبل نتيجة الهزيمة في
�صندوق االنتخابات.
يمك��ن الق��ول �إذاً �إن المجموعات المن�ض��وية في منظمة التحرير الفل�س��طينية� ،إ�ض��افة �إلى
«حما���س» والجه��اد الإ�س�لامي ،تقترب كثيراً من تمثيل معظم الفل�س��طينيين� .ص��حيح �أن
عدد الفل�س��طينيين الذين ال ينتمون تنظيمي ًا �إلى الف�صائل الأ�صلية في منظمة التحرير قد ازداد
بعد انهيار االتحاد ال�س��وفياتي ،بالن�سبة للي�س��ار ،وكذلك جرى مع «فتح» وحلفائها ب�سبب
�س��نوات ف�شل �أو�سلو نتيجة لقمع الحكم الإ�سرائيلي اال�ستعماري ووح�شيته ،وكذلك ب�سبب
اقت�ص��اد الليبرالية الجديدة ما بعد �أو�س��لو� ،إال �أن الفل�س��طينيين ما زالوا يرتبطون بالتوجهات
ال�سيا�سية لمنظمة التحرير� ،سواء في فل�سطين �أو في ال�شتات� ،أو على الأقل ي�ؤيدون المواقف
ال�سيا�سية التي تعبر عن هذه المجموعات.
�إن من ال�ض��روري ،مع ذلك� ،أن ت�ض��م منظمة التحرير ممثلين عن الأحزاب الفل�س��طينية في
مناطق  .48من الطبيعي �أن هذا يحمل العديد من المخاطر ،خ�صو�ص ًا للمواطنين الفل�سطينيين
في �إ�س��رائيل الذين يتعر�ضون للمالحقة حتى عندما يحيون ذكرى النكبة� ،أو يلتقون بممثلين
عن حركات التحرر العربية� ،أو يدعون لمقاطعة �إ�سرائيل .من الطبيعي �أن هذا يتطلب درا�سة
مت�أنية ،والأهم اتفاق القوى الفل�س��طينية داخل �إ�س��رائيل على �أن هذا هو ما تريده .وفي كل
الأحوال ،فعندما نفكر في كامل ال�ش��عب الفل�س��طيني ،ال ن�ستطيع بعد الآن �أن نتخيل حلو ًال
�أو ن�صوغ �إ�ستراتيجيات لجزء من �شعبنا ،بينما نهمل �أجزاء �أخرى.
ال �أتوقع �أن تقبل القيادة الحالية بهذا الطرح لأنه �س��ينتق�ص كثيراً من دائرة نفوذها ،ويزيد من
تقوي�ض �إطار �أو�س��لو الذي ت�س��تمد منه معظم �شرعيتها .مع ذلك� ،إذا كنا جادين حول و�ضع
�إ�ستراتيجيات التحرر ،علينا �أن نفكر ب�شكل خالق خارج الم�ألوف.
�إن وحدة منظمة التحرير هي الترياق �ض��د �أو�س��لو التي �س��عت لتفتيت ال�شعب الفل�سطيني،
وح�ص��ر تمثيله فقط في ال�ض��فة الغربية في هذا الوقت .على العك�س من ذلك ف�إن ال�س��لطة
الفل�سطينية غير قادرة على �أن تتحول �إلى قيادة لحركة التحرر الفل�سطينية ،فهي لم تولد فقط
من خالل �أو�س��لو ،ولكنها توا�ص��ل االنخراط في بنية �أو�سلو التي تحد من قدرتها في اختيار
ما ت�س��تطيع وما ال ت�ستطيع �أن تفعل .لقد حاولت الحكومة التي ت�سيطر عليها «حما�س» في
غزة �أن تو�سع من حدود �أو�سلو ،لكن ،حتى في غياب اال�ستعمار الإ�سرائيلي المبا�شر (مع �أن
الح�ص��ار الإ�سرائيلي م�ستمر) ف�إن «حما�س» ال ت�ستطيع �أن تتجاوز �سقف �أو�سلو� .إن الف�صل
القاطع بين ال�س��لطة الفل�س��طينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية لي�س منطقي ًا فقط ،بل �إنه مكون
�أ�سا�سي في �إ�ستراتيجية جديدة للمقاومة والتحرر.
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لقد كان قيام حكومة وحدة وطنية في ال�ض��فة الغربية وغزة مطلب ًا �ش��عبي ًا للفل�سطينيين ب�شكل
عام ،والأ�س��رى الفل�س��طينيين والحركات ال�ش��بابية والمجتمع المدني ب�ش��كل خا�ص .من
الوا�ض��ح �أن حكوم��ة وحدة وطنية لي�س��ت مطابق��ة لمنظمة التحرير ،وال تخ��دم الأهداف
الإ�س��تراتيجية بعيدة الأمد للتح��رر الوطني .وبعيداً عن الدعوة �إلى �إلغاء اتفاقيات �أو�س��لو-
وه��ي دعوة أ��ؤيدها ب�ش��دة -غن��ي عن القول �أن الو�ص��ف الوظيفي لحكومة تدير ال�ش���ؤون
اليومية للدولة (ونحن نتحدث هنا عن �شبه دولة) في ال�ضفة الغربية وغزة ،يختلف كثيراً عن
و�ص��ف حركة تحرر ،وعليه ،ف�إنها يجب �أن ّ
تطلع بمهام �أ�ص��غر من مهمات حركة التحرر،
و�أهميتها هي فقط ت�أثيرها على هذه المهام بعيدة الأمد لحركة التحرر.
�إن ج�سم ًا وطني ًا موحداً ي�ضم كل الف�صائل والأحزاب ال�سيا�سية يجب �أن يبنى على مبد�أين:
( )1احت��رام التعددية الفكرية وال�سيا�س��ية (�أي االلتزام ب�ش��عار �أن ال �أح��د يحتكر الحقيقة)،
( )2ومبد�أ التمثيل الن�س��بي في المجل�س الوطني الفل�سطيني (وفي المجل�س الت�شريعي طالما
ظلت �أو�سلو قائمة).
لقد �أ�ض��رت �أو�س��لو ف��ي جوانب �أخرى �أي�ض�� ًا :فنتيجة لل�ض��غوط الأميريكي��ة جرى تعديل
الميثاق الوطني الفل�س��طيني (خالل رئا�سة كلنتون) بحيث �ألغى �أية �إ�شارة لمقاومة الم�شروع
وجرم الكفاح الم�س��لح .كذلك ،وعلى العك�س من
اال�س��تعماري اال�ستيطاني ال�ص��هيونيّ ،
ممار�س��ات الم�ساءلة الفل�سطينية ،تم تعديل القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني (الد�ستور) في العام
( 2003تحت ال�ض��غط الأمريكي ولكن هذه المرة تحت رئا�س��ة جورج بو�ش االبن) ،من
�أجل تعيين محمود عبا�س (�أبو مازن) رئي�س�� ًا للوزراء ،وهو من�صب لم يكن موجوداً من قبل،
لأن الواليات المتحدة وكذلك �إ�سرائيل ر�أت �أنه �أكثر ليونة من الرئي�س الراحل يا�سر عرفات،
ال��ذي رف�ض �أن يوقع اتفاقية كام��ب ديفيد مع �إيهود باراك .وبد ًال من حكومة تت�ش��كل من
التف �إحداث من�ص��ب رئي�س الوزراء على الأ�س��ا�س
�أع�ض��اء منتخبين من المجل�س الوطنيّ ،
ال�س��ابق ،الذي يقوم على �أ�س��ا�س �أن الرئي�س المنتخب لل�سلطة الفل�سطينية يعين ع�ضواً منتخب ًا
من المجل�س الت�ش��ريعي المنتخب ،لت�شكيل حكومة مكونة من �أع�ضاء منتخبين في المجل�س
الت�شريعي .وفي حين �أن النظام المعمول به �سابق ًا ،والذي تال انتخابات المجل�س ال�شتريعي
ورئي�س ال�س��لطة الفل�س��طينية في  1996قد حافظ على �ش��عور بالم�س��اءلة ،عل��ى الأقل �أمام
الناخبين في مناطق ال�س��لطة ،ف�إن ال�ص��يغة الجديدة مكنت رئي�س ال�س��لطة م��ن تعيين رئي�س
وزراء وحكوم��ة ال تعك�س بال�ض��رورة «�إرادة ال�ش��عب» ،كما تم التعبي��ر عنها في انتخابات
المجل�س الت�شريعي.
�أخيراً ،ما هو الدور الذي ي�س��تطيع �أن يلعبه المجل�س الوطني الفل�س��طيني؟ وهل يمكن ف�صله
عن منظمة التحرير؟ لن �أخو�ض كثيراً في هذا النقا�ش لأن زمالء �آخرين �س��يركزون على هذا
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المو�ض��وع في �أوراقهم ،ولكني �س�أقول فقط �أن المجل�س الوطني الفل�سطيني لم يكن ال �أقل
تحدد على �أ�س��ا�س
وال �أكثر ديمقراطية (�أو ت�س��لط ًا) من المنظمة ،حيث �أن ع�ض��ويته كانت َّ
(�أ) �إجم��اع الف�ص��ائل ،وهو م��ا يقترب من التمثيل الن�س��بي� ،أو (ب) من خ�لال التعيين من
قب��ل رئي�س المجل�س .وباعتباره البرلمان الفل�س��طيني في المنف��ى ،عك�س المجل�س الوطني
�شعبية منظمة التحرير الفل�سطينية التي ُ�ص ِّوت لها باعتبارها الممثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب
الفل�س��طيني ،من خالل عملية «ا�س��تفتاء يومي»� ،س�أناق�ش��ه �أدناه .وعلي��ه ف�إنه ال يوجد دليل
�أو �أر�ض��ية كافية للقول ب�أن المجل�س الوطني الفل�س��طيني �س��يمتلك قوى �سحرية� ،إذا �سجل
الفل�سطينيون �أنف�سهم و�صوتوا لأع�ضائه.

العدالة ال تتجز�أ� :إ�ستراتيجية تحرر �شاملة
�إن م��ا ناق�ش��ته حت��ى الآن ه��و �إ�س��تراتيجية للمقاوم��ة ،وهي �إ�س��تراتيجية مرتبط��ة ،ولكنها
لي�س��ت مطابقة لمفهوم �إ�س��تراتيجية تحرر .وهنا �أعود مرة �أخرى �إلى تاريخنا ،وكيف نظر
الفل�س��طينيون ،وحلفا�ؤهم �أي�ض ًا� ،إلى حركة التحرر الفل�سطينية في ال�ستينيات باعتبارها ثورة
على كل �أ�ش��كال اال�ض��طهاد ،وباعتبارها ال تقدم تحرير الأر�ض على تحرير ال�ش��عب ،وال
تطرح نف�س��ها باعتبارها �أكثر تميزاً و�أكثر تعر�ض ًا للظلم �أو �أكثر ا�ستحقاق ًا للحرية والعدالة من
الحركات وال�شعوب الأخرى .لقد ُ�س ّميت هذه الحركة �أحيان ًا حركة المقاومة الفل�سطينية،
المتخي��ل (كي ن�س��تعير مفهوم
و�أحيان�� ًا �أخ��رى «الث��ورة» ،وف��ي الحالتي��ن ف���إن المجتمع
َّ
�أندر�س��ون) ،37كان في ذلك الوقت يعتبر حركة �ش��املة تقوم على فكرة العدالة التي ال تتجز أ�
لكل الب�ش��ر .وفوق ذلك كان الفل�سطينيون ،خ�صو�ص ًا تحت الحكم الإ�سرائيلي ،يمار�سون
ما �سماه �إيرن�ست رينان ،38في مناق�شته لمفهوم الأمة ،بـاال�ستفتاء اليومي .في حالتنا ،انخرط
الفل�س��طينيون في ا�س��تفتاء يومي على مدى والئهم لمنظمة التحرير الفل�سطينية ،برغم ردود
الفعل العقابية الإ�سرائيلية للفل�سطينيين تحت االحتالل� .إننا بحاجة �إلى ا�ستعادة هذا ال�شعور
بحركة التحرر الفل�سطينية ،باعتبارها نموذج ًا للتطبيق العملي لفكرة العدالة التي ال تتجز�أ.
لقد جرى جدل وا�س��ع في الحركة الفل�سطينية تركز على هل نركز جهودنا على العدالة في/
ومن �أجل فل�س��طين� ،أم على تحرير الأرا�ضي الفل�س��طينية ،بغ�ض النظر �إذا كنا �سنحقق ح�س ًا
بالعدال��ة التي ال تتجز�أ للجميع �أثناء ذلك .ما هو ال�ش��كل الذي تب��دو عليه العدالة في /ومن
�أجل فل�س��طين؟ لقد انق�سمت حركة التحرر الفل�س��طينية تمام ًا ب�ش�أن الأولويات ،فبينما �أ�صر
البع�ض على �أن �أولويتنا يجب �أن تكون تحرير الأر�ض الفل�س��طينية ،و�أن جميع ال�ص��راعات
المتخ ّيلة ،ت�أمالت حول �أ�صل وامتداد الفكر القومي ،فير�سو .1983
 37بينيدكت �أندر�سون :المجموعات
َ
�	38إيرني�ست رينان« ]1982[ :ما هي الأمة» �أعيدت طباعته في « ،»A Readerحرره «G Eley and RG
 ،»Sunyمن�شورات جامعة �أوك�سفورد .1990
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الأخرى �ض��د كافة �أ�شكال عدم الم�ساواة (على �أ�س��ا�س الطبقة ،والعرق ،والجن�س ،والعمر،
والقدرة الج�س��دية� ،إلخ) يجب �أن ت�ؤجل �إلى ما بعد التحرير ،ا�س��تمر �آخرون� ،أعتبر نف�س��ي
م��ن بينهم ،في الإ�ص��رار على �أن تحرير الأر�ض وتحرير الإن�س��ان ال ينف�ص�لان .و�أنا هنا ال
�أن��ادي ب�أجندة ليبرالية �أو فكرة نفعية ،مثل دمج الن�س��اء ومجموعات �أخرى مهم�ش��ة ،فقط
لأنن��ا يجب �أال نترك ن�ص��ف المجتمع غير فاعل ،لأن هذا �س��يحرمنا م��ن الكثير من الموارد
الب�ش��رية التي نحن ب�أم�س الحاجة �إليها� .إن هذه ال�ص��ياغة تعني �أنه �إذا كانت الن�س��اء (�أو �أي
�أ�ش��خا�ص ينتمون �إلى مجموعات مهم�ش��ة �أخرى) لي�س��وا منخرطين في الأ�شكال ال�سيا�سية
التقليدية ،ف�إن هذا قد يعني �أنهم غير منخرطين �أي�ض ًا في مقاومة اال�ستعمار .كذلك ال �أفتر�ض
�أن الن�س��اء (ومجموعات مهم�ش��ة �أخرى) يجب �أن يكونوا في ال�صورة فقط من �أجل �إر�ضاء
متطلبات ا�ست�ش��راقية �أو ن�سوية ا�ستعمارية ،ولكي نطرح �أنف�سنا باعتبارنا ع�صريين ن�ستحق �أن
نعتبر جزءاً من المجتمعات «المتح�ض��رة» ،ولكنني �أقول �أنن��ا �إذا كنا ملتزمين جدي ًا بالعدالة
ف�إننا ال ن�ستطيع �أن نتحدث عن العدالة عندما نريد ،و�أن ن�ضعها جانب ًا عندما ال تكون مالئمة
لنا� .إن علينا �أن نكون ثابتين ومن�سجمين في خطابنا و�أفعالنا.
�إن مفهوم العدالة التي ال تتجز أ� يوجب علينا االنخراط في حوارات داخلية جادة حول الحاجة
�إلى �إيجاد �أو تو�س��يع ف�ضاء �شعبي لتعدد وجهات النظر والأفكار (الأيديولوجيات) ،لي�س على
طريقة الليبرالية الجديدة ،ولكن بمفهوم جوهري وحقيقي .من الوا�ض��ح �أن تحقيق مثل هذه
التعددية الم�س�ؤولة والخا�ضعة للم�ساءلة يعتبر تحدي ًا ب�سبب م�صالح وعالقات النا�س المت�شابكة.
�إن العدالة التي ال تتجز�أ تتطلب �أي�ض�� ًا الكفاح من �أجل مجتمع يوفر لأفراده الم�أوى والغذاء
والتعليم والرعاية ال�صحية ،وغيرها من االحتياجات االجتماعية -مجتمع ال يتقبل حقيقة �أن
ن�س��بة ال ي�ستهان بها من �أ�س��ره تعي�ش على �أقل من دوالرين في اليوم ،في حين يتلقى �آخرون
دخ ً
ال �شهري ًا بع�شرات �آالف الدوالرات ،وهذا يتطلب بال�ضرورة مقاومة ال�سيا�سات الليبرالية
الجديدة ،بينما يجعل ال�س��لطة الفل�س��طينية والمانحين الدوليين وال�شبكة الهائلة للمنظمات
غير الحكومية 39تخ�ضع للم�ساءلة ويطالبها بال�شفافية .كذلك ،ف�إن التو�صل �إلى نظام �ضريبي
عادل يفر�ض ال�ضرائب على الطبقة العليا في مناطق ال�سلطة الفل�سطينية ،ويحول المدخرات
للتخفي��ف من �ص��عوبات المعي�ش��ة لدى غالبية الفل�س��طينيين ،بم��ا في ذلك الأ�س��ر العاملة
والفل�س��طينيين الذين يعي�شون تحت خط الفقر ،لي�س �ضروري ًا وح�سب ،بل �إنه ذو ت�أثير بعيد
في ترميم بع�ض م�صداقية القيادة الفل�سطينية التي �أ�صابها ال�ضرر.
�	39أنا هنا ال �أوافق على النقد الموجه لجميع المنظمات غير الحكومية الذي يتبناه الأكاديميون الفل�سطينيون وغير
الفل�سطينيين على حد �سواء ،فوجود هذه المنظمات لي�س م�شكلة بحد ذاته ،ولكن الم�شكلة هي نق�ص ال�شفافية في
جميع ال�ش�ؤون الفل�سطينية� ،سواء انطبق ذلك على المنظمات غير الحكومية �أو ال�شركات الكبرى �أو ال�سلطة �أو بع�ض
�أع�ضائها.
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�إن مفه��وم العدال��ة التي ال تتج��ز�أ في /ومن �أجل فل�س��طين يتطلب مراجع��ة الميثاق الوطني
الفل�سطيني ،لي�س لإفراغه من م�ضمونه الثوري التاريخي� ،أو من حالة مقاومة اال�ستعمار ،كما
فعل ميثاق ما بعد �أو�سلو ،بل من �أجل التعريف ال�صريح بمن �سيعي�ش على هذه الأر�ض ،و�أي
نوع من الدولة �ستكون فل�سطين .لقد نادى الميثاق الأ�صلي بـ «دولة ديمقراطية علمانية في
وعرف الفل�سطيني ب�أنه ال�ش��خ�ص الذي ينحدر من �أبوين فل�سطينيين�( 40أو من �أم
فل�س��طين»ّ ،
فل�س��طينية)� .إذاً ما هو م�ض��مون هذه «الفل�س��طينية» اليوم؟ وما الذي ت�ستلزمه دولة علمانية
ديمقراطية في فل�سطين؟
هناك م�س���ألتان على الأقل تتطلب��ان اهتمامنا فيما يتعل��ق بـ «الدولة العلماني��ة الديمقراطية».
الأول��ى تتعلق بفهمنا للعلمانية ح�س��بما ق�ص��د بها في ميث��اق منظمة التحرير الأ�ص��لي ،بينما
تتعلق الثانية بدور ومكان اليهود الإ�س��رائيليين الذين هاجروا �إلى فل�س��طين من �أماكن بعيدة،
ون�س��لهم .فيما يتعلق بالم�س���ألة الأولى ،وهي علمانية الدولة الفل�س��طينية ،من ال�ضروري �أن
ن�شير �إلى �أنه عندما تم تبني هذا ال�شعار �أ�سا�س ًا كان الم�صطلح (علماني) مختلف ًا عن الموروث
الذي يدعيه الأ�ص��وليون العلمانيون 41داخل فل�س��طين وخارجها� ،أي �إرجاع الم�صطلح �إلى
ع�ص��ر التنوير الأوروبي بكل حوا�ش��يه من اال�ست�ش��راق والإ�س�لاموفوبيا ،التي رافقت ذروة
الم�ش��اريع اال�س��تعمارية الأوروبية ،ولكن دولة فل�سطين الحرة في الم�ستقبل تم ت�صورها (في
الميثاق) كبديل �ش��امل عن الر�ؤية الإق�صائية (الح�ص��رية) ال�صهيونية وممار�ساتها .وبكلمات
�أخرى ،ف�إن الدعوة �إلى دولة علمانية ديمقراطية كان الرد في مواجهة العن�ص��رية ال�ص��هيونية،
ول��م يكن يهدف �إلى ا�س��تثناء التيارات الإ�س�لامية الدينية التحررية م��ن المقاومة �أو من ثمار
التح��رر� .أم��ا فيما يتعل��ق بدور ومكان اليه��ود الإ�س��رائيليين الذين ال يتماهون مع �إ�س��رائيل
وم�ش��روعها اال�ستعماري اال�ستيطاني العن�ص��ري ،والذين ،على الرغم من امتالكهم للجن�سية
الإ�س��رائيلية واالمتيازات التي ترافقها ،يرون �أنف�سهم كجزء من الكفاح التحرري الفل�سطيني
�ض��د اال�س��تعمار� .أنا �أتحدث هنا عن �أ�ش��خا�ص مثل يوري ديفي�س الذي طرح علي �س���ؤا ًال
في منت�ص��ف الثمانين��ات ،يقول« :لقد ولدت الع��ام  ،1943ولكن �أختي ول��دت بعد العام
40

في العام  1965اقت�صر هذا على �أدبيات االتحاد العام للمر�أة الفل�سطينية ،ولكن المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
�صوت على حق كال الأبوين في منح الجن�سية الفل�سطينية للأبناء.

�	41أ�شير هنا �إلى المتع�صبين الم�صابين بفوبيا الإ�سالم والمجموعات التي تلح على و�ضع جميع التيارات الإ�سالمية
وال�سيا�سية في رزمة واحدة مع طالبان ،وك�أن طالبان والإخوان الم�سلمين وحما�س وحزب اهلل �شيء واحد،
ويتجاهلون الم�ضمون التحرري الذي مار�سه الفكر الإ�سالمي ك�أيديولوجية تحررية ،بينما يقرون بالدور الحيوي
والمركزي الذي �أدته هذه الأيدولوجيا في ال�سبعينيات والثمانينيات في حركات التحرر في �أمريكا الالتينية ،كما
حدث في نيكاراجوا وال�سلفادور والبرازيل ،ويتقبلون ،واقعياً ،الف�صل في �أمريكا و�أوروبا بين الكني�سة والدولة،
بينما ت�شير الدالئل �إلى العك�س بما في ذلك �أداء الق�سم على الإنجيل عند ا�ستالم الرئا�سة ،واالحتفال بالأعياد الدينية
اليهودية -الم�سيحية ،وممار�سة التمييز ،والتجريم والتنميط �ضد الديانات غير الأوروبية.
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 ،1948فهل هذا يعني �أنني �أ�ستطيع البقاء� ،أما هي فعليها �أن تغادر؟» لقد كان يوري يتحدث
عن الدعوات الفل�س��طينية المبكرة لترحيل اليهود الإ�س��رائيليين الذين ا�س��توطنوا في فل�سطين
بع��د الع��ام  ،42 1948عند تحرير فل�س��طين .مع ذلك ،هناك بع�ض المالحظات ذات ال�ص��لة
هنا� :أولها� ،أن الفل�س��طينيين قد �أعلنوا مراراً وتكراراً �أن اليهود الإ�سرائيليين الذين يرغبون في
العي�ش ب�سالم مع الفل�سطينيين مرحب بهم للبقاء ،وال حاجة لإبعادهم ،43حتى ولو كان ه�ؤالء
م�س��تعمرين �ص��هاينة (�أو ن�سلهم) ،وال يملكون الحق لال�س��تيطان في فل�سطين وطرد �سكانها
الأ�ص��ليين .ثاني ًا� ،أن العام  1948ال يجب �أن يكون التاريخ الفا�ص��ل ب�ش���أن من �سيبقى من
اليهود الإ�سرائيليين ومن �سيغادر ،طبع ًا على افترا�ض �أن الفل�سطينيين العرب �سيكونون قادرين
على ممار�س��ة هذا الخي��ار وتطبيق مثل هذه الخط��ة .يخبرنا تاريخنا �أن الهجرة ال�ص��هيونية
�إلى فل�س��طين قد تكثفت في الثالثينات والأربعينات ،لي�س فقط ب�سبب الحاجة الما�سة لتوفير
م�أوى لليهود الأوروبيين الذين كانوا يبحثون عن مالذ من الهولوكو�س��ت ،ولكن �أي�ض ًا عندما
ا�ستغلت القيادة ال�صهيونية م�صير الناجين من الهولوكو�ست البتزاز �أوروبا والواليات المتحدة
للح�ص��ول على الدعم للم�ش��روع ال�ص��هيوني (خ�صو�ص�� ًا بعد �أن حدت هذه الدول من عدد
اليهود الذين ي�س��تطيعون الهجرة �إليها للنجاة من مع�س��كرات االعتقال) ،وهكذا ت�ص��اعدت
الحملة المكثفة من �أجل هجرة اليهود �إلى فل�سطين وزيادة عدد الم�ستوطنين اليهود فيها عند
نهاي��ة االنتداب البريطاني .بناء على ذلك ف�إن الم�س��توطنين ال�ص��هاينة الذين قدموا قبل العام
 1948و�أ�ص��بحوا يهوداً �إ�سرائيليين يجب �أال ي�صنفوا ب�شكل مختلف عن اليهود الإ�سرائيليين
الذي��ن ولدوا لآباء م�س��توطنين بع��د العام � .1948أخيراً ،ومن وجهة نظ��ر تاريخية ،فقد �أكد
ميثاق منظمة التحرير والف�ص��ائل الفل�س��طينية الم�س��لحة �أن فل�سطين �س��تكون دولة للجميع،
و�سمتهم بالتحديد الم�س��لمين والم�سيحيين واليهود ،ولم يكن هذا �شعاراً �سيا�سي ًا لال�ستهالك
ال�ش��عبي ،فقد مار�س��ت منظمة التحرير ما ب�شّ ��رت به دائم ًا ،وذلك من خالل احتوائها دائم ًا
على �أعداد قليلة من الأع�ضاء اليهود ،بمن فيهم يوري ديفي�س الذي انتخب في م�ؤتمر «فتح»
لعام  2009في بيت لحم ع�ض��واً في المجل�س الثوري لـ«فتح» .وهكذا ،ومع القول تكراراً
بعدم ح�صرية فل�سطين ،ف�إن ال�س�ؤال لي�س ما �إذا كان اليهود الإ�سرائيليون ي�ستطيعون �أن يكونوا
جزءاً من فل�س��طين ،بل كيف (وفيما �إذا) �سي�ص��بح عدد �أكبر منهم منخرط ًا في حركة التحرر
الفل�س��طينية المعادية لال�ستعمار� .إذا قارنا حركة التحرر الفل�س��طينية بنموذج جنوب �إفريقيا
(�أو ب�ش��كل �أدق ميثاق الم�ؤتمر الوطني الإفريقي  ،)ANCحيث تقوم المواطنة على �شخ�ص
42

طرحت هذه المالحظة �أي�ض ًا ال�صحافية العربية الأمريكية هيلين توما�س التي كانت في ذلك الوقت عميدة مرا�سلي
البيت الأبي�ض ،عندما قالت في مقابلة مع �أحد ال�صهاينة �أن على اليهود �أن يغادروا فل�سطين ويعودوا �إلى بولندا ورو�سيا
والواليات المتحدة.

�	43أعادت الت�أكيد على هذه الفكرة ليلى خالد ،المقاتلة وع�ضو المكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين،
وذلك في الم�ؤتمر الأول لحركة المر�أة الكردية الحرة في نهاية �أيار.
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واحد� ،ص��وت واحد ،ولي�س على �ش��خ�ص �أ�س��ود واحد� ،صوت واحد ،يت�ض��ح �أن الميثاق
الفل�س��طيني قد �سبق وم ّثل هذا ال�ش��عار .لذلك ،وبد ًال من تكرار ح�صرية حركتها التحررية،
ف�إن فل�س��طين تحتاج اليهود الإ�سرائيليين الذين ي�شبهون جو �س��لوفو ،ال�سكرتير العام الراحل
للحزب ال�شيوعي في جنوب �إفريقيا ،الذي كان �أي�ض ًا قائد الجناح الع�سكري للم�ؤتمر الوطني
الإفريقي ،و�أمكوتو وي �س��يزوي ،اليهودي المعادي لل�صهيونية ،الذي فقد زوجته ورفيقته،
روث فير�س��ت ،في انفجار �س��يارة في منفاها في زمبابوي .وب�ش��كل ال يختلف عن جنوب
�إفريقيا ،حيث التزم عدد �ص��غير من البي�ض من بينهم يهود ،بالكفاح في �س��بيل التحرر بطريقة
حقيقية ،44نحن بحاجة �إلى انخراط مزيد من اليهود الإ�سرائيليين في حركة التحرر الفل�سطينية
على �أ�س���س مبدئية .وبكلمات �أخرى ،ف�إن ال�سيا�س��ة القائمة على الهوية لي�س��ت (ويجب �أال
تك��ون) القاعدة الموجه��ة للمواطنة� .إن تعريف ًا �أكثر و�ض��وح ًا لـ «الفل�س��طينية» على قاعدة
«�ش��خ�ص واحد� ،صوت واحد» �ستقربنا من تحقيق �ش��عار «الدولة العلمانية الديمقراطية في
فل�سطين» ،ويو�ضح التزامنا بمبد�أ العدالة التي ال تتجز�أ.
والخال�ص��ة هي �أننا يجب �أن ن�س��تثمر الجهد الفكري الالزم ل�ض��مان �أال نعيد �إنتاج الدولة
ال�صهيونية في خطابنا وممار�ساتنا .يتطلب جزء من هذه المهمة االفتراق عن الفكر الليبرالي
الجديد وممار�ساته ،بينما يتحدانا الجزء الآخر لتو�سيع ر�ؤيتنا بحيث ت�صبح �أكثر ترحيب ًا بكل
التنوع الروحي والديني ،بما في ذلك �أولئك الذين يتبنون الفكر المادي غير المتدين ،الذين
يجب �أن يعاملوا بذات االحترام الذي نعطيه للتجمعات القائمة على الإيمان بالدين.
�أخيراً ،ف�إن ح�س العدالة التي ال تتجز�أ يتطلب مواجهة التع�ص��ب العرقي الذي يعتبر فل�س��طين
حالة ا�س��تثنائية للمعاناة وال�س��عي للتحرر .علين��ا �أن نعترف �أن االحت�لال الواقع علينا لي�س
االحتالل الوحيد ،و�أننا ل�سنا �آخر �شعب واقع تحت االحتالل ،فهناك احتالالت �أخرى حول
العالم ،مثل احتالل الواليات المتحدة لأفغان�س��تان وخليج غوانتانامو في كوبا ،وعلينا فوق
ذلك �أن نلقي نظرة فقط على الأمريكتين و�أ�ستراليا ،وعلى نماذج �أكثر و�ضوح ًا عن المناطق
الم�ستعمرة مثل هاواي وبورتوريكو وغوام ،كبع�ض النماذج لال�ستعمار اال�ستيطاني.

�	44أنا ال �أتحدث هنا عن ليبراليي جنوب �إفريقيا اليهود مثل هيلين �سوزمان ،التي رف�ضت التوقيع على �إعالن اعتذار
البي�ض في � 2001 2000-أو نادين غوردايمر ،الحائزة على جائزة نوبل ،التي �شاركت احتفاالت الذكرى ال�ستين
لقيام �إ�سرائيل ،على الرغم من النداءات الملحة من الفل�سطينيين ،وخ�صو�ص ًا من حيدر عيد ،التي دعتها �إلى االمتناع
عن �إعطاء ال�شرعية لال�ستعمار اال�ستيطاني ال�صهيوني.
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غسان الخطيب
تعقيب د.
ّ
�أعتق��د �أن الورقة مفيدة ومهمة ،وتبرز �أهميتها في جوانب عدة� ،أهمها في توقيتها ،و�أنها
جاءت لي�س على م�س��توى المثقفين فقط ،بل �أي�ض�� ًا على م�س��توى الجمهور الفل�سطيني،
فهن��اك ت�س��ا�ؤالت ذات طابع منهجي فيم��ا يتعلق بالإط��ار العام لل�سيا�س��ة التي يجب �أن
يعتمدها �أو يتبعها ال�ش��عب الفل�س��طيني وقيادته في �ضوء المتغيرات الجديدة ،وتقدم �أي�ض ًا
�إ�س��هام ًا منهجي�� ًا وعميق ًا في المراجعة ال�سيا�س��ية الجارية الآن على م�س��توى ال�سيا�س��يين
والمثقفين والجمهور.
ت�س��تعر�ض الورقة �أبرز التطورات الحا�صلة وفق ت�سل�سل منطقي ،خا�صة العدوان الإ�سرائيلي
الأخير على قطاع غزة ،والت�صويت في الأمم المتحدة ل�صالح الدولة الفل�سطينية «المراقبة»،
وتخل�ص �إلى ال�س���ؤال الرئي�س المزدوج :هل ب�إمكان القيادة الفل�س��طينية اال�س��تفادة من هذا
الإنج��از الكبير المهم؟� ،إ�ض��افة �إلى �س���ؤال �آخ��ر يرتبط به :كيف يمكن للقيادة �أو لل�ش��عب
الفل�س��طيني اال�س��تفادة من ذلك؟ .وتميز بين �إطارين للتفكير ال�سيا�س��ي والعمل ال�سيا�س��ي
الفل�س��طيني� ،أوالهم��ا مبني عل��ى الحالة ال�سيا�س��ية الفل�س��طينية ،وهي حال��ة مقاومة لنهج
كولونيالي ا�ستعماري �إ�سرائيلي؛ وثانيهما البديل.
ومن خ�ص��ائ�ص الإطار الأول �أن��ه ال يميز بين الكولونيالية الإ�س��رائيلية في مناطق  48و،67
ويركز ب�ش��كل �أ�سا�سي على مو�ضوع الالجئين وحق العودة لل�شعب الفل�سطيني ب�شكل عام،
ووحدة ال�شعب الفل�سطيني في كل �أماكن تواجده.
�أما الثاني ،فال يركز على مو�ضوع الالجئين �أو على وحدة ال�شعب الفل�سطيني ،بل يركز على
�إقامة دولة فل�س��طينية في حدود  ،1967بالتالي يكون حق تقرير الم�ص��ير لجزء من ال�ش��عب
الفل�سطيني وعلى جزء من الأر�ض الفل�سطينية.
تق��ول الدكتورة رباب �إن القيادة ال�سيا�س��ية ت�س��ير في الإطار الثاني وترك��ز في خطابها على
الر�أي العام الآخر �أكثر ما تركز على المخاطبة ال�ص��ريحة حول هذا المنهج مع �ش��عبها� ،أي
الجمهور الفل�س��طيني ،و�أنا غير مت�أكد من دقة هذا الكالم ،و�أرى �أن القيادة الفل�س��طينية في
هذا المنحى �صريحة ،وبغ�ض النظر عن مواقفها �أكانت �سليمة �أم خاطئة ،فهي وا�ضحة.
ت�ش��ير الورقة �أي�ض�� ًا �إلى غمو�ض في الإ�ستراتيجية الفل�س��طينية ،و�أنا �أعتقد �أنها على العك�س،
فالإ�س��تراتيجية وا�ض��حة و�ص��ريحة وقائمة على �أ�س��ا�س حدود  ،67وال يوجد بها تم�س��ك
بالحقوق التاريخية في �أرا�ضي � ،48إ�ضافة �إلى تركيز محدود على مو�ضوع الالجئين ،خا�صة

بعد الموافقة الفل�س��طينية على المبادرة العربية التي ا�ستخدمت لغة مختلفة عن ال�سابقة ،على
�سبيل المثال بدل حق العودة «حل متفق عليه لق�ضية الالجئين».
الم�س���ألة الثانية ،تتعلق بالتحول الذي ت�ش��ير �إليه الورقة من الإطار الأول الذي يتعلق بتحرير
فل�س��طين و�إقام��ة دول��ة ديمقراطية على كام��ل التراب الفل�س��طيني �إلى الإط��ار الثاني الذي
�أ�شرت �إليه �سابق ًا ،وتقول رباب �إن ذلك تم بفعل القيادة المتنفذة لل�شعب الفل�سطيني ،وهذا
يحمل ح�س��ب قراءتي ،وقد �أكون مخطئ ًا� ،إيحا ًء ،وك�أن القيادة اختطفت الموقف ال�سيا�سي
يتع��دى الدور «غير الم�ش��روع» للقيادة ،لأن ال�ش��عب
الفل�س��طيني .و�أن��ا �أعتق��د �أن الأمر
ّ
الفل�س��طيني بمجمله خا�ض نوع ًا من التفكير ال�سيا�سي لدى ن�سبة كبرى  -ربما تكون �أكثرية
 وتح��ول من فكرة الدولة الواحدة �إلى الدولتين ،وربما القيادة تذهب �إلى �ش��يء بعيد �أكثرمن اللزوم ،لكن هذا �شيء �آخر.
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الجلسة الثانية عشرة
متطلبات إعادة بناء التمثيل الوطني

رئيسة الجلسة :أ .وفاء عبد الرحمن
أ .د .كرمة النابلسي :هذه السنة ،بالتأكيد
تعقيب :أ .جميل هالل
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هذا العام ،بالتأكيد
�أ .د .كرمة النابل�سي
في �أواخر الت�س��عينيات ،جاء وذهب موعد انتهاء ال�س��نوات الخم�س التي ُحددت في عملية
�أو�س��لو كالعمر الم�ؤقت للترتيبات التي تخ�ص ال�س��لطة الفل�س��طينية .وب��د� ُأت عندئذٍ �أكتب
و�أحا�ض��ر و�أناق�ش  -وفوق كل �ش��يء ّ � -
أنظم حول ق�ض��ية واحدة ،وله��دف واحد .الحل
الذي طرحته في ذلك الوقت ،والذي ما زلت �أطرحه الآن ،انطلق من تحليل التحديات التي
و�ض��ح وب�ش��ي ٍء من التف�صيل جذور هذه
علينا �أن نواجهها جماعي ًا ونتخطاها مع ًا ،كما و�أنه ّ
التحديات� ،سواء بالنظر �إلى الت�سل�سل الزمني �أو العوامل البنيوية.
كان الهدف من ذلك الو�صول �إلى فهم م�شترك لما يتوجب علينا عمله ،والقتراح �إ�ستراتيجية
يمكننا التوافق عليها وتنفيذها .الم�شكلة ،كما فهمتها في ذلك الوقت ،هي �أننا فقدنا �أوا�صر
التوا�ص��ل مع �شعبنا وبين بع�ض��نا البع�ض ،وهو �أمر خطير نظراً لأن فل�سطين الأر�ض ال يمكن
القت��ال من �أجلها �إال من قبل الفل�س��طينيين ك�ش��عب ،متوافقين في المب��ادئ وموحدين؛ من
خالل �إطار وطني ب�سيط ي�شمل كل الأ�شياء الكثيرة التي ن�ؤمن ونتم�سك بها على امتداد طيفنا
ال�سيا�سي وتوزعنا الجغرافي.
يخف في ذلك الوقت �أن الم�ؤ�س�س��ة الوحيدة التي يمكنها �أن ت�ش��مل كل هذه العوامل
ول��م َ
وال�سمات والماليين منا هي منظمة التحرير وبرلمانها ال�سيادي المجل�س الوطني الفل�سطيني،
وقد كان جلي ًا ب�أن �ش��عبنا لن ي�س��تمر ك�ش��عب �إال �إذا �أبقينا على �س��قف ما نلتئم تحته بن�ضال
تحرري وجامع يحقق التقدم في ق�ض��يتنا ،باال�س��تناد �إلى كافة قوى �شعبنا المعب�أة تعبئة كاملة
لهذا الهدف .في غياب ذلك ال�سقف ،كانت التحديات وما زالت �أعظم من �أن تواجه� .إن
الحل الجماعي هو الوحيد الذي تتوفر له فر�صة النجاح.
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�إن النقا�شات التي دارت في ال�ساحة الفل�سطينية خالل الأربعة ع�شر عام ًا الما�ضية ركزت على
�أمور �أخرى ذات �أهمية فورية ،وتمحور بع�ضها حول م�س�ألة م�ؤ�س�سات الدولة وف�شل قياداتنا
ال�سيا�س��ية ب�إيج��اد دولة �أو فك قيدن��ا �أو تحرير الأر�ض .البع�ض الآخ��ر ركز على ما �إذا كان
دورنا هو و�ض��ع الت�صورات ومناق�ش��ة خيار الدولة الواحدة �أم الدولتين .وظهرت حوارات
كثيرة حول ال�س��لطة الفل�سطينية و�س��لطاتها و�أطرها ال�سيا�س��ية وتمويلها ،كما وتم البت في
ماهية اال�ستعمار والأبارتهايد ،ونقا�ش ما �إذا كنا بحاجة لتغيير الوجهة نحو ممار�سة المقاومة
الثقافية والبقاء �ص��امدين في ف�ض��اء الفن .وبرزت االجتهادات حول الهوية الفل�سطينية وما
هي ومن نحن؟ وحول الإمبريالية واالقت�ص��اد النيوليبرالي ،وم��ا �إذا كان هو عدونا الحقيقي
بجان��ب الم�ؤ�س�س��ات غي��ر الحكومي��ة ( )NGOsالتي يب��دو �أن الجميع يعم��ل بها اليوم.
وا�ش��تعلت وم�ض��ات من الإ�ض��اءات الم�س��تعجلة على قطاعات مختلفة� :أهلنا في فل�سطين
 ،1948والمنا�ض��لون في قد�سنا التي يتم �إفراغها ب�سرعة ،و�شعبنا الذي يعاني من الح�صار
الدائم في غزة ،وجماهيرنا في ال�شتات المحرومة من �أية ر�ؤية جماعية ،والمواطنون الذين
يهجرون المنطقة «ج» في ال�ضفة الغربية .هذا باال�ضافة �إلى النقا�شات الأكثر احتدام ًا حول
قطاع الأعمال والن�شاطات العديدة لأولئك القاطنين في المنطقة «�أ» .و�أخيراً ولي�س �آخراً،
تفجرت الفعاليات حول بنود و�س��بل م�ص��الحة حزبينا الرئي�س��يين اللذين � ّأط��را فيما بينهما
انق�سام ًا �إ�ضافي ًا بين قطعتين �صغيرتين من �أر�ضنا :ال�ضفة الغربية وغزة .قائمة التحديات هذه
منهكة بال �ش��ك ،ولي�س من ال�ص��عب �أن نتفق على �أنها �أكبر من �أن تواجه بنجاح من قبل �أية
م�ؤ�س�سة لوحدها� ،سواء كانت حزب ًا �أو جمعية حقوق �إن�سان �أو منظمة غير حكومية �أو لجنة
نا�شطين طالبية �أو ائتالف ًا حقوقياً.
التطور الذي طر أ� خالل العامين الما�ض��يين هو بروز الوعي ب�أن معالجة كافة هذه الم�سائل
تتطل��ب �إجابة جماعي��ة تنبع من القوة الموحدة ل�ش��عبنا ككل .والي��وم في مطلع 2013
يمكنن��ا �أن نرى م��ن الأوراق الأخرى المقدمة ف��ي هذا الم�ؤتمر ب�أنن��ا  -وبالرغم من كل
الم�س��ائل العاجل��ة التي ما تزال ت�أ�س��ر اهتمامن��ا -لم نعد بحاجة لإعطاء و�ص��ف للتفتيت
القائم ،لأن �إ�شكاليات ذوبان الروابط التي ت�صل �شعبنا ،وجمود الم�ؤ�س�سات التام ،وغياب
القيادة ال�شعبية للتمثيل ال�سيا�سي باطنة في كل تحليل يقدم اليوم ،كما �أن حلها جلي �ساطع.
نحن اليوم نجل�س و�سط زمالء و�أ�صدقاء مقتنعين اقتناع ًا تام ًا بالحل ،ويجمعنا توافق فكري
�إلى حد كبير.
�إن التفكيك الذي ح�ص��ل منذ العام  1993جاء تارة مفاج�أة ،وتارة �أخرى بالتدريج ،والذي
�ض بالعنف حين ًا وبالر�ض��ا حين ًا �آخر؛ هذا التفكيك الذي �أ�ص��اب �ش��عبنا وق�ضيتنا و�أر�ضنا
ف ُِر َ
الواح��دة وروحن��ا الموحدة وطاقاتنا وقوان��ا و�أطرنا الجماعية� ،أ�ص��بح محل اهتمام نظري
�أكاديمي لي�س �إال ،و�أي عمل فكري يبد�أ بمراجعة جديدة لأ�س��باب وم�سيرة انحالل الج�سد
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ال�سيا�سي الفل�سطيني � -سواء على الم�ستوى الجغرافي �أو القطاعي �أو الأيديولوجي � -سيكون
بعيداً (ومن �ش���أنه �أن يبعدنا) عن الخطوات الب�سيطة التي علينا �أن نلتزم بتنفيذها للتغلب على
االنحالل� .إن االنحالل اليوم مفهوم تمام ًا وقد دونت محطاته في ال�س��جل التاريخي ،وهو
لي�س بحاجة �إلى تحليالت �إ�ض��افية �أو وفاق جماعي جديد ،كما �أننا ل�سنا بحاجة �إلى المزيد
والمزي��د من تفا�ص��يله ،وال يتوجب علينا في �أي��ة حال الوقوف والبكاء عل��ى الأطالل التي
خلفتها �إ�شكالياته.
ما يخ�صنا اليوم هو :كيفية الخروج من هذا الو�ضع الب�شع البائ�س ،و�أية درا�سة �سريعة لتاريخنا
�ستو�ض��ح م�س���ألة �أ�سا�س��ية :لم تكن مبادرات قادتنا يوم ًا كفيلة لوحده��ا بدفع عجلة تحررنا
الوطني� .إن الأمور تتحرك والتغيير يح�صل فقط في المراحل والمفا�صل التاريخية التي ي�أخذ
بها كل منا على عاتقه الم�س���ؤوليات الوطنية وك�أنها م�س��ائل �شخ�صية تخ�ص ذاته .وها نحن
ذا عل��ى طرف َذن ٍَب طويل جداً لثورة قديمة �أطلقها جيل �س��ابق ،نقف اليوم على م�ش��ارف
ثورة جديدة لجيل جديد ،ونجد �أنف�س��نا بين مرحلتين �س��اكنين عند فا�ص��لة ق�ص��يرة �شديدة
الح�سا�س��ية وكامنة بالت�أهب� .أغلب مثقفينا وكوادرنا القديمة ون�ش��طائنا ال�شباب و�أهلنا في
أحد ما بزمام الأمور،
ال�ش��تات وتحت االحتالل يحب�س��ون �أنفا�س��هم ،منتظرين �أن يم�س��ك � ٌ
ويعالج �أزمتنا الوطنية وي�ض��عنا على خط قويم ،كي ال تذهب م�س��اهماتنا وت�ض��حياتنا هدراً،
وكي ت�أخذ محبتنا ل�شعبنا و�أر�ضنا مجراها من جديد.
وبالتالي� ،إن ال�س���ؤال الذي يواجهنا مفهوم الآن .علينا �أن نجمع كل قوى �شعبنا �ضمن بنيان
واحد كي نوحد طاقاتنا في �إ�س��تراتيجية وطني��ة تمكننا من الخروج من �أزمتنا التي ال تطاق.
كلنا نعلم ما يتطلب هذا ب�شكل دقيق� :أن نوحد �شعبنا داخل فل�سطين � -ضمن كل القطاعات
وفي كل المواقع المنف�ص��لة عن بع�ض��ها البع���ض الآن -مع قوى الماليين من الفل�س��طينيين
ف��ي الخارج ،ويعني هذا ا�س��تعادة منظمة التحرير ،فهي ال�س��بيل الوحيد لمواجهة االحتالل
الع�سكري والأبارتهايد والمنفى الق�سري ،ولإعادة �إحياء الن�ضال من �أجل التحرير والعودة.
�إن ا�ستعادة منظمة التحرير تعني �إرجاع ج�سدها ال�سيادي ،المجل�س الوطني الفل�سطيني� ،إلى
ال�ش��عب الذي يملكه ،وعلى �أ�س��ا�س جماهيري .لي�س من طريق �آخر لإحياء منظمة التحرير
�سوى الم�شاركة المبا�شرة والبرلمان المنتخب ب�شكل مبا�شر .وب�أخذ هذا المنحى� ،ست�صبح
م�ؤ�س�ستنا الوطنية ،ومن جديد ،روح ًا وانعكا�س ًا لنا جميع ًا .لم يعد هذا مجرد مبد�أ يتفق عليه
المثقف��ون فقط ،بل �إنه غدا مح��ل �إجماع وطني عام ،فكل حزب وف�ص��يل يقر هذا المبد�أ،
�سواء كان داخل المنظمة �أو خارجها ،ولدينا بحكم ذلك الآلية لتحقيقه اليوم.
عن��د مفترق الطرق هذا ،وبناء على التحليل ال�س��ابق ،يبدو لي ب�أن ال�س���ؤال المتبقي هو :من
�سيعلق الجر�س؟ كيف ومتى �سنقرر �أن نتوقف عن التفاعل مع حاالت الطوارئ وال�صعوبات
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والم�س���ؤوليات الحرجة التي نتجت من الم�شروع اال�س��تعماري ال�صهيوني والنكبة ،والتي
فر�ضها علينا الإ�سرائيليون والأمريكان والمانحون؟ كيف لنا ونحن نحمل وزر هذه الأعباء،
واع ل�س��عتنا
�أن ننتهج الم�س��ار الذي خلقناه ذات يوم من فراغ؟ ال يتطلب هذا �أكثر من فهم ٍ
فهم ُي َم ِك ُننا �أن نترك� ،أو �أن نوقف لأق�ص��ى حد ممكن ،انغما�س��نا في
ال�س��يادية الإن�س��انية؛ ٍ
الم�س��ائل الآني��ة  -ولو لوهلة كافية  -لبناء �إطارنا الوطن��ي الموحد .فهذا الإطار هو الموقع
الوحيد الذي يمكن �أن ت َُّح َمل بداخله �إبداعات وطاقات وقوى �شعبنا بالمعاني والأهداف.
هناك عامل �أخير لم �أذكره بعد ،وهو العن�ص��ر الحا�س��م الذي نملكه �أ�سا�س�� ًا وبال �أدنى �شك:
جي��ل �ش��اب عظيم الموهبة ،المع الفكر ،و�ش��ديد االلتزام� .إن �أبناء ه��ذا الجيل الجديد هم
الذين �سي�ص��نعون الثورة مرة �أخ��رى ،وال يكفينا �أن نعطيهم مفاتي��ح البيت �أو حتى دالالت
غام�ض��ة لمعالم الطريق ،بل يتوج��ب علينا فتح الأبواب والنوافذ �أي�ض�� ًا .وقبل كل ذلك ،ال
ب��د �أن ن�ش��ق لهم الطريق من �أجل �أن ي�ص��لوا �إل��ى البوابات� .أما النقا�ش��ات التقنية والخطط
الإ�ستراتيجية والمحاور المف�صلة للعمل ال�سيا�سي القادم ،فهي �ستكون وا�ضحة ن�سبي ًا بعد �أن
ُيتخذ القرار ب�أن نعمل بهذا الأ�سلوب من جديد.
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تعقيب أ .جميل هالل
لدي نقاط و�أ�س��ئلة عدة حول ورقة كرمة ،النقطة الأولى تنق�س��م �إلى �شقين :الأول ،يجب �أن
يطرح �س���ؤال التمثيل الفل�سطيني في �س��ياق ال�شرط الفل�س��طيني ،وهو معروف لدينا جميعا
(غي��اب الدولة الوطنية ،الحال��ة الكولونيالية ،التمييز العن�ص��ري ،التطهير العرقي ،االحتالل
والح�ص��ار ،واالنق�سام ال�سيا�سي الحا�صل ومثله الجغرافي والم�ؤ�س�سي واالقت�صادي)� ،أي �أن
�س���ؤال التمثيل ُيطرح لأن هناك م�ش��كلة تمثيل ب�سبب غياب الم�ؤ�س�س��ات الوطنية الجامعة،
ال �س��يما على ال�ص��عيد الوطني ال�ش��امل مثل منظمة التحرير ،حيث �إن م�ؤ�س�س��اتها م�ش��لولة
بالكامل؟ .الثاني ،تعدد �أ�س��ئلة التمثيل الفل�سطيني ،فمن يمثلنا ،ال�سلطة �أم المنظمة �أم الدولة
ذات الع�ضوية «الم�ؤقتة»؟
النقط��ة الثانية ،الحاجة �إلى االنتباه للأبعاد المختلفة لمو�ض��وع التمثي��ل ،وهي� :أو ًال ،البعد
البرنامجي (الميثاقي) ،بمعنى ماذا نريد من المنظمة :هل لتقود ال�س��لطة� ،أم الدولة المراقبة،
�أم لتق��ود حركة تح��رر وطني� ،أم تجمع بينه��ا؟ .وثاني ًا ،البعد الإ�س��تراتيجي لمعالجة تعدد
مراك��ز الق��رار المحلية ،حيث نرى في كل تجمع قراراً يختل��ف عن الآخر ،ففي غزة القرار
مختلف عن ال�ضفة و�أرا�ضي  48وال�شتات  ..وهكذا ،ومن المهم �أن يكون هذا البعد تحت
الأنظار عند معالجة مو�ضوع التمثيل �أو �إعادة االنتخاب �أو �إعادة بناء منظمة التحرير.
والبعد الثالث يتعلق ب�ش��كل منظمة التحرير الذي نريد في الأو�ض��اع الراهنة ،فهل نعود �إلى
ال�ش��كل القديم� ،أم نعود �إلى �ش��كل �آخر يراع��ي التجمعات الفل�س��طينية المختلفة باعتبارها
المك��ون الرئي�س للبنية التنظيمية للمنظمة؟ .وهن��اك البعد الرابع الوجودي الذي تم التطرق
�إليه �س��ابق ًا ،المتعلق بالق�ض��ايا المعي�ش��ية وحقوق وم�ص��الح مختلف التجمعات الفل�سطينية
المرتبطة بالمنظمة الجديدة ،فيجب االنتباه لتلك الق�ضايا ومتابعتها.
والبع��د الخام�س ،هو الثقافي المتعلق بوجود م�ؤ�س�س��ات تحفظ الرواي��ة التاريخية وتُغنيها،
وه��ذا ال يوجد عندنا ،لذا يج��ب �أن يكون �إحدى وظائف منظمة التحرير .وال�س��اد�س هو
البع��د الإقليم��ي والدولي ،بمعنى الح�ض��ور الوطني الفل�س��طيني عربي ًا ودولي�� ًا في مختلف
المحافل والم�ؤ�س�سات.
�أما النقطة الثالثة ،فهي مراجعة التجربة ،حيث يمكن اال�ستفادة منها من �أجل منظمة التحرير،
لأن فيه��ا �إرث ًا �إيجابي�� ًا يجب المحافظة علي��ه وتنميته ،عدا عن التعددية الفكرية وال�سيا�س��ية
والتنظيمية التي ت�ش��كلت في �إطار المنظمة� .إ�ضافة �إلى التجربة الكفاحية المتراكمة وتقاليد
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الم�ش��اركة وعدم ا�ستثناء �أي من القوى ال�سيا�س��ية في التمثيل في م�ؤ�س�سات المنظمة .وكما
يوجد �إرث �إيجابي ،هناك �إرث �س��لبي يجب ّ
تخطيه ،مثل نظام «الكوتا» والزبائنية والريعية
وغياب المحا�سبة.
النقطة الرابعة ،مطلوب تجنب الوقوع في فخ اختزال الديمقراطية في �صندوق االنتخابات،
ال�ش��يء الذي لم يحدث لدينا فقط� ،إنما �أي�ض�� ًا في دول لها تقالي��د ديمقراطية كبيرة ،نظرت
�إلى �أن االنتخابات هي الع�ص��ا ال�س��حرية القادرة على حل كل الأمور .ويجب وعي وظيفة
االنتخاب��ات ،فمثال في الدول الم�س��تقرة تعني تناوب ال�س��لطة ،لكن نحن ،على �أي �س��لطة
نتن��اوب؟ فدون �أن يكون هناك عقد وطني �أو نطاق وطني ،ما الذي نريده من االنتخابات؟
هل نريد قيا�س موازين القوى على �أ�سا�س الم�شاركة� ،أم نريد ت�شكيل حكومة ومعار�ضة؟
والنقطة الخام�س��ة ،ت�ش��ير �إلى ترابط م�س��تويات التمثيل الفل�س��طيني ،حيث ال ينح�ص��ر في
المجل���س الوطن��ي �أو في الم�ؤ�س�س��ات الوطنية ،فهن��اك النقابات واالتح��ادات والمجال�س
المحلي��ة والبلدي��ة التي تحتاج �إل��ى دمقرطة� ،إ�ض��افة �إلى اللجان ال�ش��عبية ف��ي المخيمات
والأحزاب التي تحتاج �إلى دمقرطة داخلية .و�أي�ض ًا دور الحركات االجتماعية وتطوير هذه
الحركات.
�أم��ا النقطة الأخي��رة ،فهي �أن �إعادة بن��اء �أو �إحياء �أو تفعيل منظمة التحري��ر بحاجة �إلى �إطار
تنظيمي جامع ،و�إلى محرك ثقافي ،ودون هذه المكونات �أعتقد �أن �أي عملية بناء �س��تكون
قابلة لالنتكا�س �أو التراجع .و�أي م�ش��روع� ،س��واء كان تنظيمي ًا �أو �سيا�س��ي ًا �أو فكري ًا ،يحتاج
حام ً
ال له ودون تحديده �سنظل ندور في حلقة من المواعظ التي ال ت�ؤدي �إلى �شيء.
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الجلسة الثالثة عشرة
السلطة الفلسطينية  ..الواقع والسيناريوهات

رئيس الجلسة :د .سمير عبد اهلل
د .جورج جقمان:
تعقيب :أ .قيس عبد الكريم
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السلطة الفلسطينية ،مسار أوسلو،
وفك الحصار عن حق تقرير المصير
د .جورج جقمان

ملخ�ص
ت�س��عى هذه الورقة �إلى و�ضع �إن�ش��اء ال�سلطة الفل�سطينية وم�س��ارها و�أزمتها ،وبخا�صة ابتدا ًء
من العام  ،2010في �إطار تحليلي وتاريخي محدد .وتُبين �أن «حق تقرير الم�ص��ير» ترجم
على مراحل على �أنه �أو ًال «التحرير الكامل للأر�ض الفل�سطينية المحتلة منذ العام  »1948من
خالل «الكفاح الم�سلح  ...ال�شكل الرئي�سي للن�ضال من �أجل تحرير فل�سطين» ،كما جاء في
مق��ررات المجل�س الوطني في دورته الثامنة في �آذار/مار�س  .1971ثم �أعيدت ترجمة هذا
الحق بعد حرب �أكتوبر  1973في برنامج «النقاط الع�ش��ر» العام  ،1974الذي فُهم وف ُّ�س��ر
�ش��رع لقيام دولة فل�س��طينية على جزء من �أر�ض فل�سطين التاريخية ،وانتهاء بموقف
على �أنه ُي ّ
�صريح مع حل الدولتين في دورة المجل�س الوطني في الجزائر العام  .1988وتحاجج الورقة
�أن هذه الترجمة مردها �أن الكفاح الم�سلح وحده ،دون �إ�سناد وانخراط عربي فعال ،لم يكن
�س��يحرر فل�س��طين ،و�أن هدفه الحقيقي الفعلي تمثل في �أمرين :الأول حاجة منظمة التحرير
للبقاء كفاعل �سيا�سي �إقليمي .والثاني ،التمثيل؛ �أي من يمثل الفل�سطينيين ،و�أن حرب 1982
على لبنان التي �أدت �إلى خروج منظمة التحرير الفل�س��طينية �إلى المنفى ال�سيا�سي في تون�س،
كان هدفها تقوي�ض �أو �إ�ضعاف هذين الإنجازين للمنظمة.
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وق��د وف��رت االنتفا�ض��ة الأولى فر�ص��ة لمنظمة التحرير للع��ودة كفاعل �سيا�س��ي من خالل
اتفاقيات �أو�س��لو التي جرى من خاللها مقاي�ض��ة اعتراف �إ�س��رائيل بالمنظمة كممثل �شرعي
للفل�س��طينيين ،مقابل �سيطرة �إ�س��رائيل على الترجمة العملية «لحق تقرير الم�صير» ،و�أن هذا
هو جوهر �أزمة ال�سلطة الفل�سطينية الآن .وتخل�ص الورقة �إلى �أن خيارات ال�سلطة الفل�سطينية
والقيادة الفل�سطينية للم�ستقبل محدودة ،ولكنها لي�ست معدومة بوجود �إرادة �سيا�سية ،الأمر
الذي يلزمه دليل وا�ض��ح على وجودها ،و�أن خيارات ال�ش��عب الفل�س��طيني للم�ستقبل تبقى
م�ستقلة عن خيارات ال�سلطة حتى لو �أنها مفتوحة على نهايات غير معلومة الآن.
ي�ص��عب الحديث عن ال�سلطة الفل�س��طينية بما في ذلك حا�ضرها وم�س��تقبلها دون الإ�شارة،
ول��و ب�إيج��از� ،إلى بع�ض المراحل التي مرت بها منظمة التحرير الفل�س��طينية ،على الأقل منذ
انتخاب يا�س��ر عرفات رئي�س ًا لها في العام  .1969فقد كانت ال�سلطة الفل�سطينية نتاج ًا لم�آل
المنظمة ال�سيا�سي بعد خروجها من لبنان في العام  1982بفعل العدوان الإ�سرائيلي ،وذهابها
�إلى «المنفى» في تون�س وبلدان عربية �أخرى .لم تكن هذه هي الترجمة ال�سيا�س��ية الوحيدة
الممكنة لالنتفا�ضة الأولى؛ �أي �إن�شاء ال�سلطة الفل�سطينية ،لكن الخيار الآخر كان �إبقاء ال�ضفة
الغربي��ة وقطاع غزة تحت االحتالل �أمام م�س��تقبل مفتوح ولأجل غي��ر محدود .ولعله من
المفارقة �أن هذا الخيار الأخير بدا جذاب ًا للعديدين بعد اجتياح جي�ش االحتالل ال�ضفة الغربية
ف��ي �آذار  ،2002وبع��د ذلك في فترات مختلفة بوجود ان�س��داد في الأفق ال�سيا�س��ي ،حتى
�أن الرئي���س �أبو مازن نف�س��ه �ألمح �إليه في �أكثر من منا�س��بة كان �آخرها ف��ي مقابلة مع جريدة
«ه�آرت�س» في � ،2012/12/28إذ قال� ،إنه في حال ا�س��تمرار االن�س��داد ال�سيا�س��ي لما بعد
االنتخابات الإ�س��رائيلية المقرر عقدها في نهاية كانون الثاني  ،2013ف�إنه �س��يقوم «بت�س��ليم
مفاتيح ال�سلطة الفل�سطينية» �إلى رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي ليتولى هو �أمرها.
عما هو مق�ص��ود تمام ًا بهذا الكالم ،وما �إذا كان ينبغي �أن ي�ؤخذ بجدية ،ف�إنه م�ؤ�شر
وبمعزل ّ
وا�ض��ح على الأزمة التي و�صلت �إليها ال�سلطة الفل�س��طينية ومعها منظمة التحرير الفل�سطينية
بعد ع�ش��رين عام ًا على مرور اتفاقية �أو�س��لو الأولى؛ اتفاقية �إعالن المبادئ ،التي وقعت في
الع��ام  .1993لك��ن هذه لم تكن الأزمة الوحيدة التي مرت بها منظمة التحرير الفل�س��طينية
�ش��به المتماهية الآن مع ال�سلطة الفل�سطينية .فقد مرت ب�أزمات عدة بعد ذلك كانت نتيجتها
�إن�ش��اء ال�سلطة الفل�س��طينية ،ومن ثم� ،أزمة �شرعية ا�س��تمرار وجودها دون �أفق مرئي وواقعي
لتحولها �إلى دولة ذات �سيادة بالفهم الفل�سطيني للدولة.

ترجمات «حق تقرير الم�صير»
وكان الهدف المعلن لمنظمة التحرير الفل�س��طينية بعد انتخاب يا�س��ر عرفات رئي�س�� ًا لها هو
حق تقرير الم�ص��ير ،الذي ترجم عل��ى �أنه التحرير الكامل للأر�ض الفل�س��طينية المحتلة منذ
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العام � .1948أما الآلية لتحقيق ذلك فهي «الكفاح الم�سلح ( ...الذي هو) ال�شكل الرئي�سي
للن�ض��ال من �أجل تحرير فل�س��طين» كما جاء في مقررات المجل�س الوطني الفل�س��طيني في
1
دورته الثامنة المنعقدة في القاهرة بين  2/28و.1971/3/5
تب��ن للمجل�س الوطني الفل�س��طيني «للدولة الفل�س��طينية
وف��ي ه��ذه الدورة نجد �أي�ض�� ًا �أول ٍّ
2
الديمقراطية» في «فل�سطين المحررة من اال�ستعمار ال�صهيوني».
ولع��ل المفارقة الأخ��رى هنا عودة هذا المطل��ب؛ �أي العودة �إلى م�ش��روع الدولة الواحدة
عند بع�ض الأطراف الفل�س��طينية ،مع ما بدا �أنه انتهاء حل الدولتين ب�س��بب الجمود ال�سيا�سي
خالل الأعوام  2010وحتى نهاية  ،2012وا�ستمرار اال�ستيطان ونهب الأر�ض الفل�سطينية،
حتى لو لم يكن هذا هو الموقف الر�س��مي لمنظمة التحرير الفل�سطينية .فما زال مطلب حل
ال للت�سويق �إقليمي ًا ودولي ًا ،حتى لو و�صل فع ً
الدولتين �ش��عاراً قاب ً
ال �إلى خط النهاية .ف�إ�سرائيل
ق��ادرة على منع ال��دول الأوروبية والواليات المتح��دة والدول العربية �أي�ض�� ًا من تبني خيار
الدولة الواحدة ،لأنها ترى فيه «نهاية» دولة �إ�س��رائيل كدولة يهودية .لذا� ،إن الخطر يكمن
في تبنيهم م�شاريع ت�سوية �أخرى :دولة بحدود م�ؤقتة� ،أو دولة مركزها غزة ،وو�صاية ما على
ما تبقى من ال�ض��فة الغربية على �س��بيل المثال ال الح�صر .وهذه مقترحات جرى تداولها في
العلن داخل �إ�سرائيل وخارجها في �أو�ساط غير ر�سمية ،ولكنها م�ؤ�شر على ما قد يكون قادم ًا.
وكان��ت �إحدى نتائج ح��رب �أكتوبر  1973وما تبعها من خروج م�ص��ر من دائرة ال�ص��راع
بفعل اتفاقية «كامب ديفيد» في العام � ،1979أن بد�أ التحول في الموقف ال�سيا�سي نحو حل
الدولتي��ن .ففي العام 1974؛ �أي بعد �س��نة واحدة فقط م��ن حرب  ،1973نجد في برنامج
«النقاط الع�ش��ر» الذي �أق��ره المجل�س الوطني الفل�س��طيني في دورته الثانية ع�ش��رة ،تعدي ً
ال
على الهدف المقر في الدورة الثامنة؛ �أي �إن�ش��اء دولة ديمقراطية في فل�س��طين «المحررة من
اال�س��تعمار ال�ص��هيوني» .فقد �أقر المجل�س برنامج ًا مرحلي ًا يق�ض��ي «ب�إقامة �س��لطة ال�شعب
الوطني��ة الم�س��تقلة المقاتلة على كل جزء من الأر�ض الفل�س��طينية التي يت��م تحريرها» .وقد
�ش��رع لإقامة دولة فل�سطينية على جزء من �أر�ض
فُهم وف ُّ�س��ر هذا الن�ص على نطاق وا�سع �أنه ُي ّ
فل�سطين التاريخية.
وعلى الرغم من الإ�ش��ارة �إلى الكفاح الم�س��لح في كال القرارين في ال��دورة الثامنة والدورة
الثانية ع�ش��رة على وجه الخ�صو�ص ،فمن الوا�ض��ح �أن ت�سل�سل الأحداث منذ حرب 1967
1

لقرارات الدورة الثامنة ،راجع:
http://awraq.birzeit.edu/sites/default/files/%20%D8%A7%D984%%D8%AB%D
8%A7%D985%%D986%%D8%A9.pdf

2

الم�صدر ال�سابق.

- 47 -

وانتهاء بحرب َّ 1973بين بو�ض��وح �أن العمل الع�س��كري العربي لغر�ض ا�س��ترداد فل�سطين
قد و�ص��ل �إلى طريق م�س��دود .ولكن ما هو �أهم من ذلك ،هو القناعة الم�ض��مرة في التوجه
نحو حل الدولتين؛ �أي �أن الكفاح الم�س��لح الفل�س��طيني وحده لم يكن �س��ي�ؤدي �إلى تحرير
فل�سطين ،و�أن هدفه الفعلي هو �شيء �آخر .و�أكرر� ،إن هدف الكفاح الم�سلح لم يكن تحرير
فل�س��طين� ،إذ �إن هذا غير ممكن دون �إ�س��ناد عربي وعمق جغرافي �إ�ستراتيجي يتيح للمقاومة
حرية الحركة والتوا�صل مع قاعدة �شعبية ممتدة جغرافي ًا وم�ساندة للكفاح الم�سلح .فهذا لم
يتوفر في الأردن ،ولم يتوفر في لبنان �أي�ض ًا.
لكن منظمة التحرير الفل�س��طينية كانت بحاجة ال�س��تمرار الكفاح الم�س��لح لغر�ض �آخر غير
تحرير فل�سطين� .أما هذا الغر�ض فقد تم َّثل في جانبيين :الأول ،حاجة المنظمة للبقاء كفاعل
�سيا�س��ي في ال�س��ياق الإقليمي العربي والدولي� .أما الجانب الثان��ي الذي يبنى على الجانب
الأول ،فه��و التمثيل؛ من يمثل الفل�س��طينيين؟ ولوال الكفاح الم�س��لح لم��ا كان في الإمكان
تكري�س منظمة التحرير الفل�سطينية ممث ً
ال �شرعي ًا وحيداً للفل�سطينيين في م�ؤتمر الرباط للقادة
العرب الذي عقد في ت�ش��رين الأول�/أكتوبر  .1974وجاء ن�ص القرار كالتالي« :ت�أكيد حق
ال�ش��عب الفل�سطيني في �إقامة ال�سلطة الوطنية الفل�س��طينية بقيادة م.ت.ف .بو�صفها الممثل
3
ال�شرعي الوحيد لل�شعب الفل�سطيني ،على �أية �أر�ض يتم تحريرها».
وب�ش��كل �أعم ،يمكن قراءة تاريخ الكفاح الم�س��لح لمنظمة التحرير الفل�سطينية على �أنه كان
يهدف �إلى ح�ص��ر تمثيل الفل�س��طينيين في منظمة التحرير عو�ض�� ًا عن �أية دولة عربية كانت
ت�س��عى لال�ستحواذ على «الورقة الفل�سطينية» .وهو �صراع خا�ضته المنظمة بقيادة �أبو عمار
في مراحل مختلفة ،ومن ثم �ش��عار «ا�س��تقالل القرار الفل�س��طيني» ،والهاج�س الدائم من �أن
يتمكن طرف عربي ما من تجيير القرار الفل�سطيني ل�صالح دولة عربية �أو �أية دولة �إقليمية.
غي��ر �أن هذا التمثيل كان مق�ص��وراً على الف�ص��ائل الم�س��لحة (با�س��تثناء الحزب ال�ش��يوعي
الفل�س��طيني الحقاً) ومن ثم معادلة تقا�س��م الح�ص���ص التي تج�س��دت على �سبيل المثال في
ع�ض��وية المجل���س الوطني الفل�س��طيني ،وفي اللجن��ة التنفيذية لمنظمة التحري��ر .وما زال
الو�ضع على حاله في المنظمة حتى بعد �أفول دور العديد من الف�صائل ،بفعل توقف كفاحها
الم�سلح الذي كان الرافعة الأ�سا�سية التي ُبني عليها دورها «التمثيلي» من ع�ضوية في مجال�س
المنظمة ولجانها.
3

لقرارات م�ؤتمر الرباط ،راجع:
http://www.alburayj.com/doc%20alqemah%20al3arabeyah.htm#%D985%%D8
%A4%D8%AA%D985%%D8%B1_%D8%A7%D984%%D982%%D985%%D8%A
_9_%D8%A7%D984%%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D981%%D98%A
_%D8%A7%D984%%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
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الحرب على لبنان
وبع��د خ��روج منظمة التحرير من الأردن في العام  ،1970وتحوي��ل مركز ثقلها �إلى لبنان،
ا�ستمر الكفاح الم�سلح ب�شكل متقطع ،وعلى �شكل عمليات من لبنان �إلى الأر�ض الفل�سطينية
المحتل��ة من��ذ الع��ام  .1948وكان��ت �إ�س��رائيل بدورها تق��وم بالرد؛ �إما من خالل ق�ص��ف
المخيم��ات في لبنان �أو مراك��ز تواجد القواعد الفدائي��ة �أو القيادات ،و�إم��ا اغتيال قيادات
فل�س��طينية في لبنان وفي الخارج .وكان من الممكن لإ�س��رائيل االكتفاء بردود الفعل هذه،
�أو �أحيان ًا المبادرة �إلى الق�صف �أو االغتيال ك�إجراء م�ستمر في الحرب على منظمة التحرير.
لكن �إ�س��رائيل كانت تخ�ش��ى التوجه الوا�ض��ح ،و�إن كان تدريجي ًا للمنظمة نح��و «االعتدالـ«،
وقبولها �إن�شاء دولة فل�سطينية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،الأمر الذي انعك�س في خطة الملك
فهد العام  1981ب�ش��كل وا�ض��ح؛ �أي تبلور ت�أييد عربي لهذا الم�س��عى ،الأمر الذي بد�أ ي�ش��كل
عن�صراً �ضاغط ًا على �إ�سرائيل التي لم تكن تريد االن�سحاب من الأر�ض المحتلة بعد العام .1967
وا�س��تغلت �إ�سرائيل محاولة اغتيال ال�سفير الإ�سرائيلي في بريطانيا للقيام باجتياح وا�سع للبنان
انتهى بح�ص��ار بيروت في العام  .1982وكان من الوا�ض��ح �أن هدف االجتياح هو �إخراج
منظمة التحرير الفل�س��طينية من لبنان كمقاومة وكقيادة حتى يتم �إ�ض��عافها� ،أو حتى تحييدها
كطرف �سيا�س��ي فاع��ل .فدون �أر�ض مج��اورة لفل�س��طين تنطلق منها عملي��ات �إلى داخل
�إ�س��رائيل ،ي�ض��عف الفعل ال�سيا�سي للمنظمة .وهذا ما �سعى �إليه �أرئيل �شارون تحديداً ب�صفته
تعول عليها المنظمة بين الكفاح الم�سلح
وزير الدفاع في حينه� ،إلى ف�صم العالقة التي كانت ّ
والدور ال�سيا�س��ي للمنظمة عربي ًا ودولي ًا .وقد �أحدث خروج قيادة منظمة التحرير من لبنان
ومعظ��م الك��وادر المقاتلة وتوزعهم عل��ى عدد من ال��دول العربية �أزمة حقيقي��ة للمنظمة،
لأن وجوده��ا في المنفى م��ن دون �أر�ض تقاوم انطالق ًا منها �أفقده��ا الهدف الأول للكفاح
عولت عليه المنظمة لتحقيق الغر�ض الثاني الأ�سا�سي
الم�س��لح ،وهو الوجود ال�سيا�سي الذي ّ
المرجو من الكفاح الم�س��لح وهو التمثيل .و�أ�ضحت المنظمة �إلى حد ما «غير ذات �صلة»
كالعب �إقليمي ودولي� ،إلى �أن اندلعت االنتفا�ضة الأولى التي ّ
�شكلت حبل �إنقاذ لها كفر�صة
ت�سعى من خاللها �إلى العودة كفاعل �سيا�سي .وبعد مرور فترة وجيزة على بدء االنتفا�ضة ،تم
ت�ش��كيل «القيادة الوطنية الموحدة» ،التي �أخذت توجه االنتفا�ضة ال�شعبية من خالل برنامج
�أ�س��بوعي للأن�شطة والفعاليات الميدانية ي�صدر على �شكل بيان �أ�سبوعي با�سم منظمة التحرير
الفل�سطينية «القيادة الوطنية الموحدة».
و�س��عت المنظمة جهدها لال�ستثمار ال�سيا�سي لالنتفا�ضة .فعقد المجل�س الوطني الفل�سطيني
اجتماع ًا في الجزائر في العام  1988و�أقر قبو ًال ر�س��مي ًا لح��ل الدولتين من ناحية المبد�أ كما
أقر البيان ال�سيا�س��ي الذي �أ�ش��ار �إلى قراري  242و338؛ �أي
جاء في �إعالن اال�س��تقالل ،ثم � ّ
مهد هذا لعقد م�ؤتمر في مدينة مدريد في نهاية العام
�إ�شارتهما �إلى حدود العام  .1967وقد َّ
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 ،1991وفي الأثناء جرى «ت�أهيلـ« المنظمة للدخول في هذا الم�سار من خالل نبذ الرئي�س
عرفات لـ «الإرهاب» ،ونطقه بالكلمة ال�شهيرة «.»Caduc
وا�ضطرت القيادة الفل�سطينية �إلى قبول التمثيل في م�ؤتمر مدريد �ضمن الوفد الأردني ولي�س
بوفد فل�سطيني م�ستقل ،نظراً لإ�صرار �إ�سرائيل على ذلك ،و�ضمن موازين القوى ال�سيا�سية في
حينه .وقد �ش��كل هذا تناز ًال كبيراً «للممثل ال�ش��رعي والوحيد» ،وبدا ك�أنه تراجع �إلى حقبة
�سيا�سية �سابقة ،وخ�سارة مكت�سب مهم للمنظمة .ولكنه كما بان الحق ًا كان موقف ًا ا�ضطراري ًا
مناوراً لغر�ض الدخول في م�س��ار �سيا�س��ي ّ
يمكن المنظمة من العودة �إلى �ص��دارة الم�شهد.
وه��ذا ما تم فع ً
ال في اتفاقيات �أو�س��لو ،وعلى وجه الخ�ص��و�ص في االعت��راف المتبادل بين
منظمة التحرير الفل�سطينية ودولة �إ�سرائيل.

المفارقة الكبرى
ولعل المفارقة الكبرى هنا �أنه بعد ما يزيد على ربع قرن من الن�ضال ،حققت منظمة التحرير
الفل�س��طينية اعتراف عدوها بها كممثل لل�شعب الفل�سطيني ،لكن ثمن ذلك كان تخليها عن
الكفاح الم�س��لح ،الآلية التي �أ�س�س��ت لهذا االعتراف ،وح�ص��لت بالمقابل على حكم ذاتي
محدود ال�صالحيات في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تحت االحتالل ،دون �أية �ضمانة للتحول
�إل��ى دولة ذات �س��يادة .وكان من الوا�ض��ح �أن ما دفع القيادة الفل�س��طينية �إل��ى الدخول في
مفاو�ض��ات �س��رية �أدت �إلى اتفاقيات �أو�س��لو ،هو الحاجة للخروج من المنفى ال�سيا�سي في
تون�س والعودة كفاعل �سيا�س��ي من خالل الوجود على الأر�ض الفل�سطينية حتى لو تم تكبيل
هذا الوجود ب�ش��روط عدة تترك الطرف الإ�س��رائيلي م�سيطراً �س��يطرة تامة على م�ستقبل هذا
الكيان ،الذي �أ�صبح ا�سمه الر�سمي ال�سلطة الفل�سطينية.
ولم تكن القيادة الفل�س��طينية غافلة عن تبعات وجود قيادة منظمة التحرير الفل�س��طينية تحت
االحت�لال ومكبلة باتفاقية ال تعدها ب�ش��يء في الم�س��تقبل بعد انتهاء الفترة االنتقالية �س��وى
�س��مي بق�ض��ايا الو�ض��ع النهائي .فقد حاول المفاو�ض الفل�سطيني،
«مفاو�ض��ات» حول ما ّ
مث ً
ال ،طلب �إيقاف اال�س��تيطان كجزء من اتفاقية �أو�س��لو �إدراك ًا منه �أن ا�ستمرار نهب الأر�ض
الفل�س��طينية يقو�ض �أركان الحل المن�شود فل�س��طيني ًا؛ �أي دولة في حدود العام  .1967لكن
الط��رف الإ�س��رائيلي رف�ض ذلك ،ولم يرغب الجانب الفل�س��طيني في �أن يجعل اال�س��تيطان
ال�ص��خرة التي تنك�س��ر عليها مفاو�ض��ات �أو�س��لو 4.ومن المفارقة �أنه بعد عقدين من الزمن
�	4أ�شار �أوري �سافير ،الذي كان �أحد المفاو�ضين في م�سار �أو�سلو ،في �أكثر من مكان في كتابه حول المفاو�ضات� ،إلى
طلب الجانب الفل�سطيني �إيقاف اال�ستيطان .راجع على �سبيل المثال:
Uri Savir, The Process: 1,100 days that Changed the Middle East (New York:
Random House, 1998), p. 236.
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جعل الجانب الفل�س��طيني اال�س��تيطان العقبة التي �أوقفت المفاو�ضات ب�إ�ص��رار الرئي�س �أبو
مازن على ذلك ك�ش��رط للعودة للمفاو�ض��ات .وكان �أبو مازن قد و�ص��ف اتفاقيات �أو�سلو
في حينه على �أنها مغامرة كبيرة .وبعد ما يقارب العقدين من الزمن ،كان هو نف�س��ه الطرف
الذي وقعت عليه الم�س�ؤولية الأولى لإيجاد حل للأزمة الأخيرة والأكبر لل�سلطة الفل�سطينية،
ومعها منظمة التحرير الفل�س��طينية ولجنتها التنفيذية ،الآن تحت االحتالل ،و�إزاء ما بدا على
�أنه انتهاء حل الدولتين بالفهم الفل�سطيني له.
لم يكن م�س��ار �أو�س��لو دون عثرات و�أزمات .وال بد من �أن الرئي�س الراحل كان مدرك ًا تمام ًا
�أن المرحلة االنتقالية ومدتها خم�س �س��نوات بعد توقيع اتفاقية �أو�سلو الثالثة في �أيلول�/سبتمبر
 ،1995تلك االتفاقية المف�صلة التي حددت بنية ال�سلطة الفل�سطينية و�صالحياتها و�صالحيات
�إ�سرائيل �أي�ض ًا ،كان �أبو عمار مدرك ًا �أن �أية مفاو�ضات حول «ق�ضايا الو�ضع النهائي» قد تنتهي
بالف�ش��ل .وبالفعل ،طلب عرفات من الرئي�س كلينتون ت�أجيل الموعد المقترح لمفاو�ض��ات
الو�ض��ع النهائ��ي المقت��رح عقدها في «كام��ب ديفيد» في تم��وز من الع��ام  ،2000لغر�ض
«الإعداد الجيد» لها .وكانت موافقته على الذهاب �إلى «كامب ديفيد» م�ش��روطة بعدم لوم
الجانب الفل�سطيني على الف�شل في حال ح�صوله .ووعد كلينتون بذلك ،ولكنه نكث بوعده
5
بعد ذلك� ،إذ الم الجانب الفل�سطيني في مذكراته التي ن�شرت بعد انتهاء واليته.
لكن ال�س���ؤال الأ�سا�س��ي يبقى :ما هي الخطة «ب» التي ال بد كانت في ذهن الرئي�س الراحل
في حال ف�ش��ل الم�سار ال�سيا�س��ي الذي كان ي�ؤمل �أن ي�ؤدي �إلى �إقامة الدولة الفل�سطينية ذات
ال�سيادة وعلى حدود العام  1967بما في ذلك القد�س ال�شرقية؟ ماذا لو �سعت �إ�سرائيل لإبقاء
ال�س��لطة الفل�س��طينية كحكم ذاتي محلي تحت االحتالل كما هو الحال الآن؟ هل كان لدى
الرئي�س الراحل «خطة ب»؟ وهل لدى القيادة الفل�سطينية حالي ًا خطة مماثلة؟
ما نعرفه هو �أن «كتائب �ش��هداء الأق�صى» ظهرت خالل االنتفا�ضة الثانية� ،سواء �أكان ذلك
في �إطار المناف�سة مع «حما�س» في «الكفاح الم�سلح» كرد فعل هدفه «�سيا�سي» «داخلي»
�إن جاز التعبير� ،أم �أن هذا هو العن�صر الرئي�سي في «خطة ب» �أي العودة للكفاح الم�سلح .
في كل الأحوال ،ال بد �أن الرئي�س عرفات كان يعرف �أن هذا عمل له حدود �سيا�سية معروفة
5

لقد كان تردد عرفات للذهاب �إلى كامب دافيد معروفا ،و�أخذ بعين االعتبار في بع�ض التقييمات .راجع مث ً
ال التقييم
المطول لف�شل المفاو�ضات في جريدة «نيويورك تايمز» وم�سعى «توزيع اللوم»:
 h t t p ://w w w . n y t i m e s . c o m / 2 0 0 1 2 6 /0 7 //w o r l d / a n d - y e t - s o - f a r - aspecial-report-quest-for-mideast-peace-how-and-why-it-failed.
html?pagewanted=all&src=pm
حول تقارير ا�ستخبارية �إ�سرائيلية مغلوطة ح�سب قول الكاتب عن الموقف الفل�سطيني قبل بدء المفاو�ضات ،راجع:
http://www.guardian.co.uk/world/2004/jul/17/comment.davidhirst
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�س��لف ًا تتمثل في تعديل جزئي في ميزان القوى ،و�أكثر م��ا ي�ؤمل منه هو تدخل خارجي في
مرحلة ما لإعادة الطرفين �إلى م�س��ار �سيا�س��ي جديد ربما ب�شروط �أف�ضل من منظور القيادة
الفل�س��طينية .وقد �ش��اهدنا حدود هذا التدخل ف��ي «خارطة الطريق» الذي ب��د أ� بتنفيذها
ف��ي �أي��ار  ،2003وكان من المقرر �أن تنته��ي المرحلة الثالثة منها ف��ي  .2005وكما هو
معروف ،و�ض��عت �إ�سرائيل بقيادة �ش��ارون � 14شرط ًا للموافقة عليها ،كان �أحدها (ال�شرط
6
الثالث) «ظهور قيادة جديدة ومختلفة لل�س��لطة الفل�سطينية �ضمن �إطار �إ�صالح الحكم».
ومع ا�ست�ش��هاد الرئي�س عرفات في ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،2004تكون �إ�سرائيل قد نفذت
هذا البند بنف�سها.

مرحلة �أخيرة في حياة ال�سلطة الفل�سطينية ؟
كان موقف الرئي�س �أبو مازن معروف ًا قبل انتخابه رئي�س ًا لل�سلطة الفل�سطينية في كانون الثاني/
يناير  ،2005من �أنه �ضد «ع�سكرة االنتفا�ضة» .وجرى انتخابه على �أ�سا�س برنامجه المعلن،
وهو العودة �إلى المفاو�ض��ات ك�آلية وحيدة للتقدم في الم�س��ار ال�سيا�س��ي المتعثر منذ انهيار
محادثات «كامب ديفيد» في تموز من العام  .2000وطيلة فترة عام كامل وحتى انتخابات
المجل�س الت�شريعي في كانون الثاني/يناير  ،2006جرى �إهماله تقريب ًا كلي ًا من قبل �إ�سرائيل.
وعل��ى الرغم من دعواته المتكررة ،لم تح�ص��ل �أية مفاو�ض��ات تذكر .وبع��د االنتخابات،
هنية ،بد�أت مرحلة جديدة من مقاطعة للحكومة
وت�ش��كيل حكومة برئا�سة ال�سيد �إ�س��ماعيل ّ
من قبل معظم الدول الأوروبية� ،إ�ض��افة �إلى الواليات المتحدة ،ب�س��بب رف�ضها قبول �شروط
عدة و�ض��عتها �إ�سرائيل �س��وقت من قبل الواليات المتحدة مع الدول الأوروبية وعرفت بعد
ذل��ك على �أنها «�ش��روط الرباعية» للتعامل م��ع الحكومة الجديدة .وج��رى تحويل الدعم
المالي المخ�ص�ص لل�سلطة الفل�سطينية الذي كان يحول �إلى الحكومة� ،إلى الرئي�س �أبو مازن،
وب�آليات مكلفة �أهدرت جزءاً من المبالغ المخ�ص�صة لل�سلطة الفل�سطينية 7.وبقي هذا الو�ضع
على حاله حتى ح�ص��ول االنق�سام في �أوا�سط حزيران/يونيو  ،2007الذي نتج عنه ،كما هو
معروف ،حكومتان فل�س��طينيتان؛ واحدة في ال�ض��فة ،و�أخرى في غزة .وتبع ذلك كم كبير
من الترا�ش��ق الإعالمي والقانوني حول و�ضع الحكومتين وقانونية «المرا�سيم» التي �أ�صدرها
�أب��و م��ازن بعد ذلك .لكن الحقيقة تبرز نواق�ص م�س��ار �أو�س��لو ،ونواق�ص النظام ال�سيا�س��ي
الم�ؤ�س�س لل�سلطة الفل�سطينية الذي ي�شكل مرجعية هذا الترا�شق.
6

عن ال�شروط الـ ،14راجع:
http://www.knesset.gov.il/process/docs/roadmap_response_eng.htm

7

حول الآلية الم�ستخدمة لتحويل الدعم بعد فوز «حما�س» والأبعاد ال�سيا�سية للدعم ،راجع:
Anne Le More, International Assistance to the Palestinians After Oslo: Political
Guilt, Wasted Money (London: Routledge, 2008), p.175.
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ومن الجلي �أن القانون الأ�سا�س��ي يفتر�ض دون �س��بب موجب �أن المرحلة االنتقالية �ستنتهي،
و�سيلي ذلك اتفاق ما .وال يحتوي القانون الأ�سا�سي على �إجابات قانونية فيما يتعلق بالحالة
التي ن�ش�أت بعد االنق�سام على الرغم من ت�شبث كال الطرفين ب�أهدابه لدعم موقف كل منهما.
فل��م يفتر�ض القانون الأ�سا�س��ي �أن �أغلبية من �أع�ض��اء المجل�س الت�ش��ريعي ق��د تعتقل من قبل
�س��لطات االحتالل ،الأمر الذي يفقد المجل�س الن�صاب .وال يحتوي القانون الأ�سا�سي على
�إجاب��ة حول كيفي��ة �إعطاء الثقة بعد الفت��رة الممنوحة لت�أليف حكومة جدي��دة �إن لم يتمكن
المجل���س الت�ش��ريعي من االجتم��اع ،وال �إجابة لدى القانون الأ�سا�س��ي حول ما �سيح�ص��ل
بق��رارات الرئي�س التي له��ا مفعول القانون م�ؤقت ًا ،والتي يفتر�ض �أن ي�ص��ادق المجل�س عليها
خالل مدة محددة� ،إذا ّ
تعذر اجتماع المجل�س ل�سبب �أو لآخر  ...وهكذا دواليك.
�إن افترا�ض��ات القانون الأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية الذي هو بمثابة د�ستور لها ،من ا�ستقرار
�سيا�سي وتداول �سل�س و�سلمي على ال�سلطة دون تدخل خارجي يعيق ذلك ،يبرز ب�شكل حاد
�أحد نواق�ص اتفاقيات �أو�س��لو ل�س��لطة ن�ش�أت تحت احتالل له ح�ضور وا�ضح ووط�أة را�سخة
على مقدرات �س��لطة كهذه .وكان من �ش�أن هذه االفترا�ضات �إدخال ال�سلطة الفل�سطينية في
�أزمة �سيا�سية وقانونية.
وازدادت �أزمة ال�س��لطة الفل�سطينية و�ضوح ًا ،لي�س بفعل االنق�سام فح�سب ،بل بفعل ا�ستمرار
االن�س��داد ال�سيا�س��ي مع ف�شل «م�س��ار �أنابولي�س» الذي بد�أ في بداية العام  ،2008وانتهى في
نهايته��ا مع تنحي رئي�س الوزراء �إيهود �أولمرت عن من�ص��به وعدم تو�ص��ل المفاو�ض��ات �إلى
نتيج��ة .وبعد ا�س��تالم الرئي�س �أوباما مهام��ه مع بداية الع��ام  ،2009وتراجعه بعد عامين عن
مطلبه �إيقاف اال�س��تيطان ك�ش��رط للعودة �إلى المفاو�ض��ات ،ظهرت بو�ض��وح �أزمة ال�س��لطة
الفل�سطينية ك�أزمة �شرعية .فلم يت�صور الفل�سطينيون �أن الهدف من �إن�شائها هو �أن تعمل كبلدية
كبرى لإدارة �ش�ؤون ال�سكان ب�شكل دائم ،دون �أن تتحول �إلى دولة ذات �سيادة .بالتالي ،ين�ش�أ
الت�سا�ؤل عن �شرعية ا�ستمرار وجودها كما هي ،وعن الخيارات المتاحة في هذا الطرف.
ومع نهاية العام  ،2010بد�أت �أمارات ال�ض��يق وفقدان الأمل تظهر لدى ال�س��لطة الفل�سطينية
من جراء عدم وجود �أفق جدي لم�سار �سيا�سي مقنع للجمهور الفل�سطيني ،تحافظ من خالله
على �صدقيتها و�شرعية وجودها �أمامه .وفي الربع الأخير من العام � ،2010أعلن الرئي�س �أبو
مازن عن وجود «خطة ب» في حال ا�ستمرار ف�شل المفاو�ضات ،تبد أ� بالذهاب �إلى مجل�س
الأمن لطلب االعتراف بالدولة الفل�سطينية ،وبعد ذلك �إلى الجمعية العمومية في حال ف�شلت
الخط��وة الأولى ،وانتهاء بالطلب من �إ�س��رائيل «تحمل التزاماتها» ك�س��لطة محتلة في حال
ف�شل كل الخطوات؛ �أي ما معناه حل ال�سلطة كما هي الآن ،والعودة �إلى ما قبل اتفاق �أو�سلو
الذي �أن�ش�أها.
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�إذاً� ،إن �أزمة ال�س��لطة الفل�س��طينية تكمن في �أنها بعد واحد وع�ش��رين عام ًا من المفاو�ضات،
منذ م�ؤتمر مدريد في نهاية العام  1991وحتى نهاية العام  ،2012لم يعد لديها �أعوام مديدة
�أخرى �إ�ضافية من انتظار المفاو�ضات بحيث تبرر م�شروعية ا�ستمرار وجودها .فقد و�صلت
ال�س��لطة الفل�س��طينية �إلى نهاية الطريق� ،أو �ش��ارفت على الو�ص��ول ،وهي تدرك ذلك جيداً.
وهذا معنى الخطة «ب» ذات النقاط ال�ست التي توقفت مع نهاية العام  2012عند الح�صول
على اعتراف من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بفل�سطين كدولة مراقبة.

هل يمكن �إنهاء االنق�سام؟
بعد الح�ص��ول على هذا االعتراف ،ومع ا�س��تمرار الفراغ ال�سيا�سي ،ازدادت المطالبة ب�إنهاء
االنق�س��ام ،وعلى نطاق �أو�س��ع ،الأمر الذي �شكل عن�صراً �ض��اغط ًا على الطرفين .وبا�ستثناء
بع�ض الخطوات ال�ش��كلية مثل ال�س��ماح لـ«حما�س» باالحتفال بذكرى انطالقتها في ال�ضفة
الغربي��ة ،وال�س��ماح لـ«فتح» باالحتف��ال بانطالقتها في غزة في بداية الع��ام  ،2013كان من
الوا�ض��ح �أن هذا المطلب لن يتحقق .وك�شعار �شعبي �أو جماهيري ،يحتار المرء كيف ُيفهم
مطلب �أن «ال�شعب يريد �إنهاء االنق�سام» .ف�إذا كان المق�صود ب�إنهاء االنق�سام تنفيذ بنود اتفاق
القاهرة الأخير الذي وقع في  27ني�س��ان�/أبريل  ،2011فمن الجلي �أن هذا غير قابل للتنفيذ
في بنود �أ�سا�سية منه 8.و�أ�شير �إلى ثالثة منها على �سبيل المثال .الأول ،دمج وتوحيد الأجهزة
الأمنية في ال�ضفة والقطاع .هذا غير ممكن بوجود االحتالل �إذا كان يت�ضمن ا�ستيعاب عدد
من منت�س��بي �أمن «حما�س» في الأجهزة الأمنية في ال�ض��فة الغربية ،كما هو مقرر في اتفاقية
القاهرة .الثاني ،ان�ض��مام «حما�س» �إلى منظمة التحرير الفل�سطينية .فمن التبعات المتوقعة
لهذا� ،إعالن الكونغر�س الأمريكي �أن المنظمة �أ�صبحت الآن «�إرهابية» ،و�ستكون المح�صلة
ت�أزيم العالقة مع الواليات المتحدة .ولم تقرر القيادة الفل�سطينية بعد الذهاب �إلى هذا الحد
والو�ص��ول �إلى قطيعة مع الإدارة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية �أي�ض ًا .الثالث� ،إجراء
انتخابات رئا�سية ونيابية متزامنة خالل عام من توقيع االتفاقية .تنفيذ هذا البند يتطلب موافقة
8

راجع الن�ص الحرفي لورقة الم�صالحة الم�صرية التي وقعت عليها الف�صائل الفل�سطينية ،بما في ذلك «حما�س»
و«فتح» ،في القاهرة في  27ني�سان�/أبريل:
http://arefat.net/def/%D988% %D8%AB%D8%A7%D8%A6%D982-%
%D988% %D8%AA%D982% %D8%A7%D8%B1%D98 %A%D8%B12621-/
% D 9 8 6 % %D 8 % B 5 -% D 8 % A 7 % D 8 % A A % D 9 8 1 % %D 8 % A 7 % D 9 8 2 - %
%D8%A7%D984% %D982% %D8%A7%D987% %D8%B1%D8%A9-%D9
84%%D984% %D985% %D8%B5%D8%A7%D984% %D8%AD%D8%A9%D8%A8%D98%A%D986-%%D8%AD%D8%B1%D983%%D8%AA%D98%A%D981%%D8%AA%D8%AD-%D988%%D8%AD%D985%%D8%A7%D8%B3.
html
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�إ�س��رائيل على �إ�شراك الفل�سطينيين في القد�س في االنتخابات ،وال توجد �ضمانة بذلك ،ومن
المتعذر �سيا�سي ًا عقد االنتخابات دون هذه الم�شاركة� .إ�ضافة ،ال توجد �أية �ضمانة بعدم قيام
�إ�س��رائيل باعتقال مر�ش��حي «حما�س» لالنتخابات النيابية �أو الرئا�س��ية ،وبالتالي من المتعذر
عقدها في مثل هذا الظرف� ،أو بالأحرى يوجد �س��بب وا�ض��ح لع��دم عقدها بوجود «حرية
اعتقال» لالحتالل .وقد �ش��اهدنا االعتقاالت التي تمت قبل انتخابات العام  2006وبعدها
لأع�ضاء المجل�س الت�ش��ريعي من قائمة «التغيير والإ�صالح» .بالتالي ،من غير الوا�ضح لماذا
ال يزال البع�ض ي�ؤكد �أن االنتخابات هي المدخل لإنهاء االنق�سام!
ل��ذا� ،إن ت�س��اءلنا ،تحت �أي ظرف يمكن �إنهاء االنق�س��ام؟ يبدو لي �أن ه��ذا ممكن فقط في
حالتين :التو�ص��ل �إلى حل �سيا�سي لل�ص��راع مع �إ�سرائيل مقبول لـ«فتح» و«حما�س» .عندئذ
�سن�ش��هد مفاو�ض��ات جادة حول موقع كل منهما في النظام ال�سيا�س��ي الجدي��د� .أما الحالة
الثانية ،فتكمن في ا�س��تمرار االن�س��داد ال�سيا�س��ي ،الأمر ال��ذي قد يدفع القيادة الفل�س��طينية
التخاذ خطوات ت�ؤدي �إلى �ص��دام مع �إ�سرائيل ،فتن�ش�أ «م�ص��الحة ميدانية»� ،إن جاز التعبير،
بين «حما�س» و«فتح» وف�ص��ائل و�أحزاب �أخرى ،في ال�ص��راع مع االحتالل .وقد �شاهدنا
م�ؤ�ش��رات �أولي��ة عل��ى ذل��ك ،و�إن كانت غي��ر مكتملة خالل الع��دوان الأخي��ر على غزة،
والمظاه��رات الم�ش��تركة لـ«حما���س» و«فتح» و�آخري��ن؛ �أي وحدة ت�ض��امنية في مواجهة
العدوان .عدا عن ذلك ،لن يكون هناك �إنهاء لالنق�سام ،ولكننا قد ال نكون بعيدين عن �أحد
هذه ال�سيناريوهات في الم�ستقبل القريب.

الخيارات الم�ستقبلية لل�سلطة والقيادة الفل�سطينية
ف��ي ظل توازن القوى ال�سيا�س��ي والميدان��ي بين �إ�س��رائيل والقيادة الفل�س��طينية ،قد يبان �أن
خيارات كل من القيادة وال�سلطة (وتتماهى االثنتان تقريب ًا الآن) محدودة جداً .هذا �صحيح
ب�ش��كل عام في الم��دى المنظور ،ولكن الخيارات لي�س��ت معدومة� ،إذ ل��دى القيادة خيار
جذري يبدو �أنه ُدر�س جيداً ،ولكن من غير الوا�ضح �أنه �أخذ حتى الآن على محمل الجد.
فلو ت�س��اءلنا :ما هي نقطة قوة ال�س��لطة الفل�س��طينية تجاه �إ�س��رائيل؟ �إن الإجابة هي :وجود
ال�سلطة .ف�إ�سرائيل ال تريد العودة �إلى االحتالل المبا�شر لل�ضفة الغربية و�إدارة �ش�ؤون ال�سكان
وتحمل الأعباء المالية المترتبة كما هو واجبها ك�سلطة محتلة بموجب القانون الدولي .وال
تريد �إ�س��رائيل �أن تخ�سر التن�سيق الأمني الذي تم اال�ستثمار فيه ل�سنوات عدة ،ومن منظورها
هو �أحد �أهم �إنجازات ال�س��نوات الخم�س الما�ض��ية .ولكنها في الوقت نف�س��ه لي�ست على
ا�ستعداد لدفع الثمن ال�سيا�سي مقابل تحول ال�سلطة الفل�سطينية �إلى دولة ذات �سيادة ،حتى لو
كانت منزوعة من ال�سالح.
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ما تريده �إ�س��رائيل ،هو بقاء الو�ض��ع الحال��ي على ما هو عليه؛ �أي بقاء ال�س��لطة كحكم ذاتي
مو�س��ع دون �س��يادة وف��ي �إطار المع��ازل الحالية .غير �أن هذا لن ي�س��تقيم حت��ى في المدى
القريب ،دون تقدم فعلي وجدي وظاهر للعيان �أمام الجمهور الفل�س��طيني نحو االنعتاق من
االحتالل و�إن�ش��اء الدولة المن�ش��ودة .هذه هي �أزمة ال�سلطة الفل�س��طينية الآن ،ولكنها �أي�ض ًا
يمكنها �أن تكون �أزمة �إ�س��رائيل �إن حولتها القيادة الفل�س��طينية �إلى �أزمة معاك�سة .فما يمكن
لل�سلطة الفل�سطينية �أن تقوم به هو �أن ت�ضع حياتها على المحك؛ �أي ما تريد �إ�سرائيل الحفاظ
عليه ولكن كما هو الآن كحكم ذاتي مو�س��ع ال�صالحيات في ظل ال�سيادة الإ�سرائيلية� .أنا ال
�أتحدث هنا عن حل ال�سلطة ،و�إنما البناء على الخطوة الأولى التي اتخذتها القيادة الفل�سطينية
بالح�ص��ول على اعتراف كدولة مراقبة في الجمعية العمومي��ة للأمم المتحدة .ويكمن هذا
البناء في اتّخاذ �سل�سلة خطوات �أخرى وبتدرج مدرو�س ت�ؤدي �إلى ت�أزيم العالقة مع �إ�سرائيل.
و�س��تقوم �إ�س��رائيل بالرد ،و�ش��اهدنا ردود الفعل الأولى بعد الذهاب �إلى الجمعية العمومية،
و�إيقاف تحويل عائدات ال�ض��رائب الم�س��تحقة لل�س��لطة الفل�س��طينية ،الأمر الذي قامت به
�إ�سرائيل في مرات �سابقة �أي�ض ًا.
�إن م�سل�سل الت�أزيم هذا هو بمثابة «الع�ض على الأ�صابع» .ومن المتوقع �أن تقوم �إ�سرائيل بالرد
من خالل �سل�س��لة من الإجراءات مث ً
ال ،ابتدا ًء بمنع عدد من الم�س���ؤولين من ال�س��فر ،وانتهاء
بمنع �أبو مازن نف�سه من ال�سفر �إلى الخارج� ،أو بع�ض ما �شهدناه من عقوبات خالل االنتفا�ضة
الثانية من تقنين و�ص��ول المحروقات �إلى ال�ضفة الغربية� ،أو �إعادة و�ضع حواجز على الطرق،
ومنع ال�س��ير على العديد منها على �س��بيل المثال ال الح�ص��ر .ولكن �إ�س��رائيل �أي�ض�� ًا لديها ما
تخ�س��ره وتخ�شاه :الأول هو �أن ازدياد العقوبات وا�ش��تدادها �سي�ؤدي �إلى ح�صول «م�صالحة
ميدانية» بين «فتح» و«حما�س» ،و�س��يتحول الغ�ضب الداخلي بفعل العقوبات نحو �إ�سرائيل،
�أي ًا كان �ش��كل المقاومة التي �ستن� أش� ال محالة في مرحلة ما ب�سبب هذه العقوبات� .أما الثاني،
فهو انهيار التن�سيق الأمني في مرحلة ما ربما مت�أخرة في هذه المواجهة ،الأمر الذي حر�صت
الوالي��ات المتحدة والدول الأوروبية على رعايته واعتبره الجي�ش الإ�س��رائيلي �أهم �إنجازات
ال�س��نوات الخم�س الأخيرة .فالتن�س��يق الأمني يلزمه غطاء �سيا�س��ي ،ولن يكون في الإمكان
الحفاظ على هذا الغطاء في غمرة المواجهة وال�ص��راع .كل هذا تدركه �إ�س��رائيل جيداً .وقد
�شاهدنا قبل عام تقريب ًا كيف �أن رئي�سة لجنة العالقات الخارجية في مجل�س النواب في الواليات
المتحدة �أفرجت عن مبلغ  200مليون دوالر للتن�س��يق الأمني بعد تدخل �إ�س��رائيل للإفراج
9
عن المبلغ ،و�أحجمت عن الإفراج عن المخ�ص�ص��ات المر�ص��ودة للم�س��اعدات الإن�سانية.
9

راجع:
http://www.jta.org/news/article/20113090189/08/11//ros-lehtinen-releasessecurity-funds-holds-humanitarian-money
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وقد تم حجز المخ�ص�ص��ات كرد فعل على �إحدى جوالت م�س��اعي الم�ص��الحة التي انتهت
بتوقيع اتفاقية القاهرة في ني�سان .2011
ولي�س من ال�ض��روري �أن يبد�أ م�سل�سل الت�أزيم هذا بطلب ع�ضوية المحكمة الجنائية الدولية
ومتابع��ة المو�ض��وع �إلى مرحلة النهاية ،الذي تراه �إ�س��رائيل وال��دول الأوروبية والواليات
المتحدة «خط ًا �أحمر»؛ �أي تقديم �ش��كاوى محددة تجاه م�س�ؤولين �إ�سرائيليين بتهم جرائم
ح��رب .فتوج��د حوال��ي ثالثين هيئة ولجن��ة ومجل�س تتب��ع للأمم المتح��دة يمكن تقديم
طلب ع�ض��وية فيها .وكل واحدة منها �س��تخلق �أزمة مع �إ�س��رائيل ،لأنها �س��تمكن الجانب
الفل�س��طيني من ا�س��تخدام القانون الدولي للمطالبة بحقوق محددة ،مث ً
ال ،ح�ص��ة فل�سطين
من الغاز المكت�ش��ف في البحر المتو�س��ط الذي ي�ؤهلها له توقيع ميث��اق قانون البحار .وقد
�أ�ش��ار عدد من المخت�ص��ين �إلى �إمكانيات عدة م�شابهة �ست�ض��ع القيادة الفل�سطينية في م�سار
المقاومة الدبلوما�س��ية والقانونية ،و�ست�س��تحوذ على زمام المبادرة بعد �أن فقدتها ل�سنوات
طويلة .و�إذا �ص��مدت القيادة الفل�س��طينية في هذه المواجهة� ،ست�ضطر �إ�سرائيل والواليات
المتحدة والدول الأوروبية الرئي�س��ة التخاذ قرار مف�ص��لي� :إما �أن تترك ال�سلطة الفل�سطينية
تنهار تحت وط�أة ردود الفعل الإ�سرائيلية واندالع انتفا�ضة ثالثة �أي ًا كان �شكلها ،و�إما العمل
جدي ًا لإنهاء االحتالل.
قد يبان �أن هذا �سيناريو جذري «تغامر» به القيادة الفل�سطينية بكل �شيء .وربما هو كذلك.
لكن من غير الوا�ضح �أن في �إمكان ال�سلطة الفل�سطينية اال�ستمرار في الو�ضع الحالي ل�سنوات
عديدة قادمة دون �أن تتقو�ض �ش��رعية ا�س��تمرار وجودها .ومن غير الوا�ضح �أن لها خيارات
�أخرى تنقذها من هذا الو�ضع .وتدرك القيادة الفل�سطينية هذا جيداً ،بدليل الخطوات ال�ست
التي �أعلن عنها في العام  2010على �أنها الخطة «ب» ،وكانت �أول خطوة منها تقديم طلب
االعت��راف �إلى مجل�س الأمن ،ثم الجمعية العمومية .و�أ�ش��ار الرئي���س �أبو مازن �إلى الخطوة
الأخيرة م�ؤخراً في مقابلته مع جريدة «ه�آرت�س» الم�شار �إليها �سابق ًا .لكن اال�ستمرار في هذا
الم�س��عى المتدرج في المقاومة الدبلوما�س��ية والقانونية يلزمه �إرادة �سيا�س��ية ال يوجد م�ؤ�شر
كاف على وجودها حتى الآن.
ٍ
لك��ن ال توجد خيارات كثيرة �أمام القيادة الفل�س��طينية .لقد و�ص��لت ال�س��لطة الفل�س��طينية
�إل��ى المرحل��ة الأخيرة من حياته��ا .ف�إما �أن تتحول �إلى دولة ذات �س��يادة ،و�إما تقوم القيادة
الفل�س��طينية «بت�سليم» مفاتيح ال�سلطة لإ�س��رائيل� ،أو بالأحرى ،تقوم �إ�سرائيل ب�إعادة اجتياح
ال�ض��فة الغربية بعد انهيار التن�س��يق الأمني ،في مرحلة ما� ،إن ا�شتدت عقوبات �إ�سرائيل تجاه
ال�س��لطة والقيادة الفل�س��طينية .و�إذا كتب لهذا ال�س��يناريو �أن يتحقق ،تبقى خيارات ال�شعب
الفل�سطيني مفتوحة ،و�إن كان على نهايات غير معلومة الآن .فالر�صيد الإ�ستراتيجي لل�شعب
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الفل�س��طيني في ال�ض��فة والقطاع وفي مناطق العام  ،1948هو �أنه �ش��عب على �أر�ضه يقارب
عدده الآن ن�ص��ف ال�س��كان في فل�س��طين االنتدابية .هذا ر�ص��يد مهم وقوة ال ي�ستهان بها.
وتدرك �إ�س��رائيل ذلك جيداً ،وال حل �إ�س��تراتيجي ًا لديها الآن �سوى م�سعى ف�صل الفل�سطينيين
وعزله��م في نظام «�أبارتهايد» جديد .وهكذا ،وفي مفارقة �أخيرة ،نجدهم ي�ؤ�س�س��ون الآن
لم�شروع مقاومة جديد للفل�سطينيين.
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تعقيب أ .قيس عبد الكريم
�إن م�ض��مون الورقة يختلف عما يوحي به العنوان ،لذا �أرى ب�ضرورة تغييره لأنه يخلق العديد
من المالب�سات التي �أ�شار �إليها الدكتور جورج حتى في بداية مداخلته ،ذلك �أنني �أجد نف�سي
متفق ًا في الإطار العام ،ب�ص��رف النظر عن التفا�صيل ،مع ال�سيناريوهات التي يخل�ص �إليها في
ختام ورقته.
ت�ش��كل الورقة م�س��عى ناجح ًا للخروج من كم الفو�ض��ى واالرتباك الهائ��ل اللذين يكتنفان
جدا ًال يدور الآن حول ال�س��لطة الفل�س��طينية وجوهر �أزمتها ،ويعود ه��ذا االرتباك بر�أيي �إلى
�سيف�ضي
الوهم الذي جرى الترويج له فل�س��طيني ًا على م�سار وا�س��ع ،وهو �أن م�سار «�أو�سلو» ُ
�إلى قيام دولة فل�س��طينية ،ت�شكل ال�سلطة نواتها وقاعدتها الرئي�سة ،ومن المنطق �أن يقود هذا
�إلى اال�ستنتاج القائل� :إن لم تتحول ال�سلطة �إلى دولة فال جدوى �إذن من بقائها.
القيادة الفل�س��طينية التي �أبرمت «اتفاق �أو�سلو» كان لها م�صلحة وحاجة للترويج لهذا الوهم؛
من �أجل �إ�ضفاء ال�شرعية الوطنية على هذا االتفاق ،لكن الواقع ال يبرر الوهم ،فـ«اتفاق �أو�سلو»
يتحدث بال �ش��ك ع��ن مرحلة انتقالية لخم�س �س��نوات ،لكن��ه يفتر���ض �أو ًال �أن التمديد لهذه
أمر تلقائي ،وال �شيء يلزم الطرفين ف�أن
المرحلة �إلى �أن تُخت َتم بنجاح بمفاو�ضات الو�ضع الدائم � ٌ
نهاية ال�س��نوات الخم�س تعني نهاية االتفاق ،والتمديد �أي�ض�� ًا ال ي�ضمن �أن تف�ضي هذه المرحلة
�إلى قيام دولة م�س��تقلة ،بل يرهن ذلك بموافقة �إ�س��رائيل .وتط ّلب الأمر انتفا�ضة ثانية ا�ستمرت
�س��نوات بكل ما انطوت عليه من معاناة حتى ت�س�� ّلم �إ�س��رائيل من حيث المبد�أ بحل الدولتين،
لكنه��ا رغ��م ذلك ال تزال تعمل ب�ش��كل محموم لخل��ق وقائع على الأر�ض تجع��ل من الدولة
الفل�سطينية �إذا ما قامت ،مجرد «بانتو�ستان» تهيمن �إ�سرائيل على كل مفاتيح الحياة فيه.
وه��ذا ال يعني بر�أي��ي نهاية حل الدولتين ،فال�ص��راع حول م�ض��مون ح��ل الدولتين ال يزال
مفتوح ًا ومحتدم ًا ،و�أن م�س��ار �أو�س��لو لي�س ال�س��بيل نحو حل هذا ال�ص��راع ا�ستناداً �إلى حل
الدولتين ،بل على العك�س ،ف�إن التحرر من قيود �أو�سلو هو �سبيل الفل�سطينيين نحو قيام دولة
فل�س��طينية م�ستقلة كاملة ال�سيادة في حدود الرابع من حزيران  .1967وفي هذا ال�سياق ف�إنه
من المنطقي ن�شوء ت�سا�ؤل حول دور ال�سلطة الفل�سطينية.
و�إذا �أردنا معالجة هذا الأمر ب�ص��ورة منطقية ،فعلينا النظر �إلى واقع الحال بعيداً عن الأوهام،
ف�ص��حيح �أنه بحوزتنا �س��لطة مجردة من عنا�صر ال�سيادة ،ومكبلة �أي�ض�� ًا بالتزامات ُمجحفة،
لكنها ذات �ص�لاحيات وا�سعة في �إدارة ال�ش���أن الداخلي للمجتمع الفل�سطيني ،و�إذا ما �أردنا
بلورة �إ�س��تراتيجية وطنية فل�س��طينية ت�س��عى فع ً
ال �إلى ا�س��تمرار زيادة كلفة االحتالل ،و�إجبار
- 59 -

�إ�س��رائيل على البحث عن حل �سيا�س��ي ،فعندها من الممكن �أن يكون لل�س��لطة �ض��من هذه
دور ال يقت�ص��ر على التهديد بحلها �أو التحذير من انهيارها ،بل �أن ت�ص��اغ لها
الإ�س��تراتيجية ٌ
وظيفة جديدة تمام ًا ،وهي �إدارة ال�ش�أن الداخلي للمجتمع الفل�سطيني على نحو يعزز قدراته
والمرجح �أن تكون
على ال�صمود ومجابهة تحديات المعركة المتوا�صلة من �أجل اال�ستقالل
ّ
مديدة ،هل هذا ممكن؟ نعم.
ويتطلب ذلك الأمر تحرير ال�س��لطة من االلتزامات المجحفة التي فر�ضت عليها ،خا�صة في
المجالين الأمني واالقت�ص��ادي ،و�أ�ص��بح الآن ممكن ًا بناء غطاء دولي يحمي �سيا�س��ة كهذه،
ويجعل منها واقعية ،ال مرغوبة فقط ،خا�صة في �ضوء االعتراف الأممي بدولة فل�سطين ،وما
يمثله من �إمكانية ا�س��تخدام �أدوات القانون الدولي من جهة ،وفي �ض��وء �إمعان �إ�س��رائيل في
�إدارة الظهر اللتزاماتها بموجب االتفاقات المبرمة من جهة �أخرى.
قد يجادل البع�ض �أن هذا �س��يدفع �إ�س��رائيل للتدخل وحل ال�س��لطة �أو تفكيكها ،هذا ممكن،
لكن��ه لي�س حتمي ًا ،فم��ن الممكن �أي�ض�� ًا �أن يتولد توازن قوى محل��ي و�إقليمي ودولي يردع
�إ�س��رائيل عن �سلوك هذا ال�س��يناريو الكارثي ،وبالتالي �س��يكون ذلك مقدمة �إلى و�ضع ُيملي
�إنهاء االحتالل و�إنفاذ حل الدولتين بما ي�ض��من اال�س��تقالل الفل�س��طيني الناجز ،و�إذا كانت
ورقة الدكتور جورج ال ت�س��تثني هذا االحتمال ،ف�أنا �أعتقد �أنها بحاجة �إلى �إظهاره بو�ضوح
�أكثر وا�ستك�شاف مغزاه وما يترتب عليه من ا�ستنتاجات.
�أما فيما يتعلق بم�س�ألة حق تقرير الم�صير ،ف�أعتقد �أن التطور الذي �أ�شير �إليه في ترجمة مفهوم
حق تقرير الم�صير كما �أظهرته الورقة ،هو في الواقع ال يتعلق بمبدئه من المنظور الفل�سطيني،
وهو ما زال و�س��يبقى ثابت ًا ،وهو حق ال�ش��عب الفل�س��طيني بالتمتع بكامل حقوقه القومية في
وطنه .لكن التطور الذي �أُ�شير �إليه يتعلق بكيفية تنفيذ هذا الحق والو�صول �إليه على مراحل،
وه��ذا لي�س �أمراً ا�س��تثنائي ًا ،فهناك الكثير من الق�ض��ايا القومية التي �ش��هدها تطور التاريخ لم
ُينفذ فيها حق تقرير الم�ص��ير دفع ًة واحدة وبال�شكل المعروف .والق�ضية الفل�سطينية على ما
انطوت عليه من تعقيدات ،الأرجح �أنها لن تُحل ولن ينفذ حق ال�شعب الفل�سطيني في تقرير
الم�صير على �أر�ض الواقع �إال عبر مثل هذه االلتواءات والتعقيدات المتوا�صلة.
ول�س��ت ممن يعتقدون �أن �سبيلها �سالك ومن ال�سهل
و�أخيراً ،بالن�س��بة لمو�ضوع الم�صالحة،
ُ
التغل��ب عليه بما ينطوي عليه من �ص��عوبات و�ألغام ،ب��ل �أرى �أنه لي�س من الواقع �أو المجزي
�سيا�س��ي ًا اعتب��ار هذا الطريق مغلق ًا� ،أو �أنه لن يف�ض��ي �إلى نتيجة ،والنق��اط التي �أثيرت من قبل
الدكتور جورج ك�إ�شارة �إلى �صعوبة �أو ا�ستحالة تنفيذ القاهرة في �أيار  2011كلها لها حلول.
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الجلسة الرابعة عشرة
واقع التجزئة في ضوء سيناريوهات
الحلول السياسية المطروحة
رئيس الجلسة :د .رائد نعيرات عبد اهلل
د .ليلى فرس���خ :التغلب على التشظي الفلس���طيني :الخيارات السياسية
والضرورات الوطنية
تعقيب :د .بشير بشير
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التغ ّلب على التشرذم الفلسطيني
الخيارات السياسية والضرورات الوطنية
د .ليلى فر�سخ

مقدمة

لقد ّ
تجلياته االنق�سام
�شكل واقع الت�شرذم الفل�سطيني م�صدراً للقلق منذ زمن ،وكانت �أو�ضح ّ
بين «فتح» و«حما�س» منذ العام  ،2007الذي تعزز جغرافي ًا ب�س��بب االنف�صال الذي فر�ضته
�إ�س��رائيل بين ال�ض��فة الغربي��ة وقطاع غزة منذ الع��ام  .1991وعلى الرغ��م من المحاوالت
العديدة لتحقيق الم�ص��الحة بين الحزبين ال�سيا�س��يين الرئي�سيين ،ما زالت ال�سلطة الفل�سطينية
متمركزة في رام اهلل ،بينما ت�ستمر «حما�س» في حكم قطاع غزة .ولم ينجح الربيع العربي،
واتفاقي��ات الم�ص��الحة الث�لاث الموقعة بين «حما���س» و«فتح» منذ �أي��ار  ،2011وحرب
�إ�س��رائيل على غزة في ت�شرين الثاني  2012الم�س��ماة «عمود ال�سحاب»؛ في جعل الطرفين
يفيان بوعودهما لإنهاء االنق�سام ال�سيا�سي بينهما.
لقد عزز نجاح «حما�س» في ال�صمود �أمام العدوان الإ�سرائيلي و�إعادة ت�أكيد حق الفل�سطينيين
في المقاومة الم�س��لحة دعم ال�ش��عب الفل�سطيني لها �سيا�س��ي ًا ورفع مكانتها وطني ًا و�إقليمي ًا.
وقد �أكدت زيارة خالد م�شعل التاريخية �إلى القطاع في كانون الأول � 2012صعوده باعتباره
الوج��ه الجديد للحرك��ة الوطنية الفل�س��طينية ،ولكنها لم تنجح حت��ى الآن في جعل «فتح»
تجل�س مع «حما�س» لتحديد �شروط المرحلة ال�سيا�سية الجديدة.
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�إن الت�ش��رذم الفل�سطيني لي�س مح�ص��وراً فقط في مجال القيادة ال�سيا�سية ،ولكنه تعزز �أي�ض ًا
جغرافي ًا واجتماعي ًا منذ توقيع اتفاقيات �أو�س��لو في العام  ،1993فالفل�س��طينيون في ال�ضفة
مق�سمون جغرافي ًا من خالل  99حاجزاً ع�سكرياً ،ومح�صورون في �أكثر من ثماني
الغربية ّ
1
محميات �س��كانية �شبيهة ببانتو�س��تانات جنوب �إفريقيا التاريخية  .و�سكان ال�ضفة الغربية
ال ي�س��تطيعون الو�ص��ول �إلى غزة منذ وقوعها تحت الح�ص��ار الع��ام  ،2006والمواطنون
الفل�س��طينيون ف��ي �إ�س��رائيل ممنوعون م��ن التواجد ف��ي المناطق المحتل��ة والحفاظ على
الرواب��ط االقت�ص��ادية معها ،وهي الروابط الت��ي كانت قد نمت بي��ن  1970و� ،1990أما
عالقتهم بالالجئين الفل�س��طينيين في الأردن ولبنان و�س��وريا فتقت�صر على و�سائل االت�صال
االجتماع��ي� ،إذا توفرت� .أما الفل�س��طينيون في ال�ش��تات� ،س��واء في �أوروب��ا �أو الواليات
المتحدة �أو العالم العربي ،ف�إنهم يحافظون على عالقتهم بفل�س��طين من خالل �أن�ش��طتهم،
مع �أنهم في الغالب �ص��امتون� .أما �سيا�س��ي ًا ف�إن مجموعات الناخبين الفل�سطينيين المتعددة
لم يكن لها �ص��وت م�س��موع ب�ش��كل جماعي منذ االجتم��اع الأخي��ر للمجل�س الوطني
الفل�سطيني في العام .1988
ف��ي �ض��وء هذا الواقع الم�س��تمر تحاول ه��ذه الورقة �أن تبح��ث في نوع الحلول ال�سيا�س��ية
المطلوبة لتجاوز هذا الت�ش��تت ال�سيا�س��ي والجغرافي ،و�س��تحلل ال�س��يناريوهات ال�سيا�سية
المختلفة المطروحة لحل ال�ص��راع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،و�أيها الأقدر على حماية حقوق
ال�شعب الفل�سطيني ووحدته ،و�ستركز على ثالثة خيارات رئي�سية هي :حل الدولتين؛ وفكرة
�إقامة دولة �إ�سالمية؛ و�إقامة دولة ديمقراطية في فل�سطين.
الخيار الأول تبنته منظمة التحرير الفل�س��طينية في �إعالن اال�س��تقالل العام  ،1988و�صودق
عليه دولي ًا بقبول دولة فل�سطين على حدود العام  ،1967كدولة «مراقب» غير ع�ضو في الأمم
المتحدة في  29ت�ش��رين الثاني  .2012الخيار الثاني كان �ش��عاراً �أعلنته «حما�س» وبع�ض
الف�ص��ائل الإ�سالمية مثل الجهاد الإ�س�لامي� .أما الخيار الثالث فهو فكرة تعود جذورها �إلى
�أدبيات «فتح» والجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين منذ العام  ،1969وتم تبنيها ر�سمي ًا من
قبل المجل�س الوطني الفل�س��طيني في العام  ،19712وظل هذا هو البرنامج ال�سيا�سي لمنظمة
التحرير حتى العام  1988ثم توقيع اتفاقيات �أو�سلو في العام .1993
م��ن المهم مالحظة �أن��ه كان هناك دائم ًا توتر عميق بين هذه الخيارات ال�سيا�س��ية الرئي�س��ية
1

فر�سخ ،ليلى« .اال�ستقالل ،الكانتونات �أو البانتو�ستانات :الدولة الفل�سطينية �إلى �أين؟»� ،صحيفة ال�شرق الأو�سط،
المجلد  ،159العدد  ،2ربيع � ،2005ص .245 - 230

2

فر�سخ ،ليلى« .حل الدولة الواحدة وال�صراع الإ�سرائيلي -الفل�سطيني :التحديات والتطلعات الفل�سطينية»� ،صحيفة
ال�شرق الأو�سط ،المجلد  64العدد � ،1شتاء � ،2011ص .45 - 20
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الثالثة ،وهو توتر ينبع لي�س فقط من ادعاءات كل منها ب�أنها الأف�ض��ل لحماية حقوق ال�شعب
الفل�س��طيني والأكثر تمثي� ً
لا لتجمعات الناخبي��ن الفل�س��طينيين المختلفة ،و�إنما ينبع �أي�ض�� ًا
م��ن ادعاء كل منها الجمع بين التم�س��ك بالثوابت الوطنية الفل�س��طينية والواقعية ال�سيا�س��ية.
والواقعية ال�سيا�سية يق�صد بها في الغالب الحاجة �إلى الأخذ باالعتبار طبيعة الإجماع الدولي
والأطر القانونية المتوفرة لحل ال�صراع� ،إ�ضافة �إلى �شرا�سة القوة والقمع الإ�سرائيليين.
وفي هذا المجال تبقى الم�ش��كلة ،مع ذلك ،هي :ما هي الحقوق التي لها الأولوية في �سبيل
حماي��ة كل الحقوق الأخرى ،مع الإبقاء على الواقعية ال�سيا�س��ية :هل يتقدم حق العودة على
الحق في دولة م�س��تقلة؟ �أو يتق��دم الحق في الدولة على حق��وق المواطنين؟ وما هي �أولوية
المواطنين المحرومين من دولة في داخل المناطق المحتلة مقابل حقوق الفل�سطينيين الذين
يعي�شون في فل�سطين � 1948أو في ال�شتات؟ لقد جادل القادة ال�سيا�سيون الفل�سطينيون كثيراً
ب�أن اكت�ش��اف �أي من الخي��ارات يمكن �أن يحمي حقوق الفل�س��طينيين ووحدتهم ب�ش��كل
�أف�ض��ل ال يمكن �أن يتم من خالل اعتبارات اختالل ميزان القوة �أو الواقعية ال�سيا�س��ية �أو واقع
االنق�سام .مع ذلك ف�إن و�ضع الق�ضية الفل�سطينية الآن يك�شف �أن تحقيق الوحدة الفل�سطينية
و�إحقاق الحقوق الفل�سطينية يجب �أال يكون رهينة للواقعية ال�سيا�سية.
�إن الفر�ض��ية الرئي�سية في هذه الورقة هي �أن حل الدولة الواحدة هو الأكثر قدرة على توحيد
الج�سم ال�سيا�سي الفل�س��طيني ،وكذلك على حماية الحقوق الفل�سطينية .وهو كذلك الحل
الأكث��ر �إمكاني��ة للتحقيق واقعي ًا ،و�إن يكن على المدى البعي��د ،وهو حل يلغي حل الدولتين
الذي طالما اع ُتبر واقعي ًا من الناحية ال�سيا�سية ولكن ثبت �أنه م�ستحيل واقعي ًا ،كما �أنه يتجاوز
فكرة خيار الدولة الإ�سالمية الذي يبقى �شعاراً لم يحدد الداعون له محتواه الفعلي ،الذي من
المرجح �أن تت�ضاءل �آفاقه بدل �أن تتعزز في ظل الربيع العربي.
م��ع ذلك ،ف�إن التحدي��ات التي تواجه حل الدولة الواحدة ،من وجهة النظر الفل�س��طينية ،ال
ي�س��تهان بها .ومع �أن منظمة التحرير الفل�س��طينية قد تم�س��كت بهذا الحل تاريخي ًا� ،إال �أنها
كثيراً ما ا�س��تخدمته ك�ش��عار ولي�س كبرنامج �سيا�سي وا�ض��ح� .إن العودة �إلى تبني هذا الخيار
الآن كبرنامج �سيا�س��ي يتطلب �إعادة التفكير في الكفاح الفل�س��طيني من �أجل تقرير الم�ص��ير
بطرق جديدة ،وب�ش��كل� ،أكثر تحديداً ،يتطلب من الحركة الوطنية الفل�سطينية وقيادتها نقل
ال�صراع من التوجه �إلى �إن�شاء دولة فل�سطينية م�ستقلة �إلى التركيز على تحقيق حقوق مت�ساوية
�ض��من فل�س��طين التاريخي��ة .مع ذلك ف���إن التخل�ص من �ص��يغة الدولة الفل�س��طينية كهدف
و�إ�ستراتيجية لل�صراع الفل�سطيني في �سبيل تقرير الم�صير لي�س مهمة �سهلة ،وذلك لأن جميع
الف�ص��ائل الفل�س��طينية اليوم ت�س��تمر في التم�سك به� ،س��واء كانت «فتح» �أو ف�ص��ائل الي�سار
(الجبهة ال�ش��عبية لتحرير فل�س��طين ،والجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين ،وحزب ال�شعب
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الفل�سطيني) و«حما�س» ،3كما �أنه يتمتع بموافقة المجتمع الدولي والنظام القانوني الدولي.
�إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن تبني حل الدولة الواحدة الآن يتطلب �صياغة �إ�ستراتيجية �سيا�سية وقانونية
جديدة لحماية الحقوق الفل�سطينية� ،إذ �إنه يتطلب التعامل مع ق�ضايا �صعبة فيما يتعلق ب�شكل
الدولة ود�س��تورها و�أ�س�س��ها الديمقراطية وكيفية التعامل مع الم�س���ألة اليهودية (�أي الحقوق
الفردية والجماعية لليهود داخل دولة واحدة في فل�س��طين) ،بطرق �أكثر عمق ًا مما كان عليه
الحال تاريخي ًا.

حل الدولتين :الواقعية ال�سيا�سية والحقوق الفل�سطينية
لقد تم ت�ص��وير حل الدولتين لل�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي على �أنه الحل ال�سيا�سي الواقعي
الوحيد ،الحل الذي تم تكري�س��ه �ض��من الإط��ار القانوني الدولي وف��ي االعتبارات الواقعية
ال�سيا�س��ية .وفي الواقع ف�إن فكرة تق�سيم فل�س��طين �إلى دولتين تقوم على قرار الأمم المتحدة
رقم  181ال�صادر العام  ،1947الذي وفر الأ�سا�س القانوني لإعطاء ال�شرعية لدولة �إ�سرائيل،
وكذلك لدولة فل�سطين التي �أعلنها المجل�س الوطني الفل�سطيني في العام  ،1988وقُبلت في
الأمم المتحدة كدولة «مراقب» غير ع�ض��و في العام  .2012ومن وجهة النظر الفل�س��طينية
ف�إن فكرة الدولة الفل�سطينية قد ا�ستغرقت �سنوات لتتقبلها غالبية ال�شعب الفل�سطيني باعتبارها
ال قاب ً
ح ً
ال للتحقيق عملي ًا ووفي ًا للحقوق الفل�سطينية.
لقد كان �إن�شاء دولة فل�سطينية الو�سيلة التي �سعت من خاللها قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية
منذ العام  1974للت�أكيد على حق الفل�س��طينيين في تقرير الم�صير والعودة عقب حرب العام
 .1967ومع �أن منظمة التحرير الفل�س��طينية الممثل ال�سيا�س��ي الرئي�س��ي للفل�س��طينيين قد
حددت هدفها بالأ�س��ا�س في العام  1964بتحرير كامل فل�س��طين ،وفي العام  1971ب�إن�ش��اء
دولة ديمقراطية لكل مواطنيها (م�س��لمين وم�س��يحيين ويهود)� ،إال �أنها واقعي ًا قد تخلت عن
هذه الفكرة لأ�س��باب �سيا�سية متعددة ،4ففي العام  ،1974في الدورة الثانية ع�شرة للمجل�س
الوطني الفل�س��طيني� ،أعلنت المنظمة ر�س��مي ًا �أن هدفها لي�س فقط التحرير �أو العودة ،ولكن
�أي�ض�� ًا «�إن�ش��اء نظام وطني منا�ض��ل وم�س��تقل في كل جزء يتم تحريره من فل�سطين� ...سلطة
فل�سطينية تكمل م�سيرة التحرير وتقيم دولة فل�سطينية ديمقراطية».5
لق��د �أدت فك��رة الدولة الفل�س��طينية �أربع وظائف في ال�ص��راع ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني لي�س
من ال�س��هل اال�س��تهانة بها :فهي �أو ًال �أ�ص��بحت الو�س��يلة لت�أكيد حق الفل�س��طينيين في تقرير
3

انظر مقابلة خالد م�شعل مع مجلة الدرا�سات الفل�سطينية  ،3/37ربيع � ،2008ص .73-59

4

فر�سخ.2011 ،

5

انظر :قرارات المجل�س الوطني الفل�سطيني الثاني ع�شر ،حزيران .1974
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الم�ص��ير في �س��ياق تاريخي �أعطيت الأولوية ل�س��يادة الدول على حقوق الإن�سان ،حيث ال
يمكن للأفراد الح�ص��ول على الحماية دون االنتماء �إلى دولة وطنية .لقد كانت �إقامة الدولة
الفل�س��طينية الم�شروع الذي �س��عى عرفات من خالله �إلى �ص��يانة وحدة ال�شعب الفل�سطيني
والدفاع عن حقوقه في �ض��وء قرار الأمم المتحدة رقم  ،242الذي خال من ذكر �أي وجود
للق�ض��ية الفل�سطينية ،هذا القرار الذي �شكل الأ�س��ا�س لكل مبادرات ال�سالم في المنطقة منذ
حرب العام  1967لم يعترف بقرار الأمم المتحدة رقم  ،181كما لم ي�ش��ر �إلى الفل�سطينيين
باال�س��م ،بل �أ�ش��ار �إليهم بب�ساطة كالجئين بحاجة �إلى حل �إن�س��اني ،ولي�س بو�صفهم جماعة
وطنية تخو�ض �صراع ًا من �أجل التحرر الوطني.
ثاني ًا ،وفرت فكرة الدولة الفل�س��طينية ،برغم عدم و�ض��وح حدوده��ا ،الإطار الالزم لتنظيم
المقاومة الفل�سطينية .لقد عملت قيادة منظمة التحرير منذ العام  1968على �إن�شاء م�ؤ�س�سات
الدولة الفل�س��طينية قب��ل تحقيقها جغرافي�� ًا ،6وقد عملت المنظمة ،بم�ؤ�س�س��اتها ال�سيا�س��ية
المختلفة ،وبنيتها االنتخابية وخدماتها االقت�ص��ادية ،بو�ص��فها دول��ة في المنفى .وقد وجد
المقاتلون في لبنان والأردن في ال�ستينيات وال�سبعينيات ،وكذلك المقاومة في ال�ضفة وغزة،
الم َع ِّبر ال�سيا�س��ي عنهم وحاميتهم ،ومن خالل الحلم بالدولة الفل�سطينية،
في منظمة التحرير ُ
و�إن كانت غير وا�ضحة المعالم ،وجدوا غايتهم ومعنى ن�ضالهم من �أجل العودة.
ثالث ًا� ،أ�ص��بحت الدولة الفل�س��طينية الو�سيلة لإحقاق الحقوق الفل�س��طينية ،بما في ذلك حق
الع��ودة ،والحقوق ال�سيا�س��ية ف��ي المواطنة التي حرم منها الفل�س��طينيون في ال�ض��فة الغربية
وقطاع غزة ،وكذلك في العالم العربي ،والحقوق االقت�صادية في النمو والتطور .وفي حين
�أن م�ش��روع الدولة كان ال بد من �أن يقوم على الم�س��اومة على الحق في الأر�ض ،و�س��وف
يكون عاجزاً عن تحقيق العدالة الكاملة للفل�س��طينيين الذين عانوا من النكبة والنك�س��ة ،ف�إن
فكرة الدولة على جزء من فل�س��طين ت�ضمن ال�سيادة الفل�س��طينية عليها .هذه ال�سيادة ال تزال
تعتب��ر لدى العديد منه��م �أمراً جوهري ًا لأنها وفرت الو�س��يلة لتجميع كل الالجئين ،ولو على
ج��زء من فل�س��طين التاريخية ،بما يحمي المواطنين الفل�س��طينيين ،ويجعلهم م�س��تقلين عن
�سطوة الدول العربية و�أن يعي�شوا بكرامة ،ولو بعدالة منقو�صة.
رابع ًا ،لقد �أ�ص��بحت فكرة الدولة الفل�سطينية الثمن الذي يقب�ضه الفل�سطينيون مقابل الم�ساومة
على فل�س��طين التاريخية مع �إ�س��رائيل ،لقد كانت العملة الوحيدة التي ي�س��تطيع الفل�س��طينيون
ا�س��تخدامها في النظام العالمي الذي يدعم حق الأمم ،ولي�س الأفراد ،بتقرير الم�ص��ير ،والذي
�أعلن �أن الحل الوحيد لل�صراع العربي الإ�سرائيلي هو التق�سيم .في العام � 1988أعلنت منظمة
6

�صايغ ،يزيد .الكفاح الم�سلح والبحث عن الدولة :الحركة الوطنية الفل�سطينية� ،1993 - 1949 ،أك�سفورد :مطبعة
جامعة �أك�سفورد.1997 ،

- 67 -

التحرير الفل�س��طينية قبولها ر�س��مي ًا بق��راري الأمم المتحدة رق��م  242و ،181وبالتالي قبول
«مبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم» وحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لل�صراع العربي الإ�سرائيلي،
وقد �أ�صدر المجل�س الوطني قرار اال�ستقالل ،معبراً بهذا عن قراره بالتج�سيد الجغرافي للدولة
التي بنتها منظمة التحرير في المنفى على مدى ع�شرين عام ًا ،والتعاي�ش ب�سالم مع �إ�سرائيل.
لقد نتج عن اتفاقيات �أو�سلو و�إقامة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على جزء من فل�سطين اعتراف
�إ�سرائيل بالوجود القومي الفل�سطيني وعودة جزء من القيادة من المنفى �إلى جزء من فل�سطين.
ولكن الع�شرين عام ًا تقريب ًا التي م�ضت منذ �أو�سلو �أثبتت �أن حل الدولتين �إ�شكالي �أخالقي ًا من
وجهة نظر فل�سطينية ،وم�ستحيل التطبيق �سيا�سي ًا من وجهة نظر عملية.
لقد ق�س��مت اتفاقيات �أو�سلو ال�شعب الفل�س��طيني من خالل �إعادة ت�صوير الم�شكلة الفل�سطينية
باعتبارها مح�ص��ورة في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وا�ستثنت الفل�سطينيين داخل �إ�سرائيل �أو في
ال�شتات .م�ؤ�س�ساتي ًا �أعلت من �ش�أن ال�سلطة الفل�سطينية على ح�ساب منظمة التحرير الفل�سطينية
والمجل�س الوطني الفل�سطيني الأ�شمل تمثي ً
ال للفل�سطينيين ،و�سيا�سي ًا �أثبتت �أنها نخبوية و�إق�صائية
وت�سير على نهج الليبرالية الجديدة .لقد �ضحت بحق الفل�سطينيين في العودة وبوحدتهم مقابل
الواقعية ال�سيا�سية ووعد باال�ستقالل وال�سيادة .وقد خلقت عملي ًا بانتو�ستانات غير قابلة للحياة
اقت�صادي ًا وغير مت�صلة جغرافي ًا وعاجزة عن �أن ت�صبح دولة ذات �سيادة.

الدولة الإ�سالمية
لق��د �أدى ظه��ور «حما�س» في كانون الأول العام � 1987إلى بزوغ فكرة الدولة الإ�س�لامية
كو�س��يلة لحماية الحقوق الفل�سطينية وكبديل �أكثر �ش��رعية عن التق�سيم ،وكانت حجة قيادة
«حما���س» �أن هذه الدولة �س��تكون �أكث��ر تناغم ًا مع ثقاف��ة ومعتقدات الغالبي��ة العظمى من
الفل�س��طينيين .وتعتبر «حما�س» والجهاد الإ�س�لامي فل�سطين �أر�ض وقف ال يجوز امتالكها
�أو الم�ساومة عليها ،ويرون �أن مهمتهما هي تحرير فل�سطين من البحر �إلى النهر.
ولك��ن يج��ب مالحظ��ة �أن فكرة الدولة الإ�س�لامية لي�س��ت الفك��رة المركزي��ة في خطاب
«حما�س» ،فقد ركزت �أكثر على مقاومة االحتالل الإ�سرائيلي و�أ�سلمة المجتمع الفل�سطيني.
وعل��ى غ��رار النهج الفكري للإخوان الم�س��لمين في دول �أخرى ترى «حما�س» �أن �أ�س��لمة
المجتمع هي المقدمة ال�ض��رورية لقيام �أية دولة �إ�سالمية ،والو�سيلة الوحيدة لتحديد �شكلها.
لقد بقيت ت�ص��ريحات «حما�س» وكتاباتها حول فل�س��طين كدولة �إ�س�لامية غائمة ،كما هو
حال كتابات الجهاد الإ�س�لامي حول المو�ض��وعُ .يفهم عن مثل هذه الدولة الإ�سالمية �أنها
�س��تتوافق مع التراث الإ�س�لامي وتطبق ال�ش��ريعة وتكون جزءاً من مجتمع �سيا�س��ي �إ�سالمي
�أو�سع ،وهو الأمة ،وهذه كلها مفاهيم لم يتم طرحها ب�شكل وا�ضح.
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م��ع ذلك فقد �أثبتت تجربة ال�س��نوات الع�ش��ر الما�ض��ية �أن «حما�س» قد تو�ص��لت �إلى قبول
التق�س��يم كحل لل�ص��راع مع �إ�س��رائيل (�أو هدنة) على المدى المتو�سط ،فقد قبل خالد م�شعل
م�ش��روع الأم��م المتحدة والإعالن عن دولة فل�س��طينية .وقد ك�ش��فت تجربة «حما�س» في
الحكم في غزة منذ العام  2007الرغبة في الحكم وال�سيطرة على ح�ساب الم�صالحة وتحرير
كام��ل التراب الفل�س��طيني .ومع �أن «حما���س» لم تقل �أبداً �أن غزة تح��ت حكمها هي دولة
�إ�س�لامية� ،إال �أن تجربتها منذ العام  2007تعطينا لمحة عما �س��تكون عليه الدولة الإ�س�لامية.
وت�شهد ال�سنوات ال�ست الما�ضية على قدرة «حما�س» على الحكم وتحقيق الأمن واال�ستقرار
الداخليين ولو بيد من حديد ،كما �أظهرت قدرتها على ال�صمود في وجه الح�صار الإ�سرائيلي
والتزامها بالمقاومة الم�سلحة .وقد نجحت «حما�س» في تثبيت �أ�س�س حكومة فاعلة ،تفر�ض
وتطوع المجموعات الم�سلحة الأخرى.
ال�ض��رائب وت�س��و�س النا�س وت�س��يطر على الحدود
ّ
وفيم��ا عدا مطالبتها لل�ش��عب بالتزام ال�س��لوك الإ�س�لامي� ،إال �أن حكوم��ة «حما�س» ال تبدو
مختلف��ة كثيراً ع��ن حكومة عبا�س في رام اهلل �أو �أي نظام �آخر في الوطن العربي ،فت�ش��ريعاتها
لي�ست �أكثر �إ�سالمية �أو ديمقراطية من تلك الموجودة في رام اهلل �أو حتى عمان.
بعد �أن قلنا ذلك كله ،ف�إن فكرة الدولة الإ�س�لامية من المرجح �أن ت�ستثني بع�ض الفل�سطينيين
بدل �أن ت�ض��م كل �أولئك الراغبين في العودة �أو الذين يعي�ش��ون في فل�س��طين ،فهي لن تعامل
الم�س��يحيين الفل�س��طينيين� ،س��واء في فل�س��طين �أو خارجها ،كمواطنين على قدم الم�ساواة،
و�س��وف ت�س��تثني اليهود ،رغم �أن «حما���س» قالت ،كما يقول ميثاق منظم��ة التحرير� ،إنها
�س��تقبل ب��كل اليه��ود الذين هاج��روا �إلى فل�س��طين قبل الع��ام « .1947حما�س» �س��تتقبل
الم�س��يحيين واليهود ك�أهل ذمة ،وبذلك تقدم لهم الحماية ولكن لي�س الم�س��اواة ال�سيا�س��ية
(�أي �أنهم لن ي�ستطيعوا الم�شاركة في الحكم �أو الت�شريع) .مفهومي ًا و�أخالقي ًا ف�إن دولة تقوم
على �أ�س��ا�س االنتماء الديني �ستقوم حتم ًا على التمييز �ضد كل من لي�سوا م�سلمين ،و�ست�ضحي
بالحقوق المدنية وحقوق الأقليات.7

حل الدولة الواحدة
يبقى حل الدولة الواحدة هو الحل الأف�ضل من �أجل حماية حقوق الفل�سطينيين والحفاظ على
وحدته��م ،فمن وجهة نظر �أخالقية تعتبر فكرة الدولة الواح��دة �أرقى من حل الدولتين ،لأنها
ت�سمح ب�إحياء مفهوم ال�سلطة ال�شعبية التي ترتبط بحق ال�سكان الأ�صليين للبالد ،كما �أنها م�ؤهلة
�أكثر لإحقاق الحقوق الفل�سطينية ال�سيا�سية والمدنية �أكثر من حل الدولتين �أو الدولة الإ�سالمية،
7

عدلت
ال يزال بالإمكان ر�ؤية �إلى كيف �ستتطور «حما�س» لتقترب من الأحزاب الإ�سالمية في م�صر وتون�س ،التي ّ
حتى الآن كثيراً من موقفها تجاه دور الأقليات في مجتمعاتها .هذه الأحزاب تتحدث عن �إقامة دولة �إ�سالمية �أقل
مما تحدث عن �إقامة مجتمع �إ�سالمي بحكومات ديمقراطية خا�ضعة للم�ساءلة.
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فه��ي تقر وتحمي حق الع��ودة كما ين�ص عليه قرار الجمعية العام��ة للأمم المتحدة رقم ،194
الذي ي�سمح لالجئين الفل�سطينيين ون�سلهم بالعودة �إلى �أر�ضهم .8كما �أنها تدخل الفل�سطينيين
داخل �إ�س��رائيل �إلى المعادلة ال�سيا�س��ية التي ا�س��تثنتهم منها �أو�س��لو ،بينما ت�ضمن وحدة ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة .وبح�سب عمر برغوثي ،يوفر حل الدولة الواحدة عدالة ن�سبية� ،إذ يمكن
ال�ض��حايا من العي�ش مع م�ض��طهديهم على �أ�سا�س من الم�س��اواة ،برغم الظلم الما�ضي .9وهي
ت�أخذ باالعتبار اليهود الذين يعي�ش��ون في البالد وتعر�ض عليهم الم�ص��الحة ،لي�س على �أ�س��ا�س
التق�سيم ،بل على �أ�سا�س المبادئ العالمية في الم�ساواة ال�سيا�سية والحقوق المدنية للجميع.
مع ذلك ف�إن تحديد �شكل الدولة الواحدة ،ناهيك عن د�ستورها ،لم يكن �أمراً �سه ً
ال ،وهذا يعود
ب�ش��كل رئي�س��ي �إلى �أن دعاة الدولة الواحدة لم يتفقوا ولم ُيجروا نقا�ش ًا مجتمعي ًا حول كيفية
التوفيق بين حقوق الأفراد والحقوق الوطنية �ض��من ج�س��م �سيا�سي واحد ،ي�ضم الفل�سطينيين
والإ�س��رائيليين ،وبكلمات �أخرى :كيف يمكن حماية الحقوق ال�سيا�س��ية للمواطنين الأفراد
بالتمثيل والم�ساواة والتوفيق بينها وبين حقوقهم الجماعية بالتحدث بلغتهم وحماية ثقافتهم
واعتب��ار �أنف�س��هم قومية يحكمها �أنا���س منهم؟� .إن دع��اة الدولة الواحدة يفك��رون بالعادة
ب�أح��د نموذجين� :إما دولة علماني��ة ديمقراطية؛ �أو دولة ثنائية القومية .الأولى تعطي الأولوية
للحقوق الفردية على الحقوق الجماعية ،تاركة للترتيبات الد�ستورية الف�صل في الو�سائل التي
يتم من خاللها حماية حقوق كل جماعة ،10وهذا النموذج يختلف عن �شعار منظمة التحرير
الفل�سطينية قبل العام  1988من حيث �أنه ي�ؤكد على علمانية الدولة (فبرنامج المجل�س الوطني
لع��ام  1971يتكلم ع��ن دولة ديمقراطية ولي�س ع��ن دولة علمانية) ،ومع ذل��ك ف�إنه مثل هذا
البرنامج يعلن �أن قومية هذه الدولة هي فل�سطينية عربية� .أما دعاة الدولة ثنائية القومية بالمقابل
ف�إنهم يت�ص��ورون دولة على غرار بلجيكا �أو �سوي�س��را ،ويتخيلون دولة فيدرالية �أو كونفدرالية
تحمي الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والثقافية الإ�سرائيلية والفل�سطينية ،وتمنحها حكم ًا ذاتي ًا في �إطار
دولة ثنائية القومية (الدفاع ،ال�سيا�س��ة الخارجية� ،سيا�س��ات منف�صلة ،حكومة محلية و�سيا�سة
�ضريبية) .هي دولة معادية لل�صهيونية ولكنها لي�ست معادية لليهود �أو الإ�سرائيليين.
وعل��ى الرغ��م من جاذبية الدولة الواحدة� ،إال �أنه ال يبدو وا�ض��ح ًا �أنه يمك��ن تبنيها كبرنامج
8

ح�سب التقديرات الر�سمية ،ف�إن هناك  6.8مليون الجئ فل�سطيني ممن هربت عائالتهم �أو طردت من ديارها في
العام  ،1948منهم  4.3مليون الجئ م�سجلين لدى وكالة غوث وت�شغيل الالجئين (الأونروا) :بديل ،ا�ستطالع عن
الالجئين الفل�سطينيين والنازحين داخلي ًا  ،2005 – 2004بيت لحم .2006
http://www.badil.org/Refugees/facts&figures.htm

9

البرغوثي ،عمر« .الدولة الديمقراطية العلمانية هي الحل الوحيد الممكن والمثالي» ،مجلة الدرا�سات الفل�سطينية،
 ،76خريف � ،2008ص ( ،18025عربي).

10

البرغوثي ،عمر .مجلة الدرا�سات الفل�سطينية� ،ص ( ،25-8عربي).
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�سيا�س��ي وا�ض��ح ،فلكي ت�صبح �أداة في الكفاح الفل�س��طيني يجب �أن تحقق الوظائف الأربع
الرئي�س��ية التي �أ ّداها برنامج الدولة الم�س��تقلة حتى الآن ،ويج��ب �أن تتحول من فكرة مثالية
�إلى برنامج �سيا�سي متما�سك قادر على ح�شد ال�شعب الفل�سطيني وم�ؤيديه ،وحماية الحقوق
ال�سيا�س��ية الفل�س��طينية ،وطرح �إ�ستراتيجيات �سيا�سية وقانونية ت�س��تطيع �أن تتجاوز الإجماع
القانوني الدولي على فكرة التق�س��يم .وبمعنى ما فهذه الفكرة لم تكن �أبداً في و�ضع ي�ؤهلها
لفعل ذلك كله ،خ�صو�ص ًا و�أن حل الدولتين قدر ُج ّرب وف�شل.

التمثيل الفل�سطيني والتعبئة
من حيث التعبئة فقد كان هناك ن�ش��اط متزايد في �س��بيل فكرة الدولة الواحدة بين التجمعات
الفل�سطينية الأربعة الرئي�سية ،ولو بدرجات مختلفة ،وهو ن�شاط تنامى منذ العام  2000نتيجة
للإحباط من عملية �أو�س��لو والت�ش��ظي الذي نتج عنها ،والخ�ش��ية من �أن تكون مفاو�ض��ات
«كام��ب ديفيد» في العام  2000قد خاطرت بالم�س��اومة على ح��ق العودة ،وكذلك نتيجة
للعنف الإ�س��رائيلي في مواجهة االنتفا�ضة الثانية .وقد كان هذا الن�شاط في الأغلب المركزي ًا
وبال قيادة� ،إ�ض��افة �إلى مرونته و�شعبيته ،وهو ي�سعى �إلى الت�شكيك في ت�صوير �أو�سلو لل�صراع
وك�أنه بين قوتين قوميتين مت�ساويتين وهويتين محددتين يجب الف�صل بينهما ،وبد ًال من ذلك
ي�س��عى �إلى �إعادة و�ضع ال�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني في �إطار ا�ستعماري كما كان يو�صف
تاريخي ًا من قبل الحركة الوطنية الفل�س��طينية (انظر ميثاق منظمة التحرير) ،ولكن هذه المرة
بالقيا�س على نظام الف�صل العن�صري في جنوب �إفريقيا.
ويحاج��ج الداعمون للدولة الواحدة ب�أن �إ�س��رائيل دولة ف�ص��ل عن�ص��ري يجب �أن تخ�ض��ع
للمحا�س��بة م��ن القانون الدول��ي و�أن تجري مقاطعتها� ،إلى �أن تفكك �سيا�س��اتها العن�ص��رية
واال�ستعمارية ،بل و�أكثر من ذلك ف�إنهم ي�ضعون حملتهم وكفاحهم في �إطار الكفاح من �أجل
الحقوق ال�سيا�س��ية ،ولي���س من �أجل الدولة بحد ذاتها ،وفي هاتي��ن المقاربتين ف�إن طرحهم
يختلف عن ميثاق منظمة التحرير الفل�سطينية ما قبل العام .1988

الالجئون
يمث��ل الالجئون �أكبر مجموعة منا�ص��رين للحركة الداعية للدولة الواحدة ،والأعلى �ص��وت ًا
بينه��م هم الالجئون في لبنان و�س��وريا والأردن ،وغالب ًا ما تطرح فك��رة الدولة الواحدة في
حمالتهم الفعلية باعتبارها الو�س��يلة الوحيدة لتطبيق حق العودة ،11وهي تنطلق من القواعد
ال�شعبية ،وتُعنى بفتح الآفاق �أمام التمثيل ال�شعبي� .إن هذه الحمالت ت�سعى لتجاوز الأحزاب
11

انظر على �سبيل المثال :الهيئة التي �أن�شئت حديث ًا في لبنان تحت ا�سم «تحالف الدفاع عن الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية»
(الثوابت الفل�سطينية).
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ال�سيا�س��ية الجامدة وتركز على الالجئين كمواطنين .لقد �أطلق عدد من المبادرات في لبنان
على يد منظمات تطوعية ون�شطاء �سيا�سيين ي�سعون �إلى تعزيز الروابط بين الالجئين من خالل
التغل��ب على العوائ��ق الجغرافية ،12ومع ذلك فق��د كان ت�أثيرها على القي��ادة محدوداً ،لأن
الالجئي��ن بعيدون كل البع��د من �أن يكونوا جمه��وراً موحداً تحت قي��ادة واحدة كما كان
الو�ضع في ال�سبعينيات.

ال�شتات
لقد كان الفل�س��طينيون الذين يعي�ش��ون في الغرب ،من ن�ش��طاء وطالب و�أكاديميين ،الأعلى
�ص��وت ًا في الدعوة �إلى حل الدولة الواحدة ،ولعل �إدوارد �س��عيد هو ال�شخ�ص��ية التي يتذكرها
فل�س��طينيو ال�ش��تات �أكثر من غيرها كداعية لحل الدولة الواحدة في الت�سعينيات ،ومنذ ذلك
الحين قام العديد منهم بتطوير النقا�ش وو�ص��ل �ص��وتهم �إلى جمهور �أو�س��ع في جميع �أنحاء
العالم .لقد كان �أهم عمل م�ؤ�س�ستي �شعبي في �سبيل حل الدولة الواحدة بين الطالب والن�شطاء
في المملكة المتحدة وكندا ،وهو يتزايد في �أوروبا القارية ،وبعدها الواليات المتحدة.
واقتداء بنموذج الحركة المناه�ض��ة للف�ص��ل العن�ص��ري في جنوب �إفريقيا ،فقد اعتمد ه�ؤالء
الن�ش��طاء على ثالث �إ�س��تراتيجيات تعتبر مركزية في �أية حركة ناجحة للدعوة �إلى حل الدولة
الواحدة� :أو ًال ،ي�ؤكدون على ما يرونه طبيعة «الف�ص��ل العن�ص��ري» للحكم الإ�س��رائيلي من
�أج��ل �إظهار �أن ح��ل الدولة الواح��دة هو المخرج الوحيد من الو�ض��ع الراهن من ال�س��لب
وعدم الم�س��اواة؛ وثاني ًا ،يقوم عملهم على مبادرات م�شتركة ت�ضم يهوداً و�إ�سرائيليين وعرب ًا
وفل�س��طينيين ،وبهذا ف�إنهم يظهرون �أهمية الو�ص��ول �إلى الجانب الآخر� ،سواء كان �إ�سرائيلي ًا
�أو عربي ًا �أو غربي ًا ،وجدوى مثل هذا التوا�ص��ل ما �إن تكون خارج المناطق المحتلة؛ وثالث ًا،
يعتم��دون عل��ى حملة ع�ص��يان مدني ،فاالعت�ص��امات الطالبي��ة في العديد م��ن الجامعات
البريطاني��ة وبع�ض الجامعات الأمريكية �أثناء الحرب الإ�س��رائيلية الأخي��رة على غزة �أعادت
الق�ض��ية الفل�س��طينية �إلى مركز االهتمام الدولي ،وتعتبر حملة «�أ�س��بوع �إ�سرائيل دولة ف�صل
عن�ص��ري» الت��ي بد�أت في جامع��ة تورنتو في الع��ام  2004حدث ًا دولي ًا كبيراً ي�ض��م �أكثر من
�أربعين جامعة في �أكثر من ع�ش��رين دولة في �أمريكا ال�ش��مالية و�أوروبا وال�ضفة الغربية .وقد
�أعادت الحمل��ة التي تبنتها حركة المقاطعة و�إلغاء اال�س��تثمار والعقوبات ( )BDSب�أهدافها
الثالثة :حق العودة و�إنهاء االحتالل و�إنهاء التمييز داخل �إ�س��رائيل ،التركيز على الن�ض��ال من
�أجل الحقوق ال�سيا�س��ية بد ًال من الن�ض��ال من �أجل الدولة بحد ذاتها ،كما �أنها توفر نموذج ًا
للترابط بين الذين يعي�شون داخل فل�سطين والذين يعي�شون خارجها.
12

انظر �أي�ضاً :كرمة نابل�سي� .سجالت فل�سطينية :نحو و�ضع الأ�س�س وتحديد االتجاهات� .أك�سفورد :مركز درا�سات
الالجئين.2006 :
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المناطق المحتلة
لق��د ب��د�أت منتديات متفرقة في ال�ض��فة الغربية وقطاع غزة تتحدث عن خي��ار الدولة الواحدة
كخيار حتمي و�ضروري للن�ضال ال�سيا�سي الفل�سطيني الآن .13وتظهر ا�ستطالعات الر�أي القليلة
الت��ي �أجريت حول هذا المو�ض��وع في المناط��ق المحتلة �أن �أكثر من  40%من الفل�س��طينيين
ي�ؤيدون الآن حل الدولة الواحدة ،الذي يعرف ب�شكل مبهم باعتباره ي�ؤدي �إلى �أن يعي�ش اليهود
والم�س��يحيون والم�س��لمون مع ًا ،14وتبقى قومية ود�ستور هذه الدولة غير وا�ضحة� ،إذ �إن معظم
الأن�ش��طة الفل�سطينية داخل ال�ض��فة الغربية وغزة ما زالت تركز على الت�صدي لالحتالل ،ولي�س
على نتيجة نهايته ،ولكن الجديد في هذه الأن�ش��طة هو اعتمادها المتزايد على الن�ش��اط ال�شعبي
المدني �أكثر من الن�شاط الم�سلح ،وهي �أن�شطة ت�ؤكد على طبيعة الحكم الإ�سرائيلي كنظام ف�صل
عن�ص��ري ،ويمكن ر�ؤية هذا في حملة مقاومة جدار الف�صل العن�صري ،والم�سيرات الأ�سبوعية
�ضد الجدار في نعلين وبلعين ،وفي حملة المقاطعة و�إلغاء اال�ستثمار وفر�ض العقوبات في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،التي تم تبنيها من قبل �أكثر من  170من منظمات المجتمع المدني في غزة
وال�ضفة الغربية ،بما في ذلك المنظمات الن�سوية والطالبية والن�شطاء ال�سيا�سيين ال�شعبيين.
على الرغم من �أن حملة المقاطعة ال تطرح موقف ًا ب�ش�أن حل الدولة الواحدة� ،إال �أنها �أ�صبحت
�أداة تنظيمية فاعلة في �إعادة التركيز على الق�ض��ية الفل�سطينية عالمي ًا باعتبارها ن�ضا ًال من �أجل
حق��وق الفل�س��طينيين ولي�س من �أجل �إقامة الدولة بحد ذاته��ا ،وقد نجحت في لفت االنتباه
�إلى انتهاك �إ�س��رائيل للحقوق الفل�س��طينية وفي ت�أطير ذلك االنتهاك في �إطار تحليلي للف�صل
العن�صري ،كذلك نجحت في جعل العديد من ال�شركات الدولية تغلق م�شاريعها في �إ�سرائيل.
ولكن ،وعلى عك�س تجربة جنوب �إفريقيا �ض��د نظام الف�ص��ل العن�صري ،ال تحاول الحملة
العم��ل على توعية الإ�س��رائيليين �أو العمل على تغيير قناعاتهم ،فهي لي�س��ت معنية حتى الآن
بتجنيد �إ�سرائيليين ،لأن م�ؤيديها ي�ؤكدون �أن عقوبات دولية ناجحة فقط �ست�ضع الإ�سرائيليين
وجه ًا لوجه �أمام �أ�ش��كال عدم الم�ساواة التي �أنتجتها طموحات ال�صهيونية ،بحيث ي�ضمون
�أيديهم في نهاية المطاف �إلى �أيدي الفل�سطينيين في �سبيل تحقيق العدالة والم�ساواة للجميع.15
13

14
15

بيانات العمل الميداني .انظر �أي�ض ًا الجرباوي ،علي« .حتى ال ت�صبح الأزمة الفل�سطينية م�صيراً محتوماً» ،مجلة
الدرا�سات الفل�سطينية ،76 ،خريف � ،2008ص ( .27-7العربية) .انظر �أي�ض ًا �إ�صدار ا�ستعادة المبادرة في خريف
العام  ،2007وهو م�شروع برعاية مجموعة درا�سة الإ�ستراتيجية الفل�سطينية على مدار � 12شهراً ،الذي �ضم مختلف
الأحزاب ال�سيا�سية وممثلي المجتمع المدني داخل الأرا�ضي المحتلة وخارجها ،وهو حتى الآن البيان �شبه الر�سمي
الذي يدعو القيادة للنظر بجدية في حل الدولة الواحدة كبديل من ف�شل حل الدولتين ،حتى ولو لم تتب ّنه.
مركز درا�سات التنمية .م�سح حول ق�ضايا الو�ضع النهائي� ،آذار .2007
انظر �صفحة حملة  PABCIو www.pacbi.org bdsو  . www.bdsmovement.netاقر�أ من بين �أمور
�أخرى ،نان�سي موراي« .دينامية المقاومة :القيا�س على الأبارتهايد» ،مجلة درا�سات ال�شرق الأو�سط الإلكترونية،
ربيع .2008
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الفل�سطينيون داخل �إ�سرائيل
ي�ش��كل الفل�سطينيون داخل �إ�سرائيل �أـكبر مجموعة ت�ضع الن�ض��ال الفل�سطيني الآن في �إطار
الحقوق ال�سيا�س��ية المت�س��اوية ولي�س ال�س��عي لإقامة الدولة .لقد لعبت حملة عزمي ب�ش��ارة
ال�سابقة داخل �إ�سرائيل الداعية �إلى دولة لجميع مواطنيها دوراً مهم ًا في تغيير �شروط الن�ضال
الفل�س��طيني من مجرد ن�ضال من �أجل تقرير الم�صير �إلى ن�ضال من �أجل الحقوق ،و�ساعدت
جيل ال�ش��باب ،خ�صو�ص ًا في ال�ض��فة الغربية ،على العمل في حملة من �أجل الدولة الواحدة،
ولكن مع �أن الفل�س��طينيين داخل �إ�س��رائيل هم في و�ضع �أف�ض��ل ي�ؤهلهم لقيادة حركة الدولة
الواح��دة� ،إال �أنه لي�س من الوا�ض��ح �إلى �أي مدى هم م�س��تعدون لفعل ذلك ،خ�صو�ص�� ًا في
�ض��وء العنف الذي واجهت به �إ�سرائيل �أية �إ�ش��ارة للت�ضامن بين الفل�سطينيين في داخل الخط
الأخ�ض��ر وخارجه ،كما حدث في ت�ش��رين الأول  2000عندما �أطلقت ال�شرطة الإ�سرائيلية
النار على الفل�س��طينيين في �إ�س��رائيل� ،أو كما حدث في الق�ض��ية القانونية �ض��د عزمي ب�شارة
ف��ي الع��ام  .2008وقد �أدى الهجوم على ب�ش��ارة والتجم��ع ،الذي قاد �إلى نفي��ه� ،إلى ترك
الفل�س��طينيين داخل �إ�سرائيل من دون قيادة .ومع ذلك ف�إن هناك العديد من الم�ؤ�شرات على
�أن ع��دة مجموعات تعمل جدي ًا على حملة من �أجل الحقوق ال�سيا�س��ية ،كما يتبين في عمل
عدالة ومدى الكرمل و�إعالن حيفا ،وغيرها.16

الإ�ستراتيجيات القانونية والبراغماتية ال�سيا�سية
�إن التحدي الحقيقي الذي يواجهه الن�ش��اط المتزايد في �سبيل حل الدولة الواحدة يكمن في
قدرته على الت�أثير على القيادة وجعلها تتبناه .لقد �ش��جع الربيع العربي المجتمع الفل�س��طيني
وال�ش��باب عل��ى تح��دي القي��ادة الفل�س��طينية لجعلها �أكث��ر تمثي� ً
لا لمطالب الفل�س��طينيين
وم�ص��الحهم ،فمنذ العام  2011نزل الفل�س��طينيون �إلى ال�ش��وراع مطالبين ب�إنهاء االنق�س��ام
ال�سيا�س��ي بين «فتح» و«حما�س» و�إنهاء عملية �أو�س��لو .لقد جمع ال�ش��باب الفل�س��طيني في
الداخ��ل والخ��ارج قواهم ف��ي المطالبة بانتخابات جدي��دة للمجل�س الوطني الفل�س��طيني،
وبنقا�ش مجتمعي وا�سع حول م�ستقبل الكفاح الفل�سطيني ،كما تظاهروا �ضد برامج التق�شف
الحكومية وارتفاع الأ�س��عار ،وهم بذلك يركزون على خطاب يتحدث عن الحقوق ولي�س
في الدولة من �أجل حماية حق العودة ،كما حق الح�صول على حكومات تخ�ضع للم�ساءلة،
وتحديد مالمح الن�ضال الوطني الفل�سطيني في القرن الحادي والع�شرين.17
16

انظر على �سبيل المثال:
 www.madaresearch.org/archive/haifaenglish.pdfو www.adalah.org/eng،

17

فر�سخ ،ليلى« .الفل�سطينيون يفر�ضون �أجندتهم على عبا�س» ،ملخ�ص �سيا�سة ال�شبكة 14 ،ت�شرين الثاني :2012
http://al-shabaka.org/policy-brief/politics/palestinians-imposing-agenda-abbas
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ويب��دو �أن القي��ادة قد �س��معت �ص��وتهم ،ول��و �أن «فت��ح» و«حما�س» تح��اوالن حتى الآن
احتكار الحوار ال�سيا�س��ي بد ًال من تحويله �إلى حوار ديمقراطي كما يريد ال�شعب ،فقد وعد
عبا���س ب�إجراء انتخابات رئا�س��ية وبرلمانية جديدة ف��ي المناطق المحتلة ،وكذلك مناق�ش��ة
و�س��ائل التعاطي مع �إ�ص�لاح التمثيل في المجل�س الوطني الفل�سطيني ،وفي خطابه في الأمم
المتحدة العام � 2012أعلن �أن اتفاقيات �أو�س��لو قد �أفرغت من م�ض��مونها و�أن �إ�سرائيل قتلت
ح��ل الدولتي��ن ،كذلك دعا المجتمع الدولي �إلى مقاطعة �إ�س��رائيل ،متبني ًا ب�ش��كل ر�س��مي،
وللمرة الأولى ،دعوة المجتمع المدني الفل�س��طيني لمقاطعة �إ�س��رائيل و�إلغاء اال�ستثمار فيها
ومحا�س��بتها ( ،)BDSومثله فعل رئي�س وزرائه �س�لام فيا�ض في  17كانون الأول ،في حين
�أك��دت «حما���س» عل��ى دور المقاومة بد ًال من المفاو�ض��ات ،باعتبارها الو�س��يلة الوحيدة
لحماية الحقوق الفل�س��طينية ،وقد عزز ن�ص��رها في الحرب الإ�سرائيلية الأخيرة على غزة في
ت�شرين الثاني  2012ر�سالتها حول عدم جدوى االنخراط في المفاو�ضات مع �إ�سرائيل على
�أ�س��ا�س ح��ل الدولتين ،فعند عودت��ه �إلى غزة في كان��ون الأول � 2012أكد خالد م�ش��عل �أن
فل�سطين �سيتم تحريرها من النهر �إلى البحر.
كل هذا يدل على �أن القيادة الفل�س��طينية ،فيما يبدو ،قادرة على �س��ماع �صوت الفل�سطينيين
الذي��ن يتوقون �إلى التح��رر و�إلى حل الدولة الواحدة� .إن هذا الح��ل هو الأمثل لحماية حق
الفل�س��طينيين في العودة ،و�إنهاء االحتالل ونظام ال�س��يطرة الإ�س��رائيلي القائم على الف�ص��ل
العن�صري ،وتوفير الم�ساواة الكاملة للمواطنين الفل�سطينيين في �إ�سرائيل.
يبقى ال�س���ؤال هل تختل��ف الدولة الواح��دة المطروحة الآن عن تلك الت��ي طرحتها منظمة
التحري��ر ف��ي الع��ام  ،1971عندم��ا دعت �إل��ى �إقامة دول��ة ديمقراطي��ة يعي�ش فيه��ا اليهود
والم�سيحيون والم�سلمون مع ًا على قدم الم�ساواة؟ �إن النموذج الذي طرحته منظمة التحرير
لم يتقبل �أن يكون لليهود حقوق قومية �أو �أن يكون لإ�س��رائيل الحق في الحياة ،كما اعترفت
منظم��ة التحري��ر بذلك الحق ًا في العام  .1993لم يكن ف��ي النموذج الذي طرحته المنظمة
في العام � 1971أي نقا�ش ب�ش���أن ماذا �س��يحدث للثقافة الإ�س��رائيلية التي ت�شكلت على مدى
الأعوام ال�س��بعين الما�ض��ية� ،أو ماذا نعمل ب�ش�أن اليهود الذين يحر�صون على لغتهم وثقافتهم
ويريدون البقاء في فل�س��طين كمتحدثين باللغة العبرية ،لي�س كم�س��تعمرين ولكن �أي�ض�� ًا لي�س
كفل�سطينيين؟
هذا ال ينطبق على الدعوة �إلى الدولة ثنائية القومية �أو دعوة عزمي ب�شارة �إلى تحويل �إ�سرائيل
�إل��ى دولة ل��كل مواطنيها .ه��ذه الدعوات تتمرك��ز �أكثر بين الفل�س��طينيين الذين يعي�ش��ون
كمواطني��ن في �إ�س��رائيل والفل�س��طينيين الذي يعي�ش��ون في الغرب ،ويبدو �أنهم ي�س��تلهمون
تقرير اللجنة الخا�ص��ة بفل�س��طين في الأمم المتحدة حول الأقلية ال�ص��ادر في العام ،1947
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ومجل�س��ي نواب،
ال��ذي اقترح �إن�ش��اء دولة فيدرالية بحق��وق مواطنة كاملة لليهود والعرب
َ
�أحدهما يقوم على التمثيل الن�س��بي ،والآخر على التمثيل القومي المت�ساوي ،وبالتالي يحمي
الحقوق الفردية والجماعية لأولئك الذين يعي�ش��ون في فل�س��طين .هذا التقرير ح�ص��ل على
 50%من الأ�صوات في الجمعية العامة في ذلك الوقت ،ولكنه و�ضع على الرف ،وفي هذه
الأيام يحاول عدد من الأكاديميين �إحياءه لكي ي�ص��بح جذاب ًا للفل�س��طينيين والإ�سرائيليين من
الناحيتين القانونية وال�سيا�س��ية� .18إن �إحياء هذا االقتراح يمكنه �أن ي�س��اعد �أي�ض�� ًا في التغلب
على الإجماع الدولي على التق�سيم في �ضوء ف�شله في الو�صول �إلى حيز التطبيق.
وعليه ف�إن هناك �إ�س��تراتيجيات قانونية تخدم ق�ض��ية حل الدولة الواحدة في فل�س��طين ،ومع
ذلك تبقى العقبة الرئي�سية في هذه الفكرة كيفية الحديث عن حقوق اليهود في فل�سطين دون
منح ال�شرعية لال�ستعمار وال�ص��هيونية ،وقد تجنب حل الدولتين هذا ال�س�ؤال بتبني التق�سيم.
�إن برنامج ًا �سيا�س��ي ًا يتبنى الدولة الواحدة ال ي�س��تطيع �أن يتجنب هذا ال�س���ؤال �أو �أن يبقيه في
�إطار جدل ال�سبعينيات.
يتطلب بناء حركة من �أجل الدولة الواحدة في فل�س��طين والعالم العربي �إعادة النظر جدي ًا في
مفاهيم القومية والمواطنة وحق «الآخر» في كيان �سيا�سي واحد ،فقد �أثبتت تجارب الدول
العربية الم�س��تقلة والحكم الذاتي الفل�سطيني المحدود بو�ضوح �أن الدولة بحد ذاتها لي�ست
�ض��مانة للحقوق ال�سيا�س��ية ،وق��د كان الربيع العرب��ي يتعلق تحديداً ب�إعالء �ش���أن المواطنين
على الدولة ،وجعل الدولة تخ�ض��ع للم�س��اءلة من مواطنيها ،وه��و ي�ؤكد على فكرة الحقوق
المت�س��اوية للمواطنين و�ضرورة خلق و�سائل د�ستورية لحماية هذه الحقوق ،بغ�ض النظر عن
ال�سعي لل�سيادة على الأر�ض.

المثُل �إلى واقع �سيا�سي
ال�سير قدماً :تحويل ُ

�إن الت�س��ارع المتنام��ي في الدع��وة �إلى ح��ل الدولة الواحدة بي��ن الفل�س��طينيين يبين الرغبة
لتج��اوز الطريق الم�س��دود الذي و�ص��ل �إلي��ه حل الدولتي��ن .وتكمن قوة الدول��ة الواحدة
ف��ي �أنها تقدم بدي ً
ال �سيا�س��ي ًا ،متفوق ًا م��ن الناحية الأخالقية ويتناغم من الناحية ال�سيا�س��ية مع
حقوق الفل�س��طينيين ومطالبهم ،وواقعي ًا من الناحية الإقليمية في �ض��وء �سيطرة �إ�سرائيل على
جمي��ع الأرا�ض��ي بي��ن النهر والبحر .وم��ع ذلك يظل التحدي الرئي�س��ي ال��ذي يواجه حل
الدول��ة الواحدة تحديد كيف يمكن �أن ي�ص��بح برنامج ًا قاب ً
ال للتحقيق �سيا�س��ي ًا ،ومقبو ًال من

18

انظر :جورج ب�شارات« .رفع �سقف الحقوق :حل الدولة لل�صراع الفل�سطيني -الإ�سرائيلي»،Global Jurist ،
المجلد  ،8العدد  .2008 ،2و�أي�ضاً :جورج ب�شارات« .بين اليوتوبيا والواقعية :تقييم العقبات التي تحول دون
حل الدولتين» ،ومي�شيل لينك« .التق�سيم /الفيدرالية وم�ستقبل �إ�سرائيل /فل�سطين»� ،أوراق حول �إ�سرائيل /فل�سطين:
نماذج ر�سم خرائط بناء الدولة وم�سارات ال�سالم ،جامعة يورك ،تورونتو 22 ،حزيران.2010 ،24 ،
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النخب ال�سيا�س��ية الفل�سطينية وال�سيا�س��يين والمواطنين الإ�سرائيليين ،ففي حين �أن المحامين
ي�س��تطيعون �أن يو�ضحوا ال�ش��كل الد�س��توري للدولة ثنائية القومية ،و�أن الن�شطاء ي�ستطيعون
�أن يروجوا لأخالقية الفكرة لدى الإ�س��رائيليين والفل�سطينيين الذين يريدون العي�ش مت�ساوين
على الأر�ض ،ف�إنه لي�س من الوا�ض��ح �أن حل الدولة الواحدة يمكن �أن يح�شد دعم المواطنين
الفل�س��طينيين والإ�س��رائيليين العاديين ،ناهيك عن قيادتهم ال�سيا�سية ،ومن �أجل تحقيق ذلك
�س��يكون على الداعمين لحل الدولة الواحدة معالجة ثالث ق�ض��ايا رئي�س��ية لي�س من ال�سهل
التعامل معها.

الم�س�ألة اليهودية
الأمر الرئي�س��ي في هذه الم�س���ألة هو تعلق اليهود بفل�سطين ورغبتهم في العي�ش فيها ،دون �أن
ي�صبحوا عرب ًا بال�ضرورة .وفي حين �أنه لي�س هناك مكان لل�صهيونية في حل الدولة الواحدة،
�إال �أن علينا كفل�س��طينيين مواجهة حقيقة الهوية ال�سيا�س��ية والثقافة الإ�سرائيلية ،والبحث عن
طريقة لإلغاء �صهيونيتها دون �أن نتوقع �أو نطالب ب�أن ي�صبح كل �إ�سرائيلي عريب ًا� ،أو يهاجر� ،أو
يقبل �أن يكون مواطن ًا من الدرجة الثانية ،وهذا يتطلب التعاطي مع ق�ض��ية الوطنية الإ�سرائيلية
وقبول حقيقة وجودها.
من ال�ضروري تقبل وجود اليهود في فل�سطين� ،سواء يهود ال�شتات �أو اليهود من جذور غربية،
وروابطهم الثقافية ،جبن ًا �إلى جنب مع رف�ض �س��يطرتهم ،ولكن هذه لن تكون مهمة �س��هلة،
بما �أن العنف الإ�س��رائيلي واغت�صاب حقوق الفل�س��طينيين لم يتوقف .وفيما عدا المواطنين
الفل�س��طينيين داخل �إ�س��رائيل ،ال يرى �إال القليلون �أي مغزى من �أية عالقة مع الإ�س��رائيليين،
الذين ال يرف�ض��ون فقط العمل مع الفل�س��طينيين في ت�ص��ور حل الدولة الواحدة القائمة على
الم�ساواة ،ولكنهم �أي�ض ًا ي�ستمرون في ا�ضطهاد الفل�سطينيين.
�إح��دى الو�س��ائل للتعامل مع هذه الم�ش��كلة هي �إع��ادة التفكير والت�أهي��ل لمفهوم اليهودي
العرب��ي ،وهو ما ّ
يمكن الفل�س��طيني والعربي الع��ادي من ر�ؤية ال�ش��عب اليهودي كجزء من
الموروث العربي ،ولي�س كمنتج غربي غريب ،وبالتالي اعتبار اليهودي �شخ�ص ًا يمكن العي�ش
معه ولي�س �إلغاءه �أو طرده ،وهذا يتطلب �إعادة اكت�ش��اف ال��دور الذي لعبه اليهود في الثقافة
العربية بطريقة نقدية ولي�س بطريقة �إما راف�ض��ة �أو رومان�س��ية ،فعلى �سبيل المثال هناك حاجة
ملحة للتعلم ون�ش��ر المعرفة حول دور اليهود العرب في حركة اال�س��تقالل الوطني في القرن
الع�شرين ومعار�ضتهم لل�صهيونية ،في فل�سطين كما في العراق والمغرب والجزائر وم�صر. 19
و�إعادة االكت�ش��اف هذه يجب �أال تقت�ص��ر على المجال ال�سيا�س��ي فقط ،بل يجب �أي�ض�� ًا �أن
19

انظر �شاتز« .ترك الجنة» ،لندن ريفيو �أوف بوك�س 6 ،ت�شرين الثاني .2008
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ت�ش��مل مجاالت �أخرى مثل الفنون والأدب والعلوم � ..إلخ .وال يقل �أهمية عن ذلك �إعادة
فح���ص ال��دور الذي قامت به المجتمع��ات والحكومات العربية في نف��ي تجمعات يهودية
را�سخة في دول مثل العراق �أو اليمن بعد �إن�شاء دولة �إ�سرائيل.
�إن بناء عالقات وثيقة مع �إ�سرائيليين من �أ�صل عربي بد�أت تعلو �أ�صواتهم ،و�إن كانوا �أكاديميين
ف��ي معظمهم ،والذين ال يخ�ش��ون تحدي حكومتهم ويحاولون �إع��ادة االرتباط بموروثهم
العربي �سي�ساعد الحركة� ،سواء داخل الوطن العربي �أو بين الإ�سرائيليين� .إن اليهودي العربي
ه��و جزء من الثقاف��ة العربية بقدر ما هو جزء من الثقافة الإ�س��رائيلية ،حتى و�إن كانت الثقافة
الإ�سرائيلية ت�سعى �إلى �إلغاء الثقافة العربية.
�إن التحدي الأبرز في هذا المجال يبقى رغبة الإ�سرائيليين في االنخراط في مثل هذا النقا�ش.
�إن ال�ص��هيونية والوطنية الإ�س��رائيلية تنفي �أي دور للعرب في ت�ش��كيل هويتها التي حر�صت
على رعايتها كهوية غربية �أوروبية .وفي هذا المجال ف�إنه من ال�ض��روري بناء عالقات وثيقة
م��ع �إ�س��رائيليين ،مثل مزراحي و�أ�ش��كنازي ،ومنظم��ات غير حكومية تقدمي��ة مثل زخرط
وغيرها ،التي تتخذ موقف ًا نقدي ًا من ال�صهيونية وتدعو �إلى حل الدولة الواحدة .ولكي ي�صبح
حل الدولة الواحدة جذاب ًا للإ�س��رائيليين �س��يكون عليه �أن يتعام��ل مع خوفهم الوجودي من
االنقرا�ض ،وكذلك مع تعقيد هويتهم اليهودية التي هي نتاج الغرب كما هي نتاج ال�ش��رق،
و�إحدى الو�س��ائل لعمل ذلك هي التعاطي مع مطالبة اليهود بتقرير الم�ص��ير بد ًال من �إنكاره.
وعمل ذلك دون �إلغاء الحقوق الوطنية الفل�س��طينية يتطلب ف�ص��ل مفهوم تقرير الم�ص��ير عن
ال�س��يطرة على الأر�ض ،وبكلم��ات �أخرى يتطلب قب��ول وجود الم�ش��اعر الوطنية والثقافة
الإ�س��رائيلية ،ورغبة الإ�س��رائيليين في �أن يحكموا �أنف�س��هم ولكن دون ال�س��يطرة �أو التحكم
بالأر�ض ،وهذا يعني تحديد القوى في المجتمعين الفل�س��طيني والإ�س��رائيلي التي ترغب في
�إقامة نموذج الدولة الواحدة الني ت�ض��من الحقوق ال�سيا�سية ،الفردية والجماعية ،المت�ساوية
�ضمن دولة واحدة.
وفي هذا المجال يمكن �أن نتعلم من ن�ضال جنوب �إفريقيا �ضد الف�صل العن�صري وما حققوه
من عدالة انتقالية ومحاولتهم لخلق �أمة متعددة الأطياف .هذه التجربة تبين �أنه ال يمكن �إلغاء
التاريخ �أو تدميره ،و�إنما يجب �أن ُيبنى بطرق �أخالقية.

اختالل موازين القوى
يتمث��ل التحدي الثاني ال��ذي يواجه �إمكانية تحقي��ق حل الدولة الواح��دة في قدرته على
معالجة اختالل القوى الحالي بين طرفي ال�ص��راع ،ف�إ�س��رائيل م��ا زالت الطرف الأقوى،
وهي ت�ستطيع �أن توا�صل ا�ستعمارها للأرا�ضي الفل�سطينية دون م�ساءلة .قد تكون �إ�سرائيل
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خ�س��رت من ر�ص��يدها الأخالقي على مدى ال�س��نوات الع�شر الما�ض��ية ،ولكنها ما تزال
تتمتع بدعم الغرب وكذلك بدعم الالعبين الرئي�س��يين في المنطقة مثل م�صر وتركيا ،و�إن
كان دعم ًا �صامتاً.
لق��د و ّلدت حركة المقاطعة و�س��حب اال�س��تثمار والمحا�س��بة ( )BDSدعم ًا دولي�� ًا متنامي ًا
لمنهجها الالعنفي في مقاومة االحتالل ،وفتحت الطريق لجعل بع�ض ال�شركات الإ�سرائيلية
تخ�س��ر عقوداً دولية مربحة ،مع ذلك لم تتمك��ن الحركة ،حتى الآن ،من �إحداث ت�أثير مهم
على االقت�صاد الإ�سرائيلي ،وهذا الت�أثير لي�س من المرجح �أن يحدث دون دعم �إقليمي ودولي
لمثل ه��ذه الحملة ،وهذا بدوره يتطل��ب تعبئة االتحاد الأوروبي والأم��م المتحدة والدول
العربية وتركيا لقطع عالقاتها مع �إ�س��رائيل ب�س��بب انتهاكاتها للقان��ون الدولي ،كما يتطلب
ح�ش��د ه��ذه الدول من �أج��ل حل الدولة الواح��دة ،وهذا لن يح��دث قبل �أن تتبن��ى القيادة
الفل�سطينية حل الدولة الواحدة برنامج ًا �سيا�سي ًا.

االنق�سام الفل�سطيني
هنا يكمن التحدي ال�سيا�س��ي الرئي�س��ي الذي يواجه حل الدولة الواحدة ،وهو �إرادة القيادة
الفل�سطينية في تبنيه� .إن ما يجعل هذا �أكثر �صعوبة هو واقع الت�شرذم ال�سيا�سي الفل�سطيني.
لقد �أظهرت القيادة الفل�س��طينية� ،سواء كانت «فتح» �أو «حما�س» ،حتى الآن التزامها بفكرة
الدولة الفل�س��طينية على جزء من فل�س��طين ،وهي تعمل �ض��من �إطار عملية �أو�س��لو رغم �أن
«حما�س» توا�ص��ل انتقادها .لق��د تخلت «حما�س» واقعي ًا عن تحرير كامل فل�س��طين وعن
فكرة دولة ديمقراطية واحدة على كل فل�سطين التاريخية� .أما حل الدولة الواحدة فال يحظى
�إال ب�أقل قدر من االهتمام ،ويعود ال�س��بب الرئي�سي لأ�سباب �سيا�سية براغماتية ،هذه الأ�سباب
تت�ض��من عدم رغبة القيادة الإ�سرائيلية في التفكير بمثل هذا الخيار ،وغياب الإجماع الدولي
القانوني و� /أو ال�سيا�س��ي في �ص��الح هذه الفكرة ،فمنذ قرارات الأمم المتحدة  181و242
ظل الإجماع الدولي لحل ال�ص��راع الفل�س��طيني الإ�س��رائيلي يقوم على التق�سيم� ،إ�ضافة �إلى
ذل��ك فقد �أظهرت القيادة الفل�س��طينية تم�س��كها بالحكم واحتكار ال�س��لطة على ح�س��اب
الحاجة لإنهاء انق�سامها ال�سيا�سي.
�إن ك ً
ال م��ن «حما�س» و«فتح» تعطي الأولوية لمكا�س��بها ال�سيا�س��ية في ه��ذه المرحلة التي
تمر بها المنطقة التي ت�ش��هد مواجهة بين الإ�س�لاميين والعلمانيين ،فـ«فتح» تراهن على دعم
الغرب لتمكينها من تحقيق دولة فل�س��طينية ،في حين ت�س��عى «حما�س» ال�س��تثمار �ص��عود
جماعة الإخوان الم�س��لمين في المنطقة وكذلك �س��يطرتها على غزة ،من �أجل ت�أكيد قدرتها
على �أن تكون م�س��تقلة� .إن خيار الدولة الواحدة ي�س��تخدم ب�ش��كل رئي�س��ي كتهديد لإرغام
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�إ�س��رائيل على االلتزام باتفاقيات �أو�سلو و�إقامة دولة فل�سطينية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
�أو لإرغامها على تخفيف الح�ص��ار على غزة ،ولي�س كخيار �سيا�سي �إ�ستراتيجي للخروج من
الم�أزق ال�سيا�سي الحالي.
�إن حل الدولة الواحدة لن يكون ممكن ًا دون التو�ص��ل �أو ً
ال لحل م�شكلة االنق�سام ال�سيا�سي
الفل�س��طيني ،ولي�س من المرجح �أن يحدث هذا دون انتخابات جديدة واندماج «حما�س»
في منظمة التحرير الفل�س��طينية ،وتوفر جهد �إقليمي لتطبيق اتفاقيات الم�صالحة ،كما �أنه ال
يمكن �أن يحدث �أي�ض�� ًا دون حوار �أو�سع حول كيفية خلق مجتمع ديمقراطي في فل�سطين،
ودون تطوي��ر حك��م القان��ون و�إخ�ض��اع القادة للمحا�س��بة م��ن المواطنين ،وه��ذا بدوره
يتطلب نقا�ش�� ًا جاداً حول م�ض��مون الهوية الفل�سطينية وطبيعة حقوق المواطنة وكيفية دمج
الفل�س��طينيين في ال�ش��تات وفي ال�ض��فة الغربية وقطاع غزة وفي �إ�س��رائيل في ج�سم �سيا�سي
يمثلهم ،كما كان المجل�س الوطني ومنظمة التحرير الفل�س��طينية� .إنه يتطلب نقا�ش�� ًا حول
المواطنة التي تتجاوز الدين والقومية وال تنح�صر في هوية �إ�سالمية� ،أو في التق�سيم �إلى �شيعة
و�س��نة� ،أو م�س��لمين ويهود ،وهو الأمر الذي كان تاريخي ًا �س��بب ًا لالنق�س��امات� .إننا بحاجة
�إلى تقبل اختالفاتنا بد ً
ال من �إنكارها با�س��م الوحدة الوطنية ،كما نحتاج �إلى هيئات تمثيلية
وحكومات خا�ض��عة للم�س��اءلة ت�س��تطيع �أن تعيد ر�سم ال�سيا�سات الفل�س��طينية للتحرير في
القرن الحادي والع�شرين.
هذه جزئي ًا هي الر�س��الة والوع��د للربيع العربي� :إن الحكومات م�س���ؤولة �أم��ام المواطنين،
ولكنها ال تحدد هويتهم �أو حرياتهم� .إنها رد اعتبار لهوية �إن�سانية تتجاوز الفكرة الرومان�سية
للهوية العربية ،وت�س��عى لهوية �شاملة متعددة الأبعاد ،ولكن الربيع العربي لم يبق على ر�سالته
الأ�ص��لية ال�ش��املة ،فالعالم العرب��ي اليوم �أكثر انق�س��ام ًا ،حيث ازدادت االنق�س��امات الإثنية
والدينية تفاقم ًا� .إن ال�ص��راع بين العلمانيين وقوى الإ�س�لام ال�سيا�س��ي يمك��ن �أن يجعل �أي
نقا�ش حول حل الدولة الواحدة فائ�ض�� ًا عن الحاجة ،ناهيك عن �أن يكون ممكن ًا .و�س��يمر
وق��ت طويل قبل �أن يكون الت�أثير بعيد المدى للربي��ع العربي ت�أكيد حق جميع المواطنين في
الحقوق ال�سيا�سية المت�ساوية ،بغ�ض النظر عن انتماءاتهم ال�سيا�سية �أو العرقية.
ورغ��م كل ذل��ك ف�إنه لي�س من المحتم��ل �أن يتخلى دعاة حل الدول��ة الواحدة عن حلمهم،
ولكن عليهم البحث عن طرق لإقناع القيادة الفل�س��طينية ب�إعادة التفكير في الحركة الوطنية
الفل�سطينية ،والتفكير ب�شكل �إ�ستراتيجي في و�سائل لح�شد المجتمع الإ�سرائيلي ل�صالح فكرة
الدولة الواحدة ،والعمل على �إ�ستراتيجيات �إقليمية ودولية يمكن �أن تدعم هذه الفكرة .من
المحتمل �أن يقروا بالحاجة �إلى �إيجاد قيادة جديدة قادرة على البناء على عمل منظمة التحرير
الفل�س��طينية ،من �أجل الدفع قدم ًا بق�ض��ية الدول��ة ثنائية القومية ،وفي هذا المجال ي�س��تطيع
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المواطنون الفل�س��طينيون في �إ�س��رائيل لعب دور مركزي ،فهم في الموقع الأف�ضل للو�صول
�إلى الجمهور الفل�س��طيني والإ�سرائيلي ،كما �أنهم على مفترق طرق تاريخي يجعلهم قادرين
على �إعادة ت�أهيل الن�ض��ال الفل�سطيني من �أجل التحرر ،وا�س��تعادة ر�سالته ال�شاملة والتحررية
الأ�صلية التي فرطت فيها اتفاقيات �أو�سلو ،و�سيك�شف الم�ستقبل كيف ي�ستطيعون �أن ي�أخذوا
زمام المبادرة ويعملوا مع الفل�سطينيين في ال�ضفة الغربية وغزة والمخيمات وال�شتات لإعادة
ت�أهيل ال�سيا�سة الفل�سطينية.
�إن ح��ل الدولة الواح��دة لم يتبلور بع��د ،ولكن مكانته ت��زداد في المخيلة الفل�س��طينية كما
يت�ص��اعد العم��ل من �أجله� .إن ما يبقى في �ص��الح هذا الحل هو حقيق��ة �أن حل الدولتين قد
ُج ِّرب وف�شل .قد يبدو حل الدولة الواحدة يوتوبي ًا ،ولكنه لن يبقى كذلك طوي ً
ال.
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تعقيب د .بشير بشير
�أت�صور �أنه على الم�ستوى الفل�سطيني ،ت�ستحق م�ساءلة الإ�سالم ال�سيا�سي في قدرته على طرح
حل��ول قادرة وناج��زة في التعامل مع التحوالت القائمة حالي ًا في جغرافية ال�ص��راع ،وكنت
�أتوقع �أن يكون ذلك �أحد محاور النقا�ش الأ�سا�سية ،وهذا نابع من �إ�صراري وتم�سكي بالر�أي
القائل «الإ�س�لام ال�سيا�سي ال يطرح بدي ً
ال للتعامل مع مفاهيم ممكنة االجتراح من ت�صورات
بديلة للمفاهيم القائمة الراهنة» .وتجب م�س��اءلة الإ�س�لام ال�سيا�س��ي الفل�سطيني على الملأ
بخ�ص��و�ص فهمه للحقوق التاريخية الفل�س��طينية ،بما فيها حق تقرير الم�ص��ير وال�سيادة وما
�ش��ابه ،وكيف يمكن �ص��رفها ح�سب النحو الإ�س�لامي من ناحية فكر �سيا�س��ي؟ و�أنا �أعتقد
�أن التي��ار الإ�س�لامي م�أزوم فيما يتعلق بهذا المفهوم ،وال توج��د لديه �إجابات كافية .وبهذا
لتقبل خطوط المنظومة ال�سيا�سية القائمة في
المعنى �أنا ال �أتفاج�أ �إن كانت «حما�س» م�ستعدة ّ
خ�صو�ص دولتين على حدود .67
�أما النقطتان الأ�سا�س��يتان اللتان �أود مناق�شتهما ،فالأولى تتعلق باليهودي (الم�س�ألة اليهودية)،
�سمى «ال�سيادة» .لكن قبل ذلك� ،إذا كان النقا�ش الدائر بين منظومة «وبراديم»
والثانية بما ُي ّ
هيمن��ت على العمل ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني من خ�لال العق��ود الثالثة الأخي��رة �أو الأربعة،
و�ضمنها تم تب ّني فكرة التق�سيم ،و�إذا كان البديل هو الخروج من دائرة التق�سيم باتجاه حلول
م�ؤ�س�سية ،منها الدولة الواحدة بتجلياتها المتعددة ،فهذا مثير وهو ما يدور النقا�ش عليه.
وفل�س��طيني ًا ،لي�س بال�ضرورة التنازل عن فكرة التق�س��يم تمام ًا ،وبهذا �أنا �أدعم خيار الدولتين
تحت �شروط تختلف تمام ًا عن ال�شروط المتداولة حالي ًا ،وما �أريد قوله باخت�صار� ،إن الثابت
فل�سطيني ًا هو حقوق معينة ومتفق عليها بالإجماع� ،إنها الحقوق الوطنية ،وفي �صلبها العودة
وح��ق تقرير الم�ص��ير ،ف�إذا كان الثابت ه��ذه الحقوق ،بالتالي ف�إن المتح��ول هو الجغرافيا،
بمعنى الجغرافيا الفل�س��طينية والأخرى الإ�سرائيلية والواقع الكولونيالي ،لذا يجب التم�سك
بحق تقرير الم�صير وبال�سيادة الوطنية.
المطلوب �إعادة فهم حق تقرير الم�صير وال�سيادة ب�شكل يتما�شى مع الجغرافيا ،ويخدم الفهم
الفل�س��طيني العام لهذه الم�س�ألة ،وهناك ما ي�س��مى �إذن بـ«ال�سيادة المثقوبة» ،وهي ممار�سة،
لكن لي�س معبراً عنها في الخطاب ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني� .إن حقيقة الدمج بين غزة والدولة
هي عبارة عن «�س��يادة مثقوبة» ،بالتالي يمكن التعويل على هذه المنظومة وتو�س��يع ال�سيادة
لت�صل �إلى جغرافيات �أخرى.
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وحقيقة فهم ال�س��يادة ب�ش��كل �صحيح يعني �أن هناك فجوة وم�ساحة لإعادة التفكير في �شمل
�أكب��ر قطاعات ممكنة �إن لم تك��ن جميعها ،و أ� ّدعي �أن هنالك ما ُي�ؤ�س���س عليه من �أجل هذا
االتجاه.
والنقطة الأخيرة تتعلق باليهودية� .أنا ال �أتفق مع مقولة الدكتورة ليلى �أنه بال�ضرورة لل�صهيونية
�أن تتناق���ض مع حل الدولة الواحدة ،فهنالك تيارات داخل الحركة ال�ص��هيونية كانت تقول
أقل��وي» داخل الحركة ال�ص��هيونية ،لكن يجب اال�ش��تباك
وتن��ادي بهذا الح��ل ،وموقف «� ّ
بالم�س���ألة اليهودي��ة �ض��من منظومة فيها مخرج وحل �إن�س��اني �ض��امن وحا�ض��ن لليهودي
تح��ت ظرف حقوق الأقلية والحق��وق الجماعية القومية؛ يعني �أن الت�ص��ادم في حل الدولة
ه��و التعام��ل مع القومية اليهودية ،فالحرك��ة القومية منذ بداية ت�أ�سي�س��ها كان معها الحق في
�إ�ص��رارها على التعامل مع ال�ص��هيونية بحذر ،لأن الق�ضية لم تكن مح�سومة حتى بين اليهود
�أنف�س��هم� ،أما اليوم فه��ي بالمجمل العام ُح�س��مت باتجاه ال�ص��هيونية ،و�إذا كانت هذه هي
الحقيقة ،فهذا يعني �أنه ينبغي التفكير �ضمن م�شروع الدولة �أو الخيارات البديلة ب�أن الت�صادم
مع ال�ص��هيونية هو ت�ص��ادم مع اليهودية الإ�سرائيلية ،و�إذا كان ذلك تو�ص��يف ًا معقو ًال فمعناها
�أنها �إحدى الق�ضايا المطروحة اليوم على كاهل من يدعي �أن لديه البديل في حل الدولتين �أو
التق�سيم بالمفهوم الدارج.
يبرز ال�س�ؤال :كيف هو اال�ستعداد للتعامل مع القومية اليهودية؟ وبر�أيي� ،أنه �آن الأوان لنفكك
ما الذي نريده من الوطنية اليهودية ،لذلك ف�إن قفل النقا�ش في ق�ض��ية ت�ص��ادم ال�ص��هيونية مع
تعول وال ت�ض��يف في
الحل��ول المطروحة ،فك�أنه يوجد �ش��يء بنيوي داخل ال�ص��هيونية وال ّ
م�س���ألة ح�ص��ول اختراقات في الفكر ال�سيا�س��ي الإ�س��رائيلي اليه��ودي ،وبمحاولة اختراق
�ش��راكات مبنية على تفهم بع�ض القرارات� ،إذا كان في �ص��لبها حق تقرير الم�صير لليهود في
فل�سطين التاريخية �ضمن منظومة ذات عالقة بم�صالحة تاريخية.
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الجلسة الختامية
التوصيات
د .خالد الحروب ،أ .خليل شاهين
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التوصيات
(د .خالد الحروب� ،أ .خليل �شاهين)

في نهاية الم�ؤتمر الذي ا�س��تمر على مدار يومين فتج الباب �أمام الح�ض��ور لتقديم التو�صيات
والمالحظات ،ومن تلك التو�صيات:
مي�س��اء الخطيب :اقتراح م�شاركة ال�ش��باب في الم�ؤتمر القادم في �إعداد �أوراق بحثية من �أجل
الم�ساهمة في الحوارات و�إغناء الم�ؤتمر.
رباب عبد الهادي :طرحت مناق�ش��ة ما يجري على �أر�ض الواقع بخ�ص��و�ص من الحمالت التي
تنظم في البلد ،ومنها ما هو على م�ستوى دولي ،وهي بالفعل حققت نجاحات ،وحين نناق�ش
الهوية �أو «الفل�سطنة» ،فمن المهم جداً مناق�شة الالم�ساواة بين الطبقات والفئات االجتماعية.
من��ار مخ��ول :الخطاب الذي نح��اول التحرر منه يتمث��ل في اختزال الحديث عن االنق�س��ام
الداخلي بين «فتح» و«حما�س» وك�أنه انق�س��ام خارجي ،حيث اختزلنا ال�ص��راع الفل�سطيني
وك�أنه �ص��راع بين «فتح» و«حما�س» ،وهما مجرد حزبين يمثالن �ش��رائح معينة من ال�شعب
الفل�سطيني ،و�أنا كفل�سطيني من  ،48لدينا انق�سام حا�صل بين حزبي «الجبهة» و«التجمع»،
لذا يجب �أن يكون التمثيل �أو�سع في النقا�ش.
�س��ائد �أبو حجلة :ا�ستغرب غياب �أ�ص��وات كافية من الإ�سالم ال�سيا�سي في الم�ؤتمر ،خ�صو�ص ًا
بما �أن الإ�سالم ال�سيا�سي هو جزء من الواقع ال�سيا�سي واالنق�سامات الموجودة.
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يجب �أال نقول �إن «حل الدولة الإ�س�لامية» خا�ص بالإ�س�لاميين ،فهناك �إ�سالميون متنورون
مع خيار الدولة الديمقراطية الواحدة ،ف�إذا كانوا �ضد ال�صهيونية فهم ال يختلفون مع اليهودية
والدين اليهودي.
يو�س��ف عبد الحق :ات�ض��ح من الم�ؤتمر الحالي �أن الم�شكل الداخلي هو �أهم عن�صر في �ضعف
�أو قوة حركتنا ،و�س��بب ذلك �أن ال�ش��عب الفل�س��طيني ل��م يعد حقيق ًة يمار���س �إرادته داخل
م�ؤ�س�س��اته؛ لذا �أقترح �أن يكون الم�ؤتمر الثالث على النحو الآتي :ت�ش��كيل لجنة �شبابية تعقد
م�ؤتمرا تح�ض��يريا قبل �س��تة �أ�ش��هر �أو �أكثر تدعو �إليها من ت�ش��اء من قيادات �سيا�س��ية وثقافية
واجتماعية ،لتطرح مرجعيات لم�ؤتمر لمجل�س وطني منتخب.
�س��ائد زه��ران� :أقترح عق��د الم�ؤتمر القادم في تجمعات فل�س��طينية �أخرى ،خ�صو�ص�� ًا مدينة
قلقيلية لأنها محا�صرة من كل الجهات ،و�سي�شكل ذلك دعم ًا القت�صادها من خالل الت�سوق
فيها� ،إ�ضافة ر�ؤية معاناتها من الجدار.
وقدم كل من خالد الحروب وخليل �شاهين جملة من التو�صيات والمالحظات ،واختتما بكلمة جاء فيها:
يعتمد مركز م�س��ارات �سيا�س��ة تحكيم للأوراق التي ين�شرها وي�ستكتبها وي�ستدعي الباحثين
للم�ش��اركة فيها لمثل هذا الم�ؤتم��ر وغيره من م�ؤتمرات��ه� .إذ �إن الأوراق التي تقدم تذهب
معدي الأوراق للأخذ بها،
�إلى ُمحكمين ،ي�ض��عون مالحظاتهم ،حيث تر�سل فيما بعد �إلى ّ
وقد تُقبل الأوراق وقد تُرف�ض ،والهدف من ذلك ترقية البحث العلمي والمقاربات النقدية
في مجتمعنا الفل�س��طيني ،اجتماعيا و�سيا�س��يا وثقافيا و�أكاديميا ،والتحكيم لي�ست له عالقة
أخوة وال�ص��داقة ،و�إنما بم�ض��مون البحث العلمي ال��ذي نحر�ص جميع ًا على
بالزمال��ة وال ّ
ترقيته.
خالل التح�ضير للم�ؤتمر� ،أنجزنا النقا�شات التح�ضيرية بم�شاركة وا�سعة مع بداية �أيار من العام
الفائت ،من �أجل طلب �إعداد الأوراق من قبل نخبة من الكتاب والأكاديميين والباحثين التي
�أ�سهمت في �إغناء هذا الم�ؤتمر.
نحن نطمح مع نهاية �ش��باط القادم �أن نغني هذه التجربة باالعتماد على مالحظاتكم ،وعقد
لقاءات بين الباحثين من الوطن والخارج مثلما عملنا في العام الما�ضي ،حتى نكون جاهزين
م��ع بداية �آذار لنقوم ب��ذات المنهجية� ،إذ نطلب م��ن �آخرين ب�أن يعدوا �أوراقهم خالل �س��تة
�أ�ش��هر ،من ثم التحكيم والمراجعة والتنقيح لهذه الأوراق قبل عقد الم�ؤتمر القادم ،ولذلك
نحن نتمنى دائم ًا الإ�س��راع في �إنجاز الأوراق ،و�سنقوم ببعث ما ي�شبه النموذج للق�ضايا التي
نفكر فيها ،ب�شكل �سريع فيما بعد.
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و�أخيراً ،ف�إن دور مركز م�س��ارات لم يكن لي�س��تمر وي�ستقر لوال وجود الداعمين الذين نوجه
لهم �شكرنا ،الأخ عبد المح�سن القطان والدكتور رزق �صقر والأخ �سامح نمر ،بالإ�ضافة �إلى
الجهات والم�ؤ�س�س��ات الفل�سطينية التي بادرت وتقدمت هذه المرة في رعاية هذا الم�ؤتمر،
ونوجه لها ال�شكر.
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ملحق رقم  :1برنامج الم�ؤتمر
الم�ؤتمر ال�سنوي الثاني

ات الفل�سطينيَّ ُة وتمثُّالتُها
جم َع ُ
التَّ ُّ
وم�ستقبلُ الق�ضيَّ ِة الفل�سطينيَّ ِة

الخمي�س والجمعة  17و 18كانون الثاني /يناير 2013
بلدية البيرة
قاعات ّ
متنزه ّ

مالحظة :عدد جل�سات الم�ؤتمر �ست ع�شرة ،ومدة كل جل�سة خم�سون دقيقة
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اليوم الأ ّول

الخمي�س 2013/1/17
ت�سجيل

9:00 – 8:30

االفتتاحية
الجل�سة
ّ
9:50 – 9:00
9:10 – 9:00

رئي�س الجل�سة :ممدوح العكر (كلمة االفتتاح)

9:20 – 9:10

هاني الم�صري :فل�سفة الم�ؤتمر ال�سنوي و�أهدافه

9:30 – 9:20

�شفيق الغبرا :التحديات �أمام الهوية الفل�سطينية

9:50 – 9:30

نقا�ش
الجل�سة الأولى :الف�سطينيون ..الهوية وتمثالتها /الهوية الوطنية
10:40 – 9:50

رئي�س الجل�سة

مجدي المالكي

10:05 – 9:50

ف�ؤاد المغربي :مالحظات حول الهوية الفل�سطينية

10:10 – 10:05

تعقيب خالد الحروب

10:35 – 10:10

نقا�ش

10:40 – 10:35

تعقيب مقدم الورقة

10:50 – 10:40

ا�ستراحة قهوة

الجل�سة الثانية :الف�سطينيون ..الهوية وتمثالتها /الهوية االجتماعية
11:40 – 10:50
11:05 – 10:50

�سعد عبد الهادي
�أباهر ال�سقا :الهوية االجتماعية الفل�سطينية:
تمثالتها المت�شظية وتداخالتها المتعددة
تعقيب با�سم زبيدي

رئي�سة الجل�سة

11:35 – 11:10

نقا�ش

11:40 – 11:35

تعقيب مقدم الورقة

11:10 – 11:05
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الجل�سة الثالثة :الف�سطينيون ..الهوية وتمثالتها /الهوية الثقافية
12:30 – 11:40

12:00 – 11:55

ح�سام زملط
عبد الرحيم ال�شيخ:
الهوية الثقافية الفل�سطينية « ..المثالـ« و«التمثيلـ« و«التماثلـ«
تعقيب ح�سن خ�ضر

رئي�س الجل�سة

12:25 – 12:00

نقا�ش

12:30 – 12:25

تعقيب مقدم الورقة

12:40 – 12:30

ا�ستراحة قهوة

11:55 – 11:40

الجل�سة الرابعة :الم�شروع ال�صهيوني وواقع التجزئة
1:30 – 12:40
12:55 – 12:40

هنيدة غانم
نديم روحانا :مالحظات حول ال�صراع مع ال�صهيونية :ماذا يريد
الفل�سطينيون؟
تعقيب رائف زريق

رئي�سة الجل�سة

1:25 – 1:00

نقا�ش

1:30 - 1:25

تعقيب مقدم الورقة

2:30 – 1:30

غداء

1:00 – 12:55

الفل�سطينية وواقع التجزئة
جمعات
الجل�سة الخام�سة :ال ّت ّ
ّ
ال�ضفة الغربية
3:20 – 2:30
2:45 – 2:30

�سام بحور
�سامية بطمة :نموذج التنمية الفل�سطيني و�إ�ستراتيجيات التغيير في
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة
تعقيب ن�صر عبد الكريم

رئي�س الجل�سة

3:15 – 2:50

نقا�ش

3:20 - 3:15

تعقيب مقدم الورقة

2:50 – 2:45
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الفل�سطينية وواقع التجزئة
جمعات
الجل�سة ال�ساد�سة :ال ّت ّ
ّ
قطاع غزة
4:10 – 3:20
رئي�س الجل�سة
3:35 – 3:20

ن�ضال �صبري

�سمير �أبو مدللة� :آثار الح�صار واالنق�سام والتكوين االقت�صادي
واالجتماعي لقطاع غزة على الم�شروع الوطني الجمعي
الفل�سطيني

3:40 – 3:35

تعقيب يو�سف عبد الحق

4:05 – 3:40

نقا�ش

4:10 - 4:05

تعقيب مقدم الورقة

4:20 – 4:10

ا�ستراحة قهوة
الفل�سطينية وواقع التجزئة
جمعات
الجل�سة ال�سابعة :ال ّت ّ
ّ
فل�سطينيو الداخل
5:10 – 4:20

4:35 – 4:20

عبد الكريم البرغوثي
يو�سف رفيق جبارين :مفاهيم التخطيط القومي في �إ�سرائيل
و�إ�ستراتيجيات ال�سيطرة
تعقيب مهند م�صطفى

رئي�س الجل�سة

5:05 – 4:40

نقا�ش

5:10 - 5:05

تعقيب مقدم الورقة

4:40 – 4:35
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اليوم الثاني
الجمعة 2013/1/18
9:00 – 8:30

ت�سجيل
الفل�سطينية وواقع التجزئة
جمعات
الجل�سة الثامنة :ال ّت ّ
ّ
�أوروبا والأمريكتان
9:50 – 9:00

رئي�سة الجل�سة
9:15 - 9:00
9:20 - 9:15

نادية حجاب

عبد الرزاق التكريتي :التجمعات الفل�سطينية في �أوروبا
إ�شكالية المواطنة
والأمريكتين و�
ّ
تعقيب معين رباني

9:45 - 9:20

نقا�ش

9:50 - 9:45

تعقيب مقدم الورقة
الفل�سطينية وواقع التجزئة
جمعات
الجل�سة التا�سعة :ال ّت ّ
ّ
لبنان
10:40 – 9:50

رئي�سة الجل�سة
10:05 – 9:50

غادة المدبوح

�ساري حنفي :الالجئون الفل�سطينيون في لبنان � ..أزمة الحا�ضر
و�سيناريوهات الم�ستقبل

10:10 – 10:05

تعقيب �أحمد جميل عزم

10:35 – 10:10

نقا�ش

10:40 – 10:35

تعقيب مقدم الورقة

10:50 – 10:40

ا�ستراحة قهوة
الفل�سطينية وواقع التجزئة
جمعات
الجل�سة العا�شرة :ال ّت ّ
ّ
الأردن
11:40 – 10:50
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11:05 – 10:50

�إياد البرغوثي
ع��روب العابد :في ت�ص��دعات المدينة الكبي��رة :الكفاح الفردي
للأردنيين من �أ�صل فل�سطيني في عمان ال�شرقية
تعقيب �أحمد نوفل

رئي�س الجل�سة

11:35 – 11:10

نقا�ش

11:40 – 11:35

تعقيب مقدم الورقة

12:40 – 11:40

�صالة الجمعة

11:10 – 11:05

الجل�سة الحادية ع�شر� :إ�ستراتيجيات مواجهة التجزئة وبناء الم�شروع الوطني الجمعي
المجتمع ال�سيا�سي الفل�سطيني في مواجهة التجزئة واالنق�سام
1:30 – 12:40
رئي�س الجل�سة

�إ�سماعيل النا�شف

12:55 – 12:40

رباب عبد الهادي :ال�سيا�سة الفل�سطينية  ..المقاومة والتحرير

1:00 – 12:55

تعقيب غ�سان الخطيب

1:25 – 1:00

نقا�ش

1:30 - 1:25

تعقيب مقدم الورقة

2:30 – 1:30

غداء

الجل�سة الثانية ع�شر� :إ�ستراتيجيات مواجهة التجزئة وبناء الم�شروع الوطني الجمعي
متطلبات �إعادة بناء التمثيل الوطني
3:20 – 2:30
رئي�س الجل�سة

وفاء عبد الرحمن

2:45 – 2:30

كرمة النابل�سي :هذه ال�سنة ،بالت�أكيد.

2:50 – 2:45

تعقيب جميل هالل

3:15 – 2:50

نقا�ش

3:20 - 3:15

تعقيب مقدم الورقة

الجل�سة الثالثة ع�شر� :إ�ستراتيجيات مواجهة التجزئة وبناء الم�شروع الوطني الجمعي
ال�سلطة الفل�سطينية ..الواقع وال�سيناريوهات
4:10 – 3:20
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رئي�س الجل�سة
3:35 – 3:20

�سمير عبد اهلل

جورج جقمان :ال�سلطة الفل�سطينية ،م�سار �أو�سلو ،وفك الح�صار
عن حق تقرير الم�صير

3:40 – 3:35

تعقيب قي�س عبد الكريم

4:05 – 3:40

نقا�ش

4:10 - 4:05

تعقيب مقدم الورقة

4:20 – 4:10

ا�ستراحة قهوة

الجل�سة الرابعة ع�شر� :إ�ستراتيجيات مواجهة التجزئة وبناء الم�شروع الوطني الجمعي
واقع التجزئة في �ضوء �سيناريوهات الحلول ال�سيا�سية المطروحة
5:10 – 4:20
رئي�س الجل�سة
4:35 – 4:20

رائد نعيرات

ليلى فر�سخ :التغلب على الت�شظي الفل�سطيني :الخيارات
ال�سيا�سية وال�ضرورات الوطنية

4:40 – 4:35

تعقيب ب�شير ب�شير

5:05 – 4:40

نقا�ش

5:10 - 5:05

تعقيب مقدم الورقة
الجل�سة الختامية
التو�صيات والمقترحات
5:30 – 5:10

رئي�س الجل�سة

خالد الحروب

5:20 – 5:10

نقا�ش

5:30 – 5:20

خليل �شاهين :التو�صيات
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ملحق رقم 2
الم�شاركون /ات في الم�ؤتمر
•د� .أباهر ال�سقا :رئي�س دائرة علم االجتماع وعلم الإن�سان في جامعة بيرزيت.
•د� .أحمد جميل عزم :رئي�س برنامج الدرا�سات العربية والفل�سطينية في جامعة بيرزيت.
•�أ .د� .أحمد نوفل� :أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة اليرموك ،الأردن.
•د� .إ�س��ماعيل النا�ش��ف :ع�ضو هيئة تدري�س��ية في دائرة علم االجتماع وعلم الإن�سان في
جامعة بن جوريون ،بئر ال�سبع.
•د� .إياد البرغوثي :مدير مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان.
•د .با�سم زبيدي� :أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة بيرزيت.
•د .ب�شير ب�شير :باحث في معهد فان لير بالقد�س.
•�أ .جميل هالل :عالم اجتماع فل�سطيني.
•د .جورج جقمان� :أ�س��تاذ في برنامج الماج�س��تير في الديمقراطية وحقوق الإن�س��ان،
ودائرة الفل�سفة والدرا�سات الثقافية في جامعة بيرزيت.
•د .ح�سام زملط :ديبلوما�سي و�أكاديمي فل�سطيني.
•�أ .ح�سن خ�ضر :كاتب ،ورئي�س تحرير مجلة الكرمل.
•د .خالد الحروب� :أ�ستاذ الدرا�سات ال�شرق �أو�سطية في جامعة نورث وي�سترن ،الدوحة؛
وباحث متقدم في كلية الدرا�سات الآ�سيوية وال�شرق �أو�سطية في جامعة كامبردج.
•�أ .خليل �شاهين :مدير البحوث وال�سيا�سات في مركز م�سارات.
•د .رائد نعيرات� :أ�س��تاذ العلوم ال�سيا�س��ية في جامعة النجاح ،رئي�س المركز الفل�سطيني
للديمقراطية.
•د .رائف زريق :باحث ومحا�ضر في مجال النظرية ال�سيا�سية.
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•د .رباب عبد الهادي� :أ�س��تاذة م�شاركة في درا�س��ات العرق والمقاومة في جامعة �سان
فران�سي�سكو ،كبيرة الباحثين/الباحثات في المبادرة الأكاديمية لدرا�سة الجاليات العربية
والم�سلمة في المهجر في كلية الدرا�سات الإثنية بالجامعة.
•د� .س��اري حنفي� :أ�س��تاذ علم االجتماع وعلم الإن�س��ان والعلوم الإعالمية في الجامعة
الأمريكية ،بيروت.
•�أ� .سام بحور :م�ست�شار تطوير الأعمال في �شركة .AIM
•د� .سامية بطمة :مديرة معهد درا�سات التنمية ،جامعة بيرزيت.
•�أ� .سعد عبد الهادي :مدير عام م�ؤ�س�سة النا�شر للدعاية والإعالن والعالقات العامة.
•د� .سمير �أبو مدللة :عميد كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية في جامعة الأزهر ،غزة.
•د� .سمير عبد اهلل :مدير عام معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س).
•د� .شفيق الغبرا :كاتب ،و�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة الكويت.
•د .عبد الرحيم ال�شيخ� :أ�ستاذ الفل�سفة والدرا�سات الثقافية والعربية في جامعة بيرزيت.
•د .عب��د الرزاق التكريتي :محا�ض��ر ف��ي التاريخ الدول��ي بجامعة �ش��فيلد في بريطانيا،
ونا�شط فل�سطيني.
•د .عبد الكريم البرغوثي :مدير معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية.
•�أ .عروب العابد :مر�شحة لنيل الدكتوراه في درا�سات التنمية ،ق�سم الدرا�سات الأفريقية
وال�شرقية في جامعة لندن.
•د .غادة المدبوح� :أ�ستاذة م�ساعدة في جامعة بيرزيت.
•د .غ�س��ان الخطيب :نائب رئي�س جامعة بيرزيت للتنمية واالت�ص��ال ،محا�ضر درا�سات
ثقافية.
•�أ .د .ف�ؤد المغربي� :أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة تيني�سي الأمريكية� ،شاتانوغا.
•�أ .قي�س عبد الكريم :ع�ضو المكتب ال�سيا�سي للجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين.
•�أ .د .كرمة النابل�س��ي� :أ�ستاذة ال�سيا�س��ة والعالقات الدولية بجامعة �أوك�سفورد ،وممثلة
�سابقة لمنظمة التحرير الفل�سطينية.
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•د .ليلى فر�سخ� :أ�ستاذ م�شارك في جامعة ما�سات�شو�ست�س في بو�سطن.
•د .مجدي المالكي :ع�ض��و هيئة تدري�سية في دائرة علم االجتماع والإن�سان في جامعة
بيرزيت.
•�أ .معين رباني :باحث ،مدير م�شاريع في مبادرة �إدارة الأزمات الفنلندية .CMI
•د .مم��دوح العك��ر :طبيب ،رئي���س مجل�س �أمناء مركز م�س��ارات ،مفو���ض في الهيئة
الم�ستقلة لحقوق الإن�سان.
•د .مهند م�صطفى :باحث في المركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية  -مدار.
•د .نادية حجاب :مديرة �شبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية.
•�أ .د .نديم روحانا� :أ�ستاذ العالقات الدولية في جامعة تافت الأمريكية ،ومدير عام مركز
مدى الكرمل ،حيفا.
االقت�صادية.
•د .ن�صر عبد الكريم� :أ�ستاذ جامعي ،وباحث في العلوم
ّ
•�أ .د .ن�ضال �صبري� :أ�ستاذ في جامعة بيرزيت.
•�أ .هاني الم�صري :مدير عام مركز م�سارات.
•د .هنيدة غانم :المدير العام للمركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية  -مدار.
•�أ .وفاء عبد الرحمن :مديرة م�ؤ�س�سة فل�سطينيات.
الح�ضرية وتخطيط المدن ،حيفا.
•�أ .د .يو�سف رفيق جبارين� :أ�ستاذ الدرا�سات
ّ
محام ،ع�ض��و مجل�س
•د .يو�س��ف عبد الحق :محا�ض��ر جامعي في االقت�ص��اد التنموي،
ٍ
�إدارة المنتدى التنويري في نابل�س.
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