تَقديم
يستعرضُ ُهذا ُالكتابُ ُوقائعُ ُاليوم ُالدراسي ُالذي ُنظُمُه ُالمركزُ ُالفلسطينيُ ُألبحاث ُالسُياساتُ
نريش ُبل ُاأللمانيةُ ،يوم ُالثاني ُمن ُتموزُ /يوليوُ
والدُراسات ُاإلستراتيجيُةُ ،بالتعاون ُمع ُمؤسسة ُهُ ُ
ُ 1111تحتُعنوانُ"المُسُتُجُداتُ ُالدُاعمةُ ُلبناءُإستراتيجيُةُ ُفلسطينيةُ ُقادرةُ ُعلىُتحقيقُاألهدافُ
ال ُوطنية"ُ.
يتضمنُ ُهذا ُالكتابُ ُاألوراقُ ُالمقدمةُ ُفي ُكل ُجُلُسة ُمن ُالجُلُسات ُاألربع ُ ُومداخالت ُواستفساراتُ
المشاركينُ ،وردود ُالمتحدثين ُفي ُاليوم ُالدراسيُ ،الذي ُهدف ُإلى ُعرض ُوتحليل ُالمستجداتُ
ُإيجابيا ُلتحقيقُ
والمتغيرات ُالفلسطينيُة ُوالعربيُة ُوالدُ ُوليُةُ ،وانعكاساتهاُ ،وتأثيراتهاُ ،وكيفيُة ُاستثمارها
ً
األهدافُالفلسطينية.

بيةُ،وتوجُهذاُ
ُ
كانُمحورُالجلسةُاألولىُالربيع ُالعربي ُالذيُعصفتُرياحهُبالعديدُمنُالدولُالعر
الربيع ُبانتصار ُالثورة ُفي ُكل ُمن ُمصر ُوتونسُ ،وتم ُتحليل ُآثار ُوأبعاد ُهذا ُالربيع ُعلى ُالقضيةُ
الفلسطينيةُ،والىُأيُمدىُيمكنُتوظيفهاُفيُتوفيرُمقوماتُمساعدةُلبناءُإستراتيجيةُجديدةُ ،تحققُ
أهدافُوتطلعاتُالشعبُالفلسطينيُ.
وجاءتُالمصالحةُالفلسطينيةُمحوراُللجلسةُالثانيةُ،التيُتناولتُأسبابُتوقيع ُاتفاقُالمصالحةُفيُ
ً

القاهرةُفيُأيارُالماضيُ،وكيفيةُتطبيقُهُ،ومدىُتأثيرُغيابُالبرنامجُالسياسيُعلىُالمصالحةُ.

وتمحورت ُالجلسةُالثالثةُحول ُالحراكُالشبابيُ،وتناولتُبداياتهُ ،ونقاطُقوتهُوضعفهُ،وآفاقُإعادةُ
وتطرقُالنقاشُأيضاُإلىُإمكانيةُاندالعُانتفاضةُثالثةُ،
بنائهُُفيُسياقُتحولهُإلىُحراكُشعبيُ.
ً

دورُفيُبناءُاإلستراتيجةُالفلسطينيةُالجديدةُ.
والىُأيُمدىُسيلعبُالشبابُ ًا

ُوتمُالتركيزُعلىُ:وقفُُالمفاوضاتُ،والخياراتُُالبديلةُ،والتوجهُُإلىُاألممُالمتحدةُكعناوينُُر ٍ
ئيسةُفيُ
الجلسة ُالرابعةُ ،التي ُتنا ُولت ُالدورس ُوالعبر ُالمستفادة ُمن ُالمفاوضاتُ ،والخيارات ُالبديلة ُالتيُ
طرحتهاُالسلطةُوموقعُالمقاومةُمنهاُ،إضافةُإلىُموضوع ُالتوجهُإلىُاألممُالمتحدةُللحصولُعلىُ
طلبُالعضويةُ،وتأثيرهُفيُبلورةُاإلستراتيجيةُالجديدة.
1

المحتوياتُ

ُ

تقديمُ

ُ
الجلسةُاالفتتاحيةُ

ُ
ُ

 كلمة ُترحيبية ُمن ُالمركز ُالفلسطيني ُألبحاث ُالسياسات ُوالدراسات ُاإلستراتيجيةُ:
األستاذُهانيُالمصريُ.

ُ

 كلمةُترحيبيةُمنُمؤسسةُهنرشُبلُاأللمانيةُ:السيدُيواخيمُباولُ.
ُ
ربيُوتأثيرهُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُُ
الجلسةُاألولىُ:الربيعُالع ُّ

ُ

 الربيعُُالعربيُُوتأثيرهُعلىُالقضيةُُالفلسطينيةُُ:سعادةُالسفيرُياسرُعثمانُ.

ُ

 كيفُتنعكسُالثوراتُالشعبيةُالعربيةُعلىُالوضعُالفلسطيني؟ :األستاذُداودُتلحميُ.

ُ

يرهُُعُلىُفُلُسطُينُ:الدكتورُعاطفُأبوُسيفُ.
الربُيعُُالعُُربُيُُ ُوتُأثُ ُ
ُ 

ُ

الربُيعُُالعُُربُيُ"ُ:األستاذُأنطـوانُشلحـتُ.
 إسُُرائُيلُُو" ُ

ُ

 نقاشُالجلسةُاألولىُ.

ُ

 تعقيباتُالمشاركينُفيُالجلسةُاألولىُ.

ُ

الجلسةُالثانيةُ:المُصُالُحُةُُالفُلُسطُينيُةُُ

ُ

الوطُنيُةُُ:األستاذُمحمدُالمدنيُ.
الركُنُُاألُهُمُُفيُاإلستُُراتُيجيُةُُ ُ
الوحُدُةُُ ُ
 اسُتُعُادُةُُ ُ

ُ

 المُصُالُحُةُُالفُلُسُطُينيُةُ ..آفُاقُُوتُحدُياتُُ:المهندسُإسماعيلُاألشقرُُ.

ُ

 المُصُالُحُةُُالفُلُسُطُينيُةُُ..دُُوافُعُهُاُوآفُاقُهُاُ:األستاذُطاللُعوكلُ.

ُ

 نقاشُالجلسةُالثانيةُ.

ُ

 تعقبياتُالمشاركينُفيُالجلسةُالثانيةُُ.

ُ

ُ
1

بابيُ:منُأينُوالىُأين؟ُ
الجلسةُالثالثةُ:الحراكُالش ُُّ

ُ

 الحُُراكُالشبابيُواستراتيجيةُالنهوضُ:األستاذُفاديُقرعانُُ.

ُ

 الحُُراكُالشبابيُُ:منُأينُوالىُأين؟ُ:األستاذُسامرُأبوُرحمةُُ.

ُ

 الحُُراكُالشبابيُُ:منُأينُوالىُأينُ:األستاذُنائلُالمقادمةُ.

ُ

 الحُُراكُالشبابيُفيُغزةُ:بحثًاُعنُالهويةُفيُمواجهةُطغيانُاإلسالمُالسياسيُ

ُ

"االشتعالُوالخفوت"ُ:األستاذةُأسماءُالغولُ.
 نقاشُالجلسةُالثالثةُ.

ُ

 تعقيباتُالمشاركينُفيُالجلسةُالثالثةُ.

ُ

اوضُاتُُوالخُيُ ُاراتُُالبُديلةُ.
الجلسةُالرابعةُ ُ:وقفُُالمُفُ ُ
اوضُاتُُوالخُيُ ُاراتُُالبُديلةُ:أينُموقعُعربُُ84فيُاالستراتيجيةُالفلسطينية؟ُ:
 المُفُ ُ

ُ
ُ

األستاذُعوضُعبدُالفتاحُ.
اوضُاتُُوالخُيُ ُاراتُُالبُديلةُ:الدكتورُمحمدُغزالُ.
ُ وقفُُالمُفُ ُ

ُ

اوضُاتُُو(الخُيُ ُاراتُُالبُديلة)ُ:األستاذُالدكتورُإبراهيمُأبراش.
 المُفُ ُ

ُ

اوضُاتُُوالخُيُ ُاراتُُالبُديلةُ:الدكتورُصائبُعريقاتُ.
ُ وقفُُالمُفُ ُ

ُ

 نقاشُالجلسةُالرابعةُُ.

ُ

 تعقيباتُالمشاركينُفيُالجلسةُالرابعةُ.

ُ

ُ

ُ
ُ

3

ُ
ُ
ُ
الجُلُسةُاالفتتاحيُةُ
ُ
األستاذُهانيُالمصريُ

 مدير ُعام ُالمركز ُالفلسطيني ُألبحاثُ
السياساتُوالدراساتُاإلستراتيجيةُ.

السيدُيواخيمُباولُ

 مدير ُمؤسسة ُهنريش ُبل ُاأللمانيةُ-
الشرقُاألوسطُ.

ُ
ُ
ُ
ُ
4

كلمةُ المركزُالفلسطينيُألبحاثُالسياساتُوالدراساتُاإلستراتيجيةُ
ُ
األستاذُهانيُالمصريُ
المديرُالعامُُ
ُ
إن ُالثورات ُالعربيةُ ،ووقف ُالمفاوضاتُ ،واتفاق ُالمصالحةُ ،والحراك ُالشبابيُ ،مستجدات ُومتغيرات ُنوعية ُتتطلبُ
التعامل ُمعها ُبشكل ُ جديد ُحتى ُتكون ُداعمة ُلبناء ُإستراتيجية ُقادرة ُعلى ُتحقيق ُاألهداف ُالفلسطينيةُ ،وهذا ُيتطلبُ
منهجاُقادراُعلىُتطويرُوبناءُاإلستراتيجيةُالجديدةُ،وفتحُآفاقُرحبةُنحوُمسارُسياسيُجديدُيلبيُحاجاتُمتعددةُ
ً
وملحةُقادرةُعلىُتحقيقُاألهدافُالفلسطينيةُالوطنيةُوالديمقراطيةُ.

إنُعد م ُبلورةُسياساتُجديدةُقادرةُعلى ُتوظيفُالمتغيراتُلصالحُالقضيةُالفلسطينيةُودرءُاألخطارُالتيُتتهددهاُ
سيدفعُبالمنطقةُإلىُالفوضىُ،والمجهولُ،واإلحباطُوالتخاذلُ،والتطرفُ،وعدمُاالستقرارُ.
وفيُهذاُالسياقُجاءتُفكرةُعقدُاليومُالدراسيُ،إلظهارُأهميةُهذهُالقضاياُالممكنُتناولهاُ.
إنُالهدفُالعامُمنُاليومُالدراسيُهوُعرضُوتحليلُالمستجداتُوالمتغيراتُوانعكاساتهاُوتأثيرهاُ،وكيفيةُاستثمارهاُ
إيجابياُلتحقيقُاألهدافُالفلسطينيةُ،أماُاألهدافُالخاصةُلليومُالدراسيُفهيُ:
- 1تحليلُأبعادُوآثارُالربيعُالعربيُفيُمجالُدعمُوبناءُإستراتيجياتُفلسطينية.
- 2تعزيزُفرصُنجاحُاتفاقُالمصالحةُفيُمجالُبناءُإستراتيجيةُفلسطينيةُقادرةُعلىُتحقيقُاألهدافُالوطنية.
- 3تحديدُتصورُللبدائلُالممكنةُفيُضوءُجمودُالمفاوضات.
- 4بحثُأبعادُالتحركُالشبابيُوماُيتطلبهُمنُإستراتيجياتُعملُوطنية.
ونأملُأنُتحاولُاألوراقُوالمناقشاتُوالتوصياتُاإلجابةُعنُاألسئلةُاتآتيةُ:

ُ
ُ
5

الربيعُالعربيُ
- 1هلُرياحُالتغييرُالعربيةُتصبُفيُصالحُالقضيةُالفلسطينيةُأمُتضرها؟
- 2هلُالثوراتُالعربيةُمرشحةُأكثرُلالستمرارُواالمتدادُواالنتصارُأمُإلىُاالرتداد؟
- 3لماذاُلمُنشهدُثورةُفلسطينيةُبمستوىُالثوراتُالعربية؟
- 4هل ُمنُمصلحة ُالفلسطينيين ُإطالق ُانتفاضة ُشعبية ُثالثة ُاتآنُ ،أم ُالحقا ُبعد ُمعرفة ُمصير ُالثوراتُ
العربيةُ ،وبعد ُتحديد ُأهدافها ُوتوحيد ُالفلسطينيين ُوتوفير ُالبيئة ُوالتنظيم ُالقادر ُعلى ُجعل ُاالنتفاضةُ
الثالثةُتحققُأهدافُالشعبُالفلسطيني؟

المصالحةُالفلسطينيةُ
- 1لماذاُتمُالتوقيعُعلىُاتفاقُالمصالحة؟ُوماُمصيرُاتفاقُالقاهرة؟
- 2لماذاُكانُالتوقيعُأوالُوالتطبيقُثانياُثنائياُوليسُوطنياُوشعبيا؟
- 3ماُتأثيرُغيابُاالتفاقُحولُبرنامجُسياسيُونضاليُعلىُالمصالحة؟
- 4هل ُنريد ُمصالحة ُتنهي ُاالنقسام ُ ،خاصة ُفي ُاألجهزة ُاألمنيةُ ،أم ُإدارة ُلالنقسام ُومحافظة ُعلىُ
الوضعُالقائم؟

الحراكُالشبابيُ
- 1لماذاُبدأُالحراكُالشعبيُفيُآذار؟ُولماذاُجاءُضعيفاُخاصةُفيُالضفة؟
- 2ماُهوُتقييمُتجربةُاالعتصامُالذيُبدأُفيُ3/11؟
- 3ماُالشعارُالناظمُللحراكُالشبابيُ،وماُالعواملُالمساعدةُوالمعرقلةُله؟
- 4كيفُيمكنُأنُيتحولُإلىُحراكُشعبيُوليسُشبابيُفقط؟
- 1هلُاالنتفاضةُالثالثةُعلىُاألبوابُأمُال؟
واذاُكانتُعلىُاألبوابُ:


هلُستكونُشعبيةُأمُمسلحةُ،ولماذا؟



ماُهدفهاُ،وبرنامجهاُ،وكيفُيمكنُحمايتهاُمنُاالنزالقُنحوُالفوضىُوالفلتانُاألمني؟

6

المفاوضاتُوالبدائلُ
- 1ماُالدروسُالمستفادةُمنُتجربةُالمفاوضات؟ُوهلُيمكنُاستئنافهاُأمُال؟
- 2ماُالخياراتُالبديلةُ،وماُمصيرُالخياراتُالسبعةُالتيُتحدثتُعنهاُالقيادةُالفلسطينية؟
- 3هلُخيارُاللجوءُإلىُاألممُالمتحدةُجديدُأمُفرعُمنُالخيارُالقديمُ،وهلُهوُالبديلُعنُ
المفاوضات ُأم ُغير ُمتناقضُ ،أم ُسيقف ُإذا ُاستؤنفت ُالمفاوضاتُ ،وهل ُهو ُمج ٍد ُأمُ
رمزي؟
- 4ماُموقعُالمقاومةُفيُالخياراتُالبديلة؟
- 1هلُنحنُبحاجةُإلىُسقفُمسارُجديدُيعتمدُعلىُبدائلُمتنوعةُشاملةُ،أمُإلىُإعادةُ
إنتاجُخيارُالمفاوضاتُالذيُفشلُومحكومُعليهُبالفشل؟
ُ
ُجيداُ ،أن ُيوما ُدراسيا ُواحدا ُال ُيستطيع ُاإلجابة ُعن ُهذهُاألسئلةُ ،لكنه ُيمكن ُأن ُيفتح ُالحوارُ ،أوُ
أعرف ً

يواصل ُالحوارُ ،إذ ُ من ُدون ُالحوار ُال ُيمكن ُبلورة ُإستراتيجية ُجديدة ُقادرة ُعلى ُتحقيق ُاألهداف ُالوطنيةُ،
التيُلمُتتحققُرغمُاإلنجازاتُوالبطوالتُوالتضحياتُالغاليةُ.
نشكرُنحنُفيُالمركزُالفلسطينيُألبحاثُالسياساتُوالدراساتُاالستراتيجيةُ،مؤسسةُ"هنريشُبل"ُ ،خاصةُ
باولُولمىُحورانيُ،علىُإتاحةُالفرصةُلتنظيمُاليومُالدراسيُ.
كماُنشكرُالمشاركينُ،خاصةُمعديُاألوراقُالتيُقدمُمعظمهاُقبلُانعقادهُهذاُاليومُ،وستصدرُهذهُاألوراقُ
والمناقشاتُوالتوصياتُفيُكراسُبأسرعُوقتُممكنُ.
نأمل ُأن ُيلتزم ُالمداخلون ُبالوقت ُالمحددُ ،ويجب ُأال ُيزيد ُعن ُُ 11دقيقةُ ،ويركزوا ُخالله ُعلى ُعرضُ
الخالصةُوالتوصياتُ،وانناُنأ ملُأنُيخرجُهذاُالمؤتمرُبماُيمكنناُمنُالبناءُعليهُ،للوصولُإلىُماُنصبوُ

إليهُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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كلمةُمؤسسةُهنرشُبلُاأللمانيُةُ
ُ
يواخيمُباولُ
مديرُالمؤسسةُُ
ُ
شكراُلفريقكمُالذيُأعدُوحضرُلهذا ُالحدثُ.أشكركمُإلتاحةُالفرصة ُليُ
يال ُلخأ ُهانيُ ُولمقدمتهُاللطيفةًُ ُ.
شكراُجز ًُ
ًُ

ُجدا ُبالنسبة ُللفلسطينيين ُ(خاصة ُفي ُهذا ُالوقت ُالعصيب)ُ ،وليس ُمهما ُفقطُ
للحديث ُهنا ُفي ُهذا ُالموضوع ُالهام ًُ
نظراُلخأحداثُالتيُتمرُبهاُالمنطقةُالعربيةُ.
بالنسبةُللفلسطينيينُ،وانماُللمنطقةُبأسرها؛ُ ًُ

ربما ُتسألون ُلماذا ُنحن ُهناُ ،نحن ُكمؤسسة ُألمانية ُنتابع ُهذه ُالمناقشاتُ ،وأود ُأن ُأقول ُمثل ُأي ُشخص ُآخر ُفيُ
ألمانياُأو ُفيُأوروباُ ،نحنُنتابعُعنُكثبُوحاولناُأنُنتابعُعنُكثبُماُيحدثُفيُالمنطقةُخاصةُمنذُبدايةُالعامُ،
وحاولناُأنُنفهمُتأثيرُما ُيجريُفيُالمنطقةُمنُتطوراتُقادمةُ ُ،وتأثير ُذلكُعلىُالسياسة ُاألوروبية ُوعلىُصياغةُ
سياساتُأوروبية ُجديدةُ .سوفُنتابعُما ُيحدثُ ُوسنكونُجزًُءاُمنُالنقاشُفي ُأوروباُُ ،واُذاُماُتمكنُاألوروبي ُونُمنُ

تغيرُسياستهمُتجاهُالمنطقة ُبعدُسقوطُمباركُوبنُعليُ،أوُإلىُأي ُمدىُسيستطيعُاألوروبي ُونُتحديدُموقفُ،ألنهُ
منُالواضحُللجميعُبأنهُليسُهناكُموقفُأوروبي ُواضحُوأنُالسياسة ُاألوروبية ُالخارجيةُتميزتُبالمواقفُالمختلفةُ
والتناقضُبينُالدولُاألعضاءُ.
ُواُنهُلشيءُرائعُبالنسبةُليُأنُأتابعُهذاُاليومُأوراقكمُومناقشاتكمُ،وأعتقدُبأنُالسؤالُيدورُحولُ:ماُهوُتأثيرُالربيعُ
العربيُعلىُالسياسةُالفلسطينية؟ُوأعتقدُبأنُاإلجابةُعنُهذاُالسؤالُالحاسمُستتمُعلىُاألرجحُعندُدراسةُالمقترحاتُ
واإلستراتيجيةُ.
يقُطويال ُ ،والمهمُهوُمعرفةُماذاُسيحدثُفيُمصرُكونهاُالدولة ُاألكبرُ
ًُ
إن ُالربيعُالعربيُلمُينتهُبعدُ ُوماُزالُالطر
واألكثرُنفوًُذاُفيُالمنطقةُ.
من ُالمهم ُالتساؤل ُعن ُتأثير ُالالعبين ُالخارجيين ُحول ُما ُيجري ُويدور ُفي ُالمنطقةُ ،وأستطيع ُالقول ُبأن ُالتأثيراتُ
لفترةُ ُ.ومنُالمهمُتوضيحُهذهُالنقطةُمنُجانبناُ.
الخارجيةُمحدودةُوستبقىُمحدودةُ ُ
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ماذا ُيعني ُهذا ُاليوم ُالدراسي ُبالنسبة ُللسياسيين ُالفلسطينيين؟ ُُواُلى ُأي ُمدى ُستؤثر ُاألحداث ُفي ُالمنطقة ُعلىُ
اإلستراتيجيةُالفلسطينيةُفيُاألشهرُالثالثةُالقادمةُوالحاسمة؟ُُ
نتمنى ُأن ُنسمع ُعن ُذلك ُأكثر ُونفهمه ُونتعلمه ُأكثر ُ ،ونكون ُقادرين ُعلى ُحمل ُونقل ُهذا ُالفهم ُإلى ُألمانيا ُليطرحُ
للنقاشُمعُاألوروبيينُ.
ُ
نتطلعُقدماُإلىُالمناقشاتُواألوراقُالمطروحةُ ُ،وشكراُجزيالُلكمُ.
ًُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ
الجُلُسةُاألولىُ
ُ
وتأثيرهُعلىُالقضيُةُُالفُلسطُينيُةُُ
ربيُ ُ
الربيعُُالعُ ُُّ
ُ
ُ
رئيساُالجلسةُ:

 األستاذُخليلُشاهين(ُرامُاهلل)ُ:مديرُالبحوثُفيُ
المركزُالفلسطينيُألبحاثُالسياسات.
 األستاذُهانيُحبيبُ(غزة)ُ:كاتبُوصحافيُ.

المتحدثونُ:

 سعادةُالسفيرُياسرُعثمانُُ.

ُ

 األستاذُداودُتلحميُ.

ُ

 الدكتورُعاطفُأبوُسيفُ.

ُ

 األستاذُأنطوانُشلحتُ.

ُ
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وتأثيرهُعلىُالقضيُةُُالفلسطينيُةُُ
ربيُ ُ
الربيعُُالعُ ُُّ
ُ

ُ
سعادةُالسفيرُياسرُعثمانُ
رئيسُبعثةُتمثيلُجمهوريةُمصرُالعربيةُ
ُ
ُ
فيُالحقيقةُ ،لمُأتقدمُبورقةُلهذهُالندوةُ،لكنيُسأقومُبمداخلة ُقصيرةُ ،ربماُالُتستغرقُعدةُدقائقُ،تحتويُعلىُمالحظاتُ

عامةُمتعددةُبصفتيُمراقباُلماُيحدثُفيُالمنطقةُ.
ُ
سأبدأ ُمن ُالسؤال ُالذي ُتم ُطرحه ُمن ُقبل ُمنظمي ُالندوةُ :هل ُالثورات ُالعربية ُتصب ُفي ُصالح ُالقضية ُالفلسطينية ُأمُ
تعمل ُضدها؟ ُبرأييُ ،إن ُاإلجابة ُالطبيعية ُهي ُنعمُ ،فالثورات ُالعربية ُبالتأكيد ُستصب ُفي ُمصلحة ُالقضية ُالفلسطينيةُ،
لكن ُهذا ُالتأكيد ُمشروط ُومرتبط ُبمدى ُزمنيُ ،فالمرحلة ُالزمنية ُالتي ُسيستغرقها ُنجاح ُالثورات ُالعربية ُتشكل ُبرأييُ

التحديُاألساسيُللقضيةُالفلسطينيةُ،ومنُهناُأنطلقُلبدايةُمداخلتيُ.
الثورات ُالعربية ُتمر ُبعدة ُمراحلُ ،أوالها ُاتآنُ ،وتتمحور ُحول ُالنضال ُمن ُأجل ُضمان ُنجاح ُهذه ُالثوراتُ ُ ،وثانيتهاُ ،
ستكون ُمرحلة ُاستكمال ُعناصر ُعملية ُالتحول ُالداخلي ُمن ُنظم ُشمولية ُإلى ُنظم ُديمقراطية ُثورية ُتعدديةُ ،في ُحين ُ
ستشهد ُالمرحلة ُالثالثة ُانطالق ُالدول ُالعربية ُنحو ُمرحلة ُجديدة ُتعتمد ُعلى ُأسس ُجديدة ُأيضاُُ ،وال ُتزال ُجميع ُالثوراتُ
العربيةُفيُمرحلتهاُاألولىُ،معُبعضُالفروقاتُهناُوهناكُ،فالثورتانُالتونسيةُوالمصريةُنجحتاُفيُإسقاطُاألنظمةُالتيُ
كانت ُقائمة ُمن ُقبلُ ،ودخلتا ُفي ُمرحلة ُبناء ُالنظام ُالجديدُ ،والثورات ُالعربية ُتختلف ُباختالف ُالدولُ ،وطبيعة ُشعوبهاُ،

ولكلُثورةُخصوصيتهاُُ.
للثورة ُالمصرية ُخصوصيتهاُ ،فعلى ُالرغم ُمن ُأنها ُال ُتزال ُفي ُمرحلة ُبناء ُنظام ُجديدُ ،واستكمال ُعناصر ُنجاحهاُ ،إال ُ
أنها ُلم ُتدخل ُفي ُمرحلة ُانكفاء ُعلى ُالذاتُ ،فمصر ُمنذ ُتنحي ُالرئيس ُالسابق ُوسقوط ُالنظامُ ،انخرطت ُفي ُدور ُخارجي ُ
فعالُ ،جاء ُلعدة ُأسبابُ ،منهاُ :أن ُمصر ُكدولة ُمحورية ُفي ُالمنطقة ُال ُتملك ُخيار ُاالنكفاء ُعلى ُالذاتُ ،أو ُاالنتظارُ
لحين ُبناء ُداخلي ُجديد ُللتحرك ُخارجياُ ،بالتالي ُكانت ُالمعادلة ُضرورة ُاستكمال ُعناصر ُالبناء ُالداخلي ُمع ُصياغةُ
سياسة ُخارجية ُجديدة ُتتيح ُلمصر ُالحفاظ ُعلى ُمصالحها ُالخارجيةُ ،خاصة ُفي ُالدوائر ُالحيوية ُبالنسبة ُلمصرُ ،وعلىُ
رأسها ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،والدائرة ُالعربيةُ ،ودائرة ُحوض ُالنيلُ ،لذا ُتحركت ُمصر ُبالتوازي ُعلى ُهذه ُالمحاور ُالخارجيةُ

معُتحركاتهاُالمتواصلةُللبناءُالداخليُُ.
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أما ُفيما ُيتعلق ُبالقضية ُالفلسطينيةُ ،فهناك ُمحاولة ُلبناء ُسياسة ُخارجية ُجديدة ُتلبي ُمتطلبات ُهذه ُالمرحلةُ ،ولم ُيتم ُإلىُ
اتآن ُاستكمال ُبناء ُسياسة ُمصرية ُخارجية ُجديدةُ ،فهي ُفي ُحالة ُتطور ُمستمرُ ،وال ُيمكن ُاالنتهاء ُمن ُصياغة ُهذهُ
السياسة ُإال ُبعد ُاالنتهاء ُمن ُعملية ُالبناء ُالداخلي ُفيهاُ -أعني ُاالنتخابات ُعلى ُمستوى ُرئاسة ُالجمهوريةُ ،ومجلس ُ
الشعب ُوغيرهاُ .-لكنُ ،يمكننا ُالحديث ُعن ُمالمح ُلهذه ُالسياسة ُالخارجية ُالجديدة ُالتي ُتعتمد ُعلى ُالبعد ُالقوميُ
باألساسُ ،وعلى ُما ُيراه ُالرأي ُالعام ُالداخلي ُفي ُمصرُ ،ومقاومة ُالضغوط ُالخارجية ُوعدم ُاالستجابة ُلهاُ ،حيث ُلم ُيعدُ
ثمة ُمصالح ُضيقة ُفي ُمصر ُبعد ُالثورةُ ،بل ُمصالح ُعامة ُتعمل ُالدولة ُالمصرية ُعلى ُتلبيتهاُ ،باإلضافة ُإلى ُمبادئ ُثورة ُ

ُ15ينايرُالتيُستكونُفيُصلبُالسياسةُالخارجيةُالمصريةُُ.
انخرطت ُمصر ُفي ُعملية ُالمصالحة ُالفلسطينيةُ ،وتم ُالتوقيع ُعلى ُاتفاقية ُالمصالحةُ ،لكن ُهذه ُهي ُالخطوة ُاألولىُ،
رُبمساندة ُالقيادة ُالفلسطينية ُفي ُقرارها ُبالذهاب ُإلىُ
فمرحلة ُالتنفيذ ُهي ُاألصعبُ ،وتم ُفتحُمعبر ُرفحُ،وأخذتُمصر ُق ار ا

األممُالمتحدةُللحصولُعلىُاعترافُبالدولةُالفلسطينيةُعلىُحدودُالعامُُ.1967
هناك ُتحديات ُتواجه ُالسياسة ُالخارجية ُالمصرية ُالجديدة ُتجاه ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،أبرزها ُتنفيذ ُاتفاق ُالمصالحةُ ،وحل ُ
أزمة ُقطاع ُغزة ُفيما ُيتعلق ُبفك ُالحصار ُواعادة ُاإلعمار ُوعودة ُالسلطة ُالفلسطينية ُإليهاُ ،وكذلك ُكيفية ُمواجهة ُالمخططُ
اإلسرائيلي ُالهادف ُإلى ُضرب ُالمشروع ُالوطني ُالفلسطينيُ ،وهذا ُما ُستحاول ُمصر ُمواجهته ُمع ُاألشقاء ُالعربُ .إنُ
ربيع ُالثورات ُالعربية ُيؤثر ُعلى ُالعمل ُالعربي ُالمشتركُ ،الذي ُكان ُدعامة ُورافعة ُأساسيةُ ،سواء ُللسياسة ُالخارجية ُ
أبرز ُدليل ُعلى ُذلك ُاستمرار ُتأجيل ُعقد ُالقمة ُالعربيةُ ،والرد ُالعربي ُالخجول ُعلى ُ
المصرية ُأو ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،و ُ
الفيتو ُاألميركي ُبشأن ُمشروع ُقرار ُمجلس ُاألمن ُإلدانة ُاالستيطانُ ،بالتالي ُنحن ُاتآن ُفي ُمرحلة ُاستغراق ُدولي ُواقليميُ
مرة ُأخرى ُعلى ُأن ُمصر ُال ُتملك ُخيارُ
فيما ُيتعلق ُبمتابعة ُالثورات ُالعربيةُ ،واعادة ُترتيب ُاألوراق ُفي ُالمنطقةُ .أشدد ُ ُ
االنكفاء ُعلى ُالداخل ُرغم ُانشغالها ُبإعادة ُترتيب ُبيتها ُالداخليُ ،بالتالي ُهناك ُقرار ُليس ُفقط ُمن ُالمجلس ُاألعلى ُللقيادة ُ
المسلحة ُالمصرية ُأو ُالحكومة ُالمصريةُ ،بل ُمن ُالشارع ُوالرأي ُالعام ُالمصري ُأيضاُ ،بلعب ُدور ُخارجي ُفعالُ ،وهو ُماُ
دلتُعليهُالوفودُالشعبيةُالمصريةُالتيُتوجهتُمنُمصرُإلىُعديدُالدولُالتي ُتشكلُمحاورُبالنسبةُللسياسةُالخارجية ُ

المصريةُ.

ُ
ُ
ُ
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كيفُُتنعكُسُُالثُوراتُُالشُعبيةُُالعربيُةُُعلىُالوضعُُالفلسطينيُ؟

األستاذُداودُتلحمي
ُكاتبُوباحث

فيُندوةُانعقدتُفيُأواخرُشهرُآذار/مارسُالماضيُ(ُ 2311/3/33بالتحديد)ُ،فيُمقرُ"مؤسسةُواشنطنُلسياساتُ
الشرق ُاألدنى" ُ ،المعروفة ُبقربها ُمن ُاللوبي ُاإلسرائيلي ُفي ُالواليات ُالمتحدةُ ،تحدث ُالجنرال ُاحتياط ُومسؤولُ
االستخبارات ُالعسكرية ُاإلسرائيلية ُالسابقُ ،عاموس ُيادلينُ ،في ُسياق ُمداخلة ُتناولت ُما ُبات ُيعرف ُباسم ُ"الربيعُ
ُ،قائال"ُ:إنُالحدثُلهُداللةُكبيرة ُ...وهوُ،بكلُتأكيدُ،أهمُحدثُفيُالمنطقةُمنذُسبعينياتُالقرنُالعشرين"ُ،
ًُ
العربي"
اميا)ُ..إال ُأنُالتكهنُبماُسيفضيُإليهُ
مضيفًا"ُ:إنُتأثيرهُعلىُإسر
ائيلُسيكونُكبيراُ(استعملُباإلنكليزيةُتعبيرُ:در ً
ً

ُسابقاُألوانه"ُ.
يعد ً

وبمعزل ُعن ُ استخالصات ُيادلين ُالالحقة ُفي ُمداخلتهُ ،وبعضها ُيدخل ُفي ُمجالُطمأنة ُالذاتُ ،إال ُأن ُهذه ُالعبارةُ
اقعُصحيحةُتماماُ،بالنسبةُللمنطقةُالعربيةُ،وللوضعُ
الصغيرةُالتيُجاءتُفيُبدايةُالمداخلةُبالغةُاألهميةُ،وفيُالو
ً

الفلسطينيُأيضاُ،وانُيكنُ،بالنسبةُلناُ،منُالزاويةُالمقابلة ُللزاويةُالتيُنظرُهوُمنهاُإلىُاألمورُ.ومعُأنهُ،عندماُ
ً

تحدث ُعن ُالسبعينياتُ ،أشار ُباألساس ُإلى ُحرب ُتشرين ُاألول/أكتوبر ُُ 1793العربية ُ– ُاإلسرائيليةُ ،والى ُارتفاعُ
أسعارُالنفطُ،كماُأشارُإلىُالثورةُاإليرانيةُ،لكنهُلمُيشرُإلىُرحيلُجمالُعبدُالناصرُفيُالعامُُ،1793وهوُحدثُ
ال ُيمكن ُالتقليل ُمن ُأهميته ُكمؤشر ُعلى ُتكريس ُاالنعطاف ُالذي ُشكلته ُنتائج ُحرب ُُ 1799في ُخارطة ُالمنطقةُ

ُ،وتحديداُاتفاقاتُكامبُديفيدُثمُالمعاهدةُ
كماُهوُلمُيقفُطويالُعندُماُجرىُفيُالعامينُ1797-1791
السياسيةُ.
ً
ً

علماُبأنُمصيرُهذهُ
الثنائيةُالتيُوقعهاُأنورُالساداتُومناحيمُبيغنُبحضورُالرئيسُاألميركيُآنذاكُجيميُكارترً ُ.

نماُالسياسيةُأيضاُ،هوُالذيُيشغلُاتآنُ
االتفاقياتُوالوضعُالناجمُعنهاُعلىُالجبهةُالمصريةُ،ليسُفقطُالعسكريةُوا
ً
بالُالمسؤولينُاإلسرائيليينُبعدُثورةُُ21ينايرُ،إنُلمُيكنُفيُاألمدُالقريبُ،ففيُأمدُأبعدُ.

منُجانبهُ،اعتب رُتونيُبليرُ،مبعوثُالرباعيةُالدولية ُالشهيرُللعمليةُالتفاوضيةُفيُمنطقتناُ،فيُمقابلةُمعُإحدىُ
شبكاتُالتلفزيونُالبريطانيةُ،يومُُ، 2311/1/33أيُبعدُخمسةُأيامُعلىُاندالعُالثورةُالشعبيةُفيُمصرُ،أنُهذهُ
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"التطورات" ُالمصريةُ ،على ُحد ُتعبيرهُ ،لها ُانعكاسات ُواسعة ُبالنسبة ُإلى ُدولة ُإسرائيل ُولفلسطينيينُ ،ووضع ُعمليةُ
السالم"ُ،كماُقالُ.
من ُجانبهاُ ،أعطت ُصحيفة ُ"فايننشال ُتايمز" ُالبريطانية ُالمحافظة ُعنو ًانا ُلمادة ُمبعوثة ُمن ُمراسلها ُفي ُإسرائيلُ،

توبياس ُبكُ ،ونشرت ُفي ُالصحيفة ُبتاريخ ُُ 4/21الماضيُ ،عنو ًانا ُقليل ُالكلمات ُولكنه ُبالغ ُالتعبير"ُ:الربيع ُالعربيُ
يثيرُالقشعريرةُلدىُاإلسرائيليين" ُ،واستندُالمراسلُفيُمادتهُإلىُنتائجُاستطالعاتُإسرائيليةُحولُرأيُالجمهورُفيُ
انعكاساتُالثوراتُالعربيةُالمحتملةُعلىُإسرائيلُ.
وفيُمقالةُألستاذُالسياسةُفيُجامعةُسيدنيُبأسترالياُ،جونُكينُ،نشرتُعلىُموقعُجامعيُإستراليُعلىُاإلنترنتُ
في ُُ 1أيار /مايو ُالماضيُ ،استخلصُ ،بعد ُاستعراض ُميزات ُالثورات ُالشعبية ُالعربية ُعلى ُثوراتُ ،أو ُتغير ُأنظمةُ،
ُإقليميا ُفي ُالنفوذُ .وهي ُتشكل ُانتكاساتُ
اغا
سابقة ُفي ُأواخر ُالقرن ُالماضيُ ،بالقول ُ"إن ُالثورات ُالعربية ُأوجدت ُفر ً
ً

كبيرة ُإلسرائيلُ ،وللواليات ُالمتحدة ُولحلفائها"ُ .وينهي ُمقالته ُبالقول"ُ:إن ُالصبر ُالمفروض ُعلى ُالفلسطينيين ُلتحملُ
وضعهمُالبائسُالُيمكنُأنُيستمر"ُ.
طبعاُ ،باإلمكان ُنقل ُالعديد ُمن ُالشهادات ُوالتحليالت ُاألخرى ُالواردة ُمن ُمعلقين ُومحللين ُإسرائيليين ُوغربيين ُليسواُ
ً
معروفين ُبمواقف ُعدائية ُأو ُسلبية ُتجاه ُإسرائيل ُتذهب ُبنفس ُاالتجاهُ ،أي ُتعتبر ُأن ُإسرائيل ُمتخوفة ُمن ُموجةُ

ائيليُفيُغالبيتهُينظرُسلباُإلىُانعكاساتهاُالمستقبليةُعلىُإسرائيلُ،
االنتفاضاتُالشعبيةُالعربيةُ،وأنُالجمهورُاإلسر
ً
نُيكنُبعضهمُقدُحاذرُالتعبيرُعنُذلكُعلناُ.
وكذلكُقادتهُ،وا
ً

ُجليا ُأن ُالثورة ُالشعبي ة ُالمصريةُ ،التي ُأتت ُمباشرة ُبعد ُاإلنجاز ُاألول ُللثورة ُالتونسية ُبرحيلُ
ُوعلى ُأي ُحالُ ،بات ً
ُنظر ُلموقع ُمصرُ
ُهاما ُفي ُتاريخ ُالمنطقة ُوالصراع ُالعربيُ -اإلسرائيليً ،ا
الرئيس ُالسابق ُبن ُعليُ ،شكلت ُمنعطفًا ً
الجغرافيُودورهاُالتاريخيُفيُهذاُالصراعُوفيُمجملُالمنطقةُالعربيةُُ.

وبالنسبةُلناُكفلسطيني ينُفهيُنقطةُتحولُهامةُفيُمسيرةُالشعبُالفلسطينيُالتحرريةُالمعاصرةُالصعبةُمنذُأواخرُ
السبعينياتُالماضيةُ.فاتفاقاتُكامبُديفيدُوالمعاهدةُالثنائيةُبعدها ُأدتُإلىُإخراجُمصرُالكبيرةُمنُحلبةُالصراعُ،
وتركتُعملياُبقيةُأطرافُالصراعُالعربيةُعلىُالجبهاتُالشرقيةُوالشماليةُوحدهمُ،ووضعتُالشعبُالفلسطينيُفيُ
ً
وضعُبالغُالصعوبةُبعدُكلُاإلنجازاتُالتيُكانُقدُحققهاُفيُأواسطُالسبعينياتُ،عبرُاالعترافُالعربيُالرسميُفيُ

قمةُالرباطُبمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُكممثلُشرعيُوحيدُللشعبُالفلسطينيُ،ثمُاالترافُالدوليُالواسعُالذيُرمزُلهُ
حضورُياسرُعرفاتُجلسةُالجمعيةُالعامةُلخأممُالمتحدةُوالقائهُخطابهُالشهيرُفيُأواخرُالعامُُ 1794أمامُترحيبُ
ُ
واسع ُمن ُغالبية ُممثلي ُدول ُالعالمُ ،ثم ُاعتماد ُتمثيل ُمنظمة ُالتحرير ُبشكل ُدائم ُلحضور ُجلسات ُاألمم ُالمتحدةُ
والمشاركةُفيُالهيئاتُالمنبثقةُعنهاُ،ومنُثمُاعتمادهاُبصفةُمراقبُ.
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يصاُ
وكانُالرئيسُالراحلُياسرُعرفاتُ،المعروفُوفقُتعبير
هُالذيُكانُيرددهُكثيراُبـ"هواهُالمصري"ُ،الذيُكانُحر ً
ً
علىُعدمُتوتيرُالعالقاتُمعُالحكمُفيُمصرُحتىُبعدُالتوقيعُعلىُهذهُاالتفاقاتُ،قدُقالُفيُندوةُداخليةُلطالبُ

حركةُ"فتح"ُفيُبيروتُفيُالشهرُاألخيرُمنُالعامُُ،1799أ يُبعدُزيارةُالساداتُللقدسُ،وذلكُوفقُماُنقلهُالكاتبُ
واألستاذُالجامعيُالفلسطينيُيزيدُصايغُ،الذيُشاركُفيُهذاُاللقاءُ،فيُكتابهُالرئيسيُالتوثيقيُعنُتاريخُالمقاومةُ
الفلسطينيةُ ،في ُسياق ُحديثهُ ،أي ُحديث ُعرفاتُ ،عن ُالوضع ُالمستجد"ُ :لقد ُكنت ُعلى ُرأس ُالجبلُ ،ورمى ُبيُ
الساداتُإلىُالوادي"(صفحةُُ932منُالكتاب)ُ.
وكانُموشيهُدايانُ،الذيُكانُآنذاكُوز ًيراُللخارجيةُفيُحكومةُمناحيمُبيغنُ،قدُقالُ،قبلُأسابيعُمنُزيارةُالساداتُ

للقدسُالمحتلةُفيُتشرينُالثاني/نوفمبرُ ُ 1799وقبلُاإلعالنُعنهاُ،وذلكُفيُمعرضُتبريرهُلسعيُحكومةُإسرائيلُ

دةُمعُمصرُ،بدالُمنُالحلُالشاملُالذيُكانُيفترضُأنُيجريُالسعيُللعملُعلىُتحقيقهُفيُإطارُ
لعقدُصفقةُمنفر
ُ
ً
مؤتمرُدوليُبعدُحربُتشرين/أكتوبرُ"ُ:1793إنُالمستقبلُهوُمعُمصرُ.إذاُكنتُستنزعُعجلةُعنُسيارةُ،فالسيارةُ
وهوُماُحصلُفعالُُ.
ًُ
اضحُتماماُ.
لنُتسير"ُ.والمعنىُو
ً
كانُيعلمُذلكُطبعاُ،أنُالعجلةُالتيُيتمُنزعهاُهيُالعجلةُاألكبرُواألهمُفيُالسيارةُالعربيةُالتيُ
ولمُيقلُدايانُ،وانُ
ً
كانُيفترضُأنُتسيرُباتجاهُإنهاءُاالحتاللُاإلسرائيليُلكافةُاألراضيُالتيُاستولتُعليهاُفيُحربُالعامُُ،1799

بيةُالمعنيةُوماُكانُمقراُفيُ
وتلبيةُالحقوقُالوطنيةُللشعبُالفلسطينيُ،وفقُماُكانُمتعارًفاُعليهُبينُاألطرافُالعر
ً
القممُالعربيةُ.
ومن ُهنا ُتظهر ُاألهمية ُالكبرى ُلهذه ُالثورات ُالتي ُشهدتها ُمنطقتنا ُالعربية ُمنذ ُأواخر ُالعام ُالماضي ُومطلع ُالعامُ
الحاليُ،والتيُدشنتهاُتونسُ،ولكنهاُسرعانُماُانتقلتُإلىُمصرُ،البلدُاألكبرُوصاحبُالثقلُالمركزيُفيُالمنطقةُ
العربية ُ.فالعجلةُالتيُكانتُمعطلةُ،إلىُحدُكبيرُ،طوالُثالثةُعقودُماضيةُ،علىُاألقلُعلىُالمستوىُالرسميُ،فيُ
المواجهةُالتيُواصلهاُالشعبُالفلسطينيُوبقيةُشعوبُالجبهةُالشرقيةُالشماليةُالستردادُأراضيهاُوحقوقهاُالمصادرةُ،
هذهُالعجلةُمرشحةُاتآنُللعودةُبقوةُإلىُمكانهاُالطبيعيُ،حتىُوانُكانُذلكُبصيغةُتدريجيةُومنُمداخلُووسائلُ
ُ
ُسنداُ
عمل ُمختلفة ُعن ُتلك ُالتي ُكانت ُقائمة ُفي ُالستينيات ُوأوائل ُالسبعينيات ُالماضيةُ .وهوُ ،بالطبعُ ،ما ُسيشكل ً

اُوهاماُلنضالُالشعبُالفلسطينيُوشعوبُالجبهةُالشرقيةُوالشماليةُاألخرىُالستردادُأرضهاُوحقوقهاُ.
كبير ً
ً

وال ُأعني ُبذلك ُأن ُمصر ُالجديدة ُستقومُ ،بالضرورةُ ،بإلغاء ُاتفاقيات ُكامب ُديفيد ُوالمعاهدة ُالثنائية ُمع ُإسرائيلُ
ارداُ ،على ُاألقل ُفي ُاألمد ُالقريبُ .وليست ُالحربُ ،بالمفهومُ
والدخول ُفي ُحرب ُجديدة ُمع ُإسرائيلُ .فذلك ُليس ُو ً

الكالسيكيُالسابقُ،هيُالسالحُالوحيدُالمت ُوفرُلدىُالشعبُالمصريُ،ولدىُالشعوبُالعربيةُاألخرىُ.فالمهمُ،بالنسبةُ
لنا ُكفلسطينيينُ ،أن ُشعب ُمصر ُقد ُاقتحم ُمسرح ُالقرار ُالسياسي ُفي ُوطنه ُبقوة ُوشجاعة ُفائقتينُ ،وفرض ُإرادتهُ
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ُومؤثراُفيُصنعُهذاُالقرارُ.وانُكانتُالمسيرةُفيُبناءُمصرُالجديدةُما ُزالتُفيُ
اُفاعال
وحضورهُ،و
أصبحُعنصر ً
ً
ً
أولهاُ،وماُزالتُهناكُمهماتُكثيرةُأمامُشعبُمصرُبعدُالنجاحُاألوليُللثورةُ.فلنُتكونُاألشهرُوالسنواتُالقادمةُ

خاليةُ،بالطبعُ،منُمحاوالتُالقوىُالمتضررةُمنُهذاُالتحولُالهائلُ،سواءُأكانتُداخليةُ،أوُقوىُخارجيةُ،لمحاصرةُ
هذاُالحدثُ،ومحاولةُتقنينهُوتقزيمهُوحتىُحرفهُعنُمسارهُ،إذاُتمكنتُمنُذلكُُ.
لكنُمنُالواضحُ،حتىُاتآنُ،أنُالجمهورُفيُمصرُ،كماُفيُبلدانُعربيةُأخرىُسارتُعلىُخطاهُوخطىُشعبُ
االستعدادُللنهوضُالمتجددُدائماُلمنعُمحاوالتُإجهاضُإنجازاتهُ
تونسُ،انتقلُإلىُمستوىُأعلىُمنُالفطنةُواليقظةُو
ً

اقتصادياُ
ةُالقادمةُعلىُصعيدُبناءُمصرُالجديدةُ،القويةُسياسياُو
األوليةُ،تلكُالتيُيمكنُوينبغيُأنُتتحققُفيُالفتر
ً
ً
ٍ
المتمتعةُبقدرُعال ُمن ُاالستقالليةُعنُالتأثيراتُوالضغوطُالخارجيةُ،وبالتاليُعلىُالقدرةُعلىُالفعلُفيُالمحيطُ
و

ةُمختلفةُتماماُعماُكانُعليهُالحالُخاللُالعقودُالثالثةُالماضيةُ.
وعلىُالمسرحُالعالميُبصور
ً
ونحنُ،كفلسطينيينُ،نعرفُتمامُالمعرفةُماهيةُمشاعرُشعبُمصرُومواقفهُتجاهُشعبناُوقضيتهُالوطنيةُ،حتىُبعدُ
التزامُالسلطةُالمصريةُالحاكمةُفيُأواخرُالسبعينياتُالماضيةُبإخراجُمصرُمنُالصراعُ،واتخاذُبعضُأوساطُهذهُ
السلطةُورموزهاُلمواقفُإماُسلبيةُ منُالشعبُالفلسطينيُ،خاصةُفيُالفترةُاألولىُالتيُأعقبتُالتوقيعُعلىُاتفاقياتُ
كامبُديفيدُ،واماُغيرُفاعلةُأوُمتساهلةُمعُالتجاوزاتُواالعتداءاتُاإلسرائيليةُالتيُتلتُتلكُاالتفاقياتُواستمرتُ
طوالُالعقودُالثالثةُالماضيةُُ.
وكناُقد ُلمسناُ،سواءُأثناء ُاالجتياحُاإلسرائيليُللبنانُفيُالعام ُُ 1712وحصارُبيروت ُالغربيةُ،ومحاوالتُالقضاءُ
علىُمنظمةُالتحريرُوالمقاومةُالفلسطينيةُآنذاكُ،ثمُالمذبحةُالتيُتعرضُلهاُسكانُمخيميُصبراُوشاتيالُبعدُخروجُ
قواتُالمنظمةُمنُبيروتُ،كمُكانُشعبُمصرُيقفُإلىُجانبُالشعبُالفلسطينيُويعبرُعنُغضبهُتجاهُمنُكانواُ
ينكلونُبهُُ.
واستمرتُهذهُالمشاعرُالشعبيةُالمصريةُتعبرُعنُنفسهاُخاللُالمراحلُالالحقةُمنُالتحدياتُالتيُواجههاُالشعبُ
الفلسطينيُبعدُذلكُ،سواءُفيُحروبُالمخيماتُفيُلبنانُأوُمحاوالتُتبديدُوتهميشُمنظمةُالتحريرُالتيُرافقتهاُ،أوُ
في ُمرحلة ُاالنتفاضة ُالفلسطينية ُالكبرى ُاألولى ُفي ُأواخر ُالثمانينيات ُالماضيةُ ،أو ُفي ُالمواجهات ُالالحقة ُمعُ
االحتالل ُحتى ُبعد ُاتفاق ُأوسلوُ ،ثم ُاالنتفاضة ُالثانية ُفي ُمطلع ُالقرن ُالجديد ُوحتى ُاليومُ .فقد ُكان ُشعب ُمصرُ
الكبيرُ ،بغالبيةُساحقةُمنُشرائحه ُوقطاعاته ُالشعبيةُونخبهُالواعيةُوالمثقفةُوفنانيهُالمبدعينُ ،يقفُبقوةُمعُشعبناُ
ُمؤثر ُمشهد ُكبار ُفناني ُمصر ُيجتمعون ُفيُ
الفلسطينيُ ،ويدين ُبقوة ُسلوك ُاالحتالل ُاإلسرائيلي ُتجاههُ .وكم ُكان ًا
أنشودةُمهداةُإلىُروحُالفتىُالفلسطينيُالشهيدُمحمدُالدرةُفيُبداياتُاالنتفاضةُالكبرىُالثانيةُ،وهيُأنشودةُتضامنُ

وتعاضدُمعُشعبُفلسطينُوانتفاضتهُوقضيتهُحملتُعنو ًاناُمعب ًار"ُ:القدسُحترجعُلنا"ُ.
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واتآنُ،بعدُأنُعادُشعبُمصرُإلىُالواجهةُ،واقتحمُالمسرحُ،بمبادرةُشبابهُالشجعانُ،نشعرُفيُفلسطينُبأنناُدخلناُ
مرحلةُجديدةُوهامةُفيُمسيرتناُالتحرريةُ،وأنُعمومُالمنطقةُتشهدُانعطا ًفاةُكبيرةُ،تنفتحُخاللهاُآفا ًقاُواسعةُأمامهاُ.
فمهما ُكان ُمصير ُالثورات ُواالنتفاضات ُالمتالحقة ُالتي ُشهدتهاُعدة ُبلدان ُعربية ُبعد ُالثورتين ُالتونسية ُوالمصريةُ،
أيناُأشكاالُمختلفةُمنُالتعاطيُمعُالتحركاتُالشعبيةُ،بعضهاُذهبُإلىُحدُالمواجهةُالقمعيةُالدمويةُالشاملةُ
حيثُر
ً
معُالشعبُ،فإنُالمنطقةُالعربيةُبرمتهاُدخلتُمرحلةُجديدة ُ.وستشهدُكلُبلدانُالمنطقةُ،سواءُبأنظمتهاُالقائمةُأوُ
بأنظمة ُجديدة ُتقوم ُمكانهاُ ،تغيرات ُكبيرةُ ،ولو ُعلى ُمراحل ُوعلى ُأمدية ُزمنية ُمختلفة ُبين ُبلد ُوآخرُ ،تعكس ُهذهُ
يرُمصيرهاُومستقبلهاُ.
ُ
االنعطافةُالكبيرةُفيُتاريخُالمنطقةُ،والحضورُالشعبيُالقويُفيُمسرحُأحداثهاُوتقر
وينبغيُ،بالطبعُ،أال ُيتولد ُلدينا ُالوهمُبأنُكلُشيءُسيتغير ُبسرعةُوبعصاُسحريةُ ،حتى ُفي ُالبلدينُاللذينُأطاحاُ
برأسُالنظامُفيهماُحتىُاتآنُ.فالعمليةُستأخذُوقتًاُ،وتشهدُصراعاتُوعملياتُمدُوجزرُ،ولكنُالمسيرةُستستمرُ،معُ

اإلصرارُالشعبيُ،والشبابيُخاصةُ،علىُإثباتُالحضورُالدائمُوالرقابةُالمتواصلةُعلىُاألوضاعُواألحكامُوتطوراتهاُ.
منُجانبهمُ،فإنُقادةُاإلحتاللُاإلسرائيليُوأصحابُالقرارُفيهُ،الذينُأصيبواُبصدمةُكبيرةُلماُجرىُفيُمصرُوماُ
يجريُفيُعمومُالمنطقةُالعربيةُ،بعدُأنُ"خرجُالجنيُمنُالزجاجة"ُ،كماُعنونُالصحافيُاإلسرائيليُالمستنيرُأوريُ
أفنيريُإحدىُمقاالتهُفيُأواخرُالشهرُالثانيُمنُالعامُالحاليُ،باتواُاتآنُيعيدونُرسمُإستراتيجياتهمُالجديدةُلمواجهةُ
ُسابقا ُبعد ُالثورات ُواالنتفاضات ُالشعبية ُالعربيةُ .فبعد ُأن ُكان ُهؤالء ُالمسؤولين ُوالدعاةُ
االحتماالت ُغير ُالمعهودة ً
ائيليينُيروجونُفيُالعالمُلمقولتهمُالمضللةُبأنُإسرائيلُهيُالديمقراطيةُالوحيدةُفيُالشرقُاألوسطُ،هاُهمُاتآنُ
ُ
اإلسر
يشعرون ُبالذعر ُعندما ُتخرج ُشعوب ُالمنطقة ُالمحيطة ُبهم ُلتطالب ُبحرياتها ُوبديمقراطية ُحقيقية ُوبعدالة ُاجتماعيةُ
مفقودةُفيُمجتمعاتهاُ،وفيُنهايةُالمطافُتدعوُلوضعُحدُلعربدةُإسرائيلُوتجاوزهاُلكلُالقوانينُوالق ارراتُوالشرائعُ
الدوليةُ،وانتهاكهاُالفظُلحقوقُالشعبُالفلسطينيُوشعوبُالمحيطُالعربيُاألخرىُ.
تتمثلُورطةُزعماءُإسرائيلُاليومُفيُكونهمُليسُفقطُلنُيستطيعواُتكرارُهذهُاإلسطوانةُالمشروخةُحولُ"الديمقراطيةُ
الوحيدةُفيُالمنطقة"ُ،إالُربما ُأمامُالكونغرسُاألميركيُ،الذيُكانُيمكنُأنُيصفقُويهللُلبنيامينُنتنياهوُ"حتىُإذاُ
قرأُدليلُالهاتفُأمامهم" ُ،كماُكتبُأحدُالمعلقينُالمتنورينُالمناهضينُلالحتاللُ،بلُإنُأصحابُالقرارُفيُإسرائيلُ
اُدائماُ،بأنهمُيفضلونُالتعاملُمعُطغاةُيتخذونُالقرارُمنُفوقُرؤوسُشعوبهمُعلىُ
اُبذلكُعلن
كشفواُ،وانُلمُيقرو
ً
ً

التعامل ُمع ُأنظمة ُذات ُشرعية ُشعبيةُ ،لعلمهم ُبمشاعر ُالشعوب ُالعربيةُ ،وبأن ُهذه ُالشعوبُ ،خالفًا ُللطغاةُ ،لنُ
تخضع ُلسياسات ُالترهيب ُواالبتزاز ُالتي ُكانت ُوال ُزالت ُتمارسها ُحكومات ُإسرائيل ُفي ُمنطقتنا ُلمواصلة ُاستهتارهاُ
بالقانون ُالدولي ُوق اررات ُالشرعية ُالدولية ُواتفاقية ُجنيف ُالرابعةُ ،وحتى ُباالتفاقيات ُالثنائية ُوالجزئية ُالتي ُتعقدها ُمعُ
بعض ُاألطراف ُالعربية ُ .مشهد ُمرعب ُيشكله ُهذا ُالمشهد ُالجديد ُبالنسبة ُلهؤالء ُالذين ُراهنوا ُعلى ُأبدية ُخضوعُ
17

ُاإلدارات ُاألميركية ُومؤسستها ُالتشريعية ُالخاضعةُ
ُ
الشعوب ُالعربية ُللطغيان ُالداخلي ُوالترهيب ُاإلسرائيلي ُوابتزاز
ألموالُونفوذُاللوبيُاإلسرائيليُُ.
وكانُالزعيمُاألميركيُالسابقُإلحدىُالمنظماتُاليهوديةُالبارزةُفيُالوالياتُالمتحدةُ،هنريُسيغمانُ،والذيُاتجهُفيُ
السنواتُاألخيرةُإلىُمواقفُنقديةُحادةُلسياساتُحكوماتُإسرائيلُتجاهُاألراضيُالمحتلةُ،قدُأبرزُفيُإحدىُمقاالتهُ
المنشورة ُفي ُإحدى ُالصحف ُاألميركية ُيوم ُُ 3/22الماضيُ ،هذا ُالتناقض ُالصار ُبين ُادعاءات ُحكومات ُإسرائيلُ
المتعاقبةُحولُصعوبةُعقدُسالمُحقيقيُمعُالفلسطينيينُوالعربُبسببُغيابُالديمقراطيةُلديهمُ،كماُكانواُيقولونُ،
وبينُمقوالتُزعماءُإسرائ يلُالحاليينُحولُالمخاطرُالتيُيجرهاُعلىُإسرائيلُتحكمُالشارعُالعربيُبالقرارُالسياسيُ
وتأثيرهُعلىُالمواقفُتجاهُإسرائيلُ،وحولُعدمُاستقرارُاألنظمةُالعربيةُ،مماُيدعوُإسرائيلُ،برأيهمُلالمتناعُعنُتقديمُ
مكشوفينُ،وينبغيُأالُيبقىُأحدُبعدُاليومُمضلالُ
اُوخداعاُباتاُ
أيُ"تنازالت"ُجديدةُ،وهوُموقفُيرىُفيهُسيغمانُنفا ًق
ً
ً
حولُحقيقةُهذاُالحرصُاإلسرائيليُالمزعومُعلىُ"الديمقراطية"ُ.

ومنُكلُهذهُالتطوراتُفي ُالمنطقةُالعربيةُ،وخاصةُفيُمصرُ،ينبعُرهانُجديدُ،بالتاليُ ،لدىُالشعبُالفلسطينيُ
علىُبدايةُصفحةُجديدةُفيُمسيرتهُالتحرريةُمنُأجلُاستعادةُحقوقهُالمهدورةُ،وانفتاحُآفاقُجديدةُللتقدمُعلىُهذاُ
يقُ،مدعوماُ،هذهُالمرةُ،بالحضورُالشعبيُالعربيُالمعبرُعنهُفيُاألنظمةُوالمؤسساتُالجديدةُالتيُيفترضُأنُ
الطر
ً

تنتجُعنهاُُ.

فقد ُصعدت ُالمقاومة ُالفلسطينية ُالمعاصرة ُفي ُأواخر ُالستينيات ُالماضية ُفي ُمرحلة ُتراجع ُعام ُفي ُالوضع ُالعربيُ
المحيطُ،رمزتُلهُوكثفتهُالضربةُاإلسرائيليةُالكبيرةُالتيُتمُتوجيههاُللبلدانُوالشعوبُالمحيطةُبهاُفيُحزيران/يونيوُ
ُ .1799ثم ُتواصل ُهذا ُالتراجع ُالعام ُمع ُالهجمات ُال الحقة ُلمواصلة ُإضعاف ُوتفكيك ُالوضع ُالعربيُ ،حتى ُبعدُ
ُحقيقياُفيُإسرائيلُ،
اإلنجازُاألوليُالهامُالذيُتحققُفيُحربُتشرينُاألول/أكتوبرُُ،1793وأحدثُ،فيُحينهُ،زلزًاال
ً

لكنهُسرعانُماُتمتُمحاصرتهُوتحجيمهُواجهاضهُ،بمساعدةُمركزيةُودورُنشطُمنُقبلُاإلدارةُاألميركيةُ،وخاصةُ
منُقبلُوزيرُالخارجيةُاألميركيُآنذاكُهنريُكيسينجرُ،صاحبُنظريةُ"الخطوةُخطوة"ُوفصلُالجبهاتُالعربيةُعنُ
بعضها ُالبعضُ ،بما ُانتهت ُإليه ُهذه ُالسياسة ُمن ُإخراج ُمصر ُواالستفراد ُالالحق ُباألطراف ُالعربية ُفي ُالجبهةُ
الشرقيةُ،كماُسبقُوذكرناُ.
لقد ُصمدت ُالمقاومة ُالفلسطينية ُفي ُظل ُ كل ُهذه ُالتراجعات ُالعربيةُ ،وسعت ُللحفاظ ُعلى ُوحدة ُمسيرة ُالشعبُ،
وأعادت ُتوضيح ُأهدافه ُفي ُسياق ُيستقطب ُالدعم ُالخارجيُ ،خاصة ُبعد ُاالحتماالت ُاألولية ُالتي ُفتحتها ُحربُ
حهاُأولياُفيُالعامينُُ،1794-1793ثمُجرىُتوضيحهاُبصورةُ
تشرين/أكتوبرُُ،1793وهيُاألهدافُالتيُجرىُطر
ً

أكبرُع برُإعالنُاالستقاللُفيُدورةُالمجلسُالوطنيُالفلسطينيُالتاسعةُعشرةُالتيُانعقدتُفيُالجزائرُفيُأواخرُ
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العامُ ُ.1711وحصلُماُحصلُبعدُذلكُفيُالساحةُالفلسطينيةُماُهوُمعروفُلناُ،بماُفيُذلكُاتفاقُأوسلوُالذيُ
اصلتُفيُهذهُاألثناءُعملياتُإضعافُوانهاكُوتفتيتُالساحاتُالعربيةُالمحيطةُ،
ُ
كانُموضوعُخالفُداخليُ.كماُتو
منُالحربُالعراقية ُ-اإليرانيةُالرهيبةُالتيُاستنزفتُالبلدينُوالشعبينُطوالُالثمانينياتُ،إلىُالتطوراتُالضخمةُالتيُ
نجمتُعنُاجتياحُالكويتُوالحربُعلىُالعراقُفيُأوائلُالتسعينياتُ،ثمُالحصارُالخانقُالذيُتمُفرضهُعلىُهذاُ
البلدُالعربيُ،والذيُانتهىُباحتاللهُفيُالعامُُ.2333
وشكلتُانتفاضاتُالشعبُالفلسطينيُالواسعةُ،وخاصةُاالنتفاضةُالكبرىُاألولىُفيُأواخرُالثمانينياتُالماضيةُ،إلىُ
جانبُصعودُالمقاومةُاللبنانيةُالشجاعةُوانجازاتهاُفيُإرغامُاالحتاللُعلىُمغادرةُاألرضُاللبنانيةُالتيُاحتلتهاُمنذُ
العامُُ، 1791باستثناءُمناطقُمحدودةُالُزالتُمحتلة؛ُعالماتُمضيئةُفيُهذهُالمسيرةُالصعبةُ.وهاُهيُالثوراتُ
واالنتفاضاتُالشعبيةُالعربيةُتحولُهذهُالعالماتُإلىُضوءُساطعُيمكنُأنُيفتحُآفا ًقاُواسعةُلعمومُشعوبُمنطقتناُ
العربيةُ.
ُتماما ُأننا ُبحاجة ُإلى ُرؤية ُجديدةُ ،إلىُ
ونحن ُاليومُ ،كفلسطينيينُ ،وعلى ُضوء ُكل ُهذه ُالتطورات ُالكبيرةُ ،نرى ً
إسترتيجيةُنضاليةُوسياسيةُجديدتستنهضُعناصرُالقوةُفيُالوضعُالفلسطينيُ،وتتسلحُباإلنجازُالكبيرُالذيُحققتهُ

الثورات ُواالنتفاضات ُالشعبية ُالعربيةُ ،وخاصة ُالثورة ُفي ُمصرُ ،الجار ُالكبير ُلفلسطينُ ،وتسعى ُالستثمار ُوتنميةُ
التعاطفُوالتأييدُوالدعمُفيُأنحاءُالعالمُلتكثيفُالضغوطُعلىُإسرائيلُ،بحيثُتتوفرُشروطُتحقيقُاألهدافُوالحقوقُ
األساسيةُللشعبُالفلسطينيُ،وخاصةُزوالُاالحتاللُعنُمجملُاألراضيُالتيُاحتلتُفيُالعامُُ،1799أيُالقدسُ
والضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُ،وضمانُالحقوقُالمشروعةُل الجئينُوالمشردينُمنُشعبُفلسطينُفيُالعودةُإلىُوطنهمُ
واستعادةُحقوقهمُفيهُ.
ذلكُأنهُبعدُعقدينُمنُالزمنُعلىُانعقادُمؤتمرُمدريدُبمبادرةُمنُإدارةُجورجُبوشُاألبُفيُأواخرُالعامُُ1771
تحت ُعنوانُ :االستفادة ُمن ُ"نافذة ُالفرص" ُالتي ُوفرتها ُالحرب ُعلى ُالعراق ُفي ُمطلع ُالعام ُذاتهُ ،وفق ُتعبير ُبوشُ
األبُنفسهُبعدُتلكُالحربُمباشرةُ،وبعدُأقلُمنُعقدينُعلىُالتوقيعُعلىُاتفاقُأوسلوُ،وأكثرُمنُعقدُعلىُاالنتهاءُ
المفترضُللمرحلةُاالنتقاليةُالتيُحددهاُذلكُاالتفاقُ،أيُيومُُ4أيار/مايوُُ،1777وبعدُمضاعفةُأعدادُالمستوطنينُ
اإلسرائيليينُفيُالقدسُوالضفة ُالغربيةُمنذُذلكُالحينُعدةُمراتُ،عليناُأنُنقر ُبأنُالجانبُاإلسرائيليُ،بكافةُقواهُ
الرئيسيةُالمقررةُ،الُيفكرُإطال ًقاُفيُالتخليُعنُسيطرتهُعلىُهذهُالمناطقُالمحتلةُ،بلُيسعىُإلىُتغييرُمتسارعُ
للواقعُالديغرافيُلترسيخُبقائهُفيهاُُ.
وعليناُأنُنقرُ،بالتاليُ،بأنُتغيي رُالموقفُاإلسرائيليُهذاُيحتاجُإلىُجملةُمنُالعواملُالضاغطةُالتيُينبغيُعليناُ
العمل ُعلى ُتوفيرها ُفي ُسياق ُإسترتيجية ُجديدةُ ،تنطلقُ ،أوًالُ ،من ُاإلقرار ُبأن ُمضاعفة ُاالستيطان ُاإلسرائيليُ،
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بالصورةُالتيُجرىُبهاُخاللُالعقدينُالماضيينُ،أيُبالرغمُمنُاالتفاقاتُالمعقودةُ،أغلقُالبابُأمامُأيُحلُيمكنُ
أنُيقبلُبهُالشعبُالفلسطينيُفيُأيُأمدُقريبُفيُظلُموازينُالقوىُالحاليةُ.ومنُهناُ،فإنُأيُإستراتيجيةُفلسطينيةُ
جديدةُيجبُأنُتنطلقُمنُرؤيةُطويلةُالنفسُ،والُتقعُفيُوهمُإمكانيةُتحقيقُحلُسريعُأوُحدوثُمعجزةُطارئةُ،
سواءُبالنسبةُإلىُالدولةُالمستقلةُ،أوُإلىُإنجازُحقُالعودةُ،الذيُهوُأصعبُُ.
وإلعطاءُصورةُعنُتطورُاالستيطانُاإلسرائيليُهذاُ،منُالمفيدُإيرادُبعضُاألرقامُ:


في ُالعام ُُ ، 1792أي ُبعد ُخمس ُسنوات ُعلى ُاالحتاللُ ،كان ُعدد ُالمستوطنين ُاليهود ُاإلسرائيليين ُفيُ
القدسُالشرقيةُومجملُالضفةُالغربيةُأقلُمنُعشرةُآالفُمستوطنُُ.



بعينُألفاُ.
وفيُالعامُُ،1799بلغُعددهمُحواليُأر
ً



وفيُالعامُُ، 1713كانُالعددُقدُبلغُأكثرُمنُالضعفُ،ووصلُإلىُحواليُمئةُألفُمستوطنُ،وكانُذلكُ
بعد ُاتفاقية ُكامب ُديفيد ُوالمعاهدة ُالثنائيةُ ،واالنتهاء ُمن ُمراحل ُانسحاب ُقوات ُومستوطني ُإسرائيل ُمنُ
صحراءُسيناءُ،باستثناءُطاباُ.



وفيُالعامُُ، 1773بعدُسنواتُعلىُاالنتفاضةُالفلسطينيةُالكبرىُاألولىُوعامينُعلىُمؤتمرُمدريدُ،بلغُ
عددُهؤالءُالمستوطنينُحواليُُ291الفًاُُ.



وفيُالعامُُ، 1771أيُبعدُالتوقيعُعلىُاتفاقُأوسلوُوأثناءُحكمُحزبُالعملُوالثنائيُإسحاقُرابينُوشمعونُ
بيريسُ،تجاوزُالعددُالثالثمئةُألفُ،وبعضُالمصادرُمثلُ"فاونديشنُفورُميدُإيستُبيس"ُتعطيُرقمُُ349
ألفاُ .أي ُأن ُحكومتي ُرابين ُوبيريس ُلم ُتلتزما ُبـ"عدم ُإجراء ُتغييرات ُعلى ُاألرض ُتؤثر ُفي ُمحصلةُ
ً
المفاوضات ُعلى ُالوضع ُالنهائي" ُ ،كما ُجاء ُفي ُاتفاق ُأوسلوُ ،ولم ُتلتزما ُبالتعهد ُالشفهي ُالذيُتم ُتقديمهُ
للطرفُالفلسطينيُفيُاالتفاقُبعدمُالتوسعُفيُاالستيطانُ.



وتواصل ُالتوسع ُاالستيطاني ُبوتائر ُعالية ُبعد ُفشل ُحزب ُالعمل ُفي ُانتخابات ُُ 1779للكنيست ُوفيُ
السنوات ُالالحقةُ ،حيث ُبلغ ُحجم ُالمستوطنين ُفي ُالقدس ُالشرقية ُوالضفة ُالغربية ُفي ُالعام ُُ ،2331وهوُ
العام ُالذي ُشهد ُسحب ُالمستوطنينُ ،القالئلُ ،من ُقطاع ُغزةُ ،واعادة ُانتشار ُالجيش ُاإلسرائيلي ُخارجُ
ألفُمستوطنُ،وهوُحالياُيقتربُمنُالستمئةُألفُبشكلُمتسارعُ.وكلُالعالمُيسمعُ
القطاعُ،أكثرُمنُُ443
ً

عن ُمصادرات ُاألراضي ُوالمنازل ُواألبنية ُالعربية ُفي ُالقدس ُالشرقيةُ ،ويسمع ُأقل ُعن ُتكثيف ُالتوسعُ

االستيطا ني ُفي ُمختلف ُأرجاء ُالضفة ُالغربية ُاألخرىُ ،والهدم ُالمنهجي ُللمنازل ُالفلسطينيةُ ،خاصة ُفيُ
المنطقةُجُالتيُتحددتُفيُاتفاقُأوسلو(ُ2-أيلول/سبتمبرُُ)1771وتبلغُمساحتهاُأكثرُمنُُ93بالمئةُمنُ
مساحةُالضفةُمنُدونُالقدسُ.
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ُحال ُمعُالشعبُالفلسطينيُ،واقامةُدولةُمستقلةُ،أوُحتىُشبهُمستقلةُ،فيُ
فهلُحكوماتُإسرائيليةُكهذهُتر
يدُفعال ً
ً
األراضي ُالمحتلة ُعام ُُ ، 1799ناهيك ُعن ُالرفض ُالمعلن ُمن ُكل ُالحكومات ُاإلسرائيلية ُمنذ ُتلك ُالحربُ ،وخاصةُ
الحكومةُالحاليةُ،للعودةُإلىُحدودُالعامُُ1799والىُحقُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالعودة؟ُ
يُهوُحالياُأمامُضرورةُإعادةُالنظرُفيُبعضُالفرضياتُالتيُكانتُقائمةُقبلُعقدينُ
منُهناُ،فإنُالشعبُالفلسطين
ً

منُالزمنُ،وخاصةُأمامُفرضيةُإمكانيةُالوصولُفيُأمدُزمنيُقصيرُإلىُماُسميُبـ"تسويةُتاريخية"ُ،أوُ"حلُوسطُ

تاريخي"ُ معُإسرائيلُفيُظلُموازينُالقوىُالحاليةُ،المختلةُبقوةُلصالحُإسرائيلُ.خاصةُوأنُميزانُالقوىُالداخليُفيُ
اُوسلفياُُ.
اُديني
إسر
ائيلُازدادُميالُ،خاللُالعقودُوالسنواتُاألخيرةُ،نحوُاليمينُاألكثرُتطرفًاُوعدوانيةً
ً
ً
ُوتعصب ً
ً
هذاُإلىُجانبُاستمرارُاإلداراتُاألميركيةُالمتعاقبةُ،خاص ًة ُمنذُحربُالعامُُ،1799فيُالعملُعلىُضمانُالتفوقُ
العسكريُواإلست راتيجيُالمطلقُإلسرائيلُعلىُكافةُاألطرافُالعربيةُ،إلىُجانبُتقديمُالحمايةُوالغطاءُالسياسيُلهاُ
على ُالمسرح ُالدولي ُفي ُكافة ُالمحافل ُوالهيئات ُالعالميةُ ،بما ُفي ُذلك ُفي ُمجلس ُاألمن ُالدوليُ .حيث ُأدمنت ُهذهُ
اإلداراتُ،خاص ًةُفيُالسنواتُاألخيرةُ،استخدامُإجراءُالنقضُ(فيتو)ُلحمايةُإسرائيلُمنُأيُإدانةُدوليةُُ.
وحتىُعندماُتمتنعُالوالياتُالمتحدةُعنُالتصويتُعلىُقرارُلمجلسُاألمنُالدوليُ،مثلُالقرارُرقمُُ 491الذيُيدينُ
صدورُ"قانونُالقدس"ُفيُأواسطُالعامُُ،)9/33(ُ 1713والذيُيكرسُاعتبارُمجملُالقدسُ،بماُفيهاُالقسمُالشرقيُ
المحتلُعامُُ1799واألراضيُالمحتلةُاألخرىُالمحيطةُالتيُتمُضمهاُعنوةًُلحدودها"ُ،عاصمةُأبديةُإلسرائيل"ُ،وهوُ

"قانون"ُ أضيفُبذلكُإلىُالقانونُاألساسيُاإلسرائيليُ،الذيُهوُبديلُللدستورُفيُإسرائيل؛ُالُتجدُإسرائيلُأيُحافزُ
أوُضغطُجديُعليهاُللخضوعُلقرارُكهذاُ،أوُلق ارراتُعديدةُأخرىُلمجلسُاألمنُ،سابقةُوالحقةُلهذاُالقرارُ،ناهيكُ
عن ُق اررات ُمؤسسات ُاألمم ُالمتحدة ُوالقوانين ُالدولية ُالمتعارف ُعليهاُ .واألمر ُنفسه ُينطبق ُعلى ُتعاملها ُمع ُالفتوىُ
التيُأصدرتهاُمحكمةُالعدلُالدوليةُفيُالهايُفيُأواسطُالعامُُ 2334بعدمُشرعيةُالجدارُالتوسعيُاإلسرائيليُفيُ
الضفةُالغربيةُومجملُالمستوطناتُفيُاألراضيُالمحتلةُعامُُ،1799وضرورةُإزالتهاُ.
ُ
واذاُكانُمنُالضروريُرسمُاستراتيجيةُنضاليةُوسياسيةُجديدةُلمواجهةُهذهُالمعطياتُ،فإنُالثوراتُواالنتفاضاتُ
الشعبيةُالعربيةُ،التيُغيرتُوستستمرُتفاعالتهاُوامتداداتهاُفيُتغييرُخارطةُالمنطقةُبشكلُجذريُ،تفتحُالمجالُأمامُ
إعادة ُاالعتبارُألهميةُوضعُإستراتيجيةُفلسطينيةُ -عربيةُمشتركةُ،تدخل ُفي ُالحسبانُذلكُالتأثير ُالكبيرُفيُهذاُ
التحولُالهائلُالذيُيمكنُأنُيحدثُفيُميزانُالقوىُالذيُحققتهُتلكُالثوراتُ،وخاصةُثورةُشعبُمصرُلخأسبابُ
التاريخية ُالمتعلقة ُبدور ُوموقع ُوتأ ثير ُمصر ُفي ُعموم ُالمنطقةُ ،ووزنها ُالدولي ُالذي ُمن ُالمتوقع ُأن ُيتزايد ُبشكلُ
متصاعدُفيُمرحلةُماُبعدُالثورةُ،معُإعادةُبناءُمصرُواقتصادهاُودورهاُاإلقليميُوالعالميُعلىُقاعدةُصلبةُتعكسُ
مصالحُوارادةُشعبهاُأوًالُ،وليسُمصالحُقلةُصغيرةُمنُأثريائهاُومصالحُقوىُكبرىُوحساباتهاُالمتمركزةُ،أوًالُ،علىُ
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حمايةُ إسرائيلُودورهاُفيُالمنطقةُ،فيُسياقُرؤيةُإستراتيجيةُلحمايةُمصالحهاُاالقتصاديةُواإلستراتيجيةُفيُمناطقُ
النفطُالعربيةُ،والخليجيةُخاصةُُ.
ُفيُالمنطقةُقابلةُللتغييرُطبعاُ،ولكن ُليسُعلىُأمدُقريبُ .فذلكُ
وهذهُالرؤيةُاإلستراتيجيةُاألميركيةُلدورُإسرائيل
ً
يتطلب ُتبلور ُالوضع ُالعربي ُالناجم ُعن ُالثورات ُالشعبية ُوتحول ُالمنطقة ُالعربية ُإلى ُكتلة ُذات ُحضور ُووزنُ

واستقالليةُوتأثيرُحقيقيُعلىُالمستوىُالعالمي ُ.كماُيتطلبُتغييراتُضروريةُداخلُالوالياتُالمتحدةُنفسهاُ،وخاصةُ
في ُمجال ُتغيير ُأنظمة ُتمويل ُالحمالت ُاالنتخابيةُ ،وهيمنة ُالكتل ُاالقتصادية ُالكبرى ُعلى ُوسائل ُاإلعالم ُوالدعايةُ
والتأثيرُالشعبيُ.
انسجاماُ
ويمكنُتلخيصُالخطوطُالعامةُلهذهُاإلستراتيجيةُالجديدةُبالعناوينُالتاليةُ،معُأنهُمنُالحيويُوالضروريُ،و
ً
مع ُمنا ُسيادة ُالدور ُالشعبي ُالذي ُأشاعته ُالثورات ُواالنتفاضات ُالعربيةُ ،أن ُترتسم ُهذه ُاإلستراتيجية ُكحصيلةُ
لحمالت ُنقاش ُشعبي ُواسعة ُتشملُكافة ُمكونات ُالشعب ُالفلسطينيُ ،في ُالوطن ُالمحتل ُبكافة ُأرجائهُ ،وفي ُأقطارُ
اللجوءُوالمهاجرُالمختلفةُ:


إنُالمهمةُالملحةُاألولىُاتآنُبالنسبةُإلىُالشعبُالفلسطينيُهيُضمانُصمودهُفيُكافةُأنحاءُالوطنُ،
فيُالضفةُالغربيةُوالقدسُوقطاعُغزةُ،وكذلكُفيُمناطقُُ،41علىُأرضُوطنهمُ،وعدمُاالضطرارُإلىُ
مغادرة ُالوطن ُتحت ُضغط ُالتضييقات ُواإلجراءات ُالتعسفية ُوالترهيبية ُاإلسرائيلية ُالمتواصلة ُفي ُكافة ُهذهُ
المناطقُ،وبأشكالُمختلفةُمنُمنطقةُإلى ُأخرىُ .فماُيجريُفي ُكلُهذهُالمناطقُ،وليس ُفقطُفيُالقدسُ
أحياناُمنُ
الشرقيةُالمحتلةُ،أوُالضفةُالغربيةُ،هيُعمليةُ"ترانسفير"ُصامتةُيضطرُفيهاُبعضُالمواطنينُ،و ً
الكفاءاتُواالختصاصيين ُفيُمجاالتُالعمل ُالمختلفةُ،إلىُالبحثُعنُخالصُبأيُطريقةُ،بما ُفيُذلكُ

مغادرة ُالوطن ُوايجاد ُعمل ُأو ُمكان ُعيش ُآخر ُفي ُالخليج ُأو ُفي ُالواليات ُالمتحدة ُوالمهاجر ُاألخرىُ.
ويتطلب ُضمان ُالصمود ُهذا ُإيجاد ُشروط ُحياة ُوعمل ُوسكن ُالئقة ُللمواطنين ُفي ُكافة ُهذه ُالمناطقُ،
والسعيُإلىُمحافظتهمُعلىُمنازلهمُوأراضيهمُبكلُالسبلُالمتاحةُ،خاصةُفيُالقدسُالمحتلةُومناطقُجُ
في ُالضفة ُالغربية ُمن ُخالل ُاستنهاض ُكل ُأشكال ُالدعم ُال عربية ُوالدوليةُ ،السياسية ُوالمادية ُوالعمليةُ،
الممكنةُ.


افقةُمعُهذهُالمهمةُ،كمهمةُأولىُأيضاُ،هيُالعملُعلىُاستعادةُفعليةُلوحدةُالشعبُ
والمهمةُالملحةُالمتر
ً

الفلسطينيُوتطويرهاُ،منُخاللُإشراكُكلُقطاعاتُالشعبُ،أينماُوجدُ،فيُصياغةُاإلستراتيجيةُالوطنيةُ

الجديدةُبحيثُت أخذُبعينُاالعتبارُمصالحُوتطلعاتُوحقوقُكافةُهذهُالقطاعاتُ،فيُاألمدُاألبعدُكماُفيُ
ُأيضاُ ،في ُأقطار ُاللجوء ُوالمهاجرُ ،إلى ُتأمين ُشروط ُعيش ُوحياةُ
األمد ُالمباشر ُوالقريبُ ،كحاجتها ُهي ً
كريمةُ،حتىُفيُالمخيماتُالتيُالُزالُبعضهاُيعانيُمنُالبؤسُوظروفُالحياةُغيرُالطبيعيةُ.حيثُماُ
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زالُ،علىُسبيلُالمثالُ،سكانُمخيمُمثلُمخيمُنهرُالباردُفيُشمالُلبنانُينتظرونُإعادةُإعمارهُبعدُعدةُ
سنواتُعلىُتدميرهُفيُمواجهةُبينُالجيشُاللبنانيُوبعضُالفرقُالمتطرفةُالتيُكانتُمتحصنةُداخلهُ.


أماُعمليةُتغييرُموازينُالقوىُوتوفيرُالضغطُالضروريُإلحداثُالتحولُالمطلوبُفيُالموقفُاإلسرائيليُ،
فينبغيُأنُتخاضُعلىُكافةُالمستوياتُ،باستنهاضُواستجماعُكافةُعناصرُالقوةُلدىُالشعبُالفلسطينيُ
أوًالُ،ثمُبالعملُالفلسطينيُ–ُالعربيُالمشتركُالمنسقُوالمخططُلهُ،وفيُالمقامُاألولُمعُمصرُماُبعدُثورةُ
ُ 21ينايرُ ،إلى ُجانب ُكافة ُالقوى ُالشعبية ُالعربية ُوالهيئات ُواألنظمة ُالمعبرة ُعن ُمصالحها ُوتطلعاتهاُ،
وكذلكُطبعاُعلىُالمستوىُالدوليُمنُخاللُالدورُالفلسطينيُوالدورُالعربيُالمشتركُعلىُالمسرحُالدوليُ:
ً

 على ُالصعيد ُالفلسطينيُ ،هناك ُكافة ُأشكال ُالتحدي ُلالحتاللُ ،والتي ُبرز ُمن ُبينها ُفي ُالسنوات ُالستُ
األخيرةُذلكُالشكلُالمميزُالذيُافتتحته ُقريةُبلعين ُفي ُقضاءُرامُاهللُ -البيرةُفيُالشهر ُالثانيُمن ُالعامُ
وهناكُطبعاُالمقاومةُالشعبيةُالمتواصلةُ
ُ،2331أيُقبلُإعادةُانتشارُالجيشُاإلسرائيليُخارجُقطاعُغزةُ.
ً
للهجمة ُاالستيطانية ُوحمالت ُسرقة ُالمنازل ُواألحياء ُالتي ُتجري ُفي ُالقدس ُالمحتلةُ .وفي ُالحالتين ُهناكُ
مشاركة ُرمزية ُولكنها ُهامة ُومؤثرة ُوذات ُقيمة ُمعنوية ُكبيرة ُللمتضامنين ُاألجانب ُولعدد ُمن ُالمناهضينُ
ُمبادراُ
ُدور
اإلسرائيليين ُلالحتالل ُوالتعسفُ .وهناك ُأشكال ُنضالية ُأخرى ُيمكن ُأن ُتلعب ُاألجيال ُالشابة ًا
ً
مهماُفيُابتداعهاُ،علىُغرارُإبداعاتُشبابُتونسُ ومصرُوالثوراتُواالنتفاضاتُالشعبيةُالعربيةُاألخرىُ.
ً
وهناكُ،طبعاُ،مجاالتُ
ويمكنُأنُتكونُهذهُاألشكالُموضعُنقاشُفلسطينيُجماعيُفيُالوطنُوخارجهُ.
ً

العملُالسياسيةُوالدبلوماسيةُوالدعويةُوغيرهاُمنُالمجاالتُُ.

ُطبعا ُالثقل ُالجديد ُللشعب ُالمصري ُوالخارطة ُالجديدة ُالتي ُيمكن ُأن ُتنشأ ُفيُ
 على ُصعيد ُالعربيُ ،هناك ً
عمومُالمنطقةُبفعلُمجملُالثوراتُوالتحوالتُالجاريةُوالمستمرةُفيُالمنطقةُ،كماُسبقُوذكرناُ.ويمكنُلهذاُ
الوضع ُالجديد ُأن ُيفسح ُالمجال ُأمام ُتحرك ُعربي ُواسع ُمنسقُ ،من ُجهةُ ،للضغط ُعلى ُإسرائيل ُلوقفُ
توسعهاُاالستيطانيُوسياساتهاُالتعسفيةُوفيُالنهايةُإلنهاءُاحتاللهاُوالرضو ُلق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ.ومنُ
جهةُأخرىُ،للتحركُعلىُالصعيدُالدوليُللدفعُفيُهذاُاالتجاهُ،وخاصةُللضغطُعلىُاإلداراتُاألميركيةُ
لوقف ُتغطيتها ُللسياسة ُاإلسرائيلية ُالمتناقضة ُمع ُالشرعية ُالدوليةُ ،وهي ُمهمة ُغير ُسهلةُ .ولكن ُأوراقُ
ُأيضاُ ،وان ُكان ُاألمرُ
العربُ ،خاصة ُبعد ُالثورات ُواعادة ُبناء ُبلدانها ُعلى ُقواعد ُصلبةُ ،ليست ُبسيطة ً
يحتاجُإلىُوقتُغيرُقصيرُإلحداثُهذاُالتغييرُ،كماُسبقُوأشرناُ.

ُطبعا ُلحملة ُالمقاطعة ُوسحب ُاالستثمارات ُالخارجية ُوتشكيل ُلجانُ
 على ُالصعيد ُالدوليُ ،هناك ُأهمية
ً
التضامنُالتيُتقومُبهاُمجم وعاتُفلسطينيةُوعربيةُوصديقةُفيُمختلفُالبلدانُلتكثيفُالضغطُعلىُدولةُ

االحتاللُ،وصوًال ُإلىُمرحلةُشبيهةُبتلكُالتيُواجهتهاُجنوبُإفريقياُأبانُالنظامُالعنصريُفيُالسبعينياتُ
والثمانينياتُالماضية ُ.وهناكُأهميةُلتوسيعُنطاقُاالعترافاتُالرسميةُمنُأكبرُعددُممكنُمنُالدولُفيُ
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أنحاءُالعالمُبسيادةُشعبُفلسطينُعلىُأرضهُالمحتلةُ،واالعترافُبدولةُفلسطينُعلىُحدودُالعامُُ.1799
وبالرغمُمنُأن ُالوالياتُالمتحدةُ،وربماُبعضُالدولُاألخرىُ،ستواصلُجهودهاُ،حتىُإشعار ُآخرُ،لمنعُ
ترجمةُهذهُاالعترافاتُعلىُاألرضُأوُفيُمجالُالتمثيلُالرسميُلدولةُفلسطين ُفيُمنظمةُاألممُالمتحدةُ،
فإنُلحجمُاالعترافاتُهذهُأهميةُمعنويةُكبيرةُضاغطةُعلىُالمحتلينُُ.
ُتحديدا ُإلى ُحيز ُواسع ُمنُ
وربما ُيحتاج ُموضوع ُالتأثير ُالداخلي ُعلى ُمراكز ُالقرار ُوالتأثير ُفي ُالواليات ُالمتحدة
ً

االهتمامُوالتركيزُ،ولكنهُموضوعُمهمُ .خاصةُعندماُنتذكرُكيفُتغيرُم وقفُالوالياتُالمتحدةُفيُالثمانينياتُ،أبانُ
إدارةُرونالدُريغنُ،تحتُضغطُالرأيُالعامُ العالميُ،والداخليُفيُالوالياتُالمتحدةُنفسهاُ،باتجاهُإلزامُاإلدارةُورئيسهاُ
المتعاطفُآنذاكُمعُالنظامُالعنصريُ،بالمشاركةُفيُمحاصرةُهذاُالنظامُفيُجنوبُإفريقياُ،وصوًال ُإلىُإسقاطهُفيُ
مطلعُالتسعينياتُالماضيةُُ.
أما ُآليات ُإحداث ُالتغيير ُالداخلي ُفي ُالواليات ُالمتحدةُ ،فتحتاج ُإلى ُكل ُالجهود ُالعربية ُوالصديقةُ ،بما ُفي ُذلكُ
الجالياتُالعربيةُوالمسلمةُوالقوىُالتقدميةُواإلنسانيةُالمستنيرةُداخلُالبلدُلتغييرُنظامُتمويلُاالنتخاباتُالذيُيعطيُ
كبير ُللوبي ُاإلسرائيليُ ،وإليجاد ُآليات ُمناسبة ُللحد ُمن ُسيطرة ُالشركات ُواللوبيات ُالمناصرة ُإلسرائيلُ
حاليا ُوزًنا ُ ًا
ً
والمعاديةُللعربُوحقوقهمُعلىُوسائلُاإلعالمُوالتأثيرُوالدعايةُالكبرىُ،كماُذكرناُُ.

وهناُنستذكرُاستطالعُمعهدُبروكينغزُ،والذيُجرىُعرضهُفيُإحدىُندواتُمركزُالدراساتُاإلستراتيجيةُاألخيرةُهناُ
اسعا ُمع ُالشعوب ُالعربية ُالمنتفضةُ .هذاُ ،في ُحين ُأن ُالمواقف ُالفعليةُ
ُشعبيا
ُتعاطفا
في ُرام ُاهللُ ،وأظهر
ً
ً
ً
ُأميركيا ُو ً
ألصحابُالقرارُوالنفوذُوالمصالحُاألميركيةُوالغربيةُفيُمنطقتناُتنظرُإلىُاألمورُمنُزاويةُمختلفةُ،زاويةُتأثيرُهذهُ

الثوراتُعلىُه يمنتهاُوسيطرتهاُعلىُاقتصاداتُالمنطقةُوعلىُمناطقُالنفطُوالغازُالطبيعيُ،والتحكمُبأسعارهُوحجمُ
تدفقه ُ.ومنُهناُتظهرُمساعيهاُالمحتملةُوالمحمومةُلمحاصرةُهذهُالثوراتُومحاولةُحرفهاُوتقنينُأهدافهاُوالحدُمنُ
الدورُالشعبيُالرقابيُفيهاُ.
االنتفاضةُالثالثةُ
إن ُالحديث ُعن ُانتفاضة ُثالثة ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلة ُعام ُُ 1799أعتقد ُأنه ُيدخل ُفي ُباب ُالرهان ُعلىُ
تكرار ُتجارب ُماضيةُ ،قد ُال ُتعطيُ ،بأشكالها ُالسابقةُ ،نفس ُالنتائج ُالتي ُأعطتها ُفي ُحينهُ ،أو ُكان ُيفترض ُأنُ
تعطيهاُُ.
فاألوضاع ُالجديدة ُالتي ُنشأت ُفي ُهذه ُاألراضي ُوفي ُالمحيط ُالعربي ُواإلقليمي ُوالدولي ُتتطلب ُالسعي ُإلى ُأشكالُ
مبدعة ُمن ُالعملُ ،خاصة ُفي ُظل ُموازين ُالقوى ُوتطور ُأشكال ُالقمع ُوالحصار ُاإلسرائيليةُ .فإذا ُكانت ُاالنتفاضةُ
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ُإبداعيا ُبامتيازُ ،وربما ُكان ُإلبداعها ُهذا ُتأثير ُعلىُ
عمال
الفلسطينية ُاألولى ُالتي ُاندلعت ُفي ُأواخر ُالعام ًُ ُ 1719
ً

اُ،ووضعُأشكاال ُمختلفةُمنُالردودُيجعلُ
ُهوُأيض
تجاربُالحقةُفيُالعالمُوالمنطقةُ،فاالحتاللُاستخلصُالدروس
ً
ً

تكرارُنفسُاألساليبُأقلُمردوديةُوفعاليةُبالنسبةُللشعبُالفلسطيني ُ.فإذاُكانُهناكُ،بالفعلُ،ضرورةُلتحركُشعبيُ

فلسطيني ُفاعل ُفيُمواجهةُاالحتاللُبصيغهُومواقعهُالمختلفةُ ،فإن ُأشكالُهذاُالتحركُالنضاليُمنُالمفترضُأنُ
تتطورُلتستبقُأشكالُالردُالمتوقعُلالحتاللُ،ومنُهناكُتظهرُضرورةُلإلبداعُالمتجددُفيُأشكالُالنضالُ.وأهميةُ
ثورتي ُتونس ُومصر ُأنهما ُكانتاُ ،من ُهذه ُالزاويةُ ،ثورتان ُمبدعتانُ ،اعتمدتا ُأشكال ُتعبير ُوتأثير ُجديدةُ ،ليس ُفقطُ
نماُأيضاُبالنسبةُللعالمُُ.
لمنطقتناُ،وا
ً
وليسُصدفةً ُأنُتعتمدُمثلُهذهُاألشكالُمنُحركاتُاالحتجاجُالجديدةُعلىُترديُالوضعُاالقتصاديُفيُإسبانياُ،
وهيُالحركاتُالتيُتطلق ُعلىُنفسهاُاسمُحركاتُ"الغاضبين"ُأوُ"الحانقين"ُ،والتيُتجدُلها ُاتآنُصدى ُفيُبلدانُ
أخرى ُمن ُجنوب ُأوروبا ُ تعاني ُمن ُأوضاع ُاقتصادية ُصعبة ُومن ُشروط ُتقشفية ُقاسية ُمفروضة ُعلى ُالقطاعاتُ
األدنىُدخالُ،مثلُاليونانُوالبرتغالُ،وربماُبلدانُأخرىُ.
الشعبيةُاألفقرُو
ً
ُخالصةُُ:
إن ُالثورات ُواالنتفاضات ُالشعبية ُالعربيةُ ،وخاصة ُفي ُمصرُ ،تفتح ُآفا ًقا ُجديدة ُأمام ُنضال ُالشعب ُالفلسطيني ُمنُ
أجل ُ إنجاز ُحقوقه ُالوطنية ُوأهدافه ُفي ُاستعادة ُأرضه ُووطنه ُ .ولكن ُاألمر ُيحتاج ُإلى ُنفس ُطويل ُوانضاج ُلعمليةُ
خماُوتدفعهاُبقوةُإلىُاألمامُُ.
ً
كفاحيةُطويلةُنسبياُ،ولكنُإنجازاتُشعبيُمصرُوتونسُوبقيةُالشعوبُالعربيةُتكسبهاُز ً
واذا ُكان ُالشعب ُالفلسطيني ُفي ُالوطن ُوأقطار ُاللجوء ُقد ُعبر ُعن ُاستعدادات ُنضالية ُللتجاوب ُالسريع ُمع ُالمنا ُ
االنتفاضيُالشعبيُالعربيُمنُخاللُالتحركاتُالتيُجرتُفيُالوطنُوعلىُحدودُجنوبُلبنانُوالمنطقةُالمحتلةُمنُ
الجوالن ُفي ُذكرى ُالنكبة ُواحتالالت ُالعام ُُ ، 1799فهو ُيحتاجُ ،بالضرورةُ ،إلى ُاالستعداد ُلمواجهة ُأطول ُومتعددةُ
األشكا لُمعُاحتاللُشرسُ،قد ُيزدادُشراسةُفيُالمرحلةُاألولى ُكردُفعلُعلى ُالتطوراتُالشعبيةُالعربيةُالعاصفةُ.
اُيشعرونُبأنُمرحلةُجديدةُتماماُقدُانفتحتُفيُالمنطقةُ،وأنُالُشيءُبعدُاتآنُسيكونُ
لكنُالعديدُمنُأفرادهُبدأو
ً
كماُكانُقبلُذلكُ.
ُ
ُ
ُ
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يُ ُوتُأثُ ُيرهُُعُلىُفُلُسطُينُ
الربُيعُُالعُُربُ ُُّ
ُ
ُ

الدكتورُعاطفُأبوُسيفُ
رئيسُتحريرُمجلةُسياساتُ
ُ
شكلُالربيعُالعربيُتحـوالُهامـاُفـيُاإلقلـيمُاألقـلُاسـتق ارراُ،وأضـافتُالتحـوالتُالتـيُطـرأتُعلـىُبعـضُالـنظمُالسياسـيةُ
المحوريةُفيُاإلقليمُفرصةُهامـةُلفـتحُصـندوقُاألسـئلةُحـولُمسـتقبلُالعالقـاتُاإلقليميـةُ،كمـاُمسـتقبلُالدولـةُالوطنيـةُ
فيُالمنطقة ُ.لقدُولدتُالدولةُالعربيةُ،مثلُبقيةُالدولُماُبعدُاالستعماريةُ،معلولةُومنقوصةُالشرعيةُ،وثـارُشـكُكبيـرُ
حـولُمســتقبلهاُوامكانيــةُتمكنهــاُمــنُالبقــاءُ.إالُأنهــاُأفلحــتُوعلـىُمــدارُعقــودُ،تقتــربُمــنُالقــرنُاتآنُ،مــنُاالســتمرارُ
والتمكينُ.لكنهاُعجزتُمنُأنُتتحولُحقيقةُإلىُدولةُالمواطنينُوظلتُدولةُالجيوشُوالسلطةُالحاكمـةُ.ولـمُتتسـمُأيُ
منُالدولُالعربيةُبالديمقراطيةُ،كمـاُانحصـرتُمحـاوالتُتغيـرُالنظـامُفـيُالصـراعُالنخبـويُالعنيـفُ،سـواءُداخـلُنخـبُ
الجيشُأوُبينُالمعارضةُالمسلحةُ،اإلسالميةُفيُأغلبهاُ،وبينُأجهزةُالدولةُُ.
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المؤكـدُبـأنُشـواطسُالسياسـةُالعربيــةُتنتظـرُمــاُقـدُيمكـنُتســميتهُ"الموجـةُالجديــدة"ُمـنُالديمقراطيــةُ،وهـيُإنُتحققــتُ،
ستضــيفُبعــداُجديــداُللت ـراكمُالمعرفــيُحــولُالتحــولُمــنُالــنظمُالسياســيةُمــنُأنظمــةُتســلطيةُديكتاتوريــةُإلــىُأنظمــةُ
ديمقراطيـة ُ.لقـدُوقفـتُنظريـاتُالتحـولُكثيـراُأمـامُالحالـةُالعربيـةُوعـدمُوجــودُمحـاوالتُجـادةُلتحقيـقُالديمقراطيـةُبعيــداُ
ـاهزُلوضـعُاإلطـارُالعـامُلهـذاُالفشـلُ،وكانـتُالعبـارةُالجـاهزةُتقـولُ
عنُعباءةُالنظمُالحاكمةُ،وكـانُالتفسـيرُالثقـافيُج ًُا
بأنُثمةُتناقضُبينُالثقافةُالعربيةُوالديمقراطيةُُ.

ا جتهدتُالنظريةُالسياسيةُفيُتفسيرُالتحـولُالـديمقراطيُ،وقـدمتُتصـوراتُنظريـةُكثيـرةُ،وتنوعـتُهـذهُالتفسـيراتُمـنُ
التفسيرُالتحـديثيُإلـىُاسـتخدامُالثقافـةُالسياسـيةُفـيُتعليـلُالتحـولُإلـىُالمـدخلُالمؤسسـيُوالمـدخلُالبنيـويُواالنتقـاليُ.
إنُاعــتاللُالنظــامُالسياس ــيُومواجهتــهُلمص ــيرهُالحتم ـ يُبض ــرورةُأنُيفــتحُمؤسس ــاتهُأمــامُمش ــاركةُأوســعُللمـ ـواطنينُ
وتفاعـلُقـوىُالمجتمـعُومؤسسـاتُالمجتمــعُالمـدنيُ،واتسـاعُالحيـزُالعـامُالــذيُيمكـنُللمـواطنينُأنُيشـاركواُمـنُخاللــهُ
ف ــيُص ــناعةُالق ـ ـرارُوتحدي ــدُخيـ ــاراتهمُوم ــدخالتهمُفـ ــيُص ــناعةُالسياسـ ــةُالعام ــةُ،تظـ ــلُالس ــمةُاألبـ ــرزُف ــيُالتحـ ــولُ
الــديمق ارطي ُ.وثمــةُحاجــةُللتمييــزُبــينُالتحــولُالــديمقراطيُوالرســو ُالــديمقراطيُ،بحيــثُيكــونُالثــانيُمرحلــةُالحقــةُفــيُ
جعلُالديمقراطيةُاللعبةُالوحيدةُفيُالمدينةُبعبارةُروبرتُدوولُُ.
إلــىُجانــبُهــذاُفــإنُثمــةُنقــاشُالُيقــلُجديــةُحــولُالتــأثيراتُالخارجيــةُعلــىُعمليــاتُالتحــولُالــديمقراطيُ،إذُأنــهُومــعُ
التأكيدُعلىُأهميةُالتفاعالتُالداخليةُفيُالنظامُالسياسيُوتطويرُعالقـاتُجديـدةُ،تصـبحُدافعـةُمركزيـةُتجـاهُالتغييـرُ
فإنُثمةُعواملُخارجيةُالُيمكنُالتقليلُمنُشأنهاُتسهمُفيُعملياتُالتحولُكماُاقترحُوييتهييدُفيُالكتابُالـذيُحـررهُ
مبكراُحولُذلكُ1.ويمكنُتتبعُهذاُالتأثيرُمنُسياساتُ"التكييـفُالهيكلـي"ُالتـيُأوصـتُبهـاُمؤسسـاتُبـريتنُوودزُفـيُ
ًُ

الثمانيني اتُ،إلىُالمشروطيةُالسياسيةُالمصاحبةُللدعمُالماليُالخـارجيُوتمويـلُالديمقراطيـةُوبنـاءُمؤسسـاتُالمجتمـعُ،
حيثُأنُ"دعمُالفضيلة"ُ2هذاُلمُيكنُبالُثمنُوالُغايةُُ.
 ُ 1بدأُمنظروُالتحولُالديمقراطيُأمثالُشمتيرُوويتهيدُوأودانلُيؤمنونُبأنُثمةُإمكانيةُللدفعُباتجاهُالديمقراطيةُمنُالخارجُخالفًا ُلالعتقادُ
الراسخُسابقًُا ُبأنُالتحولُالديمقراطيُهوُشيءُداخليُبامتياز ُ.وقالتُالنظريةُبأنُثمةُمهمةُنبيلةُيمكنُالقيامُبهاُتقومُعلىُتشجيعُقوىُ
المجتمعُالمدنيُودعمُعملياتُاإلصالحُالسياسيُمنُفوقُكماُدعمُالوعيُالشعبيُالمناصرُللديمقراطيةُفيُسبيلُبناءُقواعدُشعبيةُمؤمنةُ
بالمساواةُومطالبةُبها ُ.وأنيطُوفقُذلكُبالمجتمعُالمدنيُمهمةُمقدسةُتكمنُفيُتسريعُانفتاحُالنظامُالسياسيُ.وكانتُالشواهدُالقادمةُمنُ
بوج ُوبُدعمُالمجتمعُالمدنيُبمشاريعُوأموالُكماُيجبُدعمُاإلصالحُ
عملياتُالتحولُفيُوسطُأوروباُوشرقهاُدليلُإثباتُفيُهذهُالحالةُ ُ
فيُالدولةُباتجاهُتحقيقُ"الحكمُالصالح"(ُ.انظرُ:ورقةُعاطفُأبوُسيفُ"ُ،الوالياتُالمتحدةُوال ُوتحادُاألوروبيُوالثوراتُالعربيةُ:الديمقراطيةُ
أمُاألنظمة"ُالتيُقدمتُفيُالمؤتمرُالذيُنظمهُبيتُالحكمُبغزةُحولُالتحوالتُالعربيةُفيُُ5مايوُُُ.1111
ُ
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تحاولُهذهُالورقةُالنظرُفيُتأثي ارتُالتحوالتُالعربيةُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ،فيُمحاولـةُلتعميـقُالبحـثُوالتأمـلُفـيُ
عملياتُالتحولُالعربيةُ،وتسليطُالضوءُعلىُالتحوالتُاإلقليميةُالتيُقدُتصاحبهاُ،خاصةُفيماُيتعلـقُبالقضـيةُاألكثـرُ
ســخونةُفــيُالمنطقــةُ.وانُغايــةُذلــكُوضــعُنصــائحُوارشــاداتُلصــناعُالسياســةُ،تصــلحُللمســاعدةُفــيُفهــمُالمــدخالتُ
التيُتتبلورُوفقهاُالمواقفُالسياسيةُُ.
منُالمؤكدُبأنُالتحوالتُالداخليةُ،التـيُأصـابتُعصـبُبعـضُالـدولُسـيكونُلهـاُأثـرُكبيـرُعلـىُمخرجـاتُالسياسـاتُ
وصناعتهاُفيُهذهُالدول ُ.وبالقدرُالـذيُسـيكونُللسياسـاتُالعامـةُنصـيبُاألسـدُمـنُهـذهُالتحـوالتُوالتـأثيراتُ،بالقـدرُ
الــذيُستصــيبُريــاحُالتغييــرُسياســاتهاُالخارجيــةُ.إنُالـربطُالتأسيســيُبــينُالسياســةُالداخليــةُومكونــاتُوهياكــلُالنظــامُ
السياسيُ،وبينُمخرجاتُسياساتهُالخارجيةُ،هامُفيُفهمُالتأثيراتُالمتوقعةُلهذهُالتحوالتُعلىُالسياسةُالخارجيةُُ.
والـربطُيبــدأُمـنُالفهــمُالعميـقُألهميــةُمشـاركةُالمـواطنينُفـيُصــناعةُالقـرارُعلــىُتطـويرُخيــاراتُالدولـةُ ُومواقفهــاُ.إنُ
"دمقرطــة"ُ السياســةُالخارجيــةُ،خاصــةُفــيُمنطقــةُت ـرتبطُفيهــاُمواقــفُالدولــةُالخارجيــةُوفــقُبــاروميترُبص ـراعُمــزمنُ
يصيبُمعتقداتُومشاعرُالمواطنينُ،يظلُحاسماُفيُإضاءةُمناطقُهامةُمنُعمليةُالتحولُتلكُ،بهذاُلـنُيكتمـلُأيُ
فهمُلهذهُالتحوالتُدونُإضاءةُهذهُالجوانبُ.
إنُالموقعُالهامُالذيُتحتلهُالقضيةُالفلسطينيةُفيُالعالقاتُالعربيـةُ–ُالعربيـةُوفـيُالسياسـاتُاإلقليميـةُ،بجانـبُموقـعُ
الـدولُالتــيُضـربتهاُوتضـربهاُريــاحُالتغييــرُ،ودورهـاُالمحــوريُفــيُاإلقلــيمُتجعـلُمــنُالتفاعــلُبـينُهــذهُالتحـوالتُوبـينُ
القضـيةُالفلســطينيةُمشــروعاُ،والبحـثُفيــهُهامــاُ.إنُانعكــاسُالتحـوالتُعلــىُالســياقُالفلسـطينيُحتمــيُ،وانكشــفُجــزءُ
منهُفيُالفترةُاألخيرةُعلىُقصرهاُ.
ُ
ُ
مستقبلُالتحوالتُالعربيةُ
ـهباُفــيُســماءُالمنطقــةُالعربيــةُ،وتظــلُثــورةُُ21
الثابــتُبــأنُلهيــبُالني ـرانُالتــيُاشــتعلتُفــيُجســدُبــوعزيزيُتنــاثرتُشـ ًُ
ينايرُالمصريةُونجاحهاُفـيُإجبـارُالـرئيسُالمصـريُمبـاركُعلـىُالتنحـيُأكثـرُم ارحـلُالربيـعُالعربـيُأهميـةُ.إنُامتـدادُ
الثوراتُإلىُكلُدولُالمنطقةُالعربيـةُمـنُفلسـطينُواألردنُوليبيـاُوالـيمنُوالبحـرينُإلـىُسـورياُ،يشـيرُإلـىُأنُمـاُحـدثُ
ـامُبقـدرتهاُ
فيُتونسُوالقاهرةُلمُيكنُهبةُعابرةُفـيُالـوعيُالسياسـيُالعربـيُ.لقـدُتولـدُلـدىُالجمـاهيرُالعربيـةُإيمـانُمتن ًُ

علىُالتغيير ُ.إنُاالكتشافُالهـامُالـذيُجلبتـهُالثـوراتُالعربيـةُللمـواطنُالعربـيُيضـاهيُلحظـةُاالسـتقاللُذاتهـاُ:إذُإنُ
ارُفيُالشأنُالعامُ،ولمُيكنُهذاُمجردُكالمُنظريُبحتُ،بلُكانُترجمـةُفعليـةُ
ُ
المواطنُألولُمرةُيدركُأنهُصاحبُقر
لحالةُغيابُقصريُللمشاركةُالسياسيةُُ.
ـلُقائمـاُحــولُ
لكـنُسـيظلُمــنُالمبكـرُالحكـمُعلــىُخـواتيمُهـذهُالثــوراتُونهاياتهـاُ،إذُإنُالسـؤالُاألهــمُفـيُكـلُذلــكُيظ
ً
ـنُرغبـاتُمواطنيهـاُ
مصيرهاُومستقبلهاُوتبعاتها ُ.هلُستنجحُهذهُالتحوالتُفيُإنتاجُأنظمـةُديمقراطيـةُحقيقيـةُمعبـرةُع ُ
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ومترجمةُلها؟ُهلُستنجحُالثـوراتُالقائمـةُفـيُسـورياُوليبيـاُوالـيمنُفـيُاإلطاحـةُباألنظمـةُوالـدفعُباتجـاهُمرحلـةُانتقاليـةُ
تنتهــيُبانتخابــاتُرئاســيةُوبرلماني ــة؟ُهــلُستســتمرُهــذهُالث ــوراتُفــيُالرحيــلُونقــلُالع ــدوىُإلــىُبقيــةُالبلــدانُالعربي ــةُ
المختلفة؟ُ
إنُاإلجابـةُعلـىُهــذهُ األسـئلةُيكشــفُالكثيـرُمــنُمسـتقبلُاإلقلـيمُبشــكلُعـامُ،وارتباطــتُذلـكُبالقضــيةُاألهـمُفيهــاُ،أيُ
الصراعُالعربيُاإلسرائيلي ُ.وكماُيمكنُاالستداللُمنُاألسئلةُالسابقةُ،فإنُثمةُثالثُمحاورُبحاجةُلنقاشُ.
أوال ُ:لــيسُمــنُالممكــنُالجــزمُبــأنُثمــةُديمقراطيــاتُعربيــةُكاملــةُقــدُولــدتُمــنُرحــمُالثــوراتُالعربيــةُفــيُالبلــدانُالتــيُ
أنجزتُفيهاُمهمـةُتغييـرُالنظـامُ.إنُمـاُحـدثُفـيُمصـرُوتـونسُكـانُتغييًُـراُفـيُالنظـامُالسياسـيُ،وتحـوالتُهامـةُفـيُ

بعـضُهياكلــهُ(مثــلُتغييـرُفقـراتُالدســتورُفـيُمصــر)ُ،لكنــهُلـمُيقــدُبعــدُإلـىُبنــاءُنظــامُديمق ارطـيُحقيقــيُ.مــنُالمهــمُ
التــذكيرُبتمييــزُالنظريــةُالديمقراطيــةُبــينُمرحلــةُالتحــولُالــديمقراطيُومرحلــةُالرســو ُالــديمقراطيُ،إنُاإلجابــةُعـنُهــذاُ
السؤالُمرهونةُبمستقبلُاالنتخاباتُالتيُستجرىُفيُالبلدينُ،وستظلُانتخابـاتُأيلـولُ/سـبتمبرُالمصـريةُالقادمـةُاألهـمُ
فيُتاريخُالديمقراطيةُالعربيةُ،ألنُنجاحهاُسيعنيُأنُالمنطقةُالعربيةُاجتازتُحتماُعقبةُالتحولُبنجاحُُ.
تأسيساُعلىُالسابقُ،فإنُمستقبلُالديمقراطيةُالعربيةُمرهونُفيُالكثيرُمنُجوانبهُبنجـاحُالديمقراطيـةُالمصـريةُ،حيـثُ
أنُمصرُالجديدةُستسعىُإلىُتصديرُروحُينايرُإلىُاألشقاءُالعربُوستدافعُحتماُوانتصـاراُلـروحُالثـورةُالشـعبيةُالتـيُ
جــاءتُبــالرئي سُوبالحكومــةُالجديــدةُ،عــنُالخيــارُالــديمقراطيُالعربــيُ،هــذاُإلــىُجانــبُالدفعــةُالقويــةُالتــيُيضــيفهاُهــذاُ
النجاحُإلىُروحُالديمقراطيةُالعربيةُ.
ثانيًًا ُ:إنُالممانعــةُالشــديدةُالتــيُتبــديهاُاألنظمــةُفــيُليبيــاُوالــيمنُوســورياُ،لــمُتــنجحُفــيُاإلطاحــةُبــأحالمُالشــعوبُ
بالتغييرُ،وسيكونُمنُالصعبُتوقعُانهزامُإراداتُالشعوبُ،خاصةُبعدُأنُاجتازتُهذهُاألنظمةُكلُالخطـوطُالحمـراءُ
فـيُقمعهــاُلحريـاتُمواطنيهــاُوفـيُردهــاُعلـىُمطــالبهمُ.قــدُيأخـذُاألمــرُزمنـاُأطــولُفـيُســورياُ،لكـنُالتحــولُواإلطاحــةُ
بالنظامُفيُهـذهُالبلـدُسـيحدثُ،وسـيكونُأولُسـفنهُوصـوالُإلـىُالـيمنُوبعـدُذلـكُإلـىُليبيـاُ.إالُأنُالـثمنُالمكلـفُالـذيُ
دفعتهُشعوبُهذهُالبلدانُسيكونُلهُمردودُسلبيُعلىُمدىُانتشارُالتحولُبعدُذلكُلبلدانُأخرىُُ.
ثالثاُ:المالحظُبأنُ ثمـةُتكتـلُللملكيـاتُالعربيـةُلحمايـةُأنفسـهاُمـنُريـاحُالتغييـرُ،كالوقفـةُالصـلبةُالتـيُوقفتهـاُملكيـاتُ
الخلــيجُمــعُالبح ـرين؛ُلمنــعُتفــاقمُالتح ـوالتُفيهــاُ(بــالطبعُتــمُاســتجالبُالخــالفُالشــيعيُالســنيُكمحفــزُللممانعــة)ُ.والُ
يمكـنُفصـلُهـذهُالمالحظـةُعـنُضـمُاألردنُوالمغـربُ(المملكتـان)ُإلـىُمجلـسُالتعـاونُالخليجـيُ،رغـمُعـدمُوجودهمــاُ
جغرافياُوالُاقتصادياُفيُنطـاقُالمجلـسُ.إنُالمؤكـدُبـأنُحـدوثُتحـولُفـيُواحـدةُمـنُالملكيـاتُالعربيـةُ،سـيجلبُريـاحُ
التغييرُوالعدوىُإلىُبقيةُهذهُالملكياتُ،لذاُفإنُالتكاتفُاإلقليميُسيجعلُمنُهذاُالتحولُعسي ارُ.والمفيدُفـيُذلـكُبـأنُ
ثمةُمساف ةُبينُالحكومةُوالملكُ،يمكنُللشعبُأنُيحتجُعليهاُ،فالملكُأكبرُمنُالنظامُالسياسـيُبـلُإنـهُالوسـيطُ(هـذهُ
حجة)ُ بينهُوبينُالشعبُ،وقدُيقدمُنفسهُحامياُلمصالحُالشعبُأمامُاستغوالُالحكومةُفيقومُبتغييرهاُوطردهاُُ.
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رغـمُذلــكُ،فــإنُمــنُشــأنُنجــاحُالديمقراطيــةُالمصـريةُونجــاحُالثـوراتُفــيُليبيــاُ(مــنُالمهــمُتأمــلُالبعــدُالمحلــيُللتــدخلُ
ـافياُ،قــدُيــدفعُباتجــاهُ
ـامالُإضـ ًُ
الــدوليُوأثــرُذلــكُعلــىُاســتقالليةُالق ـرارُالليبــيُبعــدُذلــك)ُوالــيمنُوســورياُأنُيحــدثُعـ ًُ

تصعيدُالمطالبُالشعبيةُ،وقدُيكونُذلكُمحدوداُُ.
ًُ
ُ

التحوالتُفيُفلسطينُُ
يـرتبطُبكــلُالســابقُالنقــاشُالجــوهريُحــولُتـأثيرُهــذهُالتحـوالتُعلــىُالصـراعُفــيُالمنطقـةُ،بدايــةُالبــدُمــنُالنظــرُإلــىُ
تأثيرُروحُالثورةُعلىُالسياقُالفلسطينيُالداخليُ،خاصةُهبـةُُ11آذارُالجماهيريـةُالمطالبـةُبإنهـاءُاالنقسـامُ.لـمُيوجـدُ
نظامُسياسيُفلسطينيُموحدُللخروجُوالمطالبةُبتغييرهُ،بـلُإنُثمـةُنظـامينُوحكـومتينُتقتسـمانُالجغرافيـاُالمتاحـةُ،لـذاُ
فإنُالدعوةُإلىُتوحيدُالنظامُالسياسيُوانهاءُاالنقسامُ،شكلتُالترجمةُالفعليةُللتأثيرُالعربيُعلىُالسياقُالفلسطينيُُ.
منُالمهمُاإلشارةُإلىُأنُالمطالبُبإنهاءُاالنقسامُوجدتُفـيُاليـومُالتـاليُلل اربـعُعشـرُمـنُحزيـرانُُ2339بعـدُسـيطرةُ
حماسُبالقوةُالمسلحةُعلىُغزةُ،ولمُيصحُالفلسطينيونُفجأةُمنُالنومُعلىُطبولُالتغييـرُالعربـيُ،لكـنُمـاُحـدثُ،أنُ
التغييراتُالعربيةُأعطـتُحماسـةُواندفاعـةُمعنويـةُلهـذهُالمطالـبُ،إذُلـمُيكـنُالمـواطنُالفلسـطينيُليجـرؤُعلـىُالخـروجُ
فيُالشارعُوالتظاهرُضدُاالنقسامُقبلُذلكُ،كماُأنُالحيزُالعامُكانُأكثرُضـيقاُمـنُمقـدرةُالمـواطنُعلـىُالوقـوفُمـعُ
اتآخرينُ،حيـثُاكتشـفُالشـبابُالفلسـطينيونُ،بـأنُكـلُآالتُالـبطشُوالقمـعُالُيمكنهـاُوقـفُمطـالبهمُفـيُالخـروجُإلـىُ
الميادينُالعامةُلقولُ"الُلالنقسام"ُُ.
ســيظلُالنقــاشُقائمــاُحــولُالمــدىُالــذيُيمكــنُوفقــهُنســبُوصــولُاألط ـرافُالفلســطينيةُإلــىُتوقيــعُأول ـيُعلــىُوثيقــةُ
المصــالحةُللهبــاتُالشــعبيةُفــيُُ11آذار ُ،لكــنُالمؤكــدُبــأنُثمــةُدورُولــوُبســيطُلهــذهُالهبــاتُفــيُقــرعُاألج ـراسُ،بــأنُ
المواطنينُلمُيعودواُقادرينُعلىُالصمتُأكثرُ،وبأنُهذاُاالنقسامُالذيُيأكلُقوتُعيشهمُالُيمكـنُلـهُأنُيسـتمرُإلـىُ
األبدُ.والُيمكنُفصلُالضغطُالشعبيُفيُغزةُوحادثةُالكتيبـةُ(وهـيُالتظـاهرةُاألولـىُفـيُغـزةُبعـدُاحتفـالُفـتحُبـذكرىُ
عرفاتُعامُُ)2339عنُتوجهُحماسُلتوقيعُوثيقةُالمصالحةُالتيُرفضتُتوقيعهاُألشهرُطويلةُُ.
ـةُتطورهــاُالمســتقبليُ،أنهــاُلــمُتــنجُمــنُتــأثيرُ
ُ
مــنُالمالحظــاتُالهامــةُحــولُالتحركــاتُالشــبابيةُالتــيُتكشــفُمحدوديـ
االنقســامُ ذاتــهُ،فهــيُفــيُرامُاهللُتبــدوُضــدُالســلطةُوفــيُغ ـزةُتبــدوُضــدُحكــمُحمــاسُ.إلــىُجانــبُذلــكُخضــعتُهــذهُ
التحركــاتُإلــىُتــأثيرُالمواقــفُالسياســيةُواالصــطفافُالسياســيُومحــاوالتُالهيمنــةُعلــىُقرارهــاُ،ولــيسُالمــرءُبحاجــةُ
إلعمــالُالكثيــرُمــنُالتفكيــرُلال ســتداللُعلــىُخلفيــاتُكــلُمجموعــةُسياســيةُوبســهولةُ.والُيعيــبُالشــبابُأنُيكــونُلهــمُ
موقفُسياسيُ،ولكنُالُيمكنُتصورُكيفُتخضعُهذهُالمجموعاتُلالصطفافُ،وتتحولُإلىُجزءُمنُاالنقسـامُذاتـهُ.
وللتـذكيرُ،فـإنُالصـراعُالميـدانيُبـينُأقطـابُهـذهُالمجموعـاتُحـولُلجـانُالتنسـيقُالميـدانيُ،وحـولُإلقـاءُالكلمـاتُفـيُ
المؤتمراتُالصحفيةُ،والخالفُحولُالرؤىُوالتوجهاتُالعامةُ،وميلُالبعضُألنُيترجمُذلكُإلـىُحضـورُسياسـيُ،كلـهُ
يكشفُماُأرميُإليه(ُ.لنالحظُالخالفُالكبيرُحولُتشكيلُحكومةُالظلُالشبابيةُ:ظهرتُثالثُمبادراتُفيُأسبوع)ُ.
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ســيكونُمــنُالصــعوبةُتوقــعُدورُأكبــرُللشــبابُيضــاهيُالــدورُالــذيُقــامواُبــهُفــيُمصــرُوتــونسُتحديــداُ،ومــنُالمهــمُ
التأكيــدُأنــهُباســتثناءُمصــرُوتــونسُ،لــمُيكــنُهنــاكُثــوراتُشــبابيةُحقيقيــةُ،فمــاُحــدثُفــيُليبيــاُاتســمُباســتخدامُالعنــفُ
المسلحُمنُقبلُ"الثوار"ُ كماُيطلقُعليهمُ،أيضاُفـيُالـيمنُلـمُيكـنُاألمـرُمقصـوراُعلـىُالشـبابُ،وفـيُسـورياُالحـالُالُ
يختلفُكثي ار ُ.ماُأقترحهُبأنُالخصوصيةُالفلسطينيةُ،وطبيعةُالنظـامُومؤسسـاتُالحكـمُتجعـلُمـنُهـذاُالـدورُمحـدوداُ،
ومــنُالمهــمُالتــذكيرُبمــاُحاولــتُالجزيـرةُفعلــهُمــنُإثــارةُوتحـريضُباســتخدامُالوثــائقُ،إالُأنُحالــةُاالســتقطابُالــداخليُ
الفلسطينيُمنعتُاالنزالقُفيُذلكُ،إلىُجانبُتمتعُالتنظيمينُالكبيرينُبجمهورُجاهزُللخروجُللدفاعُعنهُ.
بيـدُأنـهُســيظلُمـنُالمهـمُالتأكيــدُعلـىُضــرورةُاسـتفادةُالشـبابُممــاُحـدثُفــيُُ11آذارُ،وفـيُالتأكيـدُعلــىُدورهـمُفــيُ
المشاركةُفيُمدخالتُومخرجاتُالسياسةُالعامةُ،وبـدلُأنُيتحولـواُإلـىُطـرفُ،علـيهمُأنُيعملـواُعلـىُحمايـةُمصـالحُ
الش بابُداخلُالمؤسسةُالرسميةُ،والرقابةُعلىُأعمالُالحكومة؛ُلضمانُالتوزيعُالعـادلُلمقـدراتُوخيـراتُالـبالدُوالتأكـدُ
منُمبدأُالشفافيةُوالرقابةُوالحكمُالصالحُ.
ُالحظـواُكيــفُانتبــهُشــبابُائــتالفُُ11آذارُإلــىُضــرورةُدعــمُالجهــودُالفلســطينيةُلنيــلُاالعتـرافُفــيُاألمــمُالمتحــدةُ،
وهــوُقفــزُ هــامُإلــىُالمواقــفُالوطنيــةُحيــثُيســتخدمُالشــبابُالوســائطُالمعاص ـرةُ(الفــيسُبــوكُوالمجموعــاتُالشــبابيةُ
الدولية)ُفيُالمساهمةُفيُتحقيقُالمطالبُالوطنيةُُ.
التحوالتُالعربيةُوالصراعُ
ويظلُالسؤالُاألهمُُ،ماُمدىُتأثيرُذلكُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُبشكلُعـام؟ُإنُثمـةُمـنُالتـأثيراتُالتـيُيمكـنُتتبعهـاُ
وتوقعهاُ،بدايةُ،مثلُهذاُالنقاشُيجلبُمعهُتركيزاُكبيراُعلىُمصرُوسورياُبحكمُموقعهماُفيُالصـراعُ،وقبـلُالخـوضُ
فــيُذل ــكُ،س ــأتطرقُإل ــىُقض ــيةُتأسيس ــيةُ،إنُاالنزي ــاحُالمتوقــعُف ــيُاإلقل ــيمُالب ــدُأنُيك ــونُش ــامالُوالُيمك ــنُحصـ ـرهُ،
فالتحوالتُإذاُقدرُلهاُأنُتجلبُتغيراُأشملُ،البدُأنُينطلقُمنُالسياقُاألشملُذاتهُ،والفرضيةُاألولىُفيُذلـكُتقـولُ:
إنُمنُشأنُهذهُالتحوالتُأنُتجلبُمعهاُاهتماماتُأوسعُبالشؤونُالخارجيـةُ،قـدُيكـونُهـذاُصـحيحاُ،لكـنُمـنُالمهـمُ
تأمـلُالطـرحُالبـديلُ،فهـذهُالتحـوالتُســتجلبُمعهـاُ،ربمـاُ،اهتمامـاُأقـلُبالشــأنُالعربـيُالعـامُ ُ،وبالتـاليُبالصـراعُالعربــيُ
اإلسرائيليُ،حيثُأنُاألزماتُالعميقةُوالخطيـرةُالتـيُسـتواجههاُالـنظمُالناشـئةُسـتجعلُاالنغمـاسُفـيُالقضـاياُاإلقليميـةُ
معيقاُلعمليةُالتحولُ.
ُ لقدُواجهتُالدولةُالعربيةُفيُبدايةُنشـوئهاُأزمـةُشـرعيةُتـمُاالستعاضـةُعنهـاُبالتـدخلُفـيُالصـراعُ،إلشـغالُالمـواطنُ
بقضيةُكبرىُتهمه ُ.هلُسيكونُهذاُممكناُمعُالنظمُالناشئة؟ُستأخذُاإلجابةُفرضيتينُ:نعمُ،والُُ.
يتمثــلُالســيناريوُاألولُفــيُالقــولُبــأنُالحكومــاتُالعربيــةُستنشــغلُبنفســهاُأكثــرُوســتتجهُأكثــرُلترتيــبُبيتهــاُالــداخليُ،
وسـيقلُاهتمامهـاُبالصـراعُ،ألنُثمـةُمسـتقبلُداخلــيُعلـىُالمحــكُ.وبتأمـلُتـاريخُنشــوءُالدولـةُالوطنيـةُفــيُالعـالمُ،فــإنُ
مرحلــةُالتحــولُالــديمقراطيُالعربيــةُســتكونُالمرحلــةُالثانيــةُفــيُتثبيــتُالدولــةُالوطنيــةُالعربيــةُ،وســتدفعُباتجــاهُعمليــةُ
تحولُداخليُ،تعـززُمـنُخصوصـيةُسياسـةُكـلُدولـةُعلـىُحسـابُالمواقـفُوالتـدخالتُفـيُسـياقُاإلقلـيمُ.بيـدُأنُهـذاُ
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ـذرُمــعُ دولُلهــاُحضــورُإقليمــيُمثــلُمصــرُ،ودولُلــديهاُأزمــاتُمباشـرةُفــيُالصـراعُمثــلُســورياُ،بالنســبةُ
سـيكونُمتعـ ًُا

لمصــرُ،فــإنُمثــلُهــذاُالســيناريوُيقــولُبأنهــاُ ســتخففُمــنُتــدخالتهاُفــيُتفاصــيلُالص ـراعُ،وســتكتفيُبــالمواقفُالعامــةُ
الداعمةُللمطالبُالفلسطينيةُُ.
إنُهولُوحجمُالمخاطرُوالتحدياتُالتيُستواجههاُمصرُفيُعمليةُالتحولُكبيرةُ،وعليهُفـإنُمصـرُسـتغيرُفـيُقواعـدُ
اللعبـةُ،ولـنُتتــدخلُفـيُتغييـرُاللعبــةُبشـكلُكامـلُ،وســتخرجُمواقـفُأكثـرُصــالبةُمـنُمصـرُ،وربمــاُالمطالبـةُبتحســينُ
ظروفُالسالمُ(اتفاقيةُالغازُ،الحضورُالعسكريُفيُسيناءُوماُإلىُذلك)ُ،وسيؤثرُذلكُعلـىُمجمـلُالمواقـفُالعربيـةُ،
وتحديداُعلىُجامعةُالدولُالعربيةُ،لكنهُسيكونُمحدوداُ.
بالنســبةُلســورياُ،فــإنُالنظــامُالجديــدُ(فــيُحــالُصــعوده)ُ سينشــغلُأكثــرُبقضــاياهُالداخليــةُ،وهــوُلــنُيكــونُقــادراُعلــىُ
محاربــةُإس ـرائيلُ،والُيمتلــكُالترســانةُالعســكريةُالتــيُتؤهلــهُلــذلكُ،وســيبحثُعــنُســبلُاســتعادةُالج ـوالنُ،وربمــاُتخيــلُ
المساعدةُالدوليةُ(فيُحالةُحدوثُكوارثُإنسانيةُبسـببُالقمـعُوالـبطش)ُعبـرُاسـتخدامُاألصـولُالتركيـةُقـدُيعـززُمـنُ
يوُيفترضُأنُفشـلُالتحـولُ
ُ
هذاُالتوجهُ،وستبدوُاستعادةُالجوالنُانتصاراُكبيراُأليُنظامُقادمُ،كماُأنُمثلُهذاُالسينار
يزُشرعيتهُ،مثلماُحـاولُفعـلُذلـكُخـاللُمسـيراتُالنكبـةُإلـىُالجـوالنُ،فـيُ
فيُسورياُسيدفعُالنظامُإلىُالبحثُعنُتعز ُ
إثارةُملفُالجوالنُمرةُأخرىُخاصةُعبرُالخطابُاإلعالميُوالسياسيُ.
أم ــاُالس ــيناريوُالث ــانيُفيفت ــرضُأنُالدول ــةُالعربي ــةُالجدي ــدةُس ــتجدُف ــيُالقض ــيةُالفلس ــطينيةُ،مثلم ــاُوج ــدتُفيه ــاُف ــيُ
الخمس ــينياتُوالس ــتينياتُحص ــانُط ــروادةُ،لت ــأجيجُش ــرعيتهاُوتعزيزه ــاُ.بالت ــاليُس ــيكونُثم ــةُاهتم ــامُمت ازي ــدُبالصـ ـراعُ
وتفاصيلهُستشهدهُالمنطقةُ،وهذاُلنُيكونُمدفوعاُبتوجهاتُعربيةُفرديةُ،بلُسيجدُفيُماكينـةُالجامعـةُالعربيـةُالـدافعُ
األكبـرُلــهُ،خاصــةُمــعُدخــولُريــاحُالتغييــرُإلــىُمؤسســاتُالجامعــةُالجامــدةُ،واعــادةُإثــارةُموقــعُالجامعــةُفــيُالسياســةُ
العربيةُ.
ُ بالطبعُإنُفهمُالمواطنُالعربيُألهميةُتعبيرُالحكومةُعنُمواقفهُالسياسيةُسيكونُهامـاُفـيُتحديـدُأولويـاتُوخيـاراتُ
الدولةُالجديدةُ،لكنُقدُتتراجعُهذهُالمواقفُأمامُمطالبُاالستقرارُواألمنُوالتنميةُُ.
إنُحالةُالسكونُالعربيةُالتـيُفضـلتهاُإسـرائيلُ،وتمتعـتُبهـاُخـاللُالعقـدينُالماضـيينُلـنُتـدومُكثيـراُ،وسـتجدُإسـرائيلُ
نفس ــهاُملزم ــةُعل ــىُمواجه ــةُتبع ــاتُالتحـ ـوالتُالعربي ــةُاإلقليمي ــةُبع ــدُأنُترس ــوُس ــفنُه ــذهُالتحـ ـوالتُعل ــىُشـ ـواطسُ
الديمقراطيةُ،وقدُيكونُذلكُمصحوباُبرغبةُدوليةُفـيُالحـدُمـنُآثـارُهـذهُالتحـوالتُ،والضـغطُعلـىُإسـرائيلُألنُتكـونُ
أولُمنُسيدفعُهذاُالثمنُ.
ُ إنُالوعيُالعربيُبأهميةُتثويرُاإلقليمُ،ونقلُتبعاتُهذهُالتحـوالتُإلـىُالعالقـاتُاإلقليميـةُلتحصـيلُمكاسـبُسياسـيةُ،
هــوُوحــدهُمــنُســيحددُمــدىُتــأثرُالقضــيةُالفلســطينيةُبمــاُحــدثُ،وســيقررُإذاُمــاُســيكونُمجــردُتغيي ـراتُداخليــةُتــدفعُ
النطواءُأكثرُواهتمامُأكثرُبالمصالحُالوطنيةُ،أمُأنهُسيجلبُمعهُتحوالتُإقليميةُأعمُُ.
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وأياُكانُالحالُفإنُمدىُتأثرُالقضيةُبهذهُالتحوالتُمنوطُبالفلسطينيينُالذينُتقعُعليهمُمهمةُتطويرُرؤيةُتعاملُ
معهاُ،تضمنُعدمُتركهمُوحيدينُفيُحالةُاالنطواءُالعربيةُ،أوُجعلهمُأداةُفيُحالةُسيناريوُالتدخلُالكبيرُ،بلُيجبُ
العمل ُعلى ُ توظيف ُهذه ُالتحوالت ُلجلب ُالمزيد ُمن ُالصالبة ُالعربية ُخلف ُالموقف ُالفلسطينيُ ،وهذا ُبدوره ُيقتضيُ
داخليا ُ على ُالغايات ُالفلسطينية ُاتآنيةُ ،على ُاألقلُ ،وتجنيد ُالمواقف ُالعربية ُللضغط ُبقوة ُفي ُهذاُ
فلسطينيا ُ ًُ
ًُ
اتفاًُقا ُ

االتجاهُ،وربماُكانتُأولُهذهُالخطواتُإلغاءُمنحةُالسالمُالمجانيةُالتيُتمنحهاُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،ورهنهاُبسقفُ

زمنيُيتمُوضعُخطواتُتصعيديةُبعدهُ،وربماُاستخدامُالمواردُالعربيةُفيُمثلُهذاُالتصعيدُ.إنُالمزاجُالعامُالعربيُ
سيكونُمرتبطاُبمستقبلُهذهُالتحوالتُوبالضغوطاتُالفلسطينيةُ،ومحاولةُالتأثيرُفيُهذاُالمزاجُُ.
يـرتبطُالســابقُبسـؤالُهــامُآخــرُيتعلــقُباإلســتراتيجيةُالفلســطينيةُ،يتأســسُذلــكُعلــىُالـربطُبــينُهــذهُاإلســتراتيجيةُوهــذهُ
التحوالتُ،وتوظيفُاألخيرةُفيُصالحُتحقيقُالتطلعاتُالفلسطينيةُ.لمُتظهـرُحتـىُاتآنُمشـاركةُعربيـةُ(محـدودة)ُفـيُ
المعركــةُالدبلوماســيةُالفلســطينيةُفــيُالمحافــلُالدوليــةُ،وباعتبــارُأنُمــاُســيحدثُفــيُســبتمبرُالقــادمُسيشــكلُتغيي ـراُفــيُ
طبيعةُالصراعُ،فإنهُيتوجبُعلىُالفلسطينيينُوضعُالخططُللتعاملُمعُتبعاتُذلكُ.إنُتوظيفُالطاقـاتُالدبلوماسـيةُ
العربيةُفيُتثبيتُمنجزُسبتمبرُ(إذاُتحقق)ُ سـيكونُهامـاُوالبـدُأنُيكـونُسـهالُ،كمـاُالبـدُاالسـتفادةُمـنُالعزلـةُالدوليـةُ
التــيُتعيشــهاُإس ـرائيل؛ُفــيُالضــغطُعلــىُحلفائهــاُللمزيــدُمــنُالضــغطُعليهــاُ،والعــربُيســتطيعونُالمســاعدةُفــيُذلــكُ،
وستكونُواشنطنُ ُولندنُوبرلينُوباريسُأكثرُاستعداداُلفعلُذلكُإذاُأحسواُبأنُاألنظمةُالجديدةُالُتساومُفيُذلكُُ.
ُ
خالصةُوتوصياتُ
منُالمؤكدُأنُالربيعُالعربيُقدُالُيكونُمجردُفصلُ،بلُقدُيمتدُلعـامُوهـوُبـذلكُيفقـدُبريقـهُويكـونُأكثـرُدفعـاُللـداخلُ
منهُطرديُللخارجُ.إالُأنهُسيكونُمحدوداُوسيكونُمنُالمتعذرُتخيلُانتشارهُأكثرُُ.
تزعمُهذهُالورقـةُأنُالكثيـرُمـنُمسـتقبلُتـأثرُالقضـيةُبـالتحوالتُالعربيـةُيعتمـدُعلـىُالفلسـطينيينُ،وسـيقعُعلـىُعـاتقهمُ
مهمــةُتوظيــفُوتثــويرُالتــأثيراتُالعربيــةُ،ولــنُتكــونُحالــةُاالنط ـواءُالعربيــةُ(المرشــحةُاألكثــرُللحــدوث)ُفــيُصــالحُ
الفلســطينيين؛ُإذُإنهــاُســتتركهمُوحيــدينُ،خاصــةُمــعُاقت ـرابُاســتحقاقُســبتمبرُ(الحــظُأنُالفلســطينيينُوحيــدون؛ُألنُ
الدبلوماسيةُالعربيةُمشغولةُبأزماتُبلدانها) ُ،كماُلنُيكونُالتعامـلُاألداتـيُمـعُالصـراعُلصـالحهمُ،وثمـةُمسـافةُمفيـدةُ
علىُالفلسطينيينُللبحثُعنهاُُ.
وسيكونُمفيداُللفلسطينيينُالعملُعلىُاتآتيُ:
أوالُ:إنجازُالمصالحةُوتوحيدُالمؤسسةُالفلسطينيةُ.
ثانياُ:صوغُإستراتيجيةُفلسطينيةُمبنيةُعلىُتوظيفُهذهُالتحوالتُووضعُرؤيةُبخصوصهاُ.
ثالثاُ:التركيزُعلىُالتوجهُإلىُالمؤسساتُالدوليةُوحثُالدولُالعربيةُعلىُتفعيلُمشاركتهاُفيُذلكُ.
رابعاُ:استثمارُطاقةُالشبابُالعربيُفيُالمشاركةُالفاعلةُفيُالضغطُباتجاهُالدعمُالفلسطينيُ.
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خامسا ُ:االستفادةُمنُروحُالمبـادرةُالتـيُعكسـهاُالشـبابُالفلسـطينيُوتفعيـلُمشـاركتهمُفـيُالسياسـاتُالعامـةُبمـاُيكفـلُ
رفدُالنظامُالسياسيُبروحُجديدةُُ.
ُ
ُ

ي"ُ
الربُيعُُالعُُربُ ُُّ
إسُُرائُيلُُو" ُ
ُ

األستاذُأنطًوانُشلحًتُ
باحثُفيُالمركزُالفلسطينيُللدراساتُاإلسرائيليةُ–ُمدارُ.
ُ
(*)ُيبدوُليُأنُثمةُأهميةُفيُالوقتُالراهنُألنُنحددُعلىُنحوُجماعي ُماُهوُجوهرُاألهدافُالفلسطينيةُالتيُ
نتطلعُإلىُتحقيقهاُ،سواءُعلىُالمستوىُاإلستراتيجيُأوُعلىُالمستوىُالتكتيكيُ،وذلكُحتىُيتمُتيسيرُعمليةُبناءُ
اتيجيةُالفلسطينيةُوفقاُتآخرُالمستجداتُالناجمةُعنُ"الربيعُالعربي"ُُ.
اإلستر
ً
في ُالوقت ُنفسه ُفإن ُهذه ُاإلستراتيجية ُال ُبد ُأن ُتكون ُمستندة ُإلى ُآليـات ُتتعلق ُبسيرورة ُالعناصر ُالتاليةُ :الوضعُ
الفلسطيني ُالداخلي ُفي ُظل ُمآل ُاتفاق ُالمصالحة ُالوطنيةُ ،ومصير ُمبادرة ُإعالن ُاستقالل ُالدولة ُالفلسطينية ُفيُ
أيلولُ/سبتمبرُالمقبل؛ُمواجهةُإسرائيل؛ُالوضعُالعربي؛ُالوضعُاإلقليمي؛ُالوضعُالدوليُ.
وستركز ُهذه ُالمداخلة ُعلى ُالعنصر ُالمتعلق ُبآلية ُمواجهة ُإسرائيلُ ،من ُخالل ُحقل ُالمعاني ُالمستشف ُمن ُتحليلُ
عناصرُالرؤيةُاإلسرائيليةُإزاءُ"الربيعُالعربي"ُ،واحاالتهاُالمتعلقةُعلىُنحوُخاصُبالقضيةُالفلسطينيةُ.
ُ
"ُ)1إسرائيلُفيُالغيتو"ُ:
لعل ُأول ُما ُيجب ُاإلشارة ُإليه ُفي ُهذا ُالصدد ُهو ُأن ُمقاربة ُإسرائيل ُإزاء ُالتباشير ُاألولى ُلـ ُ"الربيع ُالعربي"ُ ،التيُ
الحتُمنُخاللُثورةُ ُ 21ينايرُالمصريةُ،جعلتُأحدُالكتابُواألساتذةُالجامعيينُاإلسرائيليينُ،وهوُنيسيمُكلدرونُ،
يستنتجُأنهاُماُزالتُأسيرة ُ"عقليةُالغيتو" ُ،وماُجعلهُيحيلُإلىُهذاُاالستنتاجُهوُأنُتلكُالمقاربةُتتمُفقطُمنُخاللُ
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البحث ُعن ُالتداعيات ُالمتعلقة ُبمصالح ُإسرائيل ُالضيقةُ ،بواسطة ُطرح ُالسؤال ُبشأن ُفوائد ُذلك ُالربيع ُأو ُأض اررهُ
بالنسبةُلهاُالُأكثرُ(الموقعُاإللكترونيُلصحيفةُ"يديعوتُأحرونوت"ُُ.)2311/1/29ُ،
ورأىُأحدُالمعلقينُالسياسيينُأنُأفضلُوصف ُينطبق ُعلىُهذهُالسياسةُاإلسرائيليةُهوُ"أسلوبُالدفاع ُالهجومي"ُ
المستلُمنُمالعبُكرةُالقدمُ،الذيُيكونُفحواهُالتحصنُفيُخطُالدفاعُ،وعدمُاإلقدامُعلىُأيُمبادرةُهجوميةُفيُ
ساحةُالخصمُ(أوريُمسغاف"ُ،يديعوتُأحرونوت" ُ.)2311/9/13ُ،والُشكُأنهُيقصدُفيُالوقتُذاتهُعدمُإقدامهاُ
علىُأيُمبادرةُإزاءُالتغيراتُفيُالعالمُالعربيُ،وازاءُالخطوةُالفلسطينيةُالراميةُللحصولُعلىُاعترافُدوليُبإقامةُ
دولة ُفلسطينية ُفي ُإطار ُدورة ُالجمعية ُالعامة ُفي ُاألمم ُالمتحدة ُالتي ُستعقد ُفي ُأيلولُ /سبتمبر ُالمقبلُ ،وتخوضُ
إسرائيلُحرًباُضدهاُفيُجميعُالجبهاتُموازيةُلحربهاُعلىُاتفاقُالمصالحةُبينُحركتيُفتحُوحماسُ.
ومنذُاتآنُ،باإلمكانُأنُنحددُأكثرُمنُمرحلةُفيُسياقُتدرجُالرؤيةُاإلسرائيليةُإزاءُ"الربيعُالعربي"ُُ.
مهماُتكنُهذهُالمراحلُفإننيُسأركزُعلىُاثنتينُمنهاُ:
المرحلةُاألولى ُ:كانتُمقرونةُإلىُحدُبعيدُبثورةُُ21ينايرُالمصريةُوتداعياتهاُالمحليةُواإلقليميةُ،وشفُخطابهاُعنُ
استشعارُإسرائيلُمخاطرُكثيرةُمنُهذهُالثورةُسواءُعلىُالمدىُالمنظورُأوُعلىُالمدىُالبعيدُ،فيُمقدمهاُ:
ُُ)1إمكانُإلغاءُاتفاقُالسالمُاإلسرائيليُ-المصريُفيُحالُصعودُ"قوىُإسالميةُمتطرفة"ُإلىُسدةُالسلطةُالجديدةُ،
ومنُالمعروفُأنُإسرائيلُتعتبرُهذاُاالتفاقُالركنُالرئيسُلـُ"السالمُاإلسرائيلي"ُ(الباكسُإزرائيلي)ُمنذُثالثةُعقودُ
ونيفُ،فضالً ُعنُتأديتهُ -فيُنظرُإسرائيلُ -إلىُ"تالشيُتهديدُالجبهةُالجنوبية"ُ،والىُتغييرُمفاهيمُاألمنُالقوميُ
اإلسرائيليُفيماُيتعلقُببنودُالميزانيةُاألمنيةُوعمليةُبناءُالقوةُالعسكريةُ.
ُُ )2ازدياد ُاحتمال ُالتقارب ُمع ُإيران ُ( من ُنافل ُالقول ُإن ُإسرائيل ُما ُزالت ُتعتبر ُإيران ُأكبر ُخطر ُمصيري ُماثلُ
ومؤخرُأكدُالرئيسُالسابقُلشعبةُاالستخباراتُالعسكريةُُ-أمانُ -الجنرالُاحتياطُعاموسُيادلينُ،فيُأثناءُ
ًا
أمامهاُ،

اشتراكه ُيوم ُُ 21حزيرانُ /يونيوُ 2311في ُمؤتمر ُ" مجلس ُالسالم ُواألمن ُاإلسرائيلي" ُفي ُتل ُأبيبُ ،إن ُ"الخطرُ

المصيريُالوحيدُالذيُيتهددُإسرائيلُكامنُفيُإيرانُحالُتحولهاُإلىُدولةُنوويةُبالمفهومُالعسكري")ُُ.
وفيُاتآونةُاألخيرةُ،يمكنُمالحظةُأنُالتصريحاتُاإلسرائيليةُالرسميةُيغلبُعليهاُشبهُتأكدُمنُعدمُاحتمالُإلغاءُ
اتفاقُالسالمُ،ومنُتضاؤلُإمكانُالتقاربُبينُمصرُوايرانُ،وكلُماُعداُذلكُهوُتفاصيلُ.
امنُمعُدخولُالثورةُأوُاالنتفاضةُفيُسوريةُعلىُخطُ"ثوراتُالربيعُالعربي" ُ،فعلىُالرغمُمنُ
ُ
المرحلةُالثانيةُتبدأُبالتز
أنُنتائجُاالنتفاضةُالسوريةُلمُتحسمُبعدُ،إالُأنُإسرائيلُ"تتنبأ"ُبأنُالُيتمكنُنظامُالرئيسُبشارُاألسدُمنُالحفاظُ
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علىُبقائهُعلىُالمدىُالبعيدُ،وربماُعلىُالمدىُالمتوسطُ،بلُإنُوزيرُالدفاعُإيهودُباراكُتوقعُأنُيسقطُهذاُالنظامُ
في ُغضون ُنصف ُعام ُ .من ُناحية ُأخرى ُفإن ُإسرائيل ُألحت ُعلى ُوجوب ُالتدخل ُالعسكري ُاألجنبي ُلحلف ُشمالُ
األطلسيُ(الناتو)ُفيُليبياُ،لكنهاُأبدتُمعارضةُلحدوثُتدخلُكهذاُفيُسوريةُ،كماُصرحُوزيرُالخارجيةُأفيغدورُ
ُمتركز ُمن ُجهة ُأولى ُفي ُتأجيج ُحملة ُإعالمية ُمنهجية ُفي ُشأنُ
ًا
ليبرمانُ ،وكل ُما ُتفعله ُفي ُهذا ُالخصوص ُيبدو
ضلوعُالحرسُالثوريُاإليرانيُوعناصرُحزبُاهللُفيُحمايةُكرسيُاألسدُالمهتزُوفيُقمعُأعمالُاالحتجاجُ،ومنُ

جهةُأخرىُفيُمحاولةُتجييشُالصراعُاإليرانيُ -التركيُالمتعلقُبسوريةُإلنهاءُاألزمةُالحادةُمعُتركياُ،التيُبدأتُ
في ُأثناء ُالحرب ُاإلسرائيلية ُعلى ُقطاع ُغزة ُ(في ُشتاء ُُ ،)2337وتفاقمت ُعقب ُعملية ُالسيطرة ُاإلسرائيلية ُعلىُ
أسطولُالحريةُالتركيُالذيُكانُمتجهًاُإلىُالقطاعُ(فيُأيارُ/مايوُُ.)2313
ووفقاُلماُصرحُبهُ"خبيرُإسرائيليُفيُشؤونُالشرقُاألوسط"ُلصحيفةُهآرتس"ُفيُُ 24حزُيرانُ/يونيوُُ،2311فإنُ
ً
إيرانُوتركياُتتصارعانُعلىُالسيطرةُوالنفوذُفيُسوريةُ،ونتيجةُلهذاُالصراعُفإنُتركياُتقتربُمرةُأخرىُمنُإسرائيلُ
والواليات ُالمتحدة ُباعتبارهما ُ"أكبر ُخصمين ُإليران ُفي ُالمعركة ُعلى ُالنفوذ ُفي ُالشرق ُاألوسط"ُ .وفي ُرأي ُالمحللُ
السياسيُلهذهُالصحيفةُ-ألـ ُوفُبن ُ-فإنُالرئيسُاألسدُقدُأثبتُوهوُفيُذروةُقوتهُوكذلكُفيُبدايةُمرحلةُأفولهُ،أنُ
سوريةُتحتلُمكانةُمركزيةُفيُمنظومةُالقوىُاإلقليميةُوفيُقدرتهاُعلىُترجيحُميزانُالقوىُفيُالمنطقةُ.
ائيلياُبالنسبةُلهذاُالبلدُ،وفحواهُأنُيحلُ"نظامُسنيُ"ُ
ورسمتُبعضُالتحليالتُالمتعلقةُبسوريةُالسيناريوُالمرغوبُإسر ً
مؤيدُلواشنطنُمحلُنظامُاألسدُ،بماُيتيحُإلسرائيلُإمكانُتسويةُالنزاعُالحدوديُفيُهضبةُالجوالنُ،وامكانُاالعتمادُ

علىُ"الهاللُالشمالي"ُ المؤلفُمنُسوريةُوتركياُفيُالصراعُضدُإيرانُ،كبديلُأوُمكملُللتحالفُالذيُضعفُمعُ
مصـرُبتأثيرُالثورةُ.
يجدر ُالتذكير ُهنا ُأن ُإسرائيل ُتقارب ُ"الخطر ُالسوري" ُباألساس ُمن ُزاوية ُجوهر ُالعالقات ُالقائمة ُبين ُنظام ُاألسدُ
وبينُكلُمنُإيرانُوحزبُاهللُفيُلبنانُ،أكثرُمنُمقاربتهُمنُزاويةُالنزاعُالحدوديُبشأنُالجوالنُُ.
بناء ُعلى ُذلكُ ،يمكن ُالقول ُإن ُالمرحلة ُاألولى ُاتسمت ُبتركيز ُالتحليالت ُاإلسرائيلية ُفي ُمعظمها ُعلى ُمخاطرُ
األسلمةُالكامنةُفيُ"الربيعُالعربي"ُ،فيُحينُأنُالمرحلةُالثانيةُتتسمُبتركيزُتلكُالتحليالتُإلىُحدُبعيدُعلىُفرصُ
الدمقرطةُالتيُينطويُعليهاُُ.
فيُالحالتينُالدافعُواحدُ،وهوُاستشفافُماُيصبُفيُمصلحةُالسياسةُاإلسرائيليةُ.
وثمةُاستنتاجاتُأخرىُنذكرُمنهاُ:
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أنُإسرائيلُال ُيمكنهاُلضمانُمستقبلهاُسوىُأن ُتنحوُنحوُمزيدُمنُتدجيج ُقوتها ُالعسكريةُوترسانةُ
أسلحتهاُ،األمرُالذيُيستدعيُزيادةُالميزانيةُاألمنيةُاإلسرائيليةُ.وقدُاتخذتُإجراءاتُعمليةُفيُهذاُ
االتجاهُ.



بروزُالعبُمركزيُجديدُفيُالشرقُاألوسطُهوُالشارعُالعربي.

ُ)2الحفاظُعلىُوحدةُالموقفُفيُالغيتوُ:
كيفُيبدوُالموقفُالسياسيُللحكومةُاإلسرائيليةُفيُضوءُآخرُالمستجدات؟ُ
عشيةُانعقادُهذاُاليومُالدراسيُ ،أكدُدانُمريدورُ،وزيرُشؤون ُاالستخباراتُفيُحكومةُبنيامينُنتنياهوُ،فيُسياقُ
مقابلةُمطولةُأدلىُبهاُإلىُصحيفةُ"معاريف"ُ(ُ،)2311/9/1أنُالخطابُالذيُألقاهُرئيسُالحكومةُاإلسرائيليةُفيُ
الكونغرسُاألميركيُيومُُ24أيارُ/مايوُ"ُ2311هوُخطابُمؤسسُ،الُيقلُمنُحيثُأهميتهُعنُالخطابُالذيُألقاهُ
في ُجامعةُبارُ -إيالنُ(في ُحزيرانُ/يونيوُ)2337أوُعنُقرار ُتجميدُالبناء ُفي ُالمستوطناتُ(في ُالضفة ُالغربية)ُ
عشرةُأشهرُ(انتهتُفيُأيلولُ/سبتمبرُُُ.")2313
فيُواقعُاألمرُإنُأهميةُهذاُالخطابُكامنةُفيُماُتضمنهُمنُتفصيالتُبشأنُالقضاياُالتيُينويُأنُيطرحهاُفيُ
جدولُأعمال ُالمفاوضاتُعلى ُالتسويةُالنهائيةُ ،التيُظل ُنتنياهوُيتجنبُالكشفُعنها ُحتىُموعدُإلقاءُالخطابُ،
ائيلُدولةُقوميةُللشعبُاليهودي؛ُثانياُ:أنُتؤديُالتسويةُ
الُ:اعترافُالفلسطينيينُبإسر
ووردتُفيهُعلىُالنحوُاتآتيُ:أوًُ
ً

الدائمةُإلىُنهايةُالنزاعُووضعُحدُللمطالب؛ُثالثًاُ:أنُيتمُحلُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُخارجُتخومُدولةُإسرائيل؛ُ
ابعاُ :أنُتقامُالدولةُالفلسطينيةُعنُطريقُاتفاقُسالمُوأنُتكونُمنزوعةُالسالحُوأنُتحتفظُإسرائيلُبحقُالمرابطةُ
رً
ةُطويلةُعلىُطولُنهرُاألردن؛ُخامساُ:أنُتبقىُالكتلُاالستيطانيةُالكبرىُ(فيُالضفةُالغربية)ُخاضعةُ
العسكريةُلفتر
ً

ائيلية؛ُسادساُ:أنُتبقىُالقدسُالموحدةُعاصمةُإلسرائيلُ.
للسيادةُاإلسر
ً

ُوفقاُ
لكن ُموقف ُنتنياهو ُما ُزال
ُمؤسسا ُعلى ُمقاربة ُفحواها ُأن ُالصراع ُاإلسرائيليُ -الفلسطيني ُغير ُقابل ُللحلً ،
ً

لتصريحاتهُلمراسلُصحيفةُ"هآرتس"ُالذيُرافقهُأثناءُزيارتهُإلىُإيطالياُ،التيُنشرتُفيُُ11حزيرانُ/يونيوُ.2311

وعقبُهذهُالتصريحاتُأفصحُنتنياهوُعنُجوهرُأجندتهُمعُحكومتهُفيُثناياُالخطابُالذيُألقاهُيومُُ 21حزيرانُ/
يونيوُ2311أمامُمؤتمرُالهيئةُالعامةُللوكالةُاليهوديةُالذيُعقدُفيُالقدسُُ.
هذهُاألجندةُتشملُالعناصرُاتآتيةُ:
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ُ)1أنُتعيشُأغلبيةُاليهودُفيُالعالمُفيُ"الدولةُاليهودية"ُ(لفتُنتنياهوُإلىُحقيقةُأنُإسرائيلُأصبحتُأكبرُتجمعُ
لليهودُفيُالعالمُ،وأنهاُستظلُتسعىُنحوُغايةُاستقطابُأغلبيةُاليهودُفيُالعالم)؛ُ
ُ)2االستمرارُفيُبناءُاقتصادُقويُيكونُبمثابةُدعامةُلتمويلُالقوةُالعسكريةُ.
 ُ )3الحفاظ ُعلى ُوحدة ُالشعب ُاليهودي ُليس ُحول ُالمسائل ُالمرتبطة ُبالهوية ُاليهودية ُفحسبُ ،إنما ُحول ُالمسائلُ
ُأيضاُ ،خاصةً ُفي ُمسألتين ُذواتي ُأهمية ُحاسمة ُفي ُقراءته ُهماُ :أ)ُ
الجوهرية ُالمرتبطة ُبسياسة ُإسرائيل ُالخارجية ً
معارضةُتطلعاتُإيرانُللتزودُبأسلحةُنووية؛ُب)ُالموقفُالمشتركُإزاءُ"السالمُمعُالفلسطينيين"ُ.

ُ،مشدداُعلىُأنُاالنقسام ُفيُالمجتمعُالفلسطينيُاتآنُهوُ"بينُأولئكُ
ولمحُنتنياهوُإلىُعدمُوجودُ"شريكُفلسطيني"
ً
المستعدينُللجوءُإلىُالقوةُوالعنفُواإلرهابُوالحربُللقضاءُعلىُإسرائيلُ،وبينُأولئكُالذينُيرفضونُمواجهتهم"ُ،

منُدونُأنُيخفيُأنُاتفاقُالمصالحةُالوطنيةُيبهظـهُ.
ُ
ُ)3مطلبُ"يهوديةُالغيتو"ُ:
أجندةُنتنياهوُوحكومتهُتتسقُمعُوجودُإجماعُإسرائيليُعلىُمطلبُاالعترافُبالدولةُاليهوديةُُ.
وال ُبد ُمن ُأن ُنستعيد ُهنا ُأن ُالزعماء ُالسياسيين ُفي ُإسرائيل ُالذين ُيتبنون ُمطلب ُاالعتراف ُبإسرائيل ُدولة ُقوميةُ
للشعبُاليهوديُينقسمونُإلىُصنفينُ:األولُيضمُالزعماءُالذينُيلوحونُبهذاُالمطلبُباعتبارهُشرطًاُللمفاوضاتُ،
وهمُيرغبونُفيُعرقلةُالتوصلُإلىُاتفاقُمنذُأولُمرحلةُمنُالمفاوضاتُ(منهمُنتنياهوُنفسه)؛ُالثانيُيضمُالزعماءُ
طا ُلالتفاق ُ( منهم ُزعيمة ُالمعارضة ُالبرلمانية ُورئيسة ُحزب ُكاديما ُتسيبي ُليفني)ُ،
الذين ُيضعون ُهذا ُالمطلب ُشر ً
بالتاليُفإنُرغبتهمُفيُالتوصلُإلىُاتفاقُتبقىُموضعُشكُكبيرُ.
وتكرر ُليفني ُمقولةُ :إنه ُإذا ُلم ُيتم ُالتوصل ُإلى ُاتفاق ُسياسي ُ(مع ُالسلطة ُالفلسطينية) ُلن ُيكون ُبإمكان ُإسرائيلُ
المحافظة ُعلىُهويتهاُاليهوديةُ،كماُأعلنتُمثالً ُفيُخطابهاُفيُالكنيستُيومُُ 19حزيرانُ/يونيوُ.2311و"يحذر"ُ
رئيسُالدولةُشمعونُبيريسُمنُأنُإسرائيلُستخسرُمكانتهاُكدولةُيهوديةُإذاُلمُتستأنفُالمفاوضاتُ.
والمالحظُ ،أن ُاإلصرار ُعلى ُمطلب ُالدولة ُاليهودية ُتفاقم ُبعد ُ"الربيع ُالعربي" ُوأصبح ُيحظى ُبإجماع ُأكبر ُوباتُ
اسخاُفيُالعقلُالسياسيُاإلسرائيليُعلىُتعددُأطيافه ُ.وحتىُمبادرةُالسالمُاإلسرائيليةُالتيُأطلقتهاُشخصياتُأمنيةُ
ر ً
وسياسيةُتدعيُالعقالنيةُفيُُ 9نيسانُ/أبريل ُ 2311وقالتُفيهاُإنهاُتقبلُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،تضعُهذاُالمطلبُ

فيُصدارةُمبادئُإنهاءُالصراعُ.
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وثمةُإجماعُأوسعُمنُاإلجماعُعلىُمطلبُيهوديةُإسرائيلُإزاءُرفضُحقُالعودةُلالجئينُالفلسطينيينُ،وفيُهذاُ
ُأخير ُأن ُموقف ُاليسارُ
الصدد ُفإن ُالبروفيسور ُمناحيم ُبرينكرُ ،أحد ُمؤسسي ُحركة ُ"السالم ُاتآن" ُاليساريةُ ،أكد ًا
اإلسرائيليُإزاءُقضيةُحقُالعودةُمثلُموقفُاليمينُاإلسرائيليُ،وأنهُمنُدونُموافقةُإسرائيلُعلىُتقسيمُالقدسُ،ومنُ

دونُتنازلُالفلسطينيينُعنُحقُالعودةُ،فإنُالصراعُلنُيجدُحالًُلهُ.
ُ
ُ)4الرغبةُاإلسرائيليةُالحقيقيةُمنُالمفاوضاتُ:
ائيلُفيُالمفاوضات؟ُالُيبدوُمهماُبقدرُأهميةُسؤالُآخرُموازُومكملُهوُ:
السؤالُالذيُنطرحهُعادةُ:هلُترغبُإسر
ً
ماُالذيُترغبُإسرائيلُفيهُمنُوراءُالمفاوضات؟ُ

أشارُأحدُالزمالءُالعربُمؤخراُوبحقُإلىُأنهُتبلورتُفيُإسرائيلُنظريةُبالغة األهميةُ،ربماُلعبُشمعونُبيريسُ
و
ً
أكثرُمنُغيرهُدوراُفيُتحديدُمعالمهاُ،وغداُحزبُكاديماُرافعُرايتهاُُ.

وتتلخص ُهذه ُالنظرية ُفي ُأهمية ُسعي ُإسرائيل ُمن ُأجل ُإدارة ُمفاوضات سلميةُ .والمفاوضات ُحسب ُهذه ُالنظريةُ
اإلسرائيليةُليستُأكثرُمنُأداةُأوُسالحُفيُإستراتيجيةُإدارةُاألزمةُ،وهيُالُتعنيُالبتةُأنهاُبالتأكيدُتضمنُأوُتقودُ
نحو ُالتوصل إلى ُحل ُنهائيُ ،فالمهم ُليس ُالحلُ ،إنما ُالتظاهر ُباالستعداد ُللوصول ُإليه ُوببذل ُالجهد المرضي ُفيُ
إطارهُ(حلميُموسىُ،السفيرُ23ُ،حزيرانُ/يونيوُُ.)2311
من ُالمؤكد ُأن ُشمعون ُبيريس ُفي ُافتتاح ُ"مؤتمر ُرئيس ُالدولة" ُ(عقد ُفي ُالقدس ُفي ُالفترة ُبين ُُ 23ُ -21حزيرانُ/
يونيوُ )2311ركز ُعلى ُهذه ُالنقطةُ ،بإعالنه ُأن ُال ُبديل ُسوى ُ"محادثات ُالسالم"ُ ،وأن ُاألزمة ُالقائمة ُهي ُأزمة
مفاوضاتُوليستُأزمةُعمليةُسياسيةُ،لذاُلمُيكنُمنُقبيلُالمصادفةُأنُتناكفُزعيمةُالمعارضةُورئيسةُكاديماُ،
تسيبي ليفنيُ،رئيسُحكومتهاُمطالبةُإياهُبخدمةُمصالحُإسرائيلُعبرُالعودةُإلىُطاولة المفاوضاتُ.
نسيةُمؤخراُ(ُ)2311/9/23أنهُعندماُكانتُوزيرةُالخارجيةُفيُ
وقدُاستعادتُليفنيُفيُمقابلةُلصحيفةُ"الفيغارو"ُالفر
ً
الحكومةُاإلسرائيليةُالسابقةُ،بادرتُبنفسهاُإلىُإطالقُالمفاوضاتُ،ولمُيكنُعليهاُدفعُأيُثمنُ،فيُحينُأنُجمودُ

ائيلُثمناُباهظًاُ،يتمثلُفيُالنيلُمنُشرعيتهاُ،بالتاليُمنُقدرتهاُعلىُالدفاعُ
المفاوضاتُفيُالوقتُالحاليُيكلفُإسر
ً

عن ُنفسها ُبسبب ُالتشكيك ُبحقها ُفي ُالتحركُ .وأكدت ُأن ُ" هناك ُمعركة ُاتآن ُفي ُالعالم ُالعربي ُبين ُالمتطرفينُ
والمعتدلينُ،وعليناُنحنُأنُندعمُالمعتدلينُ،لذلكُصارُأكثرُمنُضروريُاتآنُأنُ"نتفاوض"ُ،وكادتُأنُتقولُمنُ
أجلُأنُنتفاوضُفقطُ.
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ُ
ُ
ُ)5حقيقةُالوضعُالداخليُفيُإسرائيلُ:
إنُالعنصرُاألبرزُالذيُيتسمُبهُالمشهدُالسياسيُاإلسرائيليُالداخليُمنذُبدءُواليةُحكومةُبنيامينُنتنياهوُ(فيُأوائلُ
نيسانُ/أبريلُ، )2337هوُتكريسُسيطرةُاليمينُشبهُالمطلقةُعلىُالخريطةُالحزبيةُوعلىُالمنا ُالسياسيُالعامُُ.
ظلُيعملُعلىُدفعهُقدماُ
اُتاما"ُ
وثمةُمنُيعتقدُأنُاليمينُاأليديولوجيُفي ُإسرائيلُ"أنجز"ُفيُالعامُالفائتُ" ً
ً
انقالب ً

علىُمدارُاألعوامُالعشرةُالتيُسبقتهُ.

وتمثلتُغايةُهذاُاالنقالب ُ،ضمنُأشياءُأخرىُ،فيُمنعُفلولُاليسارُمنُأنُتعربُعنُآراءُمغايرةُ،وهذاُالمنعُتمُ
بدايةُعلىُالمستوىُالعامُثمُانتقلُ،خاصةُفيُالعامُُ،2313إلىُالمستوىُالتشريعيُوسنُالقوانينُ.وليسُمنُالمبالغةُ
القولُإنُماُيسعىُاليمينُفيُإسرائيلُنحوهُهوُكبحُأيُجدلُديمقراطيُبشأنُالسياسةُالمطلوبةُإزاءُحلُالصراعُ،
والتجندُالعامُمنُحولُسياسةُإدارةُالصراعُبماُيخدمُالمصالحُاإلسرائيليةُالضيقةُ.
وماُيتعينُاالنتباهُإليه ُ هوُأنُعمليةُسيطرةُاليمينُيتمُتكريسهاُمنُاألعلىُ(منُطرفُالكنيستُوالحكومةُوالمؤسسةُ
العسكرية ُواالستخباراتية)ُ ،وكذلك ُمن ُاألسفل ُ(من ُطرف ُحركات ُيمينية ُجديدة ُعلى ُغرار ُحركة ُ"إم ُترتسو" ُالتيُ
ارد ُمالية ُكبيرة ُمثل ُ"مركز ُشاليم"ُ
ُفوقيا ُللحركات ُاليمينية ُالشبابيةُ ،ومن ُطرف ُمعاهد ُأبحاث ُذات ُمو ُ
تشكل
ُتنظيما ً
ً
ُانتشاراُ ،المقربة ُمنُ
و"معهد ُاإلستراتيجيا ُالصهيونية"ُ ،وصحف ُفي ُمقدمها ُصحيفة ُ"يسرائيل ُهيوم" ُالمجانية ُاألوسع
ً

رئيس ُالحكومة ُاإلسرائيلية ُبنيامين ُنتنياهوُواليمين ُاإلسرائيلي ُوالممولة ُمن ُجانب ُالثريين ُاليهوديين ُشيلدون ُإدلسونُ
ورونُالودرُ،وصحافيينُأفرادُ،ومنُطرفُقوىُدينيةُمرجعيةُمثلُالحاخامينُ،ومنُطرفُالمستوطنين)ُُ.
وهناك ُتركيز ُكبير ُعلى ُالجانب ُالتشريعيُ ،أي ُعلى ُسن ُقوانين ُتهدف ُمن ُدون ُمواربة ُإلى ُتجريم ُأي ُمعارضةُ
لسياسة ُالحربُ ،وأي ُنقد ُلممارسات ُالجيش ُاإلسرائيلي ُبما ُفي ُذلك ُضد ُالسكان ُالمدنيين ُ(كما ُانعكس ُاألمر ُفيُ
الهجوم ُعلى ُمنظمات ُحقوق ُاإلنسان ُالمتعددة ُوتحميلها ُوزر ُما ُورد ُفي ُتقرير ُلجنة ُغولدستون ُبشأن ُالممارساتُ
العسكريةُفيُأثناءُالحربُعلىُغزةُفيُشتاءُُ،)2337وأيُتماثلُمعُغيرُاليهودُ(كماُكانتُالحالُفيُأثناءُالحربُ
علىُغزة)ُ،وأيُبحثُعنُحلُأوُتسويةُللص ارعُتنأىُعنُالغايةُاألمنيةُوعنُالمشكلةُالديمغرافيةُ.
هذاُالوضعُأجملـهُدانُياكيـرُ،المستشارُالقانونيُلجمعيةُحقوقُالمواطنُفيُإسرائيلُ،قائالًُ"ُ:خاللُآخرُعامينُتزدادُ
اُجديداُلدىُاإلسرائيليينُ ،فحواهُ :إنُاألفكارُالسياسيةُالتيُ
اُمدني
ظهرُمفهوم
يوماُبعدُيومُاإلشاراتُالميدانيةُ،التيُت
ً
ً
ً
ً
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ُخطراُ ،ومن ُيجرؤ ُعلى ُتوجيه ُالنقد ُإلى ُالسلطة ُيتم ُالنظر ُإليه ُعلى ُأنه ُيشكلُ
تتجاوز ُاإلجماع ُ(القومي) ُتشكل
ً

تهديدا"ُ.
ً

وال ُينحصر ُمسار ُتكريس ُسيطرة ُاليمين ُوهيمنته ُفي ُإسرائيل ُفقطُ ،حيث ُبين ُتقرير ُنشر ُفي ُصحيفة ُ"هآرتس"ُ
اتراُفيُ محاوالتُكبحُالتياراتُالنقديةُبينُصفوفُالجالياتُاليهوديةُفيُالوالياتُالمتحدةُ
(ُ)2311/3/21أنُهناكُتو ً
منُخاللُاتهامهاُبالالساميةُ.

إنُذلكُناجمُمنُجهةُأولىُ،عنُالحالةُالتيُآلُإليهاُاليسارُالصهيونيُ.وبلسانُأحدُأقطابُهذاُاليسارُ،الرئيسُ
ُمؤخر ُمن ُعضوية ُالكنيست ُورئاسة ُالحزبُ ،فإن ُإيهود ُباراكُ،
ًا
السابق ُلحزب ُ"ميرتس" ُحاييم ُأورونُ ،الذي ُاستقال
الرئيسُالسابقُلحزبُالعملُ،هوُالذيُسددُالضربةُاألكبرُلهذاُاليسارُمنذُأنُثبتُفيُأذهانُالرأيُالعامُمقولةُ"الُ
يوجدُشريك"ُ(فلسطيني)ُفيُالعامُ ُ.2333كماُأنُأورونُكشفُالنقابُعنُأنُرئيسُالحكومةُالسابقُإيهودُأولمرتُ
ُقدما ُ(من ُمقابلةُ
أسر ُله ُأن ُباراك ُهو ُمن ُحال ُفي ُأثناء ُواليته ُدون ُدفع ُالعملية ُالسياسية ُاإلسرائيليةُ -الفلسطينية ً

أدلىُبهاُإلىُصحيفةُ"هآرتس"ُعقبُاستقالتهُونشرتُفيُُُ.)2311/3/17

ىُفإنهُناجمُأيضاُعنُحالةُالمجتمعُاإلسرائيليُ،حيثُتشيرُآخرُاستطالعاتُالرأيُالعامُالمعمقةُإلىُ
ومنُجهةُأخر
ً

تفاقمُاالستحواذُالديمغرافيُ،والىُاتساعُالفجوةُبينُالمبدأُالديمقراطيُوبينُالسلوكُالعمليُبهديُهذاُالمبدأُ.

ُازديادا ُفي ُنطاق ُالجدل ُبشأن ُما ُإذا ُكانت ُإسرائيل ُسائرة ُنحو ُالفاشية؟ُ
ونتيجة ُلهذه ُالوقائعُ ،شهدت ُالفترة ُاألخيرة
ً

وينصب ُالجدل ُفي ُمترتبات ُ"الحراك" ُالذي ُيقوده ُحزب ُ"إسرائيل ُبيتنا" ُاليميني ُالمتطرف ُبزعامة ُوزير ُالخارجيةُ
أساساُضدُالفلسطينيين ُفيُإسرائيلُوضدُالمنظماتُاليساريةُ.وفي ُالمقابلةُالمذكورةُأعالهُيقولُ
أفيغدورُليبرمانُ،و ً
أورونُإنُليبرمانُيخيفهُ،مؤكداُماُيلي"ُ:إنُماُأراهُيخيفنيُ،وماُالُأراهُيخيفنيُأكثرُ.والُشكُفيُأنهُ(ليبرمان)ُيقودُ
ً

اتُغايتهاُالفشستةُالمخططةُسلفا"ُ.وتجدرُاإلشارةُهناُإلىُأنُليبرمانُالُيعتبر ُزعيمُاليهودُالروسُفحسبُ،
خطو
ً
يداُمنُنوعهُلليمينُفيُإسرائيلُ،فضالً ُعنُأنهُيتغذىُعلىُقاعدةُشعبيةُ
وا
عيماُفر ً
ً
نماُيتطلعُأيضاُإلىُأنُيكونُز ً

تتسعُباضطرادُ.

وبموجبُتقريرُجمعيةُحقوقُالمواطنُ،فإنُالمس ُبحريةُالصحافةُفيُإسرائيلُتصاعدُخاللُآخرُعامينُمنُخاللُ
الظواهرُاتآتية ُ:استخدامُأوامرُحظرُالنشرُمنُأجلُإخفاءُعملياتُاعتقال؛ُتقييدُالتغطيةُالصحافيةُلخدمةُأغراضُ
سياسيةُكماُحدثُفيُأثناءُالحربُعلىُغزةُوعمليةُسيطرةُالكوماندوسُالبحريُعلىُقافلةُالسفنُالتيُكانتُمتجهةُ
إلى ُغزة ُفي ُأيار(ُ 2313أسطول ُالحرية)؛ ُتنكيل ُالجيش ُوالشرطة ُبالصحافيينُ .كذلك ُجرى ُمس ُمؤسسات ُثقافيةُ
ترفضُأنُتشتركُفيُنشاطاتُداخلُمستوطناتُالمناطقُالمحتلةُُُ.
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كما ُنشير ُإلى ُأنه ُفي ُالفاتح ُمن ُنيسانُ /أبريلُ 2311مر ُعامان ُعلى ُتأليف ُالحكومة ُاإلسرائيلية ُالحالية ُ(حكومةُ
بنيامينُنتنياهوُالثانية)ُالتيُاتسمتُلدىُتشكيلهاُبطابعُيميني ُسافرُ.وعلىُماُيبدوُفإنُهذاُالطابعُقدُتعززُأكثرُ
فأكثرُعلىُمدارُالعامُ ُ،2313خاصةُفيُضوءُتصاعدُالهجمةُالتيُيؤججهاُحزبُ"إسرائيلُبيتنا"ُاليمينيُالمتطرفُ
علىُالمواطنينُالفلسطينيينُفيُإسرائيلُ،وعلىُالحرياتُالديمقراطيةُعامةُ،التيُتحظىُبمزيدُمنُتأييدُسائرُعناصرُ
الحكومةُُ.
كماُأنُطابعُالحكومةُاليمينيُتعززُإثرُقيامُوزيرُالدفاعُاإلسرائيليُإيهودُباراكُبتفكيكُحزبُالعملُ( محسوبُعلىُ
"اليسار ُالصهيوني") ُواالنشقاق ُعنه ُواعالن ُإقامة ُكتلة ُمستقلة ُباسم ُ"استقالل" ُ(عتسماؤوت)ُ ،وفي ُضوء ُاتهامُ
مسؤولينُكبارُفيُالعملُباراكُبأنهُ"ليسُنسخةُثانيةُعنُالليكودُ،إنماُنسخةُطبقُاألصلُعنُليبرمان"ُ،وفيماُبقيتُ
"كتلةُباراك"ُفيُاالئتالفُفإنُسائرُأعضاءُكتلةُالعملُاستقالواُمنهُفورُحدوثُهذاُاالنشقاقُُ.
كذلك ُفإن ُهذه ُالحكومة ُاستمرت ُفي ُتنفيذ ُمشاريع ُاالستيطانُ ،ال ُسيما ُالمتعلقة ُبتهويد ُالقدس ُالمحتلةُ ،وعرقلةُ
استئنافُالمفاوضاتُالسياسيةُ.
وُكبيراُ،فضالً ُعنُأنهاُغيرُمدججةُبفاعليةُ
بطبيعةُالحالُ،ثمةُحملةُإسرائيليةُمضادةُلكنُاحتمالُنجاحهاُالُيبد
ً

ال ُاتهمتُ
قوى ُواسعة ُمن ُالقاعُ .من ُناحية ُأخرىُ ،فإن ُحملة ُاليمين ُتسهم ُفي ُترهيب ُالضحايا ُالمباشرين ُلهاُ ،فمث ً

منظمةُ"صندوقُإسرائيلُالجديد"ُأنهاُتقفُوراءُتقريرُلجنةُغولدستونُاألمميةُالذيُاتهمُإسرائيلُبارتكابُجرائمُحربُ
في ُأثن اء ُحملتها ُالعسكرية ُعلى ُغزةُ ،وسارعت ُهذه ُالمنظمة ُإلى ُنفي ُهذه ُالتهمةُ ،وبعد ُمقال ُرئيس ُتلك ُاللجنةُ
القاضيُريتشاردُغولدستونُفيُصحيفةُ"واشنطنُبوست"ُ(فيُنيسانُ/أبريلُ)2311التيُتراجعُفيهاُعنُاستنتاجاتهُ
السابقةُ ،حرصت ُهذه ُالمنظمة ُعلى ُتوكيد ُأن ُنشاطها ُهو ُالذي ُأدى ُإلى ُكتابة ُهذا ُالمقالُ ،الفتة ُإلى ُأن ُنتيجتهاُ
األهمُهيُ"أنُإسرائيلُلمُتتعمدُأنُتتعرضُإلىُالمدنيينُفيُأثناءُالحربُعلىُغزة"ُُ.
ُ
ُ)6المقاسُاإلسرائيليُلًُ"نموذجُالدولتين"ُ:
إسرائيلُتكررُصباحُمساءُادعاءُفحواهُإنُموقفهاُمنُ"عمليةُالسالمُمعُالفلسطينيين"ُفيُتقدمُوتطورُمستمرينُ،وأنُ
ذلكُانعكسُأكثرُشيءُفيُ"العرضينُالسخيين"ُاللذين قدمهماُكلُمنُرئيسيُالحكومةُالسابقينُإيهودُباراكُوايهودُ
أولمرتُفيُ2000وُ،2331وأنُهذينُالعرضينُرفضاُمنُدونُأيُجدلُأوُتقديمُاقتراحُمضادُرغمُأنهماُلبياُجميعُ
المطالبُالفلسطينية تقريباُُ.
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وفيُمقالةُبعنوانُ"منُيوقف المسيرةُالسلمية؟"ُظهرتُفيُصحيفةُ"جيروزاليمُبوست"ُاإلسرائيليةُبتاريخُُ 14كانونُ
األولُ/ديسمبرُ، 2313زادُنائبُوزيرُالخارجيةُوسفيرُإسرائيلُالسابقُفيُالوالياتُالمتحدةُدانيُأيالونُعلىُاالدعاءُ
السالفُماُيليُ:الحكومةُاإلسرائيليةُالحاليةُ(يمينية)ُقبلت ُبمبدأُحلُالدولتينُلشعبينُ،كماُأنهاُأسهمتُفيُتحسينُ
ظروفُالفلسطينيينُالمعيشيةُإلىُدرجةُأنُالنموُاالقتصاديُللضفةُالغربيةُأكبرُمنُالنموُالذيُتحققُفيُأيُمكانُ
في ُالعالم ُتقريباُ ،وقامت ُكذلك بإزالة ُما ُيزيد ُعن ُثلثي ُعدد ُ"نقاط ُالتفتيش ُاألمني" ُ(التسمية ُاإلسرائيلية ُالمتداولةُ
للحواجز ُالعسكرية ُاالحتاللية) ُ ،وبادرت ُإلى ُتجميد ُالبناء ُفي ُالمستوطنات ُكخطوة ُأحادية ُالجانبُ ،ال ُبل ُإن ُأولُ
خطوةُقامُبهاُرئيسُالحكومة بنيامينُنتنياهوُلدىُتوليهُمهماتُمنصبهُفيُنيسانُ/أبريلُ،2337كانتُتوجيهُدعوةُ
إلىُالفلسطينيينُللتفاوضُأينماُاتفقُودونُشروطُمسبقةُ،وافساحُالمجالُلمناقشةُاألمور العالقةُكلهاُ.
وأضافُأيالونُ:لكنُلسوءُالحظُ،فإنُالموقفُالفلسطينيُلمُيتحركُخاللُاألعوامُالـُُ19الفائتةُولوُبوصةُواحدةُإلىُ
األمامُ،ولمُيتزحزحُعنُمطالبهُ،وهيُمطالبُالحد ُاألقصىُ.وعليهُفإنهُحان الوقتُلتوجيهُسؤالُمباشرُصريحُإلىُ
الفلسطينيين ُعما ُإذا ُكانوا ُعلى ُاستعداد ُلتقديم ُأي تنازل؟ ُهل ُهم ُعلى ُاستعداد ُلالعتراف ُبإسرائيل ُدولةً ُيهوديةُ،
واالعترافُبالصلة القائمةُبينُاليهودُوحائطُالمبكىُ(البراق)ُوجبلُالهيكلُ(الحرمُالشريف)؟ُوهلُهمُعلىُاستعدادُ
ثمةُالجئينُيهوداُمنُالدولُالعربيةُ،وأنُإسرائيلُلهاُهمومُأمنيةُحقيقية؟ُ
لالعترافُبأن
ً
وكانُنتنياهوُ،فيُسياقُالخطابُالذيُألقاهُفيُُ 2أيلولُ/سبتمبرُ 2313فيُواشنطنُبمناسبةُإطالقُالمفاوضاتُ
المباشرةُبينُاإلسرائيليينُوالفلسطينيينُالتيُسرعانُماُتعثرتُ،قددُحددُالغايةُالرئيسةُلهذهُالمفاوضاتُفيُ"االنتقالُ
من ُحالة ُالخالف ُإلى ُحالة ُالوفاق"ُ ،مكرًار ُطرح ُركنين ُللسالم ُهما ُ"الشرعية ُواألمن"ُ ،معرًبا ُعن ُاعتقاده ُبأنهماُ
سيتيحانُإمكانيةُحلُالقضاياُالعالقةُكافةُُ.

منذ ُذلك ُالوقت ُحتى ُإلقاء ُالخطاب ُفي ُالكونغرس ُفإن ُجي ًشا ُمن ُالمحللين ُالسياسيين ُفي ُإسرائيل ُظل ُيعرب ُعنُ
اعتقادهُأنُنتنياهوُأقدمُعلىُتغييرُمواقفهُالمتعلقةُبالخطواتُالعمليةُالمطلوبةُللتسويةُبشكلُجذريُ،واستعملُبعضُ
هؤالءُعبارةُ"عبورُنهرُالروبيكون"ُفيُإلماحُإلىُأنهُاتخذُقرًاراُالُرجعةُعنهُ،بلُإنُأحدهمُذهبُإلىُحدُالقولُإنهُ

فيُحالُاستم اررهُفيُمسارهُالحاليُفإنهُ"سيكملُدربُرؤساءُالحكومةُالسابقينُإيهودُأولمرتُوأريئيلُشارونُواسحاقُ
رابينُومناحيمُبيغنُالذينُكانواُيتبنونُمواقفُسياسيةُمحددةُقبلُأنُيجلسواُعلىُكرسيُرئيسُالحكومةُواضطرواُ
ُ،منوهاُبأنُذلكُالمسارُقدُأسفرُ،
إلىُتغييرهاُإثرُجلوسهمُعليه"ُ(إيتانُهابر"ُ،يديعوتُأحرونوت")2313/13/9ُ،
ً

بعد ُمرور ُأقل ُمن ُعام ُواحد ُعلى ُوالية ُنتنياهو ُفي ُرئاسة ُالحكومةُ ،عن ُتبني ُفكرة ُ"دولتين ُلشعبين" ُ(في ُإطارُ

الخطابُالذيُألقاهُفيُجامعةُبارُإيالنُفيُُ 14حزيرانُ/يونيوُ،)2337وعنُتعليقُأعمالُالبناءُفيُالمستوطناتُ
لعشرةُأشهرُ(وفقًاُلقرارُالمجلسُالوزاريُاإلسرائيليُالمصغرُللشؤونُالسياسيةُواألمنيةُفيُُ21تشرينُالثانيُ/نوفمبرُ
ُُ.)2337
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لكنُمحللينُآخرينُ(منهمُالمعلقُالسياسيُلصحيفةُ"معاريف"ُشالومُيروشالمي)ُ أرواُأنُنتنياهوُلمُيتجاوزُعتبةُأيُ
منُ"خطوطهُالحمر" ُ،وأنُماُقالهُكلهُمجرد ُضريبةُكالميةُتهدفُإلىُتجنبُمزيدُمنُالضغوطُالدوليةُالتي ُتلحُ
عليهُأنُيجنحُنحوُطريقُالمفاوضاتُ،وبطبيعةُالحالُطرحتُتساؤالتُتتعلقُبأفقُالمفاوضاتُالمباشرةُفيُضوءُ
تجارب ُالماضي ُالمتراكمةُ ،وفي ُظل ُوجود ُحكومة ُتستند ُإلى ُأحزاب ُاليمينُ ،ويبدو ُمن ُالمستحيل ُأن ُتخرج ُمنُ
جلدهاُ،حتى ُإنُبدرتُعنُرئيسهاُ"كلماتُسامية"ُلمُينطقُبمثلهاُفيُالسابقُمنُقبيلُ"الرئيسُمحمودُعباسُهوُ
شريكي ُللسالم"ُ ،و"شالومُ ،سالمُ ،"Peaceُ ،كانت ُمقترنةُ ،ألول ُمرةُ ،باستعماله ُمصطلح ُالضفة ُالغربية ُبدالً ُمنُ
التُتمتُاالستعانةُأحياناُبالصعوباتُالكبيرةُ
مصطلحُ"يهوداُوالسامرة"ُ.وفيُمعرضُمحاولةُاإلجابةُعنُهذهُالتساؤ
ً

التيُواجههاُنتنياهوُمثالً ُفيُمسعاهُنحوُتمديدُتعليقُأعمالُالبناءُفيُالمستوطناتُشهرينُأوُثالثةُأشهرُأخرىُ
نزوالً ُعندُرغبةُالبيتُاألبيضُ-باإلضافةُإلىُفترةُتعليقُسابقةُاستمرتُعشرةُأشهرُوانتهتُفيُُ 29أيلولُ/سبتمبرُ
 ُ-2313ولوُفيُمقابلُضماناتُأميركيةُبعيدةُالمدىُعلىُالصعيدينُالسياسيُواألمنيُ،وذلكُللتدليلُعلىُمحدداتُ
ىُتكونُأبعدُمدىُ،فيُحالُوجودهاُفيُجعبتهُأصالًُُ.
قدرتهُعلىُتمريرُمواقفُأخر
ً
وردُالوزيرُبينيُبيغنُ(ليكود)ُعلىُالذينُادعواُأنُنتنياهوُ"عبرُنهرُالروبيكون"ُبالقولُإنُهذاُاالدعاءُينطويُعلىُ
ضعف ُأساسي ُيعود ُإلى ُاستناد ُأصح ابهُ ،عن ُطرق ُالعمـدُ ،إلى ُفرضية ُخطأُ ،مؤداها ُأن ُمن ُشأن ُإبداء ُإسرائيلُ
االستعداد ُلتقديم ُ"تنازالت ُمؤلمة" ُأن ُيجلب ُالسالمُ ،وهي ُفرضيةُجربت ُمرتين ُخالل ُالعقد ُالمنصرم ُومنيت ُبالفشلُ
الذريع ُ .وبرأي ُبيغن ُفإن ُالبرهان ُالقاطع ُالوحيد ُعلى ُعبور ُإسرائيل ُنهر ُالروبيكونُ ،كامن ُمن ُوجهة ُنظر ُالملحينُ
علىُهذاُاألمرُفيُقيامهاُبتبنيُمطالبُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُلتوقيعُاتفاقُمعهاُ،غيرُأنُاالستنتاجُالمنطقيُ
عاما ُمن ُالمفاوضات ُيجب ُأن ُيكون ُاتآتيُ :ما ُدامت ُهذه ُالمنظمة ُمتمسكة ُبمواقفهاُ
المطلوب ُمن ُمسيرة ًُ ُ 19
المتطرفةُ،وماُدامتُحركةُفتحُترفضُالتخليُعنُهدفُ"القضاءُعلىُالكيانُالصهيونيُوتحريرُفلسطين"ُ،الُبلُ

إنها ُقامت ُبتحديثه ُفي ُمؤتمرها ُالسادس ُالذي ُعقد ُفي ُآبُ /أغسطس ُُ 2337في ُبيت ُلحمُ ،فإن ُأي ُحكومة ُفيُ
إسرائيلُسواءُأكانتُيمينيةُأوُيساريةُلنُيكونُبإمكانهاُإحرازُاتفاقُسالمُ("هآرتس"ُ.)2313/13/1ُ،
وقد ُعرضنا ُأعاله ُشروط ُنتنياهو ُلـ ُ"السالم" ُمع ُالفلسطينيينُ .ويمكن ُأن ُنعتبر ُاثنين ُمنها ُيشكالن ُلب ُالموضوعُ:
األولُ :االعترافُبإسرائيلُدولةُقوميةُللشعبُاليهودي؛ُالثانيُ :اتخاذُترتيباتُأمنيةُصارمةُلتجنبُتكرارُما ُحدثُ
بعدُانسحابُإسرائيلُمنُلبنانُوغزةُحيثُتحولتُهاتانُالمنطقتانُ،كماُيكررُنتنياهوُالقولُ،إلىُ"قاعدتينُإرهابيتينُ
برعايةُإيرانيةُتمُإطالقُآالفُالصواريخُمنهماُعلىُإسرائيل"!ُُ
السالمُمستنداُإلىُأمنُإسرائيل"ُ،بلُإنُرئيسُ
نتنياهوُيحرصُكثيراُعلىُتأكيدُضرورةُجعلُ"
كماُيجدرُالتنويهُبأنُ
ً
ً
هيئة ُاألركان ُالعامة ُاألسبق ُموشيه ُيعلون ُ(ليكود) ُ ،الذي ُيشغل ُاتآن ُمنصب ُالنائب ُاألول ُلرئيس ُالحكومة ُووزيرُ
الشؤونُاإلستراتيجيةُ،أشارُإلىُأنُأولُخطابُسياسيُيتعلقُبالعالقةُمعُالجانبُالفلسطينيُألقاهُرئيسُحكومتهُفيُ
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جامعةُبارُإيالنُعكسُ -كماُتبين ُالحقاُ -تحوالُمهماُفيُسياسةُإسرائيل ُيتمثل ُفيُ"العودةُإلى ُالمفاهيمُالتقليديةُ
المعتمدةُعلىُاألمنُمفتاحاُلتحقيقُسالمُدائم"ُ( منُمداخلةُقدمهاُفيُمؤتمرُسنويُنظمهُمركزُاألبحاثُاإلسرائيليُ
ً

"المركزُالمقدسيُلشؤونُالجمهورُوالدولة"ُفيُشهرُحزيرانُ/يونيوُُ.)2313

وعبرُنتنياهوُعنُذلكُفيُالخطابُالذيُألقاهُفيُالكنيستُيومُُ 2شباطُ/فبرايرُ 2311الذيُتطرقُفيُسياقهُإلىُ
ُمستنتجا ُأن ُ" التدابير ُاألمنية ُالراسخة ُوالثابتة ُوالحقيقية ُفي ُالميدان ُتشكل ُالضمانة ُالمطلوبة ُحمايةُ
الثورة ُالمصرية
ً
أليُاتفاقُ،ودفاعاُعنُأنفسناُفيُحالُتالشيُهذاُاالتفاقُأوُانتهاكهُأوُحصولُتغيرُسلطويُلدىُالجانبُاتآخر"ُ،
ً

متمنياُعلى ُالرئيسُمحمودُعباسُأنُينخرطُمعهُ"فيُبذلُمجهودُحقيقيُالختبارُخيارُالسالمُالواقعيُالقائمُعلىُ
ً
التدابيرُاألمنيةُالواقعيةُالمطلوبةُفيُالظروفُالواقعيةُالناشئة"ُ.

وبذاُفإنُنموذجُالدولتينُ،وفقُالمقاسُاإلسرائيليُ،يستندُإلىُفرضيتينُرئيسيتينُ:األولىُ،أنُيسفرُقيامهاُبمقتضىُ
الشروطُاإلسرائيليةُالسالفةُعنُنهايةُالصراعُووضعُحد ُللمطالبُالمتبادلةُ،أيُأنُتكونُالتسويةُالسياسيةُالمحتكمةُ
اُوعالمياُبمثابةُتسويةُتاريخيةُنهائيةُبينُالحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُوبينُالحركةُالصهيونيةُ
ليمي
ً
إلىُتوازنُالقوىُإق ً
فيُصلبهاُالتسليمُالتامُبنتائجُنكبةُ ُ1741وبوجودُإسرائيل؛ُالثانيةُ،أنُتلتزمُالحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُإذاُماُأتيحتُ
لهاُالفرصةُإلقامةُدولةُلنفسهاُتحقيقُهذاُالهدفُكحدُأقصىُُ.
لكنُفيُالوقتُنفسهُ،يشددُالمسؤولونُاإلسرائيليونُعلىُأنُهاتينُالفرضيتينُالُتنسجمانُمعُالواقعُالسياسيُالراهنُ،
وذلك ُألن ُالفلسطينيين ُبما ُفي ُذلك ُسلطة ُعباس ُلم ُيلينوا ُموقفهم ُبصورة ُكافية ُتتيح ُإمكان ُالتوصل ُإلى ُمثل ُهذهُ
ُالذيُيعتبرُموضوعاُذا ُأهميةُمركزيةُفيُ
ال ُعنُأنهمُمتمسكونُبـُ"حقُالعودة"ُلالجئينُالفلسطينيين
التسويةُ،فض ً
ً
النموذجُالفلسطينيُ،فيُالوقتُذاتهُبمنزلةُ"تابو"ُحتىُلدىُاإلسرائيليينُ"األكثرُاعتداالًُ"ُ.

منُناحيةُأخرىُموازيةُومكملةُ،فإنُهؤالءُالمسؤولينُيشددونُعلىُأنُالحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُستخفقُفيُمهمةُ
بناء ُالدولةُ ،بناء ُعلى ُالتجربة ُالمتراكمة ُحتى ُاتآنُ ،التي ُبرهنت ُفي ُقراءتهم ُعلى ُإخفاق ُهذه ُالحركة ُفي ُبضعةُ
مجاالتُ ،في ُمقدمها ُمجال ُاحتكار ُاستخدام ُالقوة ُالذي ُتأدى ُعنه ُمن ُضمن ُنتائج ُأخرى ُظهور ُغزة ُكـ ُ"كيانُ
سياسي"ُ،معُماُينطويُعليهُذلكُمنُإضعافُلنموذجُ"دولتينُلشعبين"ُ،ومنُضرورةُجعلُإسرائيلُفيُحلُمنهُُ.
ممكنا ُاتآنُ ،يستلزم ُأوالً ُقبل ُأي ُشيء ُوجود ُواقعُ
ويمكن ُالقول ُإن ُالخوض ُفي ُمسألة ُما ُإذا ُكان ُ"حل ُالدولتين" ُ ً

اقعُغيرُقائمُمطلقاُفيُثناياُمقاربتهاُوممارساتهاُالمستحكمةُ
سياسيُمنسجمُمعهُ،ومنُناحيةُإسرائيلُفإنُمثلُهذاُالو
ً
الجانبُالفلسطينيُ،معُأنهاُالُتخسرُشيئاُمنُادعاءُقبولهُ،هذاُإذاُلمُتكنُتربحُ.
إزاءُ
ً
ُ
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ُ)7ماذاُبعًد؟ُ
يدا ُمن ُعوامل ُشحن ُالبرنامج ُالوطني ُالفلسطيني ُبشقيه ُالبنائي ُوالتحريري ُفيُ
ُ )1مرحلة ُ"الربيع ُالعربي" ُتؤسس ُمز ً
مسعىُإنجازُاالستقاللُواسترجاعُاألرضُوالوطنُ،وعودةُالالجئينُ والقدسُ،وكلُهذاُيمكنُأنُيكونُأسهلُفيُحالُ
الحفاظُعلىُالوحدةُالوطنيةُالتيُتشملُالشعبُالفلسطينيُكافةُ،الُسيماُفيُالشتاتُوالداخلُفيُمناطقُُُ.1741
 ُ )2أعتقد ُأن ُشعبنا ُموجود ُفي ُخضم ُانتفاضة ُأخرىُ ،حتى ُلو ُلم ُتتم ُتسميتها ُبهذا ُاالسمُ ،جوهرها ُعملية ُالبناءُ
المدنيةُ ،ومقاطعة ُ المستوطناتُ ،وخوض ُمعركة ُال ُهوادة ُفيها ُعلى ُوعي ُالعالم ُوموقفه ُإزاء ُالسياسات ُاإلسرائيليةُ
المتعلقةُبالتهويدُواالستيطانُوفرضُالروايةُالصهيونيةُ،ولهذهُالمعركةُتداعياتُمعنويةُوسياسيةُبالغةُاألهميةُ.
مغايراُلماُكانُعليهُقبالًُ،خاصةُأنُ
بيُإقليمي
ُ)3منُالمتوقعُأنُيكونُتفعيلُالدورُالعر
ً
ً
اُودولياُبعدُ"الربيعُالعربي"ُ ً
اُأكثرُفأكثرُمعُالرؤىُالفلسطينيةُ،بحيثُيشكلُتدعيماُلهاُالُعاملُضغطُعليهاُ.
هذاُالدورُيبدوُمنسجم
ً
ً

ُ )4بالنسبة ُلموضوع ُهذه ُالمداخلةُ -مواجهة ُإسرائيلُ -ثمة ُحاجة ُإلعادة ُتأكيد ُمسألة ُتعزز ُالنزعات ُاليمينية ُفيُ
صفوف ُا لحكومةُوالرأيُالعامُفيُإسرائيلُ،األمرُالذي ُينعكس ُعلى ُالسياسةُاإلسرائيليةُالخارجيةُوالداخليةُ.ويؤثرُ
ذلكُ ،على ُالصعيد ُالداخليُ ،في ُإذكاء ُمحاوالت ُرسم ُحدود ُجديدة ُللعبة ُالديمقراطية ُحتى ُفيما ُيتعلق ُبالعالقاتُ
السائدةُداخلُالمجتمعُاليهوديُ.والُشكُفيُأنُنجاحُالمبادرات ُالتشريعيةُلحزبُ"إسرائيلُبيتنا"ُالراميةُإلىُإضفاءُ
النزعةُالمركزيةُعلىُالديمقراطيةُاإلسرائيليةُ،التيُتحظىُبدعمُمنُسائرُمكوناتُاالئتالفُالحكوميُاليمينيُ،يفتحُ
اُ،كماُأنُهذاُالنجاحُشكلُمحفزاُلقيامُرئيسهُأفيغدورُليبرمانُ
اتُقدم
شهيةُهذاُالحزبُعلىُدفعُمزيدُمنُهذهُالمبادر
ً
ً

اُفيُالليكودُاتهمهمُمؤخراُبمنعُتكريسُسلطةُمعسكرُاليمينُ
ةُالبيكارُفيُهجومهُكيُتشملُمسؤولينُكبار
بتوسيعُدائر
ً
ً
فيُإسرائيلُ،وعدمُتمكينُحكومةُنتنياهوُمعُ"إسرائيلُبيتنا"ُمنُتطبيقُبرنامجُاليمينُوأيديولوجيتهُُ.

ُحالياُ
وثمة ُتقديرات ُبأن ُالمعطيات ُالمستجدة ُفيما ُيتعلق ُبالحالة ُالديمقراطية ُتحيل ُإلى ُأنه ُلم ُيعد ُفي ُإسرائيل ً

منظومات ُيمكنها ُتوفير ُالحماية ُلحرية ُالتعبير ُ .ويبدوُ ،من ُناحية ُأخرىُ ،أن ُاإلسرائيليين ُفي ُمعظمهم ُيعتقدون ُأنُ

ال ُعن ُأنهم ُقد ُضاقوا ُذرًعا ُبأجهزةُ
الديمقراطية ُمنحصرة ُفي ُإجراء ُانتخابات ُعامة ُمرة ُكل ُبضعة ُأعوام ُفقطُ ،فض ً

اإلشرافُوالمراقبةُكلهاُ،التيُتعتبرُالمحكُالحقيقيُللنظامُالديمقراطيُ.واألمرُالمؤكدُهوُأنُإسرائيلُكهذهُتكونُعلىُ
استعدادُأكثرُفأكثرُأليُشرُ،ولنُيقفُفيُطريقهاُأيُشيءُ،فضالًُعنُأنُأيُزعيمُعنيفُوخطرُوأيُجرائمُحربُ
سيصبحانُمحلُترحيبُوتأييدُُ.
ويشددُالبعضُعلىُأنهُالُتوجدُأيُحاجةُفيُإسرائيلُلحدوثُانقالبُعسكريُ،ألنُالمؤسسةُاألمنيةُتحكمُسيطرتهاُ
الكاملةُعلىُمعظمُمجاالتُالحياةُ.
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يُأساسا ُمنُخاللُ
علىُصعيدُآخرُ،فإنُالمحاوالتُالمتواترةُلماُيسمىُبـُ"تنظيمُصفوفُاليسار" ُفيُإسرائيلُتجر
ً

مسايرةُاليمينُواجراءاتهُإزاءُالمواطنينُالعربُ،ومنُخاللُعدمُالوقوفُبالمرصادُعلىُنحوُحازمُفيُوجهُالعنصريةُ
ُوتحديدا ُإزاءُ
التي ُتتجرد ُمن ُاألعلى ُومن ُاألسفل ُعلى ُحد ُسواءُ .وال ُبد ُمن ُاإلشارة ُإلى ُأن ُممارسة ُالعنصرية،
ً
الفلسطينيينُفيُإسرائيلُ،ليستُجديدةُ،لكنُالجديدُهوُتحطيمُكلُالحواجزُالتيُكانتُفيُالسابقُتحولُدونُالكشفُ

علناُعنُوجههاُالقبيحُ،وتسريعُالخطواتُالراميةُإلىُقوننتهاُُ.
ً
يقُسياسيةُيبدوُصحيحاُبالنسبةُإلىُالذينُ
واذاُكانُاتهامُالحكومةُاإلسرائيليةُالحاليةُبأنهاُتفتقرُإلىُأيُرؤيةُأوُطر
ً

يق ا ُمغايرة ُفقطُ ،فإن ُما ُيجب ُتوكيده ُبغض ُالنظر ُعن ُالرؤية ُالتي ُيتبناها ُهؤالءُ ،هو ُأن ُهذهُ
يتبنون ُرؤية ُأو ُطرًُ

الحكومةُوعلىُرأسهاُنتنياهوُ،لديهاُرؤيةُتحاولُمنُخاللهاُأنُتتسببُباستمرارُالوضعُالسياسيُالقائمُ،أيُالوضعُ
الالسلمُعلىُماُتنطويُعليهُمنُشحناتُخطرةُ.أماُاألمرُالجديدُالناجمُعنُ
ُ
الذيُتقفُفيُصلبهُحالةُالالحربُو
"الربيعُالعربي"ُ فإنهُيتمثلُفيُأنُذلكُلنُيبقىُمرهوناُبرغبةُإسرائيلُوحدهاُُ.
ُُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُُ

نقاشُالجلسةُاألولىُ
ُ
محمدُأبوُمهاديُ:
ُالتدقيقُفيُالمصطلحاتُمطلوبُجداًُ ُ..هلُهذاُحقيقةُربيعُعربي؟ُهلُهوُثورة؟ُهذهُمسألةُبحاجةُإلىُتدقيقُإذاُ
ما ُعدنا ُإلى ُالمفهوم ُالحقيقي ُللثورات ُ ،أم ُأن ُما ُنشهدهُهو ُتغيير ُباتجاه ُالبناء ُالفوقي ُالذي ُيطال ُالنظام ُالسياسيُ
فقطُ ،مع ُأن ُالمأمول ُأن ُيطال ُأنساقا ُأخرى ُفي ُالمجتمعات ُالعربيةُ ،كالبناء ُالثقافيُ ،واالقتصاديُ ،والدينيُ ،حتىُ
نستطيعُأنُنعرفُماُحدثُبأنهُثورةُ.
إنُطولُهذهُالثوراتُسيعطيهاُحراكاُمهماُعلىُالمست ُويات ُالفكرية ُوالثقافية ُوالسياسيةُ،ومنُالممكنُأنُتسهمُفيُ
بلورةُرؤيةُجمعيةُلماُيجبُأنُيكونُفيُالعالمُالعربيُ .باختصارُ ،نحنُلسناُأولُالثائرينُفيُالمجتمعاتُ،والربيعُ
العربي ُكما ُأطلق ُعليه ُاصطالحاً ُلم ُيكن ُاألولُ ،فالمجتمعات ُالعربية ُعاشت ُُ 1433سنة ُمن ُالثورات ُالمتعاقبةُ
والمتواصلةُ،لكنهاُجميعاُلمُتسهمُفيُنقلُالعالمُالعربيُمنُمرحلةُالتخلفُإلىُمصافُالدولُالمتقدمةُ،التيُتقررُ
وتحدثُأثرهاُفيُ السياساتُالدوليةُ،صحيحُأنُالثوراتُمهمةُومطلوبةُوالُأقللُمنُأهميتهاُ،لكنُيجبُاالستفادةُمنهاُ
بقدرُالمستطاعُ،حيثُإنُالثوراتُلمُتستحضرُمشكالتُكثيرةُنعانيُمنهاُعلىُمدارُُ 1433سنةُ،كالفقرُوالبطالةُ
والصناعة ُوالتنميةُ ،مع ُأهمية ُإعادة ُالنظر ُفي ُالفكر ُالدينيُ ،واعادة ُاالعتبار ُإلى ُابن ُخلدونُ ،وابن ُرشدُ ،وجمالُ
الدينُاألفغانيُ،ومحمدُعبدهُ،عبرُالنبشُفيُكتب ُهؤالء ُبحيثُتحملُالثوراتُحراكا ُحقيقياُنحو ُرؤىُيتفقُعليهاُ
الجميعُ.
ُ
غازيُحمد:
ُ أوالُ،أتصورُأنُالسؤالُالذيُيجبُأنُيطرحُنفسهُفيُموضوعُالثوراتُهوُ :كيفُنتعاطىُمعها؟ ُفنحنُالُنريدُأنُ
نتحولُإلىُمستقبُلُفحسبُ،بمعنىُ"ماذاُستعطيناُالثورات؟"ُ أخشىُأنُالفلسطينيينُعلىُالدوامُلديهمُفرصُعظيمةُ
لالستفادةُمنُالتغييراتُالتيُتحدثُ،لكنهمُالُينجحونُ.إذُشهدتُالتجربةُمرورهمُبثوراتُوانتفاضاتُوتغييراتُداخليةُ
أيضاُ ،وقبل ُالحديث ُعما ُستتمخض ُعنه ُالثوراتُ :هل ُيمكن ُللفلسطينيينُ
وخارجية! ُُوالسؤال ُالذي ُيطرح ُنفسه ُ ً

االستفادةُمنُالثورات؟! ُ فماُحدثُفيُالشرقُاألوسطُ،سواءُكانُثورةُإيرانيةُ،أوُتغيرُعبرُثوراتُعربيةُ،وانتفاضةُ
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أولىُ،وانتفاضةُثانيةُ،أوُانتخاباتُ ،يبقي ُالسؤالُاألهم ُالمطروح ُبرأييُهوُكيفُسنستفيدُمنُالثوراتُبغضُالنظرُ
عنُنتائجها؟ُ
النقطةُالثانية ُ:يجبُأالُنتسرعُفيُالحكمُعلىُالثوراتُ،وأنُنتعاطىُمعُاألمورُبشكلُإستراتيجيُ،وليسُمنُموقعُ
المنتظرُ،ويجبُأنُنستعدُلهذهُالمرحلةُ،ونفكرُفيُكيفيةُاالستفادةُمنُهذهُالثوراتُ.
النقطة ُالثالثةُ :في ُظل ُوجود ُثورات ُمنفصلة ُعن ُبعضها ُفي ُتونسُ ُ ،ومنُثم ُفي ُمصرُ،ثم ُفي ُسوريةُ ،علينا ُأنُ
نبحثُعنُ نقاطُمشتركةُفيماُبينهاُتدفعناُللحديثُعنُرؤيةُعربيةُلدعمُالقضيةُالفلسطينيةُ،فنحنُالُنستطيعُالحسمُ
بأنُمصرُأوُتونسُلوحدهماُسيوفرانُكلُالدعمُللقضيةُالفلسطينيةُ،إذُالُبدُأنُيكونُهناكُناظمُمشتركُلجميعُهذهُ
الثوراتُ،معُالدعمُاألميركيُوالدوليُالكبيرُإلسرائيلُ،حيثُمنُالصعبُالحديثُعنُثورةُيمكنُأنُتغيرُالواقعُفيُ
ظل ُاالنقسام ُالعربيُ ،أي ُبوجود ُثورات ُمنفصلة ُعن ُبعضها ُالبعضُ ُ ،ومن ُالصعب ُالحديث ُاتآن ُعن ُدعم ُواضحُ
للقضيةُالفلسطينيةُ.
إن ُ هذه ُالثورات ُقد ُتشكل ُدعما ُللقضية ُالفلسطينية ُإذا ُتمت ُإعادة ُالنظر ُفي ُسياسات ُهذه ُالدول ُالخارجية ُأيضاُ،
وتوحيدُالموقفُالعربيُإزاءُالقضيةُالفلسطينيةُ،ففيُالخمسينياتُوالستينياتُتمُالحديثُعنُأنظمةُتحرريةُوثوراتُ،
لكن ُالوضع ُالفلسطينيُظل ُعلى ُما ُهو ُعليهُ .كما ُعلينا ُالتساؤل ُعن ُقدرة ُاألنظمة ُالعربية ُالمباشرة ُعلى ُالتدخلُ
المباشرُفيُملفُالصراعُالفلسطينيُاإلسرائيليُ،وقيامُهذهُاألنظمةُبفتحُمجالُالدعمُالماليُوالسياسيُ،وأخيراُمدىُ
قدرةُالفلسطينيينُعلىُالتجاوبُمعُهذهُالمتغيراتُ ،إلىُجانبُالتساؤلُعنُدورُهذهُالثوراتُفيُتحررُالفلسطينيينُ
داخلُالخطُاألخضرُ،ومخططاتُإسرائيلُإزاءُذلكُ.
ُ
يحيىُرباحُُ:
األوراقُالتيُقدمتُجادةُوعميقةُ،إذُالُخالفُعلىُأهميةُماُيحدثُفيُالوطنُالعربيُ،أوالُبحكمُالمشاركةُ،فعشراتُ
الماليينُينخرطونُفيُهذهُاألحداثُمنُأقصىُالشمالُإلىُأقصىُجنوبُالوطنُالعربيُ ُ.وباإلضافةُإلىُهذهُالرقعةُ
الواسعةُ،الُخالفُعلىُأنُماُيحدثُهوُتحولُنوعيُعريضُواسعُوعميقُُ..لكنُماُنراهُ،أنُهذاُالحراكُالعربيُالُ
يدور ُحول ُمشروع ُواحد ُيتعلق ُبدمقرطة ُاألنظمة ُالعربيةُ،هناكُمشاريع ُتتنازع ُفي ُهذه ُالمرحلة ُسواء ُعلى ُمستوىُ
مشاريعُالدولةُالدينيةُ،أوُمشروعُالتفتيتُالطائفيُأوُالعرقي؛ ُبالتاليُعليناُأنُننظرُبعمقُوحذرُشديدين ُجداُ،حتىُ
الُنعتبرُأنُكلُماُيجريُفيُاتجاهُواحدُ،حيثُهناكُاتجاهاتُعميقةُمتصارعةُ،وتزدادُوضوحاُكلُيومُ،بدءاُمنُ
الساحةُالمصريةُوصوالُإلىُسوريةُوبقيةُاألقطارُالعربيةُ.
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بالنسبةُللفلسطينيينُ،همُالُيستطيعونُ أنُينتظرواُالغيبُدونُأنُيقدمواُويبادرواُليكونواُجزءاُمنُهذاُالحراكُ،فبعدُ
هزيمةُالعامُُ 1799جاءتُأهمُالمبادراتُكردُعلىُالهزيمةُفلسطينياُ،وحربُاالستنزافُالتيُأدتُإلىُانتصارُالعامُ
ُ،1793التيُالُشكُأنُبنيتهاُاألساسيةُكانتُمنُقبلُالفلسطينيينُالذينُبادرواُإلىُالمقاومةُُووسعوا ُرقعتهاُ،وبذلكُ
شكلوا ُقاعدة ُلحرب ُاالستنزاف ُ .لذا ُعلينا ُالمبادرة ُوعدم ُاالكتفاء ُبانتظار ُأن ُيأتينا ُالغيب ُمن ُهنا ُأو ُهناكُ ،ألنُ
مبادرتناُقدُتساعدُعلىُ تكريسُاالتجاهُالذيُقدُتذهبُإليهُهذهُالثوراتُالعربيةُ،ومنُالمهمُبالنسبةُللباحثينُأنُيتركزُ
الجهدُحولُماُ هيُحدودُهذهُالمبادرةُالفلسطينيةُ،وماُهوُمداهاُ،وهذاُموضوعُفيُغايةُاألهميةُ.
ُ
إبراهيمُأبراشُُ:
تحدثُسعادةُالسفيرُعنُمصرُفيُ"حالةُثورة" ُ،هلُبالفعلُيمكنُأنُنتحدثُعنُنظامُثوريُفيُمصرُماُبعدُالثورةُ،
أمُنظامُديمقراطيُووضعُجديد؟ُإذاُكناُنتحدثُعنُنظامُثوريُفماُهوُالمضمونُالسياسيُواالجتماعيُلهذاُالنظامُ
الثوري؟ُألنُكلمةُالثورةُتوحيُبمضمونُأيديولوجيُواجتماعيُ.
أعتقدُأنهُيمكنُتقسيمُالثورةُإلىُثالثُمراحل ُ:مرحلةُالهدمُ،ثمُمرحلةُانتقاليةُمفتوحةُعلىُكلُاالحتماالتُ ُ،ومنُثمُ
مرحلة ُالبناءُ ،والى ُاتآن ُمصر ُوتونس ُتعيشان ُفي ُالمرحلة ُاالنتقالية ُولم ُيستقر ُاألمرُ ،والخشية ُأن ُهناك ُتقاطعاُ
نالحظهُفيُالحالةُالثوريةُالعربيةُبينُالثورةُوبينُالف ُوضىُالخالقةُالتيُبشرتُبهاُواشنطنُ،ففيُليبياُكيفُيمكنُلناُ
أنُنتصورُثورةُبقيادةُالحلفُاألطلسيُ،معُأنناُنؤيدُإسقاطُجميعُاألنظمةُالقائمةُألنهاُسببُمصائبنا؟ُولربماُاألمورُ
فيُسوريةُتسيرُفيُنفسُاالتجاه!ُ
وأوجهُسؤاالً ُللسفيرُأيضاُ،هلُتعتقدُمهماُكانُإبداعُالثورةُالمصريةُوالثوراتُاألخرىُفيُإطارُمواقفهاُمنُالقضيةُ
الفلسطينيةُبأنهاُستتجاوزُالمبادرةُالعربيةُللسالمُ،أمُأنُهذهُالمبادرةُستكونُهيُسقفها؟ُ
األستاذُداودُتلحميُأشارُإلىُقضيةُاستقاللُالقرارُالفلسطيني ُ..هذهُالثوراتُربماُلهاُطابعُوطنيُداخليُ،بالتاليُ
ستنشغل ُفي ُشؤونها ُالداخليةُ ،لكن ُالسؤال ُالذي ُيطرح ُنفسه ُ :هل ُستسهم ُهذه ُالثورات ُفي ُتعزيز ُالروح ُالوطنيةُ
ُالعربي ُكما ُحدث ُفي ُالخمسينياتُ
الفلسطينيةُ ،أم ُستضعف ُالروح ُالفلسطينية ُوتعيدها ُإلى ُالمراهنة ُعلى ُالعالم ُ
والستينيات؟ُ
د ُ.عاطفُأبوُسيفُتحدثُعنُالملكياتُ،وأذكرُهناُبأنُتداعياتُالثورةُالفرنسيةُاتسعتُباتجاهُدولُأخرىُلمُتحدثُ
فيهاُثوراتُ،حيثُترسختُالديمقراطيةُفيُالملكياتُأكثرُ،وكانتُأكثرُجدوىُمنُالدولُالتيُجرتُفيهاُالثوراتُ،أالُ
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نتوقع ُأن ُتسهم ُ هذه ُالثورات ُفي ُتعزيز ُالديمقراطية ُفي ُالدول ُالعربية ُالتي ُلم ُتعرف ُالثورةُ ،بما ُفيها ُالدول ُالملكيةُ
القائمة؟ُ
أتفقُكاملُاالتفاقُمعُاألستاذُأنطوانُشلحتُ،حينُتساءلُ:ماذاُنريدُنحنُكفلسطينيينُ،وأناُأعتقدُإنُلمُنحددُنحنُ
الفلسطينيينُماذاُنريدُ،فكلُالثوراتُالعربيةُلنُتنفعناُفيُشيءُ،واذاُحددناُماذاُنريدُ،يمكنُأنُنخاطبُهذهُالحالةُ
العربيةُالجديدةُ،ونقولُلهاُماذاُنريدُ،لكنُفيُظلُالوضعُالحاليُأعتقدُأنُالثوراتُهذهُلنُتفيدناُفيُشيءُ.
ُ
سحرُالقواسميُ:
ُقدُنظلمُهذهُالثوراتُحينُنسميهاُبـُ"الربيعُالعربي" ُ،برأييُإنُهذهُالثوراتُتشبهُماُحدثُخاللُالثورةُالصناعيةُفيُ
أوروباُ ،أي ُثورة ُستنتشر ُإلى ُكل ُالعالمُ ،فهي ُتستند ُإلى ُوقائع ُموجودة ُجاءت ُكنتيجة ُلهاُ ،فجزء ُمنهاُكان ُانتشارُ
المعلومات ُالعامةُ ،وسهولة ُالتواصل ُاالجتماعيُ ،وقناعة ُالشعوب ُبحقوقها ُ ُوبالقانون ُالدولي ُكأساسُ ،ما ُأدى ُإلىُ
رفضُالفردُاإلنسانُبشكلُعامُالتسليمُب كونهُمسيطراُعليهُ،ومضطهداُفيُحقوقهُالسياسيةُواالقتصاديةُواالجتماعيةُ.
نحن ُفي ُمرحلة ُمهمة ُجدا ُفي ُالتاريخ ُاإلنسانيُ ،فميزة ُهذه ُالثورات ُأنها ُال ُتخضعُألي ُأيديولوجياتُ ،وتسعى ُإلىُ
برامجُ،بالتاليُقدُتؤشرُإلىُأنُاألحزابُاأليديولوجيةُقدُتفقدُمنُوزنهاُالسياسيُفيُبلدانهاُ،وستكونُاألحزابُاألقربُ
في ُبرامجها ُإلى ُاحتياجات ُالجماهير ُهي ُاألكثر ُشعبيةُ ،باإلضافة ُإلى ُأن ُهذه ُالثورات ُما ُتزال ُفي ُمرحلة ُانتقاليةُ
ومتواصلةُ ،وما ُيحدث ُكل ُجمعة ُفي ُمصر ُيدلل ُعلى ُذلكُ ،فالثورة ُلن ُتجهضُ ،خاصة ُأن ُالثوار ُمصرون ُعلىُ
تحقيقُأهدافُالثورةُ،لكنُثمةُعواملُمنُالنظامُالسابقُأوُبعضُالمستفيدينُمنهُستحاولُعرقلةُالسيرُإلىُاألمامُ.
أعتقدُأيضاُ،أنُهناكُمحاوالتُخارجيةُللتدخلُفيُهذهُالثوراتُوصياغاتهاُالنهائيةُبشكلُأوُبآخرُ،لكنُعدمُوجودُ
قيادات ُواضحة ُلهذه ُالثورات ُهوُما ُيقف ُحائال ُأمام ُنجاح ُهذه ُالتدخالتُ .أما ُللمرحلة ُالمقبلةُ ،فال ُبد ُمن ُدستورُ
واضح ُيكفل ُالتعددية ُقبل ُأي ُانتخابات ُفي ُالدول ُالتي ُحدثت ُفيها ُالثوراتُ .وتمثل ُهذه ُالثورات ُخروجا ُعلىُ
االحتكاراتُالسياسيةُواالقتصاديةُواالجتماعيةُ،مُؤسُسُ ةُلمرحلةُمختلفةُعنُسابقتهاُ،وهيُأقربُإلىُماُكانتُعليهُ
بعض ُاألنظمة ُالغربية ُالتي ُابتعدت ُعن ُاأليديولوجياُ ،وهي ُبالتأكيد ُستخدم ُالقضية ُالفلسطينية ُألنها ُستلغي ُفكرةُ
ازدواجية ُالمعاييرُ ،ما ُسيُشعُر ُإسرائيل ُبخطرها ُ ،ويضعها ُفي ُحالة ُالالسلم ُوالالحربُ ،وستكون ُهناك ُمؤشراتُ
لتحركاتُجماهيريةُسلميةُتشكلُخطراُعلىُإسرائيلُكماُحدثُفيُذكرىُالنكبةُ،وذكرىُالنكسةُ.
ماُتحدثُبهُاألستاذُأنطوانُشلحتُيؤكدُأنُالُرؤيةُإ ستراتيجيةُللسياسةُاإلسرائيليةُ،فإسرائيلُتحاولُمنذُتأسيسهاُ
استقطابُاليهودُ،ولمُتنجحُفيُجميعُمحاوالتهاُ،فماُيزالُاستقطابُاليهودُمحدوداُ،وجدوىُفكرةُالدولةُاليهوديةُفقدتُ
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قيمتهاُ،واسرائيلُاتآنُأمامُوضعُديمغرافيُتستشعرُخطورتهُداخلُالخطُاألخضرُ،وأمامُتغيراتُجذريةُفيُالمنطقةُ
لنُتبقيهاُفيُحالتهاُالتيُكانتُعليهاُمنذُالسبعينياتُ.
ُ
ساميةُباميةُ:
سأحاولُأنُأعبرُعماُولدتهُالمداخالتُفيُذهنيُ..الُشكُبأنناُكفلسطينيينُمعنيونُبمتابعةُماُيجريُمنُمتغيراتُ،
خصوصاُفيُمصرُ،فنحنُمعنيونُبماُستؤولُإليهُاألمورُفيُظلُ
السيماُفيُالثوراتُالتيُنجحتُفيُإسقاطُالنظامُ،
ً
طبيعة ُالنقاشات ُواالختالفات ُالدائرة ُاتآن ُحول ُطبيعة ُالدولة ُالمصرية ُالقادمةُ ،واألهداف ُوالمضامين ُالتي ُستقومُ

عليهاُُ،والتيُستؤثرُفيُاالتجاهُالذيُقدُيكونُمساعداُأوُغيرُمساعدُلناُ.
مرُعليناُأكثرُمنُربيعُفلسطينيُ،لكنُلسوءُالحظُحدث ُذلك ُ فيُإطارُعربيُالُيعيشُذاتُالربيعُ،وبالتاليُكانُ
المحيطُالعربيُعامالُأساسياُفيُإجهاضُماُكانُيمكنُتحقيقهُ،ففيُبيروتُعلىُمدارُُ11يوماُ،لمُنسمعُإالُ"همةُ
إذاعية"ُ،وأناُالُأستطيعُاستيعابُ انتظارُالثوراتُلتسكملُمسيرتهاُباالنكفاءُالذاتيُ،بالتاليُسيكونُلهاُدورُأكبرُفيُ
المستقبلُ،وهوُماُيذكرنيُبمعادلةُسادتُفيُالستينياتُمفادهاُ"الوحدةُطريقُالتحرير" ُأمُ"التحريرُطريق ُالوحدة"ُ،
وهذاُماُيحدثُفيُالثوراتُاتآنُ.
أعتقد ُأن ُالقضية ُالفلسطينية ُهي ُقضية ُمركزية ُفي ُاألنظمة ُالعربية ُعملياُ ،من ُحيث ُالمواقف ُتجاههاُ ،والتعاطيُ
معهاُ،لكنُعليناُأنُنتناولُالدورُالغربيُ،خاصةُاألميركيُ ،فيماُبعدُنجاحُالثوراتُ،والُأدريُإلىُأيُمدىُستذهبُ
الثورةُالمصرية!ُأتمنىُأنُتذهبُإلىُماُيطمحُلهُالشعبُالمصريُ،والشعبُالعربيُ،ونحنُأولهمُ.
هذهُالفترةُ"اللعيبةُكتار"ُ،أعتقدُأنُالموقفُمنُالقضيةُالفلسطينيةُفيُ هذهُالفترةُأحدُالعواملُالمهمةُلترسيخُتطلعاتُ
ُ
التغييرُالتيُكانتُلدىُالشعبُالمصريُوشعرناُبهاُ،ولكنُأينُهيُالمواقفُمنُخطاباتُأوباماُ"الوقحة"ُفيماُيتعلقُ
بمحاربتناُومنعناُمنُالذهابُإلىُاألممُالمتحدةُ،ومنعناُمنُالمسُبإسرائيل؟ُوكيفُسيتعاملُأيُنظامُجديدُفيُمصرُ
معُالقضيةُالفلسطينية؟ُ وماُمدىُاستعدادهُلمواجهةُالسياساتُالتيُتطمحُلتطويعُالمنطقةُمنُجديدُبأشكالُأخرى؟ُ
ُ
ُ
ُ
أيمنُدراغمةُُ:
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سؤاليُاألولُلسعادة ُالسفير ُحول ُإمكانيةُوصولُالثوراتُ ،خاصةُالثورة ُالمصريةُ،إلىُتحقيقُجميعُأهدافهاُ،وهلُ
هذا ُاألمر ُمرهون ُبتغيير ُالنظامُ ،واستئصال ُجميع ُأشكاله ُورموزه؟ ُوهل ُستكون ُهناك ُعملية ُديمقراطية ُيتاح ُفيهاُ
للشعبُالمصريُحريةُاالختيار؟ُ
أماُسؤاليُالثانيُ ،فهوُلخأستاذُأنطوان ُ ،حولُقراءتهُلخطواتُيمكنُأنُتقدمُعليهاُحكومةُنتنياهوُ،هلُستبقىُفيُ
حالةُترقب؟ُأمُقدُتكونُهناك ُ سيناريوهاتُمعينةُكموضوعُاالنسحابُمنُطرفُواحدُمنُأجزاءُمنُالضفةُالغربية؟ُ
ُ
أوُافتعالُمعركةُجزئيةُفيُغزةُأوُجنوبُلبنان؟ُ
ُ

تعقيباتُالمشاركينُفيُالجلسةُاألولىُ
ُ
السفيرُياسرُعثمان:
ُبغض النظرُعنُالمسمياتُ،فإنُالثوراتُالعربيةُأسقطتُنظريةُكانتُتتعلقُبتقسيمُالعالمُالعربيُبينُفريقُالمواالةُ
وفريق ُالممانعةُ ،أو ُفريق ُالتسوية ُوفريق ُالمقاومةُ ،حيث ُامتدت ُالثورات ُالعربية ُوالربيع ُالعربي ُإلى ُكل ُالدولُ،
ُوأسقطت ُفكرةُأنُفريقُالمقاومةُيتمتعُبشعبيةُأكثرُمنُفريقُالتسويةُ،وأكدت ُأنُهذهُالتقسيماتُكانتُكذبةُكبيرةُ
وخرافةُتمُإسقاطها ُ.لقدُرفعتُالثورةُالمصريةُشعارُالديمقراطيةُوالحريةُوالعدالةُاالجتماعيةُ،وأعتقدُأنُهذهُمطالبُ
كافةُالثوراتُالعربيةُ،وبعدهاُجاءتُبقيةُالشعاراتُ.
الُتزالُ الثورةُالمصريةُمشتعلةُوقائمةُ،وماُيحدثُكلُأسبوعُفيُميدانُالتحريرُيثبتُذلكُ،ونحنُفيُمصرُالُنقسمُ
الموضوعُلهدمُوبناءُ،خاصةُأنُمصرُدولةُكبيرةُ،والهدمُ"كلمةُكبيرة"ُربماُتؤثرُحتىُعلىُالثورةُالمصريةُ،نحنُ
اتآنُفيُمرحلةُانتقاليةُيتمُفيهاُاستبدالُالنظامُالذيُ كانُقائماُمنذُفترةُطويلةُبنظامُجديدُهوُثوريُحالياُ،وسينتقلُ
إلىُنظامُديمقراطيُبعدُذلكُ،فالشرعيةُالثوريةُستسلمُالرايةُإلىُ شرعيةُاالنتخاباتُ،ونحنُاتآنُفيُمرحلةُالشرعيةُ
الثوريةُ،وسيتمُبعدُذلكُتسليمُالرايةُإلىُشرعيةُاالنتخاباتُوالشرعيةُالديمقراطيةُ.
ةُالمصريةُنموذجُلمُيكتملُبعدُ،فهيُفيُمرحلةُانتقاليةُسيحددهاُبالطبعُمسارُاألحداثُفيُالفترةُالقادمةُ،سواءُ
ُ
الثور
االنتخاباتُ،أوُتفاعلُاألطياف ُ المختلفةُفيُالمجتمعُالمصريُمعُالتطوراتُالحاليةُ،ونأملُأنُتنتهيُهذهُالمرحلةُ
االنتقاليةُبسالمُ،وبشكلُيمثلُنموذجاُلكافةُالثوراتُالعربية ُ.الُشكُ،أنُهناكُمحاوالتُخارجيةُللتأثيرُعلىُالثورةُ
المصريةُوافشالهاُ،لمُنلمسهاُفقطُ،إنماُلديناُمعلوماتُمؤكدةُبخصوصُذلكُ،لكنُالمجلسُالعسكريُأساساُمعنيُفيُ
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إفشالُهذاُالمخططُ،لذلكُيتمُاإلعالنُمنُآنُتآخرُعنُبعضُالمحاوالتُ،سواءُمنُالشرقُأوُالغربُ،للتدخلُفيُ
الشؤونُالمصرية ُ.نأملُأنُنعبرُهذهُالمرحلةُباتجاهُالنظامُالديمقراطيُكماُيأملُالشعبُالمصريُ.
ُ
داودُتلحمي:
بدُمنُتوضيحهُ،أناُالُأعتقدُأنُأياُ منُالمداخلينُقصدُأنُالثوراتُالعربيةُهيُبديلُللفعلُالفلسطينيُ،
ًُ
ُثمةُلبسُالُ
فالفعلُالفلسطينيُينبغيُأنُيستمرُ،لكنهُباتُأقوىُبوجودُالثوراتُالعربيةُ،ونحنُلنُنعودُإلىُماُقبلُالعامُُ،1791

إذُينبغيُأنُتتشكلُإستراتيجيةُللعملُالفلسطينيُ،وفيُذاتُالوقتُعدمُإهمالُالتنسيقُوالعملُالمشتركُ،خاصةُمعُ
القوىُالشعبيةُ،واألنظمةُالتيُتمثلُالقوىُالشعبيةُالعربيةُ.
فيماُيتعلقُبمالحظاتُاأل ُغازيُحمدُفيُغزةُ،أؤكدُأنهُالُيوجدُ هناكُتشابهُكاملُأوُتطابقُبينُمختلفُالثوراتُ،
فوضعُليبياُمغايرُلخأوضاعُفيُتونسُومصرُ،وأناُموافقُتماماُمعُكلُمنُقالُبأنُليبياُ"علىُكفُعفريتُالحلفُ
األطلسي"ُ،وأنُ االنبهارُالعربيُبالثورتينُالتونسيةُوالمصريةُقادُفيُبعضُالحاالتُإلىُإشكاالتُلهاُعالقةُباختالفُ
المجتمعات ُبين ُبلد ُوآخرُ ،ففي ُاليمن ُنرى ُنموذجاً ُآخرُ ،وفي ُسورية ُنموذجا ُثالثاُ ،وفي ُالبحرين ُقمعت ُالثورة ُكماُ
نرىُ،بالتاليُليسُهناكُنموذجُواحدُ.
الشيء ُالمهم ُفي ُكثير ُمما ُقيلُ ،أننا ُيجب ُأال ُنعتقد ُبأن ُمهمة ُالثورات ُالعربية ُهي ُالدمقرطة ُبالمفهوم ُاألوروبيُ
األميركيُ،ألنُهذاُسيك ونُإجهاضاُللثورةُبصراحةُ،فنحنُنرىُفيُإسبانياُواليونانُماذاُتعنيُالدمقرطةُعندُاألزماتُ
االقتصاديةُ،حيثُيدفعُالفقراءُالثمنُ.برأييُ،إنُ العدالةُاالجتماعيةُأساسُمهمُلمطالبُالثوراتُالعربيةُ.
األميركيونُصدمواُمماُحدثُفيُمصرُوتونسُ،هذاُماُباتُفيُحكمُالمؤكدُعبرُتصريحاتُرسميةُلمسؤولينُأمنيينُ
كبارُفيُالوالياتُالمتحدةُ،لكنُاألميركيينُقادرونُعلىُالتأقلمُبسرعةُ،بحيثُيكونواُمؤثرينُ،وهمُاتآنُيعملونُبالفعلُ
على ُحرف ُالثوراتُ ،خاصة ُفي ُتونس ُومصرُ ،والتحكم ُفي ُليبيا ُواليمن ُومناطق ُأخرىُ ،بما ُال ُيضر ُمصلحتهمُ
ورُأيضاُ.
ًُ
وهيمنتهمُ،وربماُإسرائيلُلهاُد
العنصرُالمهمُفيُالثوراتُالعربيةُ،وهوُماُيجعلناُنهتمُفيهاُ،دورُالشعبُوالشباب ُوالرقابةُالدائمةُالتيُيقومونُبهاُ
تجاهُالمجلسُالعسكريُفيُمصرُ،أوُالقيادةُالمؤقتةُفيُتونسُ ،وماُحدثُفيُالخمسينياتُوالستينياتُشيءُآخرُ،
وكانُلهُقيمتهُ،أماُالذيُيحدثُاتآنُليسُا نقالباتُعسكريةُ،بلُإنُالشعبُهوُمنُاقتحمُالمسرحُ،وهوُالذيُيغيرُ،
لذلكُمنُالصعبُعلىُالخارج ُ-خاصةُاألميركيينُ -ابتزازُالشعبُوالضغطُعليهُ،علىُعكسُماُكانُمعُالحكامُ
الذيُالُيتمتعونُبالشرعيةُ.
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ُ
أنطوانُشلحتُُ:
وضعيةُفلسطينييُالـ ُ41ملفُمسكوتُعنهُحتىُاتآنُفيُبناءُاإلستراتيجيةُالفلسطينيةُ،والُأستطيعُالحديثُعنهُبلغةُ
البرقياتُ،خاصةُأنُهناكُجدال ُ بين ُالقوىُالسياسيةُالرئيسةُفيُالمجتمعُالفلسطيني ُفيُالداخلُ،حولُالدورُالذيُ
يتعينُعلىُهذاُالمجتمعُالقيامُبه ُ،سواءُفيُالعالقةُاألفقيةُالمباشرةُمعُالدولةُواألكثريةُاليهوديةُ،أوُالعالقةُالعم ُوديةُ
معُالشعبُالفلسطينيُومعُحركة ُالتحررُالوطني ُالفلسطينيةُ.أتركُهناُالمجالُلخأ ُعوض ُعبدُالفتاح ُالذيُيمثلُ
قوةُسياسيةُلديهاُمشروعُكاملُومتكاملُفيُهذاُاالتجاهُ.
بدونُشكُإن ُإسرائيلُموجودةُفيُمأزقُ،وكناُنتحدثُقبلُهذهُالجلسةُإنُماُتقدمُعليهُإسرائيلُمنُمحاولةُترسيخُ
سيطرة ُاليمينُ ،ومن ُمحاولة ُقوننة ُالعنصرية ُوشرعنتها ُمن ُاألعلى ُومن ُاألسفلُ ،دليل ُضعف ُوليس ُدليل ُقوةُ،
فإسرائيل ُتحاول ُأن ُتعيد ُإنتاج ُصهينة ُوعي ُالجماهير ُالشعبية ُاليهوديةُ ،وهذا ُيعني ُأنها ُلم ُتنجح ُفي ُجعل ُالقيمُ
الصهيونيةُالرئيسةُتت غلغلُإلىُالذهنُاإلسرائيليُالجمعيُ،لكنيُأعتقدُأنهمُفيُإسرائيلُيملكونُرؤيةُإستراتيجيةُ،معُ
ضرورة ُاإلدراك ُبأن ُمشكلة ُالمشروع ُالصهيوني ُال ُتكمن ُفي ُ عدم ُوجود ُرؤية ُإستراتيجيةُ ،بل ُفي ُكونه ُمشروعاُ
صهيونياُمفتوحاُ،ولمُيغلقُحتىُاتآنُ.
منُالسابقُألوانهُالقولُبأنُالبرامجُال سياسيةُالتيُتهجسُبهاُالمؤسسةُاإلسرائيليةُ،وتهجسُبهاُبعضُالنخبُ،تنحوُ
نحوُإغالقُهذاُالمشروعُ،ولكنُمنُالجائزُالقولُإنُهناكُإشاراتُأوليةُإلى ُإمكانيةُإغالقُهذاُالمشروعُ،بمعنىُ
تثبيتُأركانُالدولةُاليهوديةُحسبُالرؤيةُالتيُتحدثتُعنهاُمنُخاللُالشعارُالصهيونيُالتقليديُ"أكثرُماُيمكنُمنُ
األرضُ،أقلُماُيمكنُمنُالعرب" ُ.هذاُاألمرُيبدوُواضحاُعبرُإشاراتُربماُتكونُواعدةُ،وربماُتنكفسُعلىُذاتهاُفيُ
ماُيقولهُنتنياهوُفيُالفترةُاألخيرةُ،ففيُإحدىُجلساتُالحكومةُاإلسرائيليةُحينُتمتُمناقشةُالمسألةُالديمغرافية ُُ-
وهيُمسألةُبحاجةُلنقاشُخاص ُ حولُماُإذاُكانتُحربناُديمغرافيةُ،معُأننيُالُأؤمنُبأنُالمواجهةُبينناُديمغرافيةُ،
ةُالتعويلُعلىُمثلُهذهُالمواجهةُُ-عرضواُنتائجُدراسةُجديدةُلمعهدُتخطيطُسياسةُ
ُ
أوُبمعنىُآخرُالُأعتقدُبضرور
الشعبُاليهوديُ،وترأسهُفيُالسابقُدينيسُروسُ،ت تحدثُعنُاحتمالُتحولُاليهودُإلىُأقليةُفيُالعقدينُالمقبلينُفيُ
المنطقةُالواقعةُبينُنهرُاألردنُوالبحرُاألبيضُالمتوسطُ،فأخبرهمُنتنياهوُبأنهُغيرُمعنيُبعددُاليهودُماُبينُالنهرُ
والبحرُ،ألنهُغيرُمعنيُبضمُالفلسطينيينُللدولةُاليهوديةُ،وماُيعنيهُأعدادُاليهودُفيُإسرائيلُوالكتلُاالستيطانيةُُ.
هذهُالت صريحاتُوقراءةُماُبينُالسطورُفيُالخطاباتُاألخيرةُ،خاصةُإعالنهُبقبولُحلُالدولتينُ،بغضُالنظرُعنُ
السيناريو ُالذي ُيرسمه ُللدولة ُالفلسطينيةُ ،يمكن ُأن ُنعتبرها ُبمثابة ُإشارات ُأولية ُنحو ُإغالق ُالمشروع ُالصهيونيُ
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المفتوحُ،معُاإلشارةُإلىُأنهُإذاُتمُإغالقُهذاُالمشروعُمنُخالل ُحلُينعكسُفيُكيانُسياسيُ،فإنُهذاُالمشروعُ
سيبقىُمفتوحاُعلىُالحربُفيُجميعُاألحوالُ.
النية ُاتآن ُلدى ُحكومة ُنتنياهو ُتتجه ُنحو ُمحاولة ُاستئناف ُالمفاوضات ُقبل ُ"استحقاق ُأيلول"ُ ،على ُأمل ُأن ُيؤديُ
استئنافهاُإلىُوقفُهذهُالمبادرةُ،وبالتاليُالكرةُعندهاُستكونُفيُالملعبُالفلسطينيُ ُ .وفيماُيتعلقُبشنُحربُعلىُ
غزةُأوُعلى ُجنوبُلبنان ُ ،أعتقدُأنُالمناخاتُالحاليةُتخلوُمنُأيُإشاراتُقويةُإلىُإمكانُأنُتقدمُإسرائيلُعلىُ
هكذاُمغامراتُعسكريةُ،ألنُمنُشأنُذلكُاتآنُتحويلُمخاضاتُونتائجُالربيعُالعربيُإلىُوبالُعلىُإسرائيلُ.
ُ
عاطفُأبوُسيفُ:
ُ أريدُأنُأتحدثُعنُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالمرحلةُالراهنةُ،فقبلُالثوراتُالعربيةُدارُنقاشُكبيرُحولُهذاُ
الدورُوحولُإعادةُترميمهاُواصالحهاُ،لكنيُأعتقدُأنُماُقدُتفرزهُالمرحلةُالراهنةُمعتمداُعلىُمدىُتدخلُالعربُفيُ
المنطقةُبمعنىُتصديرُالسياسةُالخارجيةُ،سيمنحُجامعةُالدولُالعربيةُدوراُكبيراُفيُالمرحلةُالمقبلةُ.
فيما ُيتعلق ُبالملكيات ُالعربيةُ ،ال ُأعتقد ُأن ُما ُحدث ُفي ُأوروبا ُقد ُينطبق ُعلى ُالملكيات ُالعربيةُ ،فما ُحدث ُفيُ
المنطقة ُالعربية ُهو ُالعمل ُعلى ُحماية ُالملكيات ُلبعضها ُالبعضُ ،وهذا ُما ُيمكن ُاستنتاجه ُمما ُحدث ُفي ُالبحرينُ،
ومنُالحديثُعنُعضويةُكاملةُلخأردنُوالمغربُفيُمجلسُالتعاونُالخليجيُ.
ما ُأريد ُأن ُأختم ُبهُ ،هو ُأنه ُبغض ُالنظر ُعن ُماهية ُالتأثير ُالذي ُستتركه ُهذه ُالثورات ُالعربية ُعلى ُالقضيةُ
الفلسطينيةُ،سواءُأكانُسلباُأمُإيجاباُ،إالُأنُاألمرُ،كماُذكرتُسابقاُ،منوطُبالفلسطينيينُالذينُيحددون ُطبيعةُهذاُ
التأثير ُ ،وفيُالسياسةُالُيوجدُمصلحةُمطلقةُ،فأيُحدثُجميلُقدُينقلبُضدكُإذاُلمُتستخدمهُبطريقةُصحيحةُ،
وأخشىُماُأخشاهُأنُيتركُالفلسطينيونُوحيدينُفيُهذاُالسياقُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

الجلسةُالثانيةُ
المُصُالُحُةُُالفُلُسطُينيُةُُ
رئيساُالجلسةُ:

 الدكتور ُمجدي ُالمالكي ُ(رام ُاهلل)ُ :أستاذ ُعلم ُاالجتماع ُفيُ
جامعةُبيرزيتُ.
 األستاذُمحمدُحجازيُ(غزة)ُ:كاتبُوباحثُ.

المتحدثونُ:

 األستاذُمحمدُالمدنيُ.

ُ

 المهندسُإسماعيلُاألشقرُ.

ُ

 األستاذُطاللُعوكلُ.

ُ
ُ

الوطُنيُةُُ
الركُنُُاألُهُ ُُّمُفيُاإلستُُراتُيجيُةُُ ُ
الوحُدُةُُ ُُّ
اسُتُعُادُةُُ ُ
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ُ
األستاذُمحمدُالمدنيُ
ُعضوُاللجنةُالمركزيةُلحركةُفتحُ
ُ
ُ
ُالتطلعاتُالوطنيةُالفلسطينيةُدونُطي ُصفحة ُاالنقسام ُمرةُواحدةُوالىُ
الُيستقيمُالتفكير ُفيُبناء ُإستراتيجيةُتلبي
ٍ
يخطسُبعضناُأحياناُفيُتناولُالموضوعُ،عندُتفسيرُوتبريرُاالتجاهُإلىُالمصالحةُ،إذُيربطُماُبينُاستعادةُ
األبدُ.
ً

الوحدة ُالفلسطينية ُمن ُجهة ُوالحركة ُالسياسية ُالفلسطينية ُباتجاه ُاألمم ُالمتحدة ُمن ُجهة ُمقابلةُ ،وكأن ُالوحدةُ

الفلسطينيةُليستُسوىُإجراءُتكتيكيُفيُخدمةُهدفُأكبر.
فيُاعتقادناُإن ُالوحدةُالفلسطينيةُتمثلُهد ًفاُأسمىُوأعلى ُقامة ُمنُوظيفةُتكتيكيةُ.فاستعادةُالوحدة ُتعنيُاستعادةُ
لحمةُشعبناُوترابطهُ،وتعزيزُقدرتهُالكفاحيةُ،وانصهارُقواهُالحيةُجميعهاُفيُمعركةُالحريةُ،وتكريسُمفاهيمُالتعدديةُ
ُأيضا ُحياة ُسياسية ُمنظمة ُال ُاحتكام ُفيها ُلغير ُالدستور ُوالقانونُ،
والديمقراطية ُوالتداول ُالسلمي ُللسلطاتُ ،وتعني ً
والقدرةُعلىُتوفيرُمستوىُمتعادلُللتنميةُوتحقيقُالكفايةُوبناءُالمؤسساتُ.

ُواألكثرُ
ُأساسيا ُمن ُأركان ُاإلستراتيجية ُالمطلوبةُ ،بل ُربما ُهي ُالركن ُاألهم ُ
ُركنا
إن ُاستعادة ُالوحدة ُفي ُرأينا ُتمثل ً
ً
ُبعيدا ُعن ُأهدافنا ُالوطنية ُفي ُالحريةُ
ُحتما ُشوطًا ً
ضرورة ُوا ً
لحاحاُ ،وان ُأي ُتسويف ُفي ُتحقيق ُالمصالحة ُسيبعدنا ً
واالستقاللُ.

إنُاالنقسام ُلمُيتأسس ُ علىُخطأُهناُأوُهفوةُهناكُ،بلُجاءُنتيجةُاختالفُحادُفيُالرؤيةُوالتوجهاتُوالتحالفاتُ
اإلقليمية ُوالدوليةُ ،باإلضافة ُإلى ُعوامل ُمحلية ُأخرىُ ،مثل ُ :غياب ُثقافة ُالديمقراطيةُ ،ونقص ُالنضج ُالسياسيُ،
هذاُيعنيُأنُاستعادةُالوحدةُليستُأمراُيمكنُتحقيقهُبمراجعةُ
وسهولةُاالحتكامُإلىُالسالحُلحلُالمشكالتُالداخليةُ.
ً

بسيطةُأوُبقرارُعاجل ُ.فثمةُشروطُوظروفُالُبدُمنُتوفرهاُقبلُالتأكدُمنُأنُالمصالحةُتمضيُبخطىُثابتةُنحوُ
الوحدةُ.لقدُتحققتُاتآنُبعضُمنُهذهُالشروطُ،ونوجزهاُبماُيلي:
 .1الحراك ُالشعبي ُالشبابي ُالفلسطيني ُالذي ُأمسك ُبزمام ُالمبادرة ُوباشر ُضغوطًا ُمحسوسة ُعلى ُالفصائلُ
الفلسطينيةُ.
 .2التحوالتُالسريعةُفيُالعالمُالعربيُ،ماُيفرضُعلىُالقوىُالفلسطينيةُمراجعةُمواقفهاُوتحالفاتهاُفيُضوءُ
تلكُالتحوالت.
 .3ازديادُوزنُوتأثيرُالدورُالمصريُفيُالساحةُالعربية.
 .4المأزقُالحادُالذيُتواجههُعمليةُالسالمُفيُالمنطقةُنتيجةُالسياساتُالعنصريةُالمتهورةُلليمينُاإلسرائيلي.
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 .1تراجعُاإلدارةُاألميركيةُعنُتعهداتهاُللفلسطينيين.
اُمناسباُللشروعُفيُالمصالحةُ،والتقطتُالقاهرةُالفرصةُالسانحةُفدعتُالطرفين"ُ،فتح"ُ
اخ
لقدُهيأتُهذهُالشروطُمن ً
ً
و"حماس” ُ ،إلى ُاجتماع ُحاسم ُكانت ُنتيجته ُاالتفاق ُالذي ُتم ُالتوصل ُإليهُ ،ويجب ُأن ُنشير ُهنا ُإلى ُأن ُالمنا ُ

اإليجابيُوحدهُليسُكافياُإلتمامُهذهُالعمليةُالشاقةُ،بلُالُبدُمنُق ارراتُواضحةُواجراءاتُحاسمةُمنُكالُالطرفينُ.
ً

ماُلمُنضعُحساباتناُالتنظيميةُجانياُ،وماُلمُنفهمُأنُوحدتناُهيُالشرطُاألولُلقدرتناُعلىُالنهوضُبمهامناُالوطنيةُ،
ً
ُلرسم ُتوجهاتنا ُالسياسيةُ ،وما ُلم ُنعد ُترتيب ُأولوياتنا ُفي ُضوء ُالواقعُ
وما ُلم ُنتطلع ُإلى ُمصالحنا ُالوطنية ُكأساس ُ

اُومتأرجحاُوغيرُمؤكد.
المتبدلُأمامناُ،فإنُمصيرُالمصالحةُسيكونُغامض
ً
ً

اجهُاألخيرُفشالُ
ليسُبالضرورةُأنُيكونُمصيرُاتفاقُالمصالحةُ(اتفاقُالقاهرة)ُمشابهًاُلمصيرُاتفاقُمكةُ ،حيثُو
ً

ةُأيضاُاستعادةُالوحدةُالكاملةُواعادةُبناءُالنظامُالسياسيُالفلسطينيُالنموذجيُ.قدُيؤديُ
يعاُ،لكنُليسُبالضرور ً
ذر ً
االتفاقُالجديدُإلىُاستطالةُاللحظةُالراهنةُ،بمعنىُالحفاظُعلىُالمنا ُاإليجابيُدونُالمضيُفيُاإلجراءاتُالفعليةُ

المؤديةُللوحدةُ.
فإنهُيتعينُعليناُجميعاُأنُ
ولكيُالُتواجهُالمصالحةُمصيرُاتفاقُمكةُ،والُتعلقُفيُحالةُمنُالتأرجحُوعدمُاليقينُ،
ً

نعتبرُاستعادةُالوحدةُهدفًاُالُحيادُعنهُ،وأولويةُمتقدمةُعلىُماُعداهاُمنُأولوياتُ.الُيصنعُاالتفاقُمصيرهُبنفسهُ
بلُنحنُالذينُنصنعه ُ.ثمةُماُيمنحناُالكثيرُمنُاألملُوالكثيرُمنُالتفاؤلُ،فالرئيسُأعلنُتصميمهُ،قبلُأيامُ،علىُ
غيرُأنُهناكُأيضاُماُيكدرُ
زيارةُغزةُإلتمامُإجراءاتُالمصالحةُ،وثمةُتصريحاتُإيجابيةُمنُبعضُقادةُحماسُ.
ً
التفاؤل ُويضعف ُاألملُ ،فالتعثر ُعند ُأول ُاختبار ُمتعلق ُباختيار ُرئيس ُالحكومة ُالتوافقية ُيعني ُأنه ُما ُزال ُأمامناُ

الكثيرُمماُيجبُفعلهُقبلُاالطمئنانُعلىُمستقبلُهذاُاالتفاقُُ.
ُ
ُ
عواملُنجاحُاالتفاقُ


إنُمنُأهمُعواملُ إنجاحُهذاُاالتفاقُهوُإحاطتهُبااللتفافُالجماهيريُوالحزبيُ،ولذلكُكانتُ"فتح"ُ
حريصة ُعلى ُمشاركة ُكل ُفصائل ُالعمل ُالوطني ُفي ُجوالت ُالحوار ُالتي ُانعقدت ُفي ُالقاهرة ُبرعايةُ
مصرية ُجادة ُوحثيثة ُ .ويشكو ُالبعض ُاتآن ُمن ُتغييبه ُعن ُاالتفاق ُاألخيرُ ،وينسى ُالشاكي ُأن ُاتفاقُ
"فتح"ُو"حماس" ُقدُتمُعلىُأرضيةُالقواسمُالمشتركةُالتيُشاركُهوُنفسهُفيُإعدادهاُ.فيتطلبُاألمرُ
أحيانا ُالبعد ُعن ُالشكليات ُواالتجاه ُإلى ُتحقيق ُإنجاز ُسريعُ ،وفي ُسبيل ُذلك ُتجوز ُالتضحية ُببعضُ
ً
العناصر ُالمكملة ُاألخرى ُمثل ُالمشاهد ُاالحتفالية ُالتي ُتضم ُكل ُالقادة ُوالفصائلُ ،وهذا ُما ُاضطرتُ

القاهرة ُإلى ُفعله ُ .يجب ُبالضرورة ُأال ُيؤدي ُذلك ُإلى ُتأليب ُالفصائل ُعلى ُاالتفاق ُأو ُاستعداءُ
المصالحة.
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إضافة ُإلى ُااللتفاف ُالشعبي ُوالحزبي ُفقد ُتوفرت ُللمصالحة ُعناصر ُمهمة ُأخرى ُللنجاحُ ،إذ ُللمرةُ
األولى ُبعد ُاالنقسام ُيتم ُاالتفاق ُعلى ُالخطوط ُالعريضة ُللبرنامج ُالسياسي ُالذي ُتهتدي ُبه ُالقيادةُ
الفلسطينية ُ ،وكان ُمن ُالمشجع ُأن ُيصرح ُالسيد ُخالد ُمشعلُ ،في ُخطابه ُالترحيبي ُيوم ُالتوقيعُ ،بأنُ
اُإضافياُ.وهذاُيعنيُأنُبرنامجُ
يقُالسالمُعام
"حماس" ُتمنحُالرئيسُ"أبوُمازن" ُالثقةُللمضيُفيُطر
ً
ً
المصالحةُهوُبرنامجُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُنفسهُويقومُعلىُأسسُواضحةُومحددةُهي:
 التمسكُباألهدافُالثابتةُللشعبُالفلسطيني. المفاوضاتُوفقُشروطُومرجعياتُوجدولُزمنيُ. تعزيزُوتوسيعُالنضالُالجماهيريُضدُالجدارُواالستيطانُواالحتالل. التحركُعلىُالمستوىُالدوليُلعزلُإسرائيل. -المضيُفيُبناءُمؤسساتُالدولةُالفلسطينيةُ.

ُ
علىُعكسُماُكانُالبعضُيظنهُأوُيروجُلهُفقدُأثبتتُقيادةُ"فتح" ُ والمنظمةُتمسكهاُبأهدافهاُالوطنيةُحتىُعندماُ
واجهتُضغوطًاُالُمثيلُلهاُكيُتمضيُفيُطريقُالمفاوضاتُ.لقدُقالتُالقيادةُالفلسطينيةُكلمتهاُالواضحةُعندماُ
ائهاُوالُتمثلُسوىُفسحةُمنُالوقتُإلسرائيلُكيُتستمرُفيُ
تأكدُفيُيقينهاُأنهاُمفاوضاتُعبثيةُالُطائلُمنُور ُ
عربدتهاُوتحديهاُإلرادةُالمجتمعُالدوليُوالشرعيةُالدوليةُ.
ُعيبا ُفي ُبرنامجناُ ،لكن ُالرئيس ُعندما ُيبدي ُاستعدادهُ
قد ُيرى ُالبعض ُفي ُتمسك ُالرئيس ُ"أبو ُمازن" ُبالمفاوضات ً

للعودةُإلىُالمفاوضاتُفإنهُيربطُالعودةُبشروطُدقيقةُللغايةُ،فهيُيجبُأنُتنتهيُقبلُسبتمبرُمن ُالعام ُالجاريُ،
ويجب ُأن ُتتأسس ُعلى ُالعودة ُإلى ُحدود ُالعام ُ ُ 99ومبدأ ُدولتين ُلشعبينُ ،ويجب ُأن ُتمتنع ُإسرائيل ُخاللها ُعنُ
اإلجراءاتُاألحاديةُالمستفزةُالتيُتستهدفُإدامةُاالحتاللُوتوسيعُاالستيطانُوتهويدُالقدسُ.فدونُتلبيةُهذهُالشروطُ

جياُوفقُالخطوطُالتيُيحددهاُبرنامجناُالسياسيُ.
الُ
عودةُللتفاوضُبلُيجبُالمضيُفيُتحركناُداخلياُوخار ً
ً
ُ

ُيوميا ُمع ُاألحداثُ
طا ُعامة ُفقطُ ،وطالما ُأن ُالحركة ُالسياسية ُالنشطة ُتتطلب
طالما ُأن ُالبرنامج ُليس ُخطو ً
ً
ُتفاعال ً

والمبادراتُ ،فإن ُمن ُالمحتمل ُأن ُتنشأ ُخالفات ُبين ُأطراف ُالمصالحة ُحول ُهذه ُالقضية ُأو ُتلك ُمثل ُالموقف ُمنُ

نسيةُمثالُ،ولكيُالُتؤثرُمثلُهذهُالخالفاتُعلىُالمصالحةُفإنهُمنُالضروريُأنُنمنحُقيادتناُالثقةُوأنُ
المبادرةُالفر
ً
اجعاُعنُالموقفُالمعتمدُمنُاللجنةُ
نعطيهاُهام ًشاُمنُالمرونةُفيُالحركةُطالماُأنهُليسُفيُتلكُالحركةُماُيشكلُتر ً
التنفيذيةُللمنظمةُأوُعنُالخطوطُالعامةُلبرنامجهاُ.
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يقُالمصالحةُسيجعلُمنُتجاوزُالعقباتُالالحقةُأمراُأكثرُسهولةُ
نعتقدُجازمينُأنُتجاوزُالعقباتُاألولىُفيُطر
ً
نسبياُ .فاالتفاق ُعلى ُالحكومة ُورئيسها ُسيؤدي ُالحقًا ُإلى ُإحياء ُدور ُالمجلس ُالتشريعي ُوتشكيل ُاإلطار ُالقياديُ
ً

المؤقتُلمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُومعالجةُاألوضاعُاألمنيةُالناشئةُعنُاالنقسامُ.

إن ُمن ُالمستحيل ُقبول ُالوضع ُالقائم ُكما ُهوُ ،ألن ُقبوله ُيعني ُأن ُالمصالحة ُال ُتزيد ُعن ُكونها ُمصافحةُ ،لكنُ
الدخول ُفي ُتفاصيل ُاستعادة ُالوحدة ُعلى ُالصعيد ُاألمني ُوالمؤسسي ُوعلى ُصعيد ُالمنظمة ُدون ُاجتياز ُعقبةُ
اُومستبعداُ،ولذلكُجاءتُأجندةُالمصالحةُلتعطيُاألولويةُلتشكيلُحكومةُتوافقيةُتحضرُ
اُصعب
االنتخاباتُيبدوُأمر
ً
ً
ً
لالنتخاباتُالعامةُالرئاسيةُوالتشريعيةُوالمجلسُالوطني.

يجبُأالُننسىُالعدوُاألولُللمصالحةُأالُوهوُاالحتاللُ،فقدُكشرتُحكومةُاليمينُفيُإسرائيلُعنُأنيابهاُوأفصحتُ
عن ُعزمها ُتوجيه ُالعقوبات ُالجماعية ُضد ُالشعب ُالفلسطيني ُإذا ُما ُأتم ُمصالحته ُواستعاد ُوحدته ُالوطنيةُ .وقد ُالُ
يقف ُاالنتقام ُاإلسرائيلي ُعند ُوقف ُتحويل ُالعائدات ُالضريبية ُأو ُفرض ُاإلجراءات ُاألمنية ُالمشددة ُأو ُإعادة ُنصبُ
ودُأبعدُكثيراُتمليهاُسياسةُعنصريةُمتغطرسةُومنفلتةُمنُعقالهاُُ.
الحواجزُالعسكريةُ،وربماُيصلُإلىُحد
ً

منُالممكنُلقواتُاالحتالل ُأنُتعتقل ُأعضاءُالمجلسُالتشريعيُلتمنعُتفعيلهُ،ومنُالممكنُأنُتعرقل ُاالنتخاباتُ،

ويمكنُلهاُأيضاُأنُتعيدُاحتاللُمدنناُوقرانا ُ.هذاُأمرُمتوقعُعليناُأنُنعدُلهُالعدةُوأنُنحسبُلهُالحسابُمنُخاللُ
ً
اتناُالسياسيةُ،وعليناُثانياُأنُ
ماُهوُمتاحُلناُمنُإمكانياتُ،فعليناُأوًالُتعزيزُالحضورُالجماهيريُالفعالُلحمايةُخطو
ً
نحاولُجهدناُإحاطةُبرنامجناُبتأييدُوتعاطفُدوليُواسعُيمكنُتوظيفهُفيُتوجيهُالضغوطُعلىُإسرائيلُللكفُعنُ

سياساتُالعقابُالجماعيُضدُالشعبُالفلسطيني.
إن ُطريق ُالمصالحة ُوعر ُوصعب ُوشائك ُلكن ُال ُمناص ُمن ُاجتيازهُ ،وفي ُنهايته ُاستعادة ُللقوة ُواستعداد ُلمعركةُ
الحرية ُضدُاالحتالل ُ .نحنُمصممونُعلىُالمضيُفيُهذاُالطريقُإلىُالنهايةُ،ونرجو ُأنُيكون ُلدىُشريكنا ُفيُ
االتفاقُالتصميمُنفسهُحتىُنرفعُعنُشعبناُهذاُالكابوسُالجاثمُمنذُأربعُسنوات.

ُ
ُ
ُ
ُ

المُصُالُحُةُُالفُلُسُطُينيُةُ ..آفُاقُُوتُحدُياتُُ
ُ
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ُ

المهندسُإسماعيلُعبدُاللطيفُاألشقرُ
النائبُوالقياديُفيُحركةُالمقاومةُاإلسالميةُ-حماس

محتوياتُالمبحثُ:
 المصالحة الفلسطينية ..الجذورُواألسبابُالتيُأدتُإلىُوقوعُاالنقسام. جوالتُحوارُالقاهرةُ. أزمةُالتوقيعُومالحظاتُحماسُ. التوقيعُعلىُالمصالحةُ..العواملُواألسبابُ اتفاقُالمصالحةُوآلياتُالتطبيقُُ ثنائيةُحماسُوفتحُفيُجوالتُالحوارُُ. اتفاقُالمصالحةُوالبرنامجُالسياسيُ. اتفاقُالمصالحةُوالملفُاألمني. اتفاقُالمصالحةُواالحتاللُاإلسرائيلي. المصالحةُوالتحدياتُ. التوصياتُُ.ُ
ُ

المصالحةُالفلسطينيةُ
ُ
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الجذورُواألسبابُالتيُأدتُإلىُوقوعُاالنقسامُعلىُالساحةُالفلسطينيةُ:
يجمع ُأبناء ُشعبنا ُالفلسطيني ُبمختلف ُمشاربه ُوتالوينه ُالسياسية ُوالفكرية ُعلى ُأن ُالمصالحة ُالفلسطينية ُفريضةُ
شرعيةُوضرورةُوطنيةُ،وأنُاالنقسام ُ الذيُحصلُفيُالساحةُالفلسطينيةُكانتُلهُتبعاتُسلبيةُبالغةُالخطورةُعلىُ
القضيةُالفلسطينيةُعانىُمنهاُشعبناُلمدةُأربعةُأعوامُ.
لكنُهذاُاالنقسام ُ لمُيتمُبشكلُمفاجسُ،أوُيحدثُبينُعشيةُوضحاهاُ،بلُكانتُلهُأسبابُوجذورُلعلُأهمهاُوجودُ
برنامجين ُمختلفين ُعلى ُالساحة ُالفلسطينيةُ ،األولُ :برنامج ُالتسوية ُالسياسية ُوالمفاوضات ُالذي ُتتبناه ُحركة ُفتحُ
وفصائلُمنظمةُالتحريرُ،واتآخر ُ:برنامجُالمقاومةُوالجهادُالذيُتتبناهُحركةُحماسُوفصائلُالمقاومةُعلىُالساحةُ
الفلسطينيةُ.
إن ُمن ُنافلة ُالقول ُأن ُبداية ُهذا ُالشر ُومعالمه ُاألساسية ُكانت ُمنذُمؤتمر ُمدريد ُعام ُُ ،1771حيث ُبدا ُاالنقسامُ
أوضحُماُيكونُفيُالشارعُالفلسطينيُ،إذُكانُلكلُبرنامجُمؤيدوهُومعارضوهُ،ومنُهناُبدأُاالنقسام ُيتغلغلُفيُكلُ
مناحي ُالحياة ُالفلسطينية ُالسياسية ُواالقتصادية ُوالثقافيةُ ،وتعزز ُهذا ُاالنقسام ُباتفاق ُأوسلوُ ،وتقرير ُميتشلُ ،ووثيقةُ
ٍ
منُاقتتالُدام ُبينُالطرفينُحيثُكانُالحسمُالعسكريُ
تينتُ،وغيرهاُ،وبلغتُاألمورُذروتهاُفيماُحدثُعامُُ 2339
لحماسُبتاريخُُُ.2339ُ/9ُ/14
ماُمنُشكُأنُالفصائلُالفلسطينيةُعملتُعلىُإيجادُقواسمُمشتركةُعلىُالساحةُالفلسطينيةُعبرُلقاءاتُمختلفةُفيماُ
بينهاُفيُأكثرُمنُمرحلةُومفصلُزمنيُ،وتوجتُهذهُاللقاءاتُبلقاءُالقاهرةُعامُُ،2331وكذلكُوثيقةُالوفاقُالوطنيُ
ُ،مروراُباتفاقُالقاهرةُعامُُ،2337وهذاُماُيدللُعلىُوجودُ
(وثيقةُاألسرى)ُعامُُ،ُ،2339واتفاقُمكةُعامُ2339
ً

حالةُمنُالتعايش ُ بينُهذينُالبرنامجينُومحاولةُإليجادُقواسمُمشتركةُتحافظُعلىُالحدُاألدنىُمنُالعالقةُالقائمةُ
بينُالطرفينُ،وتكريسُصيغةُمشتركةُللحفاظُعلىُالحقوقُوالثوابتُالفلسطينيةُُ.

وأخي ارُ..توجُاتفاقُالقاهرةُالذيُبدأُالحوارُبهُعامُ ُ 2337بالتوقيعُعلىُاتفاقُالمصالحةُبتاريخُ2311/1/19مُفيُ
مصرُالشقيقةُبحضورُكافةُالفصائلُالفلسطينيةُ.
ُ
جوالتُحوارُالقاهرةُُ:2002-2002
بدايةُ،الُبدُمنُاإلشارةُإلىُفشلُالحوارُالذيُكانتُتقودهُمصرُفيُأواخرُعامُُ،2331والذيُكانُيتمحورُحولُ
تمديدُالتهدئةُبينُالفصائلُواالحتاللُالصهيونيُ،الذيُحاولتُمنُخاللهُالقيادةُالمصريةُالسابقةُتمريرُاتفاقُالتهدئةُ
بطريقة ُمذلة ُاستجلبت ُرفض ُحركة ُحماسُ ،فكان ُأنُتم ُاستغالل ُهذا ُاألمر ُاستغالال ُسيئا ُعبر ُوضع ُحد ُلحركةُ
حماسُ،وسحقهاُ،وقطعُرؤوسُقادتهاُ،وتحطيمُعظامهاُ،ووأدُمشروعُالمقاومةُالذيُتقودهُحماسُُ.
ولعل ُتصريح ُوزيرة ُالخارجية ُاالسرئيلية ُ"تسيفي ُليفني" ُ في ُلقائها ُالمشترك ُمع ُوزير ُالخارجية ُالمصري ُ"أحمد ُأبوُ
الغيط"ُفيُالقاهرةُع قبُلقائهاُبالرئيسُالمخلوعُحسنيُمباركُيومُالخميسُالذيُسبقُالعدوانُبيومينُ،كانُواضحاُ
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لجهة ُتأكيدها ُأن ُالوضع ُفي ُغزة ُسيتغيرُ ،وأن ُحماس ُمنظمة ُإرهابية ُيجب ُالقضاء ُعليهاُ ،وهذا ُما ُيؤشر ُإلى ُأنُ
القرار ُالصهيوني ُبالحرب ُعلى ُغزة ُكان ُق ار ار ُصهيونيا ُمدعوما ُبتواطىء ُدولي ُواقليمي ُومحلي ُلوأد ُالمقاومةُ
ومشروعهاُُ.
ولعل ُالفوضى ُالخالقة ُالتي ُابتدعتها ُوزيرة ُالخارجية ُاألميركية ُكوندالي از ُرايسُ ،والحصار ُالمالي ُواالقتصاديُ
والسياسيُالذيُقادتهُأميركاُواالحتاللُواالتحادُاألوروبيُوبعضُالدولُاإلقليميةُ،والفلتانُاألمنيُالذيُقادتهُاألجهزةُ
األمنية ُلتقويض ُتجربة ُالحكومتين ُالعاشرة ُوالحادية ُعشرةُ ،كل ُذلك ُلم ُيفت ُفي ُعضد ُوثبات ُحركة ُحماس ُإزاءُ
تمسكهاُبالقضاياُالوطنيةُ،ومنُهناُكانُقرارُ"الحربُوالعدوانُعلىُغزة"ُ.
شكلُذلكُالتجربةُاألصعبُواألكثرُم اررةُفيُمواجهةُحركةُحماسُالتيُتعددتُمحاوالتُالجميعُلفرضُشروطهمُ
عليهاُ ،واخضاعهاُ ،واالنتصار ُلمشروع ُالتسوية ُالفاشلُ ،والتستر ُعلى ُالعدوان ُاإلرهابي ُالصهيوني ُعلى ُغزة ُالذيُ
ارتكبتُفيهُإسرائيلُأبشعُجرائمُالحربُاإلنسانيةُوالبشريةُ،الذيُاستمرُعلىُمدارُُ 22يوماُ،وراحُضحيتهُأكثرُمنُ
 ُ1133شهيدُوأكثرُمنُستةُآالفُجريحُوآالفُالبيوتُوالمؤسساتُالمدمرةُُ.
كل ُذلك ُمما ُسبق ُلم ُينل ُمن ُصمود ُوثبات ُأهلنا ُفي ُقطاع ُغزة ُالذين ُسطروا ُأروع ُملحمة ُأسطورية ُفي ُالصمودُ
والتحديُ،حيثُخرجتُإسرائيلُمنُحربهاُخاليةُالوفاضُلمُتحققُهيُوكلُالمتحالفينُمعهاُأياُمنُأهدافُالحربُ
والعدوانُ،ماُشكلُأرضيةُمواتيةُلطرحُمشروعُالحوارُمرةُثا نيةُمنُقبلُمصرُعلىُاألطرافُالفلسطينيةُالمختلفةُ.
وإليمانُحركةُحماسُبأنُالحصارُوالفلتانُوالعدوانُوالتنكرُلحقهاُفيُأنُتكونُجزًءاُمنُالنظامُالسياسيُالفلسطينيُ،

لم ُينل ُمن ُعزيمتها ُواصرارها ُعلى ُالمحافظة ُعلى ُحقوق ُوثوابت ُشعبنا ُالفلسطينيُ ،وآثرت ُالحركة ُأن ُتذهب ُإلىُ
الحوارُمعُالفصائلُمرةُثانيةُرغمُمعرفتها ُبكلُالخلفياتُالتيُكانتُوراءُالمؤامرةُالكبرىُالتيُتعرضتُلهاُ،مقدمةُ
مصلحةُشعبناُالفلسطينيُعلىُمصالحهاُالحزبيةُفيُظلُقناعتهاُالراسخةُواعتقادهاُالجازمُأنُلغةُالحوارُ،والحوارُ
فقطُ،هيُاللغةُاألوحدُالتيُيجبُأنُتسودُبينُأبناءُوشرائحُالشعبُالفلسطينيُُ.
كانت ُجوالت ُالحوار ُقد ُبدأت ُفي ُالقاهرة ُفي ُشهر ُشباط ُعام ُُ 2337بدعوة ُمن ُالقيادة ُالمصرية ُلكل ُالفصائلُ
الفلسطينيةُللحوارُحولُخمسةُملفاتُ،هي ُ:منظمةُالتحريرُ،المصالحةُ،األمنُ،االنتخاباتُ،والحكومةُ.
في ُشهر ُمارس ُعام ُ ُ 2337بدأ ُالحوار ُالشامل ُحول ُالملفات ُالخمسةُ ،وذلك ُبمشاركة ُكل ُالفصائل ُالفلسطينيةُ
وبرعايةُمصريةُ،وخاللُعشرةُأيامُأنجزُالمتحاورونُمنُالفصائلُالفلسطينيةُاتفاقاُعلىُالعديدُمنُالملفاتُ،وشكلُ
الملفُالمتعلقُبالحكومةُالقضيةُاألبرزُواألصعبُإذُكانُالخالفُالجوهريُيكمنُفيُالتدخالتُالخارجيةُاألميركيةُ
الضاغطة ُباتجاه ُعدم ُالذهاب ُنحو ُمصالحة ُ وطنية ُوعدم ُتشكيل ُأي ُحكومة ُإال ُإذا ُوافقت ُحماس ُعلى ُشروطُ
الرباعيةُ.
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كانتُحركةُفتحُتطالبُحماسُبااللتزامُباالتفاقاتُالموقعةُمعُإسرائيلُ،أماُحماسُفكانُردهاُأنهاُتريدُتطبيقُماُتمُ
ُنظر ُإلرهاقُ
االتفاق ُعليه ُفي ُاتفاق ُمكة ُالذي ُينص ُعلى ُاحترام ُاالتفاقات ُوليس ُااللتزام ُبهاُ ،ثم ُتوقف ُالحوار ًا

المتحاورينُبوجودُأعدادُكبيرةُمنُالفصائلُ،ليستكملُمنُبعدُبينُالحركتينُبرعايةُمصريةُ.

استمرتُالحواراتُبينُالحركتينُعبرُجوالتُمتعددةُأدتُفيُنهايةُالمطافُإلىُاستكمالُبقيةُالملفاتُ،وتتلخصُفيُ
التوافقُعلىُملفُالمنظمةُوالمصالحةُواألمنُواالنتخاباتُ واستبدالُملفُالحكومةُبوجودُلجنةُمشتركةُتتولىُالتنسيقُ
بينُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُ،وعندماُدعيتُكالُالحركتينُإلىُالتوقيعُعلىُماُتمُالتوافقُعليهُفيُالقاهرةُصدمتُ
حركةُحماسُبإسقاطُعباراتُهامةُجداُتمُالتوافقُعليهاُبينُالحركتينُبرعايةُمصريةُ،مماُدعاُحركةُحماسُللطلبُ
منُالقيادةُالمصريةُبإدراجُماُتمُالتوافقُعليهُ،وهناُرفضتُالقيادةُالمصريةُتعديلُأيُشيءُعلىُالورقةُ،مماُدعاُ
حركةُحماسُ،بعدُرفضُالقيادةُالمصريةُهذهُالتعديالتُ،إلىُرفضُالتوقيعُعلىُالورقةُالمصريةُماُلمُيتمُإضافةُ
التعديالت ُعلى ُالورقةُ ،وهي ُتعديالت ُتعتبرها ُحماس ُجزءا ُمن ُاالتفاق ُحيث ُأسقطت ُبشكل ُمتعمد ُمن ُالقيادةُ
المصريةُآنذاكُُ.
الجديرُذكرهُأنُحركةُفتحُكانتُفيُتلكُاألثناءُقريبةُجداُمنُالقيادةُالمصريةُالسابقةُووقعتُعلىُالورقةُورفضتُ
إدراجُتعديالتُحماسُالمتفقُعليهاُسابقاُ.
ُ
أزمةُالتوقيعُومالحظاتُحماسُُ:
باتُواضحاُأنُالقي ادةُالمصريةُالسابقةُلمُتكنُتقفُعلىُمسافةُواحدةُبينُالطرفينُ،بلُكانتُتميلُكلُالميلُإلىُ
اضحاُمنُخاللُإسقاطُالقيادةُالمصريةُآنذاكُالمالحظاتُمنُالورقةُ،
جانبُحركةُفتحُومحمودُعباسُ،وكانُهذاُو ً
وهذاُماُيدللُعلىُأنهاُآنذاكُكانتُتعملُكلُجهدهاُإلبعادُحماسُعنُالنظامُالسياسيُواضعافهاُوافشالهاُومحاولةُ

الوقوفُإلىُجانبُحركةُفتحُ،وقدُتلخصتُتلكُالمالحظاتُفيُاتآتيُ:


منظمة ُالتحرير ُالفلسطينيةُ :أسقطت ُعبارة ُهامة ُكانت ُتتحدث ُعن ُأن ُق اررات ُاإلطار ُالقيادي ُلمنظمةُ
التحريرُالمؤقتُغيرُقابلةُللتعطيلُبصفتهاُإجماعاُوطنياُ.هذهُالعبارةُأفرغتُمنُمضمونهاُبحذفهاُلهذهُ
العبارةُوايجادُإطارُوهميُغيرُفاعلُ،وبالتاليُإفراغُاألمرُمنُمضمونه.



اللجنةُاألمنيةُالمشتركة ُ:أسقطتُكلمةُالتوافقُفيُتشكيلُاللجنةُاألمنيةُالعلياُ،والتيُكانُمنُمهامهاُرسمُ
السياسات ُاألمنية ُواعادة ُالبناء ُوالهيكلة ُبخصوص ُاألجهزة ُاألمنية ُفي ُالضفة ُالغربية ُوقطاع ُغزةُ ،حيثُ
حماسُكانتُتصرُعلىُأنُتشكيلُاللجنةُاألمنيةُالعلياُيجبُأنُيكونُبالتوافقُالوطنيُ،وحركةُفتحُترىُ
أنُتكونُمنُضباطُمهنيينُبالتوافقُ،ومعنىُذلكُاالنفرادُواستبعادُالفصائلُاألخرىُمنُتشكيلُهذهُاللجنةُ.



لجنةُاالنتخاباتُ:كانتُحركةُحماسُتصرُعلىُأنُاللجنةُالتيُتتولىُالتحضيرُلالنتخاباتُيجبُأنُتشكلُ
بالتوافقُفيُحينُكانتُفتحُتريدُأنُيتمُاألمرُبالتشاورُوليسُبالتوافقُوأنُيصدرُالرئيسُمرسوماُبهاُ.
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محكمةُاالنتخاباتُ:كانت ُ حماسُتصرُعلىُأنُمحكمةُاالنتخاباتُيجبُأنُتتشكلُمنُقضاةُنزيهينُيتمُ
التوافق ُعليهمُ ،في ُح ين ُأن ُفتح ُكانت ُتريد ُأن ُيصدر ُالرئيس ُمرسوما ُبها ُدون ُالتوافق ُمع ُالفصائلُ
الفلسطينيةُ.



تحديدُموعدُجديدُلالنتخاباتُ(الرئاسيةُ،التشريعيةُ,الوطني)ُفيُوقتُجديدُيتمُالتوافقُعليهُفصائليا.



وقدُرأتُحركةُحماسُفيُهذهُالقضاياُأساساُغيرُقابلُللتراجعُ،وأكدتُأنُحذفهاُمنُاالتفاقُيعنيُانتفاءُ
وجودُنيةُإلتمامُاتفاقُالمصالحةُبينُالطرفين.

ُ
التوقيعُعلىُالمصالحةُ..العواملُواألسبابُ:
ُ لعلُمنُأهمُاألسبابُالتيُأدتُإلىُتوقيعُاتفاقُالمصالحةُهوُتغييرُالنظامُالمصريُبعدُالحراكُالعربيُالذيُأدىُ
إلىُذهابُالرئيسُحسنيُمباركُ،إذُأنُذهابُالنظامُالمصريُالذيُكانُمسانداُلحركةُفتحُأثرُعلىُفتحُبشكلُكبيرُ
واضطرهاُإلىُإعادةُحساباتهاُومراجعةُمواقفهاُُ.
كما ُإن ُ وصول ُمبادرات ُالتسوية ُالسياسية ُإلى ُالحائطُ ،وانسداد ُجميع ُاتآفاق ُأمام ُأي ُحراك ُسياسيُ ،وخاصة ُبعدُ
الفشلُاألميركيُفيُرعايةُالتسويةُالسياسيةُوالتعنتُاإلسرائيليُ،أدىُإلىُبحثُأصحابُالتسويةُعنُخياراتُأخرىُ،
وهذاُهوُالسببُالثاني.
قدُأثرُسلباُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ،وأنُاألسبابُالتيُكانتُتقفُعائقاُ
أماُحركةُحماسُفهيُترىُأنُهذاُاالنقسامُ
ً
أماُتوقيعُاتفاقُالمصالحةُقدُتالشتُبموافقةُحركةُفتحُعلىُرزمةُمنُالقضاياُ،تلخصتُبالموافقةُعلىُإضافةُبندُ

(م.ت.ف) ُ لهاُ ،والموافقة ُعلى ُتشكيل ُاللجنة ُاألمنية ُالعلياُ ،ولجنة ُاالنتخابات ُومحكمة ُاالنتخابات ُبالتوافقُ ،ومدةُ
االنتخابات ُبعد ُعامُ ،وأيضا ُتشكيل ُحكومة ُبدال ُمن ُاللجنة ُالمشتركة ُوهذا ُما ُكانت ُتسعى ُإليه ُحركة ُحماس ُمنُ
تشكيلُحكومةُكفاءاتُتؤديُالمهامُالمتفقُعليهاُفيُفترةُزمنيةُمدتهاُعامُ،ثمُاإلفراجُعنُالمعتقلينُالسياسيينُ،وكلُ
هذهُاألسبابُهيأتُاألجواءُوجعلتُحماسُتذهبُللتوقيعُفوراُ،وهذاُهوُالسببُالثالث.
أما ُالسبب ُالرابع ُفهو ُضغط ُالشارع ُالفلسطيني ُعلى ُكال ُالحركتين ُبإنهاء ُاالنقسام ُواالستفادة ُمن ُالحراك ُالعربيُ
والتغيراتُاإلستراتيجيةُبذهابُأنظمةُدكتاتوريةُأساءتُللقضيةُالفلسطينيةُإساءةُبالغةُوكسبُهذاُالتعاطفُالعربيُ
ُوالجماهيريُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ.
أماُالسببُالخامسُفيكمنُفيُاتآثار ُالسلبيةُالسيئةُلالنقسامُوالتيُأثرتُعلىُتركيبةُالمجتمعُالفلسطينيُ،وخاصةُ
التركيبة ُالمجتمعية ُالتي ُدفعت ُكل ُالوطنيين ُمن ُكال ُالحركتين ُوالفصائل ُوالمستقلين ُوأصحاب ُالرأي ُإلى ُالضغطُ
باتجاهُوقفُاتآثارُ السلبيةُاالمؤثرةُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُبالذهابُإلىُالمصالحةُالفلسطينيةُُ.
ُ
اتفاقُالمصالحةُوآلياتُالتطبيقُُ:
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لعلُفلسفةُتطبيقُاالتفاقُالتي ُتحدثُاتآنُفيُإطارُالحواراتُبينُالحركتينُتحدثُبالتواليُ،وتتلخصُفي ُأنُيتمُ
تشكيلُحكومةُكفاءاتُبالتوافقُالوطنيُوبعدُأسبوعينُيصدرُالرئيسُمرسوماُخاصاُبهاُ،وبعدُأسبوعينُيتمُتفعيلُ
المجلسُالتشريعيُالفلسطينيُ،وفيُخاللُشهرُتعرضُالحكومةُعلىُالمجلسُالتشريعيُلنيلُالثقةُ،ثمُبعدُأسبوعينُ
يجتمع ُاإلطار ُالقيادي ُلمنظمة ُالتحريرُ ،وبعد ُذلك ُيتم ُتشكيل ُاللجان ُالمتعلقة ُباللجان ُاألمنية ُواالنتخابات ُولجانُ
اإلصالحُ.
أماُفلسفتيُكمتابعُلهذاُالشأنُ،فإننيُأرىُأنُاألفضلُهوُتطبيقُبنودُاتفاقُالمصالحةُبالتوازيُ،وعلىُالشكلُاتآتيُ:
أوالُ:أساسياتُالمصالحةُُ:
البدُمنُاجتماعُاإلطارُالقياديُلمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،الذيُتتلخصُمهامهُفيُُ:


وضعُاألسسُواتآلياتُللمجلسُالوطنيُالفلسطينيُ.



معالجةُالقضاياُالمصيريةُفيُالشأنُالسياسيُوالوطنيُواتخاذُالق ارراتُبشأنهاُبالتوافقُ.



متابعةُتنفيذُ الق ارراتُالمنبثقةُعنُالحوارُ،بحيثُينعقدُاالجتماعُاألولُلهذاُاإلطارُفيُالقاهرةُلبحثُآلياتُ
عملهُ.

ثانيا ُ:تشكيلُالحكومةُالفلسطينيةُمنُكفاءاتُ،وتتلخصُمهامهاُباآلتيُ:
ُ-1تهيئةُاألجواءُإلجراءُاالنتخاباتُالرئاسيةُوالتشريعيةُوالمجلسُالوطنيُالفلسطينيُ.
ُ-2اإلشرافُعلىُ معالجةُقضاياُالمصالحةُالداخليةُالفلسطينيةُالناتجةُعنُحالةُاالنقسامُ.
ُ-3متابعةُعملياتُإعادةُإعمارُقطاعُغزةُوانهاءُالحصارُ.
ُ-4متابعةُتنفيذُماُوردُفيُاتفاقيةُالوفاقُالوطنيُالفلسطينيُ.
ُ-1معالجةُالقضاياُالمدنيةُوالمشاكلُاإلداريةُالناجمةُعنُاالنقسامُ.
ُ-9توحيدُم ُؤسساتُالسلطةُالوطنيةُفيُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُوالقدسُ.
ُ-9تسويةُأوضاعُالجمعياتُوالمؤسساتُاألهليةُوالخيريةُ.
ثالثا ُ:تفعيلُالمجلسُالتشريعيُفيُالضفةُوالقطاعُ،وتتلخصُمهامهُفيُُ:


منح ُالثقة ُللحكومة ُوالرقابة ُعليهاُ ،وحل ُاإلشكاليات ُالتي ُتتعلق ُبالمراسيم ُالتي ُصدرت ُمن ُالرئيس ُوالقوانين ُالتيُ
صدرتُمنُالمجلسُالتشريعيُخاللُفترةُاالنقسام.
رابعاُ:ملفُالمعتقلينُالسياسيينُ.
بحيثُيتمُإغالقُهذاُالملفُواإلفراجُعنُالمعتقلينُالسياسيينُ.
وفيُاعتقاديُفإنُهذهُالقضاياُاألساسيةُاألربعةُلوُتمُإنجازهاُوالعملُبهاُبشكلُمتو ٍاز ُلكانُذلكُأفضلُبعيداُعنُ
اتآليةُالراهنةُالتيُتبحثُفيهاُبشكلُمتو ٍ
الُ،ألنُاالعتمادُعلىُمبدأُالتواليُيعطلُتفعيلُهذهُاألساسياتُاألربعةُُ.
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أما ُالنقاط ُاألخرى ُالفرعية ُالتي ُيتطلب ُاستكمال ُتطبيقهاُ ،مثلُ :تشكيل ُاللجنة ُاألمنيةُ ،ولجنة ُاالنتخاباتُ ،وتشكيلُ
لجانُاإلصالحُالمجتمعيةُبالتوافق؛ ُ كلُهذهُالقضاياُالفرعيةُعلىُأهميتهاُيمكنُأنُتكونُبالتوازيُ،ومنُثمُيستكملُ
بحثُالقضاياُاألساسيةُ،وهناُتكونُالمصالحةُقدُطبقتُبكاملهاُُ.
وفيُاعتقاديُفإنُالمصالحةُإذاُماُطبقتُوفقُاتآليةُالتيُطرحتهاُ"التوازي"ُ فإنناُسنتالفىُماُحدثُمنُالفشلُالذريعُ
منُتطبيق ُاتفاقُمكةُ،حيثُأن ُحركةُفتحُقدُأخذتُبنداُواحداُ،وهوُتشكيلُحكومةُالوحدةُالوطنيةُ،وتركت ُبقيةُ
القضاياُالهامةُالتيُكانُمنُالمفترضُتفعيلهاُمعُوجودُحكومةُالوحدةُالوطنية.
ُ
ثنائيةُحماسُوفتحُفيُجوالتُالحوارُُ:
ُمشروعا ُمن ُهذهُ
ما ُمن ُشك ُأن ُحركتي ُحماس ُوفتح ُهما ُمن ُأكبر ُالفصائل ُالفلسطينيةُ ،وأن ُكل ُفصيل ُيقود
ً

المشاريعُ ،ففتح ُتقود ُمشروع ُالتسوية ُالسياسيةُ ،وحماس ُتقود ُمشروع ُالجهاد ُوالمقاومة ُوالممانعة ُعلى ُالساحةُ

الفلسطينيةُ،أماُبقيةُالفصائلُعلىُمكانتهاُواحترامهاُفهيُتتوزعُبينُالبرنامجينُ،لذلكُنالحظُأنُتفردُكالُالحركتينُ
فيُالنقاشاتُالثنائيةُفيُاالتفاقاتُالتيُتحصلُعلىُالساحةُالفلسطينيةُ،ومنُثمُإشراكُالفصائلُومؤسساتُالمجتمعُ
المدنيُوالمستقلينُوغيرهمُيأتيُفيُالسياقُالطبيعيُ،ولوُفرضناُأنُأحدُالفصيلينُالكبيرينُلمُيوافقُعلىُأيُقضيةُ
فمعنىُذلكُأنُموافقةُبقيةُالفصائلُاألخرىُستكونُناقصة ُ،وخاصةُأنُاتآليةُالتيُيتمُالتعاملُفيهاُبين ُالفصائلُ
الفلسطينية ُال ُتقوم ُعلى ُالنظام ُالديمقراطي ُبإعطاء ُاألغلبية ُحقها ُفي ُالتفرد ُبالقرارُ ،لكن ُالحاصل ُهو ُالتوافق ُبينُ
مكونات ُالمجتمع ُالفل سطيني ُعلى ُكل ُقضيةُ ،ولعل ُالنظام ُالفلسطيني ُيتميز ُبخصوصيته ُفي ُاستخدام ُآلية ُالتوافقُ
الوطني ُفي ُاتخاذ ُق ارراتهُ ،علما ُبأن ُالتوافق ُالوطني ُكان ُمقدما ُعلى ُالقانون ُاألساسي ُوعلى ُالعديد ُمن ُالقوانينُ
الموجودةُفيُالسلطةُالفلسطينية.
ُ
االتفاقُوالبرنامجُالسياسيُ:
لعلُالبرنامجُا لسياسيُواالختالفُبينُالمشروعينُعلىُالساحةُالفلسطينيةُكانُالسببُالرئيسُفيُعدمُاالتفاقُعلىُ
البرنامجُالسياسيُ،والُشكُأنُالجميعُبحثُوالُيزالُعنُقواسمُمشتركةُلكالُالبرنامجينُ،وتكمنُنقطةُالحسمُفيُهذاُ
ُوالمجلس ُالوطني ُالجديد ُالذي ُستكون ُمن ُمهامهُ
األمر ُفي ُمرحلة ُما ُبعد ُإجراء ُاالنتخابات ُالتشريعيةُ ،والرئاسيةُ ،
وضعُبرنامجُسياسيُللشعبُالفلسطينيُ،وايجادُميثاقُلمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،وستكونُمنُأولىُأولوياتهُ"أيُ
المجلسُالوطنيُالفلسطيني"ُالتوافقُعلىُبرنامجُسياسيُجديدُللشعبُالفلسطينيُ.
ُ
المصالحةُ..والملفُاألمنيُ:
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المصالحةُاألخيرُ،نظراُلخأسبابُالحقيقيةُالتيُ
يعتبرُالملفُاألمنيُأكثرُالملفاتُصعوبةُالتيُواجهتُاتفاقيُمكةُو
ً
أدتُإلىُوجودُهذهُاألجهزةُوخلفياتُنشأتهاُ،حيثُأنُاألجهزةُاألمنيةُارتبطُوجودهاُفيُإطارُنشأةُوتأسيسُالسلطةُ
الفلسطينية ُبالبروتوكوالت ُواالتفاقيات ُاألمنيةُ ،السرية ُوالعلني ةُ ،للمحافظة ُعلى ُاألمن ُوضمان ُالهدوء ُواالستقرارُ
ومالحقةُالمقاومةُالفلسطينيةُوكسرُشوكتهاُومنعهاُمنُمهاجمةُالمستوطنينُوقواتُاالحتالل؛ُماُجعلُالسلطةُبرمتهاُ
سلطةُوظيفيةُهمهاُاألولُواألخيرُهوُالمحافظةُعلىُأمنُواستقرارُدولةُاالحتاللُالصهيونيُ.
ُوكانُالخطأُاألكبرُعندماُلمُيتمُالتطرقُبشكلُمفصلُللملفُاألمنيُفيُاتفاقُمكةُ،وكيفُاستغلتُاألجهزةُاألمنيةُ
للعب ُدور ُخطير ُجدا ُفي ُتقويض ُالوضع ُاألمني ُفي ُمناطق ُالسلطةُ ،وفي ُإشاعة ُالفلتان ُاألمني ُالذي ُعانى ُمنهُ
ُواإلقليميةُ ،ووصل ُاألمر ُبهذهُ
شعبنا ُمعاناة ُكبيرةُ ،حتى ُأصبحت ُهذه ُاألجهزة ُأداة ُفي ُأيدي ُاالستخبارات ُالدولية ُ
األجهزةُلدرجةُعاليةُمنُالتنسيقُوالتعاونُاألمنيُمعُاالحتاللُ،ماُشككُفيُجدوىُوجودُهذهُاألجهزةُوطنياُ،لذلكُ
كانت ُاألصوات ُتعلو ُقبل ُوجود ُحماس ُفي ُالسلطة ُبإعادة ُبناء ُوهيكلة ُوتصحيح ُهذه ُاألجهزة ُوتصحيح ُعقيدتهاُ
األمنيةُ ،وبذلك ُاستغلت ُهذه ُاألجهزة ُفي ُتفجير ُاتفاق ُمكةُ ،وفي ُوأد ُهذا ُاالتفاق ُفي ُمهدهُ ،ولعل ُهذا ُهو ُالسببُ
األساسُوالرئيسُفيُحدوثُالحسمُالعسكريُالذيُقامتُبهُحركةُحماسُ،والذيُأدىُإلىُوقوعُاالنقسامُالذيُنتحدثُ
عنهُ.
لذلكُحرصتُحركةُحماسُوكلُالفصائلُالفلسطينيةُعلىُالتفصيلُفيُهذاُالملفُوتناولُالعديدُمنُجوانبهُ،وكانُ
التوافقُعلىُتشكيلُاللجنةُاألمنيةُالعلياُمنُالفصائلُبالتوافق ُحتىُتستطيعُهذهُاللجنةُالعليا ُأنُتعيدُبناءُوهيكلةُ
األجهزةُاألمنيةُعلىُأسسُوعقيدةُوطنيةُسليمةُ.
ُويعلم ُالجميع ُبأن ُاالنقسام ُ أفرز ُوضعين ُأمنيين ُفي ُالضفة ُالغربية ُوقطاع ُغزةُ ،في ُحين ُأن ُاألجهزة ُاألمنية ُفيُ
قطاعُغزةُتعتبرُنفسهاُأجهزةُأمنيةُوطنيةُ،وعقيدتهاُعقيدةُوطنيةُ،وتحافظُعلىُأمنُواستقرارُالبلدُ،وتحافظُعلىُ
الجبهةُالداخليةُفي ُغزةُ،وتنسجمُمعُالمقاومةُالفلسطينيةُوتتكاملُمعهاُوتحميُظهرهاُ،وتعملُعلىُإيجادُأرضيةُ
صلبةُللمقاومةُتقفُعليهاُ،فيم اُالمقاومةُتقومُبدورُالتصديُللعدوانُالصهيونيُوالدفاعُعنُالشعبُالفلسطينيُ،أيُ
أنُهنالكُتكاملُبينُاألجهزةُاألمنيةُوالمقاومةُ،وهذاُماُأكدتُعليهُالورقةُالمصريةُمنُأنناُنعيشُفيُمرحلةُتحررُ
وطنيُوأنُاألجهزةُاألمنيةُمطلوبُمنهاُاحترامُالمقاومةُ.
أماُالوضعُفيُالضفةُفب قيُعلىُحالهُمنُاالستمرارُفيُالتنسيقُوالتعاونُاألمنيُوحراسةُالمستوطنينُوتبادلُاألدوارُ
مع ُاالحتالل ُفي ُمالحقة ُالمقاومةُ ،وهذا ُما ُأكدت ُعلى ُرفضه ُالورقة ُالمصرية ُمن ُأن ُالتخابر ُأو ُالتعاون ُمعُ
االحتاللُضدُالمقاومةُأوُالشعبُالفلسطينيُخيانةُكبرىُيعاقبُعليهاُالقانونُُ.
ُوبالتاليُفإنُإعادةُبناءُوهيكلةُوتوحيدُاألجهزةُاألمنيةُعلىُأسسُوطنيةُسوفُتستغرقُوقتاُمنُالزمنُللوصولُإلىُ
أجهزةُأمنيةُوطنيةُيمكنُأنُيرضىُعنهاُالشعبُالفلسطينيُ،وتكونُخادماُلهُ،ومتكاملةُمعُالمقاومةُالفلسطينيةُالتيُ
تدافعُعنُالشعبُالفلسطينيُ،خاصةُوأنناُماُزلناُنعيشُفيُمرحلةُتحررُوطنيُباعترافُالجميعُُ.
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ُ
اتفاقُالمصالحةُواالحتاللُاإلسرائيليُ:
لعل ُالحالة ُالفلسطينية ُهي ُمن ُالحاالت ُالنادرة ُفي ُإطار ُتجارب ُالشعوب ُالتي ُخضعت ُلالحتاللُ ،فقد ُنشأت ُفيهاُ
سلطةُوطنيةُفيُظلُاحتاللُصهيونيُإرهابيُواجراميُيريدُاستئصالُالشعبُالفلسطينيُوالقضاءُعليهُقضاءُمبرماُ،
ولذلكُليسُمستغرًباُأنُيقومُالعدوُالصهيونيُبعرقلةُأيُتوافقُبينُأبناءُالشعبُالفلسطينيُ،ألنُالسياسةُالعلياُأليُ

احتاللُفيُالعالمُهيُقانونُ"فرقُتسد" ُ،ومنُهناُفإنناُنتوقعُأنُيقومُاالحتاللُبإجراءاتُإلفشالُالمصالحةُوتقويضهاُ
بلُوالتأليبُعليهاُبا ستخدامُأدواتهُالمختلفةُمنُالطابورُالخامسُوالمستفيدينُمنُاالحتاللُوحلفائهُفيُأميركاُوأوروباُ
إلضعافُالشعبُالفلسطينيُوجعلهُمفتتاُوضعيفاُ.
ومنُالبديهيُأنُاالحتاللُعندماُوافقُعلى ُإجراءُاالنتخابات ُالديمقراطيةُللمجلسُالتشريعيُ،لمُيكنُذلك ُحباُفيُ
الشعبُالفلسطينيُولي سُرغبةُفيُأنُيمارسُالشعبُالفلسطينيُحقوقهُالديمقراطيةُ،بلُكانُوراءُذلكُأهدافُمنهاُ
جلبُحركةُحماسُللسلطةُوتدجينهاُكأقليةُضعيفةُالُتأثيرُلهاُعلىُالسياسةُالفلسطينيةُ،ولماُكانتُالنتائجُعكسُماُ
يخططُويفكرُلهُاالحتاللُشن ُعمليةُممنهجةُتمثلتُفي ُاعتقالُرئاسةُالمجلس ُالتشريعيُوأكثرُمن ُُ 41نائباُمنُ
كتلة ُالتغيير ُواإلصالح ُفي ُالضفة ُلشل ُعمل ُالمجلس ُالتشريعيُ ،واحداث ُتغييرات ُسياسية ُعلى ُخارطة ُاألغلبيةُ
يعيُ،وهذهُالسياسةُتتطلبُمنُالكلُالوطنيُموقفاُوطنياُيقومُعلىُاستخدامُنظريةُالفقهُ
واألقليةُفيُالمجلسُالتشر
ً
المقاومُواستحداثُقوانينُوق ارراتُتحميُمؤسساتُالسلطةُ،سواءُكانتُالمجلسُالتشريعيُباستحداثُالتوكيالتُعنُ
افقُعليهاُوطنياُ،أوُالوزراءُعلىُصعيدُالحكومةُ،وبالتاليُنستطيعُ
النائبُالمختطفُليبقىُموجوداُبطرقُيمكنُالتو
ً
ككلُوطنيُفلسطينيُأنُنبتدعُمنُاألمورُماُيحميُالشعبُالفلسطينيُووجودهُعلىُأرضهُُ.

ُ
المصالحةُوالتحدياتُ:
لعلُأبرزُالتحدياتُالتيُتواجهُتنفيذُاتفاقُالمصالحةُالفلسطينيةُهوُاالحتاللُ،وأذنابهُ،والمتضررونُمنُالمصالحةُ،
واإلدارةُاألميركيةُوبعضُالدولُالتيُتدورُفيُفلكها.
فإسرائيلُترىُفيُوحدةُالشعبُالفلسطينيُبكافةُمكوناتهُخطراُوجودياُعلىُكيانهاُالمصطنعُ،لذلكُيعملُكلُهؤالءُ
علىُإضعافُالشعبُالفلسطينيُوجعلهُشعباُمتشرذماُضائعاُتائهاُ،الُيستطيعُأنُيدافعُعنُنفسهُأوُيقررُمصيرهُ،
متصارًعا ُفيما ُبينهُ ،كي ُيسهل ُعلى ُاالحتاللُ ،العدو ُاألوحد ُلشعبناُ ،السيطرة ُوالتحكم ُفي ُمصيره ُوطمس ُحقوقهُ

الوطنية.

 االنتقائيةُ:ولعلُ االنتقائيةُفيُتنفيذُبنودُدونُاألخرىُفيُإطارُالتوافقاتُبينُالفصائلُكانُلهاُأثراُسلبياُكبيراُعلىُتطبيقهاُ ،فمثال ُفي ُاتفاق ُالقاهرة ُ(مارس ُ ُ )2331أخذ ُالبعض ُمن ُاالتفاق ُموافقة ُحركة ُحماس ُعلى ُالتهدئةُ
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واالنتخاباتُ،أماُبقيةُالبنودُاألخرىُفلمُيطبقُمنهاُأيُبندُحتىُهذاُاليومُ،مثلُإعادةُبناءُوهيكلةُمنظمةُالتحريرُ
الفلسطينيةُوغيرها.


ومثالُآخرُ،وثيقةُالوفاقُالوطنيُ"األسرى"ُعامُُ 2339التيُروجُلهاُالرئيسُبلُوهددُبالنزولُللشارعُلعملُاستفتاءُ
عليهاُ،إذُبعدُأنُتوافقتُعليهاُالفصائلُووقعُعليهاُالجميعُلمُيطبقُأيُبندُمنُبنودهاُ.



اتفاقُمكةُعامُ ُ:2339ماُحدثُفيُاتفاقُمكةُهوُأنُالرئيسُعباسُأخذُمنُحماسُالموافقةُعلىُتشكيلُحكومةُ
وحدةُوطنيةُفيُحينُلمُيتمُتطبيقُأيُمنُالبنود ُاألخرىُمنُإعادةُبناءُوهيكلةُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُوبنودُ
أخرىُ،والخشيةُأنُيحدثُفيُاتفاقُالوفاقُالوطنيُ"الورقةُالمصريةُُ "2337ماُحدثُفيُسابقاتهاُمنُتطبيقُبنودُ
وتركُبنودُأخرىُ.
 التنسيقُاألمني ُ:لعلُمنُأخطرُالقضاياُالتيُتواجهُالسلطةُالفلسطينيةُهوُتبعيةُاألجهزةُاألمنيةُفيُالضفةُلالحتاللُوارتهانهاُلسياساتهُوسياساتُالدولُالداعمةُلهذهُاألجهزةُ،ماُيجعلُالقرارُاألمنيُلهذهُاألجهزةُفيُأيدُغيرُفلسطينيةُ
وغيرُأمينةُعلىُالشأنُالفلسطينيُ،وهوُماُقدُيستخدمهُالعدوُالصهيونيُفيُاالنقالبُعلىُالتوافقاتُالوطنيةُعبرُ
ُاألمنيةُعلىُإتيانُممارساتُغيرُمحسوبةُوطنياُمثل ُالقيامُبحمالتُاعتقالُسياسيةُ،أوُمالحقةُ
تحريضُاألجهزة
ً
المقاومينُماُقدُيوترُاألجواءُويجعلُالمصالحةُدرباُمنُالمستحيلُ.

 المال ُالسياسيُ :من ُالمعروف ُأن ُالدول ُالمانحة ُتدعم ُالسلطة ُالفلسطينية ُدعما ُليس ُبر ًيئاُ ،فأموالها ُذات ُأهدافُسياسيةُتهدفُللنيلُمنُحقوقُوثوابتُالشعبُالفلسطينيُ،وتبدىُذلكُواضحاُمنُخاللُالتصريحاتُالعلنيةُللدولُ
المانحةُ،وخاصةُاألوروبيينُ،بقطعُالمساعداتُالتيُارتبطُبهاُالشعبُالفلسطينيُبراتبهُولقمةُعيشهُوباقتصادهُ،فهذهُ
الدولُتهددُالسلطةُإذاُماُاتخذتُق ارراتُوطنيةُمعينةُأوُأوقفتُالتنسيقُاألمنيُأوُتصالحتُفيماُبينهاُأوُاستنكفتُ
عنُالذهابُإلىُالمفاوضاتُالعبثيةُأوُغيرُذلكُ،ومنُهناُفإنُهناكُخشيةُمنُاستخدامُوتوظيفُالمالُالسياسيُ
كسيفُمسلطُعلىُرقبةُالسلطةُوجميعُفئاتُالشعبُالفلسطينيُ.
 التفردُبالقرارُالسياسيُ:لعلُوجودُبرنامجينُعلىُالساحةُالفلسطينية"ُ:برنامجُالتسويةُوالمفاوضات"ُو"برنامجُالجهادُوالمقاومة" ُ،يتطلبُمنُكالُأصحابُالمشروعينُأنُيتوافقا ُعلى ُرؤيةُإستراتيجيةُووطنيةُتضبط ُحالةُالمفاوضاتُ،
منُحيثُالتفاوضُالمسموحُبهُوالتفاوضُغير ُالمسموحُبهُ،والتوافقُعلىُأشكال ُوتكتيكاتُالمقاومةُ،خاصةُوأنناُ
نعيش ُفي ُظل ُاحتالل ُصهيونيُ ،وأن ُيسعيا ُإلى ُتشكيل ُبرنامج ُإجماع ُوطني ُيشكل ُقاسما ُمشتركا ُبين ُهذينُ
البرنامجينُ.
ُ
التوصياتُ:
 .1إشاعة ُأجوا ء ُالحياة ُالديمقراطية ُوتحقيق ُالحريات ُلجميع ُأبناء ُالشعب ُوكافة ُألوانه ُوأطيافهُ ،والمحافظة ُعلى ُهذهُ
الحقوقُكحقوقُثابتةُبغيرُمنةُمنُأحدُ،واحترامُالرأيُوالرأيُاتآخرُ،واشاعةُجوُالتسامحُوالتغافرُوحلُاإلشكالياتُ
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جراء ُاالنقسام ُ ،ودفع ُالحقوق ُألصحابها ُواإليمان ُبسيادة ُالتداول ُالسلمي ُللسلطةُ ،وعدم ُالتفرد ُبالق اررات ُالوطنيةُ،
واعتبارُاالنتخاباتُهيُالوسيلةُاألفضلُلتمثيلُشعبناُالفلسطينيُوالتحدثُباسمهُواحترامُنتائجهاُمهماُكانت.
 .2ضرورةُاإليمانُباتآخرُوالمشاركةُوالشراكةُفيُجميعُمؤسساتُالسلطةُ والمنظمةُالسياسيةُواألمنيةُوالعسكريةُوالثقافيةُ
وعدم ُالتفرد ُبها ُبأي ُحال ُمن ُاألحوالُ ،ألن ُأي ُنظام ُال ُيقوم ُعلى ُأساس ُالمشاركة ُوالشراكة ُفإنه ُسيفضي ُإلىُ
تجاذباتُوعنفُسياسيُبينُأبناءُالشعبُالواحدُ.
 .3التأكيد ُعلى ُتهيئة ُاألجواء ُوالعمل ُعلى ُتذليل ُالصعاب ُأيا ُكانت ُإلجراء ُاالنتخابات ُفي ُمواعيدها ُفي ُالمؤسساتُ
والنقابات ُوالبلديات ُوالتشريعي ُوالرئاسة ُوالمجلس ُالوطني ُواحترام ُنتائجهاُ ،واحترام ُالديمقراطية ُالفلسطينية ُونتائجهاُ
اُوطنياُغيرُقابلُللتعطيلُأوُ
وعدمُالسماحُأليُكانُبالتدخلُفيُالشأنُالفلسطينيُالداخليُواعتبارُهذاُالقرارُقرًار
ً

المساومةُُ.

 .4احترام ُالقوانين ُوالنظام ُاألساسي ُللسلطة ُالفلسطينية ُوالعمل ُعلى ُعدم ُتعارض ُالتوافقات ُالوطنية ُمع ُهذه ُالقوانينُ،
فمثال ُالُيجوزُأنُتمارسُالحكومةُعملهاُقبلُأنُتأخذُثقةُالمجلسُالتشريعيُ،أوُأنُتجرىُاالنتخاباتُدونُتعديلُ
ً
قانونُاالنتخاباتُفيُالمجلسُالتشريعيُحتىُنستطيعُأنُنبنيُمؤسساتُعلىُأسسُصحيحةُ.
 .1اإلسراعُفيُتشكيلُاللجانُالمجتمعيةُلحلُتبعاتُاالنقسام ُالفلسطينيُودفعُلحقوقُوالمستحقاتُألصحابها"ُ،الدياتُ،
التعويضات"ُلخأشخاصُواألفرادُوالبيوتُوالمؤسساتُ.
 .9فتح ُجميع ُالمؤسسات ُالمغلقة ُمن ُجمعيات ُوغيرها ُالتي ُأغلقت ُجراء ُاالنقسام ُوالسماح ُلها ُبالعمل ُوفق ُالقانونُ
الفلسطينيُ.
 .9إغالقُملفُاالعتقالُالسياسيُوالىُاألبدُ،واإلفراجُعنُكلُالمعتقلينُالسياسيينُوعدمُالسماحُبفتحهُمرةُثانيةُ.
ُرسميا ُوجماهيرًياُ ،واالستفادة ُمن ُالحراك ُالعربيُ
 .1العمل ُعلى ُتفعيل ُالبعد ُالعربي ُواإلسالمي ُللقضية ُالفلسطينية
ً
ا لجماهيري ُفي ُتصليب ُالموقف ُالفلسطيني ُوالدفاع ُعن ُالقضية ُالفلسطينية ُفي ُكل ُالمحافل ُالدولية ُودعمها ُمالياُ
وسياسياُواعالمياُ،والعملُعلىُإيجادُبديلُعنُالدعمُاألميركيُواألوروبيُللتخلصُمنُالمالُالسياسيُالمشروط.
 .7تعزيز ُتجذير ُاالنتماء ُللوطن ُونشر ُالوعي ُوالثقافة ُالوطنية ُ ُوتصليب ُالجبهة ُالداخلية ُلجهة ُالمحافظة ُعلى ُالحقوقُ
والثوابت ُوعدم ُالتفريط ُبها ُبأي ُحال ُمن ُاألحوالُ ،واعتبار ُإسرائيل ُالعدو ُاألوحد ُلشعبنا ُالفلسطينيُ ،وأن ُالخالفاتُ
السياسيةُبينُالبرامجُالسياسيةُيجبُأنُتستوعبُفيُظلُوجودُالتعدديةُالسياسيةُالوطنيةُ،واحترامُالفصائلُلبعضهاُ
البعضُ،كونهاُتكملُبعضهاُالبعضُفيُالدفاعُعنُشعبناُالفلسطينيُوطردُاالحتاللُوتقريرُالمصيرُ.
 .13العملُبشكلُجماعيُللدفاعُعنُحقوقُوثوابتُالشعبُالفلسطينيُأمامُالعالمُ،وتفعيلُدورُالسفاراتُوالقنصلياتُفيُ
الدولُالمتعددةُ،والتنظيرُللقضيةُالفلسطينيةُوحقُالشعبُفيُتقريرُمصيرهُ،وفضحُممارساتُاالحتاللُوجرائمهُضدُ
شعبنا ُالفلسطيني ُفي ُالداخل ُوالخارجُ ،مثلُ :حصاره ُلقطاع ُغزة ُواحتالله ُللضفة ُالغربيةُ ،وتغوله ُاالستيطاني ُعلىُ
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مناطقُالضفةُ،وممارساتهُوتغييرهُالمنهجيُلمعالمُمدينةُالقدسُوتهويدهاُ،وجرائمهُالتيُالُتعدُوالُتحصىُضدُشعبناُ
الفلسطينيُعلىُمدارُستةُعقودُ.
ُ
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المُصُالُحُةُُالفُلُسُطُينيُةُُ..دُُوافُعُهُاُوآفُاقُهُاُ
األستاذُطاللُكوكلُ
كاتبُوباحثُ
ُ
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ُ
بعدُماُيقربُمنُاألربعُسنواتُ،علىُاالنقسام ُالفلسطينيُالشاملُوالداميُوعلىُنحوُمفاجسُللجميعُ،وخاللُاجتماعُ
لمُتتجاوزُمدتهُساعاتُثالثُبينُوفدينُمنُحركتيُحماسُوفتحُ،تمُالتوقيعُباألحرفُاألولىُعلىُماُيعرفُبالوثيقةُ
المصريةُللمصالحةُ،معُورقةُتفاهماتُإضافيةُ،وبعدُأسبوعُواحدُ،أيُفيُالرابعُمنُمايوُُ/أيارُهذاُالعامُتمُالتوقيعُ
علىُالوثيقةُبشكلُنهائيُ،منُقبلُكافةُالفصائلُالفلسطينيةُوبحضورُمصريُرفيعُالمستوىُ.
خالل ُالسنوات ُاألربعُ ،لم ُتنقطع ُالمحاوالت ُال ُعلى ُالمستوى ُالوطني ُالفلسطيني ُوال ُمن ُقبل ُمصرُ ،فضال ُعنُ
محاوالتُأخرىُعربيةُواقليميةُ،لجمعُاألطرافُإلىُطاولةُحوار ُيفضيُإلىُاتفاقُينهيُصفحاتُاالنقسام ُاألسودُ،
ويعيد ُللحالة ُالفلسطينية ُتوحدها ُمع ُما ُيستلزم ُمن ُتجديد ُفي ُاألسس ُواتآليات ُوأشكال ُالنضال ُبما ُيشمل ُكافةُ
المؤسساتُالوطنيةُالفلسطينيةُ،غيرُأنُكلُتلكُالمحاوالتُوالمبادراتُوالوساطاتُ،لمُتفلحُفيُدفعُالطرفينُلتحقيقُ
التوافقُالمطلوبُ.
وباستثناءُمشاركةُالفصائلُفيُحوارُجماعيُلمرةُواحدةُ،عبرُلجانُخمسُتشكلتُوأنتجتُالجزءُاألكبرُبماُعرفُ
الحقاُبالوثيقةُالمصريةُ،فإنُالحواراتُالتيُوقعتُظلتُثنائيةُبامتيازُ،وظلتُعاجزةُبامتيازُعنُرأبُالصدعُ،أوُ
إعادة ُبناء ُالثقة ُالتي ُتهشمت ُخالل ُمرحلة ُاالنقسام ُوالصراع ُبين ُالفصيلين ُالفلسطينيين ُالكبيرينُ .وخالل ُالسنواتُ
األربع ُورغم ُجوالت ُالحوار ُالمتالحقةُ ،التي ُانتقلت ُإلى ُأكثر ُمن ُعاصمةُ ،لم ُتتوقف ُمفاعيل ُاالنقسامُ ،بحيث ُبداُ
األمرُعلى ُأنهُمؤشرُعلىُوجودُمشروعينُمتقابلين ُلبناءُسلطتينُمتناظرتين ُفي ُالضفةُوغزةُ،معُكلُماُينطويُ
عليهُذلكُمنُأجهزةُومؤسساتُ،وأنظمةُومناهجُفيُالعملُ،وقياداتُوكوادرُ،وفلسفاتُسياسيةُوثقافاتُوقيمُ.
لقدُذ هبُالبعضُإلىُحدُاالعتقادُبأنُحركةُحماسُتتجهُنحوُإقامةُإمارةُأوُنظامُإسالميُفيُقطاعُغزةُ،وأنُمعالمُ
هذاُالتوجهُتظهرُبشكلُمتدرجُولكنهُواضحُعلىُجسمُالمجتمعُومؤسساتهُ،والسلوكُاليوميُللبشرُ،وعلىُاألنظمةُ
والقوانينُالتيُيجريُالعملُبهاُخارجُمنظومةُالقوانينُالفلسطينيةُالمقررةُ.
وعلىُالرغمُأيضاُمنُالحربُالمدمرةُالتيُشنتهاُإسرائيلُعلىُقطاعُغزةُفيُأواخرُكانونُاألولُ/ديسمبرُُ،2331
ومنُمحاوالتُفتحُوحماسُكلُمنُموقعهُإلىُإضعاف ُاتآخرُ ،وأحياناُإقصائهُوعدمُاالعترافُبهُ،إالُأن ُحماسُ
صمدت ُفي ُالقطاعُ ،وواصلت ُتمسكها ُبمشروعهاُ ،وصمدت ُفت ح ُفي ُالضفةُ ،وظل ُالمحتل ُاإلسرائيلي ُيعمل ُعلىُ
تعميقُذلكُاالنقسامُالذيُشكلُلهُإنجازاُمثيراُالُيمكنُالتفريطُبهُ.
وحتى ُبدايات ُهذا ُالعام ُُ ،2311بدا ُوكأن ُاالنقسام ُفي ُسبيله ُلتكريس ُحالة ُدائمة ُوواحدا ُمن ُسمات ُالوضعُ
الفلسطينيُ،الذيُيدعمهُانقسامُعربيُبينُممانعةُواعتدالُ ُ،ومستعدةُلمقاومةُأيُمحاولةُلتغييرُهذاُالواقعُ.
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ُ
عواملُالتغيرُ:
الشك ُأن ُثمة ُتطورات ُوأحداث ُكبيرة ُوجديدة ُقد ُوقعت ُوأدت ُإلى ُتغيير ُالوجهة ُمن ُمواصلة ُوتعميق ُاالنقسامُ
والصراعُ،إلىُالبحثُعنُاالتفاقُوالتوافقُ،وأنُعمليةُمراجعةُعميقةُوقعتُفيُكالُالفصيلينُ،خصوصاُلدىُحركةُ
حماسُ،نجمُعنهاُتحولُفيُالرؤياُواستوجبُالتصرفُبسرعةُ،قبلُأنُيتضاعفُثمنُالعودةُعنُطريقُاالنقسامُإلىُ
طريقُالتوحدُ.
اجعةُشاملةُوعميقةُإلىُالحدُالذيُيعكسُحالةُمنُالجرأةُوالنقدُ،والموضوعيةُ،
ُ
وبغضُالنظرُعناُإذاُكانتُتلكُالمر
أم ُالُ ،وما ُإذا ُكانت ُاألطراف ُالمعنية ُمستعدة ُلالعتراف ُبشفافية ُبأخطائهاُ ،وبالدروس ُالتي ُاستخلصتها ُمن ُعمليةُ
المراجعةُ،أمُالُ،فإنُالتحليلُالموضوعيُيبحرُفيُآفاقُبعيدةُلتفسيرُهذاُالتحولُالمفاجسُواالضطراريُ.
ُ
علىُالمستوىُالفلسطينيُ:
لمُيكنُاالنقسام ُ،وحالةُالصراعُخاللُالسنواتُاألربعُبدونُتكلفةُسواءُبسببُالتآكلُالداخليُ،أوُبسببُالعدواناتُ
اإلسرائيليةُالمكلفةُ،أوُبسببُتناقضُشعبيةُالحركتينُوتراجعُالدعمُالشعبيُللفصائلُبشكلُعامُ،فيماُالمردودُكانُ
أقل ُكثي ار ُمن ُالتكلفةُ ،وكان ُمرور ُالمزيد ُمن ُالوقت ُفي ُظل ُاستمرار ُاالنقسام ُسيؤدي ُإلى ُالمزيد ُمن ُالخسائرُ
والمخاطرُبماُفيُذلكُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُكقضيةُتحرريةُ.
أوال ُ:حولتُحماسُخاللُالسنواتُاألربعُحاولتُأنُتنجحُفيُالجمعُماُبينُالسلطةُوالمقاومةُ،لكنهاُاصطدمتُكماُ
اصطدمتُفتحُمنُقبلهاُ بصعوبةُبلُوربماُاستحالةُهذهُالمعادلةُفيُظلُمعطياتُووقائعُالصراعُمعُاالحتاللُوفيُ
ظل ُالتمزق ُوالتباعد ُالجغرافي ُبين ُالمناطق ُالمحتلة ُمنذ ُعام ُُ ،1799التي ُيفترض ُأن ُتكون ُميدان ُتحقق ُالدولةُ
الفلسطينيةُ.
فلقدُاضطرتُحركةُحماسُإلىُااللتزامُبتهدئةُغيرُمنسقُلهاُمعُاالحتاللُ،والزامُالفصائلُاألخرىُبعدمُتجاوزُهذاُ
االلتزامُ ،األمر ُالذي ُيضع ُعالمة ُاستفهام ُحول ُبرنامج ُالمقاومةُ ،وحيث ُجاءت ُالنتيجة ُالعمليةُ ،تفيد ُبتآكل ُمنطقُ
وأداوتُالمقاومةُ،وتآكلُالقدرةُعلىُممارسةُالسلطةُوأداءُواجباتهاُتجاهُالمجتمعُعلىُنحوُمقبولُشعبياُ.
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وفيُظلُصمتُالمقا ُومةُعلىُخلفيةُالتهدئةُ،بداُوكأنُحركةُحماسُفيُغزةُتديرُجماعةُوالُتديرُمجتمعاُذلكُأنُ
إدارةُالمجتمعُتحتاجُإلىُميزانياتُ،والىُانفتاحُعلىُالعالمُالخارجيُ،وتحتاجُإلىُشراكاتُسياسيةُومجتمعيةُوهذهُ
كلهاُعواملُلمُتتوفرُللحركةُسواءُألسبابُذاتيةُأوُموضوعيةُ.
ثانياُ:علىُا لرغمُمنُأنُحركةُحماسُأكدتُحضورهاُالقويُفيُالميدانُوقدمتُتجربةُمسؤولةُفيُمجالُااللتزاماتُ
األمنيةُ ،و ُمن ُالتزامها ُالقوي ُبالتهدئة ُكبعد ُسياسي ُوعملياتيُ ،فإنها ُلم ُتنجح ُال ُفي ُاختراق ُالشرعية ُالعربيةُ ،والُ
ُواإلقليمية ُعموما ُساهمت ُفي ُمضاعفة ُالضغوطُ
بالطبع ُباخترق ُجدار ُالشرعية ُالدوليةُ ،بل ُإن ُتحالفاتها ُالعربية ُ
واألعباءُعلىُالحركةُبدالُمنُأنُتساهمُفيُتخفيفهاُ.
وتالياُ ،فإن ُربيع ُالثورات ُالعربية ُالذي ُوصل ُإلى ُدول ُالممانعة ُكما ُدول ُاالعتدالُ ،ويبدو ُأنه ُفي ُالطريق ُالجتياحُ
المنطقةُالعربيةُبمعظمهاُإنُلمُيكنُبأكملهاُ،قدُأدىُويؤديُإلىُنسف ُالقواعدُالتيُبنيُعليهاُاالنقسام ُالعربيُالذيُ
غدىُاالنقسام ُ الفلسطينيُ،ذلكُأنُرياحُالتغييرُشملتُحتىُاتآنُكلُاألطرافُالممانعةُالعربيةُأكثرُماُيتصلُبدولُ
االعتدالُالعربيُ.
ثالثا ُ:ثمةُمجموعةُمنُالدروسُالكبيرةُوذاتُاألبعادُاإلستراتيجيةُ،تقدمهاُتجربةُحركاتُالتغييرُالعربيةُ،ماُيستوجبُ
قراءتهاُبعمقُواالستفادةُمنهاُ،قبلُأنُيدفعُمنُالُيفعلُذلكُثمناُباهظاُفيُحالُتخلفهُعنُأداءُهذاُالواجبُ.
لعلُمنُأهمُهذهُالدروس ُ:أنُالشبابُهوُمنُبادرُإلىُتفجيرُالثوراتُالشعبيةُ،متجاوزينُاألحزابُالسياسيةُبماُفيُ
ُأيضا ُالطبقات ُاألخرى ُالتي ُتقر ُبها ُالفلسفات ُاالجتماعية ُالتاريخية ُبدورُ
ذلك ُالعريقةُ ،والقوية ُمنهاُ ،ومتجاوزين ً

دينامو ُالتغيير ُ .وباإلضافة ُإلى ُذلك ُفإن ُالثورات ُالتي ُنجحت ُحتى ُاتآن ُوالتي ُفي ُطريقها ُإلى ُإحداث ُالتغيير ُالُ
تعطيُفرصةُلحزبُواحدُأوُتيارُمعينُليقودُعمليةُالتغييرُ.
لقد ُجاءت ُالتجربة ُالعي انية ُلتؤكد ُأن ُالطريق ُالوحيد ُالممكن ُوالسليم ُأمام ُجماعات ُاإلسالم ُالسياسيُ ،هو ُفقط ُعبرُ
آلياتُالديمقراطيةُوالشراكةُ،وهذاُينطبقُعلىُحركةُحماسُالتيُالُيجوزُلهاُأنُتواصلُاستفرادهاُبالسلطةُفيُقطاعُ
غزةُ،ألنُمستقبلُهذهُالتجربةُغيرُمضمونُ،وغيرُمقبولُ،وليسُمنُشأنهُأنُيساعدُفيُنهوضُالمشروعُاإلسالميُ
الذيُتتطلعُجماعاتُاإلسالمُالسياسيُالعربيةُإلىُإقامتهُ.
رابعا ُ :انتقال ُعدوى ُالحراك ُالشبابي ُالعربي ُإلى ُالشباب ُالفلسطيني ُالذي ُأرهقه ُاالنقسام ُوالصراعُ ،وفقد ُثقته ُبقدرةُ
الفصائلُوالبرامجُالفئويةُعلىُتحقيقُالمشروعُالوطنيُالفلسطينيُ،وأرهقتهُالبطالةُوالفقرُواليأسُوالخوفُمنُالقادمُ.
لقدُدقُالحراكُالشبابيُالفلسطينيُالجرسُبقوةُيومُالخامسُعشرُمنُآذار ُالماضيُ،وبداُوكأنُاألرضُأخذتُتهتزُ
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رويداُرويداُمنُتحتُأقدامُاالنقسام يينُ،وبالقدرُالذيُيفرضُعلىُكلُعاقلُأنُيقفُويفكرُقبلُأنُيقررُمواصلةُ
االنقسامُوقمعُالحركةُالشبابيةُ.
لمُيكنُجرسُاإلنذارُالذيُأخذتُالحركةُالشبابيةُالفلسطينيةُتدقهُبقوةُ،ليذهبُفيُاتجاهُواحدُ،وانماُوصلتُأصداؤهُ
إلىُكلُاألطرافُوالزواياُ،خصوصاُبعدُأنُظهرتُمالمحُ،تطورُالحراكُالشبابيُليشملُمناطقُالشتاتُالفلسطينيُ
كماُتمُالتعبيرُعنهاُفيُُ11أيارُوُ1حزيرانُ.
على ُالجانب ُاتآخرُ ،فإن ُاالنقسام ُ يقوض ُشرعية ُالسلطة ُومؤسساتها ُورئيسهاُ ،ويفقد ُحركة ُفتح ُالقدرة ُعلى ُتوحدُ
الشرعية ُالعربية ُحول ُمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينيُ ،ويهدد ُأيضا ُبتناقص ُالدعم ُالسياسي ُوالمالي ُوالشعبي ُللسلطةُ
والمنظمةُوحركةُفتحُ.
لقد ُأصاب ُحركة ُفتح ُما ُأصاب ُح ماس ُمن ُتناقص ُفي ُشعبيتهاُ ،وفي ُثقة ُالجمهور ُبالفصائل ُعموماُ ،كما ُأنه ُالُ
يمكنُمواصلتهاُالحديثُعنُالمشروعُالوطنيُالفلسطينيُ،ومواجهةُالتحدياتُالمطروحةُبماُفيُذلكُاستحقاقُأيلولُ/
سبتمبر ُأو ُحتى ُاستحقاق ُاستئناف ُالمفاوضات ُإن ُوقعُ ،طالما ُأن ُعالمة ُاستفهام ُكبرى ُترتفع ُفوق ُرأس ُالشرعيةُ
والتمثيلُالفلسطينيُ.
لقدُاستمدتُمنظمةُالتحريرُوحركةُفتحُالتيُتقودهاُشرعيتها ُالتاريخيةُوالنضاليةُمنُكونهاُتحملُمشروعاُوطنياُ،
وليس ُمشروعا ُفصائليا ُأو ُفئويا ُأو ُانقساميا ُفلسطينياُ ،واستمرار ُاالنقسام ُمن ُشأنه ُأن ُيؤدي ُإلى ُتقويض ُهذهُ
الشرعيةُ.والحالُأنُربي عُالثوراتُالعربيةُ،قدُأرسلُلفتحُكماُللكلُالفلسطينيُمجموعةُمنُالرسائلُوالدروسُالهامةُ،
بماُفيُذلكُ،ضرورةُاالستعدادُوتأهيلُالذاتُلمقابلةُبيئةُعربيةُجديدةُ،الُتحملُالكثيرُمنُالوعودُألصحابُبرنامجُ
التسويةُوالسالمُمعُإسرائيلُ.
ُ
ُ
اتفاقُالقاهرةُإلىُأين؟ُ
يمكنُمالحظةُالفارقُالجوهريُبينُاتفاقُالقاهرةُ،واتفاقُمكةُالذيُانهارُبعدُأشهرُقليلةُعلىُتوقيعهُ،فالقوىُالدافعةُ
مختلفةُ،والعواملُالموضوعيةُالتيُتتصلُبالبيئةُالعربيةُواإلقليميةُمختلفةُ،فضالُعنُأنُالسنواتُاألربعُالتيُمضتُ
علىُاالنقسام ،قدمتُللفلسطينيينُجميعاُ تجربةُعيانيةُطويلةُجربواُخاللهاُأشكالُوأنواعُالحكمُوالبرامجُالتيُتتصارعُ

77

علىُالسلطةُ،وبينتُجملةُمنُالمخاطرُالهائلةُالتيُتترتبُعلىُالكلُالفلسطينيُبماُفيُذلكُصعوبةُالحفاظُعلىُ
الوجودُاالحتكاريُالفصائليُ.
وعلىُالرغمُمن ُالتلكؤُوالتباطؤُوالمماطلة ُالتيُرسمتُالفعلُالفلسطينيُنحو ُتطبيق ُوثيقةُالمصالحةُ ،فإنُاالتفاقُ
الذيُجرىُالتوقيعُعليهُماُزالُيستمدُشرعيتهُوقابليتهُللتحققُوربماُمعُتعديالتُصعوداُأوُهبوطاُطالماُأنُالعواملُ
التيُالُتزالُقائمةُوتتفاعلُبقوةُ،وتضغطُبقوةُعلىُحركتيُفتحُوحماسُ.
الُينبغيُلقوةُدفعُالعناصرُوالعواملُاإل يجابيةُلتحقيق ُالمصالحةُأنُتقللُمنُمستوىُوفاعليةُالعقباتُوالصعوباتُ
سواء ُالموضوعية ُأو ُالذاتية ُالتي ُتواجه ُعملية ُالتقدمُ ،بما ُفي ُذلكُطبيعة ُاالتفاق ُبما ُأنه ُاتفاق ُمحاصصةُ ،وليسُ
اتفاق ُشراكة ُحقيقيةُ ،األمر ُالذي ُطبع ُسلوك ُالفصيلين ُالكبيرين ُخالل ُمرحلة ُالحوارُ ،والتوقيعُ ،ومرحلة ُالتنفيذُ
المفترضةُ،وبماُينطويُعليهُذلكُمنُاستبعادُللفصائلُاألخرىُومكوناتُالمجتمعُالفاعلةُ.
فيُالواقعُفإنُاستبعادُالفصائلُاألخرىُ،يعكيُويكرسُ،اتجاهاتُقائمةُتؤكدُالبعدُاالحتكاريُللقرارُ،والذيُظلُسائداُ
خاللُمرحلةُطويلةُمنُالنضالُالفلسطينيُ،والذيُلمُيعدُحصراُعلىُحركةُفتحُبلُيشملُحركةُحماسُأيضاُوبماُ
يشيرُإلىُثقافةُسائدةُفيُالعملُالسياسيُوالحزبيُ.
إنُاستبعادُالفصائلُاألخرىُومكوناتُالمجتمعُالمدنيُفيُمختلفُمراحلُاالتفاقُ،سيؤديُحتماُإلىُشراكةُتقومُعلىُ
موازين ُالقوىُ ،وعلى ُتآلف ُالقوتين ُالكبيرتينُ ،ونزع ُالغطاء ُوالحماية ُوالدعم ُعن ُالفصائل ُوالجماعات ُالصغيرةُ ،بماُ
يعني ُإعادة ُبناء ُالحركة ُالوطنية ُالفلسطينية ُوفق ُأسس ُومعطيات ُجديدةُ ،تكرس ُثنائية ُيلتقي ُالطرفين ُالمتصارعينُ
علىُأرضيةُتقاسمُفصائليُوتفاهماتُسياسيةُ،األمرُالذيُيؤكدُماُيذهبُإليهُبعضُالمحللينُوالمراقبينُمنُالطرفينُ
أقربُ إلىُبعضهماُالبعضُ،منُقربُأياُمنهماُإلىُتيارُآخرُ،وأنُكالهماُينسحبُنحوُالجذورُالتأسيسيةُالتيُتوفرُ
لهماُأساسُالمشاركةُ.
ُ
ُ
الغائبُاألكبرُفيُاالتفاقُ:
مع ُأن ُوثيقة ُالمصالحة ُوالحوارات ُالتي ُسبقتها ُوأدت ُإليهاُ ،وتلك ُالتي ُأعقبتهاُ ،تناولت ُمعظم ُالملفات ُالتي ُتتصلُ
باألطر ُ المرجعية ُواللغويةُ ،وما ُيرتبط ُبها ُوينجم ُعنها ُمن ُتفرعات ُوآلياتُ ،إال ُأن ُثمة ُقصدية ُفي ُتجاوز ُالبحثُ
السياسيُ،الذيُيتصلُبالخياراتُوالبرامجُوأشكالُالنضالُوعموماُبالمشروعُالسياسيُ.

78

في ُاتفاق ُمكة ُكانت ُالبداية ُتؤشر ُإلى ُطبيعة ُالتحوالت ُالمقبلةُ ،حيث ُجرى ُاالتفاق ُعلى ُتفويض ُمنظمة ُالتحريرُ
الفلسطينيُبالعملُعلى ُخطُالمفاوضاتُ،كماُتضمنُبرنامجُحكومةُالوحدةُالتي ُانبثقتُعنُاتفاقُمكةُبنداُيشيرُ
إلىُاحترامُاالتفاقياتُالتيُوقعتهاُالسلطةُومنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ.
خالل ُالتطورات ُالالحقةُ ،الحظناُ ،التحوالت ُالتدريجية ُفي ُمواقف ُحركة ُحماس ُابتداء ُمما ُذكرناه ُآنفا ُبشأن ُاتفاقُ
مكةُ،مروراُباألبعادُالسياسيةُلالنقسامُالذيُوقعُ،ثمُباستعدادهاُلقبولُدولةُعلىُاألراضيُالمحتلةُعامُُ،1799ثمُ
التهدئةُكبعدُسياسيُ،إلىُإعالنُرئيسُالمكتبُالسياسيُللحركةُخالدُمشعلُفيُخطابهُيومُاالحتفالُبتوقيعُوثيقةُ
المصالحةُ،حينُقالُإنُحركتهُيمكنُأنُتمنحُالمفاوضاتُفرصةُأخرىُ،تصلُإلىُعامُ.
إنُعدمُبحثُالموضوعُالسياسيُ،ومعهُصالحياتُاإلطارُالقياديُالجديدُحسبُاتفاقيةُالقاهرةُآذار ُُ،2331يعنيُ
أنُالطرفينُلمُيستكمالُتحوالتهماُالسياسيةُ،ولمُترسُسفنهمُعندُميناءُواضحُ،وأنُاألفضلُأنُتظلُاألمورُمفتوحةُ
علىُالمزيدُمنُالتطورُوالتعاقبُالسياسيينُإلىُأنُيتحققُماُيأملهُالرئيسُمحمودُعباسُمنُأنُتنخرطُحركةُحماسُ
فيُالعمليةُالسياسيةُبكلُماُتنطويُعليهُمنُالتزاماتُواستحقاقاتُ.
ُ
تقاسمُوتكاملُاألدوار ُ:
منُالالفتُللنظرُأنُالبنودُاإلجرائيةُالتفاقُالمصالحةُتلحظُبوضوحُاعترافُالطرفينُبحقوقُواقعيةُتتوافقُوطبيعةُ
االنقسامُالجغرافيُالقائمُبينُغزةُوالضفةُ.
إنُاالتفاقُيرسمُمالمحُعالقاتُكونفدراليةُفيُنظامُالحكمُ،فاالنتخاباتُالفعليةُعلىُاألرضُوازاءُاألدواتُالتنفيذيةُ
لكل ُطرف ُفي ُالحدود ُالجغرافية ُالتي ُيسيطر ُعليهاُ ،إن ُمثل ُهذا ُالتوزيع ُللمسؤوليات ُيضمن ُإعادة ُبناء ُالهرمُ
السلطوي ُبشكل ُمشتركُ ،وأيضا ُاإلطار ُالتمثيليُ ،ويترك ُالمسؤولية ُعن ُالبعد ُاألمني ُالذي ُيتصل ُبإسرائيل ُتحتُ
ُمباشرة ُلحماس ُفي ُغزة ُولفتح ُفي ُالضفةُ ،ما ُيستبعد ُإمكانية ُإعادة ُالعقيدة ُاألمنية ُعلى ُأسس ُتعارضُ
ُ
مسؤولية
التزاماتُأوسلوُ،وتخففُحرجاُعنُالسلطةُفيُظلُاستمرارُاالعتداءاتُاإلسرائيليةُواالعتقالالتُالتيُالُتتوقفُفيُ
الضفةُالغربيةُ.
وطالما ُأن ُحركة ُحماس ُمقتنعة ُبالتهدئة ُوملتزمة ُبها ُوتبد ي ُاستعدادا ُلتحمل ُالمسؤولية ُعن ُإلزام ُوضبط ُالفصائلُ
األخرىُ،فإنُذلكُيجعلُالخيولُتتساوىُحمحمةُويضعُحماسُكلُالوقتُفيُوجهُالفصائلُالمقاومةُاألخرىُالتيُقدُ
الُترضىُعنُمواصلةُااللتزامُبسياسةُالتهدئةُكسياسةُبعيدةُالمدى ُ.وفيُالوقتُذاتهُ،فإنُبقاءُاألوضاعُاألمنيةُفيُ
ال ضفةُوالقطاعُعلىُماُهيُعليهُتقريباُ،يرضيُحركةُحماسُ،ويبقيُفيُيدهاُقوةُشرعيةُلحمايةُنفسهاُ،والدفاعُعنُ
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جهودهاُوحصتهاُفيُالمؤسسةُوفيُسدةُالقرارُ،خصوصاُإذاُجاءتُنتائجُاالنتخاباتُالتشريعيةُبنتائجُالُتؤمنُلهاُ
األغلبيةُأوُالحجمُالمطلوبُالذيُيحميُشرعيةُالواقعُالقائمُ.
ُ
ثمنُاالنقسامُوثمنُالمصالحةُ:
لقدُدفعُالشعبُالفلسطينيُ،منُدمهُولحمهُ،وقيمهُ،وأحالمهُ،ثمنُاالنقسامُوالصراعُ،فإنُكانُاالنقسامُخطيراُوسلبياُ
إلى ُحد ُالحاجة ُالماسة ُلطي ُصفحتهُ ،انطالقا ُمن ُالمصلحة ُالوطنيةُ ،فإن ُتحقيق ُإنجاز ُبمستوى ُاستعادة ُالوحدةُ
الوطنية ُيتطلب ُاالست عداد ُلدفع ُثمن ُأكبر ُطالما ُأن ُالحديث ُيدور ُعن ُإنجاز ُيتعارض ُكليا ُمع ُمصلحة ُاالحتاللُ،
والجماعاتُذاتُالمصلحةُفيُبقاءُاالنقسامُ.
ومن ُالواضح ُأن ُاالحتالل ُسيصعد ُمن ُإجراءاته ُاالنتقامية ُوالعقابية ُلمنع ُالمصالحة ُواستعادة ُالوحدةُ ،بما ُفي ُذلكُ
تكثيف ُعدواناته ُاالستيطانيةُ ،والت هويديةُ ،وربما ُالعسكريةُ ،باإلضافة ُإلى ُتصعيد ُحمالت ُاالعتقاالت ُخصوصا ُفيُ
الضفةُالغربيةُ،وذلكُبهدفُزعزعةُالثقةُوتسميمُالمناخاتُ،واحراجُالسلطةُ،وتوفيرُذرائعُلتقويةُالضغوطُالداخليةُ
منُقبلُالمنتفعينُمنُحالةُاالنقسامُ،وأيضاُللحدُمنُحركةُالمسؤوليةُوالناسُ،بماُفيُذلكُالمجلسُالتشريعيُ.
لذلك ُيترتب ُعلى ُكل ُاألطراف ُالتحلي ُبالصبرُ ،ورعاية ُاالتفاق ُبوعي ُكامل ُلما ُيمكن ُأن ُيقوم ُبه ُاالحتاللُ ،وماُ
يستهدف ُتحقيقهُ ،ونحو ُتغليب ُالمصلحة ُالوطنية ُالتي ُتتطلب ُمضاعفة ُاإلرداة ُاإليجابية ُالدافعة ُلتنفيذ ُولتطوير ُماُ
جاءُفيُاتفاقُالمصالحةُالوطنيةُ.
ُ
ُ
التوصياتُ:
بعدُأنُبلغُخيارُالمفاوضاتُنهايتهُ،وختمُبالفشلُمرحلةُطويلةُمنُالكفاحُالفلسطينيُ،التيُبدأتُمبكراُمعُإطالقُ
ماُعرفُبمبادرةُالسالم ُالفلسطينيُعامُُ، 1711وبعدُأنُعجز ُخيارُالمقاومةُالمسلحةُعنُتغييرُواقعُومعطياتُ
الصراعُ،ونحوُتحقيقُإنجازُملموسُعلىُطريقُالتحررُالوطني؛ُفلقدُباتُعلىُالقوىُالفلسطينيةُأنُتستعيدُقدرتهاُ
علىُتجديدُذاتهاُوخطابهاُوبرامجهاُ،واستراتيجياتهاُوخياراتهاُوآلياتُفعلهاُ،وألوياتُذلكُالفعلُ.
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أوال ُ :الُبدُمنُاستعادةُالحيويةُوالفاعليةُعلىُأساسُمنُالقناعةُلمبدأُالحوارُكأسلوبُلمعالجةُالتناقضاتُالداخليةُ،
والحوار ُالجماعي ُإلعادة ُبناء ُوتجديد ُوتطوير ُالمؤسسات ُوالمرجعيات ُالوطنية ُعلى ُأساس ُالديمقراطيةُ ،والتعدديةُ،
واالعترافُباتآخرُ.
ثانيا ُ :يستهدف ُالحوار ُالجماعي ُمراجعة ُالمرحلة ُالسابقةُ ،التي ُبدأت ُبمبادرة ُالسالم ُالفلسطيني ُوليس ُفقط ُبمؤتمرُ
مدريدُأوُاتفاقيةُأوسلوُ،والس تخراجُالدروسُبكلُماُتتطلبهُهذهُالعمليةُمنُجرأةُوصراحةُ،وصدقُمعُالذاتُ،ونقدُ
بناءُ ،بحيث ُتشكل ُمقدمة ُضروريةُ ،للبحث ُفي ُخيارات ُواستراتيجيات ُجديدة ُتأخذ ُبعين ُاالعتبار ُما ُتم ُتحقيقه ُمنُ
إنجازاتُوماُوقعُمنُإخفاقاتُبماُفيُذلكُتحديدُواضحُلطبيعةُالمرحلةُومتطلباتهاُ،وتجلياتهاُفيُالفعلُالفلسطينيُ.
ثالثا ُ :منُالضروريُإبداءُحرصُواضحُ،ومصداقيةُإزاءُإعادةُتوحيدُالمؤسساتُوالمرجعياتُالفلسطينيةُبماُيضمنُ
تفعيلُكلُطاقاتُالشعبُالفلسطينيُوالنهوضُبالدورُالسياسيُللشتاتُ،باإلضافةُإلىُتفعيلُأدواتُالفعلُالسياسيُ
والدبلوماسيُ،وقطاعُمؤسساتُالتضامنُالعالميةُمعُالشعبُالفلسطينيُ.
رابعا ُ :مراجعة ُنظرة ُالعالم ُالعربيُ ،وطريقة ُالتعامل ُوالعالقة ُفي ُضوء ُالمتغيرات ُالجاريةُ ،تبشر ُباستعادة ُالقضيةُ
الفلسطينية ُلمكانتها ُودورها ُكقضية ُمركزية ُأولى ُلخأمة ُالعربيةُ ،وكذلك ُالحال ُبالنسبة ُلمؤسسات ُالعمل ُاإلسالميُ،
والدولُاإلسالميةُوالجالياتُالعربيةُواإلسالميةُفيُالدولُاألجنبيةُ.
خامسا ُ:إعادةُاالعتبارُلمفهومُالمقاومةُ،بماُينطويُعلىُتنوعُكبيرُتحتُسقفُالشرعيةُالدوليةُوالقانونُالدوليُ،بماُ
يتاحُفيُحاالتُالشعوبُالمحتلةُأراضيهاُ،وبماُيشملُتصعيدُالمقاومةُالشعبيةُوالسياسةُ،والقانونيةُ،وايالءُاهتمامُ
أكبرُلتوسيعُقاعدةُالتضامنُالدوليُمعُالقضيةُالفلسطينيةُ.
سادسا ُ :إزاء ُحماية ُودفع ُوتطوير ُاتفاق ُالمصالحةُ ،البد ُمن ُتكاتف ُكافة ُالفصائل ُومنظمات ُالمجتمع ُالمدنيُ،
والشخصياتُالمستقلةُ،والحراكُالشبابيُ،والطاقاتُالمجتمعيةُنحوُتأطيرُكلُهذاُالجهدُللضغطُعلىُطرفيُاالتفاقُ

نحوُاإلخالصُفيُالتنفيذُوتحويلهُمنُاتفاقُمحاصصةُإلىُاتفاقُمجتمعيُ.
نقاشُالجلسةُالثانيةُ
ُ
منىُمنصور:
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ُ أحبُأنُأذكرُبأنُالحالةُالفلسطينيةُغريبةُعجيبةُ،وتكمنُالغرابةُفيُأنُمنُيحكمُالشعبُالفلسطينيُحكومةُلديهاُ
صوتانُفقطُفيُالمجلسُالتشريعي!ُ وبالرغمُمنُأنُالمصالحةُتمتُ،إالُأنناُحتىُاللحظةُ،لمُنلمسُسوىُحبرُعلىُ
ورقُ،فالمعتقلونُال ُيزالونُفيُالسجونُ،والمفصولونُلمُيعودواُإلىُوظائفهمُ،وما ُزالُالفصلُالوظيفيُمستمراُ،ماُ
يوجبُعلىُكلُمناُالعملُعلىُتطبيقُالمصالحةُعلىُأرضُالواقع.
أرى ُأن ُالبعض ُيريد ُالمصالحة ُإلخراج ُحماس ُمن ُالمشهد ُالسياسي ُمن ُالباب ُالذي ُدخلت ُمنهُ ،أي ُعن ُطريقُ
االنتخاباتُ،والدليلُعلىُذلكُأنُإعالنُالقاهرةُعامُُ،2331تضمنُاالتفاقُعلىُعديدُالبنودُ،منهاُإصالحُمنظمةُ
التحريرُ ،وانتخابات ُالمجلس ُالوطني ُالفلسطينيُ ،واالنتخابات ُالتشريعيةُ ،ولم ُيطبق ُمن ُكل ُذلك ُسوى ُاالنتخاباتُ
التشريعيةُ ،وفازت ُفيها ُحماس ُبشهادة ُالعالم ُكله ُبنسبة ُُ %93تقريباًُ ،لكن ُنتائج ُاالنتخابات ُلم ُتعجب ُالعالمُ ،ولمُ
تعجب ُالفلسطينيين ُوالعربُ ،فتم ُاالنقالب ُعلى ُهذه ُالديمقراطيةُ ،واتآن ُبعد ُخمس ُسنوات ُعلى ُانتخاب ُالمجلسُ
التشريعيُالُي ازلُيعيشُتحتُوطأةُاالنقالبُعليهُمنُمختلفُالنواحيُ،لذاُأرادواُتحسينُالصورةُ،واخراجُحماسُمنُ
هذه ُالمرحلةُ ،فاتآن ُالمصالحة ُتركز ُعلى ُتشكيل ُحكومة ُمهمتها ُاألساسية ُإجراء ُاالنتخاباتُ ،في ُظل ُتضييقُ
الحرياتُ،فالُيجوزُلكُأنُتبديُرأيكُ،أوُتعتصمُ،أوُتحتج!ُبالتاليُلنُتجدُمرشحاُجديداُمنُالتيارُاإلسالميُفيُ
هذهُاالنتخاباتُفيُظلُتلكُاألجواءُ،إذنُفالنتائجُتبدوُمحسومةُ.
أجدُأنُالجميعُيتعدىُعلىُالمجلسُالتشريعيُ،ونحنُكنوابُفيُالمجلسُيجبُأنُنكونُالسباقينُلرفضُمثلُهذهُ
التعدياتُ ،فالحكومة ُالسابقة ُلم ُتحصل ُعلى ُثقة ُالمجلس ُالتشريعيُ ،ومن ُغير ُالمعقول ُأن ُتأتي ُحكومة ُجديدةُ
وتعرضُعلىُالمجلسُالتشريعي ُبعدُأنُتمنح ُالثقةُمنُالرئيسُ،هلُماُحققناهُفيُالمصالحةُهوُفقطُتجديد ُالثقةُ
للرئيسُالمنتهيةُواليتهُحسبُالدستورُلنمنحهُصالحيةُجديدةُفيُوقتُماُيزالُفيهُالمجلس ُالتشريعيُإلىُاتآنُلمُ
يحترم؟!ُواذاُوافقُأعضاؤهُعلىُهذهُالصيغةُفإنُالمجلسُالُيحترمُنفسهُ.
إذاُأردتُأنُأحصلُعلىُتأييدُالشعبُالفلسطينيُ،عليُأنُأطلقُالحرياتُ،وأنُأنشرُالعدالةُبينُالناسُ.يكفيُشعبناُ
ظلماُوم اررةُاالحتاللُ.
ًُ
ُ
محمدُعودةُُ:
يؤسفنيُجداُأنُأكونُمضطراُللردُ،ألننيُسمعتُالكثيرُفيُالمداخالتُماُالُيعكسُروحُالمصالحةُ،وروحاُوحدويةُ،
بماُفيهُماُقالتهُمنىُمنصورُعضوُالمجلس ُالتشريعيُالتيُتحدثتُعنُأنُالرئيسُانتهتُصالحيتهُ،متناسيةُأنُ
المجلسُالتشريعيُانتهتُمدةُصالحيتهُأيضا!ُ
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أريد ُالتعليق ُعلى ُالبرنامجين ُاللذين ُتناولهما ُالسيد ُإسماعيل ُاألشقرُ :برنامج ُمقاوم ُيعتمد ُعلى ُمقاومة ُاالحتاللُ،
بمعنىُالكفاحُالمسلحُوانُلمُيذكرهُصراحةُ،وبرنامجُمساومُيعتمدُأسلوبُالمفاوضاتُكأسلوبُوحيدُ،وهناُأتساءلُ:
أينُالبرنامجُالمقاومُمنذُسبعُسنوات؟!ُعندماُقالُالرئيسُمحمودُعباسُفيُإحدىُالمناسباتُأنُهذهُالصواريخُالتيُ
تطلقُباتجاهُإسرائيلُمنُقطاعُغزةُهيُصواريخُعبثيةُكانتُتقومُالدنياُوالُتقعدُ،ليأتيُأحدُقياداتُالصفُاألولُفيُ
حماسُ،بعدُعامينُفقطُ،ليصفُهذهُالصواريخُبالخيانية!ُ
دخول ُحماس ُإلى ُالمجلس ُالتشريعي ُهو ُنتاج ُ"أوسلو" ُ ،وتركيبةُاألجهزة ُاألمنية ُفي ُالضفة ُالغربية ُهي ُأيضا ُنتاجُ
"أوسلو"ُ ،بالتالي ُ"ما ُبدنا ُانزاود ُعلى ُبعض" ُ .أتذكر ُأن ُاإلخوة ُفي ُحماس ُرفضوا ُالدخول ُفي ُانتخابات ُالمجلسُ
التشريعيُاألولى؛ُباعتبارهاُتحتُمظلةُ"أوسلو"ُ،لكنُالموقفُتغيرُفيُُ،2339معُأنُاالنتخاباتُهيُأيضاُتحتُ
مظلةُ"أوسلو"!ُ
اتهامُاألجهزةُاألمنيةُفيُالضفةُبأنهاُ"أجهزةُعميلة"ُو"أجهزةُمرتبطة"ُفيهُتجنُ،وفيهُوضعُالعصي ُفيُعجلةُعربةُ
ةُ،ولمُيكنُمسموحاُ
ًُ
المصالحةُلمنعهاُمنُالتقدمُ،فالمنعُالذيُتحدثواُعنهُفيُالضفةُالغربيةُقابلهُمنعُمشابهُفيُغز

ألعضاءُحركةُفتحُفيُقطاعُغزةُأنُيعبرواُعنُرأيهمُ.

أشكر ُاأل ُطالل ُعوكل؛ ُألنه ُوضع ُيده ُعلى ُالجرح ُفي ُأكثر ُمن ُمكانُ ،لكن ُلفت ُانتباهي ُفي ُمداخلة ُالسيدُ
إسماعيلُاألشقرُوقياداتُحماسُ،أنُالثورةُفيُمصرُهيُمنُأرغمتُاإلخوةُفيُفتحُعلىُالذهابُإلىُالمصالحةُ،
علىُاعتبارُأنُالنظامُالمصريُالسابقُأوُالمخلوعُلمُيكنُيقفُعلىُذاتُالمسافةُمنُالحركتينُ،وهناُأضعُعالمةُ
استفهامُمفادهاُ:أينُيقفُالنظامُالسوريُالذيُيتعرضُإلىُثورةُعارمةُمنُشعبهُتجاهُالحركتينُ،وماُدورهُفيُتوجهُ
حركةُحماسُللتوقيعُعلىُالورقةُالمصريةُالتيُوقعتهاُفتحُقبلُالتغييراتُالتيُحصلتُفيُالربيعُالعربيُ،قبلُأكثرُ
منُعام؟ُ
ُ
ُ
عمرُعسافُ:
فيُا لحقيقةُكنتُأتوقعُاالستماعُإلىُشيءُآخرُفيُهذهُالجلسةُبعيداُعنُاستعراضُالرؤىُوالمواقفُوالتاريخُ،وبرغمُ
كلُالمالحظاتُعلىُماُوقعُ،أرىُالسؤالُاألساسُالذيُيرغبُالشعبُالفلسطينيُفيُاالستماعُإلىُإجابةُشافيةُعنهُ
هوُ:لماذاُلمُننفذُحتىُاتآنُبعدُشهرينُعلىُاتفاقُالمصالحة؟!ُالمطلوبُإجابةُمنُاألخوينُمحمدُالمدنيُواسماعيلُ
األشقرُعلىُهذاُالسؤالُ.
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حتى ُبالمصطلحات ُُ -ويمكن ُأثرناها ُأكثر ُمن ُمرة ُُ -نحن ُال ُنتحدث ُعن ُمصالحةُ .هذا ُالمفهوم ُالعشائري ُالذيُ
عشيرتينُ"وتعالواُانبوسُ
تضعونُالوطنُجميعهُفيُإطارهُليسُمصالحةُ،حيثُيتمُالتعاملُمعُاألمرُكأنهُخالفُبينُ ُ
اللحى"ُ،ليسُهذاُالمطلوبُ،فالمطلوبُهوُاستعادةُالوحدةُالوطنيةُ،وانهاءُاالنقسامُ،وعدمُالذهابُمنُاالنقسام ُإلىُ
االقتسامُكماُيجريُاليومُمنُاقتسامُحصصُبينُحماسُوفتحُ.
أرىُأنُطرفيُاالنقسامُمرتاحانُلالتفاقُ،فليستُحماسُأوُفتحُتحتُضغطُوجوبُتجاوزُالحالةُالراهنةُ،حيثُهناكُ
تغييبُلخأطرافُالفلسطينيةُاألخرىُ،التي ُعلىُماُيبدوُقبلت ُمثلُهذاُالتغييبُ.كلُمنُفتحُوحماسُيعرفُماُيريدُ،
ولو ُكان ُثمة ُصدق ُوارادة ُحقيقيين ُالستعادة ُالوحدة ُالوطنيةُ ،بإمكانهم ُالشروع ُفي ُتنفيذ ُما ُاتفق ُعليه ُخالل ُُ24
ساعةُ ،بعيدا ُعن ُالدخول ُفي ُمناكفات ُجد يدةُ ،لكن ُما ُتثبته ُالوقائع ُواألحداث ُهو ُأنهما ُلن ُيسي ار ُبشكل ُجاد ُنحوُ
استعادة ُالوحدة ُالوطنية ُإال ُتحت ُالضغطُ ،بالتالي ُفإن ُالمطلوب ُمن ُالقوى ُالوطنية ُخارج ُفتح ُوحماس ُالقيام ُبهذاُ
الدورُ،إضافةُإلىُالمجتمعُالمدنيُوالحراكُالشعبيُوالشعبُبمجملهُ.
ُ
ناديةُأبوُنحلةُُ:
الجلسةُ حولُالمصالحةُ،وجميعُالمتحدثينُتحدثواُعنُالمصالحةُفيُإطارُالعالقةُبينُحركتيُفتحُوحماسُ،طرفيُ
ئيسياُفيُموضوعُالمصالحةُ
فاعالُور ًُ
االقتتالُ،لكنُعندماُنتحدثُعنُمصالحةُوطنيةُيجبُأنُنتذكرُأنُهناكُطرًُفاُ ًُ

هوُاالحتاللُاإلسرائيليُ،إضافةُإلىُالتوجهُاألميركيُ،وهذاُماُحصل ُفعالُبعدُالمصالحةُ.كنتُأتمنىُالحديثُعنُ
موقفُإسرائيلُ،والتعريجُعلىُموقفُنتنياهوُالفوريُمنُالمصالحةُ،وكذلكُالرئيسُاألميركيُباراكُأوباماُ،ألنُمنُ
شأنُذلكُأنُيقدمُلناُإجابةُعلىُتساؤلناُ"لماذاُلمُتقلعُالمصالحةُبعد"؟!ُ

كانُاالتفاق ُعلىُ أنُتسيرُجميعُالملفاتُالخمسةُباتجاهُمتوازُ،لكنُلمُيحدثُذلكُ،وأعتقدُأنُاإلشكاليةُتكمنُفيُ
الضغوطاتُاإلسرائيليةُواألميركيةُتحديداُعلىُهذاُالمسار؛ُبهدفُتعطيلُالمصالحةُ،وهذاُيتطلبُمناُجهداُأكبرُ،
ألنُاتفاقُالمصالحةُليسُمجردُاتفاقُبينُحركتيُفتحُوحماسُ،بلُهوُاتفاقُوطنيُ،وعليناُأنُنفكرُكيفُنحميهُ
جماهيرياُ.
ُ
أكرمُعطاُاهللُُ:
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سمعتُلخأستاذينُمحمد ُالمدنيُواألستاذُإسماعيل ُاألشقر ُ،وقدمُكلُمنهماُتبريراتُلم ُأقتنعُأنا ُعلى ُاألقل ُبالكثيرُ
منهاُ،فثمةُتبريراتُلحالةُالعجزُالناتجةُعنُأربعُسنواتُمنُاألزمةُ،وطبيعيُأنُنستمعُإلىُتبريراتُ،لكنُفيُواقعُ
األمورُأنُوعيناُباتُأكثرُقدرةُعلىُالتمييزُ.
الورقةُالمصريةُالتيُوقعتُبتأخيرُعامينُبعدُخروجهاُ،التيُبشرناُبهاُاألستاذُخالدُمشعلُبعدُلقاءُمعُعمرُسليمانُ
رئيسُالمخابراتُالمصريةُالسابقُ،وكانُمدركاُأنُحركةُفتحُلنُتوقعُعلىُالورقةُ،لكنُفتحُوقعتُ،وحماسُلمُتوقعُ،
وبعدُعامينُتمُالتوقيعُعلىُالورقةُذاتهاُدونُأيُجديدُ،وهذاُتضييعُوقتُليسُلهُمبررُ.
تفويضاُلـ"أبوُمازن"ُباالستمرارُفيُمشروعهُ
ًُ
أزمةُالثقةُالُتزالُقائمةُ،وماُتحدثُفيهُالسيدُخالدُمشعلُهوُأنهُأعطىُ

السياسيُ،وهذاُسؤالُلخأستاذُالمدنيُ:لماذاُلمُيعقدُاجتماعُللقيادةُلبحثُهذاُالمشروعُبعدُتفويضُمشعل؟!ُوهناكُ
نقطةُهامةُ،أنُالفصائلُالعاجزةُالُتكافأُ،وهذهُهيُأسسُالديمقراطيةُ،فالقرارُلخأغلبيةُ.

سماحُأحمدُ:
في ُبداية ُحديث ُاأل ُمحمد ُالمدني ُمن ُرام ُاهلل ُقال ُإن ُ"عهد ُاالنقسام ُولى ُوالى ُاألبد ُمن ُخالل ُالوعي ُالسياسيُ
والوطني"ُ،وأخوناُإسماعيلُاألشقرُمنُغزةُقالُإنُ"المصالحةُفريضةُشرعيةُوضرورةُوطنية"ُ،لكنُماُيحدثُعلىُ
أرضُالواقعُمصافحةُوليسُمصالحةُ،ألنُالواقعُماُيزالُكماُهوُقبلُتوقيعُاالتفاقُفيُالقاهرةُ،بلُلربماُازدادُسوءاُ،
سواء ُعلى ُصعيد ُالحكومةُ ،أو ُالحرياتُ ،أو ُاالعتقاالتُ ،والمؤسسات ُالمغلقةُ ،والمؤسسات ُالتي ُأغلقت ُبعد ُتوقيعُ
االتفاق ُ.نحنُبحاجةُلالتفاقُعلىُمصلحةُوطنيةُ،وليسُتوافقاُيدخلناُفيُملفاتُوتفاصيلُقدُتستغرقُوقتاُطويالُ،
ألنُ"الشيطانُفيُالتفاصيل"ُ.
هناك ُغياب ُإلرادة ُحقيقية ُلدىُطرفي ُالصراع ُإلتمام ُهذا ُالوفاق ُالوطنيُ ،وكل ُما ُنراه ُمن ُحوارات ُفي ُالداخل ُأوُ
الخارج ُليس ُإال ُمحاوالت ُللتنفيس ُعن ُالشعب ُالمحتقن ُالذي ُيرفض ُاالنقسامُ ،الشيء ُالذي ُعبر ُعنه ُفي ُهبة ُُ11
آذارُ ،التيُتعبر ُعن ُحالةُمن ُفقدان ُ الثقةُفي ُأكبر ُفصيلينُفيُالمجتمعُالفلسطينيُ،وحدثُهذاُالتحركُ،وتفوقتُ
القاعدة ُعلى ُالقيادةُ ،ونأمل ُأن ُيتواصل ُهذا ُالتفوق ُبالشكل ُالمطلوبُ .تساؤلنا ُالرئيس ُحول ُتوقيع ُاتفاق ُالمصالحةُ
باألحرفُاألولىُ،وبشكلُمفاجسُ ،غيرُأن ُنظرةُالريبُوعدمُالثقةُالُتزالُهيُالسائدةُ.هناكُضحاياُيجبُأنُتحلُ
قضاياهمُقبلُالدخولُفيُالتفاصيلُ.
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طاللُالشريفُُ:
أرى ُأن ُاألستاذين ُ المدني ُواألشقر ُفي ُمداخلتيهما ُكأنهما ُ"يستعرضان ُالتعايش" ُ ،وليس ُما ُقاما ُبه ُسوى ُاستعراضُ
خيباتُتواصلتُألكثرُمنُأربعُسنواتُ،كأنهمُاكتشفواُحديثاُأنُاالنقسام ُيضرُبالقضيةُالفلسطينية!ُيجبُمحاكمةُ
الجميع ُ :الرئيسُ ،ورئيس ُالوزراءُ ،وحماسُ ،وفتح ُعلى ُما ُحصلُ ،لكن ُمن ُسيحاكمهم؟ ُهنا ُقمعُ،وهناك ُاعتقاالتُ،
ومنُثمُينصبونُأنفسهمُمنُجديدُ،هلُنحنُ"غنم"ُ؟ُأمُتنتظرونُأنُيثورُالشعبُعليكم؟ُ
كل ُمن ُفتح ُوحماس ُيتحدث ُعن ُبرامج ُسياسية ُمختلفةُ ،وال ُأرى ُأي ُبرامجُ ،وهناك ُمجموعات ُ ُوليست ُأحزابا ُأوُ
فصائلُ،بلُعصابتا نُتقودانُالوطنُوتضيعانهُ،إنُهذاُماُيحصلُحقيقةُ،فالشعبُيموتُ،وهمُالُيشعرونُبذلكُ،همُ
قطعواُالرواتبُوأنتمُاشتريتمُالبلد!ُهذهُمعادلةُالمالُالسياسيُبينُفتحُوحماسُ،واذاُكانتُإمكانيةُتحقيقُالمصالحةُ
تبدوُصعبةُوربماُمستحيلةُ،لماذاُالُيتمُحلُالسلطة؟ُ
ُ
أريجُعودةُُ:
سؤاليُللسيدُإسماعيلُاألشقرُحولُموقفُالنظام ُالسوريُمنُحركةُحماس؟ُوكماُقال ُاأل ُطاللُعوكلُ"لمُتأتُ
المصالحةُفيُليلةُوضحاها"ُ ،وليسُفقطُبسببُتغييرُالنظامُالمصريُ،بلُبسببُموقفُالنظامُالسوريُمنُحماسُ
أيضاُ،وأعتقدُأنُذلكُمنُاألسبابُالتيُعجلتُفيُالتوقيعُعلىُاتفاقُالمصالحةُ.
ليسُالمطلوبُفقطُالمصالحةُووحدةُالحركتينُ،بلُالمطلوبُأيضاُوحدةُالموقفُداخلُالفصيلُالواحدُ،فهلُهناكُ
وحدة ُموقف ُفي ُحركة ُحماس ُبالنسبة ُلقضية ُالمصالحةُ ،خاصة ُأن ُهناك ُعدة ُتصريحات ُمتضاربة ُمن ُقياداتُ
حماسُإزاءُالمصالحة؟ُ
فيماُيتعلقُبشرعيةُسيادةُالرئيسُ،وعندُالحديثُعنُانتهاءُمدةُواليتهُوغيرُذلكُ،عليناُأالُننسىُأنهُاستمدُشرعيتهُ
منُالمجلسُالمركزيُ،وقرار ُالمجلسُالمركزيُلمنظمةُالتحرير ُُ -التيُشئناُأو ُأبيناُهيُالممثلُالرسميُوالشرعيُ
والوحيد ُللشعب ُالعربي ُالفلسطيني ُ -كفيل ُبتجديد ُالشرعية ُللرئيس ُبعد ُأن ُاستمدها ُمن ُالشعب ُفي ُانتخابات ُحرةُ
ونزيهة ُ.الرئيسُأكدُأنهُالُينويُالترشحُمرةُأخرىُللرئاسةُ،وهوُيرغبُفيُإجراءُانتخاباتُرئاسيةُوتشريعيةُفيُأقربُ
فرصةُممكنةُ.
ُ
وفاءُعبدُالرحمنُُ:
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فيُالبرمجُبينُفتحُوحماسُ،إنُكانُثمةُبرنامجُأليُمنهماُفيُاألساس!ُلستُمتفائلةُبتوقيعُاتفاقُ
ُا
الُأرىُاختالًُفا ُ
أيضاُ.وأؤكدُأننيُالُأنتميُلهذاُالفصيلُأوُذاكُ،ومنُ
المصالحةُ،وماُتالهُمنُخطواتُ،ولستُمتفائلةُباللغةُالسائدةُ ً
الواضحُأنُثمةُمشروعُإلبقاءُالوضعُعلىُماُهوُعليهُفيُالضفةُوالقطاعُ،واقتسامُالمقسومُ.

ال ُأعتقد ُأن ُهناك ُ مشروع ُمقاومة ُيمكن ُالحديث ُعنه ُاتآنُ ،والحديث ُعن ُالمقاومة ُليس ُسوى ُمزايداتُ ،أماُ
المفاوضاتُفتمُاالعترافُبأنهاُعدميةُ ،ومعُذلكُهناكُإصرارُعلىُاالستمرارُفيها!ُهناكُمشروعُبينُفتحُوحماسُ
يساقُعبرهُالشعبُسوقاُنحو ُنموذج ُألنظمةُعربيةُشموليةُ،منُخاللُسيطرةُالحزبُالحاكمُ،والتفردُبالسلطةُ،وقمعُ
الحرياتُالذيُهوُفيُغزةُأكثرُحدةُمنهُفيُالضفةُ.أقولُلخأختُمنىُمنصورُإنُأردتُأنُتكونيُمنصفةُعليكُأنُ
تتحدثيُعماُيحدثُفيُالقطاعُكماُتتحدثينُعماُيحدثُفيُالضفةُ،معُالعلمُبأننيُضدُاالعتقاالتُوالسياسةُاألمنيةُ
فيُالضفةُبطبيعةُالحالُ.
سيادةُالقانونُتعنيُحمايةُالمواطنُمنُتعسفُالدولةُ،وماُحدثُمنُإنهاءُلحالةُالفلتانُاألمنيُفيُالضفةُوغزةُذهبُ
باتجاه ُتأكيد ُسطوة ُالسلطة ُالقائمة ُعلى ُحساب ُالمواطنين ُوحرياتهمُ ،والشعب ُيراكم ُالغضبُ .فتح ُوحماس ُليستاُ
األغلبيةُ ،إن ُاألغلبية ُالصامتة ُلم ُتُسألُ ُحين ُحدث ُاالنقالب ُفي ُقطاع ُغزةُ ،وال ُبالنسبة ُلالنتهاكات ُالقائمة ُفيُ
الضفةُ،والُحولُ شرعيةُالحكومةُالقائمةُحالياُ،والشعبُبعمومهُمغيبُتماماُ.
ُ وحين ُنتحدث ُعن ُالمصالحةُ ،ال ُأحد ُيهتم ُبالمصالحة ُالشعبيةُ ،رغم ُأن ُاالنفصال ُتحول ُمن ُانقسام ُعلى ُمستوىُ
حزبي ُإلى ُمستوى ُشعبي ُوثقافي ُبين ُالضفة ُوغزةُ ،وتقلقني ُإعادة ُاللحمةُ ،واعادة ُتعريف ُما ُإذا ُكان ُلدينا ُشعبُ
فلسطيني!ُ
ُ
محمدُأبوُمهاديُُ:
شكراُلخأستاذ ُ طاللُالذيُعبرُعنُضميرُالكثيرُمنُالفلسطينيينُ،واتفقُمعُالحدةُالتيُطرحُفيهاُالموقفُ.إنُمنُ
يتحدثونُعنُاألغلبيةُواألقليةُ،عليهمُمراجعةُاستطالعاتُالرأيُالتيُتظهرُأنُاألغلبيةُالُتثقُفيُأداءُأيُمنُفتحُ
وحماسُ ،وتعترض ُعلى ُسلوك ُالحركتينُ ،بما ُفيها ُاالستطالعات ُالداخلية ُالتي ُتجريها ُهذه ُاألحزابُ .ستجدون ُأنُ
الناسُخرجتُيومُُ11آذارُ إلىُالشارعُاحتجاجاُعلىُسلوكُالحركتينُ،والجميعُفاقدُللشرعيةُمنُرئيسُالسلطةُحتىُ
إلىُ رئيسُالبلديةُ،والجميعُانتهتُوالياتهمُوفقُالقانونُ،لكنهمُسرقواُحقُالشعبُالفلسطينيُفيُاختيارُممثلينُجددُ
عبرُاالنتخاباتُ،فـُ"التشريعي"ُيمددُ،و"المركزي"ُيمددُ،والكلُيمددُ...
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اتفاقُالمصالحةُأوُالمحاصصةُأوُالمصافحةُالذيُتمُفيُالقاهرةُ،هوُاتفاقُمأزومينُبينُبرنامجُفشلُيتمثل ُفيُ
المفاوضاتُ،وبينُبرنامجُآخرُأيضاُفشلُوهوُماُيسمىُبالمقاومةُ.الُأدريُلماذاُنسيناُالنموذجُالرائعُفيُكفاحناُ
ضدُاالحتاللُ،المتمثلُفيُاالنتفاضةُالمجيدةُفيُالعامُُ،1719التيُتواصلتُلسبعُسنواتُ.
اإلطارُالزمنيُلهذاُاالتفاقُعامُواحدُفقطُ،واذاُكانتُمشكلةُرئيسُالحكومةُمتواصلةُمنذُشهرينُ،متىُسنطبقُكاملُ
االتفاق؟ُلماذاُالمعتقلونُالسياسيونُالُيزالونُفيُالسجون؟ُلماذاُلمُتشكلُلجنةُاالنتخاباتُومحكمتها؟ُلماذاُلمُتجتمعُ
اللجنة ُالتي ُتضم ُاألمناء ُالعامين ُللفصائل حتى ُاللحظة؟ ُوهناك ُقراءة ُخاطئة ُليوم ُُ 11آذار ُمن ُمختلف ُاألحزابُ
السياسيةُ،فهوُاحتجاجُعلىُالفصائلُربماُيكونُلهُمزيدُمنُالتداعياتُفيُالمستقبلُ.
ُ
سناءُكمالُُ:
أتفقُمعُاأل ُمحمدُعودةُفيُكلُماُقالهُ،خاصةُماُيتعلقُباألوضاعُالتيُنعيشهاُفيُقطاعُغزةُ،وأوجهُسؤاليُإلىُ
األستاذ ُإسماعيل ُاألشقر ُحول ُفكرة ُالتعايش ُبين ُالبرنامجينُ :برنامج ُكل ُمن ُفتح ُوحماسُ ،بعد ُأربع ُسنوات ُمنُ
االنقسامُ ،وما ُمستقبل ُهذين ُالبرنامجين ُإذا ُاستمرت ُحالة ُالج مود ُهذه؟ ُهلُستبقى ُغزة ُتحت ُحكم ُحماس ُواإلمارةُ
اإلسالميةُ،والضفةُتحتُحكمُفتح؟!ُُ
أوجهُسؤاالُآخرُلخأستاذ ُ طاللُعوكلُحولُاتفاقُفتحُوحماسُعلىُاستبعادُسالمُفياضُمنُرئاسةُالحكومةُالمنويُ
تشكيلهاُ،ففتحُترىُأنهُيقوضُسلطتهاُفيُالضفةُالغربيةُ،وحماسُتعتقدُأيضاُأنهُسيقصيها ُكماُهوُالحالُفيُفتحُ،
هلُالخوفُمنُإقصاءُالحركتينُهوُسببُرفضهماُلسالمُفياض؟ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
تعقبياتُالمشاركينُفيُالجلسةُالثانيةُ
ُ
محمدُالمدنيُ:
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أشكر ُالجميع ُعلى ُالمالحظات ُالقيمة ُوالمسؤولة ُواالنفعاليةُ ،التي ُتعكس ُحالة ُمن ُالحرقة ُوالمعاناةُ .بدايةُ ،ليسُ
صحيحاُأنُغيابُالنظامُالمصريُالسابقُهوُماُدفعُفتحُللتوقيعُعلىُاتفاقُالمصالحةُ،فمنذُنشأةُالثورةُقبلُعقودُ،
وماُيتعلقُبفتحُومنظمةُالتحريرُ،نسعىُللحفاظُعليهُض منُاستقالليةُالقرارُالفلسطينيُ،وسبقُواختلفناُمعُصانعُ
القوميةُالعربيةُالحديثةُالرئيسُالمصريُالراحلُجمالُعبدُالناصرُ"أيامُروجرز"ُ،فالمنظمةُوفتحُتتعامالنُمعُالجميعُ
بقدر ُما ُهو ُقريبُمن ُالمشروع ُالوطني ُالفلسطينيُ ،وفتح ُوقعت ُالورقة ُالمصرية ُمنذ ُفترةُطويلةُ ،وما ُفاجأ ُاإلخوةُ
المصريينُأنُحماسُوقعتُعلىُالورقةُالتيُسبقُورفضتهاُدونُأيُتعديالتُ،لكنناُاتآنُنريدُالنظرُإلىُالغدُوليسُ
إلىُ األمسُ،إالُأنُالبعضُيصرونُعلىُتأطيرُأنفسهمُفيُحكاياتُالماضيُو"التغبيش"ُعلىُالغدُالقادمُفيماُيبدوُ.
فيما ُيتعلق ُبالبرنامج ُالسياسيُ ،هناك ُعمل ُسياسي ُ ،وهناك ُحل ُسياسيُ ،ويجب ُالتمييز ُبينهماُ ،فالعمل ُالسياسيُ
يستدعيُفتحُجميعُاتآفاقُ،ومنذُاالنقسام ُ الُيوجدُسوىُبرنامجُواحدُ،هوُبرنامجُالعملُالسياسيُ،ونحنُنسعىُلحلُ
سياسيُيحققُمطالبُشعبناُ.
حولُدورُاألجهزةُاألمنيةُ،أشيرُإلىُأنُالسلطةُجاءتُعبرُاتفاقُ"أوسلو"ُ،ولمُتأتُكالفاتحينُعبرُدباباتُُ،وهناكُ
قوانينُتحكمُأيُسلطةُأوُحكمُذاتيُ،واألخوةُفيُحماسُمنذُاالنقسام ُُ -الُأريدُأنُأقولُانقالبُمنُبابُتحسينُ
مصطلحاتناُمنُأجلُالغدُالمشرقُ-يقومونُعبرُاألجهزةُاألمنيةُبتنفيذُرؤيتهمُالسياسيةُ.
الُأعتقدُأنهُمعُالشر ُالذيُحصلُيمكنُالتعاطيُمعُمختلفُالقضاياُبالتوازيُ،فهناكُخالفاتُ،وتقعُعليناُجميعاُ
مسؤوليةُكبيرةُنشعرُبهاُ،ويجبُمعالجةُاألمورُ،فتأخيرُاالتفاقُليسُبسببُحركةُفتحُ،وربماُالعناوينُالتيُتحدثُ
بهاُاأل ُإسماعيلُاألشق رُتبررُقضيةُتأخيرُالتنفيذُ،فمنذُانتخاباتُالمجلسُالتشريعيُالسابقُ،ورغمُإدراكناُبصعوبةُ
وضعُحركةُفتحُ،أصرُالرئيسُ"أبوُمازن"ُ علىُإجراءُاالنتخاباتُ،وتمُتسليمُالسلطةُلحماسُ.
ُصحيحُإ نُالبعضُفيُفتحُيتحملُمسؤوليةُإعاقةُتسليمُهذهُالسلطةُلحماسُ،لكنُحماسُلمُتكنُتعلمُأن هاُستتسلمُ
السلطةُبسالسةُ،وكانتُتسعىُلتنفيذُعمليةُهدمُللنظامُالسياسيُالفلسطينيُ،حيثُطرحتُنفسهاُبديالُعنُالمنظمةُ،
وهناُكانتُاألزمةُالتيُأوصلتناُإلىُاالنقسامُوماُترتبُعليهُ.
ُالجغرافي ُبين ُشقيُ
ُ
ما ُحدث ُهو ُشر ُ ُوصراع ُعلى ُالسلطةُ .واسرائيل ُال ُتريد ُدولة ُفلسطينيةُ ُ ،وسعت ُإلى ُالتفريق
الوطنُ،وأناُأوافقُعلىُأنناُبحاجةُإلىُوحدةُالمجتمعُوليسُاتفاقاُفصائلياُأوُمحاصصةُ،وهناكُكثيرُمنُالقضاياُ،
ُوأتمنىُأنُننتقلُنحوُالعملُالجديُلننطلقُإلىُاألمامُ،حتىُالُنعودُباالنقسامُإلىُالوراءُ.
ُ
إسماعيلُاألشقرُُ:
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نحنُفيُحركةُحماسُمعُالمصالحةُقلباُوقالباُ،ظاهراُوباطنا ُ،وندركُبأنُالمصالحةُهيُخيارُإستراتيجيُ،الُمجالُ
للحياد ُعنه ُبأي ُحال ُمن ُاألحوالُ ،وبين ُالتوقيع ُعلى ُالمصالحة ُوتطبيقها ُجبال ُوجبال ُمن ُالمشاكل ُوالعقباتُ
والتحدياتُ،واذاُدخلناُمرحلةُالمناكفاتُوالشتائمُلنُنحلُمشكلةُ.
ُبكل ُصراحةُ ،حين ُقدمت ُورقتي ُشخص ت ُاألمور ُمن ُباب ُالوقوف ُعند ُاإلشكاليات ُووضع ُالحلول ُالمناسبة ُلهاُ،
وكان ُالحل ُأن ُهذا ُاالتفاق ُالذي ُوقع ُبين ُحماس ُوفتح ُوقعت ُعليه ُجميع ُالفصائل ُالفلسطينيةُ ،وأنا ُلم ُأستثنُ
الفصائلُ،إذاُهيُاستثنتُنفسهاُفهذاُشأنهاُ،وعليهاُأنُتكونُعلىُقدرُالمسؤوليةُوتؤكدُعلىُأنُاالتفاقُوطنيُ.
فيماُيتعلقُبالحكومةُ،السيدُعباسُيقولُبأنهُيطرحُسالمُفياضُ،وبغضُالنظرُعنُكلُاالعتباراتُ،نحنُنتحدثُعنُ
شخصية ُتوافقيةُ ،بالتالي ُيجب ُأن ُيوافق ُعليها ُالكل ُالوطني ُفي ُهذا ُالمجالُ ،أما ُأن ُأطرحُ ،وأضع ُالعصا ُفيُ
الدوالبُ ،وأقول ُإما ُفالن ُواما ُتفشل ُالمصالحةُ ،فهذا ُمخالف ُلبنود ُاالتفاقُ ،لذلك ُطرحت ُخيار ُالتوازي ُفي ُطرحُ
المسارات ُالخاصة ُبالمصالحةُ ،وال ُأحد ُفينا ُيستطيع ُاحتكار ُالحقيقةُ ،والحديث ُعن ُالضمير ُالجمعي ُواستطالعاتُ
الرأيُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
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الجلسةُالثالثةُ
ُ
بابيُ:منُُأينُُوالىُأين؟ُ
الحُراكُُالشُ ُُّ
ُ
رئيساُالجلسةُ:

 األستاذُعمرُعسافُ(رامُاهلل)ُ:ناشطُسياسيُواجتماعيُ.
 األستاذةُهدايةُشمعونُ(غزة)ُ:إعالميةُوباحثةُنسويةُ.

المتحدثونُ:

 األستاذ فاديُقرعانُ.

ُ

 األستاذ سامرُأبوُرحمةُ.

ُ

 األستاذُنائلُالمقادمةُ.

ُ

 األستاذة أسماءُالغولُ.

ُ

ُ
النهوضُ
بابيُواستراتيجيُةُُ ُُّ
الحراكُُالشُ ُُّ
ُ

األستاذُفاديُقرعان
ُناشطُشبابيُ
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ُ
محاورُالورقةُ:


المقدمةُ.



أهدافُكفاحُالشعبُالفلسطينيُ.



اإلسترتيجياتُالضروريةُلتحقيقُهذهُاألهدافُ،ودورُالشبابُفيُإنجازهاُ.



دورُالشبابُفيُإنجاحُهذهُاإلستراتيجيةُُ.



ُوقويا ُفي ُغزةُ ،ثم ُضعيفا ُفيُ
لماذا ُتحرك ُالحراك ُالشعبي ُوبدأ ُفي ُُ 15آذار؟ ُوعندما ُبدأ ُكان ُضعيفًا ُفي ُالضفة ً



ماُتقييمُتجربةُاالعتصامُمنُُ3/15إلىُتوقيعُاتفاقُالمصالحة؟ُ



ماُهوُالشعارُالناظمُللحراكُالشبابيُ،وماُهيُالعواملُالمساعدةُوالمعرقلةُله؟ُ



كيفُيمكنُأنُيتحولُالحراكُإلىُحراكُشعبيُوليسُشبابياُفقط؟ُ



هلُاالنتفاضةُالشعبيةُالثالثةُعلىُاألبوابُ،أمُال؟ُ



هلُمنُمصلحةُالفلسطينيينُاتآنُأنُيطلقواُانتفاضةُشعبيةُثالثةُ،أمُأنُمنُاألفضلُتأخيرهاُألنُالمنطقةُوالعالمُ

الضفةُوغزةُكماُالحظناُفيُفعالياتُإحياءُذكرىُهزيمةُحزيرانُ()6/5؟ُُ

مشغوالنُبالثوراتُالعربية؟ُ


هلُاالنتفاضةُالثالثةُشعبيةُسلميةُ،أمُشعبيةُمسلحة؟ُوماُهوُاألفضلُولماذا؟ُ



كيفُيمكنُضمانُعدمُانزالقُاالنتفاضةُالقادمةُإلىُالفوضىُوالفلتانُاألمني؟ُ



ماُهوُهدفُاالنتفاضةُوبرنامجها؟ُُ
ُ

"التعليمُيسخُ رُإماُكأداةُلتسهيلُاحتواءُجيلُالشبابُفيُمنطقُوبنيةُالنظامُالحاليُ،أوُكوسيلةُلممارسةُالحريةُتمكنُ
الرجال ُوالنساء ُمن ُتحدي ُالواقع ُبطريقة ُنقدية ُوخالقة ُيستطيعون ُمن ُخاللها ُالوصول ُإلى ُالحرية ُوتغيير ُالعالمُ".
(باولوُفرايرُ-تعليمُالمقهورين)ُُ.
ُ
المقدمةُ
عيتُلتقديمُورقةُفيُاليومُالدراسيُالذيُيستضيفهُالمركزُالفلسطينيُألبحاثُالسياساتُوالدراساتُواإلستراتيجيةُ،
ُ
د
وطلبُمنيُالمنظمونُالكرامُاإلجابةُعنُعدةُأسئلةُمهمةُ،منهاُ:لماذاُتحركُالحراكُالشعبيُوبدأُفيُُ 15آذارُ،وماُ
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تقييمُتجربةُاالعتصامُمنُ ُ3/15إلىُتوقيعُاتفاقُالمصالحة؟ُماُهوُالشعارُالناظمُللحراكُالشبابيُ،وماُهيُالعواملُ
المساعدةُوالمعرقلةُله؟ُكيفُيمكنُأنُيتحولُإلىُحراكُشعبيُوليسُشبابياُ فقط؟ُهلُاالنتفاضةُالشعبيةُالثالثةُعلىُ
األبواب ُأم ُال؟ ُهل ُمن ُمصلحة ُالفلسطينيين ُاتآن ُأن ُيطلقوا ُانتفاضة ُشعبية ُثالثة ُأم ُأن ُمن ُاألفضل ُتأخيرها ُألنُ
المنطقة ُوالعالم ُمشغوال ن ُبالثورات ُالعربية؟ ُهل ُاالنتفاضة ُالثالثة ُشعبية ُسلمية ُأم ُشعبية ُمسلحة؟ ُوما ُهو ُاألفضلُ
ولماذا؟ ُكيف ُيمكن ُضمان ُعدم ُانزالق ُاالنتفاضة ُالقادمة ُإلى ُالفوضى ُوالفلتان ُاألمني؟ ُما ُهو ُهدف ُاالنتفاضةُ
وبرنامجها؟ُُ
هذه ُاألسئلة ُجيدةُ ،وسأقوم ُباإلجابة ُعنها ُبالقدر ُالذي ُتسمح ُبهُقدراتيُ ،ولكنني ُعندما ُجلست ُألبدأ ُالكتابة ُشعرتُ
بثقلُمنطقُوبنيةُالنظام ُالفكريُوالسياسيُالحاليُ،وتذكرتُقصةُقرأتهاُفيُكتابُرياضياتُقديمُعنُامرأة ُحكيمةُ
ونصهاُكاتآتيُُ:
جمال ُووصية ُيأمرهم ُفيها ُبتقسيم ُماُ
توفي ُأحد ُمشايخ ُالحجاز ُوترك ُألوالده ُالثالثة ًُ ُ 17
يورثوهُمنُجمالُعلىُالنحوُاتآتيُُ:
االبنُاألولُيأخذُالنصفُُ.
االبنُالثانيُلهُالثلثُُ.
واالبنُاألخيرُلهُالتسعُُ.
ودخلُاألخوةُفيُمعاركُداميةُألنهمُلمُيستطيعواُاالتفاقُعلىُكيفيةُتقسيمُالجمال؛ُألنُ
العددُُ17الُيقبلُالقسمةُعلىُُ1أوُُ3أوُُ،9فالُيمكنُتقسيمُجملُحيُإلىُأعشارُُ.
ولذلكُ،طلبُمنهمُمخاتيرُالحجازُالتوجهُإلىُامرأةُحكيمةُتسكنُفوقُأحدُالجبالُ،وحينماُ
وصلوا ُإليها ُوأخبروها ُعن ُمشكلتهم ُتبرعت ُلهم ُبإحدى ُجمالهاُ ،وبذلك ُأصبح ُلديهم ُُ18
جمالُ ،يأخذ ُمنهم ُاأل ُالكبير ُالنصفُ ،أي ُتسعة ُجمالُ ،والثاني ُثلث ُالُ 18أي ُستةُ
ً
جمالُ،واألخيرُلهُالتسعُوبذلكُيأخذُجملينُُ.
وبذلكُيكونُمجموعُجمالُاألخوةُ(ُُ)17ُ=1+6+9ويرجعُجملُالمرأةُالعجوزُإليهاُُ.
ومنُهناُرأيتُأنُعليُأوالُُ-قبلُأنُأدخلُفيُنقاشُالكسورُوالعشورُفيماُيتعلقُبالحراكُالشبابيُواالنتفاضةُالثالثةُ
والمفاوضاتُوأيلولُ–ُأنُأحاولُإضافةُالبعيرُرقمُُ 18للنقاشُلكيُتفهمواُحساباتيُكلهاُ،فقدُاتضحُليُأنُأجوبتيُ
عن ُهذه ُاألسئلة ُلن ُتفهم ُبكل ُمحاورها ُولن ُتغير ُمن ُالواقع ُشيئاُ ،إال ُإذا ُحاولت ُأوًال ُإضافة ُبعض ُاألمور ُإلىُ
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يةُالفلسطينيةُوتحديثُالخطابُالسياسيُالفلسطينيُ،ألنُالخطابُالسياسيُالحاليُلعبُويلعبُدوراُ
المنهجيةُالفكر
ً
أساسياُفيُضعفُالحراكُالشبابيُوفشلُكفاحُشعبناُبشكلُعامُُ.
ً
هذهُالورقةُتنقسمُإلىُثالثةُمحاورُأساسيةُ:المحورُاألولُيصيغُأهدافُالنضالُالشعبيُالفلسطينيُ،ويناقشُالمحورُ
الثانيُاإلستراتيجياتُالضروريةُللوصولُإلىُاألهدافُالمذكورةُفيُالمحورُاألولُ،ويحللُالمحورُالثالثُدورُالحراكُ
الشبابيُالحاليُواإلجابةُعنُاألسئلةُالمطروحةُفيماُسبقُبناءُعلىُاألهدافُواإلستراتيجياتُالموجودةُ.
ُ
أهدافُكفاحُالشعبُالفلسطينيُُ:
عندماُجلسُالشبابُلمناقشةُأهدافُالحراكُالجديدُقبلُُ1111-3-15تمحورُالنقاشُحولُبعضُاألهدافُالواضحةُ
للجميع ُكإنهاء ُاالحتالل ُوتجاوز ُاالنقسام ُالسياسي ُونتائجهُ ،وحماية ُالمشروع ُالوطنيُ ،وعدم ُالتخلي ُعن ُالثوابتُ
يجادُفرصُعملُللشبابُ،وأهميةُالتركيزُعلىُانتخاباتُمجلسُوطنيُ،وهذهُكلهاُأهدافُرائعةُلكنهاُفيُ
ُ
الوطنيةُ،وا
الحقيقةُثانويةُ.
ُإن ُالطريقة ُالتي ُذُ كرت ُفيها ُاحتوت ُالشباب ُفي ُبنية ُالنظام ُوالتفكير ُالسياسي ُالقديم ُوقامت ُوبشكل ُغير ُمباشرُ
ُفمثال ُما ُدور ُالالجئين ُوفلسطينيي ُالداخل ُفي ُهذا ُالنقاش؟ ُوهل ُنركزُ
ُبدال ُمن ُتوحيدهً ،
بتجزئة ُالشعب ُالفلسطيني ً
علىُاالحتاللُأوُحقُالعودةُأوُالقدسُأوُالمساواةُأوُاالنقسامُأوًال؟ُوماذاُنعنيُبإنهاءُاالحتالل؟ُويعكسُهذاُالجدالُ
النقاش ُالسياسيُالفلسطيني ُ ،إال ُأنُميزانُالقوةُبينُالفصائل ُيرجحُكفةُإنهاءُاالحتاللُوبناء ُالدولةُعلى ُاألهدافُ
والثوابتُالوطنيةُاألخرىُ،التيُأصبحتُمطالبُهامشيةُتذكرُفيُالخطاباتُ،وتنسىُفيُاألفعالُ،وهذهُنتيجةُطبيعيةُ
تعكسُاالنقسامُالجغرافيُوالسياسيُالمفروضُعليناُمنُقبلُاالحتاللُ،إضافةُإلىُعدمُوجودُرؤيةُواستراتيجيةُوطنيةُ
تتحدىُفيُجوهرهاُهذهُالظاهرةُُ.
واذاُقمناُبدراسةُتاريخُالحركاتُالتحرريةُالناجحةُنرىُأنُجميعهاُوقعتُأوُكادتُأنُتقعُفيُفخُ"تنافسُاألهدافُ
الوطنية"ُ حتىُظهرتُقيادةُذوُرؤيةُواضحةُاستطاعتُتوحيدُالشعبُعلىُأهدافُأساسيةُتنبثقُمنهاُجميعُاألهدافُ
ىُ،فمثال ُفيُجنوبُأفريقياُقامُالكونغرسُالوطنيُاألفريقيُبمساعدةُالشعبُعلىُصياغةُميثاقُالحريةُ
الثانويةُاألخر
ً
الذيُحددُاألهدافُالرئيسيةُلنضالُشعبُجنوبُأفريقياُ،واستطاعُمنُخاللهُتوحيدُشعبُيتكونُمنُأكثرُمنُألفُ
قبيلةُويتكلمُأكثرُمنُُ11لغةُُ.
لماذاُيجبُعليناُإعادةُالتفكيرُفيُاألهدافُالفلسطينية؟ُُ
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ُ)1لتوحيدُالشعبُالفلسطينيُكلهُتحتُشعارُواحدُُ.
 ُ)2للخروجُمنُالنهجُالتقنيُوالفنيُالذيُنجحتُإسرائيلُوالوالياتُالمتحدةُفيُفرضهُعلى ُالقضيةُالفلسطينيةُمنُ
خاللُالمفاوضاتُ،فقدُبدأناُننسىُأنُقضيتناُأكبرُبكثيرُمنُتحديُتقسيمُالقدسُواستبدالُاألراضيُوالجدارُوتوزيعُ
مصادرُالمياهُُ.
ُ)3لننتقلُمنُخطابُالضحيةُ،التيُالُتعرفُماُتريدُ،وانماُتعرفُفقطُماُالُتريدُ،إلىُخطابُتحرريُ.
 ُ)4لتفاديُالوقوعُفيُفخُوقعتُفيهُعدةُشعوبُ،وهوُاستبدالُظلمُالمستعمرُبظلمُحاكمُمستبدُمحليُالصنعُُ.
عالمياُإلىُمكانهاُكاستمرارُللحركاتُالتحرريةُاألخرىُفيُالتاريخُاإلنسانيُُ.
سياسياُوا
ُ)1إلعادةُقضيتناُ
ً
ً
 ُ)9لتكونُخطوةُعلىُطريقُإعادةُتثقيفُالشبابُالفلسطينيُعنُقضيتهُبشكلُجذريُوتحرريُ،والُيقتصرُفقطُعلىُ
تاريخُشعبناُوالمجازرُالتيُارتكبتُضدهُ.
ُ)9لنتفادىُالوصولُإلىُحلولُجزئيةُتتبي نُلناُوكأنهاُتحققُأهدافناُالوطنيةُ،ولكنهاُفيُالحقيقةُتبعدناُعنُاألهدافُ
التاريخيةُلكفاحناُُ.
ومنُهناُعليناُأنُنسألُأنفسناُ:ماُهيُاألهدافُاألساسيةُلكفاحُالشعبُالفلسطيني؟ُُ
ُ
حريةُوعدالةُوكرامةُ
نستطيعُتلخيصُأهدافُالشعبُالفلسطينيُفيُثالثةُأهدافُرئيسيةُ:الحريةُ،والعدالةُ،والكرامةُلجميعُالفلسطينيينُفيُ
كافةُأماكنُتواجدهمُ.
غةُترددُدائماُ،ولكنهاُفيُالحقيقةُمحددةُالتعريفُُ:
وتبدوُهذهُالكلماتُألولُوهلةُكشعاراتُفار
ً
حريةُالناسُفيُظلُالحكم ُ:هيُأنُالُتفرضُعليهمُقوانينُأوُسياساتُأوُقواعدُإالُإذاُأتيحتُلهمُالفرصةُللمشاركةُ
فيُال عمليةُالتيُأسستُلهذهُالقوانينُ،وعلىُهذهُالعمليةُأنُتكونُشرعيةُوعادلةُ،والحريةُهيُأنُيفعلُاإلنسانُماُ
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ُخاضعا ُلإلرادة ُاالعتباطيةُ ،والمتقلبةُ ،وغيرُ
يشاء ُفي ُشتى ُاألمور ُالذي ُال ُينص ُعليها ُالقانونُ ،وأن ُال ُيكون
ً
المعروفةُوالثابتةُأليُإنسانُآخرُأوُحكومةُأخرىُُ.3

ونرىُهناُأنُمطلبُإنهاءُاالحتاللُيندرجُتحتُهدفُالحريةُ،كماُأنُمطلبُإصالحُمنظمةُالتحريرُومطلبُإنهاءُ
االنقسامُيأتيانُكذلكُتحتُإطارُمطلبُالحريةُُ.
ُ
أماُالعدالةُفتعرفُعلىُأساسُمبدأينُجوهريينُُ:4
إنُلكلُشخصُحقاُغيرُقابلُللنقضُفيُالتمتعُبحرياتُأساسيةُتتوافقُمعُنظامُالحرياتُالمتوفرُ
ًُ
المبدأُاألولُيقولُ:
للجميعُ،أيُأنُالحرياتُاألساسيةُتتوفرُللجميعُعلىُحدُسواءُدونُتفرقةُعلىُأيُأساسُُ.
ُالقوى ُالسياسيةُ
المبدأ ُالثاني ُيقول ُ :يجب ُأن ُتلبي ُالتفاوتات ُاالجتماعية ُواالقتصادية ُشرطينُ :أوًال ُعلى ُمراكز ُ
واالجتماعية ُواالقتصادية ُالمرتبطة ُبال تفاوتات ُاالجتماعية ُواالقتصادية ُوالسياسية ُأن ُتكونُمفتوحة ُللجميعُ ،في ُظلُ
ُوثانيا ُعلى ُهذه ُالتفاوتات ُأن ُتؤدي ُإلى ُأكبر ُفائدةُ
وجود ُمساواة ُتامة ُفي ُالفرص ُالمتاحة ُلكل ُأعضاء ُالمجتمع،
ً

ُفيُالمجتمعُ،أيُحتىُيكونُالمجتمعُعادالُعليهُتوزيعُالمواردُاالجتماعيةُبطريقةُ
أُحاال
لخأعضاءُاألقلُح ً
ً
ظاُواألسو ً
أُحاالُ(ألسبابُخارجةُعنُإرادتهم)ُفيُهذاُالمجتمعُُ.
تعظمُفوائدُ(أوُتقللُخسائر)ُاألشخاصُاألسو ًُ

ويأتيُهذاُالتعريفُمنُسلسلةُمنُالكتاباتُالفلسفيةُالتيُوضعتُمنظومةُالعقدُاالجتماعيُ:

3

Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought: Volume 2: The Age of the
)Reformation (Cambridge, 1978
–Jean-Jacques Rousseau, Oeuvres complètes, ed. B. Gagnebin and M. Raymond (Paris, 1959
95), III, 361; The Collected Writings of Rousseau, ed. C. Kelley and R. Masters (Hanover, 1990),
IV, 139.
Oeuvres complètes, III, 364; The Collected Writings of Rousseau, IV, 141 "Commutative justice".
]?[self-published source

Textop.org. 2006-07-25. Retrieved 2011-01-20.

)Rawls, J. (1993/1996/2005) Political Liberalism (Columbia University Press, New York
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وهناُنرىُأنُمطلبُحقُالعودةُيندرجُتحتُهدفُتحقيقُالعدالةُ،كماُأنُمطالبناُبتحريرُاألسرىُ،واسترجاعُأراضيناُ،
وانتخاباتُديموقراطيةُللمجلسُالوطني ُ،ومطلبُالمساواةُلفلسطينييُالداخلُوعدةُحقوقُفلسطينيةُأخرىُتندرجُتحتُ
هدفُتحقيقُالعدالةُُ.
امةُ،ونحنُجميعاُنفهمُغرائزًياُمعنىُهذهُالكلمةُ،وتعنيُأنُلكلُإنسانُحقُطبيعيُفيُأنُيعاملُباحترامُ
أخيراُالكر
ً
و ً
وبأخالقيةُ،والحقوقُالطبيعيةُملخصةُفيُاإلعالنُالدوليُلحقوقُاإلنسانُالذيُأصدرتهُاألممُالمتحدةُعامُُ،1741
كماُأنُالكرامةُتعنيُمنحُكلُإنسانُالفرصةُللسعيُوراءُسعادتهُوسعادةُعائالتهُماُدامُسعيهُالُيضرُبغيرهُ،وأناُ
مقتنعُبأنكمُتعرفونُكلُالمطالبُالتيُتندرجُتحتُهذاُالهدفُ،ولذلكُلنُأعددهاُُ.
ماُهيُاإلستراتيجيةُالتيُعليناُاتباعهاُلتحقيقُهذهُاألهداف؟ُُ
قبلُأنُنحددُاإلستراتيجيةُالضروريةُلتحقيقُأهدافناُالوطنيةُعليناُأنُنحددُسماتُاإلستراتيجيةُالناجحةُبشكلُعامُ،
وسماتهاُعلىُالنحوُاتآتيُُ:
نقاطُضعفهُأيضاُُ.
ُ)1تحددُجميعُمصادرُقوةُالشعبُونقاطُضعفهُ،وتحددُمصادرُقوةُالعدوُ ُو
ً
ُ)2تستغلُمصادرُقوةُالشعبُإلضعافُالمستبدُعنُطريقُتركيزُالنضالُعلىُنقاطُضعفهُُ.
ُ)3تبنيُعلىُتجربةُالشعبُالتاريخيةُوتستفيدُمنُخبراتهُُ.
ُ)4تعملُعلىُبناءُروحُالوحدةُواألخوةُداخلُالشعبُ،وتركزُعلىُرفعُمعنوياتهُ.
تعكسُعمقاُفيُالتحليلُ،والُتؤسسُألفكارُوحسبُ،وانماُتضعُالخطواتُلتحقيقُهذهُاألفكارُُ.
ُ)1
ً
ُ)9تأخذُبعينُاالعتبارُكلُالسيناريوهاتُفيُالعملُُ.
هاُاألساسيُدائماُُ.
ُ)9تحددُجمهور
ً
ُ)1واقعيةُومبنيةُعلىُحقائقُمستندةُُ.
اتُالمهمةُودائماُتتأقلمُمعُتغييرهاُ.
ُ)7تحددُالمتغير
ً
ُأيضا) ُلن ُتسمح ُلي ُبالخوض ُفي ُتفاصيل ُكلُ
ولخأسف ُالمدة ُوالمساحة ُالمحددة ُلهذا ُالتحليل ُ(وربما ُأسباب ُأمنية ً

نقطةُموجودةُفيماُسبقُ،ولكننيُسأقومُبتلخيصُبعضُالنقاطُاألساسيةُُ.
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يتوجب ُقبل ُالتفكير ُباإلستراتيجية ُالجديدة ُلنضال ُالشعب ُالفلسطيني ُدحض ُاإلستراتيجيات ُالقديمة؛ ُألن ُأغلبُ
االنتقاداتُلإلستراتيجيةُالجديدةُالتيُتطرحُتأتيُمنُأشخاصُمتجذرينُفيُاإلستراتيجياتُالقديمةُ،الُيهتمونُبأهميةُ
التأقلمُمعُالمتغييراتُالسياسيةُوالتعلمُمنُتجاربناُالتاريخيةُُ.
ُ
إستراتيجيةُالمقاومةُالمسلحةُُ
عندما ُكنت ُفي ُالجامعة ُكان ُأحد ُاهتماماتي ُإستراتيجيات ُ المقاومة ُالمسلحة ُوالعوامل ُالتي ُتساهم ُفي ُنجاح ُهذهُ
اإلستراتيجيةُللوصولُإلىُالتحررُ،واكتشفتُأنُالمقوماتُاألساسيةُلنجاحُإستراتيجيةُالمقاومةُالمسلحةُهيُُ:5
 ُ.1التضاريسُالوعرةُوالمساحاتُ،أوُالمدنُالواسعةُالتيُتكونُتحتُأيديُالمتمردينُمثلُغاباتُفيتنامُأو ُصحراءُ
أفغانستانُأوُالمناطقُالريفيةُوالجبليةُفيُكوباُُ.
ُعالياُ ،كما ُكانُ
ُدعما
ُشعبيا ً
ً
ُ .2كثافة ُسكانية ُعالية ُفي ُمناطق ُإستراتيجية ُواقتصادية ُللعدو ُيملك ُالمتمردون ُفيها ً
الوضعُفيُبعضُدولُأسياُوأميركاُالجنوبيةُُ.

ُ.3منفذُمفتوحُللسالحُوالمواردُاألخرىُُ.
ُ.4القدرةُعلىُتجنيدُوتدريبُأعدادُكبيرةُمنُالمقاتلينُُ.
 ُ.1وجودُحلفاءُمستعدينُلدعمُالمقاومةُفيُالدولُالمجاورةُ،ويفتحونُحدودهمُلقياداتُالتمردُ،وخاصةُالعسكريينُُ.
ُ.9القدرةُعلىُتوحيدُسالحُالمقاومةُجميعهُومنعُتشتيتُالمواردُ(مثلماُحدثُفيُمخيمُجنين)ُُ.
يةُوالسياسيةُللبقاءُعندُالعدوُُ.
ُ.9فقدانُالعزيمةُالعسكر ُ
ُ.1القدرةُعلىُالتأقلمُووجودُقياداتُمستعدةُلتوليُمهامُالقياداتُالتيُتتمُتصفيتهاُُ.
السبعينياتُ،كانُبإمكانناُاستغاللُإسترتيجيةُالمقاومةُالمسلحةُألنُبعضُالمقوماتُاألساسيةُكانتُ
ُا
فيُالستينياتُو
موجودةُ،وخاصةُعندماُكناُفيُاألردنُولبنان ُ،ولكنُقيادتناُفشلتُفيُالتأقلمُمعُالمستجداتُالسياسيةُمنُجهةُ،وفيُ
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توحيدُالسالحُ ُوبناءُكادرُقياديُيستطيعُتوليُدورُقياديُبعدُتصفيةُالكادرُالمؤسسُ،إضافةُإلىُأنُإسرائيلُوبعضُ
حكامُالدولُالعربيةُكانواُفيُالمرصادُواستغلتُإسرائيلُنقاطُضعفناُفلذلكُفشلناُُ.
ُأيا ُمن ُالمقومات ُالضرورية ُإلنجاحُ
اضحا ُأننا ُال ُنملك ً
أما ُاتآنُ ،وخاصة ُبعد ُتجربة ُاالنتفاضة ُالثانيةُ ،أصبح ُو ً
إسترتيجيةُالمقاومةُالمسلحةُ،وأنُهذهُاإلسترتيجيةُالُتستطيعُأنُتوصلناُإلىُالتحريرُ،بلُستضعفُالشعبُوتكلفهُ

الكثيرُدونُتحقيقُانتصاراتُملموسةُُ.
ُ
إستراتيجيةُالمفاوضاتُ
عندما ُ اكتشفت ُحتمية ُفشل ُالمقاومة ُالمسلحة ُفي ُوضعنا ُالحالي ُذهبت ُباتجاه ُالمفاوضات ُوجلست ُأبحث ُعنُ
مقومات ُالمفاوض ُالبارعُ ،ووجدت ُأن ُالمفاوضات ُتحقق ُاألهداف ُالمرجوة ُإذا ُكانت ُموازين ُالقوى ُمتساوية ُبينُ
الجهتينُ،أوُإذاُكانتُهنالكُعواملُخارجيةُتقلبُموازينُالقوىُلصالحناُ.
لقدُ كانتُاالنتفاضةُاألولىُالعاملُاألساسيُفيُرضو ُإسرائيل ُللمفاوضاتُفيُبادئُاألمرُ،ألنُإسرائيلُاكتشفتُ
أنها ُلن ُتستطيع ُاستعباد ُالشعب ُالفلسطيني ُإذا ُرفض ُسلطتها ُوقام ُبالعصيان ُالمدني ُالشاملُ ،كما ُأن ُاالنتفاضةُ
ُاقتصادياُ ،وبدأت ُبتغيير ُالرأي ُالعالمي ُما ُكان ُسيؤدي ُلتغيير ُموازين ُالقوى ُالخارجية ُفيُ
األولى ُكلفت ُإسرائيل
ً
صالحنا ُعلى ُالمدى ُالبعيدُ ،ولكن ُالمفاوض ُالفلسطيني ُعندما ُقبل ُبوضع ُالقضية ُفي ُاإلطار ُالتفاوضي ُاألميركيُ
باألساسُ،وأراحُإسرائيلُمنُبعضُالسلطاتُاألكثرعرضةُللعصيانُ،والمكلفةُ،قامُبإضعافُمقوفهُالتفاوضيُ،ولذلكُ
وجدُنفسهُفيُدوامةُالتفكيرُبالتنازالتُ،دوامةُدامتُُ23سنةُوأوصلتناُإلىُالحضيضُُ.
إنُالذهابُإلى ُاألممُالمتحدةُفيُأيلولُهوُأحدُالتكتيكاتُالتي ُقدُتقلبُموازينُالقوىُ،ولكنُيجبُأن ُيتمُالتوجهُ
بشكلُمدروسُلكيُينجحُ:أوًال ُعلىُأيُقرارُيذهبُإلىُالجمعيةُالعامةُفيُاألممُالمتحدةُأنُيوضح ُفيُمضمونهُ
نيتناُالتخلصُمنُالوصاياُاألميركيةُعلىُالمفاوضاتُوالتوجهُإلىُالقانونُالدوليُوالرأيُالعالميُالمتمثلُفيُق ارراتُ
جعينُالوحيدينُلحلُالقضيةُ،وثانياُعلىُهذهُالوثيقةُأنُتوضحُأنهاُبدايةُوالدةُجيلُجديدُمنُ
الجمعيةُالعامةُكالمر
ً
النضالُونهايةُمرحلةُأوسلوُبشكلهاُالحاليُُ.

إسرائيلُوأميركاُتخشيان ُرحلةُأيلولُألنهما ُتعلمانُأنُهذهُالرحلةُقدُتؤديُإلىُ تصدعُموازينُالقوىُالحاليةُ ،التيُ
بدأتُبالتصدعُبعدُأنُأشعلُبوعزيزيُالنارُفيُنفسهُفيُتونسُالخضراءُُ.
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وهنا ُأود ُالتنويه ُإلى ُأن ُالقيادة ُالسياسية ُتستخدم ُورقة ُالذهاب ُإلى ُاألمم ُالمتحدة ُكتهديد ُلكي ُتفرض ُعلى ُإسرائيلُ
العودة ُإلى ُالمفاوضات ُاتآ نُ ،ضمن ُنفس ُاإلطار ُالسياسي ُالقديم ُولكن ُمع ُبعض ُالفوائد ُوالتأكيدات ُالجديدة ُمنُ
أميركاُ،التيُقدُتعطيُبعضُالزخمُللمفاوضاتُ،وقدُتمتدُمرحلةُأوسلوُلمدةُأطولُ،ولكنُهذهُالقيادةُحتىُاتآنُالُ
تستخدمُرحلةُأيلولُكتك تيكُيهدفُإلىُتحقيقُتغييراتُجذريةُلمصلحةُالشعبُالفلسطينيُضمنُرؤيةُأشملُوأوسعُ
تأخذُالمدىُالبعيدُوالسيناريوهاتُالمختلفةُبعينُاالعتبارُُ.
ُوثانياُوثالثًا"ُ،وليسُاستغاللُرحلةُ
وهناُعليناُأنُنسألُأنفسناُلماذاُهدفُالقيادةُالسياسيةُاألساسيُ"المفاوضاتُأوًال ً

اُمدروساُ،
أيلولُللتأسيسُلمرحلةُجديدة؟ُعدةُأجوبةُتخطرُفيُالبالُ:منهاُأنُالذهابُإلىُاألممُالمتحدةُلمُيكنُقرًار
ً
وأنُالقيادةُالحاليةُتبحثُعنُمنفذُمنُمأزقهاُالحاليُأكثرُمنُأيُشيءُآخرُ،وأنهاُمغمورةُباإلطارُالسياسيُالحاليُ

لدرجةُأنهاُالُتستطيعُتخيلُإطارُآخرُ،وألنُبعضُاألشخاصُوالمؤسساتُمرتبطونُبالدعمُالخارجيُوعالقاتهمُمعُ
إسرائيلُ،وألنُأحزابناُالسياسيةُالُتهتمُبالقياداتُوالطاقاتُوالكوادرُالشابةُالتيُتستطيعُالنهوضُببرنامجُجديدُُ.
إستراتيجيةُالمفاوضاتُلنُتحققُلناُالحريةُوالعدالةُوالكرامةُفيُظلُوضعناُالحاليُ،ولذلكُعليناُأنُنفعلُماُفعلتهُ
حركةُما ندالُفي ُجنوبُأفريقياُ،والتيُرفضتُالتفاوضُحتىُنجحتُفي ُقلبُموازينُالقوى ُلمصلحتهاُ،وهناُيكمنُ
السؤالُالمحوريُ:ماُاإلستراتيجيةُالتيُستقلبُموازينُالقوىُلمصلحةُشعبنا؟ُُ
اإلستراتيجيةُالضروريةُلتحقيقُأهدافُكفاحناُ.
ُجميعا ُاتباعها ُوستوصلنا ُإلى ُالحرية ُوالعدالة ُوالكرامة ُستتسم ُبخمس ُمزايا ُأساسيةُ
إن ُاإلستراتيجية ُالتي ُعلينا
ً
(سأسميُهذهُاإلستراتيجيةُ"إستراتيجيةُالنهوض")ُُ:
ُاستعادةُاألملُ."It is necessary that the weakness of the powerless is transformed into a force
capable of announcing justice. For this to happen, a total denouncement of
fatalism is necessary. We are transformative beings and not beings for
"accommodation.
)ُ— Paulo Freire (Pedagogy of the Oppressed
ُالتربية ُوالتعبئة ُالتحررية ُوالسياسية ُواإلستراتيجية ُللشعب ُالفلسطيني ُ(وخاصة ُللشباب ُوالصبايا) ُفي ُكافة ُأماكنُ
تواجدهُ.
إنُالشعبُهوُأكبرُمصدرُقوةُوطاقةُنملكهُ،ولكنُاستثمارناُفيهُقليلُ،وعليناُفقطُأنُنتخيلُماُنستطيعُإنجازهُإذاُ
استغل ُشبابنا ُطاقاتهمُ ،واكتسبوا ُالقدرات ُالذهنية ُواإلستراتيجيةُ ،وتعلموا ُمن ُتجربتنا ُالتاريخية ُوتجارب ُالشعوبُ
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األخرىُ،وخلطواُشغفهمُوعلمهمُالمكتسبُلتحديُاالحتاللُبطرقُذكيةُمستلهمةُمنُالمقاومةُالشعبيةُفيُكلُمكانُ
ُ،ولكنُمعُتنسيقُوتنظيمُمسبقُفيماُبينهمُجميعاُ.
(الداخلُوالمخيماتُوالشتاتُوالضفةُوغزة)
ً
وهناكُخطوةُأساسيةُالستعادةُاألملُتتمثلُفيُكسرُاحتكارُالفصائلُللسياسيةُ،ودمقرطةُالقرارُالسياسي؛ُألنُجميعُ
األحزابُبدأتُتتآُكلُاتآنُوتفقدُشرعيتهاُُ.
مقاومةُشعبيةُ.
المقاومةُالشعبيةُهيُاألسلوبُاألساسيُفيُكفاحُاالحتاللُفيُالمرحلةُالجديدةُ،وعلىُالمقاومةُالشعبيةُالتركيزُعلىُ
خمسةُمحاورُأساسيةُُ:
ُ)1تعطيل ُنظام ُاالحتاللُفي ُالضفةُوغزةُونظامُالالمساواةُفيُالداخلُ(هنالكُُ 198تكتي ًُكا ُللعصيانُالمدنيُ
والمقاومةُالشعبيةُ،وآالفُالطرقُالتيُنستطيعُاختراعها)ُُ.
ُ)1التأكيدُعلىُتقليلُخسائرُشعبناُوتعظيمُخسائرُإسرائيلُاالقتصاديةُُ.
 ُ)3كسبُالرأيُالعالميُ،وهذاُيعنيُفعالياتُتلهمُالعالمُوتوضحُشراسةُووساخةُاالحتاللُُ.
ُ)4المحافظةُعلىُالتفوقُاألخالقيُوالروحُالتطوعيةُالكتسابُدعمُالمجتمعُ،ولكيُالُنتحولُإلىُأعدائناُُ.
اطياُ.
ُ)5الحفاظُعلىُرشاقةُوانسيابُالحراكُالجديدُلكيُالُيتكلسُأوُيتمُاحتواؤهُ،وعليهُأنُيكونُديموقر ً
ُ
ُدعمُونصرةُحملةُالمقاطعةُالعالميةُ.
وذلكُلهدمُسمعةُإسرائيلُ،واضعافهاُاقتصادهاُ،ولكيُيرىُويشعرُاإلسرائيليونُبآثارُقمعهمُلشعبناُُ.
ُ
استردادُسيادةُالشعبُووحدةُقراره.
علينا ُبناء ُنظام ُديموقراطي ُمتجدد ُلكي ُنمنع ُبعض ُاألشخاص ُأو ُاألحزاب ُمن ُاالستفراد ُبالق اررات ُالتي ُتمسُ
بمصالحناُجميعاُ،ويتمُهذاُبتعليقُشرعيةُالقياداتُوالنظامُالسياسيُالموجودُحتىُيتمُاإلصالحُُ.
ً
البعدُالعربي.
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عليناُإعادةُالبعدُالعربيُللقضيةُعنُطريقُالعملُوالتنسيقُم عُالجيلُالجديدُمنُالعربُالذينُيستطيعونُالضغطُ
علىُحكوماتهمُلكيُتتحركُفيُاالتجاهُالذيُيناسبُمصالحناُُ.
ُ
دورُالحراكُالشبابيُفيُهذهُالمعادلةُ.
بعد ُتوضيح ُاإلستراتيجية ُفيما ُسبقُ ،نرى ُأن ُأغلب ُالمهام ُالمذكورة ُتقع ُعلى ُعاتق ُالشباب ُبشكل ُأساسيُ ،فعليهمُ
ةُفيُالمناطقُالمختلفةُ،وخصوصاُللبدءُفيُالعملُفيُمجاليُالتعبئةُوالمقاومةُالشعبيةُ،
ترتيبُالمجموعاتُالصغير
ً
وعليهمُوضعُالتكتيكاتُفيُمناطقهمُالمختلفةُوالتفكيرُفيُوسائلُاالتصالُفيماُبينهمُ،وتحليلُمجتمعاتهمُلكيُيدركواُ

نقاطُقواهمُوالفئاتُالشعبيةُالتيُتستطيعُمساعدتهمُونصرتهمُُ.
ُ
باختصارُ،نجاحُإستراتيجيةُالنهوضُمسؤؤولةُالشبابُُ.
لماذاُتحركُالحراكُالشعبيُوبدأُفيُُ 51آذار ؟ُوعندماُبدأُكانُضعيفاُفيُالضفةُوُقوياُفيُغزةُ،ثمُضعيفاُفيُ
الضفةُوُغزةُكماُالحظناُفيُفعالياتُإحياءُذكرىُهزيمةُحزيرانُ()6/1؟ُ
عليناُأنُنذكر ُأنُالتحركاتُالشبابيةُالمختلفةُلمُتبدأ ُفي ُُ 15آذارُ،بلُبدأتُقبل ُُ 15آذار ُوقبلُالثوراتُالعربيةُ،
ولكنها ُلم ُتركز ُعلى ُموضوع ُاالنقسام ُ بشكل ُأساسي ُوالمجموعات ُالمختلفة ُلم ُتنسق ُبشكل ُجديُ ،وكانت ُهنالكُ
فعالياتُمتقطعةُفيُمناطقُمختلفةُمثلُالفعالياتُالتطوعيةُوفعالياتُالمقاومةُالشعبيةُومحاضراتُتثقيفيةُوفعالياتُ
رمزيةُأخرىُُ.
ُبعد ُتاريخ ُُ 5شباطُظهر ُشعار ُ"الشعب ُيريد ُإنهاء ُاالنقسام"ُ ،خاصة ُعلى ُالشبكة ُالعنكبوتيةُ ،وكانت ُهنالك ُعدةُ
يخُمختلفةُ،ورأىُالشبابُبشكلُغرائزيُأهميةُتوحيدُهذهُالفعالياتُفيُيومُواحدُواختارواُ
ُ
فعالياتُمخططةُفيُتوار
التونسيةُحفزتاُالشبابُعلىُالتحركُفيُإطارُفعالياتُكبيرةُفيُالمناطقُالمختلفةُُ.
ُ
ُ15آذارُ،والتجربتانُالمصريةُو
وعليناُهناُأالُننسىُأنُ العواملُالسياسيةُواالجتماعيةُالفلسطينيةُبشكلُعامُوالديموغرافيةُخلقتُتربةُخصبةُلنهوضُ
اكُأمرُالُمحالةُ،ولكنُالثوراتُالعربيةُسرعتُفيُظهورهُُ.
ًُا
تحركُشبابيُ،وكانُظهورُهذاُالحر
أماُضعفهُفالُأظنهُكانُضعيفاُفيُالضفةُ،ولكنُإذاُكانُالقصدُاألعدادُفعليناُأالُننسىُأنُفيُغزةُخرجتُحماسُ
ةُ،واالنقسام ُيؤثرُعلىُحياةُالناسُاليوميةُ
وفيُالضفةُلمُتخرجُ،كماُأنُالكثافةُالسكانيةُونسبُالبطالةُأعلىُفيُغز ُ
بنسبةُأكبرُهناكُُ.
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أما ُبخصوص ُضعف ُالتحرك ُفيما ُبعد ُفهنالك ُسببينُ ،األول ُعدم ُالتخطيط ُالستم اررية ُالحدث ُكما ُيجبُ،وانتظارُ
شبابُغزةُألنناُلمُن شأُزجهمُفيُمواقفُصعبةُ،والسببُالثانيُكانُالقرارُبتفاديُاالحتكاكُبشكلُمباشرُمعُقواتُ
مثال ُلوُ
األمنُ،ولوُحدثُاحتكاكُوشعرُالناسُأنُنزولهمُعلىُالشارعُضروريُلحمايةُالشبابُلكانُتطورُالوضعُ( ً
قررُالشبابُالذهابُإلىُالمقاطعة)ُُ.
وفعاليةُُ 5حزيرانُكانتُأضعفُمنُفعالياتُا لنكبةُلعدةُأسبابُمنهاُأنُالشبابُنسقواُمعُالقوىُالوطنيةُواألحزابُ
في ُالضفة ُووعدوا ُبأن ُهذه ُالجهات ُستتولى ُمسؤولية ُالحشدُ ،لكنها ُلم ُتفعلُ،والسبب ُاالَخر ُهو ُأن ُالترتيب ُلهذهُ
الفعاليةُتمُبتسرعُوليسُكماُيجبُُ.
ُ
ماُتقييمُتجربةُاالعتصامُمنُُ3/51إلىُتوقيعُاتفاقُالمصالحة؟ُ
االعتصامُكانُأحدُالمتغيراتُالذيُدفعُالجهتينُنحوُالمصالحةُ،ولكنُاالعتصامُوحدهُليسُالسببُُ.
وكانُاالعتصامُفيُنظرُالسلطةُتحدياُيؤسسُلش اررةُقدُتنفجرُفيُأيُوقتُ،وُ 15آذار ُ وضحتُلحماسُوفتحُأنُ
ً

شرعيتهمُبدأتُتزولُ،ولوُببطءُُ.

ُسياسياُوخروجُقرارُمن ُالرئيسُبوقفُ
معتقال
وعلي ُهنا ُأن ُأذكرُأنُالمضربينُعنُالطعامُنجحواُفيُتحرير ًُ ُ 11
ً

التحريضُاإلعالميُقبلُالمصالحةُُ.

وبشكلُعامُكانُعلىُالشبابُتحديدُمطالبهمُوتحديُالسلطتينُفيُالضفةُوغزةُبشكلُأكبرُ،ولكنُظروفناُالداخليةُالُ
تسمحُبذلكُُ.
ُ
كيفُيمكنُأنُيتحولُالحراكُإلىُحراكُشعبيُوليسُشبابيُاُفقط؟ُُ
هناُ،عليناُأنُنتذكرُأربعُنقاطُأساسيةُُ:
اجبُعليناُجميعاُ،وليسُواجبُالشبابُفقطُُ.
ُ.1تحريكُالشعبُو
ً
ُ.1علىُالشبابُاتباعُإستراتيجيةُالنهوضُالمذكورةُفيماُسبقُ.
ُ.3علىُالشبابُالتركيزُعلىُتحقيقُنجاحاتُصغيرةُ.
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ُ.4عليناُأنُنتذكرُأنُالشعبُعادةُينضمُخاللُالحدثُ،كماُحدثُفيُتونسُومصرُ،وليسُقبلُُ.
ُ
هلُاالنتفاضةُالشعبيةُالثالثةُعلىُاألبوابُأمُال؟ُ
العواملُالسياسيةُواالقتصاديةُواالجتماعيةُلنشوبُانتفاضةُتطور ُاتآنُ،واالنتفاضةُكالفايروسُتبدأُبأعراضُسطحيةُ
سببهاُغيرُواضحُثمُتنتشرُبسرعةُإلىُالجسمُ،ولكننيُالُأستطيعُالتنبؤُبالش اررةُالتيُستطلقهاُُ.
ُ
هلُمنُمصلحةُالفلسطينيينُاآلنُأنُيطلقواُانتفاضةُشعبيةُثالثةُأمُأنُمنُاألفضلُتأخيرهاُألنُالمنطقةُوالعالمُ
مشغوالُنُبالثوراتُالعربية؟ُ
يةُالداخليةُأهمُمنُالوضعُالخارجيُ،فنحنُدائما ُنوليُقدرناُللوضعُالسياسي ُالعالمي ُأوُلوضعُأعدائناُ
إنُالجاهز
ً
ينُداخلياُحينهاُنستطيعُالنجاحُ،ولكنناُيجبُأنُنبنيُصالتُ
وحلفائناُ،وعليناُأنُنأخذُقدرناُبأيديناُ،فماُدمناُجاهز
ً
وثيقةُمعُالتحركاتُالشبابيةُفيُالدولُاألخرىُُ.

ُ
ماُهوُهدفُاالنتفاضة؟ُُ
حريةُوعدالةُوكرامة!ُ
ُ
ُ
ُ

الحراكُالشبابيُ:منُأينُوالىُأين؟ُ
ُ
ُ

األستاذُسامرُأبوُرحمةُ
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منسقُالحراكُالشبابيُفيُقطاعُغزةُ
ُ
ُ
ُ
محاورُالورقةُ
ُ
 مقدمةُُ
 التعريفُبالحراكُالشبابيُ(بدايتهُ–ُتشكيلهُ–ُالرؤيةُواألهدافُ–ُاالستخالص)ُ.
 مسيرةُالحراكُمقسمةُإلىُأربعُمراحلُ(تتضمنُاإلخفاقاتُواإلنجازاتُوالمعيقات)ُ.
 مستقبلُالحراكُالشبابيُفيُضوءُإستراتيجيةُوطنيةُتحققُأهدافُشعبناُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
الحراكُالشعبيُ:منُأينُوالىُأين؟ُ
المحورُاألولُ:
انعكستُالثورتانُالتونسيةُوالمصريةُ علىُالشبابُالفلسطينيُبشكلُكبيرُ،فكانُالتفاعلُمعهماُعلىُالواقعُاالفتراضيُ
ُ
والفعليُعظيمُاألثرُفيُتجديدُاألملُلدىُالشبابُالفلسطينيُللنضالُمنُأجلُإحداثُتغييرُيعيدُاالعتبارُلخأولوياتُ،
ولمسارُتجاهُتحقيقُالمشروعُالوطنيُ،وأصولُالعملُالسياسيُوطبيعةُالصراعُوالمرحلةُ،واعادةُتوجيهُالبوصلةُنحوُ
االحتاللُ ،واعادة ُاالعتبار ُللجماهير ُالتي ُتعاني ُاالحتالل ُوالحصار ُواالقتتالُ ُ ،وللشباب ُالذين ُجرى ُتهميشهم ُعلىُ
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مدارُسنواتُطويلةُواستبعادهمُمنُمواقعُصنعُالقرارُ،وللثوابتُالوطنيةُوالمحرماتُبشأنُالمسألةُالداخليةُ،والقضاياُ
الداخليةُ.
فعلىُالواقعُاالفتراضيُ ،انخرطُالشبابُالفلسطينيُفيُالنقاشاتُالجادةُوالمسُؤولةُإليجادُحلولُللمسألةُالداخليةُ،بعدُ
عزوفُملحوظُومستهجنُعنُالتفاعلُمعُالقضاياُالوطنيةُوالنزوعُللذاتيُوقضاياُأخرىُ.
ففيُينايرُ ُ2311ظهرتُعشراتُالمجموعاتُوالصفحاتُالمهتمةُبالقضيةُالوطنيةُبالتمثيلُالوطنيُ،وانهاءُاالنقسامُ،
ومحاربة ُالفسادُ ،والعودةُ ،واألسرىُ ،واستجد ُإقبال ُشبابي ُملحوظ ُعليهاُ ،وسيتم ُتنا ُول ُالحراك ُإلنهاء ُاالنقسام ُخاللُ
التجربةُمعُالتأكيدُعلىُانعكاسُالحالةُالثوريةُالعربيةُعلىُالتحركاتُالشبابيةُ.
ُ
ُ-1متىُبدأتُالتحركاتُالشبابية؟ُ ُوكيف؟ُُ
اُبالثورتين ُالتونسيةُوالمصريةُ ُ،وبالتضحياتُالتيُيقدمهاُالشبابُمنُأجلُ
ُ
ُبدأُالتحركُالشبابيُفيُنهايةُينايرُمتأثر
االنعتاقُمنُالظلمُواالستبدادُ،فيُتحركُعلىُالواقعُاالفتراضيُ،للتخلصُمنُاليأسُواالستسالمُلالنقسامُُ.
وعكسُ تقدمُمشاريعُاالحتاللُصحوةُلدىُالشبابُالفلسطينيُوثقةُبالقدرةُعلىُالتغييرُفيُالواقعُالمأساويُ،سرعانُماُ
انتقلُإلىُاألرضُبتجلياتُمختلفةُكانُأبرزهاُ:


انطالقُمجموعاتُشبابيةُفئويةُتدعوُموجهةُضدُطرفُ،ولمُتحركُالشارعُ.



انطالقُالحراكُالشعبيُ،فيُضوءُجدلُعميقُعلى ُالواقعُاالفتراضيُوعلىُاألرضُحولُاألولوياتُ
في ُالمرحلة ُالراهنةُ ،عكس ُتباين ُحول ُأولوية ُالقضايا ُالمطلبية ُكالفقر ُوالبطالة ُوسوء ُاألوضاعُ
ُ،وظهرُاالختالفُاستناداُإلىُخصوصيةُالشبابُ
ًُ
االقتصاديةُأوُالسياسيةُالمتمثلةُفيُإنهاءُاالنقسام
الفلسطينيُوالظرفُالتاريخيُ،انطالًُقاُمنُأنُالشبابُالفلسطينيُمؤدلجُينتميُإلىُقوىُوبرامجُسياسيةُ
مختلفةُومنُأنُالشعبُالفلسطينيُيرضخُتحتُاالحتاللُواألولويةُلمناهضةُاالحتاللُ،وانُأيُتحركُ
ُوعمودياُ ،ومنُ
يجب ُأن ُيضع ُفي ُاعتباره ُالتناقض ُالرئيسيُ ،وأن ُالشعب ُالفلسطيني ُمنقسم ُأفقًُيا
ً

المستحيل ُأن ُيتفق ُفي ُهبة ُتحسم ُالصراع ُالداخلي ُلصالح ُأحد ُطرفي ُاالنقسامُ ،ومن ُضرورة ُإجراءُ
أيضاُ منُإدراكهُالحساباتُالفئويةُوفقُمعادلةُالربحُ
مراجعةُلخياراتُشعبناُوتراجعُالمشروعُالوطنيُُ.و ً
والخسارةُمنُالثورةُالعربيةُ،التيُكانتُالمؤشراتُتتجهُنحوُمصلحةُطرفُضدُآخرُ،ومدىُتأثيرهاُ

علىُالتعاملُمعُالتحركات.
ولم ُتلق ُالدعوة ُألولوية ُإنهاء ُاالنقسام ُ استجابة ُواسعة ُمن ُالناس ُفي ُبداية ُالتحركُ ،إال ُأن ُإصرار ُالشباب ُعلىُ
أولويتهاُكمهمةُمباشرةُإلنهاءُاالحتاللُوترتيبُالوضعُالداخليُشكلُبدايةُلتكوينُمجموعاتُمختلفةُاتفقُفيُبعضهاُ
علىُأنُتكونُمنوعةُ،تضمُكافةُمكوناتُشعبناُوألوانهُالسياسيةُ.
ُ
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ُ-2التشكيلُُ:


ازُفيُالضفةُوغزةُ،دونُتنسيقُفيُالبدايةُُ.
انطالقُعدةُمجموعاتُبشكلُمتو ٍُ



االنطالقُعلىُقاعدةُتجاوزُالهويةُالحزبيةُللوطنيةُ،والتأكيدُعلىُتجاوزُالفئويةُوصدقُاألهدافُوالنواياُ،
وعلىُضمُ كافةُألوانُالطيفُالسياسيُمنُخاللُتشكيلُمجموعاتُللتوسعُتضمُالجميع.



عقد ُاجتماعات ُموسعة ُمع ُالشباب ُوالجماهير ُفي ُكافة ُمناطق ُالمحافظاتُ ،تتناول ُالتحذير ُمن ُمخاطرُ
االنقسام ُ علىُالقضيةُالفلسطينيةُوالمشروعُالوطنيُ،والتأكيدُعلىُتوجيهُالبوصلةُنحوُاالحتاللُ،وضرورةُ
التحرك ُفيُالشارعُإلنهاءُاالنقسام ُكمهمةُمباشرةُإلنهاءُاالحتاللُ ،والتعريفُبالمجموعةُكمجموعةُمستقلةُ،
الُتحملُطابعُحزبيُوالُتقفُمعُطرفُضدُطرفُ،واالتصالُبعناوينُتمثلُالتحرك.



تمُتشكيلُالمجموعةُالشبابيةُبشكلُمتسارعُفاقُالتوقعاتُ،إذُتشكلتُهيئةُمتكاملةُفيُبدايةُفبرايرُ،تضمُ
كافة ُالمحافظاتُ ،اتفقت ُعلى ُثالث ُمراحلُ :استكمال ُالعمل ُعلى ُترتيب ُوضع ُالمجموعة ُعلى ُاألرضُ،
وتواصلُمعُالمؤسساتُوالقوىُوالفعالياتُالوطنيةُ،والتواصلُمعُوسائلُاإلعالم.



استمدت ُمعظم ُأسماء ُالمجموعات ُمن ُتواريخ ُمهمة ُللفعالية ُأو ُألحداث ُكبرىُ ،فـ ُ"خمسة ُحزيران" ُتأخرُ
إطالقُاسمهاُلحينُالتواصلُمعُالضفةُواطالقُاسمُالمجموعةُبدأتُهناكُ،فيُحينُ"شبابُآذار"ُانطالقاُ
منُتاريخُالفعالية.



التنسيق ُالكامل ُبين ُغزة ُوالضفةُ ،حيث ُاستبقت ُالضفة ُغزة ُبالتحرك ُفي ُبيت ُلحم ُورام ُاهلل ُفي ُفعالياتُ
محدودةُشاركتُفيهاُالتحركات.
 تجدرُاإلشارةُإلىُأنُالبداياتُكانتُفيُاألطرافُ،ولمُتكنُفيُالمركزُبمدينةُغزةُ،وأنهُفيُسياقُالتفاعلُطا ُفي ُالتواصل ُمعُ
مع ُالشباب ُتم ُالتفاعل ُمع ُمجموعات ُعدة ُوضمها ُإلى ُالتحركُ ،وأخرى ُقطعت ُشو ًُ
المؤسساتُوالشخصياتُوالقوىُ،وأخرىُقطعتُشوطًُا ُفيُالمستوىُالدوليُعبرُصفحاتُباللغةُاإلنجليزيةُ
وهناُطرأُأولُالتحدياتُب ضرورةُتوحيدُالجهودُوفقُرؤيةُواضحةُلتحقيقُالهدفُ،واختصارُالوقتُوالجهدُ،
حيثُكانُالوضعُكاتآتيُ:

 .1مجموعةُشبابُ"خمسةُحزيران" ُ،ركزتُعلى ُالعملُعلىُاألرضُوالحشدُفيُكافةُالمناطقُوشكلتُحالةُ
منظمةُمنُالشباب.
 .2شبابُ"الخامسُعشرُمنُآذار"ُ،ركزتُعلىُالعملُمعُالمؤسساتُوالشخصياتُوالفعالياتُوالقوى.
 .3شباب ُغزة ُنحو ُالتغييرُ ،ركزت ُعلى ُالعمل ُعلى ُالمستوى ُالدولي ُعبر ُصفحات ُالفيس ُبوك ُمن ُخاللُ
صفحاتُمشهورةُالُسيماُفيُالدولُاألجنبية.
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وتجدر ُاإلشارة ُإلى ُأ ن ُاللقاءُتم ُصدفة ُخالل ُالعمل ُعلى ُاألرضُ ،منتصف ُفبرايرُ ،خالل ُلقاء ُمع ُمجموعات ُمنُ
الشبابُوالمثقفينُلتوسيعُالتحركُ ُ،وسرعانُماُتمُعقدُاجتماع ُفيُمحافظةُرفح ُلمناقشةُتوحيدُالجهودُوكانتُنقاطُ
االتفاقُكاآلتيُ:
 .1ضرورةُتوحيدُالعملُوالجهودُمنُأجلُإنجاحُالهبة.
 .2ضرورة ُوضع ُرؤية ُ واضحة ُلتحرك ُالمجموعات ُمن ُأجل ُالتأكيد ُعلى ُعدم ُاحتوائها ُأو ُتوجيهها ُلمصلحةُ
طرفُضدُطرف.
 .3التأكيدُعلىُخلعُالثوبُالحزبيُوالفئويُ،والعملُفيُاإلطارُالوطنيُ،والتأكيدُعلىُالهويةُوالرموزُالوطنيةُ
لتجاوزُالفئوية.
 .4البناءُعلىُماُتمُإنجازهُمنُقبلُكلُمجموعةُلتحقيقُالتكاملُوسرعةُالتواصلُمعُالجماهيرُوانجازُالهبةُ
الجماهيرية.
 .1التواصلُمعُكافةُالمجموعاتُالشبابيةُالموجودةُعلىُالساحةُمنُأجلُتوحيدُالجهودُإلنهاءُاالنقسامُ.
وكانتُنقاطُاالختالفُكاآلتيُ:
 .1االختالفُعلىُتوقيتُالهبةُفيُُ11آذارُأمُفيُآذارُ،33واتفقُعلىُأنُتكونُالتواريخُلفعالياتُمركزية.
 .2االختالف ُعلى ُالتخطيط ُللهبة ُوتنظيمهاُ ،حيث ُرأى ُشباب ُ"خمسة ُحزيران" ُضرورة ُوضع ُرؤية ُمحددةُ،
واالتفاقُعلىُأهدافُالهبةُ،وتنظيمهاُوفقُبرنامجُمحددُيحققُالنتائجُالمرجوةُ،وللتأكيدُعلىُعدمُاستخدامُ
الهبةُضدُأيُطرفُضدُآخرُ،والتأكيدُعلىُخصوصيتهاُوهويتهاُ،ورفضُاتآخرونُذلكُحتىُالُتتحولُ
لحزبُسياسيُ،واقتصارُاألمرُعلىُالتخطيطُلالعتصامُ،وتمُتذليلُالخالفُواالتفاقُعلىُالرؤيةُكيُالُ
يحرف ُالتحرك ُألي ُأجندة ُخاصة ُبعد ُعرضها ُعلى ُمثقفين ُومحلليين ُواستمزاج ُآراء ُالقوى ُوالمؤسساتُ
والشخصيات.
 .3المسمى ُ"هبة" ُأم ُ"حملة" ُأم ُ"حراك" ُواتفق ُعلى ُ"الحراك ُالشعبي ُإلنهاء ُاالنقسام"ُ ،أما ُالفعاليات ُفقد ُرأتُ
مجموعاتُاقتصارُاألمرُعلىُاعتصامُ،وأخرىُضرورةُالمراكمةُحتىُتحقيقُالهدف.
 .4تشكيلُلجانُمشتركةُلإلعالمُوالعالقاتُالعامةُوالتنسيقُ،والماليةُ،واألنشطةُ،إضافةُللهيئةُاألولىُ،لوضعُ
محددات ُللعمل ُوتوحيد ُ الهياكل ُوالمجموعات ُمن ُأجل ُالتواصل ُمع ُباقي ُالمجموعات ُوتوحيد ُالجهودُ
الشبابيةُ،لكنُجرتُمماطلةُولمُيتمُرغمُاإلصرار.
.1
سماتُالمرحلةُبعدُالتوحيدُ:


غلبُعلىُالمرحلةُاالنتهازيةُ،والحديثُباسمُالمجموعاتُالُالتحالف.
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تمُاالتفاقُعلىُعدمُتقديمُرؤيةُمصالحةُلوجودُعدةُرؤىُانطالًُقا ُمنُالقاهرةُ،والوفاقُالوطنيُ،وتفاهماتُ
القاهرةُوماُتالهاُ،رغمُتعرضناُلضغوطُأثناءُجوالتُالدعوةُإلىُالخامسُعشرُمنُآذارُتهدفُلتقديمُرؤيةُ
للمصالحة.



طرح ُشباب ُآذار ُتقديم ُحزمة ُمطالب ُودحرجتهاُ ،ونوقشت ُفي ُإطار ُطرح ُشعار ُإنهاء ُاالنقسام ُكمهمةُ
مباشرةُإلنهاءُاالحتاللُكمطلبُوحيد.



نقاش ُسلسلة ُفعاليات ُالتحضير ُلفعالية ُُ 11أيارُ ،ورفض ُالمشاركة ُبها ُمن ُقبل ُالمجموعات ُفي ُالبدايةُ
العتبارات ُنجاح ُفعالية ُُ 11آذارُ ،وسرعان ُما ُتحول ُالجدل ُحول ُنسبها ُإلى ُالحراك ُوليس ُإلى ُمجموعةُ
"خمسةُحزيران".



تمُاالتفاقُعلىُالشعا راتُالوحدويةُ،وبرنامجُالفعاليةُ،وسيناريوهاتُاستمرارهاُوتوقفهاُ،واإلشعارُ،والمؤتمرُ
الصحفيُ،والبياناتُالصحفيةُ،والتواصلُمعُالمجموعاتُفيُالضفةُالغربيةُ،وتوفيرُاللوجستياتُواإلمكاناتُ
إلسنادُاالعتصامُعبرُرسالةُتوجهُلهيئةُالعملُالوطنيُ،وتطويرُالعملُاإلعالمي.



تمُنقاشُمكانُاالعتصامُفيُالجنديُالمجهولُ ووضعُخطةُإلدارتهُمنُخاللُلجانُمختلفةُ،إضافةُلوضعُ
بدائلُفيُحالُتعذرُإقامتهُفيُالساحةُكخطةُبُ،والكتيبةُكخيارُأخيرُلمُيفضلهُأحدُلعدةُأسبابُ،حيثُ
علىُعمليةُالتخطيطُلالعتصامُبمشاركةُكافةُالمجموعاتُ،وعلىُبدائلُرفضُاإلشعارُ،
ُ
أشرفُشبابُآذارُ
والخروجُمنُالميدانُ،والتأكيدُعلىُسلميةُالتحرك.



تمُتشكيلُلجنةُالستمزاجُآراءُالقوىُوالمثقفينُوالشخصياتُالوطنيةُحولُمطالبُالتحركُإلنهاءُاالنقسامُ،
لوضعُقاعدةُمعلوماتُتساعدُعلىُاتخاذُموقفُمنُمجملُالتطوراتُالالحقة.



تمُالتواصلُمعُكافةُالقوىُومعُمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُ،والشخصياتُوالفعالياتُالمعنيةُبإنهاءُاالنقسامُ،
وعقدت ُعدة ُاجتماعات ُمع ُشخصيات ُوطنيةُ ،وأعضاء ُفي ُالمجلس ُالتشريعيُ ،وفي ُالحكومةُ ،والعشائرُ
لشرح ُوجهة ُنظر ُالشبابُ ،ورؤيتهمُ ،واقناع ُالجميع ُباستقاللية ُالتحركاتُ ،ووقوفها ُمسافة ُواحدة ُمن ُكافةُ
األطرافُ ،والعمل ُعلى ُتوازيها ُوتوازنهاُ ،وعلى ُأن ُالتحركات ُليست ُمعُطرف ُضدُطرفُ ،وشرح ُأهدافُ
التحركاتُوأنشطتهاُ.

الرؤيةُواالهدافُُ
منُنحن:
تجمع ُمجموعات ُشبابية ُمستقلة ُناشطة ُفي ُالمجتمع ُعلى ُاألرض ُوعبر ُاإلنترنت؛ ُتهدف إلى ُإنهاء ُاالنقسامُ
الفلسطينيُعبرُحملةُضغطُشعبيُفيُجميعُأماكنُتواجدُالشعب الفلسطيني.
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ظاُعلىُالحقوقُالوطنيةُللشعب الفلسطينيُ،وحقوقُوكرامةُكلُمواطنُ
رسالتناُ:رسالتناُإنهاءُاالنقسام ُالفلسطينيُحفا ًُ
فلسطينيُمنُخاللُفعالياتُشعبيةُينخرطُفيهاُالشباب الفلسطينيُوكافةُقوىُوفعالياتُوأطيافُشعبنا.
رؤيتناُُ:
قادرُعلىُالسعيُالجادُبكلُقوة وبشكلُموحدُنحوُالتحررُواالستقاللُ ،تحترمُ
موحداُ ًُا
فلسطينياُ ًُ
ًُ
نحنُنستشرفُمجتمعا ُ
ًُ
فيه ُسيادة ُالقانونُ ،والحرية ُوحقوق اإلنسان ُوكرامة ُجميع ُمواطنيه ُدون ُأي ُتمييز ُعلى ُأي ُأساس ُسياسي ُكان ُأمُ

غيره.
ُ
الهدفُالعامُُ:
العملُعلىُتعزيزُوتوحيدُجهودُالفلسطينيينُإلنهاءُاالحتاللُمنُخالل تجاوزُكارثةُاالنقسامُالسياسيُونتائجهُ،وذلكُ
عبرُتأمينُأوسعُمشاركةُشعبيةُممكنة إلعادةُبناءُاللحمةُوالوحدةُالوطنيةُبينُكافةُقوىُالشعبُالفلسطينيُ،وحمايةُ
مشروعه الوطني.
ُ
األهدافُالخاصة:


إنجازُالمصالحةُالوطنيةُكأولويةُآنيةُفيُالمرحلةُالراهنة.



تعزيزُوتوحيدُجهودُالفلسطينيينُنحوُإنهاءُاالحتاللُواقامةُدولةُفلسطينية مستقلةُذاتُسيادة.



تفعيلُدورُالشبابُالفلسطينيُ،والعملُعلىُإدخالهُإلىُساحةُالعملُالسياسيُوالمجتمعي فيُمواجهةُحالةُ
اإلقصاءُوالتهميش.



تعزيز ُالجهود ُالرامية ُ إلى ُصون ُوحماية ُكرامة ُوحقوق ُالمواطنين ُالفلسطينيين ُوفقا للقانون ُالفلسطينيُ
ومعاييرُحقوقُاإلنسان.



الضغطُباتجاهُإجراءُانتخاباتُنزيهةُبناءُعلىُالمصالحةُوالتوافقُالوطنيين.



مجابهة ُمشاعر ُاإلحباط ُواليأس ُوالميل ُلالستسالم ُفي ُأوساط ُشعبناُ ،والتأكيد ُعلى ضرورةُ ،بل ُوامكانيةُ
تغييرُالواقعُمنُخاللُاالنخراطُفيُالعملُالوطنيُالطوعي والمنظم.



مجابهةُالمشاكلُالمجتمعيةُالتيُتعصفُبالمجتمعُالفلسطينيُ،كالفقرُوالبطالة والتهميش.



تعزيز ُإرهاصات ُالتحول ُالديمقراطي ُوالشعبي ُفي ُالمنطقةُ ،بوصف ُالشعب ُالفلسطيني جزءا ُمن ُالشعبُ
العرب.
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وكانتُأهمُالمواقفُواآلراءُالتيُقدمتُفيُسياقُالتفاعلُماُيليُ:



نتيجةُوليسُسبباُ،وضرورةُأنُيحددُالشبابُكيفيةُإنهاءُاالنقسام.
ًُ
إنُاالنقسامُ

ضرورة ُمراعاة ُبعض ُالمحاذير ُوالمواقف ُمن ُالحكومة ُلخأ ُفوزي ُبرهوم ُمضمونهاُ :توجيه ُبعض ُالناسُ

للتخريبُ ،وتوجيه ُالشباب ُمن ُاألمن ُفي ُالضفة ُلخلق ُمعزلة ُفي ُغزةُُ ،واستخدام ُالتحرك ُمن ُبعض ُالقوىُ
ُوُوجود ُالطابور ُالخامس ُإلشعال ُفتنةُ ،ووجود ُأهداف ُإلرباك ُالساحة ُوشلُ
والفصائل ُألهداف ُخاصةُ ،
حماسُفيُ غزةُ،والمرونةُفيُحالةُالتصعيدُاإلسرائيليُ،والتأكيدُعلىُأنُحاالتُالهدوءُالمشرعةُلنُتنتهي.


التأكيدُعلىُتثمينُدورُحماسُوأيُجهدُ ُوطنيُسخيُيصبُفيُالمصلحةُالوطنية.



التأكيدُعلىُأنُيكونُالتحركُبالتوازيُبينُغزةُوالضفة.



التأكيدُعلىُإنهاءُاالنقسامُ،ووثيقةُالوفاقُواتفاقُالقاهرةُُ،واعادةُتشكيلُالهيئةُالوطنيةُالعليا.



ضرورة ُرفع ُشعارات ُتؤكد ُعلى ُحماية ُالمقاومة ُوانهاء ُالحصار ُوانهاء ُشروط ُالرباعيةُ ،ووقف ُالتنسيقُ
األمني.



وقفُتهجمُالشبابُعلىُالقوىُالوطنيةُواإلسالميةُ،ورفعُالشعاراتُالمناوئةُلها.



تجنبُالصدامُتحتُأيُظرفُوالتأكيدُعلىُسلميةُالتحركُ،وعدمُاستعداءُأحد.



التأكيدُعلىُالهتافاتُالوحدويةُ،وتجنبُالهتافُضدُالقوىُأوُاألمن.



ترحيبُحكوميُوفصائليُوشعبيُبالتحركاتُوالتأكيدُعلىُحمايتها.

ُ
واالستخالصُمنُالتواصلُ:


عدمُالقدرةُعلىُتبديدُالمخاوفُاألمنيةُ،ارتباطاُبعواملُمتعددةُالُيمكنُالسيطرةُعليها.



القدرةُعلىُتجاوزُكلُمحاوالتُالتوجيهُواالحتواءُوالتجييرُ،ارتباطاُبموافقةُاألخوةُفيُحماسُعلىُالنزولُ
إلىُالشارعُواستقالليةُالحراكُمضموناُوعلنا.



موقف ُالقوى ُالوطنية ُواإلسالمية ُيحمل ُالريبة ُوالحذر ُمن ُالحراكُ ،ارتباطا ُبدورها ُوما ُصدر ُمن ُبعضُ
الشبابُمنُانتقاداتُلدورهاُعلىُمدارُسنواتُاالنقسامُ،رغمُدعوتهاُللنزول.



تباطاُباحتماالتُاالستخدامُوالتجييرُوتدخالتُجهاتُ
ُ
الشعورُبحجمُالمسؤوليةُالملقاةُعلىُعاتقُالشبابُار
قدُتكونُمعينةُبإثارةُفتنة.



ضرورة ُالتواصل ُالكل ُالوطنيُ ،والبعد ُعن ُالفئوية ُإلنجاح ُالتحركُ ،والوقوف ُمسافة ُمتساوية ُمن ُكلُ
األطراف.
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ضرورة ُالتواصل ُمع ُوسائل ُاإلعالم ُفي ُبيانات ُتوضيحية ُلتحليل ُوتذويب ُالمخاوف ُمن ُالتحرك ُوتوضيحُ
رؤيةُالشباب.



التنسيقُمعُ كافةُالمجموعاتُوالقوىُواألطرُعلىُأساسُتنسيقُالجهودُالُاالحتواء.



ازُ ،بدءا ُمن ُمنتصف ُشباطُ /فبرايرُ ،معُ
تم ُالتواصل ُمع ُالمجموعة ُفي ُالضفة ُبتنسيق ُالعمل ُبشكل ُمتو ٍُ
التأكيدُعلىُمواجهةُنفس ُالمعيقاتُوالتحدياتُ،والمالحقةُ،والتأكيدُعلىُضرورةُتوحيد ُالزمانُواألهدافُ،
حيثُاعتبروا ُأنُتقديمُالموعدُلـُُ 11آذارُ الُيمنحهمُالوقتُإلنجازُالمطلوبُ،وفي ُاجتماعُُ 3/3بمكتبُ
اللجنةُالتنسيقيةُلمقاومةُالجدارُأبلغوناُموافقتهم.



تم ُاالتفاق ُعلى ُإعالن ُتحالف ُالمجموعات ُبطريقة ُتسمح ُلها ُبالعمل ُمجتمعة ُعلى ُالبرنامج ُالمشتركُ،
وتسمحُلكلُمجموعةُالعملُمنفردةُ،وتوزيعُبيانُإعالنُالتحالفُعلىُوسائلُاإلعالم ُبتاريخُُ،3/3والبدءُ
بالتواصلُمعُالمجموعاتُاألخرىُالتيُلمُيتمُضمهاُللمجموعاتُ،حيثُتمُالتواصلُمعُعدةُمجموعاتُفيُ
مناطقُمختلفةُوضمهاُلمجموعاتُالتحالفُمسبقاُ،وتمُعقدُعدةُاجتماعاتُبدءاُمن ُُ 3/1لتنسيقُالجهودُ
بينُكافةُالمجموعاتُ،وهناُيمكنُالتفريقُبينُنوعينُمنُالمجموعاتُحضرتُاالجتماع.

ُ
 .1مجموعاتُقامتُلتحقيقُهدفُإنهاءُاالنقسامُ،وهيُ:
 الحراكُالشعبيُويضم(ُ:شبابُخمسةُحزيرانُ،شبابُآذارُ،شبابُغزةُنحوُالتغيير).
 حملةُنداءُالوطنُ(قامتُبفعاليةُإلنهاءُاالنقسامُبتاريخُُ،3/21ونسقتُمعُالتحركاتُبشأنهاُ،وتمُ
قمعهاُ،واعتقالُمنسقهاُأحمدُعرار).
 االئتالفُالشبابيُإلنهاءُاالنقسامُ(سميُفيماُبعدُائتالفُُ11آذار).
 .2مجموعاتُقائمةُتوحدتُفيُإطارُالحملةُالوطنيةُالشبابيةُ،وتضم:
 سكرتاريةُاألطرُالطالبيةُ،واالتحاداتُالشبابية.
 شبكةُالمنظماتُاألهلية.
 اتحادُبرلمانُشبابُفلسطين.
 منظمةُأنصارُاألسرى.
عقدت ُاجتماعاتُبتاريخُُ،3/12ُ،3/7ُ،3/1معُكافةُالمجموعاتُُ،واتفقتُعلىُطبيعةُالفعالياتُُ،واالعتصامُفيُ
الجنديُالمجهولُ،وحددتُلجنةُتنسيقُمنُثمانيةُأشخاصُلتنسيقُجهودُالمجموعاتُفيُُ 11آذارُ،علىُأنُترسلُ
رسالة ُإلى ُا لقوى ُلدعم ُالتحرك ُوتقديم ُالدعم ُاإلداري ُوالماليُ ،وتوحيد ُالعمل ُبين ُالضفة ُوغزة ُوتنسيقه ُللتأكيد ُعلىُ
التوازيُواذابةُالمخاوفُوتطويرُهيئاتُالتنسيقُوالعالقاتُوادارةُالموقعُللفعاليةُ.
ُ
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تمُنقاشُعدةُمحددات:
 هلُمطلوبُمنُالشبابُتقديمُرؤيتهمُللمصالحة؟ُوهوُسؤالُملحُطلبُمناُفيُكثيرُمنُاللقاءاتُ
لتبديدُالمخاوفُمنُالتحركاتُ ،وكانُاالتفاقُعلىُالمرجعياتُالتيُتمُاالتفاقُعليهاُمسبقًا ُفيُ
القاهرةُُ،2331والوفاق ُ،وماُاتفقُعليهُفيُحوارُالقاهرةُ،وماُتالهاُمنُتفاهماتُوليسُمطلوباُ
مناُتقديمُرؤيةُكمهمةُمباشرةُإلنهاءُاالنقسام.
وضعُورقةُمطالبُمحددة؟ُوكانُاالتفاقُفيُالحراكُعلىُمطلبُواحدُهوُإنهاءُاالنقسام ُكمهمةُ
ُ

مباشرةُإلنهاءُاالحتاللُبعدُجدلُطويل.
 طبيعةُالفعالياتُفيُالمركزُ(غزة)ُ،واألطرافُ،ارتباطًُاُبتنسيقُمشابهُفيُالضفة.
 مراكمة ُالجهود ُوالفعاليات ُلتحقيق ُالهدف ُالمنشودُ ،وعدم ُالتفاؤل ُبقدرة ُفعالية ُواحدة ُعلى ُإنهاءُ
االنقسام.
 العملُداخلُالجامعاتُوالتواصلُللتحشيدُللفعالية.
 االتفاقُعلىُبيانُصحفيُإلرسالهُإلىُاإلعالمُللدعوةُللفعاليةُومحدداتها.
 نقاشُمضمونُاإلشعارُوالمؤتمرُالصحفيُ،وتحديدُالشعاراتُ،وتعميمهاُعلىُالصفحاتُ،علىُأنُ
تكونُوحدويةُوغيرُموجهةُ،وتجهيزُالمكانُلالعتصامُ،وبرنامجُالفعاليات.

مالحظاتُعلىُاالجتماعاتُ:


عدم ُااللتزام ُبما ُيتم ُاالتفاق ُعليهُ ،سواء ُعلى ُمستوى ُالتنسيقُ ،أو ُالمشاركةُ ،أو ُالتكليفات ُالتي ُتقرهاُ
االجتماعات.



عدم ُاتفاق ُأفراد ُ المجموعة ُالواحدة ُعلى ُرأي ُمحددُ ،وهدر ُالوقت ُوالجهود ُبسبب ُاألعداد ُالكبيرة ُمن ُكلُ
مجموعةُتحضرُاالجتماعُ،واختالفُالحضورُمنُاجتماعُإلىُآخر.



ظهورُمجموعاتُشبابيةُبشكلُمستمرُ،األمرُالذيُيستدعيُالعودةُإلىُنقطةُالصفرُ،وعدمُالبناءُعلىُماُ
يتمُاالتفاقُعليهُ،كماُأنُتغيبُبعضُاألطرُوالمجموعاتُعنُبعضُاالجتماعاتُقادُإلىُنفسُالمشكلة.



الُتفرزُنتاجاتُيتمُتحقيقهاُعلىُاألرضُ،حيثُتعودُكلُمجموعةُللعملُمنفردة.



اضحاُ،األمرُالذيُ
عدمُالتواصلُبينُالمنسقينُومجموعاتهمُ،ماُيجعلُالتباينُفيُوجهاتُالنظرُوالتواصلُو ًُ



ُوعدم ُالتصنيف ُالمسبق ُبناء ُعلى ُمعطياتُ
ظهور ُبعض ُاإلشكاليات ُبسبب ُعدم ُالثقة ُبين ُالمجموعاتُ ،

يقودُإلىُخالفاتُبشكلُمستمر.

محدودةُحولُطبيعةُالمجموعات.
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ُتنظيما ُفي ُالمبادرة ُوالعملُ ،وغيابُ
شرذمة ُالجهود ُفي ُكثير ُمن ُاألحيانُ ،وانفراد ُالمجموعات ُاألكثر
ً

المبادرة؛ُبسببُضعفُالتجربةُلدىُمعظمُالشبابُالذينُيقودونُالحالةُالشبابيةُ،واالعتمادُعلىُاالجتهادُ
الشخصيُ،وانعدامُالمتابعةُضمنُأطرُمحددة.
ُ
المحورُالثانيُ:
الفعالياتُالتحضيريةُ:
هدفت ُهذه ُالفعاليات ُإلى ُتعريف ُالجمهور ُواإلعالم ُبالشبابُ ،والتحرك ُوالتأكيد ُعلى ُعلنية ُالتحركات ُوجديتهاُ ،وقدُ
حازتُهذهُالفعالياتُعلىُاهتمامُشعبيُواعالميُواسعُفيُكافةُالمحافظاتُُ.
وكانُأهم ُهذهُالفعالياتُ:حملةُسائقيُالسياراتُُ ،3/1وحملةُرفعُالعلمُفوقُالمؤسساتُوالميادينُالعامةُفيُُ،3/9
والمشاركةُفيُاعتصامُالصليبُومهرجان ُحمايةُالمصالحة ُفي ُُ،3/9وفعاليةُفي ُناديُشبابُخانيونسُفي ُُ،3/1
ومسيرةُفيُالنصيراتُبتاريخُُ 3/7وأخرىُفيُرفحُبُ،3/11وحمالتُتنظيفُتطوعيةُبالنصيراتُفي ُُ ،3/12وفيُ
جميعُمناطقُشمالُغزةُفيُُ،3/13ومسيرةُُ3/14فيُالجنديُ.
ُ
اإلنجازاتُُ:


تمُتنفيذُسلسلةُمنُالفعالياتُأضفتُطابعاُجدياُيدللُعلىُصدقُالتحركاتُووجودهاُالفعليُعلىُاألرضُ.



االتفاقُعلىُتوحيدُجهودُكافةُالمجموعاتُعلىُالفعاليةُالرئيسةُ.



إعالنُالقوىُالمشاركةُفيُفعالياتُإنهاءُاالنقسام.



إعالنُالحكومةُدعمُالتحركاتُالشبابيةُفيُُ11آذار.



ُوتأييدا ُلدى ُجميع ُقطاعات ُشعبنا ُوشخصياته ُالوطنية ُومثقفيه ُوفنانيهُ،
ًُ
دعما
اكتساب ُيوم ُُ 11آذار ُ ًُ
تضافرت ُجهود ُالجميع ُفي ُاإلعالن ُوالدعوة ُوالتحضير ُليوم ُالخامس ُعشر ُمن ُآذارُ ،في ُأعظم ُحملةُ
ُو ُ
وطنيةُمنذُأربعُسنواتُ،ودلتُالمؤشراتُعلىُنجاحُالفعالية.
تغطيةُإعالميةُمميزةُلفعالياتُالحراك.



وقدُواجهُالتحركُالشبابيُالعديدُمنُالتحدياتُ،وهي:
.1

االستدعاءُواالعتقالُللعديدُمنُناشطيُالحراكُفيُغزةُوالضفة.

.2

اعتقال ُالمشاركين ُفي ُالفعاليات ُالتحضيريةُ ،حيث ُاعتقل ُستة ُشباب ُيوم ُُُ ،2311/3/9وخمسة ُفيُ

اليومُالتاليُلهُ،وبعدهُسبعةُشبابُفيُأماكنُمتفرقةُمنُقطاعُغزةُ.
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.3

رفضُتقديمُاإلمكانياتُالمطلوبةُمنُقبلُهيئةُالعملُالوطنيُوصعوبةُتوفيرهاُ،ارتباطاُبعدةُعواملُ

أهمها ُالشفافية ُوعدم ُوجود ُنظام ُمالي ُأو ُرقابي ُيسمح ُبتوفيرهاُ ،إضافة ُإلى ُعدم ُقدرة ُالشباب ُعلى ُتوفيرُ
احتياجاتُالعملُوارهاقهمُماديا.
.4

غيابُالقيادةُالميدانيةُواللوجستياتُوالتجهيزُواالتصالُواالتصالُالفعالُبينُالمجموعات.

.1

ضعفُالمشاركةُالجماهيريةُواقتصارُاألمرُعلىُمشاركةُشبابُالحراك.

.9

عدمُاكتسابُثقةُقطاعُواسعُمنُالجماهيرُبالشبابُواستقالليةُتحركهمُ،معُصدورُعدةُبياناتُباسمُ

الحراكُليسُلهُأيُعالقةُبه.
ُ
اإلخفاقاتُُ:
 .1عدمُإشراكُكافةُالمجموعاتُوضعفُالتفاعلُالشعبيُمعُالفعاليات.
 .2عدمُتنفيذُالفعالياتُعبرُأطرُمنظمةُواقتصارهاُعلىُالعملُالعفوي.
 .3ضعف ُالخبرة ُوالقدرة ُعلى ُالتأثير ُوالتحشيدُ ،حيث ُلعب ُغير ُالشباب ُمن ُمثقفين ُوأكاديميين ُوشخصياتُ
الدورُاألبرز.
ووقتًا ُكبيرينُ،
 .4ضعفُالقدرةُعلىُالتواصلُمعُكافةُالقطاعاتُ،العتمادُوسائلُاتصالُبدائيةُأخذتُجه ًدا ُ ُ
مثلُ:الحمالتُ،واللقاءاتُالمباشرةُ،وذلكُلضعفُاإلمكانيات.
قبلُأيامُمنُُ15آذارُ تسارعتُاللقاءاتُمعُالقوىُوالشخصياتُالوطنيةُواإلسالميةُ،وانعقدتُاالجتماعاتُبحضورُ
كافةُالمجموعاتُواألطرُوأكدتُعلىُ:
 .1سلميةُالنزولُوالتصديُلكافةُمحاوالتُالتخريبُواثارةُالفتنة.
 ُ .2وجود ُنوايا ُلرفع ُرايات ُحزبية ُخالفا ُللمعلنُ ،وضرورة ُعدم ُمنعُأي ُراية ُخالل ُالساعتين ُاألوليين ُلتجنبُ
االحتكاك.
 .3اتباعُسياسةُالنفسُالطويلُوتجنبُأيُمصادمات.
 .4عدمُإطالقُهتافاتُسوىُالوحدوية.
 .1اإلشرافُعلىُاإلذاعةُووضعُلجنةُمشرفةُعليهاُوفقُالمحدداتُالمتفقُعليها.
 .9قيام ُالشباب ُالمعروف ُبحل ُأي ُخالفات ُتنشب ُمن ُخالل ُسلسلة ُبشرية ُوتجنب ُتدخل ُالشرطةُ ،وتفويتُ
الفرصةُعلىُأيُأجندةُتحاولُالتخريبُ،وعدمُإعطاءُمبرراتُأليُطرفُمعنيُبعدمُنجاحُالفعالية.
 .9إدارةُاالعتصامُوالبدائلُفيُحالُعدمُنجاحُماُتمُالتخطيطُلهُوالخروجُبخططُبديلة.
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 .1استمرارُالتواصلُمعُالضفةُوالخارجُواألشقاءُفيُاألراضيُالمحتلةُعامُُ 1741بهدفُنشاطُمتوازنُيحققُ
الهدف.
 .7تخوف ُالقوى ُوعدم ُرغبتها ُفي ُأن ُيقود ُالشباب ُتحريك ُالشارع ُلتجنب ُتطور ُاألمور ُمن ُجهةُ ،وعدم ُأخذُ
دورهاُالمعهود.
ُواإلقصاء ُالذي ُيتعرض ُله ُالشباب ُوتحييد ُطاقاتهُ ،والعمل ُعلى ُأخذ ُدوره ُالطليعي ُفيُ
 .13وقف ُالتهميش ُ
النضالُومكانهُفيُصنعُالقرار.
 .11وقفُاستعداءُالقوىُوالحكومةُمنُخاللُبعضُالتصريحاتُغيرُالمسؤولةُخارجُإطارُماُتمُاالتفاقُعليهُ
وأعلنُعنهُفيُوسائلُاإلعالمُ.
ُ
ُ
وأحدثُالتحركُفيُتنفيذُالفعالياتُالجماهيريةُجدالُُواسعُاُعلىُعدةُمستوياتُ:
 .1علىُمستوىُالقوى:


تباينت ُاتآراء ُبين ُمؤيد ُوداعم ُللتحركات ُومؤكد ُعلى ُصدقهاُ ،وبين ُرافض ُومعارض ُلهاُ ،وبينُ
مشككُفيُنواياها.



رأتُبعضُالقوىُبعدمُالسماحُللشبابُبالنزولُإلىُالشارعُ،وشككتُفيُتحركهم.



رأتُبعضُالقوىُأنُالتحركُالشبابيُموجهُضدها ُ ،وأنُعلىُالقوىُالوطنيةُواإلسالميةُالتحركُ
باتجاهُتقويضُهذهُالتحركات.



انقسمتُالقوىُولمُتصلُلقرارُحولُدعمُومشاركةُالشبابُفيُتحركهمُوتبادلتُاالتهاماتُبشأنهم.

 .2علىُمستوىُالمجموعاتُالشبابيةُ:كانُهناكُتباينُفيُوجهاتُالنظرُحولُعدةُأمورُ:


إقبالُالحراكُعلىُتنفيذُفعالياتُدونُالرجوعُلباقيُالمجموعاتُواشراكهاُفيُالتحضير.



غيابُالتنظيمُوالتواصلُواحتدامُالخالفاتُواالتهامُبشأنُغيابُالتنسيقُوالتفاعل.



محاولة ُمجموعات ُغير ُمعروفة ُمسبقا ُاستغالل ُجهود ُالمجموعاتُ ،وعقد ُمؤتمر ُصحفي ُباسمُ
الحراكُفيُمحاولةُالحتواءُوتجييرُالجهودُتحتُمسمىُالمكتبُالتنسيقيُللحراكُالشعبي.



االرتدادُنحوُالتصنيفُالفئويُواالستقطابُوالتكتالتُالفئويةُوتحويلُالجهودُنحوُالخالفات.



تعاظمُالشعورُبالمسُؤوليةُوباستحقاقُُ11آذارُ،وضرورةُالعملُالجديُوالتخطيطُإلنجاحه.

 .3علىُالمستوىُالحكوميُ:
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بدايةُعدمُتقبلُالخروجُللشارعُواعتقالُالمشاركينُواالعتداءُاللفظيُوالبدنيُعليهمُسواءُفيُغزةُ
أوُالضفة.



التشكيكُفيُنواياُالشبابُوالتخوفُمنُتجييرهمُواستخدامهمُلتقويضُاألمن.



الحذرُبشأنُالتعاملُمعُحالةُجديدةُلمُتتضحُبعدُ،ومحاولةُاحتوائهاُفيُالضفةُ.



السماحُبإقامةُفعالياتُفيُالمناطقُفيُقطاعُغزةُعلىُمستوىُمحدود.



التأكيدُالرسميُفيماُبعدُعلىُالسماحُللتحركاتُالشبابيةُوحمايته.



استمرارُاستدعاءُبعضُالشبابُالنشطاءُفيُالحراك.

 .4علىُمستوىُالحراكُ:
كانت ُالمشاركو ُمحدودة ُوحذرة ُعلى ُالمستوى ُالجماهيري ُ ،وكان ُهناك ُدعم ُمن ُقبل ُالشخصيات ُالوطنيةُ ،ومساندةُ
التحركُبصورةُغيرُمسبوقةُواعطاءُالثقةُوالدافعيةُللتحركاتُ.
 .5علىُالمستوىُاإلعالميُُ:


تغطيةُالفعالياتُبصورةُمستمرةُومهنيةُومتابعةُمميزةُلتحركاتُالشباب.



تغطية ُالبيانات ُالصحفية ُوالتوضيح ُوالبيانات ُالموجهة ُللرأي ُالعامُ ،التي ُوضحتُطبيعة ُالحراكُ
افُ،وأنهُالُيحملُ
المستقلةُوتحالفُمجموعاتُشبابيةُمستقلةُووقوفهُمسافةُواحدةُمنُكافةُاألطر ُ
أجندة ُمع ُأحد ُأو ُضد ُآخرُ ،وحددت ُمطالب ُالحراكُ ،واحترامه ُلقوى ُشعبنا ُوالترحيب ُبدعمُ
التحركاتُوحمايتهاُوادانةُالتعديُعليها.



وتم ُنشر ُبرنامج ُالفعاليات ُالمتفق ُعليها ُواإلشعارات ُالمقدمة ُإلى ُو ازرة ُالداخلية ُبهاُ ،وتكذيبُ
البياناتُالمغلوطةُباسمُالحراكُوالتأكيدُعلىُالحقُفيُالتجمعُالسلميُوالتعبيرُعنُالرأيُ،وسلميةُ
التحركُ،واحترامُالقانونُ.

ُ
وقدُتمُتسريباتُمعلوماتُعنُأنُمجموعاتُلمُتشاركُفيُالتحضيرُوالدعوةُإلىُالفعاليةُستسيطرُعلىُالميدانُفيُ
الخامسُعشرُمنُآذارُ،لمنعُالشبابُمنُتنفيذُاعتصامهم؛ُ ولذلكُتقررُعقدُمؤتمرُصحفيُصبيحةُالرابعُعشرُمنُ
آذار ُ من ُالمجموعات ُالتي ُنسقت ُجهودها ُإلنجاح ُالفعاليةُ ،والترتيب ُلتظاهرة ُتلتحم ُبالمؤتمر ُوتنفذ ُاالعتصام ُوفقُ
المحدداتُالتيُأقرتُ،وهيُُ:
 .1رفعُالعلمُالفلسطينيُفقط.
 .2الخروجُبهتافاتُوحدوية.
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 .3سلميةُالتظاهرُوتفويتُالفرصةُعلىُالتخريب.
 .4الوقوفُمسافةُواحدةُمنُطرفيُاالنقسام.
وتوجهتُالمسيرةُللجنديُالمجهولُبشكلُسلميُوحضاريُبهتافاتُتدعوُإلىُالوحدةُوانهاءُاالنقسامُوبالعلمُ
الفلسطينيُفقطُ،وتمُاستخدامُإذاعةُمنُقبلُالحراكُفيُمكانُالتجمعُ.
ُ
اإلنجازات:


دعوةُرئيسُالوزراءُإسماعيلُهنيةُللرئيسُالفلسطينيُلزيارةُغزة.



نجاحُالمسيرةُفيُالوصولُللمكانُدونُإخاللُأوُمواجهةُمعُأحدُ،وعقـدُمـؤتمرُللحكومـةُفـيُالمكـانُللتأكيـدُ
علىُحمايةُالتحركُ ُ،وقابلُالشبابُضغطُاألمنُبالورود.



تجاوبُجماهيريُواستمرارُاإلقبالُعلىُاالعتصامُُ،واالتفاقُعلىُخلقُأجواءُوهتافاتُوحدويةُووطنية.



ظهورُاإلبداعاتُالشبابيةُفيُكتابةُالشعاراتُ،واعالنُاإلضراباتُ،والتشكيالتُالجماعيةُالمتنوعة.



تغطيةُإعالميةُجيدةُللحدث.



التغلبُعلىُكافةُالمحاوالتُلحرفُاالعتصامُباتجهاتُفئويةُأوُخاصة.



إقبالُالجماهيرُعلىُتقديمُالعونُوالماءُوالخيامُوالطعامُللشباب.



تنفيذُاعتصامُعلىُدوارُالمنارةُواعالنُمجموعةُمنُالشبابُاإلضرابُعنُالطعامُحتىُتحقيقُالمصالحة.



إعالنُاالئتالفُالشبابيُ،الذيُأصبحُائتالفُُ 11آذارُانضمامهُللحراكُفيُخبرُصحفيُ،وتوحدُعددُمنُ
أكبرُمنُالمجموعاتُمعا.
ًُ

التحدياتُ:


غيــابُالقيــادةُالميدانيــةُللتحــركُ،والتنســيقُبــينُالمجموعــاتُإلدارةُاالعتصــامُ،فتجلــتُمظــاهرُاالخــتالفُفــيُ
غيابُواضحُلمنسقيُالمجموعاتُوفشلُعقدُاجتماعُرغمُالمحاوالتُالمتكررةُإلنجازه.



التســلقُعلــىُ التحــركُومحــاوالتُتجيي ـرهُلحســاباتُفئويــةُ،وألشــخاصُوقيــاداتُحاولــتُخطــفُالمشــهدُمــنُ
الشباب.



خالفـاتُعلـىُاإلذاعـةُ،لتجنـبُهتافـاتُوشـعاراتُغيــرُالمتفـقُعليهـاُ،قـادتُالسـتجالبُعـدةُعربـاتُإذاعــةُ،
وظهورُبوادرُانشقاقُومحاوالتُخطفُالحدث.



غيابُشبابُالمجموعاتُواللجانُالمتفقُعليهاُ،وعدمُالقدرةُعلىُإدارةُالمكان.



جهــلُالجمــاهيرُبمنســقيُالمجموعــاتُوظهــورُحــاالتُفرديــةُوجماعيــةُأفــرزتُمخــاوفُمــنُعــدمُالقــدرةُعلــىُ
ضبطُالتظاهرُومحاوالتُتجييرهُألغراضُأخرى.



غيابُالشبابُفيُالمجموعاتُالشبابيةُعنُاإلعالم.
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ع ــدمُتحض ــيرُالخي ــامُواللوجس ــتياتُالت ــيُت ــمُاالتف ــاقُعليه ــاُإل دارةُالمك ــانُفظه ــرُالتخ ــبطُوغي ــابُالتنظ ــيمُ
والتواصلُوالمتابعة.



غيابُالثقةُبتحركاتُالشبابُ،وبدايةُالتصنيفُللمجموعاتُبربطهاُبأطرافُوأجندةُزادُالضـغطُعلـىُمنسـقيُ
المجموعاتُعلىُأكثرُمنُمستوىُالقوىُوالحكومة.



عق ــدُاجتم ــاعُمس ــاءُُ14آذارُ م ــعُوف ــدُم ــنُالق ــوىُالوطني ــةُواإلس ــالميةُ،لتنس ــيقُالجه ــودُووض ــعُمح ــدداتُ
لالعتصـ ــامُ،وعـ ــرضُالمحـ ــاذير ُ.وتـ ــمُطـ ــرحُمجموعـ ــاتُوالضـ ــغطُباتجـ ــاهُإق ـ ـرارُهيئـ ــةُتنسـ ــيقُتمثـ ــلُكافـ ــةُ
المجموعــاتُ،ومنهــاُمجموعــاتُمــاُســمعناُبــهُفــيُاالجتمــاعُ،علــىُأنُتكــونُالهيئــةُمقــررةُفــيُطريقــةُتشــبيكُ
تحتويُالمجموعاتُ،علماُبأنُبعضُمنُطرحتُأسماءهمُهمُجزءُمنُالمجموعـاتُالتـيُبـدأتُالتحـركُ،ولـمُ
ـرزتهمُ كمنسـقينُلهـاُ،وكـانُذلـكُبطريقـةُجديـدةُلالحتـواءُوالتصـنيفُ،حيـثُ
يعرفواُبوجـودُالمجموعـاتُالتـيُأف ُ
بــرزُجليــاُأنُالتحركــاتُالتــيُتضــمُكافــةُأل ـوانُالطيــفُ،تصــنفُمجموعــاتُفئويــةُترتــدُلخأح ـزابُ،وتبــينُأنُ
اجتمــاعُالقــوىُحمــلُرفضــاُألنُيقــودُمجموعــةُمــنُالشــبابُوالتحركــاتُ ُ،وتــمُإق ـرارُموعــدُاجتمــاعُالمنســقينُ
الساعةُالثامنةُمنُصباحُيومُُ11آذار.



قدومُمجموعاتُفئويةُلوضعُإذاعةُأخرىُوخروجُالشبابُمنُالميدان.

اإلخفاقات:


حدوثُبعضُاالحتكاكاتُواالعتداءات.



إدارةُمكانُاالعتصامُوتوجيهُالشبابُ،حيثُغلبتُالعفويةُوغيابُالقيادة.



غيابُالتنسيقُبينُالمجموعاتُعلىُاألرضُوظهورُالخالفات.



غيابُالتواصلُمعُالجمهورُووسائلُاإلعالمُمنُمنظميُالفعالية.



عدمُتنفيذُالخطةُالتيُتمُاالتفاقُعليها.



خروجُالشبابُمنُالميدانُليالُونقلُاالنقسامُإلىُالشارعُفيُأكبرُضربةُتلقاهاُالتحركُغيرُالفئوي.



وفي ُصباح ُُ 11آذار ُ ،بينما ُكنا ُفي ُالطريق ُلعقد ُاجتماع ُلجنة ُتنسيق ُالفعاليةُ ،ونفرغ ُالمكان ُمن ُكافةُ
قياداتُالمجموعاتُ،كانتُمجموعاتُفئويةُوراياتُحزبيةُتدخلُللمكانُوتسيطرُعليهُ،بينماُكناُنتفقُعلىُ
رفع ُالعلم ُوالهتافات ُالوحدوية ُودرء ُالفتنةُ ،وعند ُعودتنا ُوجدنا ُأنه ُتم ُإخراج ُالمعتصمين ُمن ُالميدانُ،
وتعرضناُلمضايقاتُواعتداءاتُأسهمتُفيُخروجناُمنُالمكانُ،وعندُبدءُالفعاليةُتوجهناُللخطةُ(ب)ُأيُ
الساحةُ،فوجدناهاُفيهاُتجمعاتُ،وأثناءُسيرناُوجدناُسياراتُإذاعةُتتخللُالمسيرةُمنُالشوارعُالفرعيةُتابعةُ
لتنظيمُسياسيُ،ماُاضطرُالشبابُللرجوعُ،والعودةُللكتيبةُ،رغمُأنهاُليستُخياراُليحدثُانقسامُمرةُأخرىُ
علىُاألرضُيسيسُإلىُالتحركات.
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أهمُعقباتُيومُُ15آذار:


الخروجُمنُالتفاهماتُورفعُال اريـاتُالفصـائليةُمـنُقبـلُحمـاسُ،وغيـابُالسـيطرةُعلـىُالوضـعُأوُتطبيـقُأيُ
منُالخطط.



القمعُوالمضايقاتُالتيُتعرضُلهاُالشبابُفيُالجندي.



غيابُاللوجستياتُخاصةُالماءُ،ورفضُأصحابُعرباتُاإلذاعةُوال مـاءُوالمطـابعُالتعامـلُمـعُالمجموعـاتُ،
ماُأدىُإلىُانفضاضُأعدادُكبيرةُمنُالجمهور.



غيابُالتنظيمُواإلدارةُوخطفُالمشهدُاإلعالميُوالمكانُمنُالشباب.



قمعُمماثلُفيُالضفةُالغربيةُواعتداءُعلىُالمشاركينُلفضُاالعتصامُخاللُالنهار.



ضعفُالمشاركةُفيُالضفةُالغربيةُمقارنةُبغزة.



بــدءُصــدورُبيانــاتُ ُوظهــورُ ممثلــينُباســمُالح ـراكُ،ومحــاوالتُلنقــلُالص ـراعُعلــىُاألرضُ،وصــدورُهتافــاتُ
فئويــةُوتحريض ــيةُ،واش ــتباكاتُبالحجــارةُواألي ــديُ،ومح ــاوالتُالســتخدامُالش ــبابُإلث ــارةُالفتنــةُلـ ـوالُالح ــرصُ
والتدخالتُفيُالوقتُالمناسبُعلىُشكلُسالسلُبشرية.



إنُنقلُالمكانُإلىُالكتيبةُوالخروجُمنُالجنديُكانُخطأُدفعُبهُالشبابُوأثارُالمناكفات.



ضعفُالتغطيةُاإلعالميةُوتحولهاُبالكاملُعنُالتحركاتُلصالحُفئاتُأخرى.



إصرارُالحكومةُخاللُاالجتماعُفيُالخامسةُمساءُعلىُفضُاالعتصامُفيُالسـابعةُمسـاءُواصـ اررُالشـبابُ
علىُاالستمرارُ،وسطُأجواءُمشحونةُومضايقاتُوانعدامُللثقة.



تدخلُأطرافُمنُخارجُالحراكُإلدارةُالساحةُواستقدامُأجهزةُصوتيةُومحاولةُقيادةُالجماهير.



غيابُتامُلشبابُالحراكُوضعفُمستوىُتدخلهمُوتأثيرهمُبالناسُ،وغيابُالتواصلُفيماُبيـنهمُ،وعـدمُقـدرتهمُ
علىُتنفيذُاجتماعُالمتالكُزمامُالمبادرةُوتوجيهُالناسُ،فذابواُبينُالجماهيرُ ُومنُوجودُيذكر.



جـدلُحـولُاالسـتمرارُأوُفــضُاالعتصـامُوالبنـاءُعليـهُ،حتــىُالُيحـدثُقمـعُيحـدُمــنُمشـاركةُالنـاسُالحقــاُ،
وفــيُالتصــويتُأقــرُالبقــاءُعلــىُأنُتســتخرجُآراءُالمجموعــاتُالمتواجــدةُ،حيــثُتــمُفــضُاالعتصــامُبــالقوةُ،
وأثناءُذلكُبأقلُمنُدقيقتين.



مساءُ،تحولُتعاملُاألمنُبالضفةُإلىُتقديمُمددُوطعامُللمعتصمينُعلىُدوارُالمنارة.



ارتفاعُوتيرةُالتهديداتُوالتشويهُوالمالحقةُلمنسقيُالتحركاتُفيُغزةُوالضفة.

ُ
اإلنجازات:
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علىُرفعُالعلمُالفلسطينيُفقط.
ُ
االتفاقُ



تنفيذُاالعتصامُفيُغزةُوالضفةُرغمُمحاوالتُمنعه.



المشاركةُالجماهيريةُالحاشدةُفيُالفعاليات.

اإلخفاقاتُ:


عدمُالتواصلُمعُاإلعالمُأوُالتنسيقُبينُالمجموعات.



غيابُتامُللقيادةُالميدانيةُلالعتصام.



غيابُالتواصلُوالتنظيمُنتيجةُرفضُبعضُالمجموعاتُتنظيمُالفعاليةُباعتبارناُ"لسناُحزًُبا".



إصابةُ معظمُمنسقيُالتحركاتُونشطائهُجراءُاالعتداءُالمبرحُعليهمُمساء.



لمُينجحُاالستمرارُباالعتصامُولمُيصمدُالناسُأمامُالقمعُالذيُتعرضواُلهُ،رغمُالتحذيرُالمسبقُمنُ
ذلك.



اتُالتيُتؤهلهاُلقيادتهُ،وعدمُالتزامهاُكذلكُ
ُ
غيابُمسؤوليةُالقيادةُالشبابيةُللتحركُ،وعدمُامتالكهاُالقدر
بتعهداتهاُوماُتمُاالتفاقُعليهُعلىُمدارُفترةُطويلةُمنُالتنسيقُوالتوحيد.



التدخالتُمنُأطرافُخارجُالحراكُتناقضتُمعُاإلعالنُعنُاستقالليةُالتحركُووقوفهُمسافةُواحدةُ
منُكلُاألطرافُ،واعادةُإنتاجُاالنقسامُبطريقةُجديدة.

ُ
المرحلةُالتيُتلتُُ15آذارُ،يمكنُوصفهاُباآلتيُ:
ظهورُتحركاتُعفويةُغيرُمنظمةُفيُجامعةُاألزهرُفيُاليومُالتاليُ،ثمُتحركاتُفيُمناطقُمتفرقةُ،واقدامُالشبابُ
ُطلبا ُ للحمايةُ ،األمر ُالذي ُاستدعى ُإعادة ُالتواصل ُمع ُالمجموعات ُلعرض ُبرنامجُ
على ُاقتحام ُالمؤسسات ُالدولية ًُ
يوحدُالجهودُعليهُوالتخاذُموقفُمنُالتطوراتُالجاريةُ،والعملُعلىُاستمرارُالتحركُلتحقيقُأهدافهُ،فجرتُعدتُ

اجتماعاتُبحضورُهيئةُالتنسيقُوكافةُالتجمعاتُواألطرُالطالبيةُوحدثتُخالفاتُحادةُحولُصياغةُبيانُموقفُ
من ُاألحداث ُالتي ُجرتُ ،واعداد ُخطة ُعمل ُنتيجة ُرفض ُمنسق ُالكتلة ُاإلسالمية ُإدانة ُالقمعُ ،والتجمع ُفي ُالشارعُ
وتبديد ُالوقت ُحيث ُاستمرت ُاالجتماعات ُثالثة ُأيام ُدون ُجدوىُ ،ما ُاضطر ُالحراك ُالشعبي ُلتقديم ُإشعار ُللداخليةُ
لسلسلةُفعالياتُتبدأُفيُُ3/17وتنتهيُفيُُ،3/33لبدءُمرحلةُجديدةُيمكنُتحليلهاُمنُحيثُ:
العقباتُ:


غيابُاإلقبالُالجماهيريُواقتصارُالحضورُعلىُشبابُالحراكُوغيابُالمجموعاتُاألخرى.
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رفضُإقامةُاعتصامُجماهيريُواعتقالُعددُكبيرُمنُالشبابُواالعتداءُعلىُالصحفيين.



محاولةُقمعُالمعتصمينُفيُدوارُالمنارةُمنُقبلُأفرادُبلباسُمدنيُليال.



تهمُواستدعاءهمُ ُوتهديدهمُوضربهم.
استمرارُمالحقةُنشطاءُالحراكُ ُوتشويهُصور ُ



عدمُتعاونُوسائلُاإلعالمُمعُمنسقيُالحراك.



نسب ُالفعاليات ُلمجموعات ُأخرىُ ،والتعتيم ُاإلعالمي ُعلى ُكل ُما ُيصدره ُالحراك ُمن ُبيانات ُصحفيةُ
وتوضيحية.



التخوينُ،واالرتدادُللتصنيفُالفئويُوالتحريضُعلىُالمسؤولين.
ُ
االتهامُبوجودُأجندةُوتمويلُو



التصعيدُمعُاالحتاللُوصدورُتصريحاتُأفشلتُالمبادرةُالتيُدعاُلهاُرئيسُالوزراءُبغزة.



النخبويةُفيُالعملُواإلرهاقُوعدمُالتوازنُبينُغزةُوالضفةُ،وميوعةُموقفُالقوىُوشرعنةُسلوكُاألمن.



عدمُمشاركةُمجموعاتُالحراكُكافةُ،واقتصارُالنشاطُعلىُمجموعاتُمحددة.



ضعف ُقيادة ُالحراك ُوتجربتهاُ ،والتمظهر ُلدى ُمعظمها ُواالهتمام ُباالستعراض ُوالظهور ُعلى ُوسائلُ
اإلعالمُ،وغيابُالتواصلُمعُالجماهير.



غياب ُالعمل ُعلى ُالصفحات ُوبين ُالناسُ ،وجميع ُاألساليب ُالتي ُساعدت ُعلى ُالتحشيدُ ،والتركيز ُعلىُ
العملُفيُإطارُمجموعاتُصغيرةُنأتُبنفسهاُعنُالشارعُواهتمتُبمصالحهاُالخاصة.



ُ،وأسهمُغيابُالدعمُالماليُفيُتراجعُالقدرةُعلىُالعملُ
غيابُدعمُالمثقفينُوالشخصياتُالوطنية ُللشباب ُ
والتواصلُوتوفيرُإمكاناتُاألنشطة.



غيابُالتواصلُمعُالضفةُلموازاةُوتوازنُالعملُ،ومراكمةُالجهودُلتحقيقُاألهداف.



االهتمامُبأنشطةُجانبيةُكالتبرعُبالدمُبسببُالتصعيدُاإلسرائيلي.

وتميزُاإلعدادُلفعاليةُُ2311\3\33بالتعاونُواقبالُالمجموعاتُالشبابيةُكافةُدونُاستنثناءُ،فيُاجتماعُأقرُالفعاليةُ
قبلُأسبوعُواحدُمنُموعدهاُ،ووزعت ُالمهامُوفقُبرنامجُتجاوز ُكلُاإلشكاالتُالسابقةُ،وحددتُمسيرةُمنُنقطتيُ
انطالق ُمن ُالساحة ُ ُومن ُمفترق ُجامعة ُاألزهر ُباتجاه ُالجندي ُالمجهولُ ،على ُأن ُتتحول ُإلى ُاعتصام ُيبقى ُحتىُ
الساعةُالخامسةُمساءُ،وتمُتحديدُالكلماتُمنُإخوتناُمنُفلسطينييُالداخلُ،وكلمةُللتحركاتُوالفصائلُ ُ،وتمُوضعُ
محدداتُوطنيةُ،وتحديدُالشعاراتُوالنظامُ واإلعالمُواإلذاعةُوتوزيعُالمهامُمنُخاللُماُيسمىُلجنةُتنسيقُالفعاليةُ،
واصدارُبيانُصحفيُ.
ُ
ُ
اإلنجازاتُ:
111

 .1توافقُالمجموعاتُكافةُ،وسهولةُاللقاءُوالتفاعلُاإليجابي.
 .2االلتزامُبماُتمُاالتفاقُعليهُوبدءُالتواصلُمعُالقوىُوالمؤسساتُوالشخصياتُتمهيداُللفعالية.
 .3تمثيلُكافةُالمجموعاتُواألطر.
العقباتُوالتحدياتُ:
 .1رفض ُالقوى ُفي ُاجتماعها ُوتحديد ُفعالية ُأخرى ُعند ُمحطة ُجمودة ُفي ُشمال ُقطاع ُغزة ُونشوء ُخالفاتُ
حولها.
 .2رفضُداخليةُالمقالةُاإلشعارُالمقدمُبالفعاليةُواعالنهاُعنُفعاليةُواحدةُفيُشمالُالقطاعُفقط.
 .3في ُإطار ُتذييل ُالخالف ُاقترح ُالشباب ُتغ يير ُوجهة ُاالنطالق ُشرقاُ ،أو ُفي ُمكان ُمغلق ُكملعب ُفلسطينُ
بدعوةُاأل ُصالحُالبردويلُللحضورُ،إالُأنهُتمُرفضُجميعُاالقتراحاتُواعالنُمكانُواحدُللفعالياتُفيُ
شمالُالقطاع.
 .4قرارُبعضُالمجموعاتُبالغاءُمشاركتهاُفيُالفعالية.
 .1خروج ُالمسيرة ُمن ُجامعة ُاألزهرُ ،بحوالي ُُ 1333مشاركُ ،وتم ُقمعها ُواعتقال ُعدد ُمن ُالمشاركينُ،
واالعتداءُعلىُالصحفيينُعندُمفترقُالطيرانُخاللُأقلُمنُخمسُعشرةُدقيقةُعلىُانطالقها.
 .9تهديدُوسائلُاإلعالمُومنعهاُمنُتغطيةُأيُفعالياتُغيرُمقرةُمنُالداخلية.
اإلخفاقاتُ:
 .1غيابُالمشاركةُالجماهيرية.
 .2المخاوفُالتيُنشأتُمنُالقمعُواال عتقالُمماُأدىُإلىُضعفُالمشاركةُوغيابُمنسقيُأغلبُالمجموعاتُ
الشبابيةُوالنشطاءُ.
 .3غيابُالتغطيةُاإلعالميةُللتظاهرةُفلمُتكنُبالمستوىُالمطلوب.
 .4سرعةُانفضاضُالحشدُوعدمُصمودهُفيُالمكان.
 .1فقدانُالثقةُبينُالمجموعات.
وبعدُاغتيالُفيتوريوُأريغونيُفيُغزةُ ،صبتُالمجموعاتُجهدهاُفيُبيتُالعزاءُ،والتظاهرُوالتشييعُ ،وحيدتُنفسهاُ
عنُالهدفُاألساسيُ،وبرزتُمظاهرُأساءتُللتحركاتُكاالستعراضُوالتمظهرُوااللتفاتُللمظاهرُاالحتفاليةُوبروزُ
بعضُمصادرُالتمويلُلبعضُالمجموعاتُلتغطيةُفعالياتُفيتوريوُ.
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االهتمامُبالظهورُعلىُوسائلُاإلعالمُ،وعرضُبطوالتُوابرازُنجومُإعالمُكقيادةُللتحركاتُ،واهمالُاإلعالمُللحراكُ
بشكل ُمقصودُ ،وعدم ُنشر ُالبيانات ُالصحفية ُوالتوضيحية ُمن ُنفس ُالمصادر ُالتي ُكانت ُتغذي ُاإلعالم ُببياناتُ
الحراكُ.
ُ
ُ
المرحلةُاألخيرةُ:
بتوقيعُاتفاقُالمصالحةُبرزتُالمظاهرُاالحتفاليةُفيُكلُمناطقُالقطاعُ،ونظمُبعضهاُالحراكُفيُالجنوبُوالوسطىُ
وغزةُ،وأخرىُبشكلُعفويُبدءُمنُُ، ُ 2311\4\29وتمُمنعهاُبدايةُ،إالُأنهُفيُيومُالرابعُمنُأيارُتمتُالدعوةُمنُ
كافةُالتحركاتُلالحتفالُبتوقيعُاتفاقُالمصالحةُفيُساحةُالجنديُالمجهولُ،وشكلُالتوقيعُعلىُهذاُاالتفاقُتحولُ
إلىُحامُالتفاقُالمصالحةُوضامنُأساسيُلتنفيذهُ
ٍُ
عُإلنهاءُاالنقسامُ
نوعيُفيُدورُالحراكُفتحولُدورُالحراكُمنُدا ٍُ
علىُأرضُالواقعُدونُمماطلةُ.
ُ
وكانتُأبرزُالتحدياتُكاآلتيُ:
 .1الدعوةُإلى ُ انتهاءُفعالياتُالحراكُارتباطا ُبتوقيعُاتفاقُالمصالحةُالوطنيةُرغمُعدمُتنفيذهُأوُمجردُالبدءُ
بالتنفيذ.
 .2بدءُحالةُمنُ العداءُخاصةُمعُالقوىُ،ارتباطاُببروزُظرفُجديدُ،ومصالحُجديدةُبتوقيعُالمصالحةُ،وقيادةُ
التحركاتُللشبابُالذينُتعتمدُعليهمُفيُأنشطتها.
 .3حدة ُاالستقطابُ ،وغلبة ُالطابع ُالفئوي ُعلى ُاالحتفالُ ،أحدث ُردة ُعن ُالتوجه ُالوطني ُباتجاه ُالجاهليةُ
الحزبيةُ،وأفقدُذلكُالحراكُالعديدُمنُكادراتهُ.
 .4غيابُدعمُالمثقفينُوالناشطينُالشبابُ،وفقدانُالتحركُالعديدُمنُكوادره ُوناشطيهُالمؤثرينُباعتبارُانتهاءُ
دورهمُوغيابُالثقةُبقياداتُالحراك.
 .1بروزُالصراعاتُبينُالمجموعاتُ،والتسرعُفيُقطفُثمارُالحراكُمنُقبلُالمجموعاتُ،وناشطينُمنُخارجُ
التحركُ ،فظهرت ُحكومة ُالظل ُكمبادرة ُوانضم ُلها ُاالئتالفُ،ثم ُحكومة ُالضمان ُالوطنيُ ،ورفض ُالحراكُ
االنضمامُإلىُأيُمنهاُالعتبارُ"عدمُاحتواءُالحراك".
 .9بدءُالمؤتمراتُالصحفيةُواللقاءاتُالتيُتقطفُثمارُالتحركاتُ ُونسبهاُإلىُمجموعاتُمعينةُرغمُعدمُلعبهاُ
الدورُالرئيسُفيُالتحرك.
 .9البدءُبتوظيفُالمجموعاتُونسبهاُلتنظيماتُمحددةُواالنطالقُفيُالتفاعلُوالتنسيقُبينهاُانطالقاُمنُهذاُ
التحديد.
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 .1طرحُأسئلة ُ:ماُالهدفُمنُاستمرارُالتحركات؟ُوماُهوُمستقبلهاُفيُضوءُالتحديات؟
 .7إعالنُبعضُالناشطينُالعداءُللقوىُوالتنظيماتُونفيُدورهاُوتاريخهاُالوطنيُ،والتعاليُعلىُدورهاُ،األمرُ
الذيُخلقُحالةُمنُالعداءُوالنبذُللتحركُ.
 .13إعادةُترتيبُالحراكُوتنظيمهُوالتقييمُالجديُوالتغلبُعلىُأكثرُالثغراتُالتيُظهرتُخاللُالفترةُالسابقة.
 .11عزوفُالشبابُعنُالعملُواالستجابةُلنشاطاتُالحراك.
 .12دخول ُالمجموعات ُفي ُحالة ُصراع ُمع ُمؤسسات ُالمجتمع ُالمدني ُوالقوى ُالوطنية ُوبعض ُالشخصياتُ،
ارتباطاُبمواقفُخاصةُ،قادُلحملةُضدُالتحركُوضعفُاالستجابةُلنشاطاته.
 ُ .13عدم ُااللتزام ُباالتفاقات ُالمتعلقة ُبالفعاليات ُالسيما ُالفعاليات ُالخاصة ُبنصرة ُاألسرىُ ،وعدم ُالجدية ُفيُ
التحضيرُوالمشاركةُفيُاإلعدادُلهاُ،وصوالُإلىُرفضُالمشاركةُرغمُاالتفاقُعلىُالفعاليةُبحضورُكافةُ
المجموعات.
ُ .14غلبةُطابعُالمناكفاتُ،والطابعُالفئويُعلىُأيُتحركُ،تجلىُذلكُفيُفعاليةُاألسرىُالتيُغابُالجميعُعنُ
المشاركةُبهاُبشكلُمتعمدُ،رغمُاالتفاقُعليهاُمسبقاُ،وتمُتأجيلهاُمنُقبلُاألمنُ،وعندُالموافقةُ ُوبعدُُ11
يوما ُتم ُإقامة ُعدة ُفعاليات ُمن ُقبل ُبعض ُالقوى ُوالمؤسسات ُالمحسوبة ُعليها ُفي ُنفس ُالمكان ُولنفسُ
الهدفُ،والتعميمُبعدمُالمشاركةُفيُالفعاليةُحسبُالشبابُ،واستقدامُباصاتُلنقلُأهاليُاألسرىُقبلُبدءُ
الفعالية ُبنصف ُساعة ُرغم ُاالتفاق ُمع ُنفس ُالجهة ُالتي ُتنقلهم ُعلى ُالفعالية ُواعالن ُمشاركتهم ُللحراكُ،
وغيابُالقوىُعنُالم شاركةُوتصنيفهاُللحراكُبأنهُيتبعُتنظيمُمعينُحيثُبرزُاالستقطابُوالتفريغُوالعداءُ
والتخريب ُالمتعمد ُبأجلى ُصورهُ ،كما ُغابت ُوسائل ُاإلعالم ُعن ُنقل ُوعرض ُالحدثُ ،رغم ُأهمية ُالفعاليةُ
وتوقيتها.
 .11فيُضوءُالتقييم ُ ،وقفُالحراكُأمامُاستحقاقُوضعُرؤيةُوبرنامجُعملُواجتمعُمعُالمجموعاتُكافةُ،وأقرُ
هيئةُلتنسيقُإعدادُالرؤيةُوالبرنامجُلمُتكتملُبعد.
ُ
ُ
الحراكُإلىُأينُ؟؟ُ
التحدياتُوالعقباتُُ
ارتبط ُعمل ُالحراك ُمنذ ُانطالقه ُبفترات ُمن ُالمد ُوالجزر ُنظ ار ُللظرف ُالموضوعي ُوالذاتيُ ،فشكل ُنجاح ُالثوراتُ
العربية ُوشعار ُإنهاء ُاالنقسام ُعامال ُمشجعا ُأسهم ُفي ُنجاحهُ ،وتعرض ُلتراجع ُفي ُأوقات ُأخرى ُارتباطا ُبالقمعُ
والتصعيدُاإلسرائيليُ ُوتحويلُالجهودُصوبُقضاياُأخرىُبعدُمقتلُالمتضامنُاإليطاليُفيتوريوُ،وتوقيعُالمصالحةُ.
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ُوأسهم ُرفض ُإقامة ُفعاليات ُجماهيرية ُفي ُتراجع ُالمشاركة ُالجماهيريةُ ،كما ُأدى ُغياب ُالرؤية ُالواضحة ُللحراكُ
الشبابي ُفي ُضوء ُالمستجدات ُوالتراكماتُ ،وعدم ُتحقيقه ُلكافة ُاألهداف ُالتي ُأعلن ُعنهاُ ،وهشاشة ُاتفاق ُالمصالحةُ
وبروز ُمستجدات ُعلى ُالصعيد ُالداخلي ُوالشبابي ُكقرار ُتشكيل ُالمجلس ُاألعلى ُللشباب ُوالرياضةُ ،والتحديات ُالتيُ
يواجههاُعلىُصعيدُتراجعُالدعمُالشعبيُودعم ُالقوىُوالمؤسساتُوحالةُاالستقطابُواالرتداد؛ ُإلىُالفئوية ُوتصنيفُ
المجموعاتُ ومحاوالتُاحتوائهاُونجاحُبعضهاُفيُاحتواءُالعديدُمنُالمجموعاتُُ.
كماُتواجهُالمجموعاتُ حتىُاللحظةُعمليةُمالحقةُمنظمةُبهدفُوقفهاُ،ألنهاُتتعارضُمعُمصالحُطرفيُاالنقسامُ
في ُزج ُالشباب ُخارج ُأطرهاُ ،كما ُيتعرض ُالحراك ُلضعف ُالمصادر ُواإلمكانات ُوارهاق ُيفوق ُقدرات ُالشباب ُعلىُ
تحملهُ،إضافةُللتحدياتُالتيُيواجههاُمنُأصحابُالمصلحةُباالنقسامُوالذينُيرونُفيهُسبباُلفقدانُمصالحهمُ.
ارتباطاُبحجمُالتحدياتُالتيُيواجههاُالحراكُوباألهدافُالتيُانطلقُمنُأجلهاُواستطاعُحشدُالجماهيرُحولهاُ،فإنُ
استم اررهُمرهونُبتحقيقُاألهدافُالتيُانطلقُمنُأجلهاُ،وبرؤيةُوخطابُواضحُ،وتنظيمهُفيُمواجهةُالتحدياتُالتيُ
تواجههُ،وفيُحشدُكافةُالمجموعاتُعلىُبرنامجُواضحُ.
ُ
اإلنجازاتُ


ظهور ُدور ُطليعي ُللشباب ُأسهم ُفي ُإشراكهم ُفي ُمواقع ُصنع ُالقرار ُواكسابهم ُخبرات ُلم ُتتح ُلهم ُنتيجةُ
تهميشهمُالمستمرُبحجةُالخبرةُ.



تم ُعقد ُعدة ُاجتماعات ُبهدف ُتوحيد ُأجسام ُولجان ُمجموعات ُالحراك ُفي ُجسم ُواحد ُكمقدمة ُلتوحيدُ
المجموعات ُالشبابية ُكافةُ ،وبرز ُرفض ُبعض ُالمجموعات ُالوحدة ُوحتى ُالتنسيق ُعلى ُبرنامج ُمشتركُ
ارتباطاُبالعاملُالفئويُ،إالُأنهُتمُالتقدمُبهذاُالشأنُ.



تمُاالتفاقُعلىُإنجازُرؤيةُوبرنامجُوتكليفُلجنةُللعملُعلىُإعدادُمسودةُبحيثُتتضمنُثالثةُمنطلقاتُ
لعملُالتحركات:

- 1الجانبُالوطنيُ:وتتضمنُالنضالُمنُأجلُاستعادةُكافةُالحقوقُالوطنيةُالمشروعةُلشعبناُ،وتحقيقُأهدافهُ
واالتفاق ُعلى ُإستراتيجية ُموحدة ُتحقق ُالمصالح ُ الوطنية ُالعليا ُلشعبناُ ،بتحديد ُآليات ُعمل ُوأساليب ُوفقُ
برنامجُمحددُ.
- 2علىُالصعيدُالداخليُ:تمُوضعُبعضُالمحددات:
 ضمانُاحترامُحقوقُاإلنسانُوالحرياتُاألساسيةُ،خاصةُحريةُالرأيُوالتعبيرُوالحقُفيُالتجمعُالسلمي. إعادة ُالنظر ُفي ُكافة ُالمشاريع ُوالق اررات ُالتي ُصدرت ُأثناء ُفترة ُاالنقسامُ ،بما ُيضمن ُتوحيد ُالقوانينُالمعمولُبهاُفيُاألراضيُالفلسطينيةُواعادةُالنظرُفيُق ارراتُتشكيلُالمجلسُاألعلىُللشبابُوالرياضة.
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 إعادة ُتفعيل ُالمجلس ُالتشريعي ُبما ُيضمن ُرقابة ُفاعلة ُعلى ُعمل ُالسلطة ُالتنفيذية ُبعيدا ُعن ُالمصالحُالفئويةُواقتصارهاُعلىُالمصالحُالوطنيةُالعليا.
 إعادة ُاالعتبار ُلسياسة ُالقانون ُوتعزيز ُالسلطة ُالقضائية ُمن ُخالل ُإعادة ُتوجيه ُالقوانين ُالقضائية ُوفقُمعاييرُالقانونُالفلسطيني ُ،وضمانُإعادةُهيكليةُالمؤسساتُوتوحيدهاُلتعملُعلىُأساسُمهنيُووطني.
 اإلفراجُالفوريُعنُكافةُالمعتقلينُالسياسيينُواعادةُفتحُكافةُالمؤسساتُاألهليةُالتيُتمُإغالقهاُأثناءُفترةُاالنقسام ُ،وضمانُعودةُالموظفينُالمفصولينُالمقطوعةُرواتبهمُوفتحُالفرصُأمامُالجميعُللوظيفةُالعموميةُ
علىُأساسُالكفاءةُوالمهنية.
 العمل ُعلى ُالتخلص ُمن ُآثار ُاالنقسامُ ،ووضع ُأسس ُلضمان ُالمصالحة ُالشعبية ُواالجتماعية ُوضمانُإشراكُكافةُالقطاعاتُفيها.
 العملُعلىُتحريرُكافةُالمعتقلينُالفلسطينيينُفيُسجونُاالحتاللُووضعُقضيتهمُعلىُسلمُاألولويات. إعادةُبناءُالنظامُالسياسيُالفلسطينيُعلىُأسسُديمقراطيةُ،واعادةُبناءُاألجهزةُاألمنيةُعلىُأسسُالكفاءةُوالمهنيةُواحترامُحقوقُاإلنسانُومحاربةُالفساد.
 تجريمُوتحريمُاللجوءُإلىُالعنفُفيُإيجادُحلولُللمسألةُالداخليةُ،واحترامُالتعدديةُوتداولُالسلطة. التأكيد ُ علىُضرورة ُحمايةُواحترام ُالعلمُالفلسطينيُوكافةُالرموزُالوطنيةُ،وعلىُضرورةُتعزيز ُالمشاركةُالسياسةُللشبابُوضمانُوجودهمُفيُمراكزُصنعُالقرار.
(المقترحُقابلُللتطويرُوالتعديل)ُ
- 3على ُصعيد ُالشبابُ :نضال ُالمجموعات ُمن ُأجل ُتفعيل ُقانون ُرعاية ُالشباب ُواشراكهم ُفي ُمراكز ُصنعُ
القرارُ ،وتحدد ُالموقف ُمن ُكافة ُالقضايا ُذات ُالعالقة ُبالشباب ُمثل ُ(المجلس ُاألعلى ُللشباب ُوالرياضةُ،
حقيقيا ُللشبابُوتحملهمُلمسؤولياتهمُ ،وتوحيدُكافةُالجهودُ
بماُيضمنُتمثيال ُ ًُ
ًُ
االتحاداتُ،البرلمانات..إلخ)ُ ،
الشبابية.

بناء ُعلى ُالرؤية ُستقوم ُالمجموعات ُبوضع ُخطة ُوبرنامج ُعمل ُ ،وتحديد ُاتآليات ُواألساليب ُالممكنة ُواألدوات ُبماُ
يحققُمصالحُوأهدافُشعبناُ.
ُ
التحدياتُوالعقباتُُ


التحديُاألمنيُ.



تراجعُالقوىُعنُدعمُالتحركاتُواستهدافها.



االحتواءُوالتصنيفُللمجموعاتُبحيثُتعودُكأطرُشبابيةُللقوى.



التمويلُ.
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التشويهُ.



الدعمُالجماهيريُللتحركات.



القدرةُعلىُتنظيمُنفسهاُوخلقُحالةُحقيقيةُقابلةُلالستمرارُبخطابُوحدويُ.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

الحراكُالشبابيُ:منُأينُوالىُأينُ
ُ

األستاذُنائلُالمقادمةُ
ناشطُشبابيُ
ُ
الدافعةُأليُفعلُإنسانيُأوُمجتمعيُ،فدائماُنجدهمُفيُكلُعملُأوُنشاطُيشكلونُقوامهُ
يعدُالشبابُالقوةُالمحركةُو
ً

اكُاإلنسانيُبشكلُعامُسنجدُأنُالشبابُدائماُهمُمنُكانواُفيُالطليعةُ،
الرئيسيُوعمودهُالفقريُ،فلوُنظرناُإلىُالحر
ً
وقادتهُفيُمعظمُاألحيانُ.

وتاريخناُاإل سالميُمنذُالبعثةُإلىُاتآنُ،يزخرُبالنماذجُوالتجاربُالتيُقادهاُالشبابُ،فمعظمُالذينُاستجابواُلدعوةُ
النبيُصلىُاهللُعليهُوسلمُفيُبداياتهاُكانواُمنُالشبابُ،وهمُمنُشكلواُعصبُالدعوةُ،ونواتهاُالصلبةُ.
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كما ُنؤكد ُعلى ُأن ُالشباب ُكانوا ُعصب ُالثورات ُالفلسطينية ُالمعاصرةُ ،فقد ُكانت ُانتفاضة ُالحجارة ُقائمة ُعلىُ
تضحياتهمُودمائهمُ،وماُكانتُلوالهمُ،وكذاُفيُانتفاضةُاألقصىُ،حيثُإنُأغلبُالتضحياتُكانُجلهاُمنُالشبابُ،
ُوتأثيرُ.
ًا
األكثرُفعال
وهمُ
ً
ومنُهناُ،نؤكدُعلىُ أنُأيُفعلُقادمُإنماُهوُامتدادُلهذاُاإلرثُالعظيمُوالعريضُفيُالفعلُوالتأثيرُ،ويعكسُتواصلُ
التجربةُوامتدادهاُبينُاألجيال ُ ،وهذاُماُيدفعناُللقولُبأن ُالحركاتُالشبابيةُالقائمةُالتيُحاولتُإحداثُالتغيير ُفيُ
الواقع ُالفلسطينيُ ،في ُاتآونة ُاألخيرةُ ،ليست ُمقطوعة ُالجذور ُأو ُمقطعة ُاألوصالُ ،إنما ُهي ُنتاج ُتفاعل ُدائم ُفيُ
المجتمعُالفلسطينيُ،الذيُيمتلكُبالمناسبةُنسبةُفتوةُعاليةُ،ويشكلُالشبابُفيهُاألغلبيةُ.
ُأحيانا ُويشتد ُفي ُأحيان ُأخرى ُحسب ُالظروف ُالراهنة ُوالبيئة ُالمحيطةُ ،لكنه ُيتسمُ
وهذا ُالتفاعلُ ،وان ُكان ُيخبو
ً

بالديمومةُواالستم ارريةُ،وهذاُنتاجُأساسي ُ للصراعُالذيُيعيشهُالمجتمعُالفلسطينيُمنذُقرنُ،حيثُتعددتُاألزماتُ
ماُيبرزُعلىُالساحةُأحياناُمنُصراعاتُبينيةُ
بسببُاالستعمارُالبريطانيُوحتىُاالحتاللُاإلسرائيليُ،إضافةُإلىُ
ً
داخليةُعلىُموقعُالقوةُفيُالمجتمعُذاتهُ،وماُيصاحبهاُمنُاستقطابُحادُمنُقبلُأطرافُالصراعُ.

ولعلناُنركزُهناُحديثناُعنُاالنقسام ُالفلسطينيُالفلسطينيُالذيُنتجُعنُصراعُداخليُبينُفتحُوحماسُ،والذيُتركُ
اُبالغاُعلىُالمشهدُالفلسطينيُبشكلُعامُ،وعلىُالشبابُالفلسطينيُبشكلُخاصُ.
أثر ً
ً
التجاذب ُبين ُاألحزاب ُالسياسية ُبيمينها ُويسارها ُووسطهاُ ،أرخى ُبظالله ُعلى ُالمكون ُالرئيسي ُلهذه ُاألحزابُ ،وهمُ
ُتبعا ُلهذه ُالتجاذباتُ ،وهو ُما ُانعكس ُبشكلُواضح ُفي ُتركيبة ُالحركاتُ
الشباب ُبالتأكيدُ ،والذين ُانقسموا ُفيما ُبينهم ً

وحماساُواليسارُ،أوُحركاتُشعبيةُأوُمستقلةُإلىُحدُماُ.
ًُ
أيناُأنُهناكُحركاتُتتبعُفتحاُ
ًُ
الشبابيةُاألخيرةُ،فر

بشكلُواقعيُومنطقيُ،المشكلةُأنُالمجموعاتُالشبابيةُالُتزالُتعيشُفيُمأزقُ،ففيُبدايةُينايرُوفيُفبرايرُلمُيكنُ
هناكُوضوحُللرؤيةُ،وكناُفيُاجتماعاتُشبهُيوميةُبوجودُاألطرُوغيرهاُ،ويستمرُكلُاجتماعُلساعتينُأو ُلثالثُ،
والُنخرجُفيُالمقابلُالُبفاعليةُوالُبنشاطُوالُبتوافقُ.
فيُُ15آذارُ كانُهناكُبالفعلُحراكُشعبيُ،وأكبرُدليلُأنهُلمُيقتصرُعلىُالشبابُفكانُهناكُالصغيرُوالكبيرُ،ولمُ
يكنُاألمرُحكراُعلىُالشبابُ،معُأنُالشبابُكانواُهمُنواةُالعملُ.
ً
فيُتلكُالفترةُكانُثمةُبعضُالخالفاتُواألزماتُ،وربماُكانُبينيُوبينُمجموعةُمنُاألخوةُبعضُالخالفاتُ،معُأنناُ
كناُنجلسُعلى ُطاولةُواحدةُ،لكنناُنخرجُإلىُ"الُاتفاق"ُ،وهذاُكانُانعكاسُلخأزمةُالتيُتعيشهاُالفصائلُ،وطبيعةُ
العالقاتُفيماُبينهاُ،ف كانُثمةُحالةُمنُالتشكيكُوعدمُالثقةُ،والُتزالُمستمرةُإلىُاتآنُ.
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لقدُباتُلـُ 15آذار ُامتداداتهُالشعبيةُ رغمُماُمرُمنُأزماتُتمُتجاوزهاُ،حيثُتمُتشكيلُلجنةُتنسيقيةُفيُالواحدةُمنُ
فجرُهذاُاليوم ُ(أيُُ 15آذار)ُ ،كانتُ تعبرُعنُمختلفُالفصائلُ،وهيُالتيُانبثقتُعن ُالقوىُالوطنيةُواإلسالميةُ
الوقوفُجميعا ُخلف ُالعلم ُالفلسطينيُ،وتمُاالتفاقُ
بهدفُتوحيدُالجهودُالشبابيةُ،وتمُاالتفاقُعلىُتوحيد ُالشعارُ،و
ً
شبابا ُمن ُالكتلةُ
ً
مجددا ُفي ُالثامنة ُمن ُصباح ُاليوم ُذاته ُعلى ُما ُاتفق ُعليه ُعند ُالواحدةُ ،وكانت ُاللجنة ُتضم ُ ً

اياتُ،معُأنناُكناُجميعاُمتفقينُعلىُالعلمُ
اإلسالميةُوالشبيبةُالفتحاويةُُ.وحينُنزلناُإلىُالشارعُحدثتُأزمةُبسببُالر
ً
الفلسطينيُوحدهُ،وكناُمنسجمينُكشبابُرغمُانتماءاتناُالحزبيةُ.

المشكلةُالموجودةُحالياُ،هوُأنناُكشبابُلمُنتمكن ُحتى ُاتآنُمنُالخروجُ برؤيةُموحدةُ،سواءُعلىُمستوىُالضفةُ
ً
الغربية ُأم ُعلى ُمستوى ُغزةُ ،فال ُزالت ُحالة ُالتشكيك ُهي ُالموجودةُ ،وال ُزالت ُحالة ُعدم ُالثقة ُهي ُالسائدةُ .نحنُ

نتحدثُعنُحراكُشبابيُيسعىُإلىُإنهاءُاالنقسامُ،لكنُهذاُالحراك ُولخأسفُمنقسمُعلىُنفسهُ،وبدأُالحديثُعنُ
تكتالتُشبابيةُهناُوهناك ُ مثلُحكومةُشبابيةُفيُبيت ُلحمُ،وحكومةُتضامنُوطنيُفي ُالضفةُ،وحكومةُظلُفيُ
غزةُ ،وتشكيل ُالتحاد ُعام ُلشباب ُفلسطين ُفي ُغزةُ ،في ُتقاسم ُلخأدوارُ .المطلوب ُمنا ُكشباب ُهو ُالخروج ُبرؤيةُ
إ ستراتيجيةُتوحدناُعلىُمختلفُالمستوياتُولمعالجةُعديدُالقطاعاتُليسُفقطُموضوعُاالنقسامُ.
الضفةُ،التيُيجبُأنُنتصدىُلهاُنحنُالشبابُبرؤيةُموحدةُ،بعيداُعنُالتقاسماتُ
هناكُالكثيرُمنُالقضاياُفيُغزةُو
ً

والتجذابات ُ.البعضُيتحدثُعنُمساحةُأوسعُللحراكُالشبابيُفيُالضفةُ،وأناُأرىُالعكسُ،حيثُإنُالحراكُالشبابيُ
في ُغزة ُكان ُهو ُاألوسعُ ،وبمشاركة ُجميع ُاألطياف ُبما ُفيها ُشبيبة ُفتحُ ،على ُعكس ُالضفة ُالتي ُاقتصر ُالحراكُ
الشبابيُفيهاُعلىُشبابُفتحُواليسارُفيُحينُغابُشبابُالتيارُاإلسالميُبالمطلقُعنُهذاُالحراكُهناكُ.

كنتُمجتمعاُمعُعددُمنُأعضاءُالحراكُالشعبيُ،وتمُالتنسيقُمعُممثلينُعنُ
في ُيومُُ 14آذار ُالساعةُُ 5مساءُ ،
ً
األجهزةُاألمنيةُفيُغزةُحولُآليةُاالعتصامُ،وتمُالتوافقُعلىُأنُيكونُمحددُالفترةُالزمنيةُماُبينُُ 8صباحاُوُ5
مساءُ،ويتجددُبشكلُيوميُوهوُماُرفضهُبعضُاألخوةُفيُالحراكُبشكلُمطلقُ،ومنُهناُبدأتُالمشاكل.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الحراكُالشبابيُفيُغزةُ:بحثاُعنُالهويةُفيُمواجهةُطغيانُاإلسالمُ
السياسيُ"االشتعالُوالخفوت"*.
ُ
األستاذةُأسماءُالغول
ُصحافيةُوناشطةُشبابيةُ
ُ
إنُمصطلحُسوقُاإلسالمُالذيُاستخدمهُأحدُالكتابُالفرنسيينُ،يصف ُبدقةُماُتحولُإليهُمجتمعُغزة ُالذيُ
ُاستغالال ُللدين ُمن ُقبل ُالجهة ُالحاكمة ُكمادةُ
ُمتأسلماُ ،فنجد ُهناك
ُيوما
طالما ُكان ُمحاف ً
ً
ً
ظا ُولكنه ُلم ُيكن ً
لالستهالكُالعامُ،وهذاُيظهرُمنُمكوناتُهذاُالسوقُفيُقطاعُغزةُ:فضائياتُإسالميةُ،وغناءُإسالميُ،ورسمُ

إسالميُ،وزيُإسالميُ،ودبكةُإسالميةُ،كذلكُاألمرُفيُوصايةُالحكومةُعلىُالمجتمعُوالق ارراتُالعامةُحولُ
النساء ُبدعوى ُتطبيق ُاإلسالمُ ،وسحب ُبعض ُالروايات ُوالكتب ُمن ُال سوق ُبحجة ُمخالفتها ُلإلسالمُ ،والمدهشُ
أكثرُمنُذلكُهوُانساللُالمجتمعُبهذهُالسرعةُوتبعيتهُالثقافيةُلماُيرضاهُحكمُاإلسالمُالسياسيُدونُاعتراضُ
علىُخصخصةُاإلسالمُواستغاللهُفيُالنفوذُوالسطةُ.
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ُ إنُهذهُالبيئةُالطارئةُعلىُقطاعُغزةُهيُالخلفيةُذاتهاُالتيُحركتُبذورُالحراكُالشبابيُبشكلُعاصفُفيُ
بدايتهُ،وجعلتهُأقوىُمماُهوُعليهُفيُالضفةُالغربيةُالتيُكانُيتجهُفيهاُالحراكُنحوُالبحثُعنُمستقبلُسياسيُ
أفضلُوليسُالميلُنحوُأسئلةُالذاتُوالهويةُ.
إنُالحراكُالشبابيُفيُغزةُبدأُمعُتبلورُفكرةُأسلمةُالمجتمعُالتيُكانتُتحاولُحركةُحماسُبقيادتهاُلحكومةُ
غزة ُفرضها ُبشكل ُواضح ُبعد ُالحرب ُاإلسرائيلية ُعلى ُغزةُ ُ ،ومع ُالفراغ ُالسياسي ُالذي ُاتسع ُعندها ُما ُجعلهاُ
تتفرغُللشؤونُالخاصةُللمواطنينُوالحرياتُالفردية؛ُاألمر ُالذيُيذكرنيُبتجربةُالحكومةُالسودانية ُحين ُأثيرتُ
قضية ُالصحافية ُلبنى ُالحسينُ ،التي ُحكم ُبجلدها ُالرتدائها ُبنطاال ُوكان ُهذا ُبعد ُالفشل ُالسياسي ُواالقتصاديُ
الذيُواجهتهُالحكومةُالسودانيةُآنذاكُ.
________________________________________________________________ُ


قامتُبإلقائهاُالناشطةُالشبابيةُهالةُالشعيبيُ.

حركةُاصحىُ..بدايةُالتغييرُ
ُأولى ُالمواجهات ُالتي ُقام ُبها ُالشباب ُل لحفاظ ُعلى ُهويتهم ُوهوية ُمجتمعهم ُالغزيُ ،الذي ُلم ُيكن ُيوما ُفكرهُ
تكفيرًيا ُإلى ُالحد ُالذي ُوصل ُإليه ُفي ُاألعوام ُاألربعة ُاألخيرةُ ،حين ُبدأت ُمجموعة ُمن ُالشباب ُوالشاباتُ
االجتماعُبشكلُدوريُفي ُأحد ُالمقاهي ُالعامةُليختارواُاسما ُللتحركُالذي ُجاءُبعدُنقاشُباسم ُحركةُاصحىُ

الشباب يةُ،وسرعانُماُأصبحُلهاُمدونةُعلىُشبكةُاإلنترنتُ،وذلكُكانُفيُنهايةُالعامُُ،2337إذُأصدرُخاللهاُ
شباب ُالحركة ُأول ُبيان ُاستنكروا ُفيه ُفرض ُالحجاب ُوالزي ُالشرعي ُعلىُطالبات ُالمدارس ُالحكومية ُُ -البيانُ
موجودُعلىُمدونةُالحركةُ.-
ُعلماُأنُ
وفيُشهرُينايرُفيُذكرىُاالنتخاباتُُ 2313رأىُشبابُالحركةُأن ُالوقت ُحان ُللنزول ُإلى ُالشارعً ،

ينُشخصاُ،وينتمونُإلىُمختلف ُالمشاربُالليبراليةُوالعلمانيةُ
هؤالءُالشبابُوالفتياتُلم ُيزدُعددهمُعنُالعشر
ً
واإلسالميةُواليساريةُ،وكانتُالفعاليةُالتيُنظموهاُيومُُ 2313/1/21هيُالفعاليةُالوحيدةُآنذاكُ،فلمُتتجرأُأيُ
مؤسسة ُأهلية ُأو ُحزب ُعلى ُتنظيمهاُ ،وأعلن ُعنها ُشباب ُالحركة ُعبر ُالفيس ُبوكُ ،وبعض ُالمدوناتُ ،وكانتُ
يحا ُبتنظيمها ُفي ُالشارعُ ،وتوجه ُيومها ُشباب ُوشابات ُ"اصحى" ُتحت ُالمطرُ،
الشرطة ُقد ُأعطت ُالحركة ُتصر ً
وكانتُوسائلُاإلعالمُأكثرُمنُالمشاركينُ،ووضعواُصندوقُاقتراعُخشبيُضخمُبمواجهةُالمجلسُالتشريعيُماُ
أثار ُتحفظات ُرجال ُاألمن ُيومهاُ ،وق أر ُالشباب ُبيانهم ُالثاني ُحول ُاالنتخابات ُوالرغبة ُفي ُالتغييرُ ،لتبدأُ
المالحقاتُاألمنيةُبعدهاُ،خاصةُبعدُأنُأصدرواُبيانهمُالثالثُحولُواقعةُاقتحامُمنتدىُشاركُالشبابيُوسرقتهُ
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فيُأيارُ 2313فيُذاتُالصباحُالذيُهجمُ فيهُاالحتاللُاالسرائيليُعلىُسفينةُمرمرةُفيُعرضُالبحرُ،وكانُ
منُأقوىُالبياناتُالذيُانتقدُبقوةُالحادثةُ.
ُوفيُنهايةُعامُُ 2313تحديداُفيُالخامسُمنُديسمبرُ/كانونُاألولُكانُهناكُاعتصامُلدعمُمنتدىُشاركُ
وتمتُالدعوةُلهُمسبقًاُعبرُالفيسُبوكُ،وكانُأولُاعتصامُضدُإجراءُحكوميُفيُالضفةُأوُفيُغزةُيتمُالدعوةُ
إليهُعبرُالفيسُبوكُ،وقدُتمُتنظيمهُبنجاحُرغمُالتضييقُاألمنيُوالتهديدُوتصويرُرجالُاألمنُلوجوهُالمشاركينُ
خاصةُالفتياتُ،وانضمُإلىُالمعتصمينُالعشراتُمنُالشبابُ،وتمُاعتقالُماُيزيدُعنُثمانيةُعشرُشاباُمنهمُ.
ُوبدأتُحركةُاصحىُتتوسعُ بعيداُعنُاالحتفاظُباسمهاُبلُفيُتيارُكبيرُيسعىُنحوُالتغييرُأخذُيتشعبُعلىُ
الفيس ُبوكُ ،وشقت ُالمدونات ُطريقها ُرغم ُقلتهاُ ،ولم ُيكن ُحينها ُقد ُتم ُاستخدام ُتويتر ُبشكل ُملحوظُ ،وبدأتُ
الحملةُالحقوقيةُإلعادةُفتحُمنتدىُشاركُومناصرتهُوالعد ُالتدريجيُالمستمرُحتىُاتآنُلعددُأيامُإغالقهُ،ومنُ
ثمُتمُتنظيمُحملةُأخرىُإلطالقُسراحُمصطفىُالغولُالمشاركُالوحيدُفيُاالعتصامُالذيُبقيُفيُالسجنُماُ
يزيدُعنُاألسبوعُ.
وأتتُبعدهاُالمفاجأةُمنُغزةُأعلىُصوتًاُوهوُأولُبيانُيخرجُعنُشبابُ"الجايبو"ُأوُ"شبابُنحوُالتغيير"ُعلىُ
الفيسُبوكُ،وقالواُبقوةُإنهمُيريدونُالتخلصُمنُفتحُوحماسُواسرائيلُألنهمُثالثةُاحتالالتُقضواُعلىُأحالمُ
الشباب ُالفلسطينيُ ،وتصدر ُخبر ُبيانهم ُمعظم ُالصحف ُالعالمية ُدون ُأن ُيفصحوا ُعن ُأسمائهمُ ،وسرعان ُماُ
تأثرت ُهذه ُالمجموعة ُبثورتي ُتونس ُومصر ُوكذلك ُبقية ُالمجموعات ُوالمبادرات ُ– ُاصحىُ ،نظرةُ ،صورةُ،
يوتوبيا ُ -التيُكلماُزادُالخناقُعلىُغزةُوالحصارُاإلسالميُكلماُبرزتُأكثرُوأكثرُبثوبُثقافيُأوُنضاليُأوُ
إغاثيُ،واستمدتُهيُاألخرىُقوتهاُفيُبدايةُالعامُالحاليُمنُثورتيُتونسُومصرُ،وبدأُاستخدامُاإلنترنتُيتجهُ
بشكل ُاكبر ُنحو ُمناصرة ُالقضايا ُالحقوقيةُ ،فأصبح ُللعديد ُمن ُالشباب ُحسا بات ُعلى ُتويتر ُومدونات ُوزادُ
استخدامُاليوتيوبُ.
ودخلُاألمرُفيُمواجهةُحقيقيةُمعُاألمنُحينُدعتُبعضُهذهُالمجموعاتُالشبابيةُإلىُدعمُثورةُمصرُعبرُ
اعتصامُعلىُالفيسُبوكُيومُُ 31ينايرُ/كانونُالثانيُُ،2311وقامتُبتغذيةُالصفحةُعلىُاإلنترنتُمجموعةُ
منُالمدوناتُمنهنُ:عالُع نانُ،ونازكُأبوُرحمةُ،ورزانُالمدهونُاللواتيُتمُاعتقالهنُفيُالجنديُالمجهولُفيُ
موعدُالفعاليةُمعُالصحافيةُأسماءُالغولُالتيُتمُاالعتداءُعليهاُبالضربُالمبرحُالحقاُفيُغرفةُالتحقيقُمنُ
قبلُإحدىُالشرطياتُ.
ُبعد ُهذه ُالحادثة ُبدأت ُاالجتماعات ُالمكوكية ُوالصفحات ُالعديدة ُعلى ُالفيس ُبوك ُللخروج ُبمبادرة ُشبابية ُمنُ
أجل ُإنهاء ُاالنقسام ُ ،وحملت ُهذه ُالدعوات ُالعديد ُمن ُالتواريخ ُللخروج ُواالعتصامُ ،وبعض ُهؤالء ُالشباب ُهمُ
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أنفسهمُممنُتمُاعتقالهُفيُأولُاعتصامُمعُمنتدىُشاركُخاللُشهرُكانونُاألولُ،وقدُاتفقواُفيُالنهايةُبعدُ
العديدُمنُالنصائحُالتيُقد مهاُلهمُنخبةُمنُالصحافيينُوالناشطينُعلىُتاريخُواحدُللفعاليةُ،وبالفعلُوحدُشبابُ
غمُأنُأياُمهمُلمُيعملُيوماُفيُشاركُبلُ
اعتصامُشاركُ-هكذاُكانُيعرفهمُاألمنُفيُكلُمرةُيعتقلهمُفيهاُ،ر
ً
اكُالشعبيُمحدداُبيومُ
كانواُداعمينُلقضيتهُ-الدعوةُمعُشبابُ"الجايبو"ُ،وشبابُ"ُ1حزيران"ُ،وهكذاُأصبحُالحر
ً

ُ 11آذار ُ وسطُتحدياتُكبيرةُوقمعُواستدعاءاتُ،وتفاصيلُتقتربُمنُحكايةُفيلمُأكشنُأوُرعبُإذاُأردتم!!ُ،
يذكرهاُسامرُأبوُرحمةُبالتفصيلُفيُورقتهُ.
منُوجهةُنظريُ،إنُالكبتُوالتضييقُعلىُالحرياتُوفرضُشرطةُالفضيلةُالتيُاعتقدتُنفسهاُالوصيةُعلىُ
المجتمع ُوالمسيطرة ُعليه ُباسم ُالدين ُعبر ُالتشكيك ُفي ُالشباب ُوجيل ُبأكمله ُوالمؤسسات ُالشبابيةُ ،كلها ُدوافعُ
سياسيا ُإلعادةُاللحمةُبينُ
ًُ
ويتعلقُبالهويةُأكثرُمنُكونهُطموحا ُ
ًُ
وأسبابُجعلتُالسؤالُعندُشبابُغزةُمصيرًُيا ُ

شقي ُالوطنُ ،بل ُإنه ُيتعلق ُبكينونتهم ُكأفرادُ ،فالهوية ُعند ُشباب ُغزة ُكانت ُدائما ُأم ار ُواضحا ُيتعلق ُبالوطنُ

والدينُ ،حتى ُجاءت ُحكومة ُرجال ُالدين ُ"الثيوقراطية" ُوطرحت ُبقوة ُالدين ُأوًالُ ،ومن ُثم ُالسلوك ُالمتدين ُالذيُ
الوطنُيأتيُالحقا؛ُاألمر ُالذيُرفضهُهذاُالجيلُالذيُفيُمعظمهُيرىُصورُ
يتناسبُمعُالهويةُاإلسالميةُ،و
ً
الحياةُالمتفتحةُفيُ ألبومُعائلتهُأيامُشبابُوالديهُوأجدادهُرغمُالنكساتُالسياسيةُالتيُعايشوهاُفيُزمنهمُ،وهناُ
ةُكانُاألقوى؛ُألنهُكانُدفاعاُعنُالذاتُأكثرُمنهُطموحا ُفيُمستقبلُأفضلُ،
ًُ
أكررُإنُتحركُالشبابُفيُغز
وأصبحُهذاُالمستقبلُبعدُذلكُسبباُقوياُللتحركُومتوازياُمعُسؤالُالذاتُوالهويةُ.

ُ
كوامنُالخفوتُ
ورغمُكونُالعديدُمنُدوافعُشبابُغزةُيتعلقُبالذاتُوحتميةُتحققهاُإالُأنُالفتورُوالتباطؤُوالترددُسرعانُماُتركُ
غبشهُعلىُعملهمُ،فمنهجيةُالتشكيكُالتيُيواجهونُبهاُيومياُمنُقبلُالمجتمعُورجالُاألمنُوالعائلةُهيُذاتهاُ
التيُبنفسُالقوةُدفعتهمُللمغامرةُإلى ُأقصىُحدُ،بنفسُالقوةُنفضتهمُنحوُبئرُاليأسُ .فالمحيط ُونُداومواُعلىُ
تخوينهمُوتكفيرهمُ،ماُأثرُعليهمُألنُالتصميمُعندُالشبابُلمُيكنُبطولياُومستقالُعنُالمحيطُإلىُحدُالثورةُ.
وهذاُيعودُبناُإلىُسؤالُأبعدُوأوسعُيشملُكلُالشبابُالعربُ:أيُالمكبوتاتُأقوىُلدفعُالشبابُنحوُالثورات؟ُ،
هلُهوُالمكبوتُاالقتصاديُ،أمُالدينيُ،أمُالجنسيُ،أمُالسياسي؟ُُ
ُحاليا ُفي ُمصرُ-
إن ُالمكبوتات ُالتي ُجعلت ُشباب ُتونس ُومصرُ -وأقول ُهذا ُمن ُمنطلق ُمجايلتي ُلمعظمهم ً
تقولُإنُالمكبوتُاالقتصاديُهوُاألقوىُ،ثمُيأتيُبعدهُمكبوتُاالنتقامُمنُالظلمُواستردادُالكرامةُ،وهوُما ُدفعُ

ةُليسُمكبوتناُاالقتصاديُملحاُإلىُ
ثورتيُتونسُومصرُإلىُالنجاحُ،وربماُنحنُفيُالضفةُالغربيةُوقطاعُغز
ً
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هذهُالدرجةُوسطُكلُتلكُالجهاتُالحكوميةُوغيرُالحكوميةُالتيُتعتنيُبأرزاقناُبشكلُطوعيُوكريم!!ُماُجعلُ
ةُوالضفة"ُ،خاصةُوأنُاألملُفيُالتأثيرُاإليجابيُ
ثورتناُتخفتُبسرعةُقبلُأنُنستطيعُحتىُأنُنسميهاُ"ثورةُغز ُ
السترداد ُهويتنا ُالذاتية ُكان ُيموت ُكل ُيوم ُمع ُقمع ُاألمن ُواقصائه ُللشباب ُونشر ُاإلشاعات ُالمغرضة ُعنهمُ،
وضربهمُأثناءُالتحقيقُوبعدهُ.
ُ كلُهذهُالتفاصيلُجعلتُالسببُللثورةُفيُفلسطينُأقلُاألسبابُحماسةُمقارنةُبالدولُالعربيةُ،معُاألخذُبعينُ
االعتبار ُأن ُمنطقة ُ"الضفة ُوالقطاع" ُلها ُحساسيتها ُوخصوصيتها ُلوجود ُاالحتالل ُاالسرئيليُ ،فما ُأسهل ُعلىُ
األجهزة ُاألمنية ُفي ُالضفة ُالغربية ُوقطاع ُغزة ُأن ُتتهم ُالشباب ُبالعمالة ُوأنهم ُضد ُمصلحة ُالوطنُ ،ما ُشكلُ
عامالُمضاعفًاُلهالكُقدرةُاالستم ارريةُعندُالشبابُ،فلمُيكنُانتشارُوسائلُومهاراتُالسوشيالُميدياُواسعاُبينُ
ً
ويضعوا ُلهم ُالقوائمُ
ُ
ويفضحوا ُرجال ُاألمنُ ،
ُ
الناشطين ُالشباب ُبشكل ُاحترافي ُليسخروا ُمن ُهذه ُاالتهاماتُ ،
السوداءُ،كماُأنهُيجبُاالنتباهُإلىُأنُالسيطرةُاألمنيةُفيُالضفةُوالقطاعُعلىُمصادرُاإلنترنتُومراقبتهاُوعدمُ
ُدائما ُأقوى ُمنهم ُفي ُنشر ُالشائعاتُ
قدرة ُالناشط ُأو ُالمدون ُعلى ُإخفاء ُهويته ُأثرت ًا
ُكثير ُبحيث ُكان ُاألمن ً

ومالحقتهمُوالتقليلُمنُشأنهمُ،كماُأنُشبابناُتنقصهُروحُالفكاهةُوالدعمُالعائليُكيُيتجاوزُهذهُالتهمُكماُفعلُ

ويفعلُشبابُمصرُحتىُهذهُاللحظةُ.
إذنُالمكبوتُالذيُيحافظُعلىُنفُسُكُُأقوىُللنهايةُهوُالمكبوتُالذيُينجُحُثورتكُ،ومنُهناُيجبُأالُننسىُأنهُ
على ُالدوام ُكان ُشبابنا ُمهمشا ُوخارج ُاإلستراتجيات ُوالعوامل ُوالخطط ُالعشرية ُوالخمسية ُوالمئويةُ ،وكذلك ُفإنُ
أحزابناُشاختُولمُتعدُتعبرُعناُبلُهيُممنُهاجمتُهؤالءُالشبابُ،وأحياناُحاولتُركوبُموجتهمُبشكلُمبتذلُ
وباستخدامُجيلُالشبابُنفسهُ،فكيفُسيثقُالشبابُأنُمكبوتاتهُتستحقُثورةُحتىُلوُلمُتكنُاقتصادية؟ُ،وكيفُ
سينطلقُكماُبدأُلمواجهةُالمكبوتُالدينيُاذاُكانُسرعانُماُيتمُتكفيرهُويحللُدمه؟ُاألمرُالذيُيجعلُالشبابُ
ينكفئون ُعلى ُأنفسهمُ ،فالمنظومة ُالمجتمعية ُوالدينية ُوحتى ُالتكنولوجية ُوالشبابيةُ -أي ُعالقات ُالشباب ُفي ُماُ
بينهم ُ-كلهاُالُتساعدهمُعلىُتجاوزُأزماتهمُالصغيرةُداخلُالحراكُالشبابيُاألكبرُ.
ُواذاُكانتُهذهُهيُ الكوامنُالداخليةُلخفوتُالحراكُالشبابيُ،فالُبدُمنُالقولُإنُهناكُكوامنُخارجيةُتتعلقُ
بتكرارُالوسائلُالمستخد مةُواألماكنُوالشعاراتُذاتهاُ،األمرُالذيُيعيدُكلُمرةُالفعاليةُإلىُالصفرُ،حتىُمشهدُ
القمعُذاتهُوالهربُمنُاألمنُوالضربُواالعتقالُ،إلىُدرجةُأنُالمواطنُالعاديُفقدُالثقةُبشبابُيكررونُأنفسهمُ
والُيصمدونُأمامُالقمعُفيُالشارعُ،بيدُأنُتكرارُالمواجهةُنوعُمنُالتحملُ،فقدُكسرواُهيبةُالرعبُاألمنيُالتيُ
كانتُتشكلهاُاألجهزةُاألمنيةُفيُالضفةُوغزةُعندُالمواطنينُالعاديينُ،فالعديدُمنُالمسيراتُكانتُتخرجُبشكلُ
تلقائي ُبعد ُحفل ُزفاف ُأو ُخطبة ُمسجد ُأو ُطابور ُصباحي ُفي ُمدرسة؛ ُألن ُالفكرة ُانتشرت ُوأصبحت ُملكاُ
للجميعُ.
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إن ُشعار ُ"الشعب ُيريد ُإنهاء ُاالنقسام" ُأصبح ُبشعبية ُ"بالروح ُبالدم ُنفديك ُيا ُفلسطين"ُ ،ألن ُمواجهة ُاالنقسامُ
ُحقيقيا ُإال ُإذا ُتخلصنا ُمن ُاحتاللناُ
ُمحتال
أصبحت ُمن ُمواجهة ُاالحتاللُ ،واننا ُلن ُنرى ُالمحتل ُاالسرائيلي
ً
ً

الداخليُأوًالُ،أالُوهوُاالنقسام ُ،ولكنُهذاُالشعارُإيجابيُجداُبحيثُالُيمكنُألحدُأنُينفيُأنهُضدهُ،مماُسهلُ

جداُعلىُحكومتيُالضفةُوغزةُاستغاللهُوالصعودُعليهُفالُأحدُيريدُمنهماُإبقاءُاالنقسام!!ُ،وربماُلوُكانُشعاراُ
ُلوضحتُلتيارُالشبابُأهدافهُواُستراتجيتهُوبدائلهُ
ُ
أكثرُتطرفاُمثلُالشعبُيريدُإسقاط ُالنظامُفيُالضفةُوغزة
ُانتحار ُفي ُظل ُجهازي ُأمنُ
ًا
أكثر ُمن ُغيرهُ ،إال ُأن ُإطالق ُمثل ُهذا ُالشعار ُيعتبر ُمغامرة ُكبرى ُإن ُلم ُيكن
ارُأنُيتمنوا ُإسقاطُالحكومتينُبالسرُ،
ُ
يتربصانُبالشبابُبتهمُالتخوينُوالعمالةُوالتكفيرُ،فكانُاألسهلُعلىُالثو

وينادواُبإنهاءُاالنقسامُأوُإعادةُبناءُالنظامُفيُشعارُبالعلن!ُ.
ُ
ُ
منُحراكُشبابيُإلىُحراكُشعبيُ
إنُالحراكُالشبابيُيعيشُحالةُمواتُمبكرةُلنُينقذهاُسوىُأنُيصبحُكلُمواطنُفلسطينيُمدونُيدونُرأيهُفيُ
التغييرُ ،ويضع ُفيديوهات ُالتعذيب ُوالضرب ُوالشبح ُويقول ُرأيه ُبصراحةُ ،فانتشار ُاستخدام ُوسائل ُاإلعالمُ
يسهلُكثيراُمنُعملياتُالحشدُوالمناصرةُ،ويختصرُأعواماُمنُأجلُتغييرُالوضعُالسياسيُالراهنُ
التكنولوجيةُ
ً
فيُظلُمؤسساتُمجتمعُمدنيُصماءُ،وبكماءُ،وعمياءُاتجاهُماُيحدثُ.

فالمصريونُخاللُالثورةُوبعدهاُارتفعُعددُمستخدميُاليوتيوبُمنهمُمنُبضعةُماليينُليتجاوزُاتآنُُ22مليونُ
مصريُ ،كذلك ُ األمر ُمع ُاستخدام ُالفيس ُبوك ُوالكتابة ُالنقدية ُللوضعُ ،واألهم ُمن ُذلك ُالغوص ُفي ُمشاعيةُ
التويترُ،وتعدُغزةُوالضفةُالغربيةُمنُأقلُمدنُمنطقةُالشرقُاألوسطُاستخداماُلتويترُالذيُبرزُصيتهُفيُبدايةُ
االحتجاجاتُاإليرانيةُفيُُ.9002
اُشعبياُيجبُأنُيشعرُكلُمواطنُأنهُشابُمظلومُفيُحقهُيريدُالتغييرُ،وأنُ
ُحتىُيصبحُالحراكُالشبابيُح ار ًك
ً
ُقليال ُعن ُأنانيتهم ُفي ُاحتكار ُكل ُشيء ُمن ُمناصب ُقيادية ُداخل ُالحراك ُوحتى ُاحتالل ُمواقعُ
يكف ُالشباب ً
األدمنُالمسؤولةُعنُالصفحاتُاإللكترونيةُ،يجبُعلىُكلُمواطنُأنُيشعرُأنهُيتقاسمُمعهمُشيئاُماُ،ولكنُ
المعضلةُهناُكيفُسيحدثُذلكُوالشعبُعندناُمدجن؟!ُ معظمهُيقبضُراتباُمن ُحماسُوأكثرُمنهمُيقبضونُ
راتبا ُمن ُفتح ُوالبقية ُمن ُاألونرواُ ،فلكل ُمنهم ُمصلحته ُأال ُيثور ُسياسيا ُخاصة ُلو ُعرفنا ُأن ُشباب ُالحراك ُتمُ
فصلُغالبيتهمُمنُأعمالهم ُأوُطلبُإليهمُأنُيقدمواُاستقاالتهمُمنُقبلُأهمُالمؤسسات ُاإلبداعيةُوالشبابيةُالتيُ
سوفُتصطدمونُلوُعرفتموهاُ.
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ُإنه ُمن ُالمبكر ُجدا ُالحديث ُعن ُتحرك ُشعبي ُإذا ُكنا ُال ُنزال ُنقول ُلشباب ُُ 11آذار"ُ :ال ُتلقوا ُبأنفسكم ُإلىُ
التهلكة" ُ،وغذاُكناُنعتبرُأنهمُصانعوُمشاكلُوغرباءُ،ونصدقُماُتقولهُعنهمُالمواقعُاإلعالميةُاألمنيةُللتشكيكُ
فيهمُ.
ُ إن ُالثقة ُالتي ُبناها ُالماليين ُبين ُبعضهم ُالبعض ُفي ُميدان ُالتحرير ُبمصر ُوكانت ُبين ُاليساري ُواإلسالميُ
والعلمانيُوالملحدُوالسلفيُمبنيةُعلىُالهدفُالواحدُ،وهيُالثقةُالتيُتنقصناُفيُظلُهدفُالُنتفقُعليهُ،ربماُ–
الُأنكرُ-أنناُرأيناُبوادرُهذاُاالتفاقُوالتناغمُفيُساحةُالكتيبةُفيُُ 2311-3-11حينُتجمعُعشراتُاتآالفُ
حوناُنهاراُ
يوزعونُالمياهُعلىُبعضهمُويبتسمونُفيُوجوهُبعضهمُويتقاسمونُالخبزُ،حتىُرجالُاألمنُكانواُيماز
ً
وبالطبعُ،ليالُاعتدواُعليناُبالضربُوالشتمُ، -تلكُاللحظاتُالقليلةُالتيُمرتُكالحلمُهيُالتيُتقربهُكيُيكونُ
–ُ
ً

ُشعبيا ُليس ُفقط ُلتغيير ُحماس ُوفتح ُوانهاء ُاالنقسامُ ،بل ُلحماية ُفلسطينُ
واقعا ُبأن ُالحراك ُالشبابي ُقد ُيصبح
ً
مستقبالُمنُكلُاألحزابُالتيُتأكلُفيناُدونُرحمةُ.
ً
ُ
االنتفاضةُالثالثةُ
إنُتعثرُالثوراتُوتوقفُتدحرجُكرةُالثلجُبدأُمنُعندُليبياُحينُتسلحُالثوارُووقعواُفيُالفخُ،ومنُثمُجاءُحلفُ
الناتو ُليحميهم ُمن ُالخارجُ ،األمر ُالذي ُأضفى ُتشكيكا ُعلى ُكل ُالثورات ُالعربية ُاتآنية ُوالالحقة ُبأنها ُمخططُ
غربيُأميركيُيهدفُإلىُشرقُأوسطُجديدُ،وسرعانُماُتزايدُعددُالرافضينُلهذهُالثوراتُ،وضعفتُبالتاليُثورتاُ
اليمنُوسورياُ،وأصبحُالثوارُمرتبكينُ،يجربونُكلُشيءُألول ُمرةُكأنهمُأطفالُاكتشفواُلعبةُجديدةُ،واألخطاءُ
التيُيرتكبونهاُتتزايد ُ:يخفونُالحقائقُعنُاالعالمُ،ويتسلحونُبالسرُ،ويبالغونُباألعدادُ،ويضربونُالرئيسُفيُ
ُبطال ُدون ُأن ُيقصدواُ ،ويقتلون ُعناصر ُالشرطةُ ،ويترك ُالعلمانيون ُواليساريونُ
المسجد ُويصنعون ُمنه
ً
اإلسالميينُيأكلونُكلُالكعكُ.
ُ إذنُ،تضيعُالحقيقةُحتىُفيُالثوراتُوليسُفقطُفيُالحروبُ،فكيفُسيثقُالناسُبهمُبعدُذلك؟ُ-أقولُوجهةُ
نظريُهذهُبعدُمقابلتيُلعددُمنُالثوارُوالمعارضينُالسياسينُمنُسورياُواليمنُوليبياُفيُمصرُالتيُأصبحتُ
حاضنةُلهم ُ-وقدُيعتبرُالبعضُهذهُالرؤيةُسوداويةُ،لكنُبالفعلُسرعانُماُتتالتُالخيباتُ:ماُبعدُثورةُمصرُ،
وأحداث ُتونس ُاألخيرة ُمع ُو ازرة ُالداخليةُ ،وصعوبة ُكسر ُاالنقسام ُفي ُالضفة ُوغزةُ ،فكأن ُهؤالء ُالثوار ُدائموُ
البحثُعنُسببُآخرُوجديدُللثورةُ.

137

ُ وجاءتُدونُسابقُإنذارُاالنتفاضةُالثالثةُوالدعوةُإليهاُ،التيُاعتبرتُأنهاُكانتُفيُالبدايةُتحدياُلشركةُالفيسُ
بوك ُواغالقها ُللصفحة ُأكثر ُمنها ُنية ُحقيقة ُحتى ُتبلورت ُعلى ُاألرضُ ،واتجه ُالثوار ُفي ُلبنان ُوسوريا ُوغزةُ
يدا ُمن ُإضعاف ُالثورات ُالعربية ُوحرفها ُعن ُهدفهاُ،
والضفة ُإلى ُالحدودُ ،وكانت ُالنتيجة ُشهداء ُوجرحىُ ،ومز ً
ُمدعيا ُعن ُوطنيته ُوعربيتهُ ،وتركُ
وسرعان ُما ُاستخدم ُالقادة ُالعرب ُوأولهم ُبشار ُاالسد ُالموقف ُكي ُيكشف
ً
السوريين ُألول ُمرة ُمنذ ُثالثة ُعقود ُيتجهون ُإلى ُالجوالنُ ،وتشتت ُالتركيز ُوالهدف ُوالخطاب ُبين ُالقضاء ُعلىُ

اقعُحلماُ،والثوارُالُتحكمهمُواقعيةُفسادُ
إسرائيلُوبينُالقضاءُعلىُالحكامُالعربُواألنظمةُالفاسدةُ،وأصبحُالو
ً
نظامهمُ ،فهجم ُثوار ُمصر ُعلى ُالسفارة ُاإلرائيليةُ ،وتحضروا ُللذهاب ُإلى ُغزة ُلتحرير ُالقدسُ ،وتوحدت ُعندهمُ

الجغرافياُواألهدافُفيُثو ٍ
اُعاماُعندُنظرةُالناسُ
ُ،واعتقدواُأنُكلُشيءُممكنُ،و
ان ُ
ً
أصبحتُعدمُالجديةُانطباع ً
يرُفلسطينُوالى ُاالنتفاضةُالثالثةُ
ُ
إليهمُخاصةُبعدُازديادُصفحاتُالفيسُبوكُوالمدوناتُالتيُتدعو ُإلىُتحر

وتمجيدُالشهداءُ.
ُ وعادتُقضيةُفلسطينُمربطُفرسُالعربُكأنهاُحزامُاألمانُ،وتناسواُثوراتهمُوذهبُشبابُلبنانُيركضونُإلىُ
الجنوبُوحزبُاهللُراضياُبذلكُفيُحينُأنهمُلمُيخرجواُاعتصاماُواحداُمعُسورياُإالُوقمعهمُاألمنُوالحكومةُ
والمعارضةُ.
ُإنهُالتاريخُيعيدُنفسهُ،الكلُيتكلمُعنُتحريرُفلسطينُوعدالةُقضيتهمُكيُينسيُشعبهُمطالبهُاتآنيةُبالتغييرُ
والحاحُالثوراتُ،مرحلةُالستينياتُوالسبعينياتُذاتهاُ،عداُإنُالشعاراتُاإلذاعيةُالتيُنراهاُفيُكتبُالتاريخُقدُ
أصبحتُبالُطعمُوالُلونُوالُرائحةُ،نراهاُاتآنُكلُثانيةُعلىُالفيسُبوكُوتويترُ،دونُخطةُحقيقيةُ،فأصبحُ
كلُاعتصامُواعتصامُبينهُاعتصامُ،وكلُهدفُنقيُيشبهُالحلمُيلحقهُهدفُمثلهُدونُتغييرُفعليُسوىُمزيدُ
منُالشهداءُ،فمنُيومُذكرىُالنكبةُإلىُيومُالقدسُ،ومنُثمُيومُاالسرىُوهكذاُ،..ناهيكُعلىُأنُالدعوةُإلىُ
االنتفاضةُ الثالثةُتضعفُشبابُالحراكُالشبابيُداخلُفلسطينُبالنسبةُألدواتهمُالداخليةُوقدرتهمُعلىُاالحتمالُ
وتوجيه ُإمكانياتهم ُألكثر ُمن ُجبهةُ ،كما ُيصبحون ُمهددين ُبتكرار ُما ُتفعله ُأجندة ُالمقاومة ُواألحزاب ُوالتاريخُ
ُمسموعا ُألنهم ُيشبهون ُالمئات ُممن ُيتغنون ُبمواجهة ُاالحتالل ُويرددونُ
المكرر ُمنذ ُعقودُ ،فال ُيعود ُصوتهم
ً
اتهمُيوماُوهمُيرددونها؟ُهلُيستغربونُأوُقدُ
شعاراتُلمُيفكرواُمرةُواحدةُبمدىُقناعتهمُبهاُ،أوُهلُسمعواُأصو
ً

يكونونُقدُألفوها؟ُ.

إنُالوجهُاتآخرُللدعوةُإلىُاالنتفاضةُالثالثةُيقويُشوكةُالحراكُالشبابيُويرفعُسقفُمطالبهُعندُالمتربصينُ
وعند ُاألمن ُفال ُيعود ُأحد ُيتهمهم ُباألجندات ُالخارجية ُوالتخوين ُوالعمالة ُواللعب ُعلى ُتقويض ُالسلطةُ
والحكومتينُ،ولكنُإلىُأيُمدىُيقدرُالشبابُالفلسطينيُعلىُاللعبُعلىُ"الحبلين"ُويحتفظُبثقتهُوهويتهُوأهدافهُ
اُفيُحاجةُليردُعنُنفسهُشيئاُما؟ُ،كأنهُعلىُالدوامُفيُموقفُدفاعيُ،وهذهُ
فيُنفسُالوقت؟ُ،ولماذاُهوُدائم
ً
ً
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هُلمُيكنُأبداُفيُموقفُهجومُسوىُفيُبدايةُخروجهُ،وهذاُكانُسببُتدحرجهُإلىُاألسفلُ،وربماُ
الحقيقةُ:إن
ً
كونهُجزًءاُمنُالحراكُالشبابيُالعربيُيجعلهُمحرًجاُلرفضُالتحركُمنُأجلُبلدهُ،ماُيغرقهُفيُمزيدُمنُالتورطُ

الذيُبدورهُينعكسُبم زيدُمنُالتورطُعلىُالشبابُالعربُفيجدونُأنهمُمضطرونُللتخطيطُلمزيدُمنُالمواجهاتُ
اُجديداُبارادتهمُوايمانهمُ
يخ
ً
غيرُالمسلحةُ،التيُينتهونُفيهاُشهداءُوضحاياُجدد؛ُألنهمُيريدونُأنُيسطرواُتار ً

السلميُبالتغييرُُ.
ُ
ُ

نقاشُالجلسةُالثالثةُ
ُ
عاطفُأبوُسيف:
ُ بدايةُلمُترقُليُاللغةُالصفريةُالتيُتحدثُبهاُنائلُالمقادمةُ،وماُحدثُيومُُ 11آذارُكانُجريمةُ،فأخوناُسامرُلمُ
يتمكن ُمن ُالذهاب ُإلى ُمنزله ُبسبب ُإصابات ُفي ُرجليهُ ،وهذا ُال ُيمكن ُأن ُيالم ُعليه ُأحد ُألنه ُكان ُأحد ُعواقبُ
االنقسام ُنفسهُ،ونأملُأنُنخرجُمنُهذهُالحالةُ.ماُأريدُق ولهُيتعلقُبدورُالشبابُفيماُبعدُالمرحلةُالمقبلةُ.والعيوبُ
الكثيرةُالتيُتحدثُعنهاُسامرُحقاُلهاُعالقةُبالوضعُالعامُوبالشبابُأنفسهمُ،وهيُتلكُالتيُتحدثُعنهاُنائلُأيضاُ،
ويجبُعلىُالشبابُالبحثُعنُدورُليسُأكبرُمنُدورهمُ،والُيعيبُاإلنسانُأنُيكونُمسيساُ،فمنُقالُإننيُأريدُ
رئيسُوزراءُالُمواقفُسياسيةُله؟ُعلىُالعكسُ،أريدُرئيسُوزراءُذاُمقدرةُعلىُصياغةُموقفُسياسيُوطنيُ.
ماُيعيبُالشبابُأنهمُحاولواُارتداءُعباءةُأكبرُمنُحجمهمُ ،فأصبحُالواحدُمنهمُيتحدثُعنُمختلفُالقضاياُويبنيُ
مواقفُإزاءهاُ،منُالمعابرُإلىُالوضعُالداخليُإلىُكيفيةُكونُهيكلةُجهازُالمخابراتُ،وهذاُليسُصحيحاُ،إذُيجبُ
على ُالشباب ُأن ُيكونوا ُشبابا؛ ُبمعنى ُضرورة ُتدخلهم ُفي ُالقضايا ُالتي ُتهمهمُ .هذا ُال ُيعني ُأنني ُأريد ُنزع ُالهمُ
السياسيُعنُالشبابُ،لكنُيجبُأنُيكونُثمةُتقاطعُفيُاالهتماماتُالشبابيةُبينُجميعُشبابُالفصائلُالمختلفةُ،
واألهمُأنُ يدافعواُعنُقضاياُالشبابُبالدرجةُاألولىُ،منُقانونُالشبابُ،إلىُاالنتخاباتُوسنُالترشحُ،وغيرهاُ.
ُ
أسامةُالمرتجىُُ:
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سأبدأُمماُانتهىُإليهُاأل ُنائلُوأقولُ،بأن ُجميعُالبياناتُكانتُتصدرُبعدُمراسالتُبينناُوبينُو ازرةُالداخليةُفيُ
غزةُ،وأنتُكنتُتوجهناُعبرُ"السبيكر"ُ ماُالذيُيجبُأنُيتضمنهُالبيانُالصحافيُ،ماذاُنضعُ،وماذاُنضيفُ..كانُ
ذلكُأمراُمعيباُومخزياُلناُكحركاتُشبابيةُ،لقبولناُ هذاُالوضعُالذيُكانُسائداُ،لدرجةُأنناُلمُنستطعُالخروجُببيانُ
إدانةُلماُحدثُيومُُ11آذارُفيُ"الكتيبة"ُ،أوُبعدهاُفيُجامعةُاألزهرُ.
ما ُكان ُيضعفنا ُعلى ُصعيد ُالتحركات ُالشبابيةُ ،هو ُأن ُالجميع ُكان ُيريد ُتشبيه ُنفسه ُبـ"وائل ُغنيم ُمصر"ُ ،بالتاليُ
سادتُحالةُمنُالرغبةُبأنُيعملُالكلُوفقُمبدأُ"ونُمانُشو"ُ،وكانُالهدفُالخروجُأمامُالكاميراتُواالدعاءُبأنهُ
المحركُالشبابيُ،وهذاُلمستهُحينُتوجهتُإلىُمصرُوقابلتُالعديدُمنُاإلخوانُالفلسطينيينُ،حيثُكانُكلُواحدُ
منهمُيتحدثُعنُنفسهُ،وكأنهُهوُقائدُالثورةُفيُغزةُ،ويوحيُبأنهُلوحدهُمنُتعرضُللضربُو"التكسير"ُُ..جميعناُ
نعلمُمنُهؤالءُ،والطريقةُالتيُعملواُوفقهاُ.
ُ
إبراهيمُالشطليُُ:
إضافةُلماُتقدمُبهُالزميالنُنائ لُوسامرُ،البدُمنُاإلشارةُإلىُأنُثمةُإجراءاتُمورستُإلضعافُالحراكُالشبابيُفيُ
ُ11آذارُ وماُبعدُهذاُالتاريخُ،علىُرأسهاُحالةُالتشويهُوالتشهيرُالتيُمورستُضدُهذاُالحراكُ،منُدعوىُبأنهُيتبعُ
أجندة ُخارجيةُ ،ويسير ُوفق ُتمويل ُخارجيُ ،حتى ُإن ُبعض ُوسائل ُاإلعالم ُبثت ُشائعات ُمفادها ُبأن ُما ُدخل ُإلىُ
حساباتُالشبابُفيُهذاُالحراكُوصلتُإلىُمليونُدوالرُأميركيُ،فيُحينُلمُيصلناُأيُشيءُ،ولمُنطلبُمنُأيُ
طرفُخارجيُأيُمبالغُ،وهمُيعلمونُذلكُجيداُ.
لغايةُاتآنُ،لخأسفُ،وبعدُشهرينُمنُتوقيعُاتفاقُالمصالحةُ،سامرُلمُيغادرُأروقةُاألجهزةُاألمنيةُفيُغزةُ،وأتحدثُ
عن ُسامر ُهنا ُكمثالُ ،فهذه ُالمسألة ُيجب ُأن ُتذكرُ ،فحتى ُاتآن ُال ُتزال ُاألجهزة ُاألمنية ُفي ُغزة ُتستدعي ُشبابُ
الحراكُالشبابيُوغيرهُمنُالمجموعاتُ.
وعندُالحديثُعنُالحراكُالشبابيُ،البدُمنُاإلشادةُبدورُالمرأةُالفلسطينية ُعبرُالشاباتُاللواتيُشاركنُبفاعليةُفيُ
هذاُالحراكُ،خاصةُيومُُ 11آذار ُ،ماُكانُلهُدورُكبيرُ،خاصةُالمسيرةُالتيُمهدتُللحراكُ،وكانتُمسيرةُنسويةُ
خرجت ُفي ُالثامن ُمن ُآذارُ ،من ُأمام ُمركز ُالشوا ُإلى ُساحة ُالجندي ُالمجهولُ ،تحت ُشعار ُ"المرأة ُتريد ُإنهاءُ
االنقسام"ُ.
ومنُاإليجابياتُاألخرىُ،هيُانتقالُملكيةُالحراكُبمطلبيتهُمنُالشبابُإلىُالشارعُالفلسطينيُ،بدليلُالمسيرةُالعفويةُ
التيُخرجتُمساءُُ 19آذار ُفيُمخيمُالبريجُإلنهاءُاالنقسامُ.وتعقيباُعلىُماُذكرهُدُ.عاطفُأبوُسيفُبخصوصُ
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الدور ُالريادي ُللشبابُ ،أقول ُبأن ُمجرد ُخروجنا ُإلى ُالشارع ُومطالبتنا ُبمطلب ُوطني ُهو ُإنهاء ُاالنقسامُ ،يعني ُأنناُ
نمارسُالدورُالحقيقيُوالمشروعُللشبابُالفلسطينيُإلنهاءُهذاُاالنقسامُ،والُندعيُأكثرُمنُذلكُ.
ُ
ُ
ماهرُ:
أريد ُأن ُأتحدث ُعن ُموقف ُالقوىُ ،والمثقفينُ ،والشخصيات ُالوطنيةُ .لقد ُشعرت ُالقوى ُبأن ُالشباب ُبدأوا ُيسرقونُ
األضواء ُمنهاُ ،لذلك ُتعاملت ُبحالة ُمن ُالعداء ُالشديد ُمع ُالحراك ُالشبابي ُفي ُالشارعُ ،الرامي ُإلنهاء ُاالنقسامُ ،إذُ
مارستُضغوطاتُكبيرةُعلىُالشبابُإليقافُهذاُالحراك ُالذيُيصرُالشبابُعلى ُاالستمرار ُفيهُ،خاصةُفيُغزةُ
ومنُقبلُحماسُ،عبرُأجهزتهاُاألمنيةُ،وهوُماُينطبقُعلىُفتحُفيُالضفةُعبرُأجهزتهاُاألمنيةُأيضاُ،فالجانبانُ
اتجهاُنحوُسياسةُالقمعُفيُمواجهةُالشبابُ،وأراداُإخمادُالحدُاألدنىُمنُصوتُالشبابُالفلسطينيُ.
علىُمدارُعقودُطويلةُكانُالشبابُمجردُأداةُ،ولمُيكونواُأصحابُقرارُ،فكانُالتهميشُالذيُشعرُبهُالشبابُ،منُ
ُ
أهمُاألسبابُوراءُالحراكُالشعبيُ،وزيادةُدورهمُوفعاليتهمُ.
ُ
زينبُالغنيميُُ:
أعتقدُأنُالمستمعينُجميعاُوصلتهمُرسالةُواضحةُمنُالطريقةُالتيُتحدثُبهاُالشبابُمعُكلُالتقديرُ،لكنُماُيثيرُ
االستغراب ُهو ُ أنُالثورةُالفلسطينيةُواألحزابُالسياسيةُحينُانطلقتُوفيُباكورةُأعمالهاُ،كانُالمحركُاألساسيُلهاُ
بلُومنُأطلقهاُهمُالشبابُ،وكانواُأصغرُمنُمعظمُمنُالشبابُالمتحدثينُ.أنتمُوجزءُكبيرُمسيسُمنكمُ،مجموعةُ
ىُتتبعُحماسُ،وثالثةُتتبعُالجبهةُالشعبيةُ،ولمُيشاركُأيُشابُفيُطرحُمبادرةُلتشكيلُحزبُشبابيُ
ُ
تتبعُفتحُ،وأخر
مثالُ.
منُالمفترضُأنُيكونُهؤالءُالشبابُقدُ تربواُتنظيمياُوسياسياُ،ويعلمونُجيداُماُهيُالبرامجُالمطروحةُ،وماُقدموهُ
ليس ُإال ُتشخيصا ُللواقع ُالفلسطيني ُالموجود ُفي ُاألحزاب ُالسياسية ُمن ُانقسامُ ،فانقسام ُاألحزاب ُوالبرامج ُانعكسُ
عليهمُكشبابُ،ومنُالمفترضُأالُيتحدثواُبلسانُ"نحنُالشباب"ُ،ومنُالخطأُعلىُالشبابُاالنصياعُألوامرُمؤسسيُ
وقياداتُأحزابهمُ،والتفكيرُفيُحدودُبرامجُهذهُاألحزابُ ،واذاُكانُهؤالءُالشبابُمنُغيرُالمسموحُلهمُممارسةُفكرُ
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سياسيُمستقلُ،أوُالنقاشُ،أوُالمشاركةُفيُالحكومةُأوُالبرلمانُ،فإنُهذاُيعكسُالمزيدُمنُالتعسفُوالتعنتُمنُ
ُ
قبلُالقياداتُالشائخةُلخأحزابُالسياسيةُ.
كيُنقولُإنكمُالجيلُالقادمُ،عليكمُأنُ"تتعلمواُسياسة" ُ،ألنُالتعبيراتُالسياسيةُ،معُكلُالتقديرُلكمُ،لخأسفُالُتزالُ
ناقصةُ،وأنتمُبحاجةُإلىُمزيدُمنُالتدريبُ.
ُ
سائدُأبوُحجلةُُ:
البعض ُيتحدث ُعن ُالشباب ُكأنهم ُجسم ُهالمي ُيختلف ُعن ُبقية ُالشعب ُومكوناتهُ ،أو ُكأنهم ُجهة ُتواجه ُالفصائلُ
والمجتمعُالمدنيُ،أناُالُأشككُفيُالطاقاتُالشبابيةُالتيُشاركتُفيُحراكُُ 11آذارُ،لكنُماُالحظتهُخاللُمراقبتيُ
ومساهمتي ُمعُطالب ُالجامعة ُالتي ُأعمل ُفيها ُكأكاديميُ ،أنه ُتك ُونت ُإدارة ُلمواجهة ُهذا ُالحراك ُفي ُالضفةُ ،وربماُ
بشكلُمختلفُفيُغزةُ،وتمُامتصاصُهذاُالحراكُبشكلُأوُبآخرُ،خاصةُعندُمقارنتهُبالثوراتُالعربيةُ.
لمُيكنُثمةُثورة ُ أوُحراكُشبابي ُبمفهومُالثورةُ،فالشعارات ُالمطروحةُكماُذكرتُورقةُأسماءُالغولُ -كانتُجريئةُ
وشخصتُبشكلُجيدُالواقعُ-لمُتكنُواضحةُربماُ.أماُالسؤالُ،لماذاُلمُيتحولُهذاُالحراكُالشبابيُإلىُحراكُشعبيُ،
وأينُدورُاألكاديميينُوالنقاباتُفيُذلك؟ُمنُالضرورةُدراسةُالمكبوتاتُالتيُتحدثتُعنهاُالغولُفيُورقتهاُلنعرفُ
بشكلُجيدُ:لماذاُلمُيتحولُهذاُالحراكُالشبابيُإلىُحراكُشعبي؟ُ
ُ
زيدُالشعيبيُُ:
إنُاألهدافُالتيُتحدثُعنهاُفاديُ،وهيُحريةُوعدالةُوكرامةُ،ليستُجديدةُأوُمستحدثةُ،فهيُمطالبُمتواصلةُمنذُ
زمنُبالنسبةُللشعبُالفلسطينيُ،لكنُالجديدُفيُاألمرُهوُأنُهذهُالمطالبُتخرجُمنُقبلُشبابُلمُيعشُاإلحباطاتُ
التيُعاشتهاُاألجيالُالسابقةُ،والقيادةُالموج ُودةُحالياُباتتُغيرُقادرةُعلىُالتطلعُإلىُأبعدُمماُوصلتُإليهُ،فهناكُ
انسدادُفيُالرؤىُلديهمُ،حيثُباتواُيتحدثونُفيُشعاراتُوليسُفيُأهدافاُ.
ماُيحصلُاتآنُمختلفُ،وأتمنىُأنُيستمرُالشبابُفيُالتعاطيُمعُهذهُالمطالبُكأهدافهمُ،مصرينُعلىُالوصولُ
إليهاُ ،بغض ُالنظر ُعن ُاإلحباط ُ الذي ُكان ُيتملك ُالقيادات ُالحاليةُ ،وعلينا ُتجاوز ُهذا ُاإلحباط ُالذي ُال ُنستشعرهُ
بالمطلقُ،ونأملُمنُقيادتناُواألجيالُالسابقةُعدمُالسعيُإلىُتصديرُهذاُاإلحباطُواالنغالقُالذيُتملكهمُ.
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صحيحُإ نُشعارُانتخاباتُالمجلسُالوطنيُكمطلبُرفعُفيُالضفةُ،وباعتقاديُكناشطُأنُوراءُرفعُهذاُالشعارُهوُ
ماُنستشعرهُمنُخللُفيُشرعيةُالقيادةُ،وفيُالتمثيلُالشرعيُفيُفلسطينُ،لذاُوجدناُأنُانتخاباتُالمجلسُالوطنيُ
ستسهمُفيُسدُثغرةُغيابُالتمثيلُالشرعيُ،وهوُغيابُواضحُوفاضحُ،فحتىُيكونُالشعبُممثالُفيُالقيادةُالُيوجدُ
سوىُطريقينُ :إماُالديمقراطيةُ ،أوُالثورةُالشرعيةُ،ونحنُارتأيناُأنُانتخابُمجلسُوطنيُعبرُجميعُالفلسطينيينُفيُ
الداخلُوالخارجُسيعيدُشرعيةُالتمثيلُ،وفيُحالُاستمرُاالنغالقُفيُهذاُاالتجاهُفلنُيكونُأمامناُإلىُاالتجاهُنحوُ
الشرعيةُالثوريةُ.
هناك ُخطاب ُجديد ُللشباب ُبعيدا ُعن ُالشعارات ُالقديمةُ ،إلدراكنا ُأن ُترديد ُهذه ُالشعارات ُلن ُيصل ُبنا ُإلى ُشيءُ
يذكرُ،لذاُالبدُمنُشعاراتُجديدةُ.
ُ
ماجدةُفضةُُ:
أعتقدُأنُالحراكُالشبابيُلمُيستمرُألنهُأساساُكانُنابعاُمنُعمليةُتقليدُلثورتيُتونسُومصرُ،بالتاليُلمُينبعُمنُ
حاجةُداخليةُ،أيُمنُدواخلُالشبابُأنفسهمُ،لذاُلمُيكنُهناكُعنوانُيجمعُالحراكُالشبابيُفيُعمليةُواحدةُموحدةُ،
وعمليةُالتقليدُحينُانتقلتُإلىُدولُكاليمنُ،وليبياُ،وسوريةُ،وأعتقدُأنهاُلنُتنجحُبالطريقةُالتيُنجحتُبهاُفيُمصرُ
وتونسُ،حيثُكانتُهناكُحاجةُملحةُمنُالداخلُ.
اتيُانتشرن ُفيُمدنُالضفةُ،والُأريد ُالتعميمُ،لكنيُلمُأشعرُبأنُ
ُ
جلستُمعُمجموعتينُشبابيتينُمنُالمجموعاتُاللُو
لديهمُنضجاُسياسياُ،أوُإستراتيجةُ،أوُأهدافاُواضحةُ،بقدرُماُتوقعواُأنُيكونُعنوانُإنهاءُاالنقسام ُبراقاُ،وحاولواُ
استخدامهُ،لكنُلمُيمارسُداخلهمُ.
الشبابُفيُالميادينُشبابُمتحزبُ،وليسُكماُيدعيُالبعضُمحايدُأوُمستقلُ،والالفتُأنهمُينطوونُفيُأحزابُغيرُ
حماس ُوفتحُ ُ ،وكانوا ُيسعون ُإليجاد ُمكان ُلهم ُفي ُالساحةُ ،خاصة ُأن ُالجميع ُيتحدث ُعن ُحماس ُوفتحُ ،وعنُ
المفاوضات ُالتي ُكانت ُتجري ُبين ُالفصيلينُ ،حتى ُلو ُافترضنا ُأن ُحماس ُوفتح ُشاركتا ُفي ُهذه ُالميادينُ ،نجد ُأنُ
حماس ُكانت ُمشتركة ُفي ُالميادين ُفي ُغزةُ ،وفتح ُفي ُميادين ُالضفةُ ،بالتالي ُكانوا ُيطالبون ُبإنهاء ُاالنقسام ُلكنهمُ
يعيشونهُويكرسونهُ،وكانُالبدُمنُالبحثُعنُعناوينُمسبقةُتالمسُدواخلُالشبابُقبلُالحديثُعنُإنهاءُاالنقسامُ،
لذلكُبمجردُالتوقيعُباألحرفُاألولىُعلىُاتفاقُالمصالحةُفيُالقاهرةُفضُالمهرجانُ،وانتهىُاالمتدادُ.
ُ
ُ
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رحمةُحجةُ:
ُ إضافة ُإلى ُما ُقالته ُاألخت ُماجدةُ ،أعتقد ُأن ُمن ُمكامن ُالخلل ُفي ُالحراك ُالشبابي ُهو ُعدم ُوجود ُتواؤم ُبينُ
المجموعات ُالتيُتم ُتشكيلها ُعبر ُ"فيسبوك" ُ وبين ُما ُحصل ُعلى ُأرض ُالواقعُ ،بمعنىُ ،تجدهم ُعلى ُ"فيسبوك" ُُ23
ألفاُ،فيُحينُيخرجونُإلىُالشارعُالُيزيدونُعنُُ23فرداُ.
وأذكر ُأنني ُوجدت ُعلى ُ"الفيسبوك" ُبداية ُالحراك ُُ 32مجموعة ُشبابية ُترفع ُشعار ُ"الشعب ُيريد ُإنهاء ُاالنقسام"ُ،
والالفتُأنهاُمجموعاتُمنقسمةُوتدعوُإلىُإنهاءُاالنقسام! ُبالتاليُكانُثمةُتناقضُبينُالمطالبُوبينُماُيحصلُ
علىُاألرضُ.
باعتفاديُ،إنُاقتراحُأسماءُالغولُبتحويلُالشعارُمنُ"الشعبُيريدُإنهاءُاالنقسام"ُإلىُ"الشعبُيريدُإنهاءُنظاميُغزةُ
ورامُاهلل"ُهوُ نوعُمنُالترفُالسياسيُ،فالُأدريُإنُكانُلديناُأنظمةُسياسيةُبالمفهومُالمتعارفُعليهُلخأنظمةُأصال!ُ
ولوُتمُهذاُالشيءُستكونُالنتيجةُحرباُأهليةُليسُإالُ،وصراعاُداخلياُجديداُ.
ُ
عليُجراداتُُ:
وأناُأ ستمعُللشبابُ،تحديداُماُقدمهُفاديُمنُرؤيةُوأسماءُفيُالمضمونُاالجتماعيُ،وسامرُحينُتحدثُعنُالحركةُ
الواقعيةُ،خطرتُفيُذهنيُطرفةُذاتُداللةُ،تقولُبأنهمُسألواُفتاةُذاتُيومُ:حينُتطهينُلماذاُتقطعينُرأسُالسمكة؟ُ
فأجابت ُ :بأنهاُالُتعرف ُلماذاُ ،لكنُ"أميُكانتُتفعلُذلك"ُ،وح ينُسألواُوالدتها ُالسؤالُذاتهُ ،أجابتُذاتُاإلجابةُ،
وحينُسألواُالجدةُأجابت"ُ فيُعصرناُكانتُالطناجرُصغيرةُ،بالتاليُكانتُالسمكةُأكبرُحجماُمنُالطنجرةُ،فنضطرُ
إلىُقطعُرأسها"ُ وهناُاألمرُمختلفُ،فثمةُجديدُيحدثُعلىُالساحةُ،بمعزلُعنُاالختالفُوالتعثرُ.
أعتقدُأنُعلىُقيادةُ العملُالفلسطينيُبتشعباتهاُإدراكُالجديدُالذيُيولدُفيُأحشائهاُ،وهذهُطاقةُاجتماعيةُواسعةُ،الُ
تقتصر ُعلى ُمن ُنظموا ُأو ُشاركوا ُفي ُالمسيراتُ ،فهذا ُما ُجرى ُفي ُالوضع ُالعربيُ ،مع ُعدم ُإغفال ُالخصوصيةُ
الفلسطينيةُبوجودُاالحتاللُ،اتآنُثمةُحالةُصراعيةُ،لكنُالثابتُواألكيدُأنُال طاقاتُالشبابيةُوالشعوبُكسرتُحاجزُ
الخوفُُ،وهنالكُصيرورةُيجبُأالُنخشىُمنُتعثرهاُأوُطولُمداهاُ،وعلىُكلُمنُشا ُفيُالنظامُالفلسطينيُأنُ
يلتقطُويدفعُبهؤالءُالشبابُالذينُهضمواُتجربةُشعبهمُ،ولديهمُماُيضيفوهُ،وعليناُأنُنفرحُبذلكُ،وأالُنسعىُلعرقلتهمُ
أوُاحتوائهمُ.
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ُ
تعقيباتُالمشاركينُفيُالجلسةُالثالثةُ
ُ
هالةُالشعيبي:
ُ في ُغزة ُأثيرت ُمشكلة ُغاية ُفي ُاألهمية ُتتعلق ُبالتثقيف ُالسياسي ُلدى ُجيل ُالشبابُ ،وتمثلت ُبعدم ُإدراكناُ
للمصطلحات ُالسياسية ُوطريقة ُتوظيفهاُ ،صحيح ُنحن ُكشباب ُنتحمل ُمسؤولية ُفي ُهذا ُاالتجاهُ ،لكني ُألوم ُأيضاُ
األجيالُالسابقةُوالمؤسساتُاألكاديميةُ،فأناُخريجةُجامعةُبيرزيتُ،ولم ُأدرسُأيُمادةُعنُالقضيةُالفلسطينيةُ،معُ
أنُمبحثُالقضيةُالفلسطينيةُكانُإلزامياُفيُالسابق!ُيجبُعلىُمنُسبقوناُأنُيفرضواُعليناُمثلُهذهُاألمورُ،وماُ
حدثُفيُالجامعةُينطبقُعلىُالمدارسُ،السيماُالمدارسُالخاصةُ،ونحنُماُزلناُنتعلمُمماُأصبتمُفيهُومنُأخطائكمُ
جوُأالُتقسواُعليناُ،ونحنُسنتعاملُمعُهذهُالتوجيهاتُوفقُرؤيتناُ.
ُ
أيضاُ،ومنفتحونُعلىُتوجيهاتُالكبارُ،ونر
ُ
فاديُقرعانُ:
ُ الثورةُأوُالتغييرُالمجتمعيُيسيرُوفقُأربعُمراحلُمتتاليةُ،فيُالبدايةُيكونُالعمومُإماُالُيعلمونُأوُغيرُمهتمينُ،
وفيُمرحلةُالحقةُينكسرُالحاجزُالناجمُعنُالجهلُأوُالالمباالةُ،وحينُيعلمونُحجمُماُيحيطُبهمُمنُمشاكلُيتكونُ
لديهمُحاجزُالخوفُ،وفيُالمرحلةُالثالثةُيبدأونُفيُالعملُلكسرُحاجزُالخوفُهذاُ،ولكنُبشيءُمنُالفوضىُلعدمُ
امتالكهمُاألدواتُالمناسبةُ،وأخيراُيصلونُإلىُالمرحلةُالتيُيتمكنونُفيهاُمنُتنظيمُأنفسهمُباتجاهُتغييرُالمجتمعُ.
ُ الحراكُالشعبيُبدأُبنوعُمنُالفوضىُ،لكنُليتسعُالحراكُالبدُمنُاستثارةُالشعوبُ،وهذاُماُحصلُفيُسوريةُ،حينُ
خرجُالسوريونُألولُمرةُفيُُ 11آذارُ كانتُاألعدادُأقلُبكثيرُممنُخرجواُفيُالضفةُوغزةُ،لكنُماُحصلُفيُدرعاُ
منُاعتقالُاألجهزةُاألمنيةُالسوريةُلخأطفالُوتعذيبهمُفيُالسجونُاستثارُمشاعرُالجماهيرُ ،فهبتُبكثافةُتتزايدُكلُ
يومُ.
هناك ُطريقة ُأخرى ُلتوسيع ُدائرة ُالحراك ُتقوم ُعلى ُوجود ُخطة ُواستراتيجية ُعمل ُواضحة ُالمعالمُ ،كما ُحصل ُفيُ
مصرُ ،ونحن ُلم ُيكن ُلدينا ُخطط ُشبيهةُ ،ولم ُنقرر ُاستثارة ُالمشاعرُ ،فلو ُقررنا ُعلى ُسبيل ُالمثال ُالتوجه ُنحوُ
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المقاطعةُ،وتمُمواجهتناُبقمعُشديدُ،لربماُكانتُاألعدادُأكبرُبكثيرُفيُاليومُالتاليُ،أقولُللشبابُخاصةُفيُغزةُ،
إ نهاُفرصتناُاتآنُ،فالفوضىُالتيُكانتُسائدةُأوُتسودُطبيعيةُ،لكنُعليناُالبدءُبتنظيمُأنفسناُ،والتفكيرُفيُاألطرُ
التيُالبدُمنُالعملُمنُخاللهاُ.
نحن ُأمامنا ُتحد ُقادم ُقد ُال ُيكون ُهذا ُالعامُ ،وربما ُفي ُالعام ُالمقبلُ ،لكنه ُقادمُ .الشعب ُالفلسطيني ُلم ُيكن ُجاهزاُ
لتحدي ُاالحتالل ُبشكل ُواسع ُومنظمُ ،لذا ُفالفرصة ُمواتية ُاتآنُ ،وعلينا ُالبدء ُبدراسة ُإستراتيجيات ُالمقاومة ُالشعبيةُ
باتجاهُتحريرُفلسطينُ،والخروجُمنُدائرةُالفشلُالتيُرافقتُاألجيالُالسابقةُ.
ُ
سامرُأبوُرحمةُُ:
غابتُعنيُقضيتانُخاللُالحديثُ،األولىُتتعلقُبالتمويلُ،فغيابُالتمويلُواإلرهاقُالكبيرُالذيُرافقُالشبابُكانُ
من ُعوامل ُتراجع ُالحراك ُالشبابيُ ،والثاني ُيتعلق ُبدور ُالمثقفين ُواألكاديميين ُوالشخصيات ُالذي ُلم ُيكن ُفاعالُ،
والشائعات ُالتي ُانتشرت ُبشدة ُوتمس ُأخالقيات ُالشباب ُالمشاركين ُفي ُالحراكُ ،للحد ُمن ُنشاطهم ُوالسيطرة ُعلىُ
حراكهمُ،إضافةُإلىُازديادُحدةُالقمعُوالمالحقةُواالستدعاءاتُالمتكررةُللشبابُُ.
فيُاألسبوعُالماضيُكنتُمحتجزاُلدىُالمباحثُ،وقبلهاُاألمنُالداخليُاقتحمُمنزليُواعتقلنيُليومينُ،ويومُُ17آذارُ
تمُاعتقالُُ 13ناشطاُ،منهمُمنُتعرضُللضربُعلىُاألرجلُ،أماُالقمعُالذيُحصلُفيُالضفةُوتحولُفيُالمساءُ
إلىُودُمفاجسُعبرُعنهُأفرادُحرسُالرئيسُبتقديمُالطعامُوالماءُللمعتصمينُمنُالشبابُ،الُيعكسُديمقراطيةُلديهمُ،
بلُكونهمُوجدواُأنُبإمكانهمُاستثمارُهذاُالحراكُلتحقيقُأهدافُتصبُفيُمصلحتهمُ.
بالنسبة ُلم ُوضوع ُالبياناتُ ،أؤكد ُأن ُالبيانات ُالتي ُصدرت ُعن ُالحراك ُصدرت ُبشكل ُذاتيُ ،سواء ُأكانت ُبياناتُ
توضيحيةُأوُبياناتُللرأيُالعامُ.
الشبابُانطلقواُمنُإدراكهمُبخصوصيةُالواقعُالفلسطينيُ،وادراكناُبأنُالشبابُالفلسطينيُمؤدلجُومسيسُ،ونحنُلمُ
نأتُمنُالمريخُ،ومعظمناُأبناءُفصائلُوتنظيماتُ،لكنُليسُصحيحاُأن ُالحراكُ،خاصةُفيُالبداياتُ،حيثُكانُ
يضم ُكل ُألوان ُالطيف ُالفلسطينيُ ،لدرجة ُأنه ُحين ُتم ُالحديث ُعن ُتشكيل ُهيئة ُتنسيق ُمن ُقبل ُالتيار ُاإلسالميُ،
طرحوا ُأسماءُبعينهاُ،وكانت ُجميعُاألسماءُهذهُجزءاُمنُالحراكُ،أما ُحدةُالتصنيف ُفبدأت ُحين ُبدأُكل ُتيارُأوُ
فصيلُيتطلعُإلىُ"كوتة"ُ فيُهذاُالحراكُ،بالتاليُاتجهُالحراكُنحوُالمحاصصةُ،ماُأدىُإلىُانسحابُعددُكبيرُمنُ
بعضُاألطيافُ،ومنُبقيُبدأُيظهرُبألوانُطاغيةُ،لذلكُباتُارتباطهمُبتياراتهمُأكثرُمنُارتباطهمُبالحراكُ.
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الشباب ُجزء ُأصيل ُمن ُالمجتمع ُالفلسطيني ُومكوناتهُ ،ومن ُحقهم ُالمشاركة ُالسياسيةُ ،وتغييب ُالشباب ُعن ُمواقعُ
صنعُالقرارُكانُسبباُرئيساُبخ روجهمُبتلكُالكثافةُ،وأكبرُدليلُعلىُذلكُتركيبةُالمجلسُاألعلىُللشبابُوالرياضةُ،
فغالبية ُالشباب ُحتى ُالمسيس ُممن ُشاركوا ُفي ُالحراك ُمهمشين ُومغيبين ُمن ُقبل ُالقوى ُواألحزاب ُوالفصائلُ
والتنظيماتُالتيُهمُجزءُمنهاُ.
ُ
نائلُالمقادمةُ:
ُأنا ُال ُأبررُ ،أنا ُضد ُما ُحصل ُيوم ُُ 11آذارُ ،بل ُالعكس ُأنا ُتعرضت ُللضرب ُيوم ُُ 19آذار ُفي ُجامعة ُاألزهرُ،
وتعاملُأجهزةُاألمنُمعُالحراكُفيُُ11آذارُمرفوضُبالمطلقُ،والُيمكنُأنُأكونُممنُيبررونهُ.
ُمنسجما ُفي ُإطارهاُ ،والمشكلة ُأن ُاألحزابُ
ًُ
النقطة ُاألهم ُبرأيي ُهي ُصياغة ُرؤية ُجامعة ُللشبابُ ،يكون ُالجميع

السياسيةُالتيُتسعىُلتشتيتُالشبابُ،وزيادةُحدةُاالنقساماتُفيماُبينهمُ،ونحنُكشبابُمنُأقصىُاليمينُإلىُأقصىُ
اليسارُتجمعناُحالةُعاليةُمنُاالنسجامُ،لذاُعليناُاستثمارُحالةُاالنسجامُهذهُلتشكيلُجسمُشبابيُقادرُعلىُصياغةُ
ق ارراتهُباستقالليةُبعيداُعنُأيُمؤثراتُخارجيةُ.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الجلسةُالرابعةُ
ُ
وقفُالمفاوضاتُوالخياراتُالبديلةُ
ُ

رئيساُالجلسةُ:

 األستاذُهانيُالمصريُ(رامُاهلل)ُ:مديرُعامُالمركزُ
الفلسطينيُألبحاثُالسياساتُ.
 األستاذ ُمحسن ُأبو ُرمضان(غزة)ُ :كاتب ُومحللُ
سياسيُ.

المتحدثونُ:

 األستاذُعوضُعبدُالفتاحُ.

ُ

 الدكتورُمحمدُغزالُ.

ُ

 األستاذُالدكتورُإبراهيمُأبراشُ.
 الدكتورُصائبُعريقاتُ.

ُ
ُ
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المفاوضاتُوالخياراتُالبديلةُُ:
أينُموقعُعربُُ84فيُاالستراتيجيةُالفلسطينية؟ُ
ُ
األستاذُعوضُعبدُالفتاحُ
ُ األمينُالعامُلحزبُالتجمعُالوطنيُالديمقراطيُ
ُ
سألتُنفسيُلمنُتُُوجُهُُ هذهُاألوراقُالهامةُوغيرهاُالكثيرُالتيُكتبتُفيُالسنواتُالقليلةُاألخيرةُ،ومنُيستفيدُمنهاُ،وماُهوُ
موقعُومدىُتأثيرُكاتبيُاألوراقُعلىُصياغةُالقرارُالسياسيُومنُثمُعلىُصياغةُالفعلُ.هلُهيُموجهةُإلىُالطبقةُ
السياسيةُالرسميةُ،أمُموجهةُإلىُاألحزابُوالفصائلُ،أمُموجهةُإلىُالشارعُ.ماُحجمُالتراكمُ،وماُدرجةُوتيرتهُالذيُتحدثهُ
هذهُاالجتهاداتُوالجهدُالفكريُالمبذولُمنذُسنواتُعلىُالجسمُالسياسيُالفلسطينيُالرسميُوالنخبُوالشارعُ.وهلُهنالكُ
رصدُلمدىُتغلغلُمضامينهاُبينُاألوساطُالمستهدفةُُ.
ُجدا ُ ،أنهُفيُالوقتُالذيُننشغلُفيهُفيُالجهدُالنقديُللحالةُالفلسطينيةُالرثةُالراهنةُ،أنُ
أليسُمنُالمحتملُوالمحتمل ً
يسبقنا ُالشارع ُقبل ُأن ُيكتمل ُجنين ُالتصورات ُالنهائية ُالمطلوبة ُللخروج ُمن ُهذه ُالحالةُ ،ويأخذ ُمسار ُالتطورات ُمنحىُ
اُ،ويكونُمفتوحاُعلىُأكثرُمنُاحتمالُ:إماُانتفاضةُثالثةُعفويةُتنضبطُالحقاُبلجانُشعبيةُتتشكلُمنُقوىُجديدةُ
مختلف
ً
ً
إلى ُجانب ُالقوى ُالتقليدية ُأو ُبعضهاُ ،أو ُهبات ُجماهيرية ُمبعثرة ُغير ُموحدة ُال ُبالوسائل ُوال ُباإلستراتيجية؛ ُواالحتمالُ
الثالث ُهو ُأن ُتطول ُهذه ُالحالةُ ،حالة ُالمراوحة ُوالركود ُالسياسي ُوالشعبيُ ،وهي ُحالة ُكارثية ُبكل ُالمقاييسُ .ذلك ُأنُ
ُوثقافياُ
اقتصاديا
ُماديا ُو
ً
ً
المشروع ُالكولونيالي ُماض ُفي ُجموحه ُوهو ُيواصل ُالقضم ُفي ُالمشروع ُالوطني ُالفلسطيني ً
ومانعاُبينُاالحتاللُوالشعبُ.
ًُ
ومعنوياُ.
ً
وفيُالوقتُذاتهُتقفُالسلطةُالفلسطينيةُحائالُ ً

وهناُيوجدُسؤالُيطرحُنفسهُ:هلُالشعبُالفلسطينيُيعيشُ،أوُربماُ،نهايةُحقبةُوهوُاتآنُعلىُعتبةُمرحلةُجديدةُ.واذاُ

بيةُأساسا)ُأكثرُمماُ
كناُعلىُعتبةُمرحلةُجديدةُ،إلىُماذاُتـعزى؟ُأالُتعزىُإلىُعواملُخارجيةُوموضوعيةُ(الثورةُالعر
ً

تعزىُإلىُالمبادرةُالذاتيةُ(للفلسطينيين)ُ.

لقدُكانُلقدومُحكومةُيمينُمتطرفُفيُإسرائيلُ،أوائلُعامُُ،9002الدُورُاألساسيُفي ُاليقظةُالجزئيةُوالمتأخرةُلفريقُ
السلطةُالفلسطينية ُ.هذهُاليقظةُالمتمثلةُفيُوقفُالتفاوضُطالماُاالستيطانُمستمرُ،أيُأنُوقفُالتفاوضُكانُعمليةُ
قسريةُأكثرُمنهُاختياريةُ.أعتقدُأنُهذهُالحكومةُ(اإلسرائيلية)ُبعقليتهاُوسلوكهاُسهلتُأكثرُمنُالحكوماتُالسابقةُعمليةُ
العودةُالجزئيةُإلىُالوعيُ.
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ُ فحكومة ُأولمرت ُنجحت ُفي ُإظهار ُنفسها ُكمعنية ُفي ُالوصول ُإلى ُحلُ ،وبالتالي ُنجحت ُفي ُاستثمار ُالوقت ُلصالحُ
المشروعُالكولونياليُوالحصولُعلىُغطاءُسياسيُدوليُوالهروبُمنُالعقابُُ.
ُوجاءت ُحكومة ُ"نتنياهو ُوليبرمان"ُ ،وللمفارقةُ ،لتنشلنا ُمن ُالوه م ُالقاتل ُبأن ُإسرائيل ُبواقعها ُالراهن ُمستعدة ُلقبول ُدولةُ
ةُاألميركيةُوعطفا ُمنها؛ُوكذلكُ منُالوهمُبأنُاإلدارةُاألميركيةُيمكنُأنُتفصلُسياساتهاُفيُ
فلسطينيةُبضغطُمنُاإلدار
ً
الشرقُاألوسطُعنُمصالحهاُفيُإسرائيلُ.
اضحا ُ.ولكنُالُيبدوُأنُفريقُالسلطةُتخلى ُعنُقناعاتهُالسياسيةُ.وتبدوُللكثيرينُعمليةُاللجوءُإلىُ
لقدُأصبحُالمشهدُو ً
األممُالمتحدةُالنتزاعُاعترافُبالدولةُالفلسطينيةُكمحاولةُإلنقاذ ُماُتبقىُمنُمشروعُالتسويةُوماُارتبطُبهاُمنُمصالحُ

ومؤسساتُوليسُفتحُجبهةُدبلوماسيةُمنهجيةُوممتدةُضدُإسرائيلُوالوالياتُالمتحدةُ.هذهُالجبهةُهامة ُوضروريةُويجبُ
اُوشعبياُ،ومنُحركةُالتضامنُالعالميةُ.
اتيجيةُمتكاملةُومدعومةُوطني
أنُتكونُجزًءاُمنُإستر
ً
ً
ُ

ضرورةُالمراجعةُ
قلناُفيُالبدايةُإنُهناكُيقظةُجزئيةُمنُالغيبوبةُالسياسيةُالطويلةُولمُتكتملُبعد؛ُألنُفريقُأوسلوُلمُيجر ُحتىُاتآنُ
ينُعاماُمنُالمفاوضاتُ.إنُهذهُالمراجعةُضروريةُ،وأهمُنقاطهاُهوُالوصولُإلىُ
مراجعةُحقيقيةُوشاملةُوصريحةُلعشر
ً
حقيقةُمفادهاُأنُالُتسويةُفيُاألفقُ،أيُالُتسويةُوفقُالمشروعُالمرحليُوالُوفقُمشروعُ"دولتانُلشعبين"ُ.وانُأيُتسويةُ

تتحققُفيُظلُميزانُالقوىُالحاليُلنُتكونُإالُتصفيةُللقضيةُالفلسطينية ُ ،،ويجبُأنُتقودُهذهُالمراجعةُإلىُالتخلصُ
منُآثارُهذهُالحقبةُوآثارهاُومفرداتهاُ،ومنُمؤسساتهاُأوُتغييرُوظائفهاُوفيُمقدمتهاُالسلطةُالفلسطينيةُ.
اطياُ،بلُ
اُبحركةُالتحررُالفلسطينيُ،فلمُنحصلُعلىُدولةُولمُنبنُنظام
اُفادح
اُسياسياُديمقر ً
ً
إنُحقبةُأوسلوُ،ألحقتُضرر ً
ً
ً

أعيدُإنتاجُأسوأُاألنظمةُالعربيةُفيُفترةُقياسيةُ.

كماُألحقتُهذهُالحقبةُتشوهاتُإضافيةُفيُرؤيةُالعالمُللصراعُ،الذيُتمُاختزالهُإلىُصراعُعلىُحدودُبينُدولتينُواحدةُ
قائمةُوأخرىُافتراضيةُ.وتغيرتُالمفرداتُوالمصطلحاتُوالمعاييرُالسياسيةُواألخالقيةُ،وظهرتُوسائلُإعالمُفلسطينيةُ
تروجُلهذهُالمفرداتُونشأتُمؤسساتُتعيدُإنتاجُهذهُالرؤيةُفيُأوساطُواسعةُمنُالنخبُوالمجتمعُ.
وقدُوقعت ُضحيةُحقبةُعقليةُأوسلوُتجمعاتُوأطرافُعدةُ:الالجئونُ،فلسطينيوُُ،84وحركةُالتضامنُالعالميةُخاصةُ
في ُالسنوات ُاألولى ُبعد ُتوقيع ُاتفاقية ُأوسلوُ ،ذلك ُأن ُالمواجهة ُمع ُإسرائيل ُلم ُتعد ُمقبولة ُدولية ُحسب ُنصوص ُوروحُ
أوسلوُ،وكأنُالقضيةُكانتُفيُطريقهاُإلىُالحلُ.
لقدُلعبتُاالنتفاضةُالثانيةُدوراُفيُإعادةُاالعتبارُللقضيةُالفلسطينيةُ،كقضيةُشعبُتحتُاالحتاللُلمُينجُزُ ُاستقاللهُ،
ً

ولكن ُطريقة ُاإلدارة ُالكارثية ُلهذه ُاالنتفاضة ُ(عسكرتهاُ ،تشت ت ُاإلستراتيجياتُ ،وتحييد ُجماهير ُالشعب ُالعريضة ُعنُ

ساحاتُالنضال)ُ،حالتُدونُالمضيُفيُتطويرُمسيرةُالمواجهةُمعُاالحتاللُوصوالًُإلىُغاياتُالحركةُالوطنيةُالنهائيةُ.
وهذاُماُأتاحُلإلدارةُاألميركيةُومعهاُإسرائيلُإعادةُاستئنافُمسيرةُأوسلوُوبطريقةُأدنىُبكثيرُمنُالطريقةُالتيُكانُيسيرُ
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فيهاُالشهيدُأبوُعمار ُ.وتأكدُأنُاالرتهانُإلىُالمفاوضاتُبمعزلُعنُالمقاومةُحتىُالشعبيةُليستُعبثيةُفقطُبلُكارثية؛ُ
ألن ُما ُحصل ُخاللها ُهو ُأن ُإسرائيل ُأخذت ُالمزيد ُمن ُاألرض ُوألحقت ُالمزيد ُمن ُالخسائر ُالمادية ُوالبشرية ُبالشعبُ
الفلسطينيُ .ومن ُأعظم ُفـصول ُهذه ُالكارثة ُهو ُاالنقسام ُالجغرافي ُوالسياسي ُالقائم ُمنذ ُُ ،9002ووصول ُكال ُالخيارينُ:
المقاومة؛ُوالتسويةُإلىُطريقُمسدودُ.
ولكنُمنُهيُالقوىُالمرشحةُألخذُدورُالمراجعةُواشتقاقُالبرامجُمنُهذهُالمراجعةُوقيادةُالتحولُالفعليُنحوُالمرحلةُ
التنحيُحالياُحتىُتتيحُلقوىُأخرىُأخذُدورهاُ،ولكنُماُ
القادمةُ.فيُاألنظمةُالديمقراطيةُتقومُالقيادةُباالعترافُبخطئهاُو
ً

نشهدهُهوُأنُالطبقةُالمسؤولةُعنُهذاُالنهجُالُتزالُتقودهُ،وأنُالنظامُالسياسيُالمسؤولُعنُاإلخفاقاتُالكارثيةُماُزالُ

غيرُممسوسُ،والمراجعةُالجزئيةُغيرُالمباشرةُ،إنُصحُالتعبيرُ،التي ُتجريُالُتغنيُوالُتسمنُمنُجوعُ.فالقرارُبفتحُ
جبهةُدبلوماسيةُضدُإسرائيلُوأميركاُوهوُأمرُهامُوكانُيجبُأنُيجريُمنذ ُفترةُطويلةُبمعزلُعنُتصورُإستراتيجيُ
مدعومُببرنامجُكفاحيُحقيقيُووحدويُ.وعلىُماُيبدوُأنهُالُيوجدُإعدادُلمرحلةُماُبعدُذلكُ.
من ُالواضح ُأنا ُالنهج ُالحال ي ُمرتبط ُببنية ُمؤسسية ُوشبكة ُمصالح ُبذهنية ُأفرزتها ُهذه ُالبنيةُ ،هي ُذهنية ُالتسويةُ
والمفاوضاتُ،التيُتقودُبدورهاُإلىُترهلُوموتُروحُاالستعدادُللمواجهةُالسياسيةُوالميدانيةُضدُاالحتاللُ .صحيحُإنُ
هذه ُالبنية ُكانت ُموجودة ُفي ُزمن ُالرئيس ُأبو ُعمار ُالذي ُيتحمل ُالمسؤولية ُبحكم ُوقوفه ُعلى ُرأس ُالهرمُ ،ولكن ُنزعتهُ
الثوريةُحالتُدونُأنُيتحولُإلىُعبدُلهاُحينُتقتضيُالضرورةُُ.
طاُ فيُالسلطةُالفلسطينيةُأثناءُالثورةُالمصريةُ.فمنطقُالثورةُكانُيسيرُفيُتضادُمعُمنطقُفريقُ
قدُأصابُالرعبُأوسا ًُ
أوسلوُالذيُهجرُمنذُزمنُبعيدُ،وبقناعةُتصلُحتىُاأليدلوجياُنهجُالمقاومةُحتىُالشعبيةُمنهاُ.
ُ
ماُالعمل؟!ُ
ال ُتنفك ُإسرائيل ُوعلى ُلسان ُسياسيين ُوأمنيين ُومراقبين ُتحذر ُمن ُتفجر ُاالنتفاضة ُالثالثة ُفي ُأيلولُ ،وهو ُموعد ُالتقدمُ
آتُ.
افُبالدولةُمنُجانبُاألممُالمتحدةُ،وقدُيحصلُهذاُاالنفجارُفيُأيلولُوقدُالُيحصلُ،غيرُأنهُحتماُ ٍُ
بطلبُاالعتر
ً

السؤال ُ:هلُنحنُمعنيونُبحصولُذلكُ،وهلُنحنُجاهزونُله؟ُوالسؤالُاألهمُهوُ:منُيقودُهذاُالتحولُالمرتقبُ،منُهيُ
القيادةُالجديدةُالتيُستنشأُرغمُهذهُالحالةُالرثةُأوُمنُرحمها؟ُهلُهمُالشبابُالذيُيجريُقمعهمُأوُاحتواؤهمُ،أمُقوىُ
الءُمعا؟ُحتىُاتآنُتقومُالسلطةُالفلسطينيةُبكبحُالمبادراتُالشعبيةُولوُالمحدودةُ،بلُيعبرُ
أخرىُلمُتتبلورُبعدُ،أمُكلُهؤ
ً

رئيسهاُعنُقناعةُراسخةُبعدمُجدوىُذلكُ،بلُتعهدُمراتُعدةُأنهُسيعملُكلُماُفيُوسعهُللتصديُلتطورُمنُهذاُالنوعُ.
الُبدُمنُاالنشغالُبهذهُاالسئلةُالعمليةُالهامةُواإلجابةُعنها؛ُحتىُنعرفُكيفُوالىُأينُنوجهُالجهودُ.
أعتقد ُأن ُال ُأحد ُيريد ُانتفاضة ُعلى ُنمط ُاالنتفاضة ُالثانية ُووسائلها ُوطريقة ُإدارتهاُ ،فترى ُغالبية ُالفصائل ُواألطرُ
والشخصياتُضرورةُأنُتكونُاالنتفاضةُالقادمةُشعبيةُوغيرُعنفيةُ،وأنُتكونُتحتُقيادةُموحدةُواستراتيجيةُواحدةُ.أيُ

أنُتكونُبنمطُاالنتفاضةُاألولىُمعُاالحتفاظُبحقُاللجوءُإلىُالعنفُالثوريُإذاُاقتضتُالضرورةُوبماُيتفقُمعُمواثيقُ
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األممُالمتحدةُومبادئُحقوقُاإلنسانُ.وهناكُمنُنظـرُوينظـرُللحالةُالثوريةُالقادمةُووضعُالخطوطُالعريضةُلهاُ.وازاءُ
ُمنُاالنشغالُأيضاُبمجموعةُأسئلةُمتصلةُبهُوبكيفيةُالتعاطيُمعهُ.هلُيمكنُأنُيحصلُ
هذاُالتطورُالمحتملُ،الُبد
ً

غماُعنُالسلطهُالفلسطينيةُواذاُحصلُكيفُسيكونُردهاُأوُردُاألجهزةُاألمنيةُالتيُتدربتُعلىُيدُالجنرالُ
هذاُالتطورُر ً
دايتون؟ُفهلُيتمردُأفرادهاُكماُحصلُفيُاالنتفاضةُالثانيةُ،أمُيلتزمونُالحيادُ.وكيفُسيكونُردُ ُالمنتفضينُعلىُتصديُ

السلطةُالفلسطينيةُلهمُإذاُحصلُ،كيفُسيكونُردُإسرائيلُعلىُذلك؟ُ،يجبُاألخذُبعينُاالعتبارُكلُأشكالُردودُالفعلُ.
الُتؤشرُالخريطةُالسياسيةُالراهنةُعلىُالساحةُالفلسطينيةُ،رغمُالمصالحةُالتيُلمُتكتملُوالمهددةُبالمخاطرُ،إلىُتبلورُ
جبهةُوطنيةُموحدة ُالحتضانُاالنتفاضة ُ القادمةُ،بلُربماُستداهمُهذهُاالنتفاضةُالقوىُالسياسيةُوقدُتجدُنفسهاُمتخلفةُ
عن ُقوى ُالشارعُ ،وفي ُأحسن ُاألحوال ُمنخرطة ُجز ًئيا ُفي ُاالنتفاضة ُ .ولكن ُتحت ُأي ُشعار ُوأي ُخيار ُستكون ُهذهُ

االنتفاضةُ:استئنافُالمفاوضاتُ,أمُخيارُالدولةُالمرحليةُ،أمُخيارُالد ُولةُالواحدةُ،أمُماذا؟!ُ
ُ
اإلستراتيجيةُالفلسطينيةُالقادمةُيجبُأنُتستعينُبكلُعناصرُالقوةُ
لماذاُتتوقعُإسرائيلُانتفاضةُثالثة؟ُ

ائيلُحتمياُ.
تحدثت ُإسرائيلُعنُهذاُاالحتمالُمنذُفترةُطويلةُوجاءتُالثوراتُالعربيةُلتجعلُهذاُاالحتمالُبالنسبةُإلسر
ً
وباألمس ُالقريب ُلخص ُأحد ُمعلقي ُالتلفزيون ُاإلسرائيلي ُالسيناريو ُالذي ُتتوقعه ُإسرائيلُ :تدفق ُعشرات ُاتآالف ُمنُ
الفلسطينيين ُإلى ُالجدار ُلهدمهُ ،ومن ُالشمال ُوالشرق ُوالجنوب ُيتدفق ُعشرات ُاتآالف ُمن ُالالجئين ُإلى ُالحدودُ ،وهباتُ
شعبية ُبين ُعرب ُالـُ 84قد ُتتحول ُإلى ُمواجهات ُعنيفة ُتفوق ُفي ُحدتها ُالهبة ُالشعبية ُلعام ُُ .9000وبطبيعة ُالحال ُهذاُ
سيفاقمُحملةُاالحتجاجاتُالشعبيةُعلى ُالساحةُالعالميةُ،التي ُترىُفيها ُإسرائيلُحملة ُلنزعُالشرعيةُعنهاُ،وقد ُاعتبرتُ
اتيجياُآخرُبعدُإيرانُوعربُالداخلُ.فهاُهيُإسرائيلُتعيدُتذكيرناُ
دراسةُأمنيةُحديثةُ(معهدُريئوت)ُه
ذهُالحملةُخطراُإستر ً
ً

بنقاطُالقوةُالمتوفرةُللقضيةُالفلسطينيةُ،وبقدرةُالشعبُالفلسطينيُعلىُزعزعةُالوضعُالقائمُ.

إسرائيلُتدلناُعلىُمكامنُقوتناُ،ونحنُالممسكونُبالقرارُودفةُالقيادةُالُنريدُأنُنرىُذلكُ،بلُنتجنبُالخوضُفيُكيفيةُ
استخدامُعناصرُالقوةُهذهُ.وبدلُأنُنستخدمُهذهُالقوةُلدعمُالمواجهةُالدبلوماسيةُمعُإسرائيلُواإلدارةُاألميركيةُفيُأيل ُولُ
نساهم ُبشكل ُمباشر ُوغير ُمباشر ُفي ُإهدارهاُ ،خوًفا ُمن ُفقدان ُنمط ُالحياة ُالسياسية ُالمحنطُ ،والمصالح ُالتي ُولـدتهاُ
صناعةُالتسويةُ،أوُإغضابُاألطرافُالدوليةُوالدولُالمانحةُ.
ُ
ُ
ُ
إنُأيُاستراتيجيةُجديةُقادمةُالُبدُوأنُتشملُكلُنقاطُالقوةُاآلتيةُ:
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أوالُُ :وحدةُالشعبُالفلسطينيُواعادةُترميمُحركةُالتحريرُالوطنيُالفلسطينيُإلعادةُبناءُالمشروعُالوطنيُ,بحيثُتندرجُ
المصالحةُالفلسطينيةُفيُهذاُالسياقُ،والُتكونُمخرجاُألزمةُالفصيلينُالكبيرينُُ.
ثانياُ :البعدُالعربيُالذيُيستعادُاتآنُ بفضلُالثوراتُالعربيةُوطرائقُالعملُالتيُسلكتهاُأالُوهيُالنضالُالشعبيُالعارمُ،
ال ُإلىُنقطةُالالعودةُحتىُتحقيقُالغاياتُالمحددةُ.وكذلكُالُبد ُمنُتمثلُ
الذيُيتمُعبرُالحشدُالجماهيريُالمتزايدُوصوًُ
اطيةُ،والشفافيةُ،والمساءلةُ.
ُ
القيمُالتيُحملتهاُهذهُالثوراتُ:قيمُالحريةُ،والمواطنةُ،والديمقر
ُثالثًاُ :الالجئون ُالفلسطينيون ُ :لقد ُدخل ُهذا ُالجزء ُاألكبر ُمن ُشعب ُفلسطين ُالذي ُجرى ُتهميشه ُبعد ُأوسلو ُإلى ُساحةُ
المواجهةُمجدداُوهوُالمستجدُاألبرزُفيُمعادلةُالقوةُالجديدةُاتآخذةُفيُالتشكلُعلىُساحةُالصراعُمعُالصهيونيةُ.إنُ
االقتحامُالرمزيُلمئات ُالالجئينُللحدودُفيُذكرىُيوميُالنكبةُوالنكسةُُ،9022وماُتمخضُعنهُمنُتضحياتُعمدتُ
ٌّ
ائيلُردُسياسيُأوُدبلوماسيُعلىُهذهُ
مسانداُالُيستهانُفيهُ.وحتىُاتآنُالُيوجدُإلسر
بالدماءُ،منُشأنهُأنُيشكلُعام ًُ
الُ ً
الظاهرةُالنبيلةُوالجريئةُ.
ُومنُشأنُهذهُالظاهرةُأنُتعيدُفتحُملفُالالجئينُواعادةُالقضيةُإلىُجذرهاُاألصليُومجابهةُالروايةُالصهيونيةُعلىُ
ونظر ُللجدل ُالذي ُدار ُحول ُسوء ُاستخدامُ
الساحة ُالعالمية؛ ُبالتالي ُتدعيم ُحملة ُالمقاطعة ُالعالمية ُضد ُالدولة ُالعبريةً ُ .ا

الالجئينُمنُالنظامُالسوريُوبعضُالفصائلُالمواليةُلهُ،الُبدُمنُترشيدُطريق ةُتفعيلُدورُهذاُالجزءُمنُشعبُفلسطينُ
حسبُكلُخطوةُبدقةُتفادياُللخسائرُغيرُالمحتملةُ.
وأنُت
ً

رابعاُ :عربُ ُ 84وضرورةُإدراجهمُفيُسياقُاإلستراتيجيةُالنهائيةُفيُالصراعُ،وطرحُقضيتهمُفيُالمحافلُالدولية؛ُكونهمُ
اقعاُ
هاُنظاماُعنصرًي
جزًءاُمنُالصراعُ،وكمدخلُفيُمحاججةُإسرائيلُوالقوىُالمدافعةُعنهاُباعتبار
ً
اُ،فضال ُعنُكونهاُو ً
ً
كولونيالياُُ.

خامساُ:ضرورةُالتشبيكُمعُحركةُالتضامنُالدوليةُ،وتطويرُالتنسيقُمعهاُ،واستخدامُدورهاُبطريقةُصحيحةُ.والُيعقلُأنُ
تقومُالسلطةُالفلسطينيةُبتجنيدُدولُالعالمُلصالحُاالعترافُبالدولةُالفلسطينيةُفيُاألممُالمتحدةُ،فيُالوقتُذاتهُتتجاهلُ،
بل ُتزدري ُحركة ُالتضامن ُالعالمية ُ ،وحركة ُفك ُالحصار ُعن ُقطاع ُغزة ُوحركة ُالمقاطعة ُالتي ُلم ُتتوقف ُعن ُمجابهةُ
ائيلُدولياُ،فيُنفسُ الوقتُالذيُكانتُسلطةُأوسلوُتعقدُاالتفاقاتُمعُإسرائيلُوتساهمُفيُإبعادُالنقدُعنُممارساتهاُ
إسر
ً
وجرائمهاُ.
ُ
فلسطينيوُُ84وتغييبهمُمنُاإلستراتيجيةُالفلسطينيةُ
الالفتُللنظرُأنُغالبيةُاألوراقُواالجتهاداتُالتيُتصدرُمنذُتفاقمُأزمةُحركةُالتحررُالوطنيُالفلسطينيةُ،التيُتحاولُ
وضعُتصوراتُللخروجُمنُهذاُالمأزقُ،تـغفلُدورُومكانةُهذاُالجزءُمنُشعبُفلسطينُفيُمعادلةُالصراعُ.ففيُأحسنُ
األحوالُتجريُاإلشارةُإليهُوالىُصمودهُعلىُأرضهُ،والىُسياساتُالتمييزُالممارسةُضدهُبصورةُعابرةُ.ومنُالواضحُأنُ
هذاُالجزءُلمُيدخلُبعدُبصورةُجديةُفيُوعيُالنخبُالفلسطينيةُحتىُالناقدةُلنهجُأوسلوُوالداعيةُإلىُحلُجذريُللصراعُ.
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ُوغالبا ُال ُيجري ُالتمييز ُبين ُاألطروحات ُالمختلفة ُوالتعبيراتُ
هناك ُتمجيد ُلدور ُهذا ُالجزء ُباعتباره ُكتلة ُسياسية ُواحدة،
ً

ُفعليا ُمع ُالصهيونيةُ
السياسية ُالفاعلة ُعلى ُساحة ُُ ،84وما ُيؤدي ُإليه ُذلك ُمن ُعدم ُتحديد ُالقوى ُالتي ُتخوض
ُصداما ً
ً
اتيجياُمعُنضالُالشعبُالفلسطينيُضدُالصهيونيةُ.فيجريُوضعُمنُلديهُمشروعُوطنيُمتكاملُمعُمنُهوُ
وتلتقيُإستر ً
متعاقدُمعُالمؤسسةُاإلسرائيليةُأوُمنُيتبنىُاالندماجُفيُسلةُواحدةُ.

مثالًُ،تجدُالنظامُاإلسرائيليُالعنصريُوبأذرعهُاألمنيةُواإلعالميةُيميزُبصورةُواضحةُضدُالتجمعُالوطنيُالديمقراطيُ
اُومعنوياُ،ضدُالتيارُالقوميُالديمقراطيُ(التجمع)ُ،فيُ
أيدلوجي
يةُ،سياسياُو
ُمنهجياُومعركةُمفتوحةُضار
ويخوضُعداء
ً
ً
ً
ً
ً
شكُإنُالعداءُموجهُإلىُالعربُجميعا؛ُعداءُ
حينُالُتجدُذلكُفيُغالبيةُوسائلُاإلعالمُالعربيةُالمحليةُوالفلسطينيةُ.الُ
ً

لوجودهمُالفعليُالذيُتحولُمجدداُفيُأطروحاتُالدولةُإلىُقنبلةُموقوتةُيجبُالتخلصُمنهاُ:إماُعبرُتبادلُسكانيُ،أوُ
ً
عبرُفرضُالوالءُلدولةُإسرائيلُوالصهيونيةُعليهمُ.
ولكن ُستدرك ُإسرائيل ُأنها ُلن ُتستطيع ُتنفيذ ُأي ُمن ُهذه ُالحلول ُالفاشيةُ ،فالظروف ُالدولية ُال ُتسمح ُبذلكُ .وفي ُأفضلُ
األحوالُستواصلُتصعيدُسياساتهاُالعنصريةُواإلقصائيةُضدُعربُالداخلُلخلقُظروفُصعبةُتدفعُبالعديدُمنهمُإلىُ
الهجرة؛ُأوُإلىُتفكيكُالمجتمعُوشرذمتهُ.
إنُتبجحُنتنياهوُبأنُمليونُعربيُفيُإسرائيلُيعيشونُفيُمساواةُتامةُ(خطابهُأمامُالكونغرسُُ)9022/5/22هوُسيفُ
ذوُحدينُبالنسبةُلهُ:
الُ:يصعبُعليهُوعلىُدولتهُتنفيذُالطردُأوُالتبادلُالسكانيُ،أيُالُيستطيعُفيُيومُماُأنُيتخذُخطواتُتناقضُماُ
ُ ُأوًُ
قالهُفيُالكونغرسُاألميركيُوأمامُالعالمُ.فمنُناحيةُهوُيتباهىُبوجودُأقليةُعربيةُداخلُالدولةُالعبريةُتتمتعُبالمساواةُ
والديمقراطيةُعلىُحدُزعمهُ،ومنُناحيةُأخرىُهناكُمنُيخططُفيُحكومتهُلطردُهذهُاألقليةُأوُإقصائهاُ.
ثانياُ:تبجحهُهذاُيمثـلُفرصةُأخرىُأمامُعربُالداخلُوقواهمُالسياسيةُلفضحُهذهُاألكذوبةُعبرُتصعيدُالحملةُاإلعالميةُ
ً
علىُالساحةُالدوليةُلكشفُمجملُاألنظمةُالقهريةُوالعنصريةُالمعتمدةُضدُعربُالداخلُ.

يوجد ُلهذا ُالجزء ُمن ُشعب ُفلسطين ُعدد ُمن ُمصادر ُالقوة ُلصالح ُالنضال ُالفلسطينيُ :األولُ :كونهم ُموجودين ُعلىُ
أرضهم ُوهم ُبذلك ُالشاهد ُالحي ُعلى ُالنكبة ُوعلى ُالوجود ُالتاريخي ُلشعب ُفلسطين ُفي ُهذا ُالجزء ُمن ُالوطنُ .والثانيُ:
يتمثُل ُفي ُكونهم ُمواطنين ُيحملون ُالمواطنة ُاإلسرائيلية ُوأنهم ُناضلوا ُطيلة ُالوقت ُبالطرق ُالسلمية ُوتقيدوا ُبقوانين ُاللعبةُ
السياسيةُفيُإسرائيلُ،وقدُاستثمروهاُلصالحهمُ ُ،وبهذا ُيستطيعونُإبرازُالفجوةُالكبيرة ُبين ُالعربُواليهود؛ُماُيؤدي ُإلىُ
كشف ُالتناقضات ُلدولة ُاليهودُ .وهذا ُيُساهم ُفي ُتقويض ُالدعاية ُالصهيونية ُأو ُدحضها ُومن ُثم ُيصب ُفي ُالحملةُ
الفلسطينيةُالشعبيةُضدُإسرائيلُفيُالعالمُ،وخاصةُفيُدولُالغربُ.األمرُالثالثُ:قدرتهمُ،إذاُماُاستخدمتُ،فيُحشدُ
أنفسهمُفيُالنضاالتُالشعبيةُللضغطُعلىُالنظامُاإلسرائيليُللتراجعُعنُسياساتهُسواءُضدُالتمييزُالعنصريُأوُضدُ
االحتاللُ.
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إنُالحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُمطالبةُاليومُبإيالءُاالهتمامُالجديُبدورُهذاُالجزءُمنُشعبُفلسطينُ،معُاألخذ ُبعينُ
االعتبارُظروفهُوخصوصيةُواقعهُ.ونطرحُهذاُاألمرُاليومُعلىُهذاُالنحوُألنُصيرورةُالصراعُالحاليةُتتجهُنحوُتوحدُ
هموم ُجميع ُتجمعات ُالشعب ُالفلسطيني ُ .فالرفض ُاإلسرائيلي ُلكل ُأطروحات ُالسالم ُحتى ُتلك ُالمنطوية ُعلى ُتنازالتُ
ُموضوعيا ُنحو ُالتفاعل ُوالتقارب ُفي ُسقف ُالنضال ُالمطروحُ
خطيرةُ ،وتطور ُالعداء ُالفعلي ُلجميعها؛ ُيخلق ُتحوًال
ً

اتيجياُ.
إستر ً

لقدُتحولُعربُالداخلُمنذُاالنتفاضةُاألولىُإلىُجزءُمنُ"العدوُالفلسطيني"ُ،فيُنظرُالدولةُالعبريةُ،وبدلُأنُتستوعبهمُ
وتتجاوب ُمع ُمطالبهمُ ،ومن ُباب ُدعم ُادعائها ُبالديمقراطيةُ ،تقوم ُبتشديد ُالخناق ُعليهمُ ،وتخلق ُكل ُالظروف ُالمواتيةُ

طبعا ُهي ُتحاول ُأن ُتستميل ُبعض ُشرائحهم ُوبعض ُممثليهم،وتقسم ُالقوى ُالسياسية ُما ُبين ُمعتدلُ
النفجار ُغضبهمً ُ .

ومتطرفُ.وفعالً ُهيُتميزُبينُممثليُالجمهورُالعربيُ،ولكنهاُالُتميزُعلىُأرضُالواقعُبينُمواطنُعربيُوآخرُ،فهيُ
ُأيضا ُأن ُالكثير ُمن ُالنخب ُالفلسطينية ُال ُتميز ُبينُ
تمارس ُسياسة ُالقهر ُوالنهب ُوالهدم ُضد ُالجميع ُكشعبُ .والمفارقة ً

القوىُالسياسيةُالمحليةُإماُأنهاُالُترىُأوُالُتريدُأنُترىُالفروقاتُ.
ُ

واذاُأخذناُبعينُاالعتبارُوصول ُحلُالدولتينُإلىُطريقُمسدودُ،واتساعُالنقاشُحولُخياراتُأخرىُ،مثلُخيارُالدولةُ
ُ،لماذاُالُيتمُالخوضُتفصيلياُبدورُعربُالداخلُفيُالصراعُ،
الواحدةُ( الثنائيةُالقوميةُ،أوُالدولةُالديمقراطيةُالعلمانية)
ً
وفيُالنضالُمنُأجلُحلُالدولةُالواحدة؟ُ.

هذاُالُيعنيُالمطالبةُفوراُبالتخليُعنُمطلبُالدولةُفيُالمناطقُالمحتلةُعامُُ،72ولكنُبموازاةُذلكُعلىُاألفرادُواألطرُ
ً
والمنتدياتُالذينُينشغلونُبهذاُالخيارُوكيفيةُالتقدمُبه ُ ُأنُيضمنواُعربُالداخلُفيُاإلستراتيجيةُالوطنيةُ،والخوضُفيُ

خصوصيتهمُوتعقيداتُوضعهمُُ.
أيدلوجيا ُمن ُباب ُعالقتها ُبعربُ
ُسياسيا ُو
يستطيع ُكل ُناشط ُفلسطينيُ ،وليس ُفلسطينيو ُُ 84وحدهمُ ،أن ُيهاجم ُإسرائيل
ً
ً

ُوتأثير ُفي ُالرأي ُالعام ُالعالمي ُمن ُمهاجمة ُإسرائيل ُمن ُباب ُسيطرتها ُعلىُ
ًا
الداخلُ ،ويمكن ُأن ُيكون ُهذا ُأكثر ُنجاعة

الضفة ُوالقدس ُوقطاع ُغزة ُوالجوالنُ .فاالحتالل ُيعرض ُوكأنه ُحالة ُمؤقتة ُويأتي ُيوم ُويجري ُإعادة ُترتيب ُلهذه ُالحالةُ.
ولكن ُإسرائيل ُلن ُتتوقف ُعن ُكونها ُدولة ُقهرية ُوغير ُطبيعية ُألنها ُتواصل ُالسيطرة ُوالتمييز ُوالحاق ُاألذى ُبـُ %90منُ
مواطنيهاُفقطُألنهمُينتمونُإلىُالشعبُالفلسطينيُ.بكلماتُأخرىُإنُاحتاللُالضفةُوالقطاعُهوُمنُاإلف ارزاتُالطبيعيةُ
لمنظومةُالسيطرةُالصهيونيةُالقائمةُقبلُاالحتاللُ.
ُ
تجددُالحركةُالوطنيةُفيُالداخلُ
لم ُتتوفر ُللحركة ُالوطنية ُالفلسطينية ُإستراتيجية ُتجاه ُعربُ .84والحقيقة ُأنه ُلم ُتتوفر ُإستراتيجية ُحقيقية ُلمجمل ُالنضالُ

الُعاماُ،وهوُدعمُصمودُوبقاءُهذاُالجزءُ.فيماُيتعلقُبقضيةُبقائهمُفإنهُلمُيكنُ
الفسطينيُ.وموقفُالحركةُكانُوالُيز
ً
هناك ُخطوات ُسياسية ُفعلية ُأو ُغيرها ُتدع م ُهذا ُالصمودُ ،فالصمود ُوالبقاء ُحصال ُألسباب ُذاتية ُداخلية ُوموضوعيةُ
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وعالميةُ،وحتىُالدعمُالماليُالقليلُالذيُكانتُتقدمهُأوساطُفلسطينيةُفيُالثمانينياتُكانُأكثرهُيصب ُفيُخلقُالدكاكينُ
طاُ
أكثرُمنهُدعم
اُمنهجياُ.أماُنموُالوعيُالوطنيُفيُالداخلُفارتبطُبتطورُقوىُوطنيةُوق ُوميةُداخليةُبقدرُماُكانُمرتب ً
ً
ً
يرُالفلسطينيةُ،أيُأنُالتأثيرُكانُمعنوياُ.
بتطورُدورُومكانةُحركةُالتحررُالوطنيُالفلسطينيُواالعترافُبمنظمةُالتحر
ً

بلُإنُالقفزةُالنوعيةُالثانيةُ(بعدُاألولىُالمتمثلةُفيُهبةُيومُاألرضُعامُُ)2227فيُمستوىُالوعيُالوطنيُوالتيُنتجتُ
جاءتُأساساُكردُفعلُسياسيُوأخالقيُعلىُكارثةُأوسلوُ،التيُ
عنُهبةُالقدسُواألقصىُفيُتشرينُاألول/أكتوبرُُ9000
ً
أسدلتُالستارُعلىُقضيةُعربُالداخلُكقضيةُوطنية ُ.وكانُإعادةُبناءُالتيارُالوطنيُالفلسطينيُبمضمونُقوميُحديثُ،
وعموده ُالفقري ُحزب ُالتجمع ُالوطني ُالديمقراطي ُعام ُُ ،2225بمثابة ُجو ًابا ُغير ُمتوقع ُال ُبالنسبة ُلموقعي ُأوسلوُ

الفلسطينيين ُوال ُبالنسبة ُإلسرائيل ُ .وكانت ُأوساط ُالتيار ُالمركزي ُالصهيوني ُبزعامة ُحزب ُالعمل ُتعتقد ُأن ُأي ُاتفاق ُمعُ
ُاستنادا ُإلى ُتقليد ُدعمُ
ُأوتوماتيكيا ُبدعم ُالمواطنين ُالعرب ُالفلسطينيين ُفي ُإسرائيل
منظمة ُالتحرير ُالفلسطينية ُسيحظى
ً
ً

حزبُالعملُمنُجانبُشرائحُواسعةُمنُعربُالداخلُ.

وكانُهناكُنهجُداخلُالقيادةُالفلسطينيةُالمتنفذةُيسعىُإلىُدفعُعربُالداخلُإلىُالتصويتُلحزبُالعملُباعتبارهُأسهلُ
فيُالمفاوضاتُمنُالليكود ُ.وجرىُذلكُبصورةُواضحةُفيُدورةُاالنتخاباتُللكنيستُعامُُ،2229وبالتعاون ُمعُأسامةُ
البازُمستشارُالرئيسُالمصريُالمخلوعُحسنيُمباركُ.غيرُأنُالتيارُالوطنيُداخلُالخطُاألخضرُرفضُذلكُ،وجاءتُ
أوسلوُلتحفزُوتسرعُالجهودُإلعادةُبناءُوتنظيمُالحركةُالوطنيةُالفسطينيةُفيُالداخلُعبرُاجتراحُصيغةُسياسيةُفكريةُ
حديثةُتجمعُبين ُالمواطنةُالمتساويةُوالهويةُالقوميةُ،وهيُصيغةُجددتُطريقةُمجابهةُالعنصرية ُالصهيونيةُ.وتشكلتُ
هذه ُالحركة ُالوطنية ُالمتجددة ُالمشكلة ُمنُ :حركة ُأبناء ُالبلدُ ،والحركة ُالتقدميةُ ،وبقايا ُحركة ُاألرضُ ،واألوساط ُالتيُ
استقالتُمنُالحزبُالشيوعيُألسبابُقوميةُوديمقراطيةُكعزميُبشارةُورفاقهُ.
لقد ُأدى ُهذا ُالتطور ُالسياسي ُالنوعي-التنظيمي ُإلى ُدفع ُالقوى ُالسياسية ُاألخرى ُالقائمة ُإلى ُالتنافس ُمع ُالتيار ُالقوميُ
الجديدُ(التجمع)ُماُأعادُالحيويةُوالعافيةُإلىُالحياةُالسياسيةُعندُعربُالداخلُ.
اُكبيراُ،ومنُ
وعشيةُاالنتفاضةُالثانيةُكانتُعمليةُإعادةُتنظيمُوتحريكُالحياةُالسياسيةُلدىُعربُالداخلُقدُقطعتُشوطً ً
هناُجاءتُالهبةُالشعبيةُالعارمةُداخلُالخطُاألخضرُوالذيُمهدُلهاُاإلضرابُالعامُالذيُأعلنتهُلجنةُالمتابعةُلشؤونُ
المواطنينُالعربُفيُاألولُمنُتشرينُاألولُ/أكتوبرُعامُُ،9000ولتستمرُالهبةُلعدةُأيامُمشكلةُبذلكُأطولُهبةُشعبيةُ
ُوأكثرهاُشموليةُفيُتاريخُعربُالداخلُ.
ُ
لماذاُهذاُاإلهمالُأوُاإلغفالُلدورُعربُالداخل؟ُ
السببُاألول ُ:هوُتمركزُالعقلُالفلسطينيُفيُمشروعُالدولةُفيُالضفةُوالقطاعُ،والذيُبدأُكمشروعُمرحليُثمُماُلبثُأنُ
اضيُواالستعدادُللمساومةُعلىُحقُالالجئينُ،
ُ
ُبمسخهُتماماُعبرُتذويتُتبادلُاألر
عُحلُنهائيُ،انتهاء
تحولُإلىُمشرو
ً
ً
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تحتُتأثيرُأكثرُمنُعشرينُسنةُمنُنهجُالتسويةُوالمفاوضاتُالكارثيةُوتفكيكُالقضيةُالفسطينيةُإلىُعشراتُالملفاتُ،
بينماُملفُعربُالداخلُأسقطُتماماُفيُأيُمحادثاتُبينُفريقُأوسلوُواسرائيلُُ.
ً

ردا ُعلى ُالمجازر ُالتيُ
وعبر ُأصحاب ُهذا ُالنهج ُعن ُعدم ُرضاهم ُمن ُالهبة ُالشعبية ُالتي ُاجتاحت ُأراضي ُعام ًُ ُ 84

ُوتعبير ُعن ُغضب ُتراكم ُعبر ُعقود ُمن ُالتمييزُ
ًا
ارتكبتها ُإسرائيل ُبحق ُالفلسطينين ُفي ُاألراضي ُالمحتلة ُعام ُ،72

العنصريُونهبُاألرض ُ.وأعلنُأحدُقادةُالسلطة ُالفلسطينيةُأثناءُالهبةُالشعبيةُفي ُصحيفةُ"يديعوتُأحرونوت" ُبشكلُ
الُ
واضحُعنُعدمُرضاهُعنُهذهُالهبةُ،وقالُآخرونُ:إنُهذهُالهبةُ"خربت"ُعلىُدورهمُفيُالمفاوضاتُ،ألنهاُأحدثتُتآك ً
اُكبيراُفيُقواعدُحزبُالعملُبينُالعربُلمسؤوليتهُعنُقتلُُ 21عر ًبياُوجرحُالمئاتُ.وكان ُحزبُالعملُبالنسبةُ
إضافي
ً
ً

لسلطةُأوسلوُمطلوباُأكثرُمنُاألح ازبُاألخرىُكقوةُسالمُمزعومةُ.
ً

اتيجيا ُ .ولوال ُضغوط ُعرب ُالداخل ُوقواهمُ
إذنُ ،إن ُنظرة ُهذه ُالقيادة ُإلى ُعرب ُُ 84هي ُأنهم ُعبء ُوليس
ً
ُرصيدا ُإستر ً

ائيلُرسمياُكدولةُيهوديةُ،فهذاُاالعترافُيوجهُضربةُلحقوقهمُ
السياسيةُعلىُالسلطةُالفلسطينيةُلربماُجرىُاالعترافُبإسر
ً
ولحقوقُأقربائهمُمنُالالجئينُ.

ُومعنوياُ
ُوسياسيا
ُوثقافيا
ُماديا
ً
ً
ً
ُدعما ً
السبب ُالثانيُ :عجز ُالقيادات ُالفلسطينية ُعن ُاجتراح ُصيغة ُتعاونية ُخالقة ُتتضمن ً
لوجودهمُ،واألهمُلتطورهمُفيُكافةُمجاالتُالحياةُنحوُتبلورهمُكمجموعةُقوميةُمتماسكةُفيُوجهُسياساتُالتفتيتُالتيُ

ال ُإن ُالسلطة ُالفلسطينية ُأو ُالفريق ُالمفاوض ُأثار ُقضيةُ
ُيوما ُمث ً
تعتمدها ُإسرائيل ُتجاههم ُمنذ ُعام ُُ .2284لم ُنسمع ً

اُبياناُ
المالحقاتُالسياسيةُأوُهدمُالبيوتُأوُمصادرةُاألرضُ،علىُطاولةُالمفاوضاتُأوُفيُالمحافلُالدوليةُأوُأصدرو ً

رسمياُضدُكلُإجراءُإسرائيليُضدهمُ،وكأنُهذاُالجزءُالُيمتُبصلةُإلىُالشعبُالفلسطينيُ.ففيُحينُأنُإسرائيلُالُ
ً
تسكت ُعلى ُأي ُمس ُبأي ُيهودي ُيحمل ُمواطنة ُدولته ُ(غير ُدولة ُإسرائيل) ُفي ُأي ُبقعة ُفي ُالعالمُ ،بل ُتقيم ُالدنيا ُوالُ
تقعدهاُ،والُأحدُيثيرُالسؤالُحولُتدخلهاُفيُالشؤونُالداخليةُلهذهُالدولةُأوُتلكُ.
السبب ُالثالثُ :خوف ُبعض ُاألوساط ُالفلسطينيةُ ،وغير ُالرسميةُمن ُتوفير ُذريعة ُللدولة ُالعبرية ُللتحريض ُعلى ُالعربُ،
ُدائما ُالقيام ُواختيار ُطرائق ُالدعم ُبما ُيتالءم ُمع ُخصوصية ُهذا ُالجزء ُمن ُشعبناُ ،ودون ُأن ُيوفر ُذريعةُ
ولكن ُيمكن ً

اُأوُقضائياُوتحميلهُفوقُطاقتهُ.
لمالحقتهُأمني
ً
ً

ربماُحتىُفترةُقريبةُخلتُ،كانُيمك نُتفهمُهذاُالخوفُأوُالحرصُعلىُخصوصيةُعربُالداخلُ،ولكنُالتطوراتُاتآخذةُ

فيُالتشكلُوالتيُتحملُفيُطياتهاُآفاقًاُجديدةُللتفاعلُبينُجميعُتجمعاتُالشعبُالفلسطينيُوبصورةُسلميةُ،التيُتتحركُ
اُعليناُجميعاُتحويلُهذاُالتطورُالموضوعيُإلىُ
ام
ً
غماُعنُالقياداتُالرسميةُدونُتخطيطُمنُأيُفصيلُكان؛ُيصبحُلز ً
ر ً

مبادراتُمنظمةُتهيسُللمرحلةُالقادمةُ،التيُعلىُماُيبدوُأنناُسنراهاُفيُاألمدُالمتوسطُتحتُسقفُواحدُوشعارُكفاحيُ

موحدُوهوُإسقاطُنظامُاألبارتهايدُاإلسرائيليُوالتمهيدُلخياراتُحلولُديمقراطيةُإنسانيةُأكثرُعدالةُمنُحلُالدولتينُ.
إنُأدواتُهذهُالمبادراتُوبنيةُهذهُاألدواتُالُبدُأنُتكونُبنيةُديمقراطيةُوتطرحُرؤيةُإنسانيةُلحلُالصراعُ.
ُ
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أما ُكيفية ُتوزيع ُالعملُ :فيقوم ُكل ُتجمع ُبنضاله ُفي ُميدانهُ :ففي ُالضفة ُوالقطاع ُيمارس ُالنضال ُضد ُاالحتاللُ
واالستيطان؛ُوفيُمخيماتُاللجوءُيقومُالفلسطينيونُبإعادةُتنظيمُأنفسهمُواالستعدادُالستئنافُالتوجهُنحوُالحدودُبأعدادُ
كبيرة ُوالتهيئة ُلمرحلة ُقادمة ُتكون ُمناسبة ُللبدء ُفي ُالعبور ُ .وفي ُداخل ُالخط ُاألخضرُ ،يطور ُالفلسطينيون ُنضالهم ُمنُ
أجلُبناءُمؤسساتهمُالتمثيليةُوالمهنيةُوتطويرُإستراتيجيةُالنضالُالشعبيُبالتعاونُمعُالقوىُاليهوديةُالديمقراطيةُالمعاديةُ
لالحتاللُوللعنصريةُالصهيوينةُبغضُالنظرُعنُقلةُعددهاُوحجمُتأثيرهاُفيُالمراحلُاألولىُ،بلُيجبُأنُيسعىُالتيارُ
اُفعلياُمنُبنيتهُالقياديةُ.
القوميُالديمقراطيُإلىُدمجُالجماعاتُواألفرادُاليهودُفيُهذاُالنضالُوأنُيصبحواُجزًء ً

وبخصوصُمئاتُآالفُالفلسطينيينُفيُالدولُالغربيةُوبشكلُخاصُفيُالوالياتُالمتحدةُاألميركيةُ،الُبدُأنُيعادُتحديدُ
دورهم ُومساهمتهم ُفي ُالنضال ُالوطني ُوالديمقراطيُ ،فليس ُالهدف ُالحفاظ ُعلى ُهويتهم ُوثقافتهم ُونجاحهم ُالتعليميُ

واالقتصادي ُفقطُ ،بل ُفي ُكيفية ُتحولهم ُإلى ُقوة ُمؤثرة ُعلى ُالرأي ُالعام ُالغربي ُواستقطاب ُالمزيد ُمن ُالمؤيدين ُللنضالُ
الفلسطينيُوالمساهمةُفيُحملةُتعريةُالطابعُالعنصريُوالكولونياليُلدولةُاالحتاللُ.
ُ
ىُ،منُهيُالقوىُ أوُالشرائحُالقادرةُعلىُقيادةُالمرحلةُالمتوقعة؟ُهلُبعدُالمصالحةُيوجدُأفقُ
ُ
يبقىُالسؤالُاألهمُمرةُأخر
ال ُهذا ُالنظام ُالسياسي ُالقائم ُقادر ُعلىُ
لتوحيد ُالجسم ُالفلسطيني ُحول ُبرنامج ُإلستراتيجية ُسياسية ُوكفاحيةُ ،وهل ُأص ًُ
االضطالعُبالمهمة؟ُهلُينتظرُالراغبونُفيُالتغييرُلحينُوصولُالمصالحةُإلىُبر ُاألمانُ،والتيُمصيرهاُغيرُواضحُ،
المدروسُمعُالقوىُالشابةُالراغبةُفيُاالضطالعُبدورُقياديُ
ُ
أمُيواصلونُنشاطهمُالفكريُوالعمليُعبرُالتواصلُالفعليُو
للخروجُمنُهذهُالحالة؟ُ.
ربماُفيُظلُصعوبةُخروجُالجسمُالفلسطينيُمنُحالتهُالراهنةُبالسرعةُالمطلوبةُ،فإنهُالُبديلُعنُاستمرارُالحراكُالذيُ
يقومُبهُالشبابُإلىُجانبُأوساطُمنُالنشطاءُالوطنيينُالذينُنجحواُفيُالخروجُمنُأسرُالتفكيرُالقديمُوينخرطونُاتآنُ
ُقدما ُفيُ
في ُصياغة ُالرؤى ُواتآلياتُ .وينتظر ُمن ُهذا ُالحراك ُأال ُيكف ُعن ُالضغط ُعلى ُحركتي ُفتح ُوحماس ُللمضي ً
إنجاز ُالمصالحةُ ،التي ُهدفها ُليس ُإدارة ُاالنقسام ُأو ُاالقتسام ُأو ُخدمة ُالمفاوضاتُ ،بل ُإعادة ُبناء ُالمشروع ُالوطنيُ

الفلسطينيُ.
إن ُمساري ُالعمل ُ يجب ُأن ُيتلخصا ُفي ُتطوير ُالحراك ُالوطني ُالسياسي ُالشعبي ُالفكري ُالمستقل ُعن ُالنظام ُالسياسيُ
الفلسطينيُالرسميُ،إضافةُإلىُالضغطُعلىُطرفيُاالنقسامُإلنجازُالمصالحةُوأهدافهاُالوطنيةُ.
الُيجوزُاالعتمادُفقطُعلىُماُيمكنُأنُيقوم ُبهُطرفاُاالنقسام ُ،بلُعلىُالمبادرة ُالمستقلةُوالتشبيكُمعُاألفرادُواألطرُ
والجماعاتُالرافضةُللواقعُالقائمُ،والتشبيكُمعُقوىُالتضامنُالعالميةُالناشطةُفيُحملةُنزعُالشرعيةُعنُسياساتُإسرائيلُ
أيضاُعبرُالتعاونُمعُأوساطُمتمردةُعلىُسياساتُفصائلهاُالتيُدخلتُمنذُفترةُحالةُمنُالجهودُ
ونظامهاُالعنصريُ،و ً

ٍ
ٍ
ُعلىُقدم ُوساقُ،وانُبوتائرُمتواضعةُ،ولكنهاُ
اُمنُهذاُالعملُجار
اُكبير
والتوقف ُعنُالتطورُ.وجميعناُيعرف ُأن ُجزًء
ً

واعدةُمرشحةُلالزديادُ.
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ُ
الدكتورُمحمدُغزالُ
محاضرُفيُجامعةُالنجاحُالوطنيةُ
ُ
تقديمُ
ُ
اُشبابياُمنُحيثُأعمارُالناسُ،يمكنُالجزمُبسهولةُإنُنسبةُعاليةُ
ًُ
ًُ
فيُالمجتمعُالفلسطينيُالذيُيمتازُبكونهُمجتمع
منُأفرادهُعاشتُالجزءُاألكبرُمنُحياتهاُوهيُتسمعُكلماتُومرادفاتُالسالمُوالتفاوضُوالمفاوضاتُ.هذهُالتعبيراتُ

المتكررةُليلُنهارُالتيُكبرُعليهاُالصغيرُ وفنيُعليهاُالكبيرُ،صبغتُحياتناُحتىُأصبحتُ"ُالحياةُمفاوضات"ُ،ماُ
يستدعي ُبالمقابل ُأن ُيكون ُجمودها ُأو ُانقطاعها ُموتا ُ .و ُبعد ُسنواتُطويلة ُمن ُحرث ُالبحر ُوزرع ُالهواءُ ،أصبحُ
واضحاُلكلُذيُعينينُ ،ولمنُألقىُالسمعُوهوُشهيدُ ،أنُالعمليةُالتفاوضيةُليستُسوىُمضغُللفراغُ،وقتلُللذاتُ
علىُالمستوىُالفلسطينيُوالعربيُ،وزيادةُفيُتثبيتُاألمرُالواقعُومراكمةُالقوةُعلىُمستوىُالمحتلُاإلسرائيليُ.هذاُ
األمرُدفعُبالكثيرينُللمطالبةُرسمياُبإعالنُوفاةُهذهُالعمليةُالعبثيةُوهذاُالنهجُالعدميُ.إالُأنُأصحابُمنهجُ"الحياةُ
مفاوضات"ُ الُيرونُبديالُعنُحياتهمُ،وهمُحتىُحينُيضطرونُلالعترافُبموتُهذهُالعمليةُالسلمية ُوالتفاوضيةُ،
ويرونُعالماتُالموتُالُلبسُفيهاُوالُغموضُ،فإنهمُُ -فيُهذاُالموضوعُعلىُاألخصُ -يؤمنون ُبإمكانيةُالحياةُ
بعدُالموتُ.
ورغمُأنُالمنطقُالسليمُيستدعيُإحصاء ُ البدائلُالممكنةُلكلُسياسةُأوُعملُ،بغضُالنظرُعنُإمكانيةُنجاحُهذهُ
السياسةُأوُفشلها ُ.فكيفُوقدُظهرُجلياُفشلُهذهُالسياسةُوعبثيةُاالستمرارُفيهاُ،وكيفُوقدُبحتُحناجرُالكثيرينُ
وهمُيحذرونُمنُاالستمرارُفيُطريقُالضياع؟ُ حينهاُيصبحُالبحثُعنُالبدائلُالمناسبةُودراستهاُأكثرُوجوباُوأعظمُ
أهميةُ.
منُهناُجاءتُهذهُالورقةُبعنوانُ" وقفُالمفاوضاتُوالخياراتُالبديلة"ُ،لتقدمُفيُاليومُالدراسيُالمنعقدُفيُمدينةُرامُ
اهللُتحتُعنوانُ"" المستجداتُالداعمةُلبناءُإستراتيجيةُفلسطينيةُقادرةُعلىُتحقيقُاألهدافُالفلسطينية"ُُ.
والُيسعنيُفيُهذاُالمجال ُ إالُأنُأتقدمُبجزيلُالشكرُ،للمركزُالفلسطينيُألبحاثُالسياساتُوالدراساتُاإلستراتيجيةُ
فيُرامُاهللُ،القائمُعلىُهذاُاليومُالدراسيُ،الختيارهمُليُلكتابةُهذاُالموضوعُ،راجياُأنُأكونُقدُوفيتهُحقه.
- 1عمليةُالسالمُوالمفاوضاتُ

161

انطلقتُعمليةُالسالمُاإلسرائيليةُالعربيةُبشكلُرسميُوعلنيُفيُمدريدُاإلسبانيةُمنذُعشرينُسنةُ،ومنذُانطالقهاُعامُ
 ُ 1771وهيُتحملُبذورُفشلهاُالذيُأكدهُتواليُاأليامُوالسنين ُ.لقدُكتبُالكثيرونُيومهاُعنُهذهُالعمليةُ،وسياسةُ
التفاوض ُالتي ُنشأت ُعنهاُ ،وعن ُعوامل ُفشلهاُ ،ونتائجها ُالكارثية ُعلى ُالشعب ُالفلسطيني ُوقضيتهُ ،ولكن ُ– ُكماُ
يقالُ-لقدُأسمعتُلوُناديتُحياُُ.
ُ تضمنت ُعملية ُالسالم ُمنذ ُانطالقتها ُكل ُعوامل ُالفشل ُالتي ُأوصلتها ُالى ُأن ُتصبح ُكارثةُ ،كما ُوصفها ُمحمودُ
عباسُأحدُروادهاُاألوائلُعندُتوقيعهُاتفاقُأوسلوُحينُقال"ُ:إنُاتفاقُأوسلوُسيؤديُبناُإلىُدولةُأوُإلىُكارثة"ُ.والُ
بأسُمنُال تذكيرُبأهمُهذهُالعواملُ،خاصةُأنهاُماُزالتُتتكررُوتتأكدُيوماُبعدُيومُ،وماُزلناُنلدغُمنُجحرهاُمراتُ
ومراتُدونُتدبرُأوُاتعاظُأوُاعتبارُ.
 .1بدأتُالعمليةُالسلميةُإثرُانتصارُالوالياتُالمتحدةُفيُحربهاُضدُالعراقُ،التيُانتهتُبضعفُعربيُعامُ
وكبيرُ ،في ُنفس ُالوقت ُكان ُاالتحا د ُالسوفياتي ُقد ُسقط ُوسقطت ُمعه ُالمنظومة ُاالشتراكيةُ ،ما ُأعطىُ
انطباعا ُبأنُالوالياتُالمتحدةُقدُأصبحتُالقوةُالوحيدةُالتيُتحكمُاألرضُ،وبأنها ُالقطب ُالوحيد ُفيُهذاُ
العالم ُ .وشعر ُالكثيرون ُباستحالة ُالوقوف ُأمام ُسيطرة ُالعصر ُاألميركي ُالجديدُ ،وأنه ُال ُبد ُمن ُمطاوعتهُ
وااللتزامُبأوامرهُواستشعارُرغباتهُوتنفيذهاُحتىُقبلُأنُيطلبهاُ،وبهذاُبدأتُالمفاوضاتُبينُطرفُمهزومُ
وطرفُمنتصرُ،وفيُهذهُالحالةُخرجُالموضوعُعنُصفةُالمفاوضاتُإلىُصفةُاإلمالءاتُ.
 .2دخلت ُمنظمة ُالتحرير ُالعملية ُالسلمية ُوهي ُفي ُأضعف ُأحوالهاُ ،بعد ُأن ُتم ُتشتيتها ُواخراجها ُمن ُلبنانُ،
وفقدتُكثيراُمنُأسبابُقوتها؛ُنتيجةُللسياساتُالجاهلةُوالبلهاءُالتيُمارستهاُخاللُسنواتُطويلةُسابقةُ.
ولهذاُفقدُكانتُالمنظمةُتسارعُلعملُأيُشيءُيضمنُركوبهاُفيُقاطرةُالسالمُالمنطلقةُ،بعدُأنُخيلُإليهاُ
أنهاُالقاطرةُالوحيدةُالمتبقيةُ،وبعدُأنُرأتُأنُاالمورُتسيرُفيُاتجاهُتجاهلهاُواستثنائهاُ.
 .3انقسام ُمسار ُالطرف ُالعربي ُالمشارك ُفي ُمفاوضات ُمدريد ُإلى ُمسارات ُمتعددة ُغير ُمرتبطةُ ،ما ُمكُنُ
الخصمُمنُاللعبُبكلُاألطرافُ،واستغاللُذلكُلالستفادةُمنُكلُالفرصُلضمانُانتصارهُفيُهذهُالعمليةُ.
وأكدُالكثيرونُمنُالساسةُاإلسرائيليينُأنُمن هجُتفتيتُالخصمُوتعددُالمساراتُكانُأحدُأركانُاإلستراتيجيةُ
اإلسرائيليةُالتفاوضيةُ.
 .4دخلُالفلسطينيونُأنفسهمُالمفاوضاتُبصفُمنقسمُحولهاُ،وبالُمرجعيةُمحددةُيمكنُالرجوعُإليهاُلحصرُ
اإليجابيات ُوالسلبيات ُواإلنجازات ُواإلخفاقاتُ .ولم ُيحدث ُفي ُيوم ُمن ُاأليام ُأن ُاستغل ُوالة ُاألمر ُهذاُ
االختالف ُلزيادة ُأوراق ُقوتهمُ ،بل ُكان ُجل ُعملهم ُقائما ُعلى ُالقضاء ُعلى ُوجهات ُالنظر ُاألخرىُ
وأصحابهاُ،ماُأضعفُالجميعُوأضعفُالقضيةُبرمتهاُ.
 .1استخدمت ُإسرائيل ُالمفاوضات ُكآلية ُوأداة ُمن ُأدوات ُالصراع ُلتحقيق ُأهدافها ُالعلياُ ،بينما ُاعتبرها ُالعربُ
هدفا ُبحد ُذاتهُ .ولقد ُمثل ُالرأي ُاإلسرائيلي ُما ُكتبه ُ"يوشاهيو ُليبونيتز" ُعام ُُ 1717في ُمذكرته ُللحكومةُ
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اإلسرائيليةُحينُأكدُأنُ"ُالسالمُمعُالفلسطينيينُليسُهدفاُوانماُوسيلةُإلنقاذُإسرائيلُ،إنناُباختيارناُطريقُ
السالمُنسعىُلتحقيقُأهدافناُبطريقةُأخرى"ُ .أماُشلوموُغازيت ُرئيسُاالستخباراتُاإلسرائيليةُفيقول ُعامُ
 "ُ:1773إنناُسنرتديُقناعُالسالمُألجلُمصلحةُإسرائيلُوسوفُنعملُوفقُإستراتيجيةُجديدةُوناجحة"ُ.إنهُ
السالمُالذيُتحرسهُالطائراتُوالقوةُاإلسرائيليةُوهوُسالمُالمقبرةُألعداءُإسرائيلُكماُأسماهُمناحيمُبيغنُفيُ
كتابهُ"التمرد"ُ.
 .9عدمُجدوىُالمنهجُالتفا ُوضيُالمعتمدُمنُقبلُالطرفُالفلسطينيُومحدوديةُفعاليتهُ،كماُيقررُأحمدُقريعُ
فيُمقالهُبعنوانُ"ُ :إعادةُإنتاجُعمليةُالسالمُ"ُ،حتىُأطلقُعليهُاسمُ"المنهجُالتجريبيُالفاشل" ُ.ولقدُزادُ
من ُعوامل ُفشل ُهذا ُالمنهج ُعدم ُوضع ُأي ُبدائل ُله ُفي ُحال ُفشلهُ،وهو ُاألمر ُالذيُما ُزال ُقائما ُحتىُ
اتآنُ.وماُيزالُرئيسُالسلطةُيصرحُبأنُالُبديلُعنُالتفاوضُإالُالتفاوضُ.
 .9تجريدُالفلسطينيينُمنُأوراقُقوتهمُكشرطُللبدءُفيُ المفاوضاتُ،فيُحينُكانُالخصمُيراكمُقوتهُيوماُبعدُ
يومُ،ولقدُأدىُهذاُاألمرُُ-وكماُيقولُقريعُنفسهُفيُذاتُالمقالُ–ُإلىُعدمُالتزامُالطرفُالقويُ(إسرائيل)ُ
بهذهُاالتفاقياتُوعدمُاحترامها؛ُألنهاُتملكُالقوةُللقبولُوالرفضُ،بينماُالطرفُاتآخرُالُيملكُشيئاُ.
 .1إعادة ُتكرار ُالمفاوضات ُمن ُنقطة ُالصفر ُأو ُمن ُالنقطة ُالتي ُيحددها ُالطرف ُاإلسرائيلي ُمع ُتشكيل ُكلُ
حكومةُإسرائيليةُجديدةُ،فمنذُمدريدُتفاوضُالفلسطينيونُمعُثمانيُحكوماتُإسرائيليةُمتعاقبةُ،شرعتُكلُ
واحدةُللبدءُمنُنقطةُالصفرُ،أوُألغتُتفاهماتُسابقةُوأحياناُفتحتُملفاتُجديدة.
 .7مثلتُالحاضنةُالدوليةُلعمليةُالسالمُ(الوالياتُالمتحدةُخاصة)ُ عقبةُأمامُالوصولُإلىُنتائجُوحلولُ،بدلُ
أنُتكونُعامالُمساعداُللحلُ،وفيُظلُاالنكفاءُوالتبعيةُاألوروبيةُ،استفردُاألميركانُباإلشرافُعلىُهذهُ
المفاوضاتُ،فكانواُأحياناُأكثرُتشدداُمنُاإلسرائيليينُ،ماُأوصلُالقضيةُإلىُاالعتمادُعلىُوسيطُمنحازُ
وغيرُنزيه.
 .13النهجُالتفاوضيُكانُيتآكلُمعُكلُانتهاكُقامتُبهُإسرائيلُلتغييرُالوقائعُعلىُاألرضُ،سواءُفيُقضاياُ
االستيطانُأوُاألمنُأوُغيرها ُ.ولمُيكنُالطرفُالفلسطينيُليستطيعُأنُيفعلُشيئاُسوىُالخضوعُللمطالبُ
اإلسرائيليةُ،ماُجعلهُفيُكثيرُمنُاألحيانُيبدوُأمامُشعبهُكأنهُجزءُمنُاالحتاللُ،وليسُجزءاُمنُالشعبُ،
كماُيتجلىُاألمرُفيُموضوعُالتنسيقُاألمنيُ،ومطاردةُالمجاهدين.
 .11العيوب ُ الكثيرة ُالتي ُتميز ُبها ُالمفاوضون ُمن ُالجهل ُواألنانية ُوتقديم ُالمصالح ُالشخصية ُوبيع ُالمصالحُ
الوطنيةُ،واستخدامُالكذبُوالخداعُفيُمواجهةُشعبهمُ،بينماُالشعورُبالنقصُأمامُخصمهمُ.ويكفيُقراءةُماُ
كتبه ُبيريس ُنفسه ُعن ُالمفاوض ُالفلسطيني ُلكي ُيظهر ُلنا ُعظم ُالمصيبة ُالتي ُألمت ُبشعبنا ُنتيجة ُوجودُ
هؤالء ُالمفاوضينُ ،وحتى ُعندما ُكان ُيفتضح ُبعض ُجوانب ُفشلهم ُوجهلهم ُلم ُيحدث ُيوما ُأن ُاستبدلواُ
بآخرينُ،حتى ُأصبحُالمواطن ُالعاديُيشعر ُأنُهؤالءُمفروضونُعلىُالجميعُالعتبارات ُليسُلهاُعالقةُ
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بالوطنُوالُمصالحهُ.فيُالوقتُالذيُتحددُفيه ُأبجدياتُالتفاوضُضرورةُأن ُالُيكون ُالمفاوضُمعروفاُ
بتفاصيله ُالفكرية ُوالسلوكية ُللخصمُ ،فإن ُمفاوضينا ُأصبحوا ُمعروفين ُحتى ُلمن ُال ُيريد ُأن ُيعرفهم ُبعدُ
عشرينُسنةُمنُالبطوالتُالفاشلةُوالتجاربُالقاتلةُ.
ائيليُ،أدتُإلىُزيادةُ
ُ
 .12ارتطامُمشروعُالمفاوضاتُبتغيراتُاجتماعيةُوسياسيةُواقتصاديةُعلىُالجانبُاإلسر
انحيازهُللتطرفُوالتشددُمنُجهةُ،وانحسارُقوىُاليسارُوالوسطُفيهُ،رغمُاتفاقُالطرفينُعلىُعدمُإعطاءُ
الفلسطينيينُشيئاُيذكر ُ.فيُالوقتُالذيُرفعُهذاُالتشددُمنُدرجةُتصلبُالطرفُاإلسرائيليُ،فإنُالجانبُ
الفلسطينيُتعاملُمعُقوىُالتشددُفيُمجتمعهُبطريقةُإقصائيةُاجتثاثية ُلمُتزدُالكلُالفلسطينيُإال ُضعفاُ
علىُضعفُ.
وهكذاُكانُالُبدُلهذاُالغرسُالمعوجُالفاشلُأنُيثمرُحتميةُالهزيمةُالماحقةُللفلسطينيينُكماُسماها ُميرونُبنفنيستيُ
في ُتقييمه ُالتفاق ُأوسلوُ ،في ُمقاله ُبصحيفة ُهآريتس ُحين ُقالُ "ُ :إن ُاالنتصار ُاإلسرائيلي ُكان ُمطلقا ُوان ُالهزيمةُ
الفلسطينيةُكانتُماحقة" ُ.واحتاجُاألمرُإلىُعشرينُسنةُليخرجُعليناُأحدُأقطابُهذهُالمفاوضاتُالعقيمةُأحمدُقريعُ
بمقالهُ"إعادةُإنتاجُعمليةُالسالم"ُليعلنُأنُ" هاُنحنُواإلسرائيليونُنصلُإلىُنهايةُالطريقُالمغلقُ،وكأنُسلسلةُالُ
نهايةُلهاُمنُالمفاوضاتُ،وتراثُاُكبيراُمنُأ ُوراقُالعملُواالتفاقيات والمبادراتُوالتفاهماتُ،قدُذهبتُجميعهاُأدراجُ
الرياح" ُ.ومنُالمهمُهناُالتوضيحُأنُالفشلُفيُالمفاوضاتُاإلسرائيليةُالفلسطينيةُكانُبمنطقُالعلمُوالتاريخُوالسياسةُ
حتميةُالزمةُبعدُكلُماُذكرناهُمنُسلبياتُوأخطاءُ،بلُوجرائمُارتكبهاُصانعُالقرارُوالمفاوضُالفلسطينيُُ.
ُ
- 2البدائلُالمطروحةُوالمقترحة
ليسُأصعبُمنُبيعُالشيءُلمن ُالُيشعرُبالحاجة ُإليهُ،والُيريدُأنُيشتريهُ،وليسُأصعبُمنُطرح ُالبدائلُلمنُ
يرفضها ُقبل ُأنُيسمعُبهاُألنهُمقتنعُبماُهوُفيهُ،وعندماُيصبحُالعنادُواإلنكارُوالرفضُهوُسالحُالفاشلينُ،فماُ
الذي ُيستطيع ُالدارسون ُتقديمه ُسوى ُالتحذير ُوتوالي ُالتنبيه؟ُ .قد ُيكون ُكالمنا ُصيحة ُفي ُوادُ ،ولكن ُالدرك ُالذيُ
أوصلناُإليهُالمفاوضونُيقتضيُمناُأنُنصر ُفيُوجوههمُ"أنُكفواُوارفعواُأيديكمُعنُهذاُالشعبُوعنُقضيته"ُ.
وقبل ُالحديث ُعن ُالبدائلُ ،ال ُبد ُمن ُالتأكيد ُبأن ُالسلطة ُالفلسطينية ُوان ُطرحت ُإعالميا ُبعض ُالكلمات ُالمتعلقةُ
بالبدائلُ ،إال ُأن ُقلبها ُوهواها ُما ُزال ُمع ُالمفاوضاتُ ،والمفاوضات ُفقطُ ،وليس ُأدل ُعلى ُذلك ُمن ُسرعة ُاستجابةُ
السلطةُألي ُمبادرة ُتتضمن ُالمفاوضاتُ ،ومنها ُالمبادرة ُالفرنسية ُاألخيرةُ ،حيث ُأثبتت ُموافقة ُالسلطة ُعلى ُالمبادرةُ
الفرنسية ُدون ُاستشارة ُالشعب ُالفلسطيني ُأو ُالفصائلُ ،أن ُالتسوية ُبالنسبة ُلها ُومهما ُنقلت ُفؤادها ُحولهاُ ،ستبقىُ
الخيارُاإلستراتيجيُالذيُالُتعرفُعنهُمحيصاُ،والحبُاألولُالذيُكلماُذكرُاسمهُأوُخطرتُذكرياتهُ،اهتزُكلُ
كيانهاُوسقطتُكلُتمنعاتهاُ.ويدلُعلىُذلكُأيضاُ ماُنشرهُكبيرُالمفاوضينُفيُأيارُالماضيُفيُوثيقتهُالتيُأعدهاُ
منُأجلُالذهابُالىُمجلسُاألمنُفيُتموز ُ/يوليوُالقادمُللتحضيرُللحصولُعلىُاعترافُالمجلسُبدولةُفلسطينُ،
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فهوُيرىُأنُالهدفُالنهائيُلهذهُالحركةُالتيُتسعىُلالعترافُبد ُولةُفلسطينُعلىُحدودُُ 1799وقبولهاُعضواُفيُ
األمم ُالمتحدة ُ" سيسهل ُعلى ُالقيادة ُالفلسطينية ُاتخاذ ُقرار ُباستئناف ُمفاوضات ُالوضع ُالنهائي ُوبشكل ُفوريُوحولُ
كافة ُالقضايا ُدون ُاستثناء"ُ .وحتى ُال ُيخطس ُأحد ُماُ ،وال ُيفهمُما ُيريد ُعريقات ُأن ُيقولهُ ،فإنه ُيعود ُللتأكيد ُالجازمُ
"التأكيد ُعلى ُموقفنا ُبأن ُخيارنا ُاألول ُهو ُاستئناف ُالمفاوضات ُواذا ُما ُتعذر ُذلك ُلرفض ُالحكومة ُاإلسرائيلية ُمبدأُ
الدولتين ُعلى ُحدود ُُ 1799يفتح ُخيار ُاألمم ُالمتحدة"ُ ،وبهذا ُالوضوح ُالجلي ُيكون ُعريقات ُقد ُألقى ُقفاز ُالتحديُ
والنصرُفيُوجهُالمسكينةُإسرائيلُوأرعبُأميركاُوالعالمُ،فيسدد ُلهمُالضربةُالقاضيةُقائال"ُ :إذاُكانُلدىُأميركاُأوُ
أعضاء ُاللجنة ُالرباعية ُخيار ُآخر ُفما ُهو؟؟" .وحتى ُالمصالحة ُالفلسطينية ُفهو ُيريدها ُ"سيفا ُفي ُيدنا ُعلى ُرقبةُ
الحكومة ُاإلسرائيلية ُوليست ُسيفا ُبيد ُنتنياهو ُعلى ُرقبتنا" ُ ،يحصل ُمن ُخاللها ُأبو ُمازن ُعلى ُفرصة ُللتفاوض ُمنُ
جديدُُ.
وبعد ُالتأكيد ُعلى ُمنهجية ُالسلطة ُالمذكورة ُأعالهُ ،والمقتصرة ُعلى ُالمفاوضات ُأوال ُوآخراُ ،فال ُبأس ُمن ُاستعراضُ
الحديثُعنُالبدائلُالوهميةُوالحقيقيةُالمتعلقةُبقضيتناُومستقبلهاُ،فالُبدُبدايةُمنُالتفريقُبينُالبدائلُالحقيقيةُالقائمةُ
على ُالدراسة ُالوافية ُوالفهم ُالمتقن ُم ن ُجهةُ ،والبدائل ُاإلعالنية ُالوهمية ُالموسمية ُالتي ُتلقى ُكما ُيلقى ُالكالم ُعلىُ
عواهنه ُ فارغُالمضمونُميتُالمعانيُمنُجهةُأخرىُ،ولخأسفُالشديدُماُزلناُكشعبُوقضية ُوسياساتُ،نفتقدُالنوعُ
األولُمنُالبدائلُونتمسكُبالنوعُالثانيُالذيُالُيكلفناُأكثرُمنُشحذُاأللسنةُوسنُالكالمُومحاربةُطواحينُالهواءُ.
ُ
ُأ  -البدائلُالفاشلةُ
ُ تشملُالبدائلُالتيُيطلقهاُأحياناُأبطالُالمفاوضاتُ،سواءُكانتُسبعةُكماُأعلنُعنهاُذاتُمرةُأوُأكثرُمنُذلكُأوُ
أقلُ،وذلكُمنُبابُالتدليسُعلىُشعبهمُواظهارُأنهمُيبذلونُجهدهمُويجتهدونُفيُدراسةُخياراتهمُ.وأحياناُيلقونهاُ
من ُباب ُتنفيس ُالجماهير ُحين ُيزداد ُاالحتقان ُويتسع ُالخرق ُويتجلى ُالفشلُ ،وأحيانا ُأخرى ُمن ُباب ُالمسرحياتُ
الممجوجةُفيُتحديُالمحتلُ،فتظهرُأقربُإلىُحردُاألزواجُمنهُإلىُتهديدُاألقرانُ.ويمكنُحصرُمجموعةُمنُهذهُ
البدائلُالفاشلةُفيُاألسطرُاتآتيةُ:
 .1خيارُالبديلُالواحدُ:وهوُكلُخيارُيعتمدُعلىُطرحُبديلُواحدُفقطُوالغاءُكلُالبدائلُاألخرىُ،وهوُالمنهجُ
الذيُتسيرُعيهُالسلطةُخاصةُفيُعهدُأبوُمازنُ،فالمفاوضاتُفقطُهيُالخيارُالوحيدُويجبُحرقُكلُ
الخياراتُاألخرىُ،واالنتفاضةُبالتاليُ"خربتُبيتنا"ُ كماُأعلنُالرئيسُالفلسطينيُفيُأكثرُمنُخطابُولقاءُ،
وهو ُلن ُيسمحُألي ُأسلوب ُفي ُالعمل ُغير ُأسلوب ُالتفاوض ُوالتفاوض ُفقطُ .وعلى ُالمستوى ُالعربي ُنجدُ
نفسُعقليةُالفشلُهذهُ،فالمبادرةُالعربيةُهيُخيارُالعربُالوحيدُوالُيجوزُالتفكيرُفيُغيرهاُمنُالخياراتُ،
وهناك ُآخرون ُغير ُالسلطة ُيطرحون ُاألفكار ُاألحادية ُويلغون ُغيرها ُمن ُالبدائلُ ،كمن ُيعلن ُأن ُالبديلُ
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األمثل ُهي ُاالنتفاضة ُالشعبية ُفقطُ ،أو ُالكفاح ُالمسلح ُفقطُ ،أو ُالعمليات ُاالستشهادية ُفقطُ ،أو ُالمقاومةُ
السلميةُفقطُ،وغيرُذلكُكثير.
ُإنُمنهجُالع املُالواحدُفقطُمعُإلغاءُالعواملُاألخرىُهوُمنهجُطفوليُ،يعبرُعنُالجهلُوالعاطفيةُوقصرُالنظرُ،
وقدُكانُسائداُفيُتفسيرُالتطورُاالجتماعيُفيُأوروباُفيُبداياتُومنتصفُعصورُالنهضةُ،ثمُتمُتجاوزهُبتطورُ
العلمُوتوسعُاتآفاقُُ.
 .2خيارُالتفاوضُبديالُعنُالتفاوض ُ:وهوُالبديلُاألكثرُحظاُواألفضلُتمثيالُلعقليةُالمفاوضينُ،الذيُيبدعُ
الرئيسُالفلسطينيُفيُشرحهُووصفهُحينُيعلنُأنُالُبديلُعنُالمفاوضاتُإالُالمفاوضاتُ.أيُالُبديلُ
عن ُالفشل ُإال ُالفشلُ ،وحين ُيصر ُعلى ُأن ُمنهجه ُالوحيد ُفي ُالعمل ُهو ُالتفاوضُ ،ثم ُالتفاوضُ ،ثمُ
التفاوضُ .وقد ُطب ق ُذلك ُفعليا ُوظل ُيكرر ُالموقف ُنفسهُ ،حتى ُبعد ُأن ُاعترف ُبفشل ُالمفاوضات ُمعُ
إسرائيلُ،ووصفُتلكُالمفاوضاتُبالعبثية ُ.وحينُتعلنُالجامعةُالعربيةُأنُالُبديلُعنُهجومُالسالمُسواهُ،
وال ُبديل ُعن ُمبادرة ُالسالم ُالعربية ُإال ُالمبادرة ُنفسهاُ ،وقديما ُأجاد ُالعرب ُفي ُوصف ُمثل ُهذه ُالعبقرياتُ
وأصحابهاُفقالوا"ُ:هذاُعقلُمنُاستراح"ُُ.
خيارُتجريبُالمجرب ُ:وأحياناُنسمعُمنُأصحابُمنهجُالتفاوضُ،أنُلديهمُبدائلُعديدةُثمُإذاُجدُالجدُ
ُ
.3
وجدتُبدائلهمُالُتزيدُعنُأنُتكونُتك ارراُلخططُفاشلةُوتجاربُعقيمةُ.فهاُهوُقريعُمثالُوبعدُأنُاعترفُ
بفشل ُالمفاوضات ُونتيجتها ُ الصفرية ُكما ُذكرنا ُآنفاُ ،يعود ُليطرح ُعلينا ُحله ُالعبقريُ ،فهو ُيعاود ُإنتاج ُماُ
ثبتُفشله؛ بدعوتهُإلىُعقدُمؤتمرُللسالمُ،يشبهُمؤتمرُمدريدُ،ومؤتمرُأنابولسُ،وماُيتفرعُعنهاُمن لجانُ
وأعمال ُومفاوضات ُوكأن ُعشرين ُعاما ُلم ُتكن ُكافية ُله ُليرى ُالمصائب ُالتي ُأوصلنا ُاليها ُهو ُورفاقهُ.
ولسائلُأنُيسألُماُالذيُتغيرُوجعلُ"قريع"ُيدعوُإلى"ُإنتاجُعمليةُسالم جديدةُذاتُمصداقيةُحقيقية؟!"ُ.
 .4خيارُالتلويحُبالبديل ُ :واألغربُمنُذلكُكلهُ،أنُنعلنُعنُبدائلُغيرُحقيقيةُلنخيفُأعداءناُمنهاُبطريقةُ
النعامةُالتيُتضعُرأسها ُفيُالرمالُحتىُالُيراهاُأحدُ،واالُفماُمعنىُماُنشرهُكبيرُالمفاوضينُفيُأيارُ
الماضيُفيُوثيقتهُالتيُأعدهاُمنُأجلُالذهابُإلىُمجلسُاألمنُفيُتموز/يوليوُالقادمُللتحضيرُللحصولُ
على ُاعتراف ُالمجلس ُبدولة ُفلسطين ُحين ُأوصى ُبـ ُ"التلويح ُبهذا ُالخيار ُ(خيار ُحل ُالسلطة) ُبالجديةُ
المطلوبةُ،ضروريُإذاُأردناُإلستراتيجيتناُالنجاح".
 .1خيار ُالتخويف ُمنُالبديلُ :الذي ُاتبعتهُمنظمة ُالتحرير ُمنذ ُاالنتفاضة ُاألولى ُوظهور ُالحركات ُالجهاديةُ
اإلسالمية ُكحماس ُوالجهادُ ،حيث ُاستخدمت ُأسلوب ُتخويف ُالغرب ُمن ُاإلسالميينُ ،كوسيلة ُإلقناعمُ
بالتفاوض ُمعهاُ ،وبإيجاد ُالحل ُول ُمعها ُبدل ُالتفاوض ُمع ُالمتطرفين ُاألصوليينُ .وما ُزالت ُهذه ُالنغمةُ
موجودةُفيُعقلُالقادةُالفلسطينيينُوالعربُحتىُاليومُ.فقدُذكرُافرايمُهاليفيُفيُكتابهُ"رجلُفيُالظالل"ُ
أن ُأحد ُالملوك ُالمجاورين ُإلسرائيل ُوأصدقائها ُالمقربين ُنصح ُإسرائيل ُبعد ُبروز ُقوة ُحركة ُحماس ُفيُ
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االنتفاضةُاألولىُ"أنُتمدُيدهاُللفلسطينيينُ(مُتُف)ُقبلُأنُيكتسبُالمتطرفونُالقوةُلدرجةُالتسببُ
بانفجارُداخل ُالحركة ُالوطنية ُالفلسطينيةُ ،ويمكن ُلهذا ُاالحتمال ُأن ُينشر ُالدمارُفي ُالشرقُاألوسط"ُ.
وفيُمقابلةُمعُمحطةُ ُ،CNNخاطبُعريقاتُالوزيرُاإلسرائيليُدانُمريدورُقائالُ"إذاُتوصلناُإلىُاتفاقُ
سالمُستختفيُحماسُ،واذاُلمُنتوصلُإلىُاتفاقُسنختفيُنحن".
 .9خيارُالذهابُإلىُاألممُالمتحدةُ :فقدُأعلنتُالسلطةُالفلسطينيةُأنهاُبصددُالتحضيرُللذهابُإلىُمجلسُ
األمنُللحصولُعلىُاعترافُاألممُالمتحدةُبدولةُفلسطينُ،وذلكُفي ُأيلولُ/سبتمبرُالقادمُ،ووفقاُللوثيقةُ
التي ُأعدها ُكبير ُالمفاوضين ُصائب ُعريقات ُونشرتها ُوسائل ُاإلعالمُ ،فإنه ُبإمكان ُالجمعية ُالعامة ُلخأممُ
المتحدة ُقبول ُفلسطين ُكعضو ُفيها ُإذا ُلم ُتستخدم ُالواليات ُالمتحدة ُحق ُالنقض ُ(الفيتو) ُضدهُ ،أما ُممثلُ
منظمةُالتحريرُالسابقُفيُاألممُالمتحدةُناصرُالقدوةُفيؤكدُ" وعليهُيجبُمصارحةُالشعبُالفلسطينيُبماُ
هو ُممكن ُوما ُهو ُغير ُممكنُ ،عضوية ُدولة ُفلسطين ُفي ُاألمم ُالمتحدة ُغير ُممكنة"ُ ،و ُيرى ُآخر ُأنُ
"جدوىُالتوجهُإلىُالجمعيةُالعامةُلخأممُالمتحدةُفي سبتمبرُالمقبلُللحصولُعلىُاعترافُبدولةُفلسطينيةُ
مستقلةُقليلة؛ ُفهذاُاالعترافُإنُحصلُفهوُرمزيُالُيخلو منُفائدةُ،لكنهُالُيرتبُنتيجةُعمليةُوالُيكفلُ
حتى ُنيل ُالعضوية ُالكاملة ُفي ُاألمم المتحدة ُدون ُموافقة ُمجلس ُاألمنُ ،الذي ُيتحكم ُفي ُق ارره ُالفيتوُ
األميركي" ُ.وليسُمنُالصعبُإدراكُأنُهذاُالخيارُلنُينجحُإنُكانُخياراُبديالُووحيداُللعمليةُالتفاوضيةُ،
فباإلضافة ُإلى ُالفيتو ُاألميركي ُوالتحركات ُاألميركية ُاإلسرائيلية ُاألخيرة ُالساعية ُإلجهاضهُ ،وهو ُما ُيكادُ
يؤكدُاحتماليةُالفشلُأ كثرُمنُاحتماليةُالنجاحُ،فإنُاإلعدادُالفلسطينيُوالعربيُلهذهُالخطوةُالُيبدوُمتناسباُ
معُأهميتهاُالمعلنةُ،وكماُيؤكدُالسيدُالقدوةُأنُ"ُالعملُفيُاألممُالمتحدةُليسُعمالُموسمياُوليسُبديالُ
للتسويةُالتفاوضيةُ،فيُاألممُالمتحدةُيجبُأنُيكونُهناكُحركةُسياسيةُفعالةُودائمةُوضاغطةُونضالُ
يومي ُوتراكمي ُومواجهة ُسياسية ُدائمة ُمع ُالجانب ُاتآخر ُلتحقيق ُاإلنجاز ُالمتمثل ُباالستقاللُ ،وهذا ُالُ
يتحققُفيُالج معيةُالعامةُ،لكنُيجبُالعملُعلىُالجبهةُالدوليةُالتخاذُقرارُللتعاملُمعُدولةُفلسطينيةُ،
ويكونُبدايةُلعملُآخرُعلىُالجبهةُالدوليةُ،ويمكنُلذلكُأنُيقودُللحصولُعلىُالعضوية".
 .9خيارُحلُالسلطة ُ:ليستُهيُالمرةُاألولىُالتيُيعلنُفيهاُمسؤولونُفلسطينيونُعنُهذاُالبديلُ،ولمُيكنُ
أحدُليستطيعُأنُيرىُأيُنسبةُمنُالجديةُفيُإعالناتهمُتلكُ،بلُماُيبدوُمنُاإلعالنُفيُكلُاألحيانُالُ
يعدوُتهديداُفاتراُمتردداُوضعيفاُالُيتركُأثراُيدلُعلىُجديتهُ،الُعندُمنُيطلقهُومؤيديهُوالُعندُمنُيطلقُ
التهديد ُبوجههمُ .وفي ُرأيي ُإن ُحل ُالسلطة ُخطوة ُلن ُتلجأ ُإليها ُالسلطة ُنفسهاُ ،وستجد ُفي ُاتآالف ُمنُ
موظفيُهذهُالسلطةُالذينُربطواُحياتهمُبرواتبهاُوميزاتهاُومصالحهاُمنُيقفُأمامُهذاُالقرارُويرفضهُأكثرُ
منُاالحتاللُ.وبدورهُفإنُاالحتاللُقادرُعلىُجعلُهذاُا لخيارُمؤلماُأكثرُللجانبُالفلسطينيُمنهُللجانبُ
اإلسرائيليُ ،بما ُيجعله ُخيار ُانتحار ُال ُخيار ُحياةُ .لقد ُنشأت ُالسلطة ُبقرار ُإسرائيلي ُولمصلحة ُإسرائيليةُ
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وسوفُتبقىُهذهُالسلطةُقائمةُماُدامتُتقومُبوظيفتهاُبفعاليةُكافيةُ،واسقاطُالسلطةُبالتاليُلنُيكونُإالُ
ق ارراُإسرائيلياُيومُترىُفيُميزانُالربحُوالخسارةُأنُهذهُالسلطةُغيرُمفيدةُلهاُبالدرجةُالمطلوبةُُ.
ُ
ب -البديلُأوُالبدائلُالممكنة
ُ
قد ُيبدو ُالعنوان ُالفرعي ُأعاله ُمناقضا ُلما ُأكدناه ُمن ُرفض ُالبدائل ُالواحدة ُوالخيارات ُالوحيدةُ ،و ُلهذا ُمن ُالجيدُ
التوضيح ُأن ُقضية ُمعقدة ُمثل ُالقضية ُالفلسطينية ُلن ُتحل ُإال ُباعتماد ُالبديل ُالشامل ُالجامع ُلمجموعة ُكبيرة ُمنُ
البدائل؛ُبحيثُيصهرُمجموعةُرؤىُيضعهاُمجموعةُمنُالخبراءُتغطيُمساحاتُشاسعةُفيُحيزُالمكانُ،ومساحاتُ
عميقةُفيُعمرُالزمانُ،وفيُشرحناُلهذاُالبديلُ،الُبدُمنُالتركيزُعلىُتبنيُمحدداتُمعينةُتزيدُمنُقوتناُوتجنبُ
أخرىُتزيدُمنُضعفنا ُ.علىُهذاُالبديلُأنُيجمعُأفضلُماُفيُكلُالبدائلُ،ويتجنبُسيئاتُكلُالبدائلُويحصنُذلكُ
كلهُبسياجُمنُالقوةُوالحكمةُوالفهمُالعميقُ،ويتسلحُبالصبرُواليقينُ،ويجندُأفضلُالطاقاتُلقيادةُالمسيرةُوصوالُإلىُ
الُعلىُاهللُبعزيزُ.
ُ
النصرُوالتمكينُ،وليسُذلكُبمستحيلُو
الُبدُلناُمنُالوعيُالمبنيُعلىُالعلمُوالتجربةُالتاريخيةُوالحكمةُالمقتبسةُمنُكلُمكانُ،فلئنُعرفُالبعضُالسياسةُ
بأنهاُ"فنُالممكن"ُ أوُغيرُذلكُمنُالتعريفاتُ،فلعلُفيُالتعريفُالتاليُماُنستطيعُأنُنبنيُعليهُحركتناُوتوجهاتناُ
السياسيةُ،حيثُيعرفُالبعضُالسياسةُبأنهاُ"فنُمعرفةُالذاتُوالقدرةُعلىُتحديدُاألعداءُواألصدقاء"ُ ،ومنُأهمُماُ
يدخلُفيُمعرفةُالذاتُذلكُالوعيُالشاملُلوضعناُوطبيعتناُوخصائصناُومقوماتناُونقاطُقوتناُونقاطُضعفناُ،ومنُ
المالحظ ُعبر ُمسيرة ُقضيتنا ُالفلسطينية ُأننا ُكنا ُدائما ُوما ُزال ُكثير ُمنا ُجاهل ُبذاتهُ ،حائر ُبين ُأعدائه ُومؤيديهُ
وأصدقائهُ.
وُإذاُأردناُاستعراضُعناصرُومقوماتُهذاُالبديلُالشاملُالجامعُ،فيمكنُاختصارُذلكُباتآتيُ:
 .1التحديد ُالصحيح ُللمفاهيمُ :حيث ُعشناُطويال ُفي ُظالل ُمفاهيمُهالمية ُوفضفاضة ُوخاطئةُ ،حتى ُاختلتُ
البديهياتُفيُأذهاننا ُ،ماُساعدُفيُانقسامناُوتناحرناُوصعوبةُالتقائناُعلىُأرضياتُورؤىُمشتركةُ.وكمثالُ
علىُذلكُقضيتناُالفلسطينيةُذاتهاُ،إذُتحولتُمنُقضيةُتحريرُإلىُقضيةُتحريكُإلىُقضيةُخالفُبينُ
طرفين ُإلى ُمشكلة ُفي ُالمفاوضاتُ ..إلخُ ،ومثل ُذلك ُأيضا ُقضايا ُأخرى ُكثيرةُ ،كقضية ُالالجئينُ
والمستوطنينُوالقدسُوغيرهاُ.
يجبُإعادةُالقضيةُالفلسطينيةُإلىُإطارهاُالصحيحُوالحقيقيُ،فهيُقضيةُ"أرضُاحتلتُوطردُأهلهاُمنها"ُ،ومنُبقيُ
منهم ُفي ُاألرض ُالمحتلة ُفهو ُيعيش ُتحت ُاالحتاللُ ،مهما ُتغير ُطعم ُهذا ُاالحتالل ُونكهتهُ .إن ُالتحديد ُالواضحُ
والجلي ُلهذه ُالبديهة ُالتي ُلم ُتعد ُبديه ة ُعند ُالبعضُ ،بل ُلم ُتعد ُمقبولة ُعند ُجزء ُليس ُبالقليل ُمن ُشعبناُ ،سوفُ
يساعدنا ُعلى ُتحديد ُاألهداف ُوالمهمات ُالمتوجبة ُعليناُ ،وبناء ُعلى ُذلك ُيمكن ُتحديد ُالهدف ُاألكبر ُبأنه ُ" ُتحريرُ
األرضُمنُالمحتلُواعادةُأهلهاُإليها" ُ.ولتحقيقُهذاُالهدفُ،نحتاجُإلىُاإلنسانُالقادرُعلىُحملُالهدفُبقوةُ،وأنُ
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يكونُأساسُعملناُالمقاومةُالشاملةُ،وأنُنجمعُكلُعواملُقوتناُونتخلصُمنُكلُعواملُضعفناُ،ونتزودُبأحزمةُمنُ
التأييدُمنُكلُالدوائرُالمحيطةُالعربيةُواإلسالميةُوالدوليةُ.
 .2مراكمةُعناصرُالقوة ُ ُ:وهيُكثيرةُ،أولهاُوأهمهاُاإلنسانُالذيُأثبتتُأحداثُالربيعُالعربيُأهميتهُوقدرتهُ.
إنُمشروعُالتحررُالوطنيُلخأرضُومنُعليهاُأساسهُاإلنسانُ،وهوُرأسُالمالُاألهمُالذيُنملكُ،ولخأسفُ
إنُكلُما ُيجري ُعلى ُالساحةُالفلسطينيةُخاصةُوالعربيةُعامةُ،الُيعدوُخططاُوبرامجُهدفها ُتبديدُهذهُ
الثروةُوتدميرهاُ،بلُوالقضاءُعليهاُعلىُكلُالمستوياتُ،بدءاُبالفردُومروراُبالسارةُوانتهاءُبالمجتمعُوقواهُ
وفصائلهُوهيآتهُومؤسساته.
متىُيبلغُالبنيانُيوماُتمامهُإنُكنتُتبنيهُوغيركُيهدمُ
إنُمقدرةُأمةُماُعلىُالنجاحُواالنتصارُتعتمدُعلىُقوتهاُالسياسيةُ،التيُتمثلُفيُالحقيقةُرأسُالهرمُالذيُالُيمكنُ
بناؤه ُإال ُبعد ُوضع ُالقواعد ُواالرتفاع ُبجسم ُالمبنى ُمدماكا ُتلو ُاتآخرُ ،فال ُقوة ُسياسية ُدون ُقوة ُعسكريةُ ،وال ُقوةُ
عسكرية ُبال ُقوة ُاقتصاديةُ ،وهذه ُبدورها ُتستند ُالى ُقوة ُاجتماعية ُثقافية ُعلميةُ ،أساسها ُالفرد ُوالمجموعات ُوالبرامجُ
المنا سبة ُفي ُالطفولة ُوالشباب ُوالرجولةُ ،وعلى ُمستوى ُاألسرة ُوالمدرسة ُوالجامعةُ ،وفي ُساحات ُالتجارة ُوالصناعةُ
والزراعة ُ .ومن ُعناصر ُالقوة ُبعد ُتحديد ُاألهداف ُواالتفاق ُعليهاُ ،وبناء ُالفرد ُالقوي ُواألسرة ُالقوية ُوالمجتمع ُالقويُ،
فرزُالقيادةُالقادرةُعلىُالوصولُإلىُاألهدافُعنُطريق ُانتخاباتُحرةُديمقراطيةُيتمُااللتزامُبنتائجهاُومساندتهاُ،الُ
العملُعلىُإسقاطها ُأوُالتآمرُمعُاألعداءُلحصارهاُوافشالهاُوالقضاءُعليهاُ،ثمُبعدُذلكُالُبدُمن ُاالنفتاحُعلىُ
العالم ُوالعمل ُعلى ُكسبه ُلصفنا ُوحقناُ ،وبذل ُالجهد ُالمنسق ُالمدروس ُللتأثير ُعلى ُكل ُالساحات ُوحسمها ُلصالحُ
عدالةُقضيتناُ.
.3تحديد ُعوامل ُالضعف ُو ُمحاربتها ُ :وهي ُكثيرة ُأيضاُ ،منها ُباإلضافة ُإلى ُماذكر ُآنفاُ ،انتشار ُالفساد ُواألنانيةُ
والذاتية ُواالتكالية ُوالروح ُالحزبية ُالضيقةُ ،التي ُحولت ُالثورة ُإلى ُثروة ُواستبدلت ُالخنادق ُبالفنادق ُوالمكاتبُ ،ومنهاُ
السذاجةُوالعاطفيةُالزائ دةُوالعشوائيةُ،والبعدُعنُالتخطيطُالعلميُوالديكتاتوريةُ،ورفضُالعملُالمشتركُ،باإلضافةُإلىُ
اليأس ُمن ُالتضحية ُواألحجام ُعنها ُواإلحساس ُبأنها ُبال ُفائدةُ ،فال ُبد ُلقيادة ُالشعب ُالفلسطيني ُفيُطريقها ُلتحقيقُ
هدفُالتحريرُأنُتضعُالبرامجُوالوسائلُالالزمةُلتحصينُالشعبُمنُعواملُالضعفُالمذكورةُوغيرهاُ،واستغاللُكلُ
المقدرةُاإلعالميةُوالتعليميةُوالوعظيةُلتحقيقُذلكُ،ومنُعواملُضعفناُأيضاُالخضوعُلرغباتُومتطلباتُاألعداءُ،بلُ
ومشاركتهمُفيُسياساتهمُالقاتلةُلشعبناُ،منُذلكُمثالُ،عدمُاالعترافُبنتائجُانتخاباتُُ 2339واالشتراكُفيُمحاولةُ
إفشال ُال حكومات ُالتي ُتشكلت ُبعدهاُ ،والضغط ُباتجاه ُتثبيت ُشروط ُاللجنة ُالرباعيةُ ،حتى ُعندما ُيبدي ُاألوروبيونُ
استعدادهم ُلتجاوز ُهذه ُالشروطُ ،ومن ُذلك ُأيضا ُما ُيرافق ُتشكيل ُالحكومة ُالفلسطينية ُالمتفق ُعليها ُفي ُلقاءاتُ
المصالحةُاألخيرةُفيُالقاهرةُ،فرغمُمضيُشهرينُعلىُتوقيعُالمصالحةُالتيُنصتُعلىُتكوينُحكومةُمتفقُعليهاُ،
إالُأنُاألمرُلمُيتمُحتىُاتآن؛ُبسببُاإلصرارُعلىُوضعُشخصُمعينُفيُموقعُرئاسةُالوزراءُرغمُالرفضُالواسعُ
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لهُ،ثمُيتبينُأنُهذاُاإلصرارُيقصدُبهُإرضاءُاألميركيينُواإلسرائيليينُوآخرينُ.وهناُنتساءلُإذاُكانُمقبوالُالتدخلُ
األميركي ُاإلسرائيلي ُفي ُأهون ُاألمور ُ(تشكيل ُالحكومة)! ُفمعنى ُذلك ُأنهم ُسيتدخلون ُبقوة ُأكبر ُلمنع ُإعادة ُبناءُ
واصالحُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،كماُسيتدخلونُبقوةُأكثرُعنفاُوشدةُلمنعُإعادةُترتيبُوتشكيلُاألجهزةُاألمنيةُ،
وسيتمكنونُمنُتعطيلُالمصالحةُماُلمُتدخلُحماسُوأخواتهاُفيُ"بيتُالطاعة"ُاإلسرائيليُاألميركيُ،وعندُذلكُفإنُ
المصالحةُواعادةُترتيبُالبيتُالفلسطينيُتفقدُجوهرهاُومعناها.
- 3ترسيخُمنهجُالمقاومةُ ُ:الُبدُمنُتوضيحُمعنىُالمقاومةُهناُ،فهيُالُتعنيُالعملُالعسكريُفقطُبلُتعنيُ
منهجُحياةُكاملُ،قائمُعلىُالرفضُالتامُوبكلُاألشكالُلالحتاللُ مهماُتغيرتُمسمياتهُأوُموهتُأفعالهُ،
هذا ُالرفض ُيجب ُأن ُيغطي ُكل ُجوانب ُحياة ُاألفراد ُوالمجموعات ُواألسر ُفي ُكل ُمكانُ ،وبهذا ُالمعنىُ
الشاملُللمقاومةُتصبحُاألغنيةُوالفنُوالقصةُوالمسرحيةُواألدبُبشكلُعامُمنُعناصرُالمقاومةُ،ويصبحُ
الكتابُالمدرسيُوالنشاطُالمدرسيُوالرحلةُال مدرسيةُوالرياضةُالمدرسيةُمنُصميمُالمقاومةُ،ويصبحُالتعليمُ
القوي ُواالقتصاد ُالقوي ُوالزراعة ُوالتجارة ُوالصناعة ُمن ُعناصر ُالمقاومةُ ،وعندما ُيتوفر ُكل ُماذكرُوغيرهُ
يمكن ُدراسة ُأشكال ُالمقاومة ُالممكن ُاتباعها ُفي ُزمان ُما ُومكان ُماُ ،بحيث ُال ُنكون ُأسرى ُلشكل ُمنُ
األشكالُ.إنُإعد ادُالفردُالقويُوتأهيلهُوتدريبهُ،كيُيكونُمجاهداُومقاوماُهوُشكلُمنُأشكالُالقوةُالتيُ
تعتبرها ُإسرائيل ُخط ار ُإستراتيجيا ُعليهاُ ،وان ُالفهم ُالشامل ُلمعنى ُالمقاومة ُيخرجنا ُمن ُالجدل ُالقائم ُحولُ
القدرةُعلىُالجمعُبينُالمقاومةُوالسلطةُ،بينُالمقاومةُوالحراكُالسياسيُ،بينُالمقاومةُوالمفاوضات؛ُألنهُ
فيُهذهُالحالةُتصبحُالسلطةُوالمفاوضاتُوالحراكُالسياسيُوغيرُذلكُمنُصميمُالمقاومة.
- 4تحديدُالوسائلُالفعالةُلتحقيقُاألهدافُ :عندماُيتمُتحديدُاألهدافُبطريقةُصحيحةُويتمُاالتفاقُعليهاُ،تتمُ
دراسة ُاتآليات ُوالوسائل ُالمناسبة ُللوصول ُإلى ُهذه ُاألهدافُ ،وهنا ُال ُيجوز ُاستثناء ُأي ُوسيلة ُمهماُكانُ
مردودهاُقليالُ،ولعلهُمنُالمفيدُدراسةُبعضُالوسائلُالمطروحةُحالياُأوُتلكُالتيُيكثرُالحديثُحولها.
 - 2المفاوضات ُ :التيُينقسمُعليهاُالفلسطينيونُوالعربُانقساماُكبيراُ،بينُمصرُعلىُأنهاُالطريقُالوحيدُ
بالتاليُيعتبرهاُهدفا ُ بحدُذاتهُ،وبينُرافضُلهاُبالكليةُوكأنهاُمنُالمحرماتُوالكبائرُ،وكالُالموقفينُ
يجانبانُالصوابُوالمنطقُوالسياسةُ،فإذاُاتفقناُعلىُأنُالمفاوضاتُآليةُووسيلةُلتحقيقُاألهدافُليسُ
فيُقبولهاُأوُرفضهاُقداسةُُ-وانماُالذيُيحكمناُفيُذلكُهيُالمصلحةُوتحقيقُاألهدافُ-أمكنناُذلكُ
منُاالعتدالُفيُالتعاملُمعُهذهُالوسيلةُوأمثالهاُ،فالمفاوضاتُهيُإحدىُأهمُآلياتُالصراعُ،وهيُ
تنجحُعندماُيحسنُالتخطيطُلهاُ،وتفشلُعندُإساءةُالتخطيطُلهاُ.إنُسننُالحياةُومنطقُالتاريخُالُ
يحابي ُأحدا ُوال ُعزاء ُللجهلة ُواألغبياء ُوالفاشلين ُاذا ُفشلوا ُفي ُالمفاوضاتُ ،ألنهم ُغرسوا ُكل ُبذورُ
الفشلُفيهاُ،لهذاُالُبدُمنُالتأكيدُأنُالمشكلةُليستُفيُالمفاوضاتُكآليةُمنُآلياتُالصراعُ،بلُفيُ
السياسة ُالتفاوضية ُوالشخصيات ُالمنفذة ُلهذا ُالتفاوض ُ .إن ُكل ُالصراعات ُفي ُالتاريخ ُاشتملت ُفيُ
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مرحلة ُمن ُمراحلها ُعلى ُمفاوضات ُبين ُطرفي ُالصراعُ ،وال ُيمكن ُاالعت ارض ُعلى ُهذه ُاتآليةُ ،إنماُ
يمكنُاالعتراضُُ-والُبدُمنهُفيُحالتناُُ-علىُالسياسةُالتفاوضيةُومنفذيها.
 - 9التوجهُإلىُاألممُالمتحدة ُ:ويدخلُفيُذلك ُأيضاُقضيةُالذهاب ُإلى ُاألممُالمتحدةُلتحصيلُاعترافهاُ
بالدولة ُالفلسطينيةُ ،التي ُتهدد ُبتنفيذها ُالسلطة ُالفلسطينية ُفي ُشهر ُأيلول ُالقادمُ ،فهي ُآلية ُقد ُتنجحُ
ويستفادُمنهاُإنُأحسنُالتخطيطُلهاُ،وقدُتفشلُفشالُذريعاُ،وعلىُكلُاألحوالُ،الُبدُلنا ُإدراكُأنُ
العمل ُالدبلوماسي ُفي ُاألمم ُالمتحدة ُيجب ُأال ُيكون ُموسمياُ ،بل ُمستم ار ُوشامال ُومرك از ُفي ُأهدافهُ
وأدواتهُ،أيُأنُالذهابُإلىُاألممُالمتحدةُيجبُأنُيكونُجزءاُمنُالخيارُالشاملُالجامعُالمذكورُآنفاُ،
ويجبُاألخذُفيُالحسبانُ،أنُعملُاألممُالمتحدةُومواقفُدولهاُالُيعتمدُعلىُالبعدُاألخالقيُللقضيةُ
المطروحةُ ،ومدى ُعدالتهاُ ،إنما ُيعتمد ُعلى ُالمصالح ُالخاصة ُلكل ُدولةُ ،ولهذا ُال ُيجوز ُلنا ُأنُ
نستغرب ُاستخدام ُأميركا ُلحق ُالنقض ُالفيت وُ ،وال ُيجوز ُلذلك ُأن ُيكون ُسببا ُلعدم ُالذهاب ُإلى ُاألممُ
المتحدةُ،كماُالُيجوزُلناُأنُنأملُبتحقيقُإنجازاتُكبيرةُمنُخاللُهذاُالمسعىُ.
ُ منُالمهمُالتذكيرُأنُالكيانُالصهيونيُنفسهُجاءُوليداُلقرارُمنُق ارراتُاألممُالمتحدةُ،بالتاليُقدُيكونُمنُالمناسبُ
جداُالتحركُباتجاهُت فعيلُملفُالقضيةُالفلسطينيةُفيُاألممُالمتحدةُ،واالستفادةُمنُهذهُالمنصةُالدوليةُالهامة .لقدُ
أضعناُفرصاُعزيزةُفيُالهيئاتُالدوليةُيومُتآمرناُإلنقاذُعدوناُمنُتقريرُجولدستونُ،ويومُأضعناُحقناُمنُاالستفادةُ
ُوالق ارراتُ ،وقد ُيكون ُمجديا ُأكثر ُالتوجه ُإلىُ
من ُالقرار ُالخاص ُبجدار ُالفصل ُالعنصريُ ،وغير ُذلك ُمن ُالمواقف ُ
الجمعية ُالعامة ُبطلب ُللنظر ُفي ُإمكان ُإعادة ُإنتاج ُق ارراتها ُالتاريخية ُكقرار ُُ ،111أو ُالقرار ُالذي ُدمغ ُالصهيونيةُ
بأنهاُشكلُمنُأشكالُالعنصريةُفيُعامُُ،1791الذيُنجحتُ"إسرائيل"ُفيُإلغائهُبدعمُغربيُعامُ.1771
 - 1حلُالسلطةُ:كماُأسل فناُسابقاُ،فالشعورُهوُأنُهذاُالخيارُللتهديدُوليسُللتنفيذُ،ولوُوزنُاألمرُبميزانُ
األرباحُوالخسائرُفقدُتكونُخسائرهُعلىُالطرفُالفلسطينيُأكبرُ،والُيختلفُاثنانُأنُهناكُطبقةُمنُ
الفلسطينيينُقدُتقفُبقوةُكبيرةُضدُهذاُاألسلوب؛ُبسببُارتباطُحياتهاُومصالحهاُبالسلطةُوأجهزتهاُ،
وتستطيع ُإسرائيل ُتحويل ُهذا ُالخيار ُإلى ُخيار ُمكلف ُجدا ُللفلسطينيينُ ،وأن ُتعالج ُمشكالته ُلديهاُ
وتحجمها ُفي ُأقلُقدرُممكنُ،والُيعنيُهذاُأنُالخيارُغيرُمناسبُ،بلُيعنيُأنهُالُبدُمنُدراستهُ
بعمقُوحسابُأرباحهُوخسائرهُ،وقدُيكونُأفضلُمنُحلُالسلطةُهوُالتوقفُعنُالتزاماتهاُ،أوُبعضُ
التزاماتها ُبطريقة ُتصب ُفي ُالمصلحة ُالفلسطينينةُ ،وتؤذي ُالعدو ُكإيقاف ُالتنسيق ُاألمني ُمثالُ ،أوُ
العملُعلىُاالنفكاكُمنُااللتزاماتُاالقتصاديةُواالجتماعيةُوالسياسيةُوغيرها.
 - 8تحديدُالعالقةُبينُالسلطةُومنظمةُالتحرير ُالفلسطينيةُ:لعلُهذاُالخيارُيستطيعُالجمعُبين ُحسناتُ
خيارُحلُالسلطةُوفيُنفسُالوقتُتجنبُمضاره ُ.منذُالبدايةُلمُتقمُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُعبرُ
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تاريخها ُالطويل ُبواجبها ُالذي ُوجدت ُمن ُأجلهُ ،إن ُكان ُواجبها ُتحرير ُفلسطين ُكما ُأعلن ُفي ُوقتُ
إنشائهاُ،وعانتُالمنظمةُمنُمشاكلُكثيرةُجعلتُتمثيلهاُللفلسطينيينُموقعُشكُوتساؤلُ،خاصةُبعدُ
انطالقُاالنتفاضةُالفلسطينيةُعامُُ،1719وبعدُبروزُحركتيُحماسُوالجهادُاإلسالميتينُ،وعندُتوقيعُ
اتفاقُأوسلوُكانتُالمنظمةُفيُأضعفُحاالتهاُ،لكنُنشوءُالسلطةُسارعُفيُتدهورُمكانتهاُوتغييبهاُ
عن ُساحة ُالفعل ُلصالح ُالسلطة ُالوليدةُ ،ورغم ُأن ُالوضع ُالصحيح ُيجعل ُالوالية ُالعليا ُوالمسؤوليةُ
الشاملة ُوالكاملة ُعلى ُالشعب ُالفلسطيني ُفي ُكل ُمواقعه ُمن ُنصيب ُالمنظمةُ ،فتبقى ُهي ُاألساسُ
والمهيمنة ُوالمرجعية ُللسلطةُ ،بالتالي ُتمثل ُخطا ُدفاعيا ُمهما ُإذا ُاقتضت ُالضرورةُ ،إال ُأن ُتطوراتُ
األمور ُعلى ُأرض ُالواقعُ ،جعلت ُالسلطة ُتنمو ُنموا ُكبيراُ– ُلكنه ُمدروسُ -لتبتلع ُالمنظمة ُاألمُ ،بلُ
وتقضيُعليهاُ.
ال ُشك ُأن ُسيطرة ُإسرائيل ُعلى ُالسلطة ُأكبر ُبكثير ُمن ُسيطرتها ُعلى ُالمنظمةُ ،وأن ُوجود ُالمنظمة ُخارج ُجغرافياُ
الفعلُاإلسرائيليُالمباشرُقدُيعطيهاُالفرصةُللتحركُفيُاتجاهاتُتصبُفيُالمصلحةُالفلسطينيةُ،والُشكُأنُكثيراُ
منُ التغيراتُاألخيرةُالتيُأصابتُالمنطقةُوماُيسمىُالربيعُالعربيُ،قدُتسمحُللمنظمةُأنُتتطورُفيُاتجاهاتُتصبُ
فيُالمصلحةُالفلسطينيةُ،سواءُفيُهذاُالوقتُأوُفيُالمستقبلُغيرُالبعيدُ،منُهناُ،لعلهُمنُالمفيدُاللجوءُإلىُتقزيمُ
السلطةُبدلُأنُنتبنىُفكرةُحلهاُوذلكُلحسابُتقويةُالمنظمةُ،وابرازُدورهاُ،وهكذاُيقتصرُعملُالسلطةُعلىُالقيامُ
باألعمال ُالتي ُتفيد ُفي ُثبات ُومرابطة ُالفلسطيني ُفي ُأرضهُ ،أما ُالدور ُاألساسي ُوالرئيسيُ ،فيعود ُللمنظمة ُبعدُ
إصالحها ُوترتيبهاُ ،وبداهةُ ،فإن ُهذا ُاألمر ُيحتاج ُإلى ُالعمل ُبجديةُ ،ألن ُتكون ُالمنظمة ُممثال ُحقيقيا ُللكلُ
الفلسطينيُ،ساهرةُعلىُالمصلحةُالفلسطينيةُ،عاملةُمنُأجلُتحقيقُاألهدافُالفلسطينيةُ.
- 3الخالصةُوالبديلُالمقترح
تسعى ُالدول ُالتي ُتعمل ُليكون ُلها ُموقع ُمشرف ُعلى ُساحات ُالزمان ُوالمكان ُوالفعلُ ،لالستفادة ُمن ُكل ُما ُيدعمُ
سياساتها ُويحقق ُأهدافهاُ ،وعادة ُما ُتلجأ ُألصحاب ُالرأي ُوالخبرة ُالستشارتهم ُفي ُالممكنات ُواالحتماالت ُو ُمآالتُ
السياسات ُالمتبعةُ ،بل ُإن ُهذه ُالدول ُتعمل ُبجد ُلتكوين ُمعاهد ُومراكز ُومؤسسات ُمتخصصة ُلدراسة ُالسياساتُ
ورسمها ُومتابعتهاُ ،يشارك ُبها ُعلماء ُومختصون ُوباحثونُ ،فال ُعجب ُأن ُنرى ُبعد ُذلك ُمراكز ُأبحاث ُودراساتُ
أصبحتُمشهورةُعالمياُبأنهاُمنبعُسياساتُلدولُعظمىُ،ومصممةُلسياساتُعالميةُالمدىُوالتأثيرُ.
والُشكُأنُالعالقةُالمميزةُبينُأصحابُالسلطةُوالقرارُمنُجهةُ،وأصحابُالرأيُوالفكرُالسياسيُمنُجهةُأخرىُ،
هيُالتيُتحكمُمستقبلُالطرفينُصعوداُفيُعالمُتحقيقُاألهدافُأوُهبوطاُفيُعالمُالفشلُ،والُتستقرُهذهُالعالقةُ
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والُيمكنُلهاُأنُتكونُمميزةُ،إالُبقدرُشعورُالطرفينُبحاجةُكلُطرفُلآلخرُ،فأطرافُالسلطةُتحتاجُلمنُيدعمهاُ
بالنصيحةُ،بلُويسعونُلهاُبكلُقوةُ،وأصحابُالرأيُيرونُلرأيهمُاحتراماُواستقباالُمتلهفاُمنُقبلُأصحابُالسلطةُ.
منذُخروجُأمتناُمنُمرحلةُاالستعمار ُإلىُمرحلةُوكالءُاالستعمار ُ،وهيُتقادُبديكتاتوريةُالفردُوملئهُ،الذينُالُيقلونُ
تسلطاُعنه ُ.وقدُامتازتُهذهُالمرحلةُالتيُلمُتنتهُبعدُبمميزاتُكثيرةُمنُالفشلُالعامُفيُكلُالسياساتُ،إلىُالفسادُ
في ُكل ُالمجاالتُ ،إلى ُتدمير ُالوطن ُوالمواطن ُواستبدالهم ُبتوطين ُالفقر ُوالجهل ُوالمرضُ ،ومن ُأهم ُإنتاجات ُهذهُ
المرحلةُُ-وهوُماُيهمناُهناُ–ُ الزهدُالشديدُبآراءُالمفكرينُوالسياسيينُالذينُيحاولونُاإلرشادُوالتنبيهُوالتوضيحُلماُ
يجريُ،وماُيمكنُأنُيحدثُفيُالمستقبلُ،ولسانُحالُكلُزعيمُهوُ"ماُأريكمُإالُماُأرى"ُ.
ووضعنا ُالفلسطيني ُليس ُبدعا ُمن ُهذاُ ،فإ ن ُلم ُتكن ُالقضية ُالفلسطينية ُهي ُالقضية ُاألكثر ُإسالة ُلدماء ُالضحاياُ
مقارنةُبعددُالسكانُ،فهيُبالُشكُالقضيةُاألكثرُإسالةُللحبرُواالكثرُاستهالكاُللورقُواألعظمُتضييعاُللجهدُوالوقتُ
بالُفائدةُموازيةُ،والُمردودُيتناسبُمعُهذاُالجهدُالعظيمُ،فمنُالكمُالهائلُللق ارراتُومحاضرُالجلساتُإلىُآالفُ
الدراسات ُالتوصيفية ُواستقراءات ُالمستقبل ُوالحلول ُوالبدائلُ ،ثم ُال ُنجد ُعلى ُأرض ُالواقع ُالفلسطيني ُإال ُالفراغُ
والصدىُمقرونينُباجترارُالفشلُ.فالُالدراساتُيستفادُمنهاُوالُاألبحاثُيطلعُعليهاُ.
إنُهذاُاألمرُيطرحُعلىُالباحثينُوالمفكرينُسؤاالُكبيراُ ومهماُ،هلُمنُأحدُفيُالقيادةُيستمعُأوُينصتُأوُيستجيبُ
أوُيفكر؟ُإذاُكانُللمحتلُمراكزُدراساتهُومؤتمراتهُالتيُتدرسُحالتهُفيُكلُوقتُ،كمؤتمر ُهرتسلياُوغيرهُ،فهلُيقرأُ
ه؟ُوفيُظلُهذاُالوضعُالمقلوبُيصبحُالسؤالُ
ُ
أصحابُالقرارُعندناُشيئاُمنُأفكارُوأبحاثُمنُيسعىُلرفدهمُبأفكار
الذيُيقرعُرؤوسُالمفكرينُهوُ،لمنُنفكرُومنُيعبأُبهذاُالرأيُوالفكر؟ُ
وفيُظلُوجودُزعماءُالُيقرأونُواذاُق أرواُالُيفهمونُ،ووجودُبطانةُبغيرُاالختالساتُوحياكةُالمؤامراتُالُيعملونُ،
وبغير ُمصالحهم ُومراكمة ُأموالهم ُالمسروقة ُال ُيهتمونُ ،يصبح ُالحديث ُعن ُدراسات ُوأبحاث ُوبدائل ُو ُخطط ُترفاُ
فكرياُالُيفيدُ،إالُفيُإبراءُالذمةُأمامُاهللُوالنفسُوالتاريخُوالناسُ.
كيف ُلنا ُأن ُنفكر ُفي ُبدائل ُلوضعنا ُوالقائد ُاألعلى ُومستشاروه ُيعلنون ُليال ُونها ار ُأن ُال ُبديل ُعن ُالمفاوضات ُإالُ
المفاوضات؟ ُكيف ُلنا ُأن ُنراكم ُقوتنا ُوالمسؤول ُاألول ُوبطانته ُيرفضون ُتحديد ُاألهداف ُوتعدد ُالوسائل ُودراسةُ
الخياراتُوامتالكُمساحةُمنُحريةُالعملُوالحركة؟ُُ
وفيُظلُسياساتُالسلطةُالحاكمةُ،تمُتدميرُاألهداف ُالعلياُللشعبُ،التيُيجبُاالجتماعُعليهاُ،وأصبح ُالحديثُ
عنُإستراتيجيةُموحدةُكمضغُالماءُبالُطائلُوالُنتيجةُ.
ولكنُ،لماُكانُماُالُيدركُكلهُ الُيتركُجلهُ،ولماُكانُزمنُالتغييرُلخأفضلُهوُالقادمُبعونُاهللُكماُتشيرُالتغيراتُ
اإلقليميةُعلىُالساحاتُالعربيةُواإلسالميةُ،ولماُثبتُأنُعربةُخضارُوكرامةُإنسانُكالشهيدُبوعزيزيُتسقطُطغياناُ
وتنشرُحريةُ،كانُالُبدُلكلُذيُرأيُأنُيدليُبرأيهُوأنُيبذلُجهدهُ،وأنُيصدحُبصوتهُ،وينيرُشمعةُبدلُأنُيلعنُ
الظالمُ.لقدُآنُاألوانُلناُ،وألولُمرةُفيُتاريخناُالمعاصرُأنُنتفقُعلىُإستراتيجيةُوطنيةُشاملةُتحددُأنُمشكلتناُ
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هي ُاحتالل ُأرضنا ُوتشريد ُشعبناُ ،بالتالي ُفإن ُهدفنا ُالمشروع ُهو ُتحرير ُأرضنا ُوشعبنا ُمن ُهذا ُاالحتالل ُبكلُ
الوسائلُالممكنةُالتيُتوصلنُإلىُهدفنا ُ .منُهناُوتلخيصاُلكلُماُذكرُآنفاُفإنُاألسطرُالتاليةُتلخصُباختصارُ
وفيُنقاطُمحددةُ،ركائزُومحدداتُهذاُالبديلُالشاملُالجامعُالمقترحُ.
ُ
 .1ركائزُالبديلُاإلستراتيجيُالشاملُالجامع


اإلنسانُهوُاألساس ُ ورأسمالُالوطنُوالقضيةُ،عليهُيبنىُكلُعملُوبهُينجحُأوُيفشلُكلُأمرُ،فالُ
بد ُمن ُمنهج ُلبناء ُاإلنسان ُالمنتمي ُلوطنهُ ،القادر ُعلى ُالعطاءُ ،وما ُيجري ُاتآن ُهو ُتدمير ُلإلنسانُ
الفلسطينيُعلىُكلُالمستوياتُ،فالُبدُمنُاإلسراعُفيُاستنقاذهُقبلُفواتُاألوانُ.



ترسيخ ُالوعي ُوالفهم ُوالعلم ُ بدل ُالجهل ُوالغباء ُوالعاطفة ُالطفوليةُ ،وتشجيع ُكل ُالمبادرات ُوالنشاطاتُ
المؤدية ُإلى ُذلكُ ،ومنطلق ُذلك ُفهم ُالذاتُ ،ومعرفتنا ُلوضعنا ُوطبيعتنا ُوخصائصنا ُومقوماتناُ ،ونقاطُ
قوتناُونقاطُضعفناُ،وفيُنفسُالوقتُمعرفةُالعدوُمنُالصديقُ،وتحديدُموقعناُفيُالجغرافياُوالتاريخُ.



التحديدُالصحيحُللمفاهيمُواالتفاقُعليها ُونبذُالمفاهيمُالهالميةُوالفضفاضةُوالخاطئةُ.ينالُهذاُاألمرُ
خصوصية ُإضافيةُ ،عند ُتحديد ُالمفاهيم ُاإلستراتيجية ُواألهداف ُالعامة ُوالوسائل ُالرئيسيةُ ،حتى ُالُ
تختلط ُاألهدافُبالوسائلُكماُحدثُعبرُتجربتناُالمعاصرةُ.ووسائلُذلك ُإماُاتفاقُالقوىُعلى ُرؤيةُ
إستراتيجيةُنتيجةُحواراتُمعمقةُ،أوُاللجوءُإلىُصندوقُاالنتخاباتُليقومُالشعبُباالختيارُبينُهذهُ
البرامج.



أساسُعملناُالمقاومةُالشاملةُالتيُتبدأُفيُداخلُالنفسُ،وتنتهيُفيُكلُمظاهرُالحياةُ،وتشملُكلُماُ
يؤديُإلىُتقويتهاُوزيادتهاُ،ويجبُأنُتصبُكلُالوسائلُواألعمالُواألساليبُفيُصالحُالمقاومةُ،منُ
أغاني ُاألطفال ُإلى ُالقصة ُوالفن ُواالقتصاد ُوالدراسة ُواألعمال ُاالجتماعية ُوالعالقات ُالعائليةُ
والمجتمعيةُ،إنهاُ"الحياةُمقاومة".



الديمقراطية ُ هي ُالحل ُالختالفاتناُ ،واحترامها ُوترسيخها ُواجب ُأساسي ُورئيسيُ ،والديمقراطية ُتعنيُ
التنافسُالشريفُواحترامُحقُالفائزينُ،واعطاءهمُفرصتهمُال كاملةُدونُالتآمرُعليهمُ،وفيُنفسُالوقتُ
علىُالفائزينُاحترامُالرأيُاتآخرُواالستفادةُمنهُوالعملُمعهُ.إنهاُالديمقراطيةُالتيُتؤديُإلىُتكوينُ
الجبهاتُالعريضةُالمتفاهمةُ،الُالفصائلُالحزبيةُالمتناحرةُ،وانهاُالديمقراطيةُالتيُتؤديُإلىُالتداولُ
فيُالقيادةُ،مماُيجبرُالقياداتُعلىُأنُتراعيُنبضُالشارعُفتسمعُلهُوتصمدُأمامُعدوه.



ترسيخ ُمعاني ُالمصلحة ُالوطنية ُالعليا ُالتي ُتتجاوز ُالمصالح ُالتنظيمية ُوالحزبية ُالخاصةُ ،وتنميةُ
معانيُالعملُالمشتركُوتوحيدُالجهودُالجماعيةُواحترامُال أريُوالرأيُاتآخرُ،والتعاونُفيماُنتفقُعليهُ
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والتصالحُفيُكلُأمورناُ،وتقديمُاألشخاصُعلىُأساسُانتمائهمُالوطنيُ،وعطائهمُوليسُعلىُاعتبارُ
انتمائهمُالحزبيُأوُالعشائري.
 .2محدداتُالبديلُاإلستراتيجيُالشاملُالجامع


تجميع ُكل ُالبدائل ُالممكنة ُودراستها ُوحصر ُإيجابياتها ُوسلبياتهاُ ،ثم ُدمجها ُفي ُمشروع ُإستراتيجي ُيأخذُ
بإيجابيات ُوحسنات ُكل ُبديل ُويعالج ُسلبياتهُ ،يشمل ُذلك ُكل ُالبدائل ُبال ُاستثناء ُمن ُالمفاوضات ُإلىُ
الحركاتُالشعبيةُالسلميةُإلىُالمقاومةُالمسلحةُوغيرُذلكُ،معُاألخذُبعينُاالعتبارُالبعدُالزمنيُفيُذلكُ،
فماُيصلحُلزمنُقدُالُيصلحُلزمنُآخر.



الُبدُمنُتكوينُمرجعيةُمتفقُعليهاُلمتابعةُالحركةُالعامةُ،ورسمُالسياساتُومتابعةُالتنفيذُوالعودةُإليهاُ
عندُاالختالفُ،وخيرُماُيصلحُلذلكُمنظمةُالتحريرُبعدُإصالحهاُوترتيبهاُعلىُأسسُوطنيةُديمقراطيةُ.
إن ُسياسة ُاالستفراد ُبالقرار ُوحصره ُبين ُيدي ُمجموعة ُقليلة ُعليها ُما ُعليها ُمن ُمالحظات ُواشكالياتُ
وعالماتُاستفهامُكبيرةُ،لمُيؤدُبناُإالُإلىُزيادةُالمصائبُوالفشلُ،منُهناُفإنهُالُبدُمنُإعادةُاالعتبارُ
للمنظمةُبعدُإصالحهاُوترتيبهاُ،وتأكيدُمسؤوليتهاُعنُالسلطةُواعادةُرسمُالمعادلةُبينُالسلطةُكجسمُتابعُ،
وبينُالمن ظمةُكمرجعيةُمهيمنةُ،واالستفادةُمنُذلكُفيُتصليبُالمواقفُورفعُسقفُاألهدافُواإلنجازاتُ.



الُيجوزُاإلقدامُعلىُأيُخيارُأوُوسيلةُدونُالتوافقُعليهاُبالحدُاألدنىُ،والُيجوزُبحالُمنُاألحوالُأنُ
ندخلُفيُسياسةُالتخريبُعلىُبعضناُالبعضُفيخسرُالجميعُ.لقدُاتبعتُلخأسفُسياساتُالتخريبُوافشالُ
السياساتُبسببُاالختالفُالحزبيُوحسبُالمنهجُالذيُيقولُ"إذاُمتُظمآنُفالُنزلُالقطر"ُفكانتُنتيجتهاُ
ضعفاُعاماُوفشالُذريعاُوبعداُأكبرُعنُتحقيقُأهدافنا.



نتفاهمُعلىُاتآلياتُوالوسائلُضمنُميزانُالمصلحةُ،وضمنُسقفُاألهدافُالعامةُالمتفقُعليهاُ،وبالتاليُ
ت زولُالقداسةُعنُأيُوسيلةُيمكنُاستخدامهاُأوُرفضهاُ،يدخلُفيُذلكُالمفاوضاتُوحلُالسلطةُوالتصعيدُ
فيُالعملُالعسكريُوالذهابُإلىُاألممُالمتحدةُوالعملُالدبلوماسيُوغيرها.



علىُالوسائلُوالبدائلُالمقترحةُأنُتزيدناُقوةُ،وتضعُبينُأيديناُأوراقاُإضافيةُنستطيعُمنُخاللهاُالتصرفُ
بحريةُللوصولُإلىُاألهدافُ،بالتاليُيجبُأالُنقعُفيُسياسةُالدفعُالمسبقُللمواقفُمقابلُوعودُالُتنفذُ،
أوُسياسةُإلقاءُأوراقُالقوةُوالتخلصُمنهاُإلظهارُحسنُالنواياُ،فيُالوقتُالذيُيقومُالخصمُبمراكمةُأوراقُ
قوته.



وسائلنا ُوسياساتنا ُيجب ُأال ُتخضع ُالبتزاز ُالعدو ُفنسمح ُله ُبخرقها ُوعدم ُاحترامهاُ ،بل ُيجب ُأن ُنفرضُ
سياسةُالتكافؤُفيُاألفعالُوالسياساتُ،فمواعيدهُغيرُالمقدسةُلهاُماُيقابلهاُ،وانتهاكاتهُلهاُماُيوازيهاُ،والُ
نسمحُبالعودةُإلىُالخلفُبأيُحالُمنُاألحوال.
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عدم ُالسماح ُلآلخرين ُسواءُكانت ُإسرائيل ُأو ُالواليات ُالمتحدة ُأم ُغيرها ُبالتدخل ُفي ُشؤونناُ ،والتحكم ُفيُ
ق اررناُ،فقدُتعطلتُالمصالحةُفترةُطويلةُنتيجة ُللرفضُاألميرك يُاإلسرائيلي ُلهاُ،وتعطلُتشكيل ُالحكومةُ
الفلسطينيةُبعدُالمصالحةُنتيجةُالتدخلُالختيارُرئيسُالوزراءُ،وفيُكلُمرةُتخضعُالقيادةُراغبةُأوُمكرهةُ
ألوامرُاتآخرينُ،مماُيؤديُإلىُتآكلُفيُكلُقضاياناُوأهدافنا.



العملُعلىُالخروجُمنُحالةُاالستسالمُلإلشرافُوالرعايةُاألميرك يةُالوحيدةُالمتعلقةُبحلُقضيتناُ،ومحاولةُ
إيجادُبدائلُوأطرُأخرىُتحدُمنُتفردُاألميركيُالذيُيصبُفيُخدمةُاإلسرائيليُ،ويستدعيُذلكُاالنفتاحُ
علىُكلُالعالمُوقواهُوالعملُعلىُاالستفادةُمنُتنوعُسياساتهُوأهدافه.



ال ُبد ُمن ُتغيير ُالوجوه ُوالقيادات ُالتي ُأثبتت ُجهلها ُوفشلهاُ ،فالبرامج ُوالسياسات ُالجديدة ُواالنطالقاتُ
الجديدةُ،تحتاجُإلىُوجوهُجديدةُوكفاءاتُجديدةُ.إنُوضعُأفضلُبرنامجُوتركهُبينُيديُمنُلمُيتركُإالُ
بصماتُالفشلُوالجهلُواألنانيةُوتقديمُالمصالحُ الشخصيةُطيلةُسنواتُطويلةُمنُعملهُسوفُيحكمُعلىُ
هذاُالبرنامجُبالفشلُالمؤكدُ،وكماُقيلُقديما
ماُينفعُالخيلُالكرامُوالُالقناُُإنُلمُيكنُفوقُالكرامُكرامُ



اتباعُسياسةُمحاربة ُالفساد ُفيُكلُالمجاالتُ،والُنقتصر ُبذلك ُعلى ُالفساد ُالماليُبلُيتعداهُإلىُالفسادُ
األخالقيُواال جتماعيُوكافةُأشكالُالفسادُالممكنةُ،حيثُعملُالعدوُعلىُنخرُمجتمعناُوتدميرُقوتناُعنُ
طريقُنشرُالفسادُفيُطولُالمجتمعُوعرضهُ،لماُلهُمنُأثرُهدامُومدمرُعلىُأيُمجتمع.
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ُ
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المفاوضاتُو(الخياراتُالبديلة)ُ

األستاذُالدكتورُإبراهيمُأبراش
أستاذُالعلومُالسياسيةُفيُجامعةُاألزهر
ُ
مــعُوصــولُالمفاوضــاتُالرســميةُالمعلنــةُإلــىُطريــقُمســدودُنهايــةُالعــامُالماضــيُ–ُمــعُأنُالمفاوضــاتُمأزومــةُمنــذُ
ـاتُنهائيـاُألنهـاُباتـتُ
بداياتهاُاألولىُوتحديداُبعدُمايوُُ-1777ارتفعتُأصواتُعديدةُبعضهاُيطالبُبوقـفُالمفاوض
ً
مضـ ـرةُبالمص ــلحةُالوطني ــةُوخرج ــتُع ــنُأه ــداف هاُاألول ــىُ،وأصـ ـواتُأخ ــرىُطالب ــتُبح ــلُالس ــلطةُالفلس ــطينيةُل ــنفسُ

أخيراُتمُبلورةُتوجهُيقولُبالذهابُإلىُاألمـمُالمتحـدةُأوُمـاُ
األسبابُ،وجهةُأخرىُقالتُبالمقاومةُكبديلُللمفاوضاتُ،و ً
بــاتُيعــرفُفــيُالخطــابُالسياســيُاإلعالمــيُباســتحقاقُأيلــولُ،وهــوُضــمنُخيــاراتُســبعةُتحــدثُعنهــاُال ـرئيسُأبــوُ

مازنُُ.
فهـلُهــذهُالخيــاراتُبــدائلُللمفاوضـات؟ُأمُأوراقُضــغطُلتحســينُالموقــعُوالموقـفُللمفــاوضُالفلســطيني؟ُأمُتعبيــرُعــنُ
حالةُتيهُسياسيُيتخبطُفيهُالفلسطينيون؟ُُ.
سنقاربُهذهُاإلشكاالتُمنُخاللُالمحاورُاتآتيةُ:


المحورُاألولُ:حولُالمفاوضاتُُ.



المحورُالثانيُ:هلُحلُالسلطةُبديلُللمفاوضات؟ُ



المحورُالثالثُ:المقاومةُوالمفاوضات:تالزمُوليسُبدائلُُ.



المحورُالرابع(ُ:استحقاقُأيلول)ُ:داعمُأمُبديلُللمفاوضات؟ُ



خالصةُوتوصياتُ.
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المحورُاألولُ:حولُالمفاوضاتُُ
الُسياســةُبــدونُمفاوضــاتُ،والقــولُبعــدمُشــرعيةُالمفاوضــاتُبــالمطلقُإنمــاُيــنمُعــنُجهــلُأوُتضــليلُوخصوصــاُفــيُ
الحالةُالفلسطينيةُوالعربيةُ،حيثُالتزمُالعـربُوالفلسـطينيونُمنـذُمـؤتمرُمدريـدُُ1771بخيـارُالتسـويةُالسـلميةُللصـراعُ
مــعُإس ـرائيلُ،المش ــكلةُإذنُالُتكمــنُفــيُالمفاوض ــاتُبــلُفــيُأه ــدافهاُومرجعيتهــاُوفــيُاألطـ ـرافُالمفاوضــةُوالص ــفةُ
التمثيلي ــةُللمفاوض ــينُ،كم ــاُأنُالمفاوض ــاتُالُتلغ ــيُوس ــائلُح ــلُالصـ ـراعُاألخ ــرىُبم ــاُفيه ــاُالمقاوم ــةُم ــاُدامُالنظ ــامُ
اُبديالُللتسـويةُالسـلميةُفـالُيجـوزُرفـضُالمفاوضـاتُ
خيار ً
السياسيُالرسميُالفلسطينيُوالعربيُالُيملكُ–ُأوُالُيريدًُ -

منُحيثُالمبدأُُ.
ُُ

لقــدُمارســتُكــلُحركــاتُالتحــررُفــيُالعــالمُالمفاوضــاتُ،ولكــنُمارســتهاُفــيُإطــارُإســتراتيجيةُوطنيــةُتجمــعُمــاُبــينُ
ـةُ،وغالبــاُعنــدماُكانــتُحركــاتُالتحــررُفــيُموقــعُقــوةُوتحقــقُإنجــازاتُسياســيةُ.أمــاُفــيُالحالــةُ
المفاوضــاتُوالمقاومـ
ً
الفلسطينيةُفإنُالمفاوضاتُكجزءُمنُنهجُالتسويةُجاءتُفيُظـروفُمغـايرةُحيـثُالخلـلُيكمـنُفـيُمنطلقـاتُالتسـويةُ
واتفاقاتهاُوآليةُتطبيقهاُ،ويمكنُرصدُالخللُفيماُيليُ:
- 1جاءتُالمفاوضاتُفيُظلُحالةُتراجعُلحركـةُالمقاومـةُالفلسـطينيةُ،وهـوُالت ارجـعُالـذيُبـدأُمنـذُالخـروجُمـنُ
بيروتُُ1712وتفاقمُمعُحربُالخليجُالثانيةُوانهيارُالمعسكرُاالشتراكيُُ.
ُ- 2جرتُالمفاوضاتُفيُظلُغيابُإستراتيجيةُوطنيةُشموليةُحيثُحماسُوالجهـادُاإلسـالميُوفصـائلُأخـرىُ
كانواُضدُنهجُالتسويةُوالمفاوضاتُ.
 ُ- 3تعودُمشكلةُالمفاوضاتُالفلسطينيةُاإلسرائيليةُإلىُالتسويةُبحدُذاتهاُ،فالتسويةُلـمُتقـمُعلـىُأسـسُواضـحةُ
ولمُتكنُلهاُمرجعيةُواضحة ُ،فاتفاقيةُأوسـلوُنصـتُعلـىُأنُالتسـويةُتقـومُعلـىُأسـاسُقـراريُمجلـسُاألمـنُ
ُ242وُ، 331ول ــمُي ــأتُف ــيُاالتفاقي ــةُذك ــرُللدول ــةُالفلس ــطينيةُأوُلقـ ـرارُُ174الخ ــاصُب ــالالجئينُأوُبقـ ـرارُ
التقسيمُأوُبحقُالشعبُالفلسطينيُبتقريرُمصيرهُالسياسيُ،ولمُتتحدثُعنُانسـحابُإسـرائيليُمـنُاأل ارضـيُ
ـارُوخصوصـاُبالنسـبةُللضـفةُالغربيـةُ،وحتـىُبالنسـبةُلقـراريُُ242وُ
المحتلةُعامُُ1799بلُعنُإعادةُانتش
ً
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ُ331جاءُالنصُبصيغةُ(علىُأساسُقـراريُمجلـسُ)ُ..ولـيسُتنفيـذُالقـ اررينُ،وتـمُتأجيـلُالقضـاياُاألساسـيةُ
بمعنىُأنهاُليستُجزءاُأصيالُمنُاالتفاقُ.
ُ- 4علينــاُالتــذكيرُبــأنُمــؤتمرُمدريــدُوكــذاُاتفاقيــةُأوســلوُلــمُيكونــاُفــيُإطــارُمــؤتمرُدولــيُللســالمُ،وبالتــاليُلــمُ
ـؤتمرينُدوليـينُينــتجُعنهمــاُقـ ارراتُملزمــةُ،وكــانُدورُاألمــمُالمتحــدةُكشــاهدُزورُ.لقــدُكانــتُاتفاقيــةُ
يكونــاُمـ ُ
أوســلوُمحكومــةُبمبــدأُ"العقــدُشـريعةُالمتعاقــدين"ُ،بمعنــىُأنــهُالُيمكــنُتحقيــقُأيُتقــدمُإالُبموافقــةُالط ـرفينُ،
وفيُظلُاختاللُموازينُالقوىُندركُلمصلحةُمنُستصبُالمفاوضاتُ.
- 1عــدمُجديــةُإسـرائيلُبالتســويةُوخصوصــاُبعــدُمقتــلُإســحاقُ اربــينُ،وألنُإسـرائيلُالُتريــدُالتصـريحُعلنــاُبأنهــاُ
ضــدُنهــجُالســالمُفقــدُأخــذتُبالمماطلــةُوالتســويفُفــيُالمفاوضــاتُعلــىُأمــلُأنُيقــررُالفلســطينيونُالخــروجُ
منهاُ.
- 9انتقالُواشنطنُمنُموقعُالوسيطُإلىُموقعُالمنحازُإلسرائيلُ.وقدُظهرُهذاُجلياُفيُعهدُأوباماُ.
- 9سوءُأداءُالسـلطةُوالفريـقُالمفـاوضُ،فالقليـلُمـنُالمراهنـةُعلـىُاالتفاقـاتُالموقعـةُتـمُتبديـدهُنتيجـةُفسـادُبـداُ
ينخرُالسلطةُمنذُبدايةُتشكلهاُونتيجةُصفقاتُمشبوهةُبينُبعضُرجاالتُالسلطةُوسلطاتُاالحـتاللُ،هـذاُ
باإلض ــافةُإل ــىُفري ــقُمف ــاوضُاس ــتمرُمن ــذُمدري ــدُإل ــىُالي ــومُحت ــىُب ــاتُورق ــةُمكش ــوفةُأم ــامُاإلسـ ـرائيليينُ،
وخصوصاُأنُكبارُالمفاوضينُكانواُجزءاُمنُالسلطةُوعالقاتهاُاالقتصـاديةُمـعُاإلسـرائيليينُوكـانُتواجـدهمُ
داخلُاألراضيُالمحتلةُيجعلهمُدائماُتحتُضغطُوابتزازُاإلسرائيليينُ.
 - 1س ــلوكياتُالمعارضـ ــةُالتـ ــيُلـ ــمُيكـ ــنُيحلـ ــوُلهـ ــاُالقيـ ــامُبعمليـ ــاتُتفجيريـ ــةُداخـ ــلُإس ـ ـرائيلُإالُعنـ ــدماُتكـ ــونُ
المفاوضاتُتتناولُموضوعاُمفصلياُ،ماُيدفعُاإلسرائيليينُللتهربُمنُتنفيذُماُعلـيهمُمـنُاسـتحقاقاتُبحجـةُ
ً
األمنُوعجزُالسلطةُمماُعليهاُمنُالتزاماتُ.

- 7االنقسامُالذيُزادُمنُإضعافُالمفاوضينُعلىُطاولةُالمفاوضاتُ.

المحورُالثانيُ:هلُحلُالسلطةُبديلُلفشلُالمفاوضات؟ُ
ضمنُاألطروحاتُالتيُتـمُتـداولهاُبعـدُوقـفُالمفاوضـاتُكانـتُفكـرةُحـلُالسـلطةُالفلسـطينيةُ،وبـالرغمُمـنُأنُالتوقيـعُ
الُمطروحـاُلـيسُمـنُخـاللُقـرارُفلسـطينيُ
علـىُورقـةُالمصـالحةُأدىُإلـىُت ارجـعُهـذاُالطـرحُ،إالُأنُحـلُالسـلطةُمـاُز
ً
بحلهاُبلُبانهيارهاُداخليـاُدونُقـرارُ،انهيـارُسـلطةُالضـفةُالغربيـةُوسـلطةُغـزةُ.إنُكـانُمـنُالمشـروعُوالمبـررُالتفكيـرُ
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بحـلُالســلطةُإالُأنُحلهــاُلـنُيحــلُأزمــةُالنظـامُالسياســيُالفلســطينيُ،والبـديلُهــوُتغييــرُوظيفـةُالســلطةُوتحريرهــاُمــنُ
اإلمالءاتُالخارجيةُُ.
ـدفوعاُبحســاباتُحزبيــةُضــيقةُ،وأالُيكــونُردُفعــلُ
أيُحــديثُجــادُعــنُحــلُالســلطةُالفلســطينيةُيجــبُأنُالُيكــونُمـ ً
انفعـاليُوعــاطفيُأوُمجــردُورقــةُضــغطُفـيُالعمليــةُالتفاوضــيةُالمتعثـرةُحيــثُالخصـمُيعــرفُحقيقــةُأوضــاعناُالداخليــةُ
ومحدوديةُقـدرةُالقيـادةُالسياسـيةُعلـىُالتفـردُباتخـاذُقـ ارراتُمصـيريةُ،ففـيُظـلُواقـعُاالنقسـامُوتـدخلُاألجنـدةُالخارجيـةُ
وتشــابكاتُالقضــيةُمــعُمحيطهــاُاإلقليمــيُوالــدوليُيجــبُد ارســةُكــلُخطــوةُبتــأنُوحــذرُ.التفكيــرُبحــلُالســلطةُمشــروعُ
ومبــررُ،ولكــنُكــلُتوجــهُعملــيُفــيُهــذاُاالتجــاهُيجــبُأنُيكــونُمســبوقًاُبخلــقُالبــديلُالــوطنيُالــذيُســيمخأُف ـراغُحــلُ
الســلطةُ،وعليــهُالتعامــلُمــعُقضــيتينُ:األولــىُإجرائيــةُتتعلــقُبالجهــةُذاتُاالختصــاصُبحــلُالســلطةُ،والثانيــةُتتعلــقُ
بتداعياتُحلُالسلطةُأوُماُبعدُحلهاُُ.
ُ
ُ:1منُناحيةُإجرائيةُُ
صحيحُ،إنُتأسيسُالسلطةُكانُبقرارُمنُالمجلسُالمركـزيُالفلسـطينيُفـيُدورتـهُالمنعقـدةُمـنُُ1773/13/ُ12-13
أيُبعـدُشـهرُمـنُتوقيـعُاتفـاقُإعـالنُالمبـادئُ.إذنُمـنُناحيـةُنظريـةُيمكـنُالقـولُبـأنُمـنُحـقُمنظمـةُالتحريـرُالتــيُ
ـاذجاُلعـدةُأسـبابُيمكـنُاختصـارهاُبـأنُ
أسستُالسلطةُأنُتصدرُقرًاراُبإلغائهاُ،إالُأنُالواقعُسيجعلُهـذاُاالسـتنتاجُس ً
منظمــةُالتحريــرُالتــيُأقامــتُالســلطةُليســتُمنظمــةُالتحريــرُاليــومُ،وأنُالســلطةُالتــيُقامــتُعــامُُ1774ليســتُهــيُ

اإلقليميُوالدوليُاليومُليسُهوُالذيُكانُعندُتأسيسُالسلطةُُ.
ُ
السلطةُاليومُ،وانُالواقعُالفلسطينيُو
ُ
ُ:2التداعياتُ
إذنُقبلُحلُالسلطةُيجبُالتفكيرُبمـنُسـيحلُمحلهـاُ،ونخشـىُأالُتقـومُإسـرائيلُبإعـادةُاحـتاللُكامـلُللضـفةُفـيُهـذهُ
ـدالُمـنُحكومـةُالسـلطةُليقومـواُبمهـامُالسـلطةُ
المرحلةُ،بلُستلجأُإلىُضمُبعـضُمنـاطقُالضـفةُوتنصـيبُأشـخاصُب ً
علىُماُسيتبقىُمنُاألرضُوهيُلنُتعدمُمثلُهؤالءُ،وهناكُخشيةُأنُتتحولُكلُمدينةُوقريـةُفلسـطينيةُخـارجُنطـاقُ
السيطرةُالمباشرةُللجيشُاإلسرائيليُإلـىُكـانتونُتسـيطرُعليـهُإحـدىُالجماعـاتُالفلسـطينيةُالمسـلحةُ،واسـرائيلُسـتعززُ
مثلُهكذاُوضعُُ.
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أيضاُسيطرحُموضوعُالخدماتُالتيُت قدمهاُالسلطةُومنُسيقومُبهاُ،خصوصـاُالصـحةُوالتعلـيمُوالشـؤونُاالجتماعيـةُ،
هلُستتوالهاُمنظماتُدولية؟ُأمُمؤسساتُأهلية؟ُأمُسـتتكلفُاألردنُبهـاُتمهيـداُلـدورُسياسـيُقـادم؟ُومـاُمصـيرُأكثـرُ
مـنُ ُ193ألــفُموظــفُمــدنيُوعســكريُغــالبيتهمُيعتــاشُمـنُوراءُ ارتــبُالســلطة؟ُوهــلُستســتمرُالــدولُالمانحــةُبتقــديمُ
التمويلُوالدعمُللفلسطينيينُبعدُحـلُالسـلطة؟ُ.قـدُيقـولُقائـلُإنُمنظمـةُالتحريـرُسـتقومُبهـذهُالمهمـةُ،ونعتقـدُبـأنُهـذاُ
اقعُالمنظمةُيسمحُلهاُبذلكُ،خصوصاُفيُظـلُحالـةُاالنقسـامُووجـودُكثيـرُمـنُ
القولُيحتاجُلتمحيصُفالُنعتقدُبأنُو
ً
القــوىُالسياســيةُخــارجُالمنظمــةُوبعضــهاُال ُيعتــرفُبالصــفةُالتمثيليــةُللمنظمــةُ،كمــاُأنُإس ـرائيلُلــنُتســمحُلمنظمــةُ
التحريرُالفلسطينيةُإنُتخلتُعنُنهجُالتسويةُوالسالمُبأنُتقومُبأيُنشاطُداخلُاألراضيُالمحتلةُ.وقـدُيقـولُآخـرُإنُ
حلُالسلطةُسيضعُالشعبُفيُحالةُمواجهةُمباشرةُمعُإسرائيلُ،وهذاُأمرُممكنُبلُيجبُأنُيكونُ ُ،ولكنُأالُيحتـاجُ
هذهُالشعبُلقيادةُعملُوطنيُتنظمُالمواجهةُمعُإسرائيل؟ُوفيُظلُاالنقسامُمنُسيوجهُويقودُالنضاالتُالشـعبيةُفـيُ
الضفةُوغزةُبعدُحلُالسلطة؟ُ.
ُ
تغييرُوظيفةُالسلطةُبدالُمنُحلهاُُ
الُيعنـيُمــاُسـبقُأنُنتمســكُبالســلطةُتحـتُكــلُالظــروفُونسـكتُعلــىُعمليـةُتفريغهــاُمــنُمضـمونهاُالــوطنيُ،ولكــنُ
بدالُمنُتوجيهُاالهتمامُنحوُحلُالسلطةُيمكنُالعملُعلىُتحويلُوظيفتهـاُأوُإصـالحهاُلتصـبحُسـلطةُوطنيـةُبمعنـىُ
الكلمةُ،منُخاللُاإلجراءاتُاتآتيةُ:
 - 1إعادةُالنظرُفيُشكلُالتنسيقُاألمنيُُ.
 - 2محاسبةُالفاسدينُوذويُالمواقفُالمشبوهةُوطنياُوبأثرُرجعيُُ.
ُ - 3توظيفُأموالُالدعمُالخارجيُللسلطةُبماُيخدمُصمودُالشعبُالفلسطينيُ.
 - 4استمرارُالسلطةُفيُالتمسكُبالحقوقُوالثوابتُالوطنيةُ.
 - 5تفعيلُمنظمةُالتحريرُواعادةُبنائهاُكحركةُتحررُوطنيُ.
إنجازُالمصالحةُبعيداُعنُالمكابراتُالسياسيةُ،فأنُنقدمُتنازالتُلبعضناُالبعضُأشرفُوأجـدىُمـنُتقـديمهاُ
-6
ً
إلسرائيلُ.

 - 7تفعيلُالمقاومةُالشعبيةُفيُكلُربوعُالوطنُ.
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 - 2مقاطعةُشاملةُللمنتجاتُاإلسرائيليةُ.
 - 2إشراكُكلُاألحزابُوالقوىُالسياسيةُفيُحكومةُالسلطةُ،حتىُالُتبقىُالسلطةُمحسوبةُكسلطةُفتحُفقط.
- 10وأهمُخطوةُفيُهذاُالسياق ُ:هـوُتوحيـدُمرجعيـاتُالسـلطةُبااللتفـافُحـولُقيـادةُوطنيـةُواحـدةُموحـدةُتتمسـكُ
بالثوابتُوعدمُالخضوعُللشروطُاإلسرائيليةُواألميركيةُ،سواءُتعلقُاألمرُباالستيطانُأمُبغيرهاُمنُالمسائلُ.
إذنُ،بــديلُحــلُالســلطةُهــوُتحويــلُوظيفتهــاُلتصــبحُجــزءاُمــنُحركــةُنهــوضُوطنــيُشــعبيُشــاملُتــدخلُفــيُمواجهــةُ
سـاخنةُمـعُإسـرائيلُ،وهـذاُهـوُجـوهرُفكـرةُالسـلطةُالفلسـطينيةُكمـاُوردتُفـيُالنقـاطُالعشـرُللبرنـامجُالمرحلـيُلمنظمــةُ
التحريــرُعــامُُ1794الــذيُتحــدثُعــنُســلطةُوطنيــةُمقاتلــةُعلــىُأيُأرضُنحررهــاُأوُتعطــىُلنــاُ،ولتقــدمُإس ـرائيلُأوُ
الدولُالمانحةُعلىُحلُالسلطةُأوُخلقُسلطةُبديلةُتابعةُلهماُ،آنذاكُستتحمالنُمسؤوليةُانهيارُالتسويةُوالسالمُ.
ُ
ُ خـاللُعمليـةُتغييــرُوظيفـةُالســلطةُمـعُاألخـذُبعــينُاالعتبـارُردودُالفعــلُاإلسـرائيليةُواألميركيـةُواألوروبيــةُ،نكـونُقــدُ
هيأناُالبديلُالذيُسـيمخأُفـراغُانهيـارُالسـلطة ُ.ونعتقـدُأنُكثيـرينُمـنُداخـلُالسـلطةُبمـاُفـيهمُعناصـرُاألجهـزةُاألمنيـةُ
اجبُالوطنيُإنُلمسواُإرادةُسياسيةُتعملُفيُهذاُاالتجاهُُ.
ُ
مستعدونُللقيامُبهذاُالو
ُ
المحورُالثالثُ:المقاومةُوالمفاوضاتُ:تالزمُوليسُبدائلُُ.
منُحيثُالمبدأُالُتنـاقضُبـينُالسـعيُللسـالمُوامـتالكُالقـوةُأوُاللجـوءُإليهـاُ،وبـينُالقـولُبالمقاومـةُوممارسـتهاُوالقـولُ
بالسـالمُوتوظيــفُكـلُأدواتُحــلُالصـراعُاألخـرىُكالمفاوضــاتُوالوســاطةُوالتحكـيمُ.واقــعُالعالقــاتُبـينُالــدولُوحتــىُ
داخـلُالمجتمـعُالواحـدُتؤكـدُعلـىُعـدمُالتنـاقضُبـينُالسـالمُوامـتالكُالقـوةُأوُالسـعيُإليهـاُ،فمـنُيقـولُبالسـالمُكخيــارُ
استراتيجيُويسعىُلهُمجرداُمنُأوراقُالقوةُوأهمهاُوحدةُالشـعبُحـولُهـذاُالخيـارُوالبقـاءُعلـىُالخيـاراتُاألخـرىُولـوُ
كإمكانيةُمحتملةُ،لنُيحققُسالماُلشـعبهُبـلُاستسـالماُأوُاسـتق ارراُمؤقتـاُ،ومـنُيقـولُبالمقاومـةُكإسـتراتيجيةُويمارسـهاُ
موسمياُوفصـائلياُدونُوحـدةُوطنيـةُومشـروعُورؤيـةُللسـالمُلـنُيجلـبُللشـعبُإالُمزيـداُمـنُالمعانـاةُ،وسـيحرمُالشـعبُ
منُتوظيفُالقوىُالمؤيدةُلعدالةُالقضيةُالوطنيةُُ.
إنُالمقاومةُحقُمشروعُلكلُشعبُيخضعُلالحتاللُ،ولكـنُالمهـمُوجـودُإسـتراتيجيةُوطنيـةُللمقاومـةُ،واليـومُإنُكانـتُ
الظـروفُالُتســمحُبالمقاومــةُالمســلحةُفــيمكنُتفعيــلُالمقاومــةُالســلميةُ،وهــيُضــروريةُوممكنــةُلــيسُكبــديلُعــنُخيــارُ
التســويةُوالمفاوضــاتُبــلُكــداعمُلهمــاُخصوصــاُونحــنُعلــىُأب ـوابُم ـاُيســمىُ(اســتحقاقُأيلــول)ُ،فــأيلولُلــنُيكــونُ
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اســتحقاقاُمنجـ ًـزاُللهــدفُإنُلــمُتشــهدُاأل ارضــيُالفلســطينيةُالمحتلــةُانتفاضــةُأوُمقاومــةُســلميةُشــعبيةُتبــدأُمنــذُاليــومُ
اسعُلفلسطينيُالشتاتُخصوصاُفيُأوروباُواألميركيتينُُ.
ويواكبهاُحراكُو
ً

الفلسطينيونُوحدهمُمنُبينُكـلُشـعوبُاألرضُاختلف ُـواُوانقسـمواُعلـىُأمـورُيجـبُأنُتكـونُمحـلُتوافـقُوطنـيُألنهـاُ
بطبيعتهاُالُتقبلُالتعارضُ،فقدُانقسمواُحولُالمقاومةُالمسلحةُوانقسمواُحولُخيارُالسالمُوانقسمواُحولُالموقـفُمـنُ
الشرعيةُالدوليةُ،واليومُينقسمونُحولُالمفاوضاتُُ.
ُُ
المحورُالرابع(ُ:استحقاقُأيلول)ُ:داعمُأمُبديلُللمفاوضات؟ُ
ـمياُنهايــةُسـبتمبرُُ2313انهمـكُالعقـلُالسياسـيُالفلسـطينيُالرســميُ
بعـدُتوقـفُالمفاوضـاتُالفلسـطينيةُاإلسـرائيليةُرس ً
فيُالبحثُعنُمخارجُالزمتُالمفاوضاتُ،ذلكُأنُحالةُالُمفاوضاتُوالُمقاومةُفيُظلُاالنقسـامُلـنُتـؤديُإالُلمـنحُ
فرصــةُإلس ـرائيلُلتواصــلُعمليــاتُاالســتيطانُوالتهويــد؛ُوكــانُالــذهابُإلــىُاألمــمُالمتحــدةُأحــدُالخيــاراتُالتــيُطرحهــاُ
الرئيسُأبوُمازنُفيُتشرينُاألول/أكتوبرُمنُنفسُالعامُللحفاظُعلىُحيويـةُالقضـيةُسياس ًـياُ،ولتوظيـفُحالـةُالكراهيـةُ
والرفضُمنُطرفُالرأيُالعامُالعا لميُللسياسـةُاإلسـرائيليةُ،فكـانُمـاُيسـمىُباسـتحقاقُأيلـولُ،وقـدُأكـدُالـرئيسُأنـهُلـنُ
يذهبُإلىُاألممُالمتحدةُإالُإذاُبقيتُالمفاوضاتُمتوقفةُ،ومنذُذالكُالتاريخُوالرئيسُأبـوُمـازنُيقـومُبحـراكُدبلوماسـيُ
الُيملُوالُيكلُاستعداداُأليلولُ،ويواكبُهذاُالحراكُتصريحات متواليةُمنُرئيسُالـوزراءُسـالمُفيـاضُحـولُاسـتكمالُ
بناءُمؤسساتُالدولةُواستعداد الفلسطينيينُلتوليُشؤونهمُالسياسيةُواالقتصاديةُفيُإطارُدولةُمستقلةُُ.
مـاُتسـمىُ"اسـتحقاقاتُأيلـولُالقـادم"ُالُتؤسـسُعلـىُأيُاتفاقـاتُأوُالت ازمـاتُأو وعـودُدوليـةُواضـحةُومحـددةُبقـدرُمـاُ
هـي ورقـةُضـغطُلتحسـينُموقـفُالمفـاوضُالفلسـطينيُ،وإلنقـاذُمـاُيمكـنُإنقـاذهُمـنُخيـارُالتسـوية ومـاُارتـبطُبهـاُمـنُ
مؤسسـاتُومصــالح ُ.وبالتـاليُمــنُالمبالغـةُنعــتُالـذهابُإلــىُاألمـمُالمتحــدةُفـيُأيلــولُباالسـتحقاقُ،بمعنــىُأن الدولــةُ
ستكونُنتيجةُالتفاقاتُوق ارراتُسابقةُمتفقُعليهاُوحانُوقتهاُ.وانُكانتُهناك اسـتحقاقاتُقادمـةُفـيُأيلـولُفيجـبُأنُ
تبنىُعلىُالجهدُوالنضالُالفلسطينيُأكثرُمنُبنائها علىُوعودُأميركيةُوأوروبيةُُ.

ـبُأيضـاُ
فهذاُالُيعنيُالتقليلُمنُأهميةُالذهابُإلىُمجلسُاألمن والعملُعلىُاالعترافُبدولةُفلسطينيةُمسـتقلةُ،ويج
ً

استثمارُماُأنجز دولياُسابقاُوانُكانُهزيالُحتىُالُتستغلُإسرائيلُفـراغُغيـابُالحـراكُالسياسـي والدبلوماسـيُلتحميـلُ
الفلسـطينيينُمسـؤوليةُالتهـربُمـنُالسـالمُ.لقـدُأكـدُالـرئيسُأبـو مـازنُأنُمراهنتـهُعلـىُاسـتحقاقاتُأيلـولُالُتخـرجُعـنُ
التزامهُبنهجُالسالمُوالشرعية الدوليةُ،وأنُذهابهُمباشرةُللمنتظمُالدوليُ–ُمجلسُأمنُوجمعيةُعامةُ–ُهوُتغييرُفي
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ـيسُخروجــاُعنــهُ،وهــوُتصــحيحُلمســارُمفاوضــاتُاســتمرتُلعقــدينُمــنُالــزمنُدونُمرجعيــةُ
أدواتُخيــارُالســالمُولـ
ً
واضحةُ،وبالتاليُفاستحقاقاتُأيلولُليسُسوىُتحديدُلمرجعيةُالمفاوضاتُولـيس بـديالُعنهـا؛ُألنُالمفاوضـاتُسـتعودُ

ـدةُلمعركـة سـالمُطويلـةُسـيكونُأيلـولُالقـادمُبـدايتهاُولـيسُنهايتهـاُ.أمـاُ
ُ
حتـىُلـوُصـدرُقـرارُدولـيُ،أوُهـوُجبهـةُجدي
لمـاذاُأيلــولُتحديـدا؟ُفهــذا مـاُبينــهُأكثـرُمــنُمسـؤولُفلســطينيُبـالقولُإنُاســتحقاقُأيلـولُمبنــيُعلـىُثالثــةُمرتكـزاتُ:
األولُإعالنُأوباماُالعامُالماضيُعنُأمنيتهُفيُأنُيرىُدولـةُفلسـطينيةُفـيُأيلـول القـادمُ2311؛ُوالثـانيُأنُالرباعيـةُ
أعلنـتُبعــدُوقـفُالمفاوضــاتُوفـيُإطــارُحثهـاُعلــىُعـودة المفاوضــاتُأنُهـذهُالمفاوضــاتُسـتبدأُفــيُأيلــولُُ2313
وتنتهيُفـيُأيلـولُ2311؛ُوالثالـثُأن برنـامجُالحكومـةُالثالـثُعشـرةُ–ُحكومـةُفيـاضُ-فـيُأيلـولُُ2337حـددُموعـدُ
أيلولُ/سبتمبرُموعداُالستكمالُبناءُمؤسساتُالدولةُُ.

لكـنُالـذهابُإلـىُمجلـسُاألمـنُأوُالجمعيـة العـامُالنتـزاعُاعتـرافُبدولـةُفلسـطينيةُاعتمـاداُعلـىُالوعـودُأوُااللت ازمـاتُ
األميركية واألوروبيةُسيكونُمراهنـةُغيـرُمضـمونةُالنتـائجُ،فهـذهُالوعـودُالُيمكـنُالركـونُإليهـاُوقـد جربنـاُوعـوداُأكثـرُ
وضوحاُوكانتُموثقةُومكتوبةُومعُذلكُلمُيتمُااللتزامُبهـاُ.لقـدُبانـتُالسياسـة األميركيـةُومواقـفُأوبامـاُتحديـداُخـاللُ
العامُالماضيُوهذاُالعامُعنُتراجعُوضعف شـديدُفـيُالتزامهـاُبعمليـةُالسـالمُوبموقـعُالوسـيطُالنزيـهُلدرجـةُاسـتعمالهاُ
لحقُالفيتـو فـيُمجلـسُاألمـنُضـدُقـرارُيطالـبُبإدانـةُاالسـتيطانُ،كمـاُأنُدورُالرباعيـةُت ارجـعُبحيـثُتـمُاختزالهـاُفـيُ
الموقفُاألميركيُُ.
الُغروُأيضاُأنُاللجوءُإلىُ"المنتظمُالدولي"ُ وجعلُالشرعيةُالدوليةُمرجعيـةُللعمليـةُالسـلميةُأمـرُمهـمُوضـروريُ،بـلُ
هـو تصـحيحُلخطـأُبـدأُمنـذُأوسـلوُواسـتمرُحتـىُاليـومُ،ويجـبُأالُينتابنـاُوهـمُمـريحُبـأن اللجـوءُإلـىُالشـرعيةُالدوليـةُ
سـيحلُالمشـكلةُوسـتقومُالدولـةُمباشـرةُ،هنـاُنـذكرُبعشـراتُقـ اررات الشـرعيةُالدوليـةُحـولُفلسـطينُالتـيُلـمُتطبـقُحتـىُ
اليومُُ.
حبلُالشرعيةُالدوليةُطويلُومعركتهاُالُتقلُصعوبةُعنُالمعارك العسكريةُ،وبالتاليُيجبُعدمُوضعُكلُالبـيضُفـيُ
سـلةُواحـدةُ،سـلةُالشـرعية الدوليـةُ،بــلُيجـبُاشـتقاقُوسـائلُنضـاليةُمواكبــةُللعمـلُالدبلوماسـيُ،وأهـمُهـذهُالوســائل
المقاومةُالشعبيةُوالمصالحةُ.إنُمـاُبـينُالرغبـةُفـيُالـذهابُإلـىُالشـرعيةُالدوليـةُلالعتـراف بالدولـةُوقيـامُالدولـةُيوجـدُ
ثالثُمحطاتُأوُمعاركُكبرىُعلىُالفلسطينيينُخوضها واالستعدادُلهاُ،وهيُ :

أوالُ:تمتينُالجبهةُالداخليـةُبالمصـالحةُ،ذلـكُأنُذهـاب الفلسـطينيينُإلـىُاألمـمُالمتحـدةُفـيُظـلُاالنقسـامُسيشـككُفـيُ
كلُماُيقالُحولُاستعداد الفلسطينيينُلتحملُمسؤوليةُقيامُدولةُ،فكيـفُسـيحكمونُأنفسـهمُبأنفسـهمُوهـمُغيـرُقـادرين
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علىُتوحيدُأنفسهمُفيُإطارُإدارةُسلطةُحكمُذاتي؟ُكماُأنُعدمُسيطرةُالسلطةُالفلسطينيةُومنظمةُالتحريـرُعلـى كـلُ
منــاطقُالدولــةُالموعــودةُوعــدمُتمثيلهــاُلكــلُالشــعبُواقعيــاُسيضــعفُمــنُمصــداقيتهماُ،وهنــاك خشــيةُأنُيــتمُتفصــيلُ
الدولةُالقادمةُبماُيتوافقُمعُواقعُاالنقسام الفلسطينيُُ.

ثانياُ:صيغةُالقرارُالذيُسيقدمُإلىُمجلسُاألمنُأوُإلىُالجمعيةُالعامـةُ ُوصـيغة القـرارُالـذيُسيصـدرُعنـهُأوُعنهـاُ،
وهلُسيكونُالقـرارُالصـادرُمتوافقـاُمـعُقـرارُإعـالنُالدولـة فـيُالج ازئـرُمـنُحيـثُتضـمنهُلكـلُقـ ارراتُالشـرعيةُالدوليـةُ
ولحــقُعــودةُالالجئــينُوالقــدس عاصــمةُللدولــة؟ُأمُســيتحدثُعــنُدولــةُتقــومُعلــىُتفاهمــاتُســابقةُتخــصُالالجئــينُ
والقدسُوتبادل األراضي؟ُُ.

ثالثًًا ُ:مــاذاُبعــدُصــدورُالق ـرارُوالــذيُنخشــىُأالُيتضــمنُحــقُعــودةُالالجئــين ولــنُيتضــمنُاعت ارفــاُبالقــدسُالش ـرقيةُ
عاصمةُللدولةُ،كيفُسيتحولُإلىُحقيقة؟ُهلُستقومُالدولة مباشرةُأمُستجرىُمفاوضـاتُقـدُتسـتغرقُسـنواتُوخاللهـاُ
سـتعودُإسـرائيلُللمماطلـةُمجـدداُ،وآنـذاكُسـيكونُالفلسـطيني ُونُسـجلواُعلـىُأنفسـهمُتنـازالتُموثقـةُدوليـاُفيمـاُإسـرائيل
تستمرُفيُالمماطلة؟ُُ.

إالُأنُاخطرُماُنخشاهُأنُيتمُتبديدُاتآمـالُالقليلـةُالتـيُبنيـت علـىُالعـودةُللشـرعيةُالدوليـةُوأنُيـتمُتبديـدُالجهـودُالتـيُ
بذلتُلالعترافُبالدولة الفلسطينيةُحسبُالمواصفاتُالفلسطينيةُ،فيتمُتبديدُكلُذلكُبعـودةُالفلسـطينيينُمجـددا لطاولـةُ
المفاوضاتُنتيجةُضـغطُأميركـيُوتحـتُعنـوانُمبـادرةُجديـدةُللتسـويةُأوُمـؤتمرُدولـيُللسـالمُ،ففـيُهـذهُالحالـة سـيتمُ
اإلعالنُعنُتأجيلُعرضُالقضيةُالفلسطينيةُعلىُمجلسُاألمنُإلـىُحـينُرؤيـةُمـاُستسـفر عنـهُالمفاوضـاتُالجديـدةُ
التيُقدُتستمرُلسنواتُُ.
مــنُبــابُالتفكيــرُواالســتدراكُولــيسُمــنُبــابُالتشــكيكُفــإنُهنــاكُقلقًــاُينتابنــاُمــنُطريقــةُإدارةُملــفُاســتحقاقُأيلــولُ،
ونخشــىُأنُيــؤديُســوءُإدارةُالملــفُوغيــابُالرؤيــةُالواضــحةُللهــدفُمــنُالــذهابُإلــىُاألمــمُالمتحــدةُإلــىُإفقــادُهــذاُ
االستحقاقُأهميتهُوافقادهُقوةُالدافعيةُقبلُالوصولُإلىُالتاريخُالمحددُُ.
اجبــاُوحتــىُالُنصــابُبنكســةُجديــدةُ،وألنــهُيتعلــقُبقضــاياُتمــسُوجــودُومصــيرُالشــعبُ
حتــىُيكــونُأيلــولُاســتحقا ًقاُو ً

الفلســطينيُ،ونظ ـ ًـراُللتش ــنجُالص ــهيونيُوالــرفضُاألميرك ــيُله ــذاُالتوج ــهُالفلســطينيُ،يج ــبُاالس ــتعداداُله ــذهُ"المعرك ــةُ

الحامية"ُوحسنُإدارتهاُ.وفيُهذاُالسياقُنبديُالمالحظاتُوالتساؤالتُاتآتيةُ:
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 .1هلُاستحقاقُأيلولُخيارُإستراتيجيُأمُورقةُضغط؟ُ
كثيـراُمـاُنسـمعُمـنُالـرئيسُومـنُمسـؤولينُفـيُالمنظمـةُأنـهُإذاُأوقفـتُإسـرائيلُاالسـتيطانُأوُاعترفـتُبدولــةُ
فلسـ ــطينيةُأوُطرحـ ــتُأيُجهـ ــةُمبـ ــادرةُجديـ ــدةُللتسـ ــويةُتتضـ ــمنُوقـ ــفُاالسـ ــتيطانُفـ ــإنُالمنظم ـ ـةُسـ ــتعودُ
للمفاوضاتُوستتخلىُعنُاستحقاقُأيلول!ُ.وفيُرأيناُإنُهذاُالقولُخطيرُوخطأُمنُحيـثُالتكتيـكُالسياسـيُ
اتيجياُ،
ـاراُإســتر ً
ألنــهُيفقــدُاســتحقاقُأيلــولُأهميتــهُويظه ـرهُوكأنــهُمجــردُورقــةُضــغطُلــدىُالمنظمــةُولــيسُخيـ ً
ويجعلُهذاُاألمرُكثيراُمنُالدولُالُتأخذُمأخذُالجدُالتهديدُالفلسطينيُبالـذهابُإلـىُمجلـسُاألمـنُويجعلهـاُ
ً

تترددُفيُاتخاذُموقفُمنُاالعترافُبالدولةُالفلسطينيةُُ.

 .2حتــىُاتآنُمــنُغيــرُالواضــحُهــلُســتبحثُالجمعيــةُالعامــةُموضــوعُاالعتـرافُالــدوليُبدولــةُفلســطينيةُأمُأنُ
مجلسُاألمنُوبضغطُمنُواشنطنُسيقطعُالطريقُعلىُالجمعيةُالعامـةُ،وفـيُحالـةُصـيرورةُالموضـوعُعنـدُ
الجمعيةُالعامةُفهلُسيناقشُالموضوعُضمنُاجتماعُعاديُللجمعيةُوفيُهذهُالحالةُستصـدرُالجمعيـةُقـ ارراُ
أوُتوصيةُغيـرُملزمـةُتضـافُلعشـراتُالتوصـياتُالتـيُلـمُتنفـذُحـولُالشـأنُالفلسـطينيُكقـرارُالتقسـيمُُ111
لعـامُُ1749وقـرارُعــودةُالالجئــينُُ174لعــامُ1747؟ُأمُســتجتمعُالجمعيــةُتحــتُعنـوانُ(االتحــادُمــنُأجــلُ
السالمُ)؟ُوآنذاكُيمكنُللجمعيةُإصدارُق ارراتُملزمةُُ.
 .3الُتجتمـعُالجمعيــةُالعامــةُتحــتُعنـوانُ(االتحــادُمــنُأجـلُالســالم)ُإالُإذاُكانــتُهنــاكُحالــةُأوُصـراعُيهــددُ
الســالمُالعــالميُ،كالســابقةُالمشــهورةُفــيُحــربُكوريــاُُ،1713وعلــىُهــذاُاألســاسُإذاُأرادُالفلســطينيونُق ـرًاراُ
ملزمـاُإلسـرائيلُوواشـنطنُيجـبُخلــقُظـروفُنضـاليةُمنـذُاتآنُتـدفعُالعــالمُللمسـارعةُفـيُبحـثُالصـراعُفــيُ
الشــرقُاألوســطُخوفــاُمــنُتداعياتــهُعلــىُالســالمُالعــالميُ،وفــيُهــذاُالســياقُنقتــرحُتفعيــلُالمقاومــةُالســلميةُ
وانتفاضــةُالحجــارةُ،فــإنُلــمُيحــدثُذلــكُفلــنُتنعقــدُالجمعيــةُالعامــةُلتمنحنــاُالق ـرارُالــذيُنريــدُ،أوُســتجتمعُ
لتصدرُتوصيةُمبهمةُيمكنُلكلُطرفُتفسيرهاُكماُيريدُُ.
ُ–ُ4فــيُحالــةُاالعت ـرافُبالدولــةُالفلســطينيةُضــمنُالشــروطُالفلســطينيةُيفتــرضُأنُتســقطُكــلُاالتفاقــاتُالموقعــةُمــعُ
اإلسرائيليينُفيُإطارُاتفاقُأوسلوُوتوابعهُبماُفـيُذلـكُنهايـةُسـلطةُالحكـمُالـذاتيُ،وفـيُذلـكُيجـبُعلـىُالسـلطةُعـدمُ
الخوفُمنُتصريحاتُليبرمانُوغيـرهُالمهـددةُبإلغـاءُاالتفاقـاتُالموقعـةُمـعُالفلسـطينيينُ،فهـذهُاالتفاقيـاتُلـمُتجلـبُلنـاُ
كفلسطينيينُإالُالمعاناةُ.
ُوعليهُ،يجبُعلىُمنظمةُالتحريـرُوالحكومـةُالجديـدةُ–ُفـيُحالـةُتشـكلهاُ-االسـتعدادُلمرحلـةُومعركـةُجديـدةُلمـاُبعـدُ
أيلــولُ،مرحلــةُتجســيدُالدولــةُعلــىُاألرضُحقيقــةُكمؤسســاتُوق ـوانينُوعالقــاتُخارجيــةُ،أوُبمعنــىُآخــرُاالنتقــالُمــنُ
الحكمُالذاتيُإلىُالسيادةُُ.
ُ
185

الخالصةُوالتوصياتُ
العمــلُالسياســيُوخصوصــاُفــيُحالــةُكالحالــةُالفلســطينيةُفعــلُمركــبُومعقــدُ،تكــونُفيــهُكــلُالخيــاراتُمطروحــةُ.
ومــنُهنــاُفــإنُالمفاوضــاتُوالمقاومــةُواعــادةُالنظــرُفــيُوظــائفُالســلطةُوالــذهابُإلــىُاألمــمُالمتحــدةُكله ـاُأمــورُ
مترابطةُوتسيرُجنباُلجنبُ،فالعالقةُبينُهذهُاألمورُليستُعالقةُتعـارضُأوُأنُكـلُمنهـاُبـديلُعـنُاتآخـرُ،بـلُ
هيُعالقةُتكامليةُ.
ُماُيجعلُالعالقةُتكامليةُبماُيمكنُمنُاالستفادةُمـنُكـلُمنهـاُهـوُوجـودُإسـتراتيجيةُوطنيـةُتنسـقُوتوفـقُبيـنهمُ.
ونؤكدُمرةُأخرىُبأنُالمشكلةُالُتكمنُفيُأيُمنُهذهُالوسائلُالنضاليةُوالسياسُ،بلُتكمـنُفـيُالنظـامُالسياسـيُ
الفلسطينيُوفيُأزمـةُالقيـادةُوالمرجعيـاتُلهـذاُالنظـامُ.فمـاُيجـريُداخـلُالنظـامُالسياسـيُالفلسـطينيُمـنُتفـاعالتُ
تؤثرُسلباُأوُإيجاباُعلىُالموقفُالدوليُمنُالقضيةُالفلسطينيةُ،فالمنتظمُالدوليُالُيمنحُحقوقًـاُسياسـيةُللشـعوبُ
تلقائيــاُ،بــلُيضــطرُلالعت ـرافُبحقــوقُالشــعوبُالتــيُتناضــلُدفاعــاُعــنُحقوقهــاُ،وللتــدخلُإذاُمــاُشــعرُأنُالســلمُ
واألمنُالدوليينُمهددانُبالخطرُُ.
وفيُهذاُالسياقُنقدمُالتوصياتُاتآتيةُ:
أوالُ:ضـرورةُإنجـاحُالمصــالحةُالفلسـطينيةُلـيسُبــينُفـتحُوحمـاسُفقــطُ،بـلُمصـالحةُتعيــدُبنـاءُالمشـروعُالــوطنيُ
اتيجياُُ.
إستر ً
ثانيا ُ:ضرورةُالتمسكُبخيارُالسالمُوالتسويةُالسلميةُخصوصـاُفـيُظـلُهـذهُالمرحلـةُالتـيُتشـهدُمتغيـراتُعربيـةُ
مفتوحةُعلىُكلُاالحتماالتُُ.
ثالثًًًا ُ:القــولُبخيــارُالتســويةُالســلميةُوبالمفاوضــاتُكآليــةُمــنُآلياتهــاُالُيتعــارضُمــعُتفعيــلُالمقاومــةُالشــعبيةُ
ـدسُ،خصوصــاُإذاُكــانُهنــاكُإص ـرارُ
الســلميةُس ـواءُعلــىُالحــدودُبــينُقطــاعُغ ـزةُواس ـرائيلُأوُداخــلُالضــفةُوالقـ
ً

فلسطينيُعلىُالذهابُإلىُاألممُالمتحدةُفيُأيلولُُ.

رابعًًًا ُ:ض ــرورةُتغييــرُط ــاقمُالمفاوض ــاتُبإش ـراكُالق ــوىُالسياس ــيةُاألخــرىُف ــيُعملي ــةُالتفــاوضُ،وتغيي ــرُفلس ــفةُ
المفاوضــاتُ،فـ الُيجــوزُأنُيبقــىُالمفاوضــونُالفلســطينيونُمــنُلــونُسياســيُواحــدُخصوصــاُبعــدُالمصــالحةُ،وأنُ
يبقىُنفسُالفريقُالذيُفاوضُلعشرينُعاماُوباتُصفحةُمقروءةُلإلسرائيليينُُ.
خامسا ُ:يجبُاإلصرارُعلىُالذهابُإلىُمجلسُاألمنُأوُالجمعيةُالعامةُسواءُالستصـدارُقـرارُملـزمُأوُاعتـرافُ
واضحُبدول ةُفلسطينيةُمسـتقلةُعلـىُكامـلُالضـفةُالغربيـةُوعاصـمتهاُالقـدسُالشـرقيةُأوُرفـعُالصـفةُالتمثيليـةُمـنُ
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م ارقـبُلعضـويةُكاملـةُ،بغـضُالنظـرُإنُتمـتُالعـودةُإلـىُلمفاوضـاتُأمُال؛ُذلـكُأنُهـذاُالقـرارُسيشـكلُمرجعيـةُ
دوليةُملزمةُأليُمفاوضاتُقادمةُُ.
سادساُ:ضـرورةُأنُيتضـمنُأيُقـرارُأوُاعتـرافُبدولـةُفلسـطينيةُحـقُعـودةُالالجئـينُالفلسـطينيينُحتـىُالُيكـونُ
هذاُالقرارُأوُالتوصيةُمحطةُمنُمحطاتُالتنازلُبطلبناُويسجلُعلينـاُ،دونُضـمانةُبتطبيـقُالقـرارُ.وضـرورةُأنُ
يكـونُقـ ارراُملزمـاُولــيسُمجـردُتوصـيةُ،فوجـودُقـرارُجديـدُالُيتضـمنُثوابـتُاإلجمــاعُالـوطنيُسـيدخلناُفـيُدوامــةُ
ـابقةُ،خصوصـاُقـرارُالتقسـيمُرقـمُُ111وقـرارُعـودةُ
جديدةُوقدُتوظفهُإسرائيلُللمطالبةُبإلغـاءُالقـ ارراتُالدوليـةُالس
ً
الالجئينُرقمُُُ.174

ُُ ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
187

وقفُالمفاوضاتُوالخياراتُالبديلةُ
ُ

الدكتورُصائبُعريقاتُ
عضوُاللجنةُالتنفيذيةُلمنظمةُالتحريرُ
رئيسُالوفدُالفلسطينيُالمفاوضُ
ُ
أريدُأنُأحددُماذاُنريدُ،لذاُسأبدأُبتوضيحُثالثةُأمورُيتمُنقاشهاُاتآنُفيُمجمعاتُالعقولُالفلسطينيةُ،وهناكُخلطُ
واضحُبينهاُ،فهناكُمنُيقولُإنُأيلولُسيكونُموعداُلإلعالنُعنُالدولةُالفلسطينيةُالمستقلةُ،وهذاُغيرُصحيحُ،
حيث ُتم ُإعالن ُاالستقالل ُفي ُالجزائر ُعام ُُ ،1711وآخر ُيقول ُإننا ُذاهبون ُللحصول ُعلى ُاعتراف ُمن ُالدولُ
األعضاءُفيُاألممُالمتحدةُبناُ،وهذاُأمرُخاطسُ،ألنُاعترافُالدولُأمرُسياديُخاصُبكلُدولةُ،ولهذاُاعترفتُبناُ
عديدُمنُدولُأميركاُالالتينيةُوغيرهاُ ُ.وماُنحنُبصددُالقيامُبهُفيُأيلولُهوُالمطالبةُبعضويةُدولةُفلسطينُفيُ
األمم ُ المتحدةُ،لذاُسيكونُأيلولُالبدايةُوليسُالنهايةُ،وهناُ،فيُإطارُالمعلوماتُ،أؤكدُأنُتسعةُأعضاءُفيُمجلسُ
األمنُبتركيبتهُالحاليةُيعترفونُبدولةُفلسطينُ :الصينُوروسياُدائمتيُالعضويةُ،ونيجيرياُ ،والغابونُ ،وجنوبُأفريقياُ،
والهند ُ ،ولبنانُ ،والبوسنة ُوالهرسكُ ،والب ارزيلُ ،بالتالي ُلدينا ُالنصاب ُلتمرير ُالقرار ُحال ُعدم ُاستخدام ُحق ُالنقضُ
(الفيتو) ُ ،مع ُالعلم ُأننا ُلسنا ُبصدد ُقرارُ ،بل ُبصدد ُتقديم ُطلب ُعضوية ُلدولة ُفلسطين ُعلى ُحدود ُعام ُُ1799
وعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُ،وهذاُحقُلناُ،ألنُمكانةُفلسطينُكدولةُفيُالقانونُالدوليُأقرتُفيُعامُُ 1749بقرارُ
الجمعيةُالعامةُُ.111
األسئلةُالمطروحةُعليناُاتآنُ،ماذاُلوُمارستُالوالياتُالمتحدةُالفيتو؟ُمنذُعامُُ 1749إلىُاتآنُمورسُالفيتوُعلىُ
عضوياتُللدولُُ 17مرةُ 11ُ،منهاُمارسهاُاالتحادُالسوفييتيُالسابقُ،ومرتينُالصينُ،وستُمراتُالوالياتُالمتحدةُ
األميركيةُ،فاألردنُعلىُسبيلُالمثالُبدأُفيُتقديمُطلبُالعضويةُعامُُ،1747وحصلُعليهاُعامُُ،1711واليابانُ
قدمت ُأربعة ُطلبات ُعضوية ُفي ُأربعة ُأيام ُمن ُشهر ُديسمبر ُعام ُُ ،1711وتعرضت ُللفيتو ُفي ُكل ُمرة ُعلىُ
عضويتهاُفيُاألممُالمتحدةُ،إذنُفالمسائلُسياسيةُبامتيازُأكثرُمنهاُقانونيةُدونُالتقليلُمنُشأنُالشقُالقانونيُ.
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الُأريدُالخوضُفيُالتكتيكُوشخصنةُاألمورُ،أوُفيُتسجيلُالنقاطُ،والُفيُأنصافُالحقائقُ،ففيُالعملُالسياسيُ
كلُهذهُأدواتُمشروعةُمنذُأنُكانتُاألحزابُالسياسيةُوكانتُالخالفاتُفيُوجهاتُالنظرُ.
عليناُاتآنُاالبتعادُعنُالتك تيكُوعنُالمناورةُ،وأنُنصبُفيُاتجاهُإستراتيجيةُفلسطينيةُتستثمرُالدعمُالدوليُالكبيرُ
للقضيةُالفلسطينيةُ،والعزلةُالتيُتعانيُمنهاُإسرائيلُهذهُاأليامُ،بعدُأنُنحددُماُنريدُ،وآليةُاستخدامُماُنريدُ،وكيفُ
نستفيدُمنُالعواملُالمحيطة؟ُ
وعليهُ ،فإنه ُال ُمجال ُلتحقيق ُما ُنريد ُفي ُاألمم ُالمتحدة ُدون ُالمصالحة ُالفلسطينيةُ ،وال ُيمكن ُتقديمُطلب ُعضويةُ
كدولةُعلىُحدودُعامُ ُ 1799ونحنُعلىُماُنحنُعليهُاتآنُ،فيكفُسنتقدمُطلبُعضويةُوالضفةُوغزةُليستاُوحدةُ
واحدة؟ ُفيجب ُتحقيق ُالمصالحة ُالفلسطينيةُ ،ألن ُفلسطين ُأكبر ُمن ُفتح ُوحماسُ ،واذا ُكان ُالعكس ُسيكونُ ،فهذهُ
مشكلةُ.
ُ األمرُاتآخرُالذيُنريدهُفيُإستراتيجيتناُهوُالحصولُعلىُالدعمُالعربيُفيُخطوتناُهذهُ،خاصةُأنُقيامُفلسطينُ
وعودتهاُإلىُخريطةُالجغرافياُلنُيكونُإالُبمزيدُمنُالدعمُواالزدهارُوالرقيُللدولُالعربيةُ،ويجبُأالُيتمُتصديرُ
الخوفُإلىُأيُجهةُعربيةُفيُحالُنجاحُهذهُالخطوةُ.
كماُأنُالتغييراتُالحاصلةُفيُالوطنُالعربيُ،أمورُهامةُجداُتصبُفيُصالحُالقضيةُالفلسطينيةُ،فلمُأسمعُمواطناُ
عربيا ُفي ُأي ُشارع ُيقول ُأريد ُالخبز ُأو ُالوظيفةُ ،بل ُيقول ُأريد ُأن ُأرى ُبعيني ُوأتحدث ُبلساني ُوأسمع ُبأذنيُ ،وأيُ
قراطيةُهوُعنصريُبامتيازُ،ويجبُأالُنخشىُمن ُالديمقراطيةُ،بلُ
إنسانُيتحدثُعنُأنُالعربيُغيرُمستعدُللديم ُ
نجدُالركائزُالتيُتؤهلناُللسيرُمعهاُ.
علينا ُأن ُندرك ُأهمية ُتصويت ُاالتحاد ُاألفريقي ُباإلجماع ُلمساندة ُفلسطين ُفي ُهذا ُالطلبُ ،وكذلك ُمنظمة ُالتعاونُ
اإلسالميُ ،وقمة ُعدم ُاالنحيازُ ،إضافة ُإلى ُالصين ُوروسياُ ،وال ُننسى ُالتحركات ُالفلسطينية ُعلى ُصعيد ُاالعترافُ
بالدولة ُالفلسطينية ُفي ُعديد ُمن ُدول ُالعالمُ ،بقاراته ُالمختلفة ُبالتوازي ُمع ُتقديمُطلب ُالعضوية ُلخأمم ُالمتحدةُ ،فلوُ
تقدمتُالقيادةُبطلبُعضويةُرمزيُوعليهُأكثرُمنُُ113توقيعاُلدولُأعضاءُفيُاألممُالمتحدةُ،هذاُبحدُذاتهُرسالةُ
لخأطرافُالتيُتتربصُبناُلـُفيتوُ،وماُإلىُذلكُ.
وفق ُالمواد ُالمؤقتة ُلمجلس ُاألمنُ ،علينا ُتقديم ُالطلب ُبما ُال ُيتجاوز ُمنتصف ُتموز ُالحاليُ ،علما ُأن ُأيا ُمن ُدولُ
العالمُلمُتلتزمُبنصوصُهذهُالموادُ،فأربعةُأيامُفقطُفصلتُبينُعضويةُمونتنيغروُوتقديمهاُللطلبُ،فيُحينُاحتجزُ
طلبُمقدونياُلتسعةُأشهر!ُ هناكُمنُيظنُبأنهُلوُتوجهناُإلىُالجمعيةُالعامةُلخأممُالمتحدةُ،وقمناُبتفعيلُالقرارُ399
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(االتحاد ُمن ُأجل ُالسالم)ُ ،وحصلنا ُعلى ُثلثي ُاألصوات ُسنحصل ُعلى ُعضوية ُدولة ُفلسطين ُفي ُاألمم ُالمتحدةُ،
وهذاُفهمُخاطسُ،إذُالُعضويةُدونُإقرارُمنُمجلسُاألمنُ.
لقدُدعتُ القيادةُالفلسطينيةُلجنةُالمتابعةُالعربيةُلالجتماعُالتخاذُقرار ُعربي ُجماعيُ،يتعلق ُبتوقيتُتوجهُالقيادةُ
الفلسطينيةُومنظمةُالتحريرُلتقديمُطلبُعضويةُلدولةُفلسطينُفيُاألممُالمتحدةُ،خاصةُمعُوجودُآلةُضغطُ"غيرُ
مسبوقةُفيُالتاريخ"ُ عليناُليسُفقطُلعدمُالتوجهُإلىُمجلسُاألمنُ،فثمةُآلةُإحباطُهيُالفيتوُاألميركيُ،بلُأيضاُ
فيما ُيتعلق ُبالتوجه ُإلى ُالجمعية ُالعامةُ ،وحتى ُالحصول ُعلى ُ"دولة ُغير ُعضو"ُ ،كالفاتيكانُ ،واالنتقال ُإلى ُهذاُ
المكسبُبدالُمنُصفةُالمراقبُالحاليةُ،وهذاُالرأيُلهُوجاهةُمنُحيثُنجاحُالمضمونُ،ومنُحيثُضمانُُ133
إلىُُ113صوتا ُ،ويؤهلناُلالنتقالُإلىُمجلسُاألمنُ،وهذاُخيارُيطرحهُالبعضُ،وكماُلهُإيجابياتُلهُسلبياتُ،فماذاُ
لوُجاءتُأوروباُالتيُلمُتعترفُبناُ،وقالتُلناُ،نؤيدُمسعاكمُهذاُ،لكنُنريدُتعهداُبعدمُالتوجهُإلىُمجلسُاألمنُ،قدُ
نبدوُفيُهذهُالحالةُأنناُتنازلناُعنُحقناُفيُالعضويةُالكاملةُ،وقدُيكونُلهذاُانعكاساتُوخيمةُ.
الذهاب ُإلى ُمجلس ُاألمن ُمباشرةُ ،خيار ُأيضا ُله ُوجاهتهُ ،فإن ُووجهنا ُبـ ُفيتو ُأميركيُ ،حينها ُيمكننا ُالتوجه ُإلىُ
الجمعيةُالعموميةُوأخذُماُنريدُمنُقرارُ،ومنُسيئاتُهذاُالتوجهُأنهُالُيمكنناُالبناءُعلىُأكبرُقاعدةُمنُالدولُالتيُ
تؤيدناُ،لكن ُمنُإيجابياتهُ،أنناُلوُتوجهناُإلىُاألممُالمتحدةُوأخذناُق ارراُلصالحناُ،ثمُتوجهناُلمجلسُاألمنُوجوبهناُ
بالفيتوُ،قدُيبدوُالفيتوُلي ُ القرارُ،بالتاليُهناكُإيجابياتُوسلبياتُ،سواءُفيُالتوجهُإلىُالجمعيةُالعامةُأوالُمنُثمُ
مجلسُاألمنُ،أوُالعكسُ،وأدعوُكلُالعقولُالفلسطينيةُوأستنهضهاُللمشاركةُفيُهذاُالنقاشُ.
بالنسبةُللحديثُحولُيهوديةُالدولةُ،أناُاسميُصائبُمحمدُصالحُعريقاتُ،ولديُشهادةُميالدُ،وبهذاُيتمُتسجيليُ
فيُالمدرسةُفيُالصفُاألولُ،وبهذاُسيتمُتسجيلُشهادةُوفاتيُ،وبهذاُتمُتسجيلُزواجيُوأوالديُ،ويمكنُأنُأطلقُ
علىُنفسيُاسمُ"عمالقُأريحا"ُ وأطالبُالناسُمناداتيُبهذاُاللقبُ،لكنُهذاُلنُيغيرُمنُحقيقةُأننيُصائبُعريقاتُ،
وكما ُاألشخاص ُلديهم ُشهادات ُميالدُ ،فكذلك ُالدولُ ،وشهادة ُميالد ُإسرائيل ُفي ُاألمم ُالمتحدة ُجاء ُفيها ُ"دولةُ
إسرائيل" ُ ،وقد ُجاء ُاالعتراف ُالمتبادل ُفي ُُ 7أيلول ُُ 1774بين ُالشهيد ُالخالد ُياسر ُعرفاتُ ،وبين ُرئيس ُالوزراءُ
اإلسرائيليُاألسبقُرابينُ،وتمُ،والُمجالُللنقاشُفيُهذاُاألمرُ،والُأعلمُماُهوُمنطقُماركوسُلدىُبعضُمفكريناُ
وكتابناُ،الذينُيستقونُماُيقولهُ،منُأجلُتسجيلُالنقاطُ،علىُماُتقولُ"هآرتس"ُ،أوُ"معاريف"ُ.
إنُالعديدُ منُالدولُالصديقةُالمعترفةُبفلسطينُطالبتناُبالتريثُكيُ"الُتقعُفيُاإلحراج"ُ،لكنُحقناُفيُاالستقاللُالُ
يخضعُللمفاوضاتُ،فالمفاوضاتُوسيلةُوليستُهدفاُ،والسلوكُالتفاوضيُلخأممُوالشعوبُيختلفُباختالفُالظروفُ،
لكنُالُاختالفُفيُتحديدُمنظومةُالمصالحُللشعوبُالتيُتعرفُماُتريدهُ،بعيداُعنُالشعاراتُالتيُالُطائلُمنهاُ
والتنازالتُالتيُالُكرامةُمعهاُ.
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يمكنُمساءلةُالمفاوضُالفلسطينيُعلىُالوقتُالذيُأضاعهُفـيُالمفاوضـاتُ،ويمكـنُالتغنـيُبصـمودهُوثباتـهُعلـىُمـاُ
أقرهُلهُالقانونُالدوليُ،حيثُكانُبإمكانُالرئيسُالشهيدُياسرُعرفاتُالموافقـةُعلـىُعـرضُ"كامـبُديفيـد"ُعلـىُُ%72
مــنُالضــفةُو ُ%133مــنُغ ـزةُوالُيقتــلُمحاص ـراُفــيُالمقاطعــةُ،وكــانُبإمكــانُال ـرئيسُمحمــودُعبــاسُالقبــولُبكامــلُ
األراضيُالفلسطينيةُفيُالضفةُوغزةُدونُالقدسُالشرقيةُكاملةُ،أوُعودةُالالجئينُ.
إسرائيلُتدركُتماماُاتآنُماُالذيُينطويُعليهُحصولُفلسطينُعلىُعضويةُفـيُاألمـمُالمتحـدةُ،وخطـورةُذلـكُعليهـاُ،
وكــذلكُيــدركونُمــاذاُســنحققُمــنُمكاســبُحتــىُفــيُحــالُرفــعُتمثيلنــاُمــنُعضــوُم ارقــبُإلــىُدولــةُغيــرُعضــوُ،لــذلكُ
هنـاكُخمســةُم اركـزُإسـرائيليةُتع مــلُليـلُنهــارُلتعطيلنــاُعـنُهــذهُالمسـاعيُ،وأنــاُالُأرىُأيُتنــاقضُبـينُمســاعيناُهــذهُ
وبينُالحفاظُعلىُحلُالدولتينُ،فنحنُالُنريدُمواجهةُمعُالوالياتُالمتحدةُأوُصراعاُمـعُبعـضُدولُأوروبـاُ،بـلُنريـدُ
م ــنُالع ــالمُمس ــاندتناُف ــيُإع ــادةُفلس ــطينُإل ــىُجغرافي ــاُالع ــالمُ،وهن ــاكُمواق ــفُعدي ــدةُتح ــدتُفيه ــاُالقي ــادةُالفلس ــطينيةُ
ـةُوالُتـ ـزالُ،وم ــنُهن ــاُ،أوج ــهُال ــدعوةُلجمي ــعُ
الض ــغوطاتُاألميركي ــةُوالدولي ــةُالممارس ــةُعليه ــاُ،وكان ــتُش ــديدةُللغاي ـ ُ
الفلسطينيينُبااللتفافُحولُالقيادةُالفلسطينيةُفيُمسعاهاُبالتوجهُإلىُطلبُالعضويةُكدولةُفيُاألممُالمتحدةُ.
حينُتوجهناُلطرحُمشروعُقـرارُإدانـةُاالسـتيطانُاإلسـرائيليُفـيُاأل ارضـيُالفلسـطينيةُالمحتلـةُعـامُُ،1799فـيُالقـدسُ
الشـ ـرقيةُوالض ــفةُالغربي ــةُعل ــىُمجل ــسُاألم ــنُف ــيُش ــباطُالماض ــيُ،ه ــاتفُالـ ـرئيسُاألميرك ــيُب ــاراكُأوبام ــاُالـ ـرئيسُ
الفلسطينيُمحمودُعباسُقرابةُساعةُلثنيهُعنُهذهُالمساعيُ،وقالُلهُإذاُتمسكتمُبقـراركمُهـذاُسأسـتخدمُالفيتـوُ،لكنـيُ
سأحملكُمسؤوليةُأيُأ ميركـيُيقتـلُفـيُالمنطقـةُ،وأيُاعتـداءُعلـىُأيُقنصـليةُأوُسـفارةُأميركيـةُفـيُالمنطقـةُ،فأجابـهُ
عبــاسُبــأنُلكــلُمنــاُمصــالحه ُ،والمصــلحةُالفلســطينيةُتقتضــيُبالمضــيُقــدماُنحــوُالتصــويتُعلــىُالق ـرارُفــيُمجلــسُ
األمــنُ،وكــانُالفيتــوُاألميركــيُ،بالتــاليُكــلُ مــنُيفقــدُالقــدرةُعلــىُأنُيكــونُموضــوعياُيهــزُمصــداقيتهُولــيسُمصــداقيةُ
الغيــرُ،وســبتمبرُلــيسُأمُالمعــاركُ،لكنــهُهــوُالبدايــةُ،وأدعــوُكــلُالحركــاتُالسياســيةُوالفصــائلُوالشخصــياتُالمســتقلةُ
لالنصـهارُفـيُمنطـقُواحـدُحـولُدعـمُهـذاُالتوجـهُ،سـائالُمـنُيشـككونُفـيُهـذاُالتوجـهُ،مـاذاُنحـنُخاسـرونُمـنُهـذهُ
الخطــوةُحتــىُلــوُووجهنــاُبــالفيتوُاألميركــي؟ُمــعُالعلــمُأنُأميركــاُتــدركُجيــداُأنــهُالُيمكــنُإعــادةُاالســتقرارُإلــىُمنطقــةُ
الشــرقُاألوســطُإالُبتجفيــفُمســتنقعُاالحــتاللُاإلس ـرائيليُ،وانتشــارُالديمقراطيــةُفــيُالعــالمُالعربــيُ،أمــاُمــاُيهمنــاُاتآنُ
"كيفُنعيدُفلسطينُإلىُخريطةُالجغرافياُالعالميـة"؟ُ،وتوجهنـاُإلـىُاألمـمُالمتحـدةُحـقُأقـرُلنـاُعـامُُ،1749ولـنُيضـرُ
أيُفلسطينيُعلىُالمدىُالبعيدُ،مهماُكانتُتوجهاتهُ.
ُ
ُ

نقاشُالجلسةُالرابعةُ
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محسنُأبوُرمضانُُ:
هلُالتوجهُإلىُاألممُالمتحدةُخطوةُالُتقبلُالتراجعُ ،وماذاُبالنسبةُللمنظمة؟ ُسواءُحصلناُعلىُ"دولةُغيرُعضو"ُ،
أوُ"دولةُعضوُمراقب" ُ،ماذاُعنُمنظمةُالتحريرُ،وعودةُالالجئين؟ُوماُقيمةُهذهُالدولةُإذاُلمُيعترفُالعالمُبأنهاُ
دولةُتحتُاالحتاللُ،بالتاليُيصبحُمنُحقُالشعبُالفلسطينيُالنضالُبكافةُالوسائلُالتيُيراهاُمناسبةُإلزاحةُهذاُ
االحتاللُ.لقدُأثارتُ هذهُالجلسةُجدالُكبيراُ،خاصةُالمداخلةُاألخيرةُمنُقبلُدُ.صائبُعريقاتُ،التيُأكدُفيهاُعلىُ
ُمقدما ُعلى ُهذاُ
ًُ
أهمية ُتحقيق ُالمصالحة ُودورها ُفي ُدعم ُالمعركة ُالسياسية ُالقادمةُ ،فإذا ُكان ُالشعب ُالفلسطيني
الصراعُالسياسيُ،لماذاُالُتقومُقيادةُالمنظمةُبإدارةُهذاُالصراعُ،فيُمعركةُلهاُأبعادهاُعلىُالمستوياتُالمختلفة؟!ُ
ُ
صالحُعبدُالعاطيُ:
ال ُأننا ُفي ُأزمة ُكبيرة ُفيما ُيتعلق ُبمشروعُ
ُفيما ُيتعلق ُبالخيارات ُالبديلة ُللمفاوضات ُوانسداد ُاألفقُ ،علينا ُأن ُنقر ُأوًُ
التفاوضُوالسلطةُومنظمةُالتحريرُوكلُماُيتعلقُبهمُ.إنُشعبناُالفلسطينيُيستحقُقيادةُأفضلُمنُالموجودةُحالياُ
وهوُلمُيعدمُالوسيلةُ،لذاُعليناُأوالُترتيبُبيتناُالداخليُالفلسطينيُ،وعندهاُسنفتحُكلُالخياراتُ،وأناُالُأتفقُأنُثمةُ
خيارُواحدُتحتُمسمىُخيارُالمفاوضاتُأوُخيارُالمقاومةُ،ولغايةُاتآنُلمُنستطعُتكوينُإستراتيجيةُنضالُوطنيُ
فلسطينيُ.عليناُأنُنفتحُجبهةُالسفراءُ،فسفراؤناُ"تعساء"ُ،فنصفهمُأوُيزيدُالُيعملونُكماُينبغيُ،ودُ.صائبُعريقاتُ
ومنظمةُالتحريرُيعلمونُذلكُ.
دوليا ُ معناُ،لكنناُنستطيعُوبالعملُتوسيعُرقعةُهذاُ
هناكُتضامنا ُ ًُ
ًُ
علىُمستوىُالفعلُالتضامنيُالدوليُ،صحيح ُأن ُ

التضامن ُبشكل ُكبير ُعلى ُشاكلة ُجنوب ُأفريقياُ ،فنضغط ُونحرك ُهذه ُالخانةُ ،ثم ُعلينا ُتفعيل ُالقضايا ُالحقوقيةُ
واإلنسانيةُ ،فاالستيطان ُجريمة ُحرب ُوفق ُالقانون ُالدولي ُاإلنسانيُ ،والجدار ُوالحواجز ُهي ُجرائم ُضد ُاإلنسانيةُ
وانتهاكات ُوفق ُالشرعية ُالدولية ُواتفاقية ُجنيفُ ،وينبغي ُأن ُيحاسب ُعليها ُاالحتاللُ ،ويجب ُأن ُنفتح ُأفقا ُفي ُهذاُ

المجالُ،ونخاطبُالعالمُبهذهُاللغةُ.
المسألةُاألخرىُتتعلقُبخياراتُكاالنتفاضةُالشعبيةُ،وبتجميعُشعبناُفيُالداخلُوالشتاتُ،ألنُشعبنا ُالُيزالُيقاتلُ
ُانهيار ُفي ُبنية ُاألحزابُ
ًُا
بأقل ُمن ُربع ُطاقتهُ ،ضمن ُانقسام ُمدمرُ ،وفي ُظل ُالحالة ُالتي ُوصلنا ُإليهاُ ،فإن ُهناك

السياسيةُ،لكنُ،عليناُاليومُأنُنعيدُ االعتبارُإلىُمراجعةُداخليةُسريعةُنضغطُمنُخاللهاُ،عبرُالعقالءُ،باتجاهُبناءُ
نظام ُسياسي ُحقيقي ُبإعادة ُتفعيل ُمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينية ُباعتبارها ُالممثل ُالشرعي ُوالوحيد ُللشعب ُالفلسطينيُ،
عندهاُسنفتحُكلُالخياراتُ.

191

أماُالخياراتُالتيُطرحهاُد ُ.صائبُفيُاألممُالمتحدةُفتحتاجُإلىُمراجعةُآليةُعملُاألممُالمتحدةُ،فالجمعيةُالعامةُ
تستطيعُأنُتقومُمقامُمجلسُاألمنُ،عبرُاستخدامُ"االتحادُمنُأجلُالسالم"ُ،وسبقُأنُاستخدمُوحصلتُثالثُدولُ
علىُعضويةُكاملةُفيُاألممُالمتحدةُمنُخاللُهذهُالخطوةُ،بالتاليُعليناُأنُنفتحُطريقاُلذلكُ،وأعتقدُأنُالكثيرُمنُ
الدولُستساندناُفيُتوجهاتناُهذهُ،وستظهرُالوالياتُالمتحدةُاألميركيةُبصورةُالحاميُالدائمُألمنُاالحتاللُ،وهذاُأحدُ
محدداتُسياستهاُوفقُعواملُالضغطُداخلهاُ،وعليناُأنُنفتحُاألفقُ،وعلىُاألحزابُأنُتتجهُنحوُالتجانسُفيُهذهُ
المرحلةُ ،وعدم ُ االستفراد ُفي ُالملف ُمن ُقبل ُتنظيم ُمحدد ُأو ُقلةُ ،فلماذا ُال ُتشرك ُحماس ُفي ُهذا ُالملفُ ،إذا ُكناُ
نتحدث ُعن ُشراكة ُسياسية؟ ُوكذلك ُاألمر ُبالنسبة ُللجبهة ُالشعبية ُوالديمقراطية ُوكافة ُاألحزابُ .ولماذا ُال ُتشركُ
مؤسسات ُحقوق ُاإلنسان ُحتى ُنتجه ُنحو ُتجميع ُكل ُطاقاتنا ُفي ُهذه ُالمعركة ُالسياسيةُ ،إذ ُينبغي ُأن ُتتجمع ُهذهُ
الطاقاتُلتتجهُبشعبناُنحوُطريقُالخالصُمنُاالحتاللُ.
ُ
طاللُالشريفُُ:
أريدُالعودةُقليالُإلىُماُيتعلقُبـ"عربُالداخل" ُ،حيثُالُأشعرُأنُالسلطةُأعطتُأيُاهتمامُإلمكانيةُدراسةُالحالةُ
بخصوصهمُ،ولمُتجرُأيُدراساتُأوُمحاوالتُلتقويتهمُعلىُاألرضُ،والُلبحثُإمكانياتُطردهمُالحقاُ،وتتجاهلُ
علىُالدوامُمخاطرُطرحُفكرةُالدولةُاليهوديةُعلىُهؤالءُالفئةُمنُالفلسطينيينُ.
ماُيضايقنيُكثيراُ،عمليةُربطُوتكبيرُالذهابُإلىُاألممُالمتحدةُ،الُيعنيُهذاُأننيُضدُهذاُالتوجهُ،لكنُلماذاُنشغلُ
كل ُشعبنا ُبه؟ ُهو ُ"مش ُحفلة ُ" ُبل ُعلى ُالعكس ُ"وقفوا ُحالنا"ُ ،أو ُ"وقفوا ُحال ُالمصالحة ُبالعربي"ُ ،لذا ُال ُأجد ُأيُ
منطقُللربطُبينُعرقلةُتشكيلُالحكومةُالجديدةُومساعيُالتوجهُإلىُاألممُالمتحدةُ،فهذاُهذاُخطيرُللغايةُ،وتذكرواُ
أنناُنموتُفيُغزة!ُفإذاُكانُالتوجهُإلىُاألممُالمتحدةُللتغطيةُعلىُفشلُ"أوسلو"ُ،إذنُهوُسياسةُخطيرةُللغايةُ.
فيماُيتعلقُبالبدائلُ،أعتقدُأنُعليناُالبدءُبانتفاضةُلقلبُمعادلةُالسالمُ،فبدلُأنُتكونُالمفاوضاتُألجلُاالنسحابُ
منُأراضيناُالمحتلةُ،ستكونُاالنتفاضةُعاملُضغطُلتحقيقُاالنسحابُأوالُ ُ،ومنُثمُالمفاوضاتُعلىُتحقيقُعمليةُ
السالمُ،فالخللُفيُتغييبُالبعدُالشعبيُطوالُفترةُالمفاوضاتُ.
عند ُالحديث ُعن ُق اررات ُكـُ 111وُ ، 174هذه ُق اررات ُقديمة ُوصادرة ُعن ُاألمم ُالمتحدةُ ،معُذلك ُلسنا ُقادرين ُعلىُ
تطبيقهاُ،فحتىُلوُحصلناُعلىُقرارُجديدُفيُأيلولُالُأعتقدُأنناُسنكونُقادرينُعلىُتطبيقهُ،وماُيؤسفنيُهوُربطُ
مصيرُشعبناُبهذاُالتوجهُ.

193

ُلدي ُمالحظة ُشخصية ُعلى ُدُ .صائب ُعريقاتُ ،الذي ُيبدو ُأنه ُيستهين ُبعقولناُ ،ثم ُال ُأدري ُكيف ُيكون ُكبيرُ
المفاوضاتُوسريعُالغضبُفيُآن!ُ فالمفاوضُمثلُالجراحُعليهُأنُيكونُهادئاُللغايةُ.
ُ
ماهرُ:
يقولُدُ.صائبُإنهُعلىُمدارُ ُ 23سنةُمنُالتفاوضُلمُيتمُتقديمُتنازالتُ،لكنُاالستيطانُ،وتهويدُالقدسُ،وبناءُ
الجدارُالعازلُوعدمُإيقافهُ،هيُبمثابةُتنازالتُضمنيةُ.
ماُيتعلقُباستحقاقُأيلولُ،نعلمُأنُالحراكُالدبلوماسيُالذيُيقومُبهُاأل ُأبوُمازنُسيبدأُخاللُاألسبوعينُالمقبلينُ،
ونحنُكمجموعاتُشبابيةُ،خاصةُفيُقطاعُغزةُ،قدمناُمبادرةُشبابيةُعبرُ"فيسبوك"ُلدعمُاستحقاقُالدولةُبالعربيةُ
واإلنجليزية ُلتحشيد ُالشارع ُالعالميُ ،وتشكيل ُضغط ُشعبي ُعالمي ُضد ُالموقف ُاألميركيُ ،فكيف ُيمكن ُللدبلوماسيةُ
الفلسطينيةُاالستفادةُمنُهذاُالجهدُالشبابيُلدعمُاستحقاقُأيلول؟ُ
ُ
لمىُحورانيُ:
ُماُقالهُدُ.محمدُغزالُشيءُجديدُبالنسبةُليُ،لمُأسمعهُقبالُمنُقياديُرفيعُالمستوىُفيُحماسُ،هوُحـديثُجميـلُ
عنُاحترامُالرأيُاتآخرُوالمشاركةُ،لكنُعملياُلمُنرُشـيئاُمـنُهـذاُالقبيـلُعلـىُصـعيدُالممارسـة!ُومـاُتحـدثُعنـهُمـنُ
أنُالُخيــاراتُســيئةُبالكامــلُ،والُخيــاراتُجيــدةُبالكامــلُ،هــذاُلــمُنـرهُأيضــاُفــيُممارســةُحركــةُحمــاسُخــاللُالســنواتُ
الماضـيةُ،وهـذاُالُينطبــقُعلـىُحمــاسُفقـطُ.د.محمـدُغـزالُأنـتُتتحــدثُعـنُانعـدامُطريقــةُمقدسـةُبــلُمصـلحةُنتفــقُ
عليهــاُ،فلمــاذاُالُنتفــقُحتــىُاتآن؟!ُ ومــاُتقولــهُالُيختلــفُعــنُالموقــفُالرســميُلمنظمــةُالتحريــرُ،والُالســلطةُالوطنيــةُ
التيُنتعارضُمعهاُفـيُالكثيـرُمـنُاألمـورُ،والُمـعُالفصـائلُاألخـرىُوالشـعبُ..إذاُأيـنُتكمـنُالمشـكلةُ،ولمـاذاُأطلقنـاُ
النارُعلىُبعضـناُالـبعضُ،وقتلنـاُبعضـناُالـبعضُ،ولمـاذاُلـآلنُنبـدوُعـاجزينُعـنُالوصـولُإلـىُقواسـمُمشـتركةُ،حتـىُ
بعدُتوفيقُاتفاقُالقاهرة؟؟ُ
د ُ.صائبُكعادتهُأخدناُشماالُويميناُ،وأقحمناُفيُكثيرُمنُالتفاصيلُدونُأنُيجيبُبصراحةُعلىُالسؤالُاألساس"ُ
ماُطبيعةُالقرارُبخصوصُماُيسمىُاستحقاقُأيلولُ،ومن ُاتخذهُ،ولماذاُ،وضمنُأيُمعطياتُ،وهلُهناكُخططُ
عملُأوُإستراتيجيةُنسيرُعليهاُحتىُأيلول؟"ُ"شوُعداُماُبدا"ُأنُالعقولُالفلسطينيةُالعظيمةُاتآنُتذكرتُأنهُيمكنناُ
التوجهُلرفعُمستوىُتمثيلناُفيُاألممُالمتحدةُسواءُإلىُ"دولةُغيرُعضو"ُ،أوُ"عضويةُكاملة"ُ!!ُالشعبُمنُحقهُأنُ
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يفهم ُلماذا ُاتآنُ ،وفي ُهذه ُاللحظة ُبالتحديدُ ،مع ُأن ُتصريحات ُأبو ُمازن ُواضحةُ ،حيث ُيقول ُبأنه ُفي ُحال ُأوقفُ
اإلسرائيليونُاالستيطانُسنعودُللمفاوضاتُ،بالتاليُماُتحاولُإقناعناُفيهُياُدُ.صائبُعلىُمدارُساعةُسيلغىُ،نحنُ
تعودناُعلىُاللفُوالدورانُمنُقبلكمُ.
ال ُنعرف ُحقيقة ُما ُهي ُخياراتكمُ ،فتارة ُتتحدثون ُعن ُاستحقاق ُأيلولُ ،وتارة ُعن ُالمفاوضاتُ ،واتآنُتم ُتوقيع ُاتفاقُ
المصالحةُ،ولمُينجزُمنهُشيءُبحجةُسالمُفياضُ،ونحنُنعلمُأنُتعطيلُالمصالحةُليسُبسببُسالمُفياضُ ،فماُ
خط ةُالمفاوضُالفلسطينيُوأنتُأقدمهم؟ُإلىُأينُأنتمُذاهبونُبنا؟ُهذاُماُيسألهُالشارعُ.
سؤال ُموجه ُلخأستاذُعوضُعبدُالفتاح ُ:ماُهوُالدورُالذيُتطمحونُإليهُبخصوصُعربُالداخلُ،خاصةُأنكمُفيُ
التجمعُلستمُمتفقينُعلىُمشروعُالدولةُالواحدة؟ُياُحبذاُلوُتحدثناُفيُهذهُالجزئياتُ.
ُ
ساميةُباميةُ:
ُمالحظةُعامةُبخصوصُشعبناُفيُمناطقُالـُ، 41الخصوصيةُالتيُتحدثُعنهاُاأل ُعوضُنتيجةُالنكبةُوالتشردُ
والتجزئةُواالحتاللُأدتُإلى خصوصيةُفيُوسائلُوأساليبُالنضالُالتيُتحدثتُعنهاُ.ويكمنُاإلبداعُالفلسطينيُفيُ
تحويل ُهذه ُالتجزئة ُإلى ُعناصر ُقوة ُعبر ُاستخدام ُاتآليات ُالمناسبة ُفي ُكل ُساحة ُمن ُالساحات ُالتي ُيتواجد ُفيهاُ
الفلسطينيونُ،معُاألخذُبعينُاالعتبارُخصوصيةُكلُمنهاُ،بحيثُنحققُهدفناُاألساسيُفيُإحقاقُالحقوقُالوطنيةُ
المشروعة ُللشعب ُالفلسطينيُ ،وتنص ُعليها ُالقوانين ُوالق اررات ُالدوليةُ ،خاصة ُحقه ُفي ُالتحرر ُالوطني ُوتقريرُ
المصيرُ.
برأييُ،ولهذاُالسببُ،إسرائيلُلنُتذهبُإلىُاتفاق؛ُفهيُتدركُأنُأيُاتفاقُسالمُفيُالوضعُالجغرافيُوالديمغرافيُ
الحاليُسيفضيُفيُمرحلةُماُإلىُانتهاءُشيءُاسمهُدولةُاليهودُ.
ُ هذا ُتحليل ُربما ُيكون ُبعيد ُالنظرُ ،وأنا ُكفلسطينية ُلدي ُالحق ُبأن ُأقول ُأريد ُالعودة ُإلى ُيافاُ ،أو ُأن ُأقول ُأن ُيافاُ
منبتيُ،لكنيُالُأريدُأنُأكونُمواطنةُإسرائيليةُ،وطموحيُأنُيصبحُلناُدولةُخاصةُبناُ،نكونُفيهاُأح ارراُ،ولسوءُ
حظناُ،هذهُأعقدُقضيةُنتيجةُالتجزئةُ،فلوُكناُتحتُاالحتاللُالختلفُاألمرُ.
لم ُأسمع ُفي ُالمداخالت ُالمناقضة ُللمفاوضاتُ ،بما ُفيها ُمداخلة ُكبير ُالمفاوضينُ ،أن ُالمشكلة ُهي ُاالستمرار ُفيُ
المفاوضاتُالثنائيةُ،وحيثُأنُهناكُاختالال ُ فيُتوازنُالقوىُبينُطرفيُالتفاوضُ،الُيوجدُمفاوضاتُبلُإمالءاتُ،
ًُ
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خاصةُفيُظلُالتواطؤُالدوليُ،األميركيُمنهُعلىُوجهُالخصوصُ،فأوباماُالذيُ"باعناُحكي"ُكشرُعنُأنيابهُ"علىُ
اتآخر"ُ.
المشكلةُهيُ أنناُكشعبُفلسطينيُلمُنعدُنفهمُإلىُأينُنحنُذاهبونُ،وعلىُالقيادةُأنُتفهمُمنُالتجاربُالمحيطةُبناُ
فيُالمنطقةُ،أنهُالُيمكنُتغييبُالشعبُعنُق ارراتُتتخذُوتمسُمصيرهُ،بمعنىُهلُالذهاب اتآنُإلىُاألممُالمتحدةُ
يأتي ُفي ُإطار ُتغيير ُقواعد ُاللعبة ُالتي ُفرضت؟ ُسأعيد ُجملة ُسمعتها ُفي ُالمجلس ُالمركزيُ ،عندما ُجاءت ُقياداتُ
الداخلُتطلبُمنُالمجلسُالموافقةُعلىُالذهابُإلىُواشنطنُ،قيلُحينهاُ"نطلبُمنكمُالموافقةُعلىُجزءُمنُالحلُ
علىُجزءُمنُاألرضُلجزءُمنُالشعب"ُ.
ُ كانُيتمُالحديثُفيُتلكُالفترةُعنُمرحلةُانتقاليةُ،لكنهاُلخأسفُصارتُدائمةُ،بالتاليُهلُهنالكُاتآنُفيُالذهابُ
إلى ُاألمم ُالمتحدة ُإستراتيجية ُللعودة ُإلى ُتفعيل ُالقانون ُالدولي ُبرغم ُقوانين ُالقوى ُالموجودةُ ،أم ُأنها ُالخروج ُمنُ
المأزق؟ُالسيماُأنناُنسمعُأنناُذاهبونُللحصولُعلىُحقناُفيُتقريرُالمصيرُ،وأنُثمةُفزعُإسرائيليُوأميركيُوحتىُ
أوروبيُ،كونهمُيريدونُأنُي ستمرُالوضعُعلىُماُهوُعليهُ،والذيُقبلناهُ،هلُهيُلتغييرُقواعدُاللعبة؟ُبالتاليُالعودةُ
إلى ُالمفا ُوضات ُكدولة ُتحت ُاالحتاللُ ُ ،وتجاوز ُالقضايا ُالتي ُأخطأنا ُفيهاُ ،وهي ُأن ُنقول ُبأن ُاالستيطان ُوالحدودُ
والقدس ُمحاور ُللتفاوضُ ،مع ُأنها ُقضايا ُواضحة ُوفق ُق اررات ُالشرعية ُالدوليةُ ،فاالستيطان ُغير ُشرعيُ ،وهناكُ
اعترافُلدولةُفلسطينيةُعلىُحدودُالعامُُ،1799بماُفيهاُالقدسُالشرقيةُ ،فهذاُالتوجهُهوُلتحسينُشروطُالتفاوضُ
ليسُأكثرُ.
منُيقولونُبأنُالُإمكانيةُلتطبيقُحلُالدولتينُعلىُاألرضُمحقونُ،فطموحناُأنُنحققُدولتناُالمستقلةُ،لكنُعلىُ
األرضُلمُيعدُمكان ُعلىُالجغرافياُلتطبيقُهذاُالحلُ،وأتساءلُهلُالقانونُالدوليُواعادةُتفعيلهُإستراتيجيةُمرحليةُ
اتآنُ ،رغم ُأننا ُكنا ُنملك ُالكثير ُسابقا ُفي ُهذا ُاإلطار؟ ُوعلى ُسبيل ُالمثالُ ،ما ُيتعلق ُبفتوى ُالهايُ ،وتفعيل ُاتخاذُ
إجراءاتُفعليةُلتطبيقهاُ.أخيراُأتساءلُماذاُفيُاليومُالتاليُسواءُنجحناُفيُأيلولُأمُفشلنا؟ُُ
ُ
باسمُالزبيديُُ:
منُالضرورةُأنُيحضرُفيُالذهنُنوعُمنُجردُالحسابُحولُإنجازاتناُفيُآخرُُ 23سنةُ،حتىُنحددُبالضبطُإلىُ
أين ُنحن ُذاهبونُ ،وهل ُسننجح ُأم ُال؟ ُأدعي ُأن ُجرد ُالحساب ُلم ُيتم ُبالشكل ُالكافيُ ،إذ ُتم ُتوصيفه ُبعجالة ُدونُ
تعمقُ ،ونحن ُكفلسطينيين ال ُنملك ُرواية ُدقيقة ُومتماسكة ُوتفصيلية ُكما ُهو ُالحال ُعند ُالجانب ُاإلسرائيلي ُفي ُكلُ
تفاصيلُوخباياُواشكالياتُالتفاوضُوالتحدياتُالتيُواجهتهُ.
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كلُفريقُإسرائيليُغادرُالحكمُكانُ ،عمليا ُ،يخرجُبكتبُودراساتُبعدُعامُأوُأكثرُبقليلُحولُتجربتهُالتفاوضيةُ،
والكثيرُم نُالتفاصيلُحولهاُ،أماُنحنُفلديناُاجتهاداتُوتقوالتُكثيرةُ،لكنُليسُواضحاُتماماُبخصوصهاُالفرقُبينُ
المبالغةُوالحقيقةُ.
وأناُأستمعُإلىُالمداخالتُكنتُأتساءلُعلىُالدوامُ:منُنحن؟!ُبالمعنىُالجغرافيُالماديُوالسياسيُ،وماُإذاُكانتُ
الخطواتُالسياسيةُالقادمةُتعكسُاإلرادةُ الشعبيةُللفلسطينيينُفيُمختلفُأماكنُتواجدهم؟ُوهذاُيدفعناُللتساؤلُإذاُماُ
كانتُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُتمثلُبالفعلُالضميرُالسياسيُالفلسطينيُالحالي؟ُوالىُأيُدرجةُبإمكانُهذاُالتمثيلُ
أنُيكونُسليما؟ُهذاُبحاجةُإلىُاختبارُوفحصُ.
أما ُمسألة ُالذهاب ُإلى ُأيلول ُفي ُالحالة ُالفلسطينية ُالراهنة ُفأعتقد ُأنه ُسيترتب ُعليها ُقصة ُنجاح ُتذكرُ ،فعواملُ
الضعفُوالقصورُأكثرُبكثيرُمنُعواملُالقوةُ،إذاُأردناُاعتبارُأنُوجودُسلطةُوطنيةُفلسطينيةُهوُنقطةُاالنطالقُ
الحاليةُ،وأنهاُبدايةُقصةُهذاُالنجاحُ،وأنُغرضناُمنُالذهابُإلىُأيلولُنموُهذهُالسلطةُوتحول هاُإلىُدولةُ،البدُمنُ
اإلشارةُحينهاُإلىُأنُهذاُالكيانُالفلسطينيُكيانُسبحُفيهُاالحتاللُ،ويقدمُ–نوعاُ-التزويرُاألخالقيُلالحتاللُبأنهُ
احتاللُرحيم ُ.لوُكنتُمكانُإسرائيلُلسعدتُأنُيولدُمنُرحمُاالحتاللُدولةُبمؤسساتُيعترفُبهاُدولياُ،فهذهُطريقةُ
لوصفُاالحتاللُعلىُأنهُ"احتاللُخمسُنجوم"!!ُ هلُالذهابُإلىُأيلولُيعنيُاالنطالقُمنُالصيغةُالراهنةُلكيانُ
غيرُقادرُعلىُتمثيلُاإلرادةُالوطنيةُالفلسطينيةُبالمعنى ُ التاريخي؟ُالُأستطيعُأنُأفهمُهذاُالكيانُالفلسطينيُالذيُ
يصرف ُُ %29من ُموازنته ُعلى ُاألمن ُالمرتبط ُبشكل ُدقيق ُجدا ُبمواصفات ُورغبة ُواُرادة ُالجانب ُاإلسرائيليُ ،فيُ
الوقتُالذيُالُيصرفُفيهُعلىُقطاعاتُالصحةُوالتعليمُوالزراعةُمثلُهذهُالمبالغُ،وهوُماُيجعلُمنُهذهُالقطاعاتُ
كوارثُحقيقيةُ،هلُهذاُهوُالكيانُالذيُنريدُتحويلهُإلىُدولة؟ُ
ُللدكتورين ُصائب ُومحمد ُحول ُمقولة ُ" تجد ُبأنه ُال ُخطأ ُفي ُالمفاوضاتُ ،كما ُال ُخطأ ُفي ُالمقاومة"ُ ،تماماُ
ُ
سؤال
كالموسيقىُ،إذُالُيمكنُالحديثُعنُموسيقىُسيئةُبلُموسيقارُسيسُ،كيفُيمكن ُأنُينطبقُهذاُعلىُموضوعيُ
ومقاوماُسيًئا؟ُ
ًُ
المقاومةُ،وهلُيمكنُالقولُبأنُهناكُمفاوضاُسيًئاُ
ًُ
المفاوضاتُو
ُ
ُ
ُ
سائدُأبوُحجلةُ:
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ُلخأسفُوخاللُالحديثُعنُالبدائلُلمُيتمُطرحُقضيةُحملةُالمقاطعةُالدوليةُإلسرائيلُ،المرتبطةُبنداءاتُالشعبُ
الفلسطينيُإلنهاءُاالحتاللُوالمساواةُداخلُالخطُاألخضرُ،وحقُالعودةُ،رغمُأنُهذهُالحملةُتصفُالصراعُبشكلهُ
الحاليُوالحقيقيُعلىُاألرضُبأنُإسرائيلُدولةُعنصريةُودولةُإرهابُ،ويجبُأنُينتهيُهذاُالكونُالعنصريُ،وتتركُ
حلولُالدولتينُوالدولةُالواحدةُللعقولُالفلسطينيةُلمناقشتهُ،وهوُخيارُبديلُتمُتجربتهُبشكلُناجعُفيُجنوبُأفريقياُ،
وحظيُباصطفافُدوليُحولهُ،وبرأييُيجبُأنُيكونُضمنُإستراتيجياتُالعملُالفلسطينيةُ.
بخصوص ُخيار ُالدولة ُالواحدةُ ،إن ُجنوب ُأفريقيا ُتحدثت ُعن ُدولة ُلكل ُمواطنيهاُ ،ونيلسون ُمانديال ُرفضُ
"البانتوستانات"ُحينُكانُيتمُالحديثُعنُُ%12أوُُ،%13وأناُضدُاالعترافُبالكيانُالصهيونيُ،وأعتقدُأنهُال ُبدُ
منُالقيام ُ بربطُنضاالتناُمعُالقضاياُاألخرىُ،خاصةُماُيتعلقُبالتحالفُالخفيُبينُالمؤسساتُالصهيونيةُولوبياتُ
صناعة ُاألسلحةُ ،فنضالنا ُيجب ُأن ُيكون ُمرتبطا ُبنضاالت ُالشعوب ُالمضطهدةُ ،ويجب ُأال ُنخشى ُاالصطدامُ
بأميركاُ،وأنُنقولُلهاُكفىُ.وللتذكيرُ،فيُالكونغرسُصفقواُُ27مرةُلنتنياهو!ُ
ُ

تعقيباتُالمشاركينُفيُالجلسةُالرابعةُ
ُ
عوضُعبدُالفتاحُ:
ُ بالنسبةُللتوجهُإلىُاألممُالمتحدةُ،أناُالُأرىُأنُثمةُخطأُفيُهذاُالتوجهُ،بلُأجدُأنُهذهُالجبهةُالدوليةُكانُيجبُ
أعتقدُأنُهناكُتقصيرُبفتحُجبهةُدوليةُضدُإسرائيلُمنذُفترةُ،لكنُالسؤالُ:هلُهذاُالتوجهُنتيجةُ
ًُا
أنُتفتحُمنذُزمنُ،و
إستراتيجيةُأمُتكتيكُ،وهلُيحظىُبتأييدُشعبيُ،وماذاُبعد؟ُ

اتفاق ُأوسلوُبرأييُساهمُفيُتكريسُنظامُ"األبرتهايد" ُ،والمفارقةُأنهُفيُالوقتُالذيُكانتُتتداعىُفيهُأركانُنظامُ
الفصل ُالعنصري ُفي ُجنوب ُأفريقياُ ،كان ُيقام ُفي ُفلسطين ُنظام ُفصل ُعنصري ُبشرعية ُفلسطينُُ .وألحق ُ"أوسلو"ُ
اُفادحا ُبالقضيةُالفلسطينيةُ،وأبوُمازنُنفسه ُقبلُتوقيعُاالتفاقُ،قال ُ :بأنُأوسلوُإماُأنُيقودُإلىُدولةُأوُإلىُ
ًُ
ضرر ً
كارثةُ،هلُنحنُأمامُكارثةُأمُأمامُدولةُ،أمُأنناُفيُحالةُوسطُماُبينهما؟ُُ

بتقديريُهناكُعمليةُتدميرُللحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُعلىُمدارُ ُ 23سنةُ،حيثُهتكتُقيمُحركةُالتحررُالوطنيُ
الفلسطينيةُ،معُوجوبُإعادةُالنظرُالسريعةُفيُالتنسيقُمعُاالحتاللُ،كونهُغيرُمقبولُأخالقيا ُأوُوطنياُ،بغضُ
النظرُعنُاالتفاقيات ُ.صحيحُأنُفريقُالتفاوضُالفلسطينيُلمُيوقعُعلىُاتفاقُنهائيُ،لكنُهذاُالُيعنيُأنهُلمُيكنُ
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ُعاما ُ ،وما ُقيل ُعن ُدولة ُأم ُكارثةُ ،أليس ُمن ُالواجب ُمراجعة ُمعمقة ُلما ُمضىُ ،وأالُ
ثمة ُتنازالتُ ،وبعد ُالعشرين ًُ
نستمرُكأنُشيئاُلمُيكن؟!ُ منُالمسؤولُعنُذلكُ،ومنُهوُالمخطسُ،وهلُالُيزالُهذاُالمسؤولُموجوداُفيُالسلطة؟ُ

لذلكُ،أصيبتُالحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُفيُالداخلُبصدمةُعندُتوقي عُاتفاقُأوسلوُ،ألنناُأدركناُآثارُهذاُاالتفاقُ
ليسُفقطُعلىُالقضية ُالفلسطينيةُ،بلُعلىُعربُالداخلُ ،فبعدُفترةُقصيرةُمنُتوقيعُاالتفاقيةُرأينا ُعشراتُآالفُ
ُورأينا ُكذلك ُالشباب ُالفلسطيني ُفي ُالداخل ُيرفع ُعلم ُإسرائيلُ
العرب ُفي ُالداخل ُينتسبون ُلحزب ُالعمل ُالصهيونيُ ،
علىُالسياراتُ،باعتبارُأنُالقضيةُحلتُوانتهىُاألمرُ.
الحركةُالوطنيةُفيُالداخل ُ -وكانتُمتشظيةُلدرجةُخوضُماُيشبهُالحروبُفيماُبينهاُ -لمُيكنُأمامهاُإالُالجلوسُ
والتفكير ُمنذ ُالعام ُُ 1773في ُكيفية ُالخروج ُمن ُهذا ُالمأزقُ ،وكيف ُننقذ ُشعبنا ُفي ُالداخلُ ،لذلك ُاجترحنا ُمعادلةُ
ليستُسهلةُت قومُعلىُتغييرُالخطابُمنُخطابُتحريرُفلسطينُمنُالبحرُإلىُالنهرُوعدمُاالعترافُبإسرائيلُ،إلىُ
خطابُدولةُالمواطنةُ،معُذلكُ،أدخلناُفيُمضمونهاُرفضُيهوديةُالدولةُ،وقلناُبأنُدولةُالمواطنةُهيُليستُمطلبُ
بقدرُماُهيُبوصلةُلردعُالعربُفيُالداخلُباالتجاهُنحوُتصديقُأنهُمنُالممكنُالتوصلُإلىُحالةُمنُالمساواةُدونُ
إلغاءُالنظامُالصهيونيُفيُإسرائيلُ،لذلكُنحنُنقاتلُمنُأجلُتحقيقُحقوقُيوميةُلعربُالداخلُ،وفيُذاتُالوقتُ
نفتح ُالبابُلحلُالدولة ُالواحدةُ،معُأنُشعارناُالرسمي ُفيُالتجمعُهوُدولةُفيُالضفةُوالقطاعُ،وعودةُالالجئينُ،
ومساواة ُكاملة ُد اخل ُالخط ُاألخضرُ ،لكن ُبرنامجنا ُوبذكاء ُوعبر ُدولة ُالمواطنة ُتعني ُضمنيا ُإنهاء ُإسرائيلُ ،وليسُ
إنهاءُالمجتمعُاإلسرائيلُ،فأبقيناُالبابُموارباُأمامُحلُالدولةُالواحدةُ.
حضرتُاجتماعا ُفيُالعامُ ُ2331لالشتراكيةُالدوليةُفيُفرنساُ،وصدمتُحينُوجدتُحزبُالعملُاإلسرائيليُوحركةُ
ً

فتح ُممثلين ُفي ُاالجتماعُ ُ ،وصدم ُ رئيس ُالحركة ُاالشتراكية ُاألوروبية ُحينها ُمما ُطرحته ُحول ُالقضية ُالفلسطينيةُ،
خاصة ُما ُيتعلق ُبعرب ُالداخلُ ُ ،وذهل ُ من ُأن ُال ُأحد ُفي ُالضفة ُالغربية ُخالل ُزياراته ُالمتكررة ُيتحدث ُمعه ُحولُ

عربُالداخل!ُعربُالداخلُاتآنُيتعرضونُلعمليةُحصارُواقصاءُوتفكيكُودفعُباتجاهُالتهجيرُ،وهناكُمخاطرُكبيرةُ
باتجاه ُالتفكيك ُالمجتمعيُ ،لذاُنريدُمنُالوفدُالفلسطينيُليسُالمطالبةُبدولةُواحدةُ،بلُطرح ُقضيتنا ُعلىُالمحافلُ
الدولية ُعلى ُاألقلُ ،خاصة ُأننا ُرصيد ُللحركة ُالوطنية ُالفلسطينيةُ ،بل ُ"كنز ُفلسطيني"ُ ،مع ُاألخذ ُباالعتبارُ
خصوصيتهُ،كيُالُنوفرُإلسرائيلُذريعةُللتفردُبهُوالبطشُفيهُ.
محمدُغزالُُ:
بالنسبةُلمنُقالتُبأنهاُتسمعُهذاُالحديثُألولُمرةُ،أقولُبأنناُنقولهُباستمرارُ،ولديناُماُهوُأكثرُ،ولكنُفيُكثيرُ
منُاألحيانُالُتتاحُلناُالفرصةُإليصالُصوتناُ،وهذهُحقيقةُ،وألولُمرةُأوُأكثرُأخرجُمنذُخمسُسنواتُللحديثُ
والمشاركةُفيُهكذاُندواتُممثالُعنُحماسُ.
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لكلُفصيلُإستراتيجيتهُالداخليةُ،لكنُحينُنتحدثُعنُإستراتيجيةُالوطنُ،بماُفيها ُمنُوجهاتُنظرُمتعددةُ،يحتاجُ
األمرُإلىُتفاهماتُ،ولخأسفُفيُبعضُاألحيانُيكونُاالستعدادُللتفاهماتُغيرُموجودُلدىُالجميعُ،الُأريدُأنُأقولُ
إننيُعلىُصوابُوغيريُعلىُخطأُ،لكنُالحركةُحاولتُبكلُجهدهاُأنُتصلُإلىُإستراتيجياتُ،إالُأنُهناكُمنُ
يصرُعلىُتمريرُإستراتيجيتهُفحسبُ،علىُأنُتزالُاإلستراتيجياتُاألخرىُأوُأنُتستخدمُكعاملُمساعدُليسُأكثرُ.
منذُُ2331اتفقناُعلىُترتيبُالبيتُالفلسطينيُعبرُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،فلمُينفذُشيءُحتىُاتآنُ،ويقعُعلىُ
المنظمةُوضعُهذهُاإلستراتيجيةُ،لكنُبعدُإصالحهاُ ،حتى ُتعودُممثالُشرعياُووحيدا ُللشعبُالفلسطينيُفي ُجميعُ
أماكنُتواجدهُ،ونحنُنظرتناُإستراتيجيةُونريدُالعملُالمشتركُ،لكنُهناكُمنُالُيريدُإالُاإلقصاءُ.
برأيي ُهناك ُخلل ُفي ُ المفاوضات ُوالمفاوضينُ ،وهناك ُأخطاء ُفي ُالمقاومة ُوالمقاومينُ ،لذلك ُالبد ُأن ُنعتبر ُهذهُ
الخياراتُمجردُوسائلُيمكنُاستخدامهاُويمكنُعدمُاستخدامهاُ،معُأهميةُاالتفاقُعلىُاألهدافُ .لكنُمشكلتناُأنناُ
حتىُعلىُاألهدافُمختلفونُ.
ُ
صائبُعريقاتُ:
ُ وجهتُليُالكثيرُمن ُاألسئلةُ،ولستُمعتاداُعلى ُتجاهلُأي ُسؤالُ،ألننيُبالُشك ُأشاركُفيُهكذاُجلساتُكيُ
أتعلمُ،وأيُرأيُبالتأكيدُسيفيدنيُ.
اماُ،
ُصالحُ،فاالستيطانُالُيخلقُحقا ُوالُينشسُالتز ًُ
ًُ
ُنعمُهناكُأزمةُكبيرةُ،واالستيطانُجريمةُكبيرةُوأتفقُمعُاأل
وهذاُموقفناُعلىُالدوامُ،أماُبالنسبةُللعضويةُفيُمجلسُاألمنُ،ذكرتُأنهُفيُحالةُالفيتوُيمكنُالطلبُمنُاألممُ
ُ
المتحدةُبتفعيلُماُيسمىُاالتحادُمنُأجلُالسالمُ،نعمُيمكنُالطلبُبإعادةُالقرارُإلىُمجلسُاألمنُ،لكنُالُيمكنُ
إقرارُعضويةُالدولُدونُالموافقةُفيُمجلسُاألمنُ.
ُواالتحاد ُمن ُأجل ُالسالم ُيمارس ُعمله ُفي ُالعدي د ُمن ُالق ارراتُ ،وأنشأته ُأميركا ُضد ُتحفظات ُاالتحاد ُالسوفييتيُ
السابق ُفي ُقضايا ُتجاه ُكورياُ ،ومارسناه ُفيما ُيتعلق ُبالجدارُ ،لكن ُاألمر ُمختلف ُبالنسبة ُللعضويةُ ،فحق ُالعضويةُ
يجبُأنُيجيزهُمجلسُاألمنُبموافقةُتسعُأعضاءُأوُيزيدُ،دونُفيتوُ.
األ ُطاللُ ،اتفق ُمعك ُبخصوص ُما ُيخطط ُألهلنا ُفي ُالـُ ،41والمخاطر ُالواردة ُبخصوص ُيهودية ُالدولةُ ،وحددناُ
موقفناُبهذهُالخصوصُ،نحنُلسناُمنفردينُبماُنقومُبهُاتآنُ،فحينُقدمناُمشروعاُإلدانةُاالستيطانُفيُمجلسُاألمنُ
الدوليُذيلُبتوقيعُُ139دولةُ،رغمُقناعتناُبأنُالفيتوُاألميركيُقادمُ.
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فيما ُي تعلق ُبغزة ُووضع ُغزةُ ،لم ُيشهد ُالشعب ُالفلسطيني ُكارثة ُأكثر ُمن ُاستمرار ُاالنقسامُ ،ولن ُيكون ُهناك ُدولةُ
فلسطينيةُدونُقطاعُغزةُ،ولكنُيكونُدولةُفيُغزةُدونُالضفةُوالقدسُ.بدأتُمحاضرتيُبأنناُالُنستيطعُالوصولُ
إلى ُمبتغانا ُفي ُاألمم ُالمتحدة ُدون ُإتمام ُالمصالحةُ ،لذا ُعلى ُفتح ُ وحماس ُوضع ُالمصلحة ُالفلسطينية ُفوق ُأيُ
اعتبارُ.
ُأماُعلىُصعيدُالقرارُالمتعلقُبمنُاتخذُالقرارُ،أقولُ :اتخذتهُالقيادةُالفلسطينيةُمشكلةُمنُقياداتُالفصائلُوالعملُ
الوطنيُالفلسطينيُ،حيثُجلسناُمعُاأل ُخالدُمشعلُواأل ُرمضانُشلحُ وجدناُكلُتأييدُمنهمُفيُتوجهناُنحوُاألممُ
المتحدةُ.
القضية ُليست ُإما ُمفاوضات ُأو ُمقاومةُ ،فنحن ُشعب ُتحت ُاالحتالل ُوميثاق ُاألمم ُالمتحدة ُيكفل ُلنا ُالمقاومة ُبكلُ
أشكالهاُ،بالتاليُ"ليسُضرورًُياُأنُأعيدُوأزيدُفيُالحديثُعنُهذاُالحق"ُ،ومررناُبمرحلةُتاريخيةُوجدناُفيهاُأنُآليةُ

الدبلوماسيةُوالمفاوضات ُقدُتكونُمصلحةُفل سطينيةُ،وقلناُمنُالبدايةُلنُيكونُسالمناُبأيُثمنُ،ولنُنقايضُحقاُ
بحقُ،مهماُكانتُقوةُوجبروتُإسرائيلُومنُيقفُوراءهاُ،ولنُنسمحُإلسرائيلُبممارسةُسلوكهاُ،وعاملُالوقتُسيفُ
مسلطُعلىُرقابناُلتخفيضُسقفُالمفاوضاتُ.
أقولها ُبفخرُ ،إن ُفي ُالوفد ُالمفاوض ُالفلسطيني ُالعديد ُمن ُال عقول ُالفلسطينية ُمن ُالداخلُ ،وقيل ُلنا ُبأن ُهؤالءُ
إسرائيليونُ،وشددناُعلىُأنهمُفلسطينيونُ،وأنهمُأعضاءُفيُالوفدُالفلسطينيُالمفاوضُ،ووظفناُفيُالمفاوضاتُخيرةُ
العقول ُالفلسطينية ُفي ُالعالمُ ،وكانوا ُيتطوعون ُلصالح ُوطنهم ُوقضيتهمُ ،ويا ُأ ُعوض ُكن ُعلى ُثقة ُبأننا ُنستنيرُ
ونتعلم ُ منكمُ،وأنتمُالرصيدُاإلستراتيجيُواألساسيُلناُ،ويجبُأالُتحملواُأكثرُمنُطاقتكمُ،ويجبُأالُيزجُفيكمُفيُ
أمورُقدُتتخذهاُإسرائيلُذرائعُإلضعافكمُ.
لقاءاتُالرئيسُأبوُمازنُمعُقياداتُالداخلُالُتنقطعُ،وهمهُهوُكيفُيثبُتُأبناءُالشعبُالفلسطينيُفيُالداخلُدونُ
اإلضرارُأوُالمسُبهمُ،والُأحدُيغفلُالقيمةُاإلستراتيجةُأليُفلسطينيُفيُأيُمكانُ.
المجوعاتُالشبابيةُالفلسطينيةُعليهاُحملُأكثرُمنُغيرهاُ،وعليهاُأنُتنهضُللمشاركةُفيُاستحقاقُأيلولُ،ولتدركُ
جيداُأنُهذاُاالستحقاقُقادمُإليناُ،ولسنا ُنحنُمنُنذهبُإليهُ.أناُعلىُاستعدادُلإلجابةُعلىُأيُدعواتُللحوارُمعُ
أيُمجموعاتُشبابيةُ،لكنُالعينُالفلسطينيةُالُتنظرُإلىُماُينجزُ،بلُترىُماُالُينجزُ،وهذاُقيمةُعظيمةُللشعوبُ.
جرد ُالحساب ُيا ُأ ُباسم ُطويلُ ،وجرد ُالحساب ُمثل ُالنار ُإذا ُسيطرنا ُعليه ُبموضوعية ُنتدفأُ ،واذا ُسيطر ُعليناُ
نحترقُ ،وأناُمعُجردُالحسابُلتقويمُاألخطا ءُ،وليسُلتسجيلُالنقاطُ،وقريباُحينُأعودُإلىُجامعةُالنجاحُسأصدرُ
ثالثةُمجلداتُبالوثائقُحولُماُحدثُفيُمسيرةُالمفاوضاتُ.
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بالنسبة ُلسؤال ُسامية ُحول ُاليوم ُالتالي ُلما ُسيحدث ُفي ُاألمم ُالمتحدة ُأو ُمجلس ُاألمنُ ،ما ُسأقوله ُاتآن ُهو ُرأييُ
الشخصيُ،وأكررُرأييُالشخصيُ،والُيعبرُعنُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ-وأكونُعضوُلجنتها ُالتنفيذيةُ -والُعنُ
حركةُفتحُ-وأكونُعضوُلجنتهاُالمركزيةُ-بلُعنُرأييُالشخصيُفقطُ،وماُسأناضلُمنُأجلهُفيُالفترةُالقادمةُ،إذاُ
منُاتآنُإلىُأيلولُلمُتعترفُحكومةُإسرائيلُبمبدأُالدولتينُعلىُحدودُعامُُ،1799ولمُتوقفُاالستيطانُ،واتخذُ
الفيتوُاألميركيُضدناُفيُمجلسُاألمنُ،وحاربتناُبكلُماُتملكُكماُيحدثُاتآنُفيُالجمعيةُالعامةُلخأممُالمتحدةُ،
واذاُلمُيطرحواُبديالُ،باعتقاديُآنُاألوانُللقيادةُالفلسطينيةُأنُتمتلكُالجرأةُلتقولُللعالمُولدتُالسلطةُالفلسطينيةُ
كناقل ُللشعب ُالفلسطيني ُمن ُاالحتالل ُإلى ُاالستقاللُ ،واذا ُما ُاعتقدت ُأروقة ُصنع ُالقرار ُفي ُإسرائيل ُأنها ُبسحبُ
الواليةُالوظيفيةُوالقانونيةُواألمنيةُواالقتصاديةُمنُالسلطةُكماُفعلواُعبرُالقرارُُ 1913فيُنيسانُُ،2313بحيثُ
ينصبونُحالهمُمصدراُللسلطاتُ،وتبقىُالسلطةُالفلسطينيةُاسماُ.
ُباعتقاديُإنُأ بوُمازنُلمُيولدُلينصبُنفسهُرئيساُ،والُسالمُفياضُولدُليكونُرئيسُوزراءُ،والُصائبُعريقاتُولدُ
ليكونُمفاوضاُ،عندهاُعلىُإسرائيلُإعادةُدراسةُموادُالهايُللعامُ(ُ 2339الموادُُ،)12ُ -49ووثيقةُجنيفُالرابعةُ
لعام ُُ ،1747خاصة ُالمواد ُ(ُ ،)94ُ -49التي ُتنص ُعلى ُتعريف ُسلطات ُاالحتاللُ ،وهذه ُليست ُدعوة ُإلى ُحلُ
السلطة ُ ُ .هذهُمسألةُأعتبرهاُبرأييُالشخصي ُإستراتيجيةُومصيريةُ،وعلينا ُأالُنحصرُنظامناُفيُمساعدات ُالدولُ
المانحةُ،ومشاريعُ،ومعاشات ُ .إذُحاولنا ُبكلُماُنملكُالوصول ُإلىُحلُالدولتينُ،والعيبُليس ُفي ُالمفاوضاتُأوُ
عمليةُالسالمُ،إنماُفيُالحكوماتُاإلسرائيليةُالمتعاقبةُالتيُفضلتُاالستيطانُعلىُالسالمُ.
ُُ
ُ
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