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مقدمة
بع��د الم�ؤتمر ال�سنوي الأول «الق�ضية الفل�سطيني��ة  ..مراجعة التجربة و�آفاق تغيير الم�سار
الإ�ستراتيج��ي» ،والم�ؤتم��ر الثان��ي «التجمع��ات الفل�سطينية وتمثالته��ا وم�ستقبل الق�ضية
الفل�سطيني��ة»؛ عق��د المركز الفل�سطين��ي لأبحاث ال�سيا�س��ات والدرا�س��ات الإ�ستراتيجية
(م�س��ارات) م�ؤتم��ره ال�سنوي الثالث تحت عن��وان «�إ�ستراتيجي��ات المقاومة» على مدار
يومي��ن كاملين في مدينتي البيرة وغزة عبر نظ��ام «الفيديو كونفرن�س» في الرابع والخام�س
من ني�سان الما�ضي.
اختلف �شكل وم�ضمون التح�ضير لهذا الم�ؤتمر عن �سابقيه� ،إذ �أقر مجل�س الأمناء في اجتماعه
ال��ذي عقد ف��ي كانون الأول � 2013أن يك��ون العنوان الناظم لعم��ل المركز خالل العامين
القادمين «�إ�س��تراتيجيات المقاومة» ،وقرر ت�ش��كيل لجنة تح�ض��يرية تتولى مهام التح�ض��ير
للم�ؤتم��ر ،التي ارت�أت �ض��رورة �أن يركز الم�ؤتمر �أو ًال على �إعادة تعريف الم�ش��روع الوطني
والهدف الإ�ستراتيجي حتى يكون البو�صلة الهادية �إلى �إ�ستراتيجيات المقاومة.
عل��ى مدار عام كامل عقد المركز واللجنة التح�ضيري��ة �أكثر من ع�شرة اجتماعات وور�شات
عم��ل ف��ي مختلف �أماكن تواج��د ال�شع��ب الفل�سطيني على �أر���ض الوطن ،ناق�ش��ت �أوراق ًا
و�أف��كاراً حول مختلف المح��اور المهمة المدرج��ة على جدول �أعم��ال الم�ؤتمر؛ بهدف
عر���ض الخال�صات والتو�صيات خ�لال انعقاد الم�ؤتمر ليبد�أ �أعماله م��ن نقطة متقدمة يركز
فيها على ا�ست�شراف معالم الحل و�آفاق الم�ستقبل.
ولتحقي��ق غر�ض تحفيز التفكير الإ�ستراتيجي ب�ش�أن �إع��ادة �صياغة الم�شروع الوطني ،طرح
المرك��ز مجموعة من الأ�سئلة ذات العالقة بمرتك��زات الر�ؤية الجديدة لهذا الم�شروع� ،أمال
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ب���أن ت�ش��كل الإجابة عنه��ا� ،أو عن بع�ضها ،من قب��ل مجموعة من المفكري��ن والأكاديميين
وال�سيا�سيي��ن ،طريق�� ًا نحو �إ�سه��ام جماعي في تحفي��ز التفكير ب�ش�أن مرتك��زات الم�شروع
الوطني.
توزع��ت �أعم��ال الم�ؤتمر على ت�سع جل�سات �ش��ارك فيها �أكثر من �سبعين م�ش��ارك ًا/ة ما بين
رئي���س جل�سة ومع��د ورقة ومعق��ب ،وح�ضرته مئات ال�شخ�صي��ات ال�سيا�سي��ة والأكاديمية
والبحثي��ة والن�شط��اء وال�شباب ،م ّثلت مختلف �ألوان الطي��ف ال�سيا�سي ،ومختلف تجمعات
ال�شع��ب الفل�سطيني من ال�ضفة الغربي��ة وقطاع غزة والقد�س وفل�سطينيي 48؛ ليكون م�ؤتمراً
وطني ًا توج بحوارات وحراكات تلح على �ضرورة تغيير الم�سار و�إحداث انعطافة �إ�ستراتيجية
نوعية في منظومة التفكير ال�سيا�سي الفل�سطيني.
وتناولت جل�سات الم�ؤتمر موا�ضيع �إعادة تعريف الم�شروع الوطني والهدف الإ�ستراتيجي،
وواق��ع المفاو�ض��ات و�آفاقها ،والمقاطعة بو�صفه��ا عن�صراً �ضروري ًا ف��ي �إ�ستراتيجية الن�ضال
الوطن��ي ،والمقاوم��ة ال�شعبي��ة ،و�إنهاء االنق�سام وتحقي��ق الوحدة الوطني��ة ،و�إطالق �سراح
الأ�س��رى بو�صف��ه حق ًا ولي���س ق�ضية تفاو�ضي��ة� ،إ�ضافة �إل��ى �أ�شكال الن�ضال ف��ي التجمعات
الفل�سطينية في القد�س وقطاع غزة و�أرا�ضي .48
يعرب مركز م�س��ارات عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلته��ا اللجنة التح�ضيرية للم�ؤتمر،
وكذل��ك الباحثون والأكاديميون الذي��ن عكفوا على الم�ساهمة في �إغن��اء التفكير ال�سيا�سي
الفل�سطين��ي من خالل �إعداد �أوراق �سيا�ساتية نوعية تن�ش��ر ن�صو�صها كاملة في هذا الكتاب،
لتك��ون ف��ي متناول مختل��ف الجه��ات ذات العالقة ب�صناعة الق��رار الفل�سطين��ي على �شتى
الم�ستويات.
كم��ا يتوجه المركز بال�شكر �إلى ال�شخ�صي��ات الوطنية التي وا�صلت الدعم المالي والمعنوي
لم�سي��رة المركز من��ذ ن�ش�أته ،وفي مقدمته��ا الأ�ستاذ عبد المح�سن القط��ان ،وكذلك جميع
الم�ؤ�س�س��ات الفل�سطينية الت��ي وفّرت الدعم للم�ؤتم��ر :مجموعة االت�ص��االت الفل�سطينية،
�شرك��ة اتحاد المقاولي��ن ( ،)cccم�ؤ�س�سة النا�ش��ر للدعاية والإعالن ،ورج��ل الأعمال �أكرم
عب��د اللطيف جراب ،مقدمين بذل��ك نموذج ًا على دور هذه الم�ؤ�س�س��ات الوطنية في دعم
الجه��د البحثي الرامي لتعزيز التفكي��ر الإ�ستراتيجي وموقعه المركزي ف��ي االهتمام الثقافي
والأكاديمي الفل�سطيني.
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الجلسة االفتتاحية

امل���ت���ح���دث���ان ممدوح العكر وهاين امل�صري
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كلمة االفتتاح
د .ممدوح العكر

با�سم��ي وبا�سم مجل�س �أمن��اء مركز م�سارات لأبحاث ال�سيا�س��ات والدرا�سات الإ�ستراتيجية
المميز �إلى يومي��ن من الحوار الخلاّ ق حول
�أرح��ب بكم � ...إذ نتطل��ع مع ًا وبهذا الح�ضور
ّ
المحاور المختلفة والمترابطة لهذا الم�ؤتمر ،التي تمت بلورتها وتحديدها بدقة وعناية.
و�أكاد �أق��ول ما كان لهذا الم�ؤتمر �أن ينعقد ل��وال رعاية ودعم كل من :مجموعة االت�صاالت
الفل�سطينية� ،شركة اتحاد المقاولين ( ،)cccم�ؤ�س�سة النا�شر للدعاية والإعالن ،رجل الأعمال
ال�سي��د �أكرم عب��د اللطيف جراب ،تلك الرعاي��ة التي �إن دلت على �ش��يء ف�إنما تدل على ما
يختزن لدى القطاع الخا�ص من م�س�ؤولية مجتمعية وطنية تتجلى اليوم في �أعمق معالمها.
في لحظات معينة من التاريخ تحدث م�صادفات لي�س من ال�سهل اعتبارها مح�ض م�صادفات
بقدر ما �أنها تعبير وداللة على ن�ضج ظرف مو�ضوعي معين ،لدرجة تقود �إلى ظهور �أكثر من
حدث ب�شكل متالزم �أو متقارب.
و�أعتق��د ،دون مبالغة� ،أن انعقاد هذا الم�ؤتمر ،وبعد ثالثة �أيام فقط من توقيع الرئي�س محمود
عبا�س على االن�ضمام �إلى خم�س ع�شرة منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية؛ �إنما يدخل في �سياق
لتحول تاريخي معين.
الم�صادفات التي تعبر عن ن�ضج الظروف المو�ضوعية ّ

يكر�س يوميه للبحث ف��ي الإ�ستراتيجيات الممكن��ة والف ّعالة والم�ؤ ّثرة
فه��ذا الم�ؤتمر ال��ذي ّ
لمقاوم��ة الم�ش��روع ال�صهيوني اال�ستعم��اري اال�ستيطان��ي العن�صري ،ا�ستن��اداً �إلى �ضرورة
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ا�ستع��ادة جوهر الم�ش��روع الوطن��ي الفل�سطيني و�أهداف��ه الإ�ستراتيجية في �ض��وء تداعيات
اتف��اق �أو�سلو ،وتجربة �أكثر من  22عام ًا من عملية �سيا�سية �سميت «عملية ال�سالم» ،وتقهقر
فيه��ا م�شروعنا الوطني التحرري على �صعيد الق�ضي��ة ،والأر�ض ،وال�شعب ،ليتم اختزاله �إلى
م�شروع دولة ،بل دويلة ،يراد لها �أن تولد من رحم مفاو�ضات ممتدة تفتقد �أب�سط المقومات
والمتطلبات.
يتوج هذا الم�ؤتمر حوارات وحراكات تلح على �ضرورة تغيير الم�سار و�إحداث انعطافة
كما ّ
�إ�ستراتيجية نوعية في منظومة التفكير ال�سيا�سي الفل�سطيني (.)Paradigm Shift
و�إذ يتزام��ن انعقاد هذا الم�ؤتمر ،به��ذه الآفاق ،مع قرار القي��ادة الفل�سطينية بالم�صادقة على
عدد من المنظمات والمعاه��دات واالتفاقيات الدولية؛ ف�إن دالالت ال�سياق الذي تمت فيه
ه��ذه القرارات� ،إنم��ا تع ّزز الحجج الجوهرية التي يتناولها الم�ؤتم��ر ب�ضرورة تغيير الم�سار،
و�إحداث نقلة وانعطافة �إ�ستراتيجية فكراً وممار�سة.

فما هي دالالت القرارات الأخيرة للقيادة الفل�سطينية؟

�شئن��ا �أم �أبين��ا ،ف�إن �أُول��ى و�أهم هذه الدالالت ه��ي ف�شل المفاو�ضات كخي��ار وحيد لإنهاء
االحت�لال و�إنج��از اال�ستق�لال وحق تقري��ر الم�صير لل�شع��ب الفل�سطيني ف��ي جميع �أماكن
تواجده.
لم يحدث في تاريخ حركات التحرر الوطني �أن �أنجزت �أهدافها وحقوقها بالتخلي الطوعي
للم�ستعم��ر المحت��ل وعلى طاول��ة المفاو�ضات ،بل ت��م ذلك فقط بع��د �أن ي�صبح االحتالل
م�شروع�� ًا مكلف ًا على الأ�صع��دة كافة ،فكيف بحالنا واالحتالل مرب��ح ومريح لإ�سرائيل �إلى
�أبعد الحدود؟
كم��ا لم يحدث في تاري��خ النماذج المختلف��ة لال�ستعم��ار اال�ستيطاني ك�أمري��كا ال�شمالية،
تفاو�ض ال�سكانُ الأ�صليون مع
و�أمري��كا الجنوبية ،و�أ�ستراليا ،والجزائر ،وجنوب �أفريقيا� ،أنْ
َ
الم�ستعمرين الم�ستوطنين على اقت�سام �أوطانهم!
•م��ا ف�شل في تجربة التفاو�ض مع �إ�سرائيل هو اعتماد المفاو�ضات كخيار وحيد بد ًال من
�أن تكون فع ً
ال �سيا�سي ًا كجزء من �إ�ستراتيجية �شاملة ووا�ضحة.
راع غير م�ؤه��ل للرعاية ،وو�سيط
•م��ا ف�شل في تجربة التفاو�ض م��ع �إ�سرائيل هو اعتماد ٍ
لي���س فقط و�سيط ًا غير نزيه ،بل ويتبنى المواقف الإ�سرائيلية ويدافع عنها ،ويمار�س �شتى
ال�ضغوط على الجانب الفل�سطيني للإذعان للمواقف الإ�سرائيلية.
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•م��ا ف�شل في تجربة المفاو�ضات هو افتقارها ،على الدوام� ،إلى مرجعية وا�ضحة ،تنطلق
م��ن االعتراف بالحقوق الوطني��ة الم�شروعة لل�شعب الفل�سطيني ،الت��ي �أقرتها قرارات
الأمم المتحدة والقان��ون الدولي ،فكيف بنا الحال بمفاو�ضات ال تنطلق من حقيقة �أن
�إ�سرائيل دولة محتلة ،وال تعترف حتى ب�أب�سط حق من حقوقنا  -حق تقرير الم�صير؟
م��ن دون ا�ستخال�ص هذه الدالالت ال�صحيحة والدرو���س المهمة لتجربة المفاو�ضات على
م��دى �أكثر م��ن  22عام ًا ،وبخا�صة تجربة ال�شهور الثمانية الأخيرة ،بكل ما فيها من غطر�سة
وتمادٍ وابتزاز �إ�سرائيلي ،وبكل ما فيها من تواط�ؤ �أمريكي وتراجع مهين عن التزامات م�سبقة،
لن يتمكن الم�شروع الوطني الفل�سطيني من ا�ستعادة جوهره و�أهدافه الإ�ستراتيجية.
فالأم��ر الذي �شعر ب��ه الرئي�س �أبو مازن -ب�أنهم يريدون منه تج��اوز الخطوط الحمر للوطنية
عبر
الفل�سطيني��ة -دفعه �إلى قول ما قاله ف��ي اجتماعات المجل�س الثوري لحركة فتح ،عندما ّ
بكلم��ات م�ؤثرة ع��ن �أنه وقد بلغ �سن التا�سعة وال�سبعين ،ال يمكن ل��ه �أن يختم حياته الوطنية
بتجاوز الخطوط الحمر للق�ضية الفل�سطينية.
�أما الدالل��ة الثانية لقرار الم�صادقة على تلك المعاه��دات واالتفاقيات والمنظمات الدولية،
فتكم��ن في �أنها ت�ؤ�شر �إلى ا�ستعداد لخطو الخطوة الإ�ستراتيجية الأولى باتجاه تغيير الم�سار.
وحتى تكون خطوة �إ�ستراتيجية بهذا المعنى ،ال بد لها �أن تُعزز بخطوات �أخرى تفتح الآفاق
بخطوات ثابتة ومدرو�سة نحو بلورة الخيارات الإ�ستراتيجية المتاحة .تمام ًا على نمط خطوة
التوجه نحو الإ�سراع لإنهاء االنق�سام ك�شرط �أ�سا�سي لنجاح �أي خيار �إ�ستراتيجي ن�سلكه.
وال ب��د من التنوي��ه ب�أهمية انعكا�سات الم�صادق��ة على بع�ض المعاه��دات واالتفاقيات على
ال�سل��وك الداخلي لنا .فالتوقيع على المعاهدات الدولية المتعلقة بحق المر�أة ،وحق الطفل،
ومناه�ض��ة التعذيب ،ومكافحة الف�ساد� ،إنما هو خط��وة يجب �أن نعتز بها ونبرز مدلوالتها.
فنح��ن ف��ي تحركن��ا على ال�ساح��ة الدولية ال ن�سع��ى فقط �إلى ن��زع ال�شرعية ع��ن االحتالل
الإ�سرائيل��ي ،ب��ل ن�سعى �أي�ض�� ًا �إلى االنتماء �إل��ى منظومة حقوق الإن�س��ان ب�شموليتها ،وبكل
التزاماته��ا وم�س�ؤولياتها على �صعيد حياتنا الداخلية ،وبخا�صة مناه�ضة التعذيب ،وتحريمه،
وتجريم��ه ،ومعاقبة مرتكبي��ه وال�ساكتين عنه ،ومكافحة الف�ساد ب��كل همة وزخم و�شفافية،
واحترام وتعزيز حقوق ن�سائنا و�أطفالنا و�شبابنا.
�أخي��راً� ،أقول �إذا كانت ق��رارات التوقيع على المعاهدات واالتفاقي��ات والمنظمات الدولية
تعزز من �أهمية محاور هذا الم�ؤتمر ،وفي هذا التوقيت بالذات ،والمعبر عن �ضرورة المبادرة
�إلى التقاط هذه اللحظة التاريخية لإحداث االنعطافة الإ�ستراتيجية المطلوبة في م�سار حركتنا
الوطنية؛ ف�إن انعقاد هذا الم�ؤتمر من الناحية الأخرى ،يمكن له �أن يقدم �إ�ضاءة ل�صناعة القرار
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ول�ص ّناع��ه ،بعد �أن خط��وا الخطوة الأولى باتجاه تغيير الم�سار .فمن دون ذلك  ...من دون
تغيير قواعد اللع��ب والملعب؛ ف�إننا نخاطر بتحويل هذه الخطوة المهمة ،بل والجبارة� ،إلى
مجرد خطوة تكتيكية داخل الملعب نف�سه.
يجب �أال تكون هناك رجعة لمفاو�ضات كخيار وحيد ،وال رجعة لمفاو�ضات بنف�س قواعد
لعبة تحددها �إ�سرائيل و�أمريكا ،وال رجعة لمفاو�ضات برعاية �أمريكية ،بل برعاية دولية.
لق��د تعودنا حتى الآن �أن تكون هناك قطيعة وانف�ص��ام بين �صناعة القرار وبين مراكز البحث
والتحلي��ل والمجتمع المدني عموم�� ًا .فهل تكون هذه اللحظة التاريخي��ة منا�سبة ال�ستعادة
ه��ذا التالقح ال�ضروري بينها؟ وهل من منا�سبة �أف�ضل من منا�سبة هذا الم�ؤتمر ،وبهذا الح�شد
والح�ضور المميز؟ فلن�أمل ذلك ،ولنعمل على تحقيقه.
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فلسفة المؤتمر وأهدافه
هاني الم�صري

لا و�سه ً
�أرح��ب بك��م جميع ًا ف��ي الم�ؤتمر ال�سن��وي الثالث لمركز م�س��ارات ،ف�أه� ً
ال بكم.
وي�سرني �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر �إلى الأخوات والإخوة الح�ضور الذين لبوا الدعوة ،وقدموا
من مناطق ال�ضفة والداخل في فل�سطين .و�أرحب ،خ�صو�ص ًا ،ب�إخواننا في قطاع غزة ،الذين
ي�شاركونن��ا هذا الم�ؤتم��ر عبر الفيديوكونفرن�س ،ف��كل التحية �أوجهها هنا م��ن مدينة البيرة
با�سمي وا�سم مركز م�سارات �إليكم ،على �أمل �أن تكونوا متواجدين معنا في الم�ؤتمر القادم.
كم��ا ال يفوتن��ي �أن �أ�شكر الإخوة الذي��ن يتابعوننا من خالل البث المبا�ش��ر للم�ؤتمر عبر �آلية
«اليف �ستريم» (.)live stream
�أتق��دم بال�شكر الجزيل �أي�ض ًا �إلى الإخوة الذين �ساهموا في ت�أ�سي�س المركز وتمويله ،فال�شكر
مو�صول �إل��ى العم عبد المح�سن ّ
القطان (�أبو هاني) ،م�ؤ�س�س المركز وكبير مموليه ،و�أ�شكر
الأ�صدق��اء الممولي��ن والم�ؤ�س�سين :رزق �صقر ،ال��ذي جاءنا من �أمي��ركا لح�ضور الم�ؤتمر،
و�سعد عبد الهادي ،و�سامح نمر.
كما �أتقدم بال�شكر الجزيل لأع�ضاء مجل�س الأمناء ،وعلى ر�أ�سهم رئي�س المجل�س د .ممدوح
العك��ر .وفي هذا المقام ،نترحم على ع�ضو مجل�س الأمناء د� .إياد ال�سراج الذي وافته المنية
من��ذ �أ�شه��ر .كما �أتقدم بال�شك��ر �إلى هيئة مكتب مجل���س الأمناء ،على م��ا بذلوه من جهد
ومتابعات وقيادة لأعمال المركز ون�شاطاته المختلفة ،وعلى ما قدموه من ن�صح وتوجيهات،
على الرغم من ان�شغاالتهم الكثيرة.
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و�أ�شك��ر كذلك موظفي المرك��ز الذين واكبوا العمل ،وبذلوا المزي��د من الجهد حتى خرج
الم�ؤتمر بهذه ال�صورة ،فال�شكر مو�صول �إلى خليل �شاهين مدير دائرة البحوث وال�سيا�سات،
ال��ذي من دونه ال يمكن �أن يكون المركز بهذا ال�شكل ،و�إلى �ألفت حماد المديرة التنفيذية،
التي �أ�ضاف��ت �إ�ضافة ملمو�سة ،و�إلى عدنان الم�صري ،وعبد الجبار الحروب ،وليلى غازي،
الذي��ن ال يت�صرف��ون كموظفين ،و�إل��ى �سلطان يا�سين ال��ذي ي�ساهم معنا عل��ى الرغم من �أنه
موظف في  ،CMIوال يبخل بت�أدية كل ما نطلب منه.
كم��ا �أ�شكر رعاة هذا الم�ؤتم��ر ،ف�شكراً لمجموعة االت�ص��االت الفل�سطينية ،ول�شركة اتحاد
المقاومي��ن ( ،)cccولرج��ل الأعمال ال�سيد �أكرم عب��د اللطيف جراب ،و�شك��راً لم�ؤ�س�سة
النا�ش��ر ممثلة بالأخ �سعد عبد اله��ادي ،وبموظفيها ،وبخا�صة ن�سري��ن خليل ،الذين واكبوا
معن��ا ترتيبات انعقاد الم�ؤتمر .و�شكراً لم��ن �ساهموا في تمويل الم�ؤتمر ولم يرغبوا في ذكر
�أ�سمائهم �أو �شركاتهم ،و�أ�شكر ال�صديق عمر نزال والمترجمين والم�صورين وال�صحافيين.
�إن ه��ذا الم�ؤتمر ي�شكل خال�صة لحوار و�أوراق �أعدها مجموعة من الباحثين والأكاديميين،
فال�شك��ر مو�صول لمع��دي هذه الأوراق ومن �ش��ارك في ور�ش العمل .وف��ي هذا ال�سياق،
�أ�شك��ر كذلك الم�ؤ�س�سات التي تعاونت معنا في �إنجاح الور���ش التح�ضيرية للم�ؤتمر :مركز
مدى الكرمل في حيفا ،م�ؤ�س�سة با�سيا في القد�س ،مركز �إعالم في النا�صرة ،جمعية بلدنا في
حيف��ا ،مركز الميزان في غزة ،مركز العودة في لبنان ،م�ؤ�س�سة البيارة في الإمارات ،ال�سفارة
الفل�سطينية في لندن� ،سناء العالول رئي�سة الجالية الفل�سطينية في بريطانيا .و�أ�شكر جمهورية
م�صر العربية التي تتعاون معنا في تنفيذ البرامج التي ترمي �إلى �إنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة
الوطنية.
و�أخي��راً � ...أ�شك��ر الم�ؤ�س�سات ال�شريك��ة ،التي تتعاون معنا في تنفي��ذ الم�شاريع المختلفة،
�أ�شك��ر مجموع��ة �أك�سف��ورد للأبحاث ،ممثل��ة بالبروفي�س��ور �أوليفر رام�سبوت��م ،التي ننفذ
معه��ا برنامج بلورة الخي��ارات الإ�ستراتيجية المف�ضلة لل�شع��ب الفل�سطيني ،و�أنهينا منذ فترة
وجي��زة الوثيقة الثالثة بعد �إقرارها من مجموع��ة التفكير الإ�ستراتيجي الفل�سطيني ،التي ت�ضم
الع�شرات من مختلف �ألوان الطيف ال�سيا�سي؛ ومبادرة �إدارة الأزمات الفنلندية  ،CMIالتي
تنف��ذ معنا برام��ج عدة ،ممثلة بال�سيد مارت��ي اهتي�ساري ،ومعين ربان��ي ،و�سانا كا�سكيتالو،
والورا �سالونين ،وهايدي هوتانين ،وم�ؤ�س�سة هنري�ش بول ،ممثلة بالدكتور رينيه ويلدانجل،
وال�سيدة لمى حوراني ،التي عقدنا معها �شراكة �إ�ستراتيجية بدءاً من هذا العام ،ون�ستعد لتنفيذ
برام��ج مهمة .كما �أ�شك��ر �أي�ض ًا الدكتور ب�شارة دوماني من جامعة ب��راون ،والأ�ستاذ جميل
هالل الذي �ساهم في تنفيذ عدد من البرامج والم�شاريع.
بعد الم�ؤتمر ال�سنوي الأول الذي عقده مركز م�سارات بعنوان «الق�ضية الفل�سطينية  ..مراجعة
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التجرب��ة و�آفاق تغيير الم�سار الإ�ستراتيجي» ،والم�ؤتمر الثاني الذي ُع ِقد بعنوان «التجمعات
الفل�سطيني��ة وتمثالتها وم�ستقبل الق�ضية الفل�سطيني��ة»؛ ينعقد اليوم الم�ؤتمر ال�سنوي الثالث،
وعلى مدار يومين تحت عنوان «�إ�ستراتيجيات المقاومة».
اختل��ف �شكل وم�ضم��ون التح�ضير لهذا الم�ؤتمر ،حيث اختار مجل���س الأمناء في اجتماعه
ال��ذي عق��د ف��ي كان��ون الأول  ،2013وبعد التوق��ف �أمام تجرب��ة عقد الم�ؤتم��ر ال�سنوي
الثان��ي وا�ستخال�ص الدرو�س والعبر منه لكي ُي�ستفاد منه��ا في الم�ؤتمرات الالحقة؛ وح�سم
�أن يب��د�أ التح�ضير فوراً ،بحي��ث يكون العنوان الناظم لعمل المركز خ�لال العامين القادمين
«�إ�ستراتيجي��ات المقاوم��ة» ،وقرر ت�شكيل لجن��ة تح�ضيرية تتولى مه��ام التح�ضر للم�ؤتمر.
وكم��ا تالحظون من خالل المداخلي��ن والمعقبين والح�ضور والبرنام��ج� ،أن الم�ؤتمر لي�س
م�ؤتمراً فكري ًا فح�سب ،بل �أي�ض ًا م�ؤتمر وطني بكل معنى الكلمة.
و�أخ��ذت اللجن��ة التح�ضيرية على عاتقها الت��ي �ضمت ك ً
ال من :جميل ه�لال ،ب�شير ب�شير،
�شع��وان جبارين ،نا�صر الري�س ،عب��د الرحمن التميمي ،رنا ب��ركات� ،إبراهيم �أبرا�ش ،خليل
�شاهين ،هاني الم�صري؛ �ضرورة �أن يركز الم�ؤتمر �أو ًال على �إعادة تعريف الم�شروع الوطني
واله��دف الإ�ستراتيجي ،حتى يكون البو�صلة الهادية �إل��ى �إ�ستراتيجيات المقاومة ،وعلى �أن
تك��ون الفت��رة الفا�صلة ما بي��ن الم�ؤتمرين الثان��ي والثالث ،ور�شة عمل دائم��ة يتم فيها عقد
اجتماعات ،و�إعداد �أوراق ودرا�سات حول مختلف المحاور المهمة المدرجة على جدول
�أعم��ال الم�ؤتمر ،وعقد ور�ش عمل حولها ،بحيث يت��م عر�ض الخال�صات والتو�صيات من
كل ذل��ك في الم�ؤتمر ،حتى يب��د�أ �أعماله من نقطة متقدمة يركز فيه��ا على ا�ست�شراف معالم
الحل و�آفاق الم�ستقبل.
ينعق��د هذا الم�ؤتمر بعد مرور ثالث �سنوات على ت�أ�سي�س المركز ،وا�ستطاع �أن يقطع م�سافة
معقولة على طريق تج�سيد فل�سفت��ه ودوره كمركز للتفكير الإ�ستراتيجي ،وبلورة ال�سيا�سات
والخيارات والبدائل التي ت�ساه��م في �إثارة حوار مو�ضوعي حول االحتياجات والأولويات
الفل�سطيني��ة من منظ��ور التخطيط والتفكير الإ�ستراتيجي ،وي�أخ��ذ «ركائز الم�صلحة الوطنية
الفل�سطينية العليا» كبو�صلة هادية له .فنحن ال نفكر بمعزل عن كوننا فل�سطينيين و�أ�صحاب
حق وق�ضية عادلة.
فعل��ى �صعيد البن��اء الم�ؤ�س�سي ،قطع مركز م�س��ارات �شوط ًا مهم ًا ،فقد عق��د مجل�س الأمناء
�أربع��ة اجتماعات منذ ت�أ�سي�س��ه ،كما عقدت هيئة مكتب مجل�س الأمن��اء  22اجتماع ًا حتى
هذا التاري��خ ،وكانت ُتق ََّدم خالل هذه االجتماعات تقارير مهنية عن مختلف جوانب عمل
المركز ،بما ّ
يمكن الهيئات الم�س�ؤولة من اتخاذ القرارات المنا�سبة.
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وهن��اك ما يجمع كل الأعم��ال والبرامج التي ينفذه��ا المركز ،بحيث تك��ون روافد ت�صب
في مج��رى واحد ،وهو الم�ساهمة الن�شطة في توفير مقوم��ات التغيير والتجديد والإ�صالح
ال�شام��ل للنظام ال�سيا�سي بمختلف مكوناته ،على �أ�سا�س التقيي��م العميق والنقد البناء ،وعدم
االكتف��اء بالت�شخي�ص ،و�إنما التقدم على طري��ق ا�ست�شراف الم�ستقبل وتقديم التو�صيات التي
م��ن �ش�أنها الم�ساعدة على �سد النواق�ص والثغ��رات ومعالجة الأخطاء واالنحرافات ،لأنه من
دون مراجع��ة �شاملة للتجربة الفل�سطينية ،ال يمكن الت�أ�سي�س من �أجل الم�ستقبل الذي يتحقق
فيه تمكين ال�شعب من تحقيق �أهدافه وطموحاته.
�أنج��ز المركز خالل ال�سنوات الث�لاث الما�ضية �أكثر من  166ورقة ،تراوحت بين الأبحاث
والدرا�س��ات الإ�ستراتيجية و�أوراق تقدير موقف والأوراق ال�سيا�ساتية ،التي عر�ض جزء كبير
منه��ا على محكمين من �أجل مراجعتها لتقديمها ب�أف�ضل �صورة ،وتم نقا�شها في ور�ش عمل
عقدت في مختلف تجمعات ال�شعب الفل�سطيني ،من رام اهلل والبيرة� ،إلى غزة ،مروراً بنابل�س
وبيت لحم وجنين والقد�س والنا�صرة وحيفا ،وعمان ،وبيروت ،و�أبو ظبي ،ولندن ،وبرلين.
كم��ا عق��د المركز خالل تل��ك الفترة �أكثر م��ن  70ور�شة عمل وندوة ،تنوع��ت موا�ضيعها
والمتحدث��ون فيها ،و�أماكن انعقاده��ا ،و�شارك فيها عدد كبير م��ن ال�سيا�سيين والأكاديميين
والنا�شطين وال�شباب.
و�أنجزت مجموعة التفكير الإ�ستراتيجي الفل�سطيني الوثيقة الثالثة ،التي تبحث في الخيارات
الإ�ستراتيجية الفل�سطينية ،وه��ي �ضمن برنامج ينفذ بال�شراكة بين مركز م�سارات ومجموعة
�أك�سف��ورد للأبح��اث .وتق��دم ه��ذه الوثيقة م�ساهم��ة ملمو�سة عل��ى طريق تطوي��ر الفكر
الإ�ستراتيج��ي الفل�سطيني ،و�ساهم في �إنجازها ع�ش��رات ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والأكاديمية
من مختلف �ألوان الطيف ال�سيا�سي.
ونف��ذ المركز برامج عدة مع مبادرة �إدارة الأزم��ات الفنلند ّية� ،ضمن عقد �شراكة �إ�ستراتيجية
ت��م تجديده هذا الع��ام ،يتناول جوانب متعددة تتعلق بكيفية توفي��ر الظروف المنا�سبة لجهة
�إنت��اج و�إع��داد برامج ودرا�سات وعقد ح��وار م�ستمر ي�ساعد على �إنه��اء االنق�سام وا�ستعادة
الوح��دة الوطني��ة .ومن �أب��رز ما تم تحقيقه في ه��ذا المجال ،وثيقة «�إعادة بن��اء م�ؤ�س�سات
منظمة التحرير» ،التي ا�ستندت �إلى وثيقة «دعم وتطوير م�سار الم�صالحة الوطنية» ،حيث تم
التو�ص��ل �إليهما بم�شاركة ع�شرات ال�شخ�صيات الوطنية من مختلف �ألوان الطيف ال�سيا�سي،
ب�صفته��م ال�شخ�صية ،وعق��دت حولهما ور�ش ف��ي مختلف تجمعات ال�شع��ب الفل�سطيني
وخ ُل�صت �إلى تو�صيات واقتراحات
بم�شاركة المئات ،وا�ستندت تلك الور�ش �إلى الوثيقتينَ ،
ملمو�س��ة من �ش�أنها �أن ت�ساعد على �إع��ادة بناء الحركة الوطني��ة الفل�سطينية ومنظمة التحرير
والتمثيل الفل�سطيني ،بما ب�ساعد على �إنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة الوطنية.
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كم��ا ي�ستعد المركز لتنفيذ برامج م�ستقبلية تتعلق ب�إنجاز درا�سات �إ�ستراتيجية تتناول مختلف
الق�ضاي��ا ،ومنها برنام��ج مميز حول التدري��ب على التفكي��ر الإ�ستراتيج��ي ،و�إنتاج �أوراق
�سيا�ساتية تعالج ق�ضايا حيوية مختلفة.
وت��م تنفي��ذ برامج عدة مع م�ؤ�س�س��ة هينري�ش ب��ول الألمانية ،حيث تم توقي��ع اتفاقية �شراكة
�إ�ستراتيجية بينها وبين المركز بدءاً من هذا العام ،ركزت على عقد م�ؤتمر حول الم�ستجدات
الداعم��ة لبن��اء �إ�ستراتيجية وطنية قادرة على تحقي��ق الأهداف الفل�سطيني��ة ،و�إ�صدار كتاب
ت�ضمن الأوراق التي قدمت والحوارات التي جرت ،كما تم تنفيذ م�شروع التوا�صل ال�شبابي
الفل�سطين��ي ف��ي مراحل عدة ،الذي كان ل��ه �أهمية بالغة ،لأنه اعتمد عل��ى م�شاركة ال�شباب
في و�ضع الت�ص��ورات وكتابة الأوراق والم�شاركة في ور���ش العمل داخل الوطن وخارجه.
و�ضمن ه��ذا الم�شروع �أي�ض ًا ،تم التو�صل �إلى وثيقة «الح��راكات ال�شبابية الفل�سطينية :ر�ؤية
نقدي��ة ا�ست�شرافي��ة» ،التي �ساهم ف��ي �إعدادها مجموعة م��ن الباحثين والباحث��ات ال�شباب،
ب�إ�ش��راف عالم االجتماع الأ�ستاذ جميل هالل ،ونوق�شت في ور�شة عمل مركزية عقدت في
ال�ضفة الغربية وفل�سطين المحتلة العام  ،48وعبر الفيديوكونفرن�س مع قطاع غزة.
من��ذ �أكثر من مائة ع��ام ،وال�شع��ب الفل�سطيني يقاوم الم�ش��روع اال�ستعم��اري اال�ستيطاني
االحتالل��ي العن�صري ال�صهيوني� ،إال �أنه لم ينت�صر على الرغم من المعاناة الهائلة والبطوالت
العظيمة.
ل��م ن�شه��د الكثير من المراجع��ات والدرا�سات والأبح��اث التي عالجت تج��ارب ال�شعب
الفل�سطين��ي ف��ي المقاومة وا�ستخال�ص الدرو�س والعبر ،وا�ستيع��اب ما لها وما عليها ،حيث
نج��د انق�سام ًا وا�سع ًا في الآراء بين من يعتبر �أن المقاوم��ة الم�سلحة دمرتنا ،وبين من يعتبرها
البق��رة المقد�سة ،وبين م��ن يعتبر المفاو�ضات رج�س ًا من عم��ل ال�شيطان ،وبين من كتب �أن
المفاو�ض��ات حي��اة .وتم ت�أييد المقاومة ال�شعبية ال�سلمية ت��ارة ،ومن دون و�صفها بال�سلمية
تارة �أخرى.
وتختلف الآراء كذلك بين من ي�ؤيد االنتفا�ضة ال�شعبية على غرار انتفا�ضة  ،1987ومن ي�ؤيد
الجم��ع ما بين العمل ال�شعبي والم�سلح ،وم��ا بين من يرى �ضرورة مراجعة تنظيم انتفا�ضات
�شاملة ل�سنوات عدة في ظل �صراع تاريخي طال و�سيطول ،وي�ستوجب انتفا�ضات ت�ستهدف
تحقي��ق �أه��داف يمكن تحقيقه��ا على طري��ق االنت�صار الناج��ز ،بحيث ي�ستطي��ع �أن يعي�ش
الفل�سطين��ي ويقاوم ويقدر على اال�ستمرار في العي���ش في ظل المقاومة المنا�سبة .فالمقاومة
تزرع والمفاو�ضات تح�صد.
نح��ن بحاجة �إلى ق��راءة عميقة وعلمية للتجرب��ة الفل�سطينية ،تعطي الكف��اح الم�سلح حقه،
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بو�صفه رافعة للنهو�ض الوطني ،ومن دونه كان من ال�صعب بقاء الق�ضية حية وتوحيد ال�شعب
وبل��ورة هوية وطنية فل�سطينية وكيان وطني واحد .كم��ا �أن الكفاح الم�سلح لالحتالل حق
وواج��ب تقره جميع ال�شرائ��ع الدينية والدنيوية ،بم��ا فيها القانون الدول��ي ،ولكن الكفاح
الم�سل��ح لي�س �صنم ًا نعبده ،بل هو �إحدى �إ�ستراتيجيات العمل الوطنية التي يجب �أن تخ�ضع
للم�صلح��ة الوطنية ،ولي���س للم�صلحة الفردية والفئوية والف�صائلي��ة� ،أو لح�سابات داخلية �أو
عربية �أو �إقليمية �أو دولية ،كما تلتزم بالقيادة الوطنية الموحدة ال�شرعية والمعترف بها.
ق��د يك��ون الكفاح الم�سلح �ش��ك ً
ال �إ�ستراتيجي�� ًا للن�ضال ،وق��د يكون تكتيكي�� ًا ،وقد ي�صبح
مح�ص��وراً في مجال ح��ق الدفاع عن النف���س ،كل هذا يجب �أن يخ�ض��ع للبحث والتحليل
وح�سابات الربح والخ�سارة ور�ؤية المتغيرات والحقائق الجديدة ،محلي ًا وعربي ًا ودولي ًا .فما
كان �صالح ًا و�إ�ستراتيجي�� ًا في مرحلة الحرب الباردة واال�ستقطاب الثنائي للعالم بين االتحاد
ال�سوفييتي ومع�سكره اال�شتراكي والواليات المتحدة الأميركية ومع�سكرها الر�أ�سمالي ،وفي
ظل نهو�ض حركة التحرر الوطني العالمية ،وما رافق ذلك من ظهور حركة «عدم االنحياز»
والت�ضامن العربي؛ لم يعد �صالح ًا في مرحلة ال�سيطرة القطبية الأحادية الأميركية على العالم،
الت��ي ُو ِجدت بعد انهيار االتحاد ال�سوفييتي ومع�سكره اال�شتراكي ،وانهيار الت�ضامن العربي،
وبخا�ص��ة بعد احتالل الع��راق للكويت .وما ي�صلح الآن مختلف عم��ا �سبق« ،فلكل زمان
ٌ
ورجال».
دول ٌة
نعي���ش الآن ف��ي مرحل��ة جدي��دة ،مرحلة ب��روز تعددية قطبي��ة عالمي��ة و�إقليمي��ة .مرحلة
التكت�لات االقت�صادية الكبيرة ،وثورة المعلومات واالت�صاالت والإنترنت وو�سائل االت�صال
مد وجذر ،لكنه �أدخل
االجتماعي .مرحلة ما ي�سمى بـ«الربيع العربي» الذي ي�شهد عمليات ّ
الع��رب �إلى مرحل��ة تاريخية جديدة �سي�أخذ المواطن العربي فيها روي��داً رويداً دوره كام ً
ال،
فانتهى الع�صر الذي يقرر فيه ملك� ،أو رئي�س� ،أو زعيم ،م�صير �شعب بكامله �أو �أمة بكاملها.
المراجعة والتقييم �ضروريان حتى ال نكرر الأخطاء نف�سها ،وحتى نحقق التراكم والبناء على
الإنجازات والمكا�سب ،باال�ستناد �إلى نقاط القوة وتحييد نقاط ال�ضعف.
�إن مرك��ز «م�س��ارات» واللجنة التح�ضيرية للم�ؤتمر بعد ال�شروع ف��ي التح�ضير له ،وجدا �أنه
م��ن الم�ستحيل الإجابة عن �س���ؤال «�إ�ستراتيجي��ات المقاومة» من دون التوق��ف �أمام �إعادة
تعري��ف الم�ش��روع الوطني ،لأنه لم يعد وا�ضح�� ًا وال واحداً وال جامع�� ًا .وال يمكن و�ضع
�إ�ستراتيجي��ات للمقاومة من دون تحديد الأهداف الوطنية الت��ي تهدف الإ�ستراتيجيات �إلى
تحقيقه��ا .فالإ�ستراتيجية ،كما هو معروف ،هي الطري��ق الذي ن�أمل �أن يو�صلنا من المكان
الذي نقف فيه الآن �إلى المكان التي ن�أمل الو�صول �إليه.
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ق�سم
بع��د توقي��ع «اتف��اق �أو�سل��و» ،لم يعد هن��اك م�ش��روع وطني ّ
موح��د ،فهذا االتف��اق ّ
الفل�سطينيي��ن وف�صل ما بين وحدة الق�ضية وال�شعب والأر�ض؛ ما �أدى �إلى تجزئة الق�ضية �إلى
ق�ضاي��ا ،وال�شعب يكاد ي�صبح �شعوب ًا �أو تجمعات ب�شرية منف�صلة عن بع�ضها البع�ض .كما �أن
ق�سمت �إلى�( :أ) ،و(ب)،
الأر�ض �أ�صبحت �أر�ض  ،67و�أر�ض  ،48و�أر�ض  67هي الأخرى ّ
و(ج) ،وداخ��ل الجدار وخارجه ،واق ُتطعت منها القد�س و�ضمت �إلى �إ�سرائيل ،وقطاع غزة
�أ�صبح بعد «تحريره» منطقة معزولة وحدها ،محا�صرة ومعر�ضة للعدوان الدائم والتوغالت
واالغتياالت في ظل انق�سام ال�سلطة �إلى �سلطتين تحت االحتالل تتناف�سان على الفتات الذي
ا�سم��ه «حكم ذات��ي» ،ويطغى على الرغم من ذل��ك ال�صراع على ال�سلط��ة والقيادة والقرار
والتمثيل على كل �شيء ،بما في ذلك ال�صراع مع الم�شروع اال�ستعماري الذي يهدد الجميع
وال يفرق بين «فتح» و«حما�س» وم�ستقل ،وبين معتدل ومتطرف ،فال�شعب الفل�سطيني غير
موجود عند الم�شروع ال�صهيون��ي حتى يعترف بحقوقه ،وهذه الأر�ض الفل�سطينية هي عند
دعات��ه �أر�ض الميعاد� ،أر�ض �إ�سرائيل الت��ي كانت محتلة وحررت ،والعربي الجيد هو العربي
الميت �أو العبد �أو الذي يترك �أر�ضه ووطنه ويتيه في �أ�صقاع العالم.
م��ا هو الم�ش��روع الوطني؟ �إجابات متع��ددة ومختلفة عن هذا ال�س�ؤال و�صل��ت �إلى اللجنة
التح�ضيري��ة للم�ؤتمر رداً على �أ�سئلة وجهته��ا لع�شرات ال�شخ�صي��ات ال�سيا�سية والأكاديمية
والعام��ة والنا�شطة ،كما نجدها ف��ي البرامج المختلفة للف�صائ��ل والأحزاب ،وفي الأبحاث
والدرا�س��ات الأكاديمي��ة ،وعن��د �أ�صح��اب الآراء والأف��كار على امت��داد انت�ش��ار ال�شعب
الفل�سطيني داخل الوطن المحتل وخارجه.
هن��اك من يعتب��ر �أن برنامج المنظمة المق��ر في العام ( 1988برنامج الع��ودة وتقرير الم�صير
واال�ستقالل الوطني) ،الذي ي�شمل «وثيقة اال�ستقالل» هو الم�شروع الوطني ،في حين يوافق
البع���ض على وثيقة اال�ستقالل فقط ،لكن��ه يرف�ض البرنامج ال�سيا�سي الذي �أطلق عليه «مبادرة
ال�س�لام الفل�سطينية» .وهناك من ي��رى �أن الم�شروع الوطني هو ما يتيحه لنا القانون الدولي
وق��رارات الأمم المتحدة ،بينما يعتبر �آخرون �أن ما تتيح��ه ال�شرعية الدولية هو الحد الأدنى
والبرنامج المرحل��ي ،ولي�س بدي ً
ال عن الحل الج��ذري والإ�ستراتيجي الذي يحقق الحقوق
الطبيعية والتاريخية .في المقابل ،هناك من ي�صر على تحرير فل�سطين وعودة الالجئين و�إقامة
دول��ة ديمقراطي��ة �أو �إ�سالمية ،ومن يوافق على دولة على معظ��م الأر�ض المحتلة على �أ�سا�س
ح��دود � 1967ضمن الموافقة على مبد أ� «تبادل الأرا�ضي» ،و�ضم معظم الكتل اال�ستيطانية،
وتدوي��ل البل��دة القديمة في القد���س ،وعودة رمزية لالجئي��ن في �إطار «ل��م ال�شمل» ولي�س
تحقيق ًا لحق العودة .وي�صل الأمر عند البع�ض �إلى الموافقة على دولة ذات حدود م�ؤقتة على
افترا���ض �أنه ال يترتب عليه��ا �أي تنازالت مبدئية ،في حين ينادي البع�ض الآخر بدولة واحدة
بكل �أ�شكالها ثنائية القومية� ،أو دولة لكل مواطنيها.
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ال يمك��ن �إعادة تعريف الم�ش��روع الوطني وتحديد اله��دف الإ�ستراتيجي من دون مراجعة
تجرب��ة الحرك��ة ال�صهيونية ،ور�ؤية لم��اذا ّ
تمكن م�شروعها من تحقي��ق كل هذا التقدم على
�أر���ض الواق��ع؟ وما هي نقاط الق��وة وال�ضعف لديها؟ وهل و�صل الم�ش��روع ال�صهيوني �إلى
نهايت��ه ،و�أ�صبح م�ستعداً للت�سوية؛ �أم ال يزال مفتوح ًا ويعتمد القوة والتو�سع والعدوان لفر�ض
حله على الفل�سطينيين وال ي�سعى �إلى عقد ت�سوية معهم؟
وحث المفكري��ن والباحثين من
ف��ي هذا ال�سياق ،من مهم��ات مركز م�س��ارات الم�ساهمة
ّ
�أج��ل العم��ل على درا�سة طبيع��ة الم�شروع ال�صهيون��ي وخ�صائ�صه ،وما م��دى �صحة الآراء
الت��ي تتحدث عن �إمكانية الم�صالحة التاريخية مع الحرك��ة ال�صهيونية ،وهل يمكن تفكيك
الم�شروع ال�صهيوني فع ً
ال من خالل الم�صالحة معه ،واالعتراف به كممثل لل�شعب اليهودي؟
ه��ل االعت��راف ب�إ�سرائيل كدولة يهودية �أو دولة �أو وطن قوم��ي لل�شعب اليهودي �أينما كان،
يحرج اليهود وينقل ال�صراع �إلى داخلهم ،على افترا�ض �أن هذا �سي�ؤدي �إلى زيادة الخالفات
بينه��م حول معن��ى االعتراف ب�إ�سرائيل كدولة يهودية؟ هل ه��ذ االعتراف يحرجهم �أم يمثل
نوع ًا من اال�ست�سالم لهم من خالل تبني روايتهم؟
والم�ستعمر طريق ًا منا�سب ًا لإنه��اء اال�ستعمار �أم للتعاي�ش
الم�ستعمر
ه��ل تكون الم�ساواة بي��ن
ِ
َ
معه وقبوله؟
«مخترع» للم�ساواة مع القول ب�أن ال�شعب اليهودي
هل يكون القول �إن ال�شعب الفل�سطيني
َ
«المخترعين» ،وي�صبح «ما ف��ي حدا �أح�سن من
مخت��رع ،وبالتال��ي الم�ساواة بين ال�شعبي��ن
َ
َ
حدا» ،ونفتح الطريق �أمام وهم الم�صالحة بين ال�شعبين؟
هل ي�ساهم اعتبار الروايتي��ن التاريخيتين ال�صهيونية والفل�سطينية مدمرتين للتاريخ في تحقيق
الم�ساواة �أم ي�ؤدي �إلى تدمير الذات؟
هل هناك حاجة �إلى م�شروع وطني و�إطار م�ؤ�س�سي جامع للفل�سطينيين يج�سد ما هو م�شترك،
ويراعي الخ�صائ�ص المميزة والظروف المتباينة؟
�إن خيار الدولة الفل�سطينية على حدود � ،1967أو ما ي�سمى عند البع�ض «حل الدولتين» ينازع،
ودخ��ل في غرفة العناي��ة الم�شددة ،ولكن ه��ذا ال ي�ستدعي الم�سارعة �إلى �إع�لان الفل�سطينيين
للتخل��ي عن��ه ،ما يعفي �إ�سرائي��ل والحركة ال�صهيونية وم��ن يدعمها من الم�س�ؤولي��ة عن �إف�شال
الجه��ود الرامية �إلى ت�سوية لل�ص��راع؛ و�إنما ي�ستدعي فتح الخيارات والبدائل الأخرى ،بما فيها
خي��ار الدول��ة الواحدة ،ولكن على �أ�سا�س �أن��ه خيار كفاحي ال يمكن تحقيق��ه من دون هزيمة
الم�ش��روع ال�صهيون��ي اال�ستعماري االحتالل��ي العن�صري وتفكيكه .وم��ن دون هذا ال�شرط،
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ي�ؤدي خيار الدولة الواحدة �إلى نتيجة واحدة هي ت�شريع االحتالل واال�ستيطان لأرا�ضي .1967
هن��اك فرق بي��ن �إ�سرائيل التي قامت عل��ى �أ�سا�س اغت�ص��اب ال�شعب الفل�سطين��ي وت�شريده،
ولكنه��ا معترف بها من القان��ون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ،وبي��ن الأرا�ضي المحتلة
الع��ام  1967التي ين��ادي العالم كله ،والقانون الدولي ،وقرارات الأم��م المتحدة� ،إلى �إنهاء
احتاللها.
في �ضوء ذلك ،ال يمكن االنتقال من خيار الدولة الفل�سطينية �إلى خيار الدولة الواحدة من دون
ا�ستنف��اد الخيار الأول ،وتدفيع �إ�سرائيل ثمن تدمي��ره� .إن من لم ي�ستطع �إقامة دولة فل�سطينية
عل��ى �أقل من ربع فل�سطين ،ل��ن ي�ستطيع �أن يقيم دولة واحدة تقوم على �أ�سا�س الم�ساواة بكل
�أ�شكالها على فل�سطين كاملة.
�إن درا�س��ة الحرك��ة ال�صهيوني��ة كانت و�ستك��ون ب�شكل �أكب��ر �ضمن �أولوي��ات عمل مركز
م�سارات.
�أكرر �شكري لكل من �ساهم في عقد هذا الم�ؤتمر متمني ًا له النجاح.
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1
الجلســة األولـى
إعادة تعريف المشروع الوطني
والهدف اإلستراتيجي ()I

رئي�س اجلل�سة ممدوح العكر
امل�����ت�����ح�����دث ندمي روحانا
ت�����ع�����ق�����ي�����ب قي�س عبد الكرمي ،عبد الرحيم ملوح ،يحيى العباد�سة،
عزمي ال�شعيبي ،ب�شري ب�شري ،داود تلحمي ،زكريا حممد،
طارق خمي�س ،مروان دويري ،ح�سن يو�سف
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المشروع الوطني الفلسطيني:
نحو استعادة اإلطار الكولونيالي االستيطاني
نديم روحانا

تح��اول هذه الورقة تفكي��ك المنظومة الفكرية الت��ي �أو�صلت الحركة الوطني��ة الفل�سطينية
وقياداته��ا الحالي��ة �إلى طري��ق م�سدود ،وتح��اول �أن تظه��ر كيف تغيرت �أه��داف الحركة
الوطني��ة الفل�سطيني��ة ،وكيف فقدت القيادة القدرة على �ص��وغ �أهداف وا�ضحة .وتحاجج
الورقة ف��ي �أن الحركة الوطنية الفل�سطينية و�صلت �إلى طري��ق م�سدود� ،أو ًال ،لأنها اعتمدت
المنظوم��ة الفكرية لل�صراع م��ع الكولونيالية بح�سب النموذج الجزائ��ري .ثاني ًا ،لأنها من
�أوا�س��ط ال�سبعينيات اعتمدت منظومة ال�صراع القومي ،بينما ا�ستمر الإ�سرائيليون في التعامل
مع ال�صراع ك�أنه �صراع كولونيالي.
وترك��ز الورقة على مخاطر حل الدولتي��ن ،وتنادي بالبدء بتفكير �سيا�سي و�أكاديمي يقود �إلى
بدائ��ل من التق�سيم ،و�إلى العمل على م�شروع وطني فل�سطيني تحرري يحدد �أهدافه بهزيمة
الكولونيالية اال�ستيطانية ،وا�ستبدالها بوطن ي�شارك الفل�سطينيون والإ�سرائيليون في بنائه على
�أ�س�س من الم�ساواة ،والأم��ن الجماعي ،والتخ ّل�ص من االمتيازات الكولونيالية ،والم�شاركة
في الحكم ،واتباع و�سائل ن�ضالية تتالءم مع هذا الم�شروع.
تعدى القرن ونيف بين ال�شعب الفل�سطيني وحركة تحرره الوطني
في ال�صراع الطويل الذي ّ
وبي��ن ال�صهيونية و�إ�سرائيل ،اتخذت فكرة االنت�صار عل��ى ال�صهيونية معاني مختلفة بح�سب
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ت�ش��كل ال�صراع في فترات تاريخية متعددة .ففي بداية ال�صراع ،ولفترة طويلة ،كان الهدف
الفل�سطيني وا�ضح ًا ،وقد ا�ستمر هذا الو�ضوح فترة طويلة ،قبل �أن يبد�أ تال�شيه بالتدريج حتى
�صار من ال�صعب تحديده اليوم.
منذ بدايات الم�شروع ال�صهيوني ،وقبل ت�شكل هوية فل�سطينية وطنية متميزة ،وحتى �أوا�سط
الثالثينيات� ،أو ما يعرف في التاريخ الفل�سطيني بـ«الثورة الفل�سطينية الكبرى» ،كان االنت�صار
عل��ى ال�صهيونية يعني وق��ف التدفق الكولونيالي للم�ستوطنين اليه��ود �إلى فل�سطين ،ومنعهم
–كجماع��ة «تهاجر» �إلى فل�سطين -من بناء وطن يه��ودي فيها .ومنذ «الثورة الفل�سطينية
الكب��رى» ،وحت��ى بدء النكب��ة� ،أ�ضيف هدف �آخر �إل��ى ن�ضال ال�شع��ب الفل�سطيني ،و�صار
يعرف لدى جميع فئ��ات ال�شعب الفل�سطيني وهيئاته وجمعيات��ه النا�شطة وقياداته
االنت�ص��ار ّ
و�أحزابه ،بمنع تق�سيم فل�سطين.
وح��اول الفل�سطينيون تحقيق هذه الأهداف –منع التدفق الكولونيالي ومنع تق�سيم فل�سطين
و�إقام��ة دولة يهودية فيها -في وقت كانوا تحت انتداب بريطاني يقاتلونه من �أجل الح�صول
على ا�ستقاللهم� ،إال �أن ال�شعب الفل�سطيني ف�شل في تحقيق اال�ستقالل ،وفي وقف الم�شروع
ال�صهيوني ودحره ،كما ف�شل في الحفاظ على �أي جزء من فل�سطين.
ونج��ح الم�شروع ال�صهيوني ،لي�س فقط في �إقامة الدول��ة اليهودية ،بل �أي�ض ًا في تو�سيعها �إلى
ح��دود تجاوزت حدود التق�سيم بح�سب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ،181في
ت�شرين الثاني/نوفمبر .1947
ول��م يطالب الفل�سطينيون بع��د التهجير بالعودة �إل��ى حدود التق�سيم �أو قبوله��ا .لم يطالبوا
–ال ه��م وال الأنظم��ة العربية (التي لم يعد جزء منها يح�سب عل��ى الرجعية العربية) -بدولة
فل�سطيني��ة �أو دولة عربية بح�سب ق��رار الجمعية العامة للأمم المتحدة ل�سنة  ،1947لأ�سباب
وا�ضح��ة من المه��م �أن ن�ستعيدها الي��وم :لأن ال�شعب الفل�سطين��ي ر�أى �أن وطنه ا�س ُتلب في
م�ش��روع كولونيالي ،ولم يك��ن ليقبل ب�إ�ضفاء ال�شرعية علي��ه ،ولأن المطالبة ب�أقل من العودة
والتحري��ر هو قب��ول بانهيار الكيانية الفل�سطيني��ة والهوية الفل�سطينية ،وه��و �أمر كارثي على
ال�شعب الفل�سطيني.
لق��د بقي الهدف الفل�سطيني وا�ضح ًا منذ ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية في �سنة ،1964
وحت��ى «�إقرار برنامج النقاط الع�شر» ف��ي المجل�س الوطني الفل�سطيني في �سنة  ،1974وهو
البرنام��ج الذي يدعو �إل��ى �إقامة «�سلطة ال�شعب الوطنية الم�ستقل��ة المقاتلة على كل جزء من
الأر���ض الفل�سطينية التي يت��م تحريرها» .ويعك�س «برنامج النق��اط الع�شر» تناق�ضات مثيرة
للحي��رة ،وي�شكل وثيقة تعك�س عمق �أزمة المرحلة� ،إذ ر�أت قيادة «فتح» �أن برنامج «العودة
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والتحرير» الذي تبناه الفل�سطينيون قبل �سنة � ،1974أ�صبح غير قابل للتنفيذ .و�صار وا�ضح ًا
�أن��ه ف��ي مرحلة ما بعد ح��رب ت�شري��ن الأول�/أكتوبر  ،1973ف���إن الدول العربي��ة و«البالد
اال�شتراكي��ة» الت��ي دعا «برنامج النقاط الع�ش��ر» �إلى تعزيز الت�ضامن معه��ا� ،ست�ساعد في فتح
طريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة �أمام منظمة التحرير في مقابل قبولها بحل الدولتين.
ومن��ذ تلك اللحظ��ة التاريخية حت��ى اليوم� ،شاب غمو���ض متزايد �أه��داف الحركة الوطنية
الفل�سطينية� ،أكان في الخطاب ال�سيا�سي� ،أو في الوعي النخبوي وفي المفاهيم الجماهيرية،
حتى �أ�صبح من ال�صعب اليوم الحديث عن ت�صور فل�سطيني لمعنى االنت�صار على ال�صهيونية،
�أو لمفهوم م�شروع وطني فل�سطيني� ،أو لمعنى تحقيق الأهداف.
واليوم ،لم يعد لدينا برنامج وطني يمكن لل�شعب الفل�سطيني في مختلف تجمعاته ،وللأجيال
ال�شابة ،االلتفاف حوله� ،أو التج ّند من �أجل تحقيقه ،واال�ستعداد للت�ضحية في �سبيله.
�إن الح��روب مع �إ�سرائيل كانت حروب مقاومة ودفاع ع��ن النف�س ،فمث ً
ال لم يكن الت�صدي
البطولي الجتياح �سنة  1982حرب تحرير ،و�إنما كان حرب دفاع عن النف�س �ضد مخططات
�إ�سرائيلي��ة .وكذل��ك االجتياح��ات الإ�سرائيلي��ة لل�ضفة والقط��اع خالل االنتفا�ض��ة الثانية،
والحربان الأخيرتان على غزة .وكانت االنتفا�ضة الأولى م�شروع مقاومة �ضد االحتالل غير
مح��دد الأهداف ،وهي –على بطولتها وم�شروعيته��ا و�شعبيتها والت�أييد الفل�سطيني والعربي
العارمي��ن لها -لم تطرح برنامج�� ًا وطني ًا فل�سطيني ًا ي�شمل جميع �أج��زاء ال�شعب الفل�سطيني.
وفي واقع الأمر ،لم َتر قيادات االنتفا�ضة الأولى �أن من واجبها طرح مثل هذا الم�شروع ،لأنه
كان م��ن م�س�ؤولية منظمة التحرير ،وهي ،ف��ي ذلك الظرف التاريخي ،الم�ؤ�س�سة الفل�سطينية
المخولة طرح م�شاريع �سيا�سية فل�سطينية .كما �أن غمو�ض �أهداف الم�شروع الوطني
الوحيدة
ّ
الفل�سطيني ،حت��ى فيما يتعلق ببرنامج الدولة الفل�سطينية وبالم�ستحقات الإ�سرائيلية في حال
طرح برنامج كهذا ،كان �أحد العوامل التي حالت دون طرح هدف وا�ضح لالنتفا�ضة يحافظ
عل��ى جوهر الق�ضية الفل�سطينية ،مث ً
ال :المطالبة باالن�سحاب الإ�سرائيلي بال قيد وال �شرط من
الأرا�ضي التي احتلت منذ �سنة .1967
�أم��ا االنتفا�ض��ة الثانية ،فج��اءت كردة فعل على ف�ش��ل التفاو�ض على ح��ل الدولتين في
كام��ب ديفيد في تموز/يولي��و  ،2000وللتو�ضيح ف�إن هذه المراجع��ة المقت�ضبة لي�ست
م��ن باب نق��د االنتفا�ضة ،و�إنما تهدف �إلى الت�شديد على م��ا �أود ت�أكيده؛ وهو �أننا فقدنا
منذ �أوا�س��ط ال�سبعينيات ت�صوراً فل�سطيني ًا لم�شروع وطن��ي جماعي �شامل ،يحافظ على
مقوم��ات الهوية الفل�سطيني��ة ،وال يقبل تجزئة ال�شعب الفل�سطين��ي حتى لو قبل بتجزئة
الوطن الفل�سطيني.
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�أوالً .حل الدولتين� :أثمانه ومنظومته الفكرية
�س�أبد أ� مالحظات��ي حول حل الدولتين بمراجعة الأثمان الوطني��ة الوا�ضحة ،والمخاطر التي
يحملها ،ثم �س�أراجع المنظومة الفكرية الخط�أ التي يعتمد عليها.
�إذا طل��ب �إلينا الي��وم تعريف �أه��داف الم�شروع الوطن��ي الفل�سطيني في الأع��وام الع�شرين
الأخي��رة ،ف�إن��ه يمكن تلخي�صها من غي��ر عناء كما يل��ي� :إقامة دولة فل�سطيني��ة م�ستقلة على
الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة التي اح ُتلت من��ذ �سن��ة  1967وعا�صمتها القد���س ال�شرقية ،وعودة
الالجئي��ن الفل�سطينيي��ن بح�سب قرارات الأمم المتحدة .وه��ذا الم�شروع طبع ًا يتناق�ض مع
«برنامج النقاط الع�شر» الذي ين�ص على «ا�ستكمال تحرير كامل التراب الفل�سطيني» .نحن
واعون لهذا التناق�ض� ،إال �أننا ال نعيره اهتمام ًا.
وف�ض� ً
لا عن كل م��ا يتطلبه حل الدولتين من تنازالت حدودي��ة و�أمنية وتنازالت في القد�س،
وف��ي م�س�ألة اال�ستيطان ،ف�إن هنالك ثالث��ة �أخطار مركزية �إ�ضافية يجدر بن��ا الت�شديد عليها،
و�س�أحددها على النحو التالي:
1.1كان وا�ضح ًا و�صار �أكثر و�ضوح ًا لكثيرين �أن حل الدولتين ال يتما�شى ،و�إنما يتناق�ض مع
عودة الالجئين ،وقد �صرنا قريبين من المجاهرة بذلك بطرق متعددة ،كان �أحد �أمثلتها
الأخي��رة ت�صريح الرئي���س محمود عبا�س ب�ش�أن عدم نيته العودة �إلى �صفد ،ولذي يدل –
كم��ا قال الرئي�س الإ�سرائيلي �شمع��ون بير�س -على �أنه بالن�سبة للرئي�س عبا�س ،ف�إن «حل
ق�ضي��ة الالجئين لن يكون داخ��ل �إ�سرائيل ،هذه ت�صريحات ثقيل��ة الوزن وذات �أهمية»
(ه�آرت���س  .)2012/11/3وبد�أنا بالمجاه��رة بذلك التدريج ،وبخا�صة منذ محادثات
طابا في �سنة  ،2001والت�صريحات الر�سمية واالتفاقيات �شبه الر�سمية منذ ذلك الحين.
ربم��ا يحتاج الأمر �إلى درا�س��ات تاريخية لمعرفة م��ا �إذا كانت القي��ادات الفل�سطينية،
عندم��ا بد�أت بالحديث المبطن ثم المجاهرة بحل الدولتين ،تعلم �أن هذا الحل يتطلب
التنازل فع ً
ال عن حق العودة� ،أم �أن ذلك االقتناع حدث بالتدريج ،وهذا �س�ؤال مثير بحد
ذاته ،والإجابة عنه ت�ساعدنا عل��ى كيفية فهم القيادات الفل�سطينية لديناميات الم�شروع
اال�ستيطاني وجوهره ،ولمنطق البرامج ال�سيا�سية التي طورتها ،و�إ�ستراتيجيات المواجهة
التي عملت وفقها.
2.2م��ن وجه��ة النظر الإ�سرائيلية ،ال معنى لحل الدولتين �إال ف��ي �إطار حل الدولتين ل�شعبين
 دول��ة ال�شعب الفل�سطيني في ال�ضفة والقط��اع ،ودولة ال�شعب اليهودي في �إ�سرائيل.وف��ي هذا الإطار ،ف�إن مطل��ب �إ�سرائيل االعتراف بها دولة ال�شع��ب اليهودي لي�س ،في
اعتق��ادي ،مطلب�� ًا تكتيكي ًا تفاو�ضي�� ًا كما يعتقد البع���ض ،ذلك �أنها ربم��ا ت�ستعمل هذا
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المطلب لإجها�ض حل الدولتي��ن ،لكنها لن تقدم تنازالت نهائية للفل�سطينيين من دون
االعتراف بها دولة ال�شعب اليهودي لأ�سباب �س�أذكرها �أدناه .وهذا المطلب لي�س جديداً
ف��ي جوهره ،فطلب �إ�سرائيل من الفل�سطينيين االعتراف به��ا كان دائم ًا يعني االعتراف
به��ا دولة يهودية ،لأنها هكذا فهمت نف�سها ،وهو �أمر ،بالن�سبة �إليها ،غير قابل للنقا�ش،
ومفهوم من قبل الجميع؛ المجتمع الإ�سرائيلي ،والمجتمع الدولي ،والفل�سطينيين �أي�ض ًا،
�إال �أن تح��دي هويتها اليهودية جاء في الأ�سا�س م��ن طروحات بع�ض التيارات ال�سيا�سية
والفكرية الفل�سطينية في �إ�سرائي��ل ،وال�سيما برنامج «التجمع الوطني الديمقراطي» في
�أوا�سط الت�سعينيات الذي طالب بتحويل �إ�سرائيل �إلى «دولة المواطنين» ،وهذا التحدي
كان �أحد العوامل المركزية في دفع �إ�سرائيل �إلى المطالبة باالعتراف بها دولة يهودية.
وعندم��ا تبن��ت �أغلبي��ة النخ��ب الفل�سطينية برنام��ج «دول��ة المواطنين»� ،ص��ارت المطالبة
باالعتراف بالدولة اليهودية �أكثر �إلحاح ًا .وال توجد قيادة �إ�سرائيلية اليوم -ال يمين �إ�سرائيلي
وال ي�س��ار �إ�سرائيلي -تقبل بحل الدولتين من دون الت�شديد عل��ى «دولتين ل�شعبين»� ،أي من
دون المطالبة باالعتراف ب�إ�سرائيل دولة يهودية.
لن تقب��ل �إ�سرائيل بحل الدولتين �إال �إذا اعترف الفل�سطيني��ون بالم�شروع ال�صهيوني ،وقبلوه
قب��و ًال وا�ضح ًا يتج�سد باعترافه��م بالدولة اليهودية ،وب�إقرارهم ب�إنه��اء ال�صراع ،الأمر الذي
يعن��ي �أن حل الدولتين يتطلب اعتراف الفل�سطينيين بال�شرعية الأ�صلية لإقامة دولة يهودية في
فل�سطين ،والقبول بتبعات هذا االعتراف كافة ،و�أن على الفل�سطينيين الت�صالح مع ال�صهيونية،
وقبولها في مقابل حل الدولتين .وما يق�صده الإ�سرائيلي هنا هو قبول الم�شروع الكولونيالي
و�شرعيت��ه .لكن هل ي�ستطيع الم�شروع الوطني الفل�سطيني الم�صالحة مع ال�صهيونية؟ يجب
�أن نجي��ب عن ذل��ك ب�صوت وا�ضح ،لأن ف��ي الإجابة عنه تكمن �أ�س���س ت�شكيل الم�شروع
الوطني الفل�سطيني الجديد ،والوعي الوطني الفل�سطيني الجديد.
�3.3إع��ادة تعري��ف فل�سطين والفل�سطينيين في �إط��ار الدولتين ل�شعبين تق��ام «فل�سطين» �إلى
جان��ب �إ�سرائيل ،لكنه��ا ت�أخذ �أبع��اداً �سيا�سية وهوياتي��ة وتاريخية جدي��دة ومت�سرعة.
فف��ي عملية �إحياء «فل�سطي��ن» و�إقامتها من جديد في �إط��ار الدولتين خطورة بالغة على
الفل�سطينيي��ن في �إ�سرائيل (ف�ض� ً
لا عن الخطورة الوا�ضحة عل��ى الالجئين) ،التي يجدر
بن��ا مالحظتها قبل ف��وات الأوان .عندما ت�سمي الدولة الفل�سطيني��ة نف�سها «فل�سطين»
بد ًال م��ن «دولة فل�سطين» �أو «الدولة الفل�سطينية» ،ف�إن الب��اب �سيفتح على م�صراعيه لـ
«ت�شجي��ع» الفل�سطينيين ف��ي �إ�سرائيل ت�شجيع ًا ناعم ًا �أو خ�شن�� ًا ،وفق ما تقت�ضي الحاجة
والأو�ض��اع ال�سيا�سية والتحوالت اليمينية المت�سارعة داخل المجتمع الإ�سرائيلي« ،كي
ينتقل��وا» �إلى وطنهم �أي �إل��ى «فل�سطين» .وهم ،بح�سب الفه��م الكولونيالي العميق،
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«�أغ��راب» في �إ�سرائي��ل ،ذلك �أن الوعي ال�صهيوني يعتب��ر �أن المجموعة الأ�صالنية هي
اليه��ود �أنف�سهم� ،أما الفل�سطينيون من مواطني �إ�سرائيل فهم الذين �أتوا من خارج الوطن
اليه��ودي .وال ي�ساعد في هذا ال�ش�أن ت�صريح الرئي���س عبا�س للتلفزيون الإ�سرائيلي كما
نقلته �صحيفة ه�آرت�س في  ،2012/11/3ب�أن «ال�ضفة الغربية وقطاع غزة و�شرقي القد�س
ه��ي فل�سطي��ن ،وما عدا ذلك هو �إ�سرائيل .الآن و�إلى الأب��د» .وفي واقع الأمر ،وربما
من دون �أن يق�صد الرئي�س عبا�س ذلك ،ف�إن لمقولته هذه �أبعاداً تزيد من خطورتها لأنها
ت�شج��ع الإ�سرائيليين على مطالبة المواطنين الفل�سطينيين ف��ي �إ�سرائيل على االنتقال �إلى
«فل�سطين» �إذا ما �أرادوا تحقيق �أهدافهم القومية ،لأن «فل�سطين» هي وطن الفل�سطينيين.
وماذا يك��ون الفل�سطينيون داخ��ل �إ�سرائيل؟ وماذا تكون هويتهم عندم��ا يقول الرئي�س
عبا���س �إن «فل�سطي��ن» هي ال�ضفة والقط��اع؟ الفل�سطينيون في �إ�سرائي��ل يعتقدون �أنهم
يقيم��ون على �أر�ضهم ،ويتغنون �شعراً و�سيا�س��ة ب�أنهم �أ�صحاب الوطن الأ�صليين  -يعني
إ�سقاط��ات وجودي ًة خطر ًة غير
�أ�صح��اب فل�سطين الأ�صليي��ن� .إن لهذا التنازل ال�سريع �
ٍ
مدرو�سة على �أجزاء من ال�شعب الفل�سطيني.

ثانياً .الأ�س�س البراديغماتية لحل الدولتين� :صراع قومي �أم �صراع كولونيالي؟
م��ن المده���ش �أن كثيرين م ّنا ،وكثيرين ف��ي العالم العربي وفي العال��م� ،أ�صبحوا مقتنعين ب�أن
ح��ل الدولتي��ن لم يعد قاب ً
ال للإنج��از ،و�أنه ،على الرغم من ذلك ،ف�إن ج��ل الجهد ال�سيا�سي
والفك��ري ي�صب ف��ي متابعة ما �أ�صبح في فهم الكثيرين �سراب�� ًا ال جدوى من الرك�ض وراءه،
و�أن علين��ا في المقابل �أن نوجه بع�ض الجهد الوطني -الفكري وال�سيا�سي والأكاديمي� -إلى
مناق�ش��ة البدائ��ل .ويجب �أن ن�س�أل �أنف�سنا ما هو ال�سبب في ذلك ،وهو في ر�أيي يعود �إلى �أن
البديل يتطلب االعتماد على منظومة فكرية تخلت عنها الحركة الوطنية الفل�سطينية منذ زمن
طوي��ل ،وهي المنظومة التي تعتمد مواجه��ة الكولونيالية .لكن القيادة الفل�سطينية تعمل في
�إطار البراديغما الخط�أ التي �أو�صلتنا �إلى طريق م�سدود.
منذ القبول الفل�سطيني المبطن في �سبعينيات القرن الما�ضي ،ومن بعده القبول المعلن منذ
نهاي��ة الثمانينيات بح��ل الدولتين ،جرى االنتقال بالتدريج م��ن براديغما ر�أت في ال�صراع
م��ع ال�صهيوني��ة �صراع ًا بي��ن حركة تح��رر وطني وبين م�ش��روع كولونيالي �إل��ى براديغما
تفتر���ض –و�إن لم يكن االفترا�ض علنياً� -أن ال�ص��راع هو �صراع بين حركتين قوميتين� .إن
ال�صراع القومي هو الذي يقود �إلى ق�ضايا تفاو�ضية ب�ش�أن تق�سيم وطن تختلف عليه حركتان
قوميتان؛ الحركة الوطنية الفل�سطينية ،والحركة القومية لل�شعب اليهودي/ال�صهيونية .وفي
الواق��ع ،جاء قرار التق�سيم من قل��ب هذه البراديغما ،وجاء الرف�ض الفل�سطيني (والعربي) له
ك��ي يمثل رف�ض ًا للبراديغما ذاتها ،وجاء قبوله من دول �أجنبية ومن قوى فل�سطينية محدودة
- 32 -

(مثل الجزء من ع�صب��ة التحرر الوطني التي ان�ضوت في �إطار الحزب ال�شيوعي الإ�سرائيلي
الحقاً) �أي�ض ًا من داخل هذه البراديغما ،ولذلك ف�إن من يعتمد على هذه المنظومة عقائدياً،
اعتق��د وال ي��زال يعتقد �أن رف���ض الفل�سطينيين للتق�سي��م كان خط�أً �سيا�سي�� ًا تاريخياً .وفي
المفاو�ض��ات يجري الحديث في �إطار هذه المنظومة ع��ن الحدود وعن العالقات الأمنية
والعالق��ات االقت�صادية واالعتراف المتبادل وحتى م�سائل تتعل��ق بالالجئين الذين نتجت
ق�ضاياه��م من ال�صراع بين المجموعتي��ن القوميتين .وكمثال ل�صراع يعتمد هذه المنظومة
الفكرية ،يمكن �أن ننظر �إلى الق�ضايا التي برزت في ال�صراع في دول البلقان مثال :حدود؛
الجئون؛ ا�ستقالل ،وما �إليه.
�أم��ا ال�ص��راع الكولونيالي ف�إنه ينطلق م��ن �أ�س�س �أخرى تمام ًا :تحري��ر الإن�سان الواقع تحت
الحك��م الكولونيالي ،و�إنه��اء الحكم الكولونيال��ي ،و�إنهاء االمتي��ازات ال�سيا�سية الجماعية
للكولونياليي��ن .ويت��م التو�صل �إلى هذا الهدف في �إطار ال�صراع م��ع الكولونيالية في واحد
م��ن النماذج التالي��ة (�إذا افتر�ضنا �أن الم�ش��روع الكولونيالي لم ينج��ح بالق�ضاء -الج�سدي
�أو ال�سيا�س��ي المعن��وي -على �أ�صحاب الوط��ن الأ�صليين كما حدث في �أمي��ركا ال�شمالية،
و�سياق��ات كولونيالية تختلف تمام ًا ع��ن �سياقات القرن الع�شري��ن) :النموذج الأول يهدف
�إل��ى الو�صول مع الكولونياليين �إل��ى حل ينهي العالقة الكولونيالية ويحرر الجهتين من عبئها
وتبعاته��ا ،ويفاو�ض ب�ش���أن طرق �إنهاء هذه العالقة ونظام الحك��م الم�ستقبلي .ومعنى ذلك
بالن�سب��ة �إل��ى الفل�سطيني هو �إنهاء االمتياز اليهودي في فل�سطي��ن (الق�صد فل�سطين لي�س دولة
فل�سطين) ،وعودة الالجئين ،والو�صول �إلى اتفاق مع اليهودي الإ�سرائيلي على طبيعة العالقة
المت�ساوي��ة بي��ن �أبناء الوط��ن الفل�سطيني ،وعلى طبيع��ة الحكم بح�سب النم��وذج الجنوب
�إفريق��ي؛ �أما النموذج الثاني وهو النموذج الجزائري ،ف�إن��ه يهدف �إلى تحرير الوطن وطرد
الكولونياليي��ن �إل��ى وطنهم الأم ،الأمر الذي يعني بالن�سبة �إل��ى الفل�سطينيين عودة اليهود �إلى
�أوطانهم الأ�صلي��ة بح�سب �صيغة الميثاق الوطني الفل�سطيني .وقد تبنى الفل�سطينيون عندما
اعتم��دت حركة التحرر الفل�سطينية المنظومة الكولونيالية -وبروح الع�صر التي طغت عليها
حرب التحرير الجزائرية -النموذج الجزائري.
وبغ���ض النظر عن الأه��داف المتع��ددة لالنت�صار عل��ى الكولونيالية ،ف�إن م��ن المده�ش �أن
الأح��زاب المهيمن��ة في �إ�سرائيل ما زال��ت تتعامل مع ال�صراع ك�أنه �ص��راع كولونيالي ،و�أن
الفل�سطينيين اليوم يتعاملون معه في الأ�سا�س ك�أنه �صراع قومي.
وكان م��ن الطبيعي �أن يكون الواقع معكو�س ًا؛ �أي �أن تطال��ب �إ�سرائيل باالنتقال �إلى براديغما
ال�ص��راع القومي ،و�أن يبق��ى الفل�سطينيون متم�سكين بمنظومة ال�ص��راع الكولونيالي ،لكن
ذلك كان يتطلب �أن يطور الفل�سطينيون برامجهم و�أهدافهم و�إ�ستراتيجياتهم داخل النموذج
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الكولونيال��ي ،ويعني هذا -كما �س�أو�ض��ح الحق ًا -التخلي عن النم��وذج الجزائري ،وتبني
النموذج الجنوب �أفريقي.
وفي حقيقة الأمر ،ف�إن �إ�سرائيل لن ت�ستطيع االنتقال �إلى براديغما ال�صراع القومي �إال بتطمينات
فل�سطينية ذكرتها �أعاله ،تجعل من الو�صول �إلى حل على �أ�سا�س التق�سيم �أمراً غير ممكن .ولم
يكن االنتقال الفل�سطيني من براديغما ال�صراع الكولونيالي �إلى براديغما ال�صراع القومي �سه ً
ال
�أو اختياري ًا �أو حاداً� ،أو ربما لم يكن حتى واعي ًا .وهذا ا ّدعاء خطر ،وي�ستحق المراجعة بحد
ذات��ه في مداخلة منفردة .فمث ً
ال� ،سمت منظمة التحري��ر برنامج «النقاط الع�شر» «الم�شروع
المرحلي» ،لأنها لم ترد التخلي تمام ًا عن الإطار الكولونيالي .وظلت تتردد ب�ش�أن االعتراف
ب�إ�سرائيل وتبع��ث بالر�سائل المبطنة والمك�شوفة وتقترح ال�صيغ غي��ر المبا�شرة لالعتراف بها
في مقابل الدخول في عملية تفاو�ضية .وكانت �إ�سرائيل تهمل وتتجاهل جميع الر�سائل حتى
الوا�ضح��ة منها لأ�سبابه��ا الإ�ستراتيجية -لأنها ل��م تعترف بوجود �شع��ب فل�سطيني �أو بحقه
ف��ي فل�سطين ،ولأنها �أي�ض ًا تحظى بت�أييد �شعبي وا�س��ع وعميق داخل المجتمع الإ�سرائيلي ب�أال
تتعام��ل مع �أقل م��ن قبول �إ�ستراتيجي يعطي ال�شرعية المطلق��ة لم�شروعها ،ولأنها في داخلها
َّ
يتخ��ل �أ� ً
صال عن الم�شروع المرحل��ي� ،أي م�شروع النقاط
كان��ت تفتر���ض �أن الفل�سطيني لم
الع�شر .ومن حقها من وجهة نظرها الكولونيالية �أن تفتر�ض ذلك.
وج��اء االنتقال المتدرج �إلى منظوم��ة ال�صراع القومي ،كما ذكرت ،في ظروف عربية دولية
معق��دة لم تترك فر�ص ًا كبيرة ال�ستمرار ال�صراع في �إطار الفهم الكولونيالي بح�سب النموذج
الجزائ��ري .ول��م تك��ن م�صادفة �أن برنامج النق��اط الع�شر طرح في �سن��ة  1974بعد حرب
ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1973فقد �صار وا�ضح ًا بعد تلك الحرب �أن �أهداف الحرب ذاتها
و�أهداف المفاو�ضات م��ع �إ�سرائيل (عبر الواليات المتحدة بقيادة هنري كي�سينجر) ،كانت
من �أجل االن�سحاب الإ�سرائيلي �إلى حدود  ،1967ولي�س من �أجل تحقيق �أهداف فل�سطينية.
وكان ا�شتراط االتحاد ال�سوفييتي م�ساعدة منظمة التحرير في طرق �أبواب الأمم المتحدة ،هو
الحديث ع��ن االن�سحاب �إلى حدود  ،1967و�إقامة الدولة الفل�سطينية �ضمن تلك الحدود.
كما �أدى الي�سار الأوروبي دوراً فاع ً
ال في دفع منظمة التحرير نحو برنامج الدولة الفل�سطينية
في حدود .1967
وج��اء اتف��اق كام��ب ديفيد [بي��ن م�صر و�إ�سرائي��ل] في �سن��ة  ،1978ليجع��ل الأمور حادة
الو�ض��وح� :إن الخطاب العربي الر�سمي هو عن تحرير الأرا�ضي العربية التي احتلتها �إ�سرائيل
منذ �سنة  1967ولي�س عن تحرير فل�سطين .ولم تكن المعار�ضة العربية التفاق كامب ديفيد
نابعة من تحديد �إطار التفاو�ض مع �إ�سرائيل في الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة  ،1967و�إنما لأن
ال�صلح كان منفرداً من دون التو�صل �إلى اتفاق جماعي.
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ول��م تك��ن المفاو�ضات ال�سورية م��ع �إ�سرائيل بعد م�ؤتم��ر مدريد في �سن��ة � ،1991إال على
ا�سترج��اع ه�ضبة الجوالن (في �أح�سن الأح��وال في �إطار اتفاق �شامل مع الفل�سطينيين ب�ش�أن
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة منذ �سنة .)1967
وبع��د حرب لبنان ف��ي �سنة  ،1982و�إخ��راج المنظمة م��ن بيروت �إلى تون���س� ،صار �أحد
مقوم��ات المقاومة الفل�سطينية هو قدرتها على البقاء والقي��ادة� ،إلى �أن �صار مجرد وجودها
ه��و �أحد مقومات ال�صراع بعد االجتياح العراقي للكوي��ت .وب�صورة عامة ،عملت منظمة
التحري��ر في ظروف عربية قاه��رة تتحكم فيها بال�شعوب العربية �أنظم��ة دكتاتورية تدور في
الفلك الأميركي �أو ال�سوفييتي (قبل انتهاء الحرب الباردة).
ولم تكن هذه الظروف التاريخية مواتية لتقبل منظومة فكرية فل�سطينية مواجهة للكولونيالية
م��ع تبع��ات مثل هذه المنظومة عل��ى الفل�سطينيين وال�شعوب العربي��ة -هذا في حال كانت
منظمة التحرير والنخب الفل�سطينية تعمل على ال�سير في هذا االتجاه.
ف��ي هذه الأو�ض��اع ،وبد ًال من تطوير الن�ضال �ض��د الكولونيالي ،بد أ� االنتق��ال �إلى براديغما
بديلة من براديغما ال�صراع �ضد الكولونيالية اال�ستيطانية .وفي الواقع ،وف�ض ً
ال عن الأو�ضاع
ت�سهل على الفل�سطيني تطوير ن�ضاله �ضد
العربي��ة ،ف�إن طبيعة الحركة ال�صهيونية المعقدة ل��م ّ
الكولونيالية ب�سبب المميزات الخا�صة للكولونيالية ال�صهيونية.
و�إذا كان «برنام��ج النق��اط الع�شر» يمث��ل بداية االنتقال من منظومة فكري��ة لل�صراع �إلى
منظوم��ة �أخرى ،ف�إنه عك�س التخبط بين المنظومتين ،كما عك�س �أننا لم نفهم خ�صو�صية
أرا�ض
ال�صهيوني��ة .وعر�ض «برنامج النق��اط الع�شر» �إمكان قيام «�سلط��ة م�ستقلة» على � ٍ
مح��ررة ،لكن��ه عر�ضه��ا كم�شروع ح��ل مرحلي في برنام��ج التحري��ر ال�شامل بح�سب
النم��وذج الجزائ��ري� .إال �أن �إ�سرائيل رف�ضت رف�ض ًا قاطع ًا االعت��راف بمنظمة التحرير،
�أو االت�ص��ال بها على �أ�سا�س فر�ضيات هذا البرنام��ج ،وكان توقع �أن تقبل �إ�سرائيل دخول
عملي��ة �سيا�سية على �أ�سا�س هذا البرنامج افترا�ض ًا �ساذج�� ًا يوحي بعدم فهم بع�ض جوانب
ال�صهيونية.
عنده��ا ،وبعد الرف�ض المتكرر ،انتقل هذا العر�ض بالتدريج -ببطء لكن بو�ضوح� -إلى قلب
منظوم��ة ال�صراع القومي متخلي ًا عن مفهوم ال�صراع الكولونيالي .و�ساعد االنتقال المتدرج
في ظ��ل الأو�ضاع العربية والدولي��ة القاهرة ،وفي ظروف وهن منظم��ة التحرير ،والحرب
الإ�سرائيلية الدائمة على ال�شعب الفل�سطيني ،على التقبل ال�سلبي لهذا االنتقال.
�إذاً ،ف��ي واقع الأمر ،نح��ن واجهنا ال�صهيونية في �إطار المفهوم الكولونيالي في فترة تاريخية
محددة ،ثم تنازلنا عنه وانتقلنا �إلى براديغما ال�صراع القومي الذي �أو�صلنا �إلى طريق م�سدود.
وفي اعتقادي ،ف�إننا في كلتا الحالتين كنا على خط أ� ب�شكل �أو ب�آخر.
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لم��اذا تعاملنا في �صراعنا مع ال�صهيونية ب�إطارين مختلفي��ن؟ ولماذا حتى �أوا�سط ال�سبعينيات
ل��م يط��رح �أي ف�صيل فل�سطين��ي � َّأي تحد فل�سطين��ي لمنظومة الفه��م الكولونيالي لل�صراع؟
الج��واب ،لأننا كنا على ح��ق .لكننا في الوقت نف�سه �أهملنا مركب�� ًا مركزي ًا في ال�صراع هو
ال�شع��ب الإ�سرائيلي ،ومدى ا�ستعدادنا لأخذه في الح�سب��ان في �أي م�شروع وطني نقترحه.
و�س�أعود �إلى هذا المركب الحق ًا.
عندما انتقل ت�أطير ال�صراع �إلى منظومة ال�صراع القومي ،ف�إنه واجه معار�ضة فل�سطينية �شديدة
في البداية ،لأن الفل�سطينيين ر�أوا فيه تناز ًال عن المواجهة مع الكولونيالية.
وعندم��ا قبلت بع���ض الف�صائل بحل الدولتين ،كان القبول على �أ�سا���س مرحلي؛ يفتر�ض �أننا
�سنعود في فترة الحقة �إلى المواجهة مع الكولونيالية .وفي الت�أطير القومي ن�سينا� ،أو لم نفهم،
�أن �إ�سرائيل ذاتها لم َتر في ال�صراع �صراع ًا قومي ًا .وفي اعتقادي ،ف�إن �أغلبية القوى ال�سيا�سية
في �إ�سرائيل حتى اليوم ،ال تتعامل مع ال�صراع مع الفل�سطينيين على �أنه �صراع قومي ،فر�ؤيتها
�إلى طبيعة ال�ص��راع معقدة ،يختلط فيها المركب القومي بالمرك��ب الكولونيالي ،وبخا�صة
ف��ي الدوائر الفكري��ة لليمين الحاكم .وتج��در الإ�شارة �إلى �أنه حتى ف��ي �أو�سلو ،لم تعترف
�إ�سرائيل بوجود �شعب فل�سطيني ،فهي اعترفت بمنظمة التحرير ،ولي�س بال�شعب الفل�سطيني.
وال ت��زال �إ�سرائيل الر�سمي��ة حتى اليوم تتعامل مع ال�صراع من داخ��ل المفهوم الكولونيالي.
وتلخي�ص�� ًا لمالحظات��ي ب�ش�أن هذا المو�ضوع حتى الآن �أقول :نح��ن ن�صر حتى اليوم -على
الم�ست��وى الت�صريحي الداخل��ي -على �أن ال�صراع مع ال�صهيوني��ة و�إ�سرائيل هو �صراع �ضد
الكولونيالي��ة ،لكننا في الوقت نف�سه ،على الم�ست��وى ال�سيا�سي العملي ،تعاملنا معه ك�صراع
قومي .وهذا يف�سر جزءاً كبيراً من محنتنا.

ثالثاً .مميزات الحركة ال�صهيونية
لنع��د �إلى ال�س���ؤال عن ال�صراع مع ال�صهيوني��ة ،هل هو �صراع قومي �أم �ص��راع كولونيالي؟
وك��ي نجيب عن هذا ال�س�ؤال نعود �إلى تعري��ف ال�صهيونية :ال�صهيونية هي حركة كولونيالية
�صاحب��ة م�شروع كولونيالي مع مميزات قومية يجب �أن نراها ونتعامل معها .وتعتمد �صيغة
الم�شروع الوطن��ي الفل�سطيني الم�ستقبلي ،و�صيغة �أهدافه واحتماالت تحقيقها ،على فهمنا
لل�صهيونية .وت�شترك الكولونيالية ال�صهيونية مع الم�شاريع الكولونيالية واال�ستيطانية الأخرى
ف��ي �أن العنف واال�ستالب و�إلغاء الآخر (�إما الإلغاء عن طري��ق التخل�ص بوا�سطة الطرد ،و�إما
الإلغ��اء الرم��زي ك�أن ال تعترف بوج��ود الآخر) واالمتي��ازات واال�ستعالء وال�ص��ور الذهنية
ال�سلبي��ة لل�شعب الأ�صالني ،هي مركبات بنيوية من الم�شروع نف�سه ،وهي جزء من م�شروع
تبريري ي�أتي مالزم ًا للم�شروع الكولونيالي.
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وكذل��ك ،ف�إن التحكم وال�سيطرة والإنكار وتق�سيم ال�شعب الأ�صالني والبط�ش به ،هي �أي�ض ًا
مركب��ات بنيوي��ة� .إال �أن ال�صهيونية تختلف ع��ن م�شاريع ا�ستيطانية �أخ��رى بثالث مميزات
رئي�سية على الأقل تجعل منها حالة تاريخية فريدة ،وتتطلب منا توجه ًا يتعامل مع هذه الفرادة
التاريخية� ،إذ ال خيار لل�شعب الفل�سطيني �إال التعامل معها:
 1.1لي���س للم�ش��روع اال�ستيطاني ال�صهيون��ي وطن �أ�صلي يحكم العالق��ة بين «الكولوني»
(الم�ستعمرة) وبين المركز الذي ي�شكله الوطن الأ�صلي �أو الوطن الأم .فعلى الرغم من
الدعم الغربي للم�شروع الكولونيالي ،لم يكن هناك دولة انطلق منها الم�شروع ،وكانت
العالق��ة بينها وبين «الكولوني» (الم�ستعم��رة) عالقة دولة مع مواطنيها� ،أو مع االمتداد
اال�ستيطاني لها ولمواطنيها .وما يهمنا في الأمر ،هو �أنه لم يعد للم�ستوطنين اليهود منذ
مدة طويلة وطن ،حتى لو اعتبرنا �أنه كان لهم �أوطان عديدة انطلقوا منها .وهذا بطبيعة
الح��ال ي�صح اليوم �أكثر من الما�ضي م��ع ت�شكل الأجيال الجديدة في �شعب �إ�سرائيلي له
مقوماته الوا�ضحة.
وما حدث في هذه الحالة ي�ستحق الدرا�سة بحد ذاته ،ذلك �أنه ،في نظري ،نتجت حالة غير
عادي��ة ووحيدة �صارت فيها الم�ستعمرة هي الوط��ن الأم .وفي اعتقادي ،عندما تعاملنا مع
نقدر �أهمية هذه الم�س�ألة ،وكان اعتماد النموذج
ال�صراع من داخل المفهوم الكولونيالي لم ّ
الجزائ��ري ،كم��ا ذكرت �سابق��اً ،طاغي ًا عل��ى الوعي ال�سيا�س��ي العام ،وعل��ى روح الع�صر
ف��ي العالم الثال��ث وحركات تحرره الوطن��ي ،الذي احتلت فيه حركة التح��رر الفل�سطينية
مكان�� ًا مركزياً .لكن اعتماد النموذج الجزائري كان خط�� أ� ج�سيم ًا �أو�صل الحركة الوطنية
الفل�سطيني��ة �إل��ى �إحباط مطلق وباب مو�ص��ود ،الأمر الذي دفعها �إل��ى التخلي عن منظومة
ال�ص��راع مع الكولونيالية ب�أكمله��ا .وفي الواقع ،ومن دون �أن �أك��ون اعتذاري ًا لجيل كامل
من القيادات الفل�سطينية الم�ؤ�س�سة� ،أعتقد �أن من غير الإن�ساني �أن نتوقع �أن تكون القيادات
الفل�سطيني��ة في تل��ك المرحلة قادرة على �أن تعر�ض على الم�ستوطني��ن �أن يكونوا جزءاً من
الوط��ن .وربما تكون ه��ذه ال�صعوبة كامنة في القرب الزمني بين انطالقة الثورة الفل�سطينية
وبين ا�ستالب وطن الفل�سطينيين .ولذلك ،ف�إن برنامج الدولة الواحدة الذي عر�ضته «فتح»
ف��ي �سن��ة  ،1969كان خطوة كبي��رة لكنها غير كافية ف��ي هذا االتجاه .وعلي��ه ،ف�إن �أي
م�ش��روع جديد يجب �أن يتعامل بجر�أة وبو�ضوح مع ال�شعب الإ�سرائيلي ك�شريك م�ستقبلي
في ال�صراع �ضد الكولونيالية.
2.2الحرك��ة ال�صهيونية الكولونيالي��ة هي �أي�ض ًا حركة قومي��ة� .إن المركب الكولونيالي في
الم�ش��روع ال�صهيوني هو المرك��ب الطاغي ،لكن ثمة �أي�ض ًا مركب�� ًا قومي ًا فيها .فعندما
ف�شلنا في ردع الم�شروع ونجح ال�صهاينة في ا�ستالب الوطن ،ت�أ�س�س فيه �شعب �إ�سرائيلي
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له مميزات ال�شعوب الأخرى وم�ؤ�س�ساتها ،غير �أنه ت�أ�س�س �أي�ض ًا على مركبات كولونيالية
ذكرت بع�ض ًا منها باقت�ضاب في البند ال�سابق.
لي���س لدى الفل�سطيني ما يخ�شاه من �أن ي��رى ال�صهيونية كحركة قومية تحمل في الآن نف�سه
م�شروع ًا كولونياليا .ولي�س لل�صهيونية في الواقع منطق تاريخي غير منطق الحركة اال�ستيطانية
الكولونيالية لأنه��ا بطبيعة الحال ت�شكلت في �أوروبا ،و�أخذت تبحث لها عن وطن تبني فيه
دول��ة اليه��ود .لي�س هنال��ك �أي عالقة بين ك��ون الحركة ال�صهيونية حرك��ة قومية ،وبين �أن
يك��ون لها حق ف��ي فل�سطين ،بمعنى �أن كون الحركة ال�صهيونية حركة قومية ،ال يعطيها حق ًا
ف��ي فل�سطين ال م��ن قريب وال من بعيد .و�أنا على ا�ستع��داد لأن �أقول �أكثر من ذلك :لليهود
عالق��ة ثقافية ودينية تاريخية بفل�سطين تنعك�س ب�أ�شكال متعددة وعميقة ال يمكن تجاهلها �أو
�إنكاره��ا� ،إال �أن ه��ذه العالقة ال تعطي اليهود وال الحركة ال�صهيونية حق ًا في فل�سطين ،تمام ًا
كما �أنها ال تعطي الم�سيحي الأوروبي وغير الأوروبي الذي تربطه بفل�سطين عالقات ثقافية،
حق�� ًا �سيا�سي�� ًا فيها .لكن للجانب القوم��ي لل�صهيونية �أبعاداً يج��ب �أن ن�أخذها في الح�سبان
عندما نتواجه معها من دون �أن نغفل الجانب الكولونيالي.
3.3المرك��ب الديني في ال�صهيونية مركب مركزي ،ويتمازج م��ع المركب القومي .بينما
يح�ض��ر المرك��ب الديني ف��ي العديد من الح��ركات القومية في العال��م ،وتبقى روا�سبه
حا�ض��رة حتى بعد �أن تتحول هذه الحركات �إلى ح��ركات علمانية ،ف�إن الأمر في حالة
الحرك��ة ال�صهيوني��ة مختلف .ويعود االختالف �إلى عوامل ع��دة ،منها �أن اليهودية في
�إ�سرائيل تعتبر هوية دينية وهوية قومية ي�صعب فك ارتباط �أحد مركباتها عن الآخر .ومنها
�أن المنظومة التبريرية الرئي�سية لل�صهيونية ،و�أ�سا�س �شرعيتها في �أعين معظم ال�صهيونيين،
ه��و الوعد الإلهي التوراتي لليهود ب�أر���ض �إ�سرائيل .وعليه ،ف�إن اال�ستعداد للتمازج بين
القومي��ة والدين في الحرك��ة ال�صهيونية ه��و ا�ستعداد ع�ضوي .ومنذ ب��روز الحركات
اال�ستيطانية الم�سيحانية في �إ�سرائيل من��ذ ال�سبعينيات ،نالحظ االختراق المتزايد للدين
حت��ى في دوائ��ر قريبة من التي��ارات ال�صهيونية المركزية .وت�شت��رك ال�صهيونية في هذا
النوع من المزج بين الدين والقومية مع عدد قليل من الحركات القومية المعا�صرة ،منها
القومية ال�صربية التي تمتزج بتعاليم الكني�سة ال�صربية الأورثوذك�سية ،والقومية ال�سينهالية
ف��ي �سريالنكا التي �أخذت تدخل المركبات الدينية البوذية من �أجل تر�سيخ تحكمها في
البالد في �صراعها مع الأقلية التاميلية ،و�أي�ض ًا حزب الهيندوتفا الهندي الذي �أدلج ونظر
لمزج الهندو�سية بالقومية الهندية ،لكن في تجربة رف�ضتها الأكثرية الهندية.
وم��ا يميز هذه الح��ركات هو جنوحها نح��و اال�ستعالء والتميي��ز وا�ستثناء الآخ��ر ،و�أي�ض ًا
ا�ستعداده��ا ال�ستعمال العنف المتطرف الذي تنبع خطورته من �أنه ي�شرعن على �أ�س�س دينية
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و�إلهية .وعليه ،من المهم �أن نالحظ هذا المركب في ال�صهيونية ،لأنه يزيد من ا�ستعدادها
الكولونيال��ي القتراف �أعم��ال عنف �أكثر تطرف ًا ف��ي حال انزالق ال�ص��راع �إلى م�ساحات
تبريرية دينية.
وبن��اء على ذلك ،ف���إن المواجهة م��ع ال�صهيونية تتطل��ب منا الأخذ ف��ي الح�سبان جوهرها
الكولونيال��ي ومركبها القوم��ي ومميزاتها الأخرى .ولأننا تعاملنا م��ع ال�صهيونية من داخل
منظوم��ة ال�صراع القوم��ي متجاهلين البراديغم��ا الكولونيالية ،ف�إننا وجدن��ا �أنف�سنا �أمام حل
الدولتي��ن  -تق�سيم الوطن بين حركتين قوميتين مع �أثم��ان ال ي�ستطيع ال�شعب الفل�سطيني �أن
يقبلها ،كما �أو�ضحت �سابق ًا.

رابعاً .الت�صور الكولونيالي لحل مع الفل�سطينيين :كولونيالي �أم قومي؟
لق��د احتل حزب الليكود في الأعوام الأخيرة مكانة مركزية ،وتحولت �إ�سرائيل تحو ًال جد ّي ًا
نحو اليمين .وفي عملية االنزياح ال�سريع نحو اليمين المتطرف بدا حزب الليكود ك�أنه حزب
معتدل ،و�صار على الأحزاب التي كانت ت�سمى ي�ساراً �صهيوني ًا ،مثل حزب العمل ،المناف�سة
ع��ن طريق مجاراة كثي��ر من المواقف اليمينية المركزية .وم��ن دون الدخول في التفا�صيل،
ف�إن من الوا�ضح �أن التيارات الفكرية التي يمثلها الليكود �أخذت مكان ال�صدارة في الخطاب
ال�سيا�س��ي الإ�سرائيلي ،و�أخذ فكره ال�سيا�سي ،خا�صةً ،في االنت�شار بين الإ�سرائيليين في �ضوء
الفهم الإ�سرائيلي للتحوالت في العالم العربي ،وهو الفهم الذي يتما�شى مع الت�صور النمطي
للإن�سان العربي ك�إن�سان عنيف وغير ديمقراطي .وفي الغالب ،ف�إن هذا الفهم للتحوالت في
العالم العربي� ،سيدفع في اتجاه الت�شدد مع الفل�سطينيين والعرب عامة ،والتم�سك بالأرا�ضي
المحتلة ،و�إنهاء مفهوم «الأر�ض في مقابل ال�سالم» مع ال�سلطة الفل�سطينية .ولذلك� ،س�أركز
مالحظات��ي ف��ي هذا الق�سم من الورقة عل��ى الر�ؤية اليمينية �إلى ال�ص��راع ،التي ت�شكل الر�ؤية
المركزية في �إ�سرائيل اليوم.
تعتم��د الر�ؤية اليمينية على فر�ضيات مثيرة يجدر بنا �أن نفهمها في العمق .فهذه الر�ؤية ،كما
طرحه��ا جابوتن�سكي منذ �سن��ة  ،1923تفتر�ض في جوهرها �أن��ه «ال يمكن �أن يكون هناك
(((
اتفاقية طوعية بيننا وبين عرب فل�سطين ،ال الآن ،وال في الم�ستقبل».
والمه��م في ه��ذا االدعاء ه��و المنطق التحليل��ي الذي يعتم��د علي��ه ،فجابوتن�سكي ،الأب
الأيديولوج��ي لمع�سكر اليمين ولليكود خا�صة ،يق��ول �إن «من غير الممكن �أن يوافق عرب
فل�سطي��ن (وهو ي�ستعم��ل هذا الم�صطلح) عل��ى تحويل فل�سطين من بلد عرب��ي �إلى بلد ذي
1

مقال��ة لزيئيف (فالديمي��ر) جابوتن�سكي بعن��وان« :الحائط الحديدي  -نح��ن والعرب» ن�شرها باللغ��ة الرو�سية في
ال�صحف الرو�سية في �سنة  ،1923وترجمت الحق ًا �إلى الإنجليزية بعنوان.»The Iron Wall« :
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�أكثري��ة يهودية» .ويقترح على قرائه مراجعة تاري��خ اال�ستيطان الكولونيالي بحاالته ال�سابقة
كاف��ة ،ويقول �إنهم لن يجدوا حالة واحدة جرت فيها عملية اال�ستيطان الكولونيالي بموافقة
ال�س��كان الأ�صليين ،ذلك �أن ال�سكان الأ�صليين ال يقبلون ب���أن ي�شاركهم �أحد في بلدهم� ،أو
�أن يك��ون �سيداً عليهم .وعليه ف�إنهم �سيقاومون – دائم ًا -وعرب فل�سطين لي�سوا ا�ستثناء .ثم
يق��ول جابوتن�سك��ي �إن من يعتقد �أن من الممك��ن التو�صل �إلى موافقة ع��رب فل�سطين على
قيام وط��ن يهودي في فل�سطين ،يفتر�ض «�إما �أن يكون الع��رب مجموعة من الحمقى الذين
ن�ستطي��ع خداعه��م ب�إخفاء �أهدافنا الحقيقي��ة ،و�إما �أنهم فا�سدون ون�ستطي��ع ر�شوتهم بمنافع
اقت�صادية وثقافية كي يتنازلوا لنا عن حقوق الأولوية في فل�سطين» .ويقول �إن هذا االفترا�ض
وم��ا �شابه��ه ينم عن احتقار لل�شعب العربي� .إذاً كيف يت��م الو�صول �إلى الهدف؟ وكيف يتم
الو�صول �إلى اتفاق مع عرب فل�سطين على هذا الهدف؟ الإجابة ب�سيطة وتعتمد على المنطق
المذك��ور :ببناء «جدار حديدي» غي��ر قابل لالختراق .وبم��ا �أن ال�صهيونيين لن ي�ستطيعوا
تقدي��م �أي تعوي�ض ير�ضي عرب فل�سطين ،ف�إن «االتفاقية الوحيدة معهم ت�صبح ممكنة عندما
يفهمون �أنه ال يوجد �أمل في التخل�ص منا  -ب�سبب الجدار الحديدي .عندها �سيتخلون عن
قياداته��م المتطرفة ،و�سيختارون قيادات معتدلة تقدم اقتراح��ات نتفاو�ض فيها على م�سائل
عملي��ة ،مثل �ضمان عدم طرد الع��رب؛ حقوق مت�ساوية للع��رب؛ �أو تمامية قومية للعرب».
باخت�ص��ار «ف�إن الطريقة الوحي��دة للو�صول �إلى اتفاق في الم�ستقب��ل ،هو التخلي عن جميع
الأفكار التي تحاول الو�صول �إلى اتفاق الآن».
م��ن المه��م �أن �أ�شدد هنا ،وكما �س�أو�ضح الحق ًا� ،أن هذا لي�س ت�صوراً قديم ًا عفى عليه الزمن،
ب��ل �إنه �أحد الأ�س�س الفكرية التي �أر�شدت وال ت��زال تر�شد التوجهات ال�سيا�سية الإ�ستراتيجية
لليك��ود حتى بع��د �أن حدثت تغيي��رات على فهم ال�ص��راع ومكانة العرب في��ه ،نتجت من
ديناميكي��ة ال�صراع بي��ن ال�صهيونية والفل�سطينيين .وال مجال في ه��ذه الورقة للحديث عن
ه��ذه التغييرات ،فالمهم ف��ي �سياقنا هذا هو تو�ضيح المعاني ال�سيا�سي��ة والإ�ستراتيجية للفهم
ال��ذي يطرحه جابوتن�سكي ،وتو�ضي��ح �أثرها في ال�سيا�سة الإ�سرائيلي��ة ،وفي ما يجري الآن.
وم��ن الوا�ضح �أن حكومات الليك��ود اتبعت هذا النهج في تعاملها م��ع الفل�سطينيين ،وي�أتي
رف�ض التفاو�ض الحالي ومقولة «�أنه ال يوجد �شريك تفاو�ضي» من داخل هذا المنطق تمام ًا،
�إذ وفق�� ًا له ،يتعين عل��ى الفل�سطينيين في البداية �أن يقبلوا -عن طري��ق ا�ستعمال القوة -بحق
ال�شع��ب اليه��ودي هنا ،ثم يت��م التفاو�ض على ق�ضاي��ا عملية .ويزداد هذا النه��ج ت�شدداً مع
التط��ورات في العالم العربي ال��ذي «ي�سير �إلى الوراء» بح�سب رئي���س الحكومة الإ�سرائيلية
بنيامي��ن نتنياهو الذي يقول �إن «القيادات الإ�سالمية» ف��ي العالم العربي تبعد �إمكان التو�صل
�إل��ى اتفاق م��ع الفل�سطينيين ،الذين قد ي�شعرون بازدياد قوته��م �أو معنوياتهم في ال�صراع مع
�إ�سرائيل ،وعليه ،ف�إن هذا هو الوقت للت�شبث بالحائط الحديدي وتقويته.
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وبالمنط��ق نف�سه ،يتحدث الآن ،في �سنة  ،2013نائ��ب رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية ،مو�شيه
يعل��ون .ففي �إجابة لق��راء «ه�آرت�س» في  3كان��ون الثاني/يناير  ،2013ع��ن برنامج حزب
الليكود االنتخابي في م�س�ألة حل الدولتين ،يقول يعلون« :بع�ض النا�س ي�س�ألون ما هو الحل؟
ه��ذا لي���س ال�س�ؤال ال�صحيح .من ال�صعب الحديث عن ح��ل .يجب �أن نتحدث عن «�إدارة
ال�صراع»  ...متى �سيحل ال�سالم؟ [فكروا] في الجدار الحديدي لجابوتن�سكي .عندما يفهم
جمي��ع �أعدائنا �أنن��ا �سنبقى هنا �إلى الأبد .ونحن �سن�صل �إلى ذل��ك عن طريق ال�صمود ولي�س
ع��ن طريق االن�سحابات .حتى ذلك الحين علينا �أن نعمل بح�سب المبد�أ العملي [وهو] �أننا
ال نتحكم فيهم  ...لديهم اال�ستقالل ال�سيا�سي .ت�ستطيع �أن ت�سمي ذلك حكم ًا ذاتي ًا ،دولة،
�أو حتى الإمبراطورية الفل�سطينية» ،وبالمنطق نف�سه تمام ًا ي�صرح رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية
نتنياهو ،لجريدة «ه�آرت�س» ،ب���أن ال�صراع مع الفل�سطينيين «غير قابل للحل ،لأنه لي�س نزاع ًا
على الحدود � ...إن جذور ال�صراع مختلفة تمام ًا .وحتى يعترف �أبو مازن [الرئي�س محمود
عبا�س] ب�إ�سرائيل كدولة يهودية ،ف�إنه لن يكون هناك طريق للتو�صل �إلى اتفاق».
ي�صر المرا�سل في �س�ؤاله عن الخطة العملية لدفع «عملية ال�سالم» ،يرد عليه نتنياهو
وعندم��ا ّ
بالق��ول�« :إن الخطة العملي��ة لدفع 'عملية ال�سالم' هو �أن �أعيد و�أك��رر في كل منا�سبة ما قلته
ل��ك الآن» .وهكذا ،ف�إن الموقف الذي يقول �إن ال�ص��راع مع الفل�سطينيين غير قابل للحل
ه��و موقف �إ�ستراتيجي ومح�سوب ،وله جذور فكرية �أيديولوجية مركزية ووا�ضحة ،ولي�س
موقف�� ًا ناتج�� ًا من �سوء فه��م �أو تقدير خط���أ� .إنها الإ�ستراتيجي��ة التي تر�شده��ا �أيديولوجيا
جابوتن�سك��ي ،بمعنى �أنه �إذا �أردت �أن تتو�صل �إل��ى اتفاق في الم�ستقبل ،ف�إن عليك �أن تقلع
ع��ن التفتي�ش عن اتفاقي��ة في الوقت الحال��ي .يجب �أن تواجه الع��رب بالحائط الحديدي
�إل��ى �أن ي�ست�سلموا� .إذاً ،ف�إن الإ�ستراتيجيا ال�سيا�سي��ة الإ�سرائيلية في تعاملها مع الفل�سطينيين
تنب��ع من البراديغم��ا الكولونيالية ،وتهت��دي بمتطلباتها :ال�شعب الأ�صالن��ي يجب �أن يقبل
�شروطنا حتى ن�صل �إلى اتفاق .ومن الممكن �أن نرى الحرب الأخيرة على غزة ،وحمالت
اال�ستيط��ان المتكررة ،وت�سريع عمليات تهويد القد�س ،والت�سهيالت االقت�صادية ،من خالل
ر�ؤية �إ�ستراتيجية تعتمد على قواعد �أيديولوجية متكاملة تعتمد البراديغما الكولونيالية .ومن
�سخري��ة الأقدار �أنه في الوقت الذي �أخ��ذ الفل�سطينيون ينتقلون �إلى المنظومة ال�سيا�سية التي
تعتم��د فر�ضية ال�صراع القوم��ي ،فقد اعتلى مقاليد الحكم ف��ي �إ�سرائيل –في �سنة 1977-
تي��ار جابوتن�سكي .وم��ن يومها �إلى الآن ،نحن ف��ي �صراع منظوم��ات �سيا�سية معكو�سة.
وربما يكون الأمر لي�س من �سخرية الأقدار ،بل من عدم فهمنا –نخب ًا وقيادات -للم�شروع
ال�صهيون��ي ف��ي �أعماق��ه .وم��ن الم�ؤك��د �أننا لم نق��دم ت�ص��وراً لم�شروع وطن��ي يرد على
الكولونيالي��ة .وفي الواق��ع ،ف�إن الطروحات ال�سيا�سية الفل�سطينية ،ف��ي المنظومة ال�سيا�سية
معظمه��ا ،كان��ت ت�ساعد على تر�سيخ الم�ش��روع الكولونيالي .و�أكب��ر دليل على ذلك هو
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االزدي��اد الهائل لعملية اال�ستيطان منذ �أو�سلو ،والمطالب��ة باالعتراف ب�إ�سرائيل دول ًة يهودي ًة
(�أي االعت��راف ب�شرعية الم�شروع الكولونيالي) ،كرد على ال�صح��وة الوطنية للفل�سطينيين
داخل �إ�سرائي��ل ،وعلى برنامج حل الدولتين ،و�سيا�س��ة «ال �شريك في المفاو�ضات» ،على
الرغ��م م��ن التنازالت الفل�سطيني��ة كافة و�صار م�ش��روع الدولتين هو م�ش��روع هروب من
المواجهة مع الم�شروع الكولونيال��ي ،ويعك�س عدم فهم لل�صهيونية والكولونيالية .ولي�س
م�صادفة �أن الخطاب ال�سيا�س��ي الفل�سطيني بعد مرحلة االنتقال �إلى م�شروع الدولتين� ،أخذ
يتجنب ،ب�ش��كل متزايد ،الحديث عن الكولونيالية ،وبخا�صة بع��د عملية التروي�ض الدولية
للخط��اب ال�سيا�س��ي الفل�سطيني في مرحلة ما بع��د �أو�سلو .و�صار الخط��اب ال�سيا�سي في
بع���ض الأحيان عر�ضة لعملي��ات ت�شويهية .فمن ناحية ،يرف�ض ه��ذا الخطاب واقع ت�شكل
�شع��ب �إ�سرائيلي ،ومن ناحية �أخرى ،يميل �إلى القب��ول بالدولة اليهودية ،كعملية حل و�سط
مع ال�صهيونية تك�سبها ال�شرعية في �أعين �ضحاياها .ومن ناحية يرى �أن �إ�سرائيل تمثل العنف
واال�ستع�لاء .ومن ناحي��ة �أخرى يدعو �إلى التعلم من الم�ش��روع ال�صهيوني في بناء الدولة.
حتى الخطاب الأكاديمي الفل�سطيني المحدود الذي ن�شط في درا�سة الكولونيالية في مرحلة
انطالق الثورة الفل�سطينية� ،أغفل التحليل الكولونيالي ،منذ تجذر منظومة الدولتين وتر�سيخ
الفك��ر ال�سيا�س��ي الذي �أخذ يطال��ب بالتق�سيم ،هذه المنظومة التي نطال��ب فيها ب�أن نكون
الحال��ة الأولى من نوعها في تاريخ الم�شاريع الكولونيالي��ة ،التي يقبل من خاللها �أ�صحاب
الوطن الأ�صليون بتق�سيم وطنهم.
�إذاً ،كيف ن�ستطيع تقديم م�شروع وطني فل�سطيني يواجه الم�شروع ال�صهيوني الكولونيالي؟
�إن ه��دف المواجهة مع الم�شروع الكولونيالي هو االنت�ص��ار عليه ،ولي�س الو�صول �إلى حل
و�س��ط معه ،لأن الكولونيالي��ة ال ت�ستطيع �أن تقبل ح ً
ال و�سط�� ًا �إال ب�شروطها هي ،ولو ل�سبب
ب�سيط :لأنها تخ�شى من �أن �أ�صحاب الوطن الأ�صليين �سيخالفون االتفاق حين تتغير عالقات
القوة ،ولذلك ف�إن ال�سيطرة التامة هي الطريق للتعامل مع هذا الهاج�س.

خام�ساً .العودة �إلى تعريف م�شروع وطني في �إطار براديغما ال�صراع مع الكولونيالية
�إح��دى المالحظ��ات المده�شة عل��ى الخطاب ال�سيا�س��ي الفل�سطيني الحالي ه��و �أن �أغلبية
النخ��ب ال�سيا�سية ،بما فيها �آخ��ر الم�ؤيدين التفاق �أو�سلو� ،صارت تقول داخل االجتماعات
المغلق��ة� ،إن حل الدولتين و�صل �إلى نهايت��ه .وفي الواقع ،ف�إن م�ؤيدي الدولة الواحدة كانوا
يقول��ون دائم ًا �إن االنتقال م��ن مفهوم حل الدولتين �إلى بدائل �أخرى لن يحدث قبل �أن تقتنع
النخب الفل�سطينية في ال�ضفة والقطاع ،وبخا�صة تلك المح�سوبة �أو المرتبطة بعملية �أو�سلو،
ب�أن طريق الدولتين �أغلق.
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ومن الوا�ضح �أن خطاب البدائل لحل الدولتين انعتق من الدوائر الأكاديمية التي انح�صر فيها
حي��ن انطالقه �إلى دوائر الخطاب الدولي الأكاديم��ي – الفكري -ال�سيا�سي ب�ش�أن ال�صراع.
وف��ي الواقع ،ف���إن ال�سرعة التي �أخذ خطاب البدائل -وهو خط��اب الدولة ثنائية القومية في
�أغلبيت��ه -ينف��ذ من خاللها �إلى الخط��اب الدولي ،هي دليل قوي عل��ى �أن الأمر �صار جاداً.
وبطبيع��ة الحال ،ف�إن �سقوط البراديغما ال يح��دث فج�أة ،و�إنما بالتدريج ،وفقط عندما يقتنع
�أ�صحابه��ا ب�أنه��ا ال ت�ستطيع الإجابة عن �أ�سئل��ة يطرحها منتقدوها .وف��ي تقديري ،ف�إننا في
مرحلة �سقوط براديغما الدولتين ،وهي مرحلة بد�أت منذ فترة ،لكننا ل�سنا في مرحلة تعريف
براديغما جديدة بعد.
كذلك ،ف�إن عملية االنتقال �إلى براديغما جديدة لي�ست �أوتوماتيكية وال م�ستقيمة (،)linear
و�إنم��ا ت�سي��ر ببطء وبم�سار في��ه طلعات ونزالت .مث� ً
لا� ،إن اعتراف الجمعي��ة العامة للأمم
المتح��دة بفل�سطين كع�ضو مراقب فيها ،قد يبطئ م�سار االنتقال ،لكنه ال يوقفه .كذلك ف�إن
االنتق��ال �سيم��ر بمرحلة خطرة ت�شب��ه الأبارتهايد ،لكنها �أكثر ق�سوة من��ه ،التي �إذا لم نعرف
كيف نتعامل معها ،ف�إنها قد ت�ؤدي �إلى عواقب كارثية .وال ي�صح �أن يتم االنتقال �إلى براديغما
جدي��دة بالع��ودة �إلى نماذج قديم��ة ،حتى لو كانت تل��ك النماذج �صيغ��ت �ضمن منظومة
مواجهة الكولونيالية.
وعليه ،ال يمكن للط��رح الجديد �أن يعود �إلى طرح «العودة والتحرير» بمفهومه الفل�سطيني
ال�ساب��ق .و�إذا كان طرح العودة والتحرير ه��و رد مفهوم ل�شعب فقد وطنه ،و�أ�صبح الجئوه
على مرمى حجر منه ،بينما الم�ستوطنون ،ي�أخذونه عنوة ويبنون فيه �شعب ًا ووطن ًا ،ف�إنه �أهمل
ر�ؤي��ة الإ�سرائيلي وا�ستثناه من م�ستقبل فل�سطين ،وعر���ض عليه خيارات ال يمكن القبول بها
والدفاع عنها .وكما قلنا ،ف�إن البرنامج و�صل �إلى طريق م�سدود في �أعوام قليلة ،وا�ستنتجت
�أغلبي��ة القي��ادات الفل�سطينية �أنه لم يكن واقعي ًا في قلب تناق�ض��ات المنطقة العربية والحرب
الباردة وال�سيا�س��ة الدولية .هنالك �أ�س�س جديدة تجدر مراجعتها عند الحديث عن م�شروع
وطن��ي ي�صبح م�شروع�� ًا فل�سطيني ًا ي�شد �إليه الأجيال ال�شابة م��ن ال�شعب الفل�سطيني ،ويعر�ض
بدي ً
ال �إن�ساني ًا للعالقات الكولونيالية الحالية بين الإ�سرائيلي والفل�سطيني داخل فل�سطين كلها
وخارجه��ا ،ويحظى بت�أيي��د فل�سطيني وبت�أييد �شع��وب العالم ونخب العالم بم��ا فيها العالم
الغربي ،ويجعل الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية مركزية في �ضمير العالم ،مثلما كانت ق�ضية التحرر
من الأبارتهايد في جنوب �إفريقيا ،ويجند الفل�سطيني والإ�سرائيلي للت�ضحية من �أجله.
و�أذكر هنا ثالثة من هذه الأ�س�س:
1.1م�شروع لل�شعب الفل�سطيني كافة :اعتمد نجاح الم�شروع الكولونيالي ،وما زال يعتمد
على تمزي��ق ال�شعب الفل�سطيني و�إيجاد الأو�ضاع الت��ي منعت وال تزال تمنع �إمكانات
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التوا�ص��ل بي��ن �أجزائه .و�ص��ارت التجارب الجماعي��ة الإن�سانية ف��ي المواقع المنعزلة
ل��كل مجموعة م�صدراً لبناء هويات فيها اختالف وتميز ،لكن ال تزال تجمعها التجربة
الفل�سطيني��ة الأ�سا�سي��ة وذاكرتها –النكب��ة والتهجير وفقدان الوط��ن -وت�ساهم في منع
تط��ور هذا االخت�لاف �إلى هويات منفردة .غير �أننا م��ن دون م�شروع فل�سطيني �شامل
وفي ظروف خا�صة ومعقدة لكل تجمع فل�سطيني -ال ن�ستطيع �أن ن�ضمن بقاء الذاكرةالتاريخية الحجر الأ�سا�س في الهوية الفل�سطينية في الم�ستقبل.
ه��ل ن�ستطي��ع �أن نقول �إن الهوية الفل�سطينية في ال�ضفة وف��ي القطاع وفي القد�س وفي داخل
�إ�سرائيل وف��ي الأردن وفي لبنان� ،ستتحدى جميع الأو�ض��اع ال�سيا�سية والتجارب الإن�سانية
والثقافي��ة الخا�صة لم��دة طويلة ،و�ستظل حا�ضرة ويقظة في غي��اب م�شروع �سيا�سي �شامل؟
خ��ذوا مث ً
ال الفل�سطينيين ف��ي �إ�سرائيل .فهنالك قيادات فل�سطيني��ة نافذة في الداخل �صاغت
م�شروع ًا �سيا�سي ًا ،يعوزه التعريف الوا�ضح ،لكن جوهره هو الم�ساواة في الدولة الإ�سرائيلية!
وال ي��زال الحزب الذي ح�صد �أكبر ح�صة من الأ�ص��وات لدى الفل�سطينيين في الداخل يرى
نف�س��ه قي��ادة بديلة م��ن الي�سار الإ�سرائيل��ي ،وال يزال في جوه��ره حزب ًا يعتم��د على القبول
الأخالقي بقرار التق�سيم ،وااللتزام المطلق غير القابل للنقا�ش �إ�سرائيليا لمبد�أ دولتين ل�شعبين،
وتعود جذوره منذ �أوا�سط ال�سبعينيات �إلى االلتزام بمواقف الكتلة اال�شتراكية بقيادة مو�سكو،
ال �إلى منطلقات حركة التحرر الوطني الفل�سطيني.
�أال يتعار���ض التناف�س على قيادة الي�سار الإ�سرائيلي الجديد مع الهوية الفل�سطينية في م�شروع
فل�سطين��ي �شامل؟ تاريخي�� ًا ،كان الفل�سطينيون ف��ي �إ�سرائيل �أول مجموع��ة فل�سطينية �أيدت
وتحم�س��ت لح��ل الدولتين ،وذلك بت�أثي��ر �أجنبي هو ت�أثي��ر االتحاد ال�سوفييت��ي الذي �سقط
وانته��ى �أمره ،بينما ا�ستمر الت�أيي��د من دون نقد ذاتي .وبذلك ت�شكلت م�صلحة م�شتركة بين
قي��ادات ال�سلطة الفل�سطينية (وبع�ض دوائر منظمة التحرير �سابق ًا) وبع�ض قيادات «الجماهير
العربي��ة ف��ي �إ�سرائيل» التي ر�أت �أن الفل�سطينيين في �إ�سرائيل ه��م �ش�أن �إ�سرائيلي عليه �أن يبقى
خارج �إطار الم�شروع الوطني الفل�سطيني.
ويق��ود ح��زب �آخر م�ش��روع «دولة المواطني��ن» ،متحدي ًا بذل��ك الفك��ر ال�صهيوني الذي
يعتم��د على امتيازات يهودية .ويعتبر هذا الحزب نف�س��ه حزب ًا فل�سطيني ًا ،لكنه يناف�س داخل
الكني�ست الإ�سرائيلي وال يجر�ؤ على الخروج جهاراً عن فكر الدولتين� ،أو على تبني الطرح
الكولونيالي علن ًا ،لأن ذلك يعر�ضه لل�شطب من اللجنة البرلمانية .وفي الحالتين ،ف�إن العمل
ال�سيا�س��ي ،على �أهميته ،ق��د يدفع �إلى تغذية هوي��ات فيها اختالفات يجدر التنب��ه �إلى �أثرها
المحتمل في تطوير م�شروع فل�سطيني �شامل.
�إن منهجي��ة ال�صهيونية في تعاملها مع الفل�سطينيين في �إ�سرائي��ل �سيا�سي ًا وقانوني ًا ،والمواقف
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الر�سمي��ة الإ�سرائيلي��ة الت��ي تلقى في المجتم��ع اليهودي ت�أيي��داً �شعبي ًا،والت��ي ترى -ب�شكل
متزاي��د -في الفل�سطينيين �أعداء في مجاالت عديدة ،جعلت من ال�صعب على الذين يريدون
االنخ��راط في م�شروع الدولة الإ�سرائيلية على ق��دم الم�ساواة �أن يفعلوا ذلك .وقد ترك هذا
النهج ال�صهيوني الب��اب مفتوح ًا �أمام الفل�سطينيين لت�أييد م�شروع فل�سطيني �شامل ،يكون فيه
الفل�سطينيون في �إ�سرائيل جزءاً منه .وربما ي�ساهم هذا الواقع في ت�شكل قيادات فل�سطينية في
الداخل تنخرط في �صوغ الم�شروع الوطني الجديد.
ومن الوا�ضح �أن الم�شروع الوطني الحالي ي�ستثني الالجئين -كما ذكرت �سابق ًا -الفل�سطينيين،
و�إمكان عودتهم �إلى مدنهم وقراهم� ،أو �إلى الجزء من فل�سطين الذي طردوا منه.
عل��ى الم�شروع الوطن��ي الفل�سطين��ي الم�ستقبلي� ،أن يك��ون م�شروع ال�شع��ب الفل�سطيني
ال م�ش��روع الدول��ة .فقد �ص��ار وا�ضح ًا �أن م�ش��روع الدولة ،لو كان ممكن�� ًا ،هو م�شروع
تجزيئ��ي ب�سب��ب طبيعة ال�صراع مع ال�صهيوني��ة ،بينما م�شروع الوطن ه��و م�شروع مت�ضمن
( )inclusiveلجمي��ع ال�شع��ب الفل�سطين��ي تمام ًا ب�سب��ب طبيعة ال�صراع م��ع ال�صهيونية.
و�أن يك��ون الم�شروع الوطني الفل�سطين��ي �شام ً
ال يعني �أن يكون م�شروع�� ًا فل�سطيني ًا لجميع
التجمع��ات الفل�سطينية ح�صة في��ه ،ودور ي�ؤديه كل من موقعه ،ويعني �أن هذه الأدوار تتحدد
بح�س��ب المواقع المتعددة ،وي�أخذ فيها الفل�سطيني في المنفى دوراً فاع ً
ال ومركزي ًا ،وكذلك
الفل�سطين��ي في �إ�سرائيل .ويفر�ض هذا الم�شروع تفعيل قيادة فل�سطينية �شاملة ،تتطلب �إعادة
بن��اء وتنظيم منظمة التحري��ر الفل�سطينية ،تحت ل��واء م�شروع فل�سطين��ي جديد ،وبتركيب
ي�شمل �أجزاء ال�شعب الفل�سطيني كافة.
وفي واقع الأمر ،ف�إن الخيار الإ�ستراتيجي للم�شروع الم�ستقبلي هو �أنه �إذا كان الفل�سطينيون
يري��دون الوط��ن الفل�سطيني ،ف�إنهم لن يتمكنوا م��ن �إقامة دولة فل�سطينية علي��ه� .إن ا�سترداد
الوط��ن الفل�سطيني لن يكون وف��ق النموذج الجزائري� ،أو نموذج الع��ودة والتحرير ،و�إنما
يكون با�سترداد الوطن بمن عليه  -ال�شعب اليهودي الإ�سرائيلي .وبذلك ،ف�إن الدولة �ستكون
للفل�سطينيي��ن والإ�سرائيليين لكنها -كما �س�أو�ضح �أدن��اه� -ستعطي الفل�سطينيين كل ما تعطيه
دولة/وط��ن ( .)nation/stateولذلك من المهم الحديث بو�ضوح عن مكان الإ�سرائيلي
في التفكير ال�سيا�سي المواجه للكولونيالية ،الذي ي�سعى �إلى حل على �أنقا�ض الكولونيالية.
2.2م�شروع ي�شم��ل ال�شعب الإ�سرائيلي� :إن في الوطن الفل�سطين��ي اليوم �شعبين ،ال�شعب
الفل�سطين��ي �-أو بالأ�صح �أج��زاء منه -وال�شعب الإ�سرائيل��ي .وال يمكن اليوم –وفي
الواق��ع لم يكن ممكن ًا من��ذ فترة طويلة -الحديث عن الوط��ن الفل�سطيني ال�شامل من
دون ه��ذا التغيي��ر الذي يج��ب �أن نراه ،ونعترف ب��ه ،ونتعامل معه .فهن��ا في الوطن
الفل�سطين��ي ،ونتيج��ة نج��اح الم�ش��روع الكولونيالي ف��ي �إقامة دول��ة يهودية وف�شل
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الحرك��ة الوطنية الفل�سطينية ،ن�ش�أ �شعب جديد لديه مقوم��ات الهوية الجماعية كلها،
ودالئ��ل االنتماء �إلى الوط��ن نف�سه الذي ننتمي �إليه .كنا نف�ضل ل��و �أن هذا الم�شروع
اال�ستيطان��ي لم يختر فل�سطين موقع�� ًا له ،وكنا نف�ضل لو انت�صرن��ا في منعه من تحقيق
م�آرب��ه فيها ،لكننا لم ننجح ،ون�ش�أت اليوم �أجيال جديدة من الإ�سرائيليين في فل�سطين
ال وط��ن له��ا �سوى وطنن��ا .وقد حان الوقت ك��ي نطرح ال�س�ؤال عل��ى من يفكر في
الوط��ن الفل�سطين��ي ،وفي بدائل للتق�سيم :م��ا هو موقفنا من ه��ذه المجموعة  -هذا
ال�شعب الذي ن� أش� في فل�سطين؟ وعلينا �أن نطرح على الإ�سرائيليين الذين �أخذوا وطننا
عنوة� ،شراك��ة حقيقية تنتج من عملية م�صالحة تاريخية مع ال�شعب الإ�سرائيلي (ولي�س
م��ع ال�صهيونية) ،يكون لها مقوماتها ومتطلباتها الوا�ضح��ة .وتعتمد الم�صالحة على
اعت��راف الإ�سرائيليي��ن بالجناي��ة التاريخي��ة ،واعتذارهم عنها ،وتخليه��م عن � ٍّأي من
االمتي��ازات المادي��ة والمعنوية في مقاب��ل االعتراف بهم �ش��ركاء حقيقيين في الوطن
الفل�سطين��ي .ويعني ذل��ك �أن الم�شروع الفل�سطيني لن يت�صالح م��ع ال�صهيونية ،لكنه
يقوم على �أنقا�ضها ،ويت�صالح مع ال�شعب الإ�سرائيلي الذي يتخلى عنها في مقابل هذه
الم�صالح��ة .و�إذا كان��ت ال�صهيونية قامت على �إنكار الآخر ب��دءاً من �إنكار وجوده،
ف���إن الم�ش��روع الوطني الفل�سطيني يجب �أن يعتمد عل��ى االعتراف بالآخر وبحقوقه
المكت�سبة ف��ي فل�سطين ،لكن لي�س باالمتيازات التي تعطيه��ا الكولونيالية .وي�ستطيع
الم�شروع الفل�سطين��ي �أن يطور هوية جديدة ت�شمل الفل�سطين��ي والإ�سرائيلي ،ويرى
فل�سطي��ن جزءاً من الثقافة العربي��ة والإ�سالمية يكون فيها دور للثقافة اليهودية .لي�ست
ه��ذه الورقة ب�صدد الخو�ض ف��ي التفا�صيل (المهمة) لهذا البدي��ل ،لكنها تطرح علينا
م�س�ؤولي��ة الحديث عن ال�شع��ب الإ�سرائيلي الذي يمار���س الكولونيالية ويتمتع بثمار
امتيازاتها على ح�ساب ال�شعب الفل�سطيني .وعلينا �أن نطرح على ال�شعب الإ�سرائيلي
بدي ً
ال يرتكز على جميع الأ�س�س الإن�سانية ،ويعتمد على الم�ساواة ال�سيا�سية والم�شاركة
ف��ي وطن م�شترك ،و�ضمان م�ستقبله كمجموعة نتفاو�ض ب�ش�أن طريق التعبير ال�سيا�سي
عنه��ا .و�سيكون امتحاننا في �أنن��ا ن�ستطيع �أن نقدم طرحنا ه��ذا لليهودي الإ�سرائيلي
مجاه��رة وللعالم ،و�أن نفتخر ب�أ�س�سه ال�سيا�سية والإن�سانية والأخالقية التي ت�أتي نقي�ض ًا
تام�� ًا للأ�س�س ال�صهيوني��ة .و�سيكون امتحاننا في �أن بع���ض الإ�سرائيليين �سيجدون في
ه��ذا الم�شروع م�شروع ًا تحرري ًا ي�ساعد على �إخراجهم من الدائرة الكولونيالية ويقدم
له��م ال�ضمان من المخ��اوف الكولونيالي��ة ،و�أن �أعدادهم �ستتزاي��د بحيث ي�صبحون
ج��زءاً من الم�شروع نف�سه .ويتعامل هذا الم�شروع مع الخوف الكولونيالي الطبيعي،
ويك�شف��ه ،بحيث يمنع ت�سخي��ره ،في�صبح خوف ًا �أمني ًا يخ��دم ال�سيا�سات الكولونيالية،
وقد يتم ا�ستخدامه الحق ًا في �سيا�سات كارثية.
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للخوف الإ�سرائيلي الكولونيالي م�صادر متعددة ،لكن �أهمها في نظري لم َ
يحظ باالهتمام
الكاف��ي ،ولذلك لم يك�شف �أنه خوف الكولونيالي ج��راء �سرقته للوطن ،وخوفه من �أهل
الوط��ن الم�سلوب .ول��ن ي�صدق الكولونيالي �أي تطمينات -تترج��م �إلى ترتيبات �أمنية-
لأنه يعلم �أن �صاحب الوطن لن يتنازل عنه ،ولذلك �أتت فكرة المطالبة باالعتراف بالدولة
اليهودي��ة كم�ؤ�شر على الهزيم��ة التامة للفل�سطينيين .لكن الم�ش��روع الوطني الفل�سطيني
ي�ض��ع نهاية لهذا الخ��وف الكولونيالي ،ويح��ول المخاوف �إلى قن��وات عادية -قنوات
المع�ضل��ة الأمنية ف��ي ال�صراعات بين المجموع��ات -التي يتوجب بح�سبه��ا �أن تفاو�ض
المجموع��ات عل��ى م�ستقبل ي�ضمن �أمنه��ا الجماعي .لي���س هذا م�شروع�� ًا تكتيكي ًا وال
مرحلي ًا  -هذا �سيكون عر�ضنا للم�صالحة التاريخية مع ال�شعب الإ�سرائيلي ،وعلى �أنقا�ض
ال�صهيوني��ة والهيمنة الكولونيالية .وفي عملية الت�صور للم�ستقبل ال�سيا�سي لهذا الم�شروع
ال��ذي هو بديل من م�شروع التق�سيم ،يبد�أ الحدي��ث عن جميع الق�ضايا المركزية في نظام
�سيا�سي جديد.
3.3م�ش��روع يعتمد و�سائ��ل ن�ضالية جدي��دة� :إذا كان م�شروع التحرر الوطن��ي الفل�سطيني
الجديد يعتمد التخل�ص من النظام الكولونيالي ،و�إقامة ال�شراكة مع الإ�سرائيليين في وطن
م�شترك ،ف�إنه يحتم و�سائل ن�ضالية جديدة بد أ� ال�شعب الفل�سطيني بممار�ستها في الأعوام
الأخيرة .ويحتم ذلك التخل�ص من مفهوم التحرير بالعنف في مقابل العنف ال�صهيوني،
�إال �أنه يتبنى مفهوم القوة في مقابل الحائط الحديدي.
وال يمك��ن للم�شروع الوطني التحرري مقاوم��ة الكولونيالية و�إنجاح الم�شروع الوطني من
دون ا�ستعم��ال الق��وة ،ومن دون تجنيد م�صادر القوة لدى جمي��ع �أجزاء ال�شعب الفل�سطيني
والتن�سي��ق فيما بينه��ا� .إال �أن القوة في هذه الحالة ال تعني العن��ف� .إن ا�ستعمال العنف �ضد
الم�ش��روع الكولونيالي لن يكون ،وبخا�صة في الحال��ة الفل�سطينية ،مجدي ًا لأ�سباب متعددة
تج��در مراجعتها بت�أنٍّ  ،ومن �أهمها �أن��ه� :أو ًال� ،سيعيدنا �إلى المربع المريح للكولونيالي الذي
�سي�ستعم��ل عنفه الأقوى وي�ؤطر ال�صراع ك�أنه �صراع �ضد الإرهاب في عالم قابل لال�ستماع؛
ثاني ًا� ،إن ا�ستعمال -العنف �ضد المدنيين الجنوب �إفريقي -كما تبرهن التجربة ،تبعد ال�شركاء
الطبيعيي��ن للم�ش��روع عن ال�شع��ب الآخر؛ ثالث�� ًا� ،إن العنف �سيحفز �إ�سرائي��ل على ا�ستعمال
�أدوات قمع جماعي ال ت�ستطيع �أن ت�ستعملها �ضد و�سائل ن�ضال �شعبي.
�إن تجرب��ة ال�شباب الفل�سطيني –رجا ً
ال ون�س��اء -في �إقامة قرية باب ال�شم�س مثالً ،تبرهن
�أن هنال��ك م�صادر قوة عظيمة لها ت�أثير �أعمق و�أكثر و�ضوح ًا و�أثراً من ا�ستعمال المقاومة
العنيف��ة .كذلك ف�إن تجربة الم�سيرات الفل�سطينية من داخل لبنان في ذكرى النكبة ،هي
�أ�ش��د و�أكبر وقع ًا و�أ�صعب على الكولونيالي م��ن ناحية مواجهتها مادي ًا ونف�سي ًا و�إعالمياً،
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م��ن العمليات العنيفة .لقد فجرت �إ�سرائيل ف��ي �سنة � 1982سفينة دولية كانت تر�سو في
مين��اء قبر�ص��ي ،وكانت تنوي الإقالع م��ع مجموعة من الالجئين �إل��ى �شواطئ فل�سطين
للع��ودة! �إن التفجي��ر هذا يدل على م��دى خ�شية �إ�سرائيل من مثل ه��ذه الو�سائل  -خوف ًا
معنوي ًا و�سيا�سي ًا و�أخالقياً.
ويمكن للمقاومة ال�شعبية المن�سقة فل�سطيني ًا� ،أن تكون �أقوى من المقاومة العنيفة ،ب�شرط �أن
ت�أتي مكملة لم�شروع وطني �إن�ساني ُيطرح بو�ضوح .وال يطلب من و�سائل المقاومة الجديدة
ومتبنيها� ،أن ي�أخذوا موقف ًا �أخالقي ًا من ا�ستعمال العنف ،فلي�س هذا هو ال�س�ؤال ،و�إنما ال�س�ؤال
هو ما ه��ي �أنجع و�سائل المقاومة وو�سائل الن�ضال في تحدي م�شروع كولونيالي والو�صول
�إلى تحرر في الأو�ضاع التي نحن فيها؟
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التعقيبات
قي�س عبد الكريم:
الحقيقة �أن ورقة الدكتور نديم روحانا ،ورقة محبوكة جيداً ،ويمكن �أن تحمل قيمة �أكاديمية
كبي��رة ،لكن الم�شكلة في الواقع �أن ما يجري ه��و �صراع بين قوى مادية ،ولي�س فقط تمرين ًا
�أكاديمي ًا ،ولي�س �صراع ًا بين برادايمات .وتتحدد نتائج هذا ال�صراع وفق ًا لتطور ميزان القوى
بين القوى المت�صارعة ،ولي�س وفق ًا لمدى متانة حبكة هذا البرادايم �أو ذاك.
وفي هذا الإطار ،دعوني �أبد�أ من حيث الت�أكيد �أن الإ�شارة �إلى الغمو�ض ا�ستناداً �إلى التباين في
وجهات النظر فيما يتعلق بالم�شروع الوطني ،لي�ست �إ�شارة دقيقة ،وبخا�صة �أنه في ال�سنوات
تقارب وا�سع النطاق بين الف�صائل الرئي�سة في �صفوف الحركة
الأخي��رة تحديداً ،كان هنالك
ٌ
الوطني��ة الفل�سطينية ،بما في ذلك الح��ركات الإ�سالمية حول تحديد الهدف الوطني المبا�شر
و�آف��اق الم�شروع الوطني ،وهذا التحديد كان دوم ًا ي�ستن��د �إلى الفكرة القائلة �إن «الم�شروع
الوطن��ي الفل�سطين��ي ،كما هو الحال بالن�سب��ة لأي م�شروع وطني ل�شع��ب َ
م�ضط َهد ،هو في
جوهره ال�سعي �إلى تمكين هذا ال�شعب من �أن يمار�س حقه في تقرير م�صيره على �أر�ض وطنه».
لكن ،في العديد من الحاالت التي �شهدها ع�صرنا الحديث ،لم تكن هذه العملية تتحقق دفعة
واحدة ،وفي العديد من الحاالت كانت ال�شعوب الم�ضطهدة الطامحة �إلى ا�ستعادة حقها في
تقري��ر م�صيرها على �أر�ض وطنها ،ت�صل �إلى هذا اله��دف عبر مراحل �أو على دفعات ،وهذا
لي���س فق��ط بالن�سبة لل�شعب الفل�سطين��ي ،و�إنما بالن�سبة للعديد من ح��االت ال�صراع القومي
الأخرى.
ونحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين ،كف�صيل من منظمة التحرير والحركة الوطنية،
ك ّن��ا في م�ؤتمرنا الذي عقد قبل عام� ،أعدن��ا الت�أكيد على برنامجنا الذي ين�ص على الآتي� :إن
المهم��ة الراهنة للحركة الوطني��ة الفل�سطينية تتمثل في تحرير الأرا�ض��ي الفل�سطينية المحتلة
الع��ام  ،1967وت�أمين الجالء الإ�سرائيلي الت��ام عنها ،و�ضمان حق ال�شعب الفل�سطيني بتقرير
م�صي��ره بحرية ،بما يعني تج�سيد �سيادة دولته الوطنية الم�ستقلة -دولة فل�سطين -على �أر�ضه
المح��ررة ،و�إقرار حق الالجئين من �أبناء �شعبنا في العودة �إلى ديارهم ،وا�ستعادة ممتلكاتهم.
و�إن �إنج��از ه��ذه المهمات يفتح الآفاق لن�ضال م�شترك تنخرط في��ه الحركة الوطنية لل�شعب
الفل�سطين��ي ،والقوى الديمقراطية الإ�سرائيلية المناه�ضة لل�صهيونية ،من �أجل حل ديمقراطي
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جذري ي�ضمن �إعادة توحيد البالد في دولة ديمقراطية موحدة ،يتعاي�ش فيها ال�شعبان في ظل
الم�ساواة القومية الكاملة ،بعيداً عن �أي تمييز �أو ا�ضطهاد قومي �أو عن�صري �أو ديني.
و�أن��ا �أعتقد �أن هذا التعري��ف لم�سار الهدف الوطني الفل�سطيني ،و�ص��و ًال �إلى الحق الكامل
لتقرير الم�صير ،هو التعريف الواقعي الفعلي الذي ال منا�ص ل�سلوكه كما يبدو الأمر في واقعنا
الراه��ن ،وفي ظل الو�ضع الدول��ي الراهن ،وفي ظل موازين القوى الراهن��ة ،لي�س فقط بيننا
ك�شع��ب فل�سطيني وبين الحركة ال�صهيونية� ،إنما �أي�ض ًا على ال�صعيد الدولي ،وفي العالقة بين
ال�شعوب العربية ككل ،وبين الحركة ال�صهيونية و�إ�سرائيل.
�إذاً ،ف���إن الم�شكلة هنا فيما قدمه الدكتور نديم روحانا ه��و وجود افترا�ض ب�أن هناك تناق�ض ًا
�أو تماي��زاً بين ما �سمي �إطار الن�ضال �ضد م�ش��روع كولونيالي ا�ستيطاني ،وما �سمي بال�صراع
القومي �أو ال�صراع بين قوميتين ،لكنني ،في الواقع ،ال �أدري كيف يمكن افترا�ض هذا التناق�ض
ف��ي الوقت الذي قام الدكتور نديم بنف�س��ه بالإ�شارة في ورقته –وهو محق في ذلك� -إلى �أن
الحرك��ة ال�صهيونية عل��ى الرغم من كونها حركة كولونيالية ،ف�إنه��ا في الوقت نف�سه ،حركة
مركبا قومي ًا� ،أي �أنها ب��كل ما �أ�شير �إليه من �سمات له��ذه الحركة ،تحاول �أن
قومي��ة تحم��ل ّ
تبني قومية متميزة على هذه الأر�ض بو�سائل كولونيالية من خالل ا�ضطهاد ال�شعب الأ�صلي،
وحرمانه من حقه في تقرير م�صيره.
�إذاً ،فالتداخ��ل بي��ن الإطارين �أو بين النظريتين� ،أو البرادايمي��ن �إذا �شئتم ،هو تداخل طبيعي،
فهكذا هي عملية ال�صراع ،وهكذا هو العدو ،وهكذا هو الم�شروع الكولونيالي اال�ستيطاني،
وبخا�صة الذي نواجهه ،والذي يتميز –على الرغم من ا�شتراكه ببع�ض العوامل -عن غيره من
الم�شاريع الكولونيالية اال�ستيطانية.
ه��ذا �إذاً ما يجعلنا نرى �أنه من الطبيعي �أن هزيمة ه��ذا الم�شروع ال�صهيوني قد ال تتحقق دفعة
واحدة� ،أو ال يمكن �أن تتحقق دفعة واحدة� ،إنما �ستتحقق بالنقاط ،والمرحلة الرئي�سة �أو النقطة
الرئي�سة التي �ستبد�أ بها هذه الهزيمة هي تلك النقطة التي يجبر فيها هذا الم�شروع على التراجع
ع��ن بع���ض مكا�سبه ،بعدما حقق تقريب�� ًا معظم هذه المكا�سب ،من خ�لال احتالله لمجموع
�أر�ض فل�سطين ،ومحاولة �إخ�ضاعه ال�شعب الفل�سطيني من �أجل القبول بهذا الأمر الواقع.
بمعن��ى �آخر ،ال يمكن الو�صول �إل��ى دولة ديمقراطية موحدة تنتفي فيه��ا التمييزات للقومية
الم�ضطهِ ��دة� ،أو القومية الغا�صبة العدوانية� ،إال من خالل المرور ب�إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي
ُ
للأرا�ضي المحتلة العام  ،1967لماذا؟ لأن هذا الهدف تمتع ب�شرعية دولية كاملة ،ولأن هذا
اله��دف ّ
يمكن من تعبئة ق��وى �أو معظم قوى ال�شعب الفل�سطيني م��ن �أجل التوجه نحوه �إذا
اقترن بالن�ضال من �أجل حق العودة لالجئين .بالتالي ،ف�إن هذا الهدف يمكنه توفير تغييرات
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ملمو�س��ة في موازين الق��وى في �سياق هذا ال�ص��راع من �أجل �إنجازه ،و�ص��و ًال �إلى الهدف
النهائي وهو حق تقرير الم�صير الكامل لل�شعب الفل�سطيني على �أر�ضه.
نحن ق�ضينا  20عام ًا في جعل حل الدولتين؛ �أي دولة فل�سطينية كاملة ال�سيادة في حدود الرابع
م��ن حزي��ران العام  ،1967ح ً
ال مقب��و ًال ومجمع ًا عليه دولي ًا .وهذا بد�أ ف��ي �إطار االنتفا�ضة
الثانية ،حيث كانت مجرد مطالبة بحل الدولتين ،والآن �أ�صبح محط ت�أييد المجتمع الدولي.
و�أرى �أن��ه عند الحديث عن تغيير البرادايمات ،فمثل ما يق��ول الدكتور نديم روحانا –وهو
م�صي��ب �أي�ض�� ًا� -إن البرادايم ي�سق��ط عندما يعجز �أ�صحاب��ه عن �إجابة الأ�سئل��ة التي يوجهها
ٌ
منتقدوه��م ،لكن البرادايم الذي ي�ضع حل الدولة الواحدة بدي ً
ال لحل الدولتين ،ولي�س نتيج ًة
لح��ل الدولتي��ن ،في الواقع يعجز عن الإجابة عن الأ�سئلة من��ذ البداية ،ويعجز عن �إجابة مثل
ال�س�ؤال التالي« :ماذا نفعل بمطلب �إنهاء االحتالل على �أرا�ضي67؟ هل نتم�سك به �أم نتخلى
عنه؟ �إذا تم�سكنا به هذا ي�ستطرد بال�ضرورة حل الدولتين.
هل نطالب المجتمع الدولي بنزع ال�شرعية عن اال�ستيطان ومعاقبة الم�ستوطنين في �أرا�ضي67
باعتباره��م مجرمي حرب ومنتهكين التفاقيات جنيف؟ �إذا كان ه��ذا مطلوب ًا� ،أنا �أعتقد �أننا
نرجع للخلف.

عبد الرحيم ملوح:
�إنه��اء االحت�لال هو الأ�سا���س بالن�سبة لل�شع��ب الفل�سطين��ي ،وعلينا العمل عل��ى ذلك بكل
الو�سائل ،وهناك و�سائل م�شروعة كثيرة لذلك.
وال �أرى �ض��رورة لعدم الم�سا���س بم�ؤ�س�سات منظمة التحرير ،وه��ي ح�سب الظرف المعطى
يجب المحافظة على منظمة التحرير ك�أ�سا�س ،و�أنا �أوافق على البدء بت�شكيل مجل�س وطني في
التجمعات الفل�سطينية وفق ًا لن�سبتها في المجتمع الفل�سطيني( .قمت بتعديلها على هذا النحو)
ومنظم��ة التحرير قب��ل البرنامج ،والمجل�س الوطن��ي هو المنوط ب�إق��رار البرنامج� ،أي �أنه ال
يج��وز عمل البرنامج قبل الم�ؤ�س�سة .و�صحيح �أن البرنامج هو الأ�سا�س في هذا المو�ضوع،
وعلي��ه االن�ضباط والمحا�سبة وااللتزام ،لكن ف��ي الوقت ذاته ال يجوز عمل البرنامج ومن ثم
�إ�سقاطه على الم�ؤ�س�سة ،فهذا �أمر غير طبيعي في هذا الجانب.
�أرى �أن يتم �إعداد ورقة �شاملة تناق�ش العالقة كامل ًة بين منظمة التحرير وال�سلطة ،وحتى هذه
اللحظة لم يتم �شيء من هذا القبيل ،وهو �شيء مطلوب من ال�سلطة.
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وال �أرى �ضرورة ت�شكيل مجل�س ت�أ�سي�سي في هذا الو�ضع ،لأنه يمكن �أن يخلق م�شكالت مع
المجل�س الوطني الفل�سطيني ،فت�شكيل الأول قبل قيام دولة فل�سطين ال معنى له فعلي ًا في هذا
المو�ض��وع ،كم��ا �أرى �أن فل�سطين �أر�ض للفل�سطينيين جميع�� ًا بمعزل عن الدين وعن العرق
وعن اللون.
والأم��ر الآخر� ،إن ما يج��ب �أن نعتمده ك�أ�سا�س هو المرحلية ف��ي الن�ضال الوطني ،لأن عدم
اعتمادها في ظل الظرف القائم فل�سطيني ًا يخلق لنا م�شكلة ،وبالتالي نحارب �ضد اال�ستيطان
والم�ؤ�س�س��ة ال�صهيونية � ...إل��خ .كل الو�سائل م�شروعة ،لكن �ضمن نطاق المرحلية ،ونحن
ل�سنا مع حل الدولتين ل�سبب ب�سيط ،وهو �أنه كيف �أكون م�س�ؤو ًال عن قيام دولة لمن ا�ستعمرني؟
فه��ذا �أمر غي��ر طبيعي .و�أنا مع هدف الدولة ،والعودة ،وتقري��ر الم�صير؛ �أي برنامج منظمة
التحري��ر الأ�سا�سي ،لأنه يمثل المرحلية التي ن�أمل لها على طريق الدولة الديمقراطية .ونحن
�ض��د اتفاق �أو�سلو كما هو معروف منذ ت�أ�سي�سه ،منذ �أن اتخذ هذا القرار ،ومنذ �أن اتخذ في
�أو�سلو ،ووقع عليه من وقع ،وذهب �إلى وا�شنطن من ذهب � ...إلخ.
نحن �ضد اتفاق �أو�سلو لأنه ينتق�ص من حقوقنا ،ويجعل الأمر بيد �إ�سرائيل وبيد �أميركا.
وفيم��ا يتعلق باالنق�س��ام� ،أنا مع �إنجاز وح��دة فل�سطينية على قاعدة مواجه��ة االحتالل� ،أما
الحدي��ث عن دول��ة في غزة ودولة في ال�ضف��ة ،ودولة فيدرالية ودول��ة كونفدرالية ،كل هذا
حديث ي�صب في خانة �ضرب الق�ضية الفل�سطينية ،وي�صب في خانة �إ�سرائيل وخانة �أميركا.
والآن ،يج��ب العم��ل وفق محوري��ن ،هما :مواجهة االحت�لال ميداني ًا� ،إل��ى جانب العمل
ال�سيا�سي والدبلوما�سي.

يحيى العباد�سة:
نح��ن في مرحل��ة تاريخية ت�شهد ف�ش� ً
لا كبيراً في الحرك��ة الوطنية الفل�سطيني��ة في الو�صول
�إل��ى �أهدافه��ا ،لأن هذا ال�صراع هو �صراع في الجوهر� ،ص��راع وجودي تاريخي بالكامل،
وهو لي�س مرتبط ًا فق��ط بفل�سطين� ،إنما هو جزء من حركة ا�ستعمارية ،وجزء من «�سايك�س-
بيك��و» ،وال يمكن الف�صل بين وع��د بلفور و«�سايك�س -بيكو» ،لذلك ف���إن ت�صغير الأمور
والتعام��ل معه��ا بحدود �أنه يمكن �أن ن�ص��ل �إلى نوع من الم�صالح��ة التاريخية ،فهذا بحكم
الم�ستحي��ل ،حيث ال يمكن له��ذه الم�صالحة �أن تتم دون �إزال��ة الأ�سباب ،وهي هذا الكيان
ال�صهيوني الكولونيالي الإحاللي ،بالتالي ف�إن الت�سوية م�ستحيلة في مثل هذه الأمور ،والزمن
مه��م في مثل هذه ال�صراعات ،ف�إذا كان العدو يمل��ك الحا�ضر ،فهو ال يملك الما�ضي ،وال
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يمل��ك الم�ستقبل ،لذا ف�إنه من الخطيئة في �أي مرحلة تاريخية ،حين نكون في حالة �ضعف،
�أن ن�ضع ح ً
ال لمثل هذا المو�ضوع.
�أن��ا �أعار���ض �أي طروحات من �أجل حل �أزم��ات العدو ال�صهيوني كما ظه��ر في ورقة نديم
روحان��ا ،والحل الذي يطرح ي�شرع جزءاً م��ن نتاجات هذا الم�شروع ال�صهيوني .ولذلك،
ف���إن �أي م�شروع حتى يكون م�شروع ًا وطني�� ًا ،ال بد �أن ي�شمل كل ال�شعب الفل�سطيني ،وكل
الأر���ض الفل�سطيني��ة ،وال ب��د �أن يرتكز على التحرير ف��ي المق��ام الأول ،لأن التحرير تتبعه
العودة ،ويتبعه تقرير الم�صير.
وعندم��ا يقول الدكتور نديم روحانا «يجب علينا حل م�شكلة ال�شعب اليهودي»� ،أعتبر هذا
خ��ارج تو�صيف �أي م�شروع وطني ،فلي�س دورن��ا �أن نحل �أزمة من جاءت بهم الكولونيالية
بالجريمة ،وعلى ح�ساب ال�شع��ب الفل�سطيني .فه�ؤالء ال مكان لهم في الوطن الفل�سطيني،
هذا من ناحية �أخالقية وتاريخية.

عزمي ال�شعيبي:
في ال�سياق العام لورقة الدكتور نديم روحانا ،من الجيد مراجعة التجربة الفل�سطينية بالكامل،
وهذا �أمر يجب التوقف �أمامه� ،أال وهو ال�سياق التاريخي لمو�ضوع تطور ال�صراع .و�أنا �أوافق
�أن الحركة ال�صهيونية منذ بداية القرن الما�ضي ،كان لديها م�شروع وا�ضح ،وفي المقابل لم
يك��ن هناك م�شروع فل�سطين��ي� ،إنما كانت هناك مقاومة للم�ش��روع ال�صهيوني ،واختلطت
المقاوم��ة بين الفل�سطينيين والعرب بعد انتهاء الح��رب العالمية ،لكننا ن�ستطيع الحديث عن
م�ش��روع فل�سطين��ي خا�ص بال�صراع هو ف��ي الحقيقة بد�أ العام  .1965وم��ا قبل ذلك ،بما
في��ه ث��ورة  ،1936بقي مرهون ًا في �إطار مقاومة الم�ش��روع ال�صهيوني ،ولم تكن هناك ر�ؤية
وا�ضحة حول ماذا نريد بعد مقاومة هذا الم�شروع ،على الرغم من رفع بع�ض ال�شعارات في
تل��ك المرحلة� ،إال �أنها ظل��ت في �إطارها ،ولم تقدم �إجابات ع��ن جميع الأ�سئلة المطروحة
اليوم ب�ش�أن ال�صراع ،بغ�ض النظر عن ن�سبة اليهود في ذلك الوقت.
منذ الع��ام  1965وحتى اليوم ،بقي الم�شروع ال�صهيوني ي�سير في االتجاه نف�سه ،وي�ستخدم
الأدوات نف�سه��ا ،في يتعلق بالبرام��ج المرحلية للحركة ال�صهيونية ف��ي فل�سطين ،بينما كان
الم�ش��روع الفل�سطين��ي من��ذ العام  65يمر بحالة م��ن التذبذب في �أكثر م��ن مرحلة ،كما �أن
المقاومة الوطنية كانت تمر �أي�ض ًا في حالة �صعود وهبوط �شديد .و�أ�ستطيع �أن �أقول مالحظة
ب�سيط��ة على االنتفا�ضة الثانية ،حيث ال �أوافق على �أنها نتجت ب�سبب ف�شل «كامب ديفيد»،
و�أعتقد �أن القيادة الفل�سطينية كان لها �أهداف �أخرى في االنتفا�ضة الثانية.
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وعب��ر ال�سي��اق التاريخي الفل�سطيني ،نلحظ وج��ود م�شكلتين رئي�ستين هم��ا� :أو ًال ،ال�سياق
العرب��ي الفل�سطيني وت�أثيره في المو�ضوع الفل�سطيني ،فالفل�سطينيون لم يكونوا �أحراراً تمام ًا
ف��ي م�شروعهم .ثاني�� ًا ،قيادة ال�شعب الفل�سطين��ي التي عانت من ع��دم اال�ستقرار ،وبالتالي
تبحث ع��ن ا�ستقرارها وبقائه��ا كجزء رئي�س من عملي��ة ال�صراع ،ولذل��ك ا�ستنزف بقا�ؤها
وا�ستمراره��ا كثيراً من موقف القي��ادة الفل�سطينية ،ما ا�ضطرها �إلى �إجراء تعديالت �أحيان ًا في
الم�ش��روع الوطن��ي الفل�سطيني ،الأمر ال��ذي انعك�س جزء منه على الإبه��ام في ال�صياغات،
و�أحيان ًا القيام بلم �شكلي للأطراف الفل�سطينية من �أجل محاولة الإبقاء على الحد الأدنى من
الهوية التي تتح ّلى ب�إجماع في �إطار منظمة التحرير الفل�سطينية.
وبالتال��ي ،علينا ر�ؤية ال�صورة في �إطار الم�شروعي��ن المتعار�ضين ،مع االقتناع ب�أنهما كذلك
(متعار�ض��ان) ،فهم��ا م�شروعان على �أر�ض واح��دة� ،أحدهما كولونيال��ي ،والثاني يقاومه،
وال يمك��ن التو�ص��ل �إلى �صيغة حل و�سط ب�ش�أنه� ،إال في ح��ال تراجع مكلف (ب�سبب الكلفة
العالي��ة) لأحد الأطراف� ،أو �أن ي�ص��ل الطرف الآخر لدرجة �أن خ�سائ��ره ت�صبح م�ؤثرة على
تركيبته الداخلية ،وبالتالي ال يمكن البقاء على توافق واتفاق بين م�شروع عنا�صره ديني قومي
�شوفيني كولونيالي ،وبين �آخر تحرري وب�صورة �أو ب�أخرى قومي.
اليوم ،نحن بحاج��ة �إلى عملية مراجعة ،لأن الم�شروعين� ،أحدهما ال يزال م�ستمراً ،والثاني
�أي الفل�سطيني -بحاجة للمراجعة الداخلية.يبدو �أن الإ�سرائيليين لم يدركوا بعد �أن م�شروعهم قد و�صل �إلى النقطة التي ال ي�ستطيعون بعدها
�إكم��ال �أهدافهم ،لذلك ،لن يقوموا بعملية المراجع��ة الداخلية في داخل المجتمع الإ�سرائيلي،
وبالتالي لن يكون هناك موافقة �إ�سرائيلية على ما نكونه نحن في م�شروعنا حول الدولة الم�ستقبلية
الت��ي يمكنهم العي�ش معها (اليهود مع الفل�سطينيين داخل فل�سطي��ن) ،وبالتالي� ،أقترح �أن نقتنع
نح��ن في �إطار مراجعتنا� ،أننا نتكلم عن فل�سطي��ن التاريخية بغ�ض النظر عن �أي حلول مرحلية،
ففل�سطين هي فل�سطين واحدة ،وفيها م�شروعان مت�صارعان� ،إ�ضافة �إلى �أن الفل�سطينيين �أ�صبحوا
موجودين في �أربعة تجمعات في العالم ،ولذلك يجب �أن ننظر �إلى الفل�سطينيين باعتبارهم ك ً
ال
واح��داً ،و�أي مراجعة للقي��ادة الفل�سطينية لإعادة ت�صويب م�شروعن��ا الوطني ،يجب� ،أو ًال� ،أن
ت�أخ��ذ ما �سبق ذكره ف��ي االعتبار ،وثاني ًا ،يج��ب تجنب �أن ت�صبح عملياتن��ا �أو �شكل م�شروعنا
مرهون ًا فقط ب�شكل القيادة وا�ستقرارها ،الأمر الذي �شكل �أزمة في ال�سنوات الأخيرة.
ل��ذا� ،أعتقد بوجود خ�صو�صية ف��ي �إطار ت�صميم الم�شروع لر�ؤية بعي��دة المدى ،و�إن كانت
غي��ر مرئية لغاي��ة الآن في �إطار الدولة التي تحدث عنها الأخ قي�س �أبو ليلى ،وفي �إطار هدف
الم�ش��روع الذي ذك��ره الدكتور نديم روحانا ،و�أن��ا مع �أن تكون هذه الر�ؤي��ة مجرد ر�ؤية،
ولكن لي�ست هدف ًا� ،إنما هي ر�ؤيتنا للم�ستقبل.
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�أم��ا ف��ي �إطار الهدف ،فيج��ب �أن ن�أخذ في االعتب��ار �أن الخ�صو�صي��ة الفل�سطينية ناتجة عن
وج��ود التجمعات الأربعة ،وبالتالي ف�إن هناك خ�صو�صي��ة في �آليات المقاومة في الم�شروع
الفل�سطين��ي القادم ،فتكون هناك خ�صو�صية لقطاع غزة في م�شروعهم ،وكذلك لفل�سطينيي
الداخل ،كما توجد خ�صو�صية لآليات المقاومة في كل من ال�ضفة وال�شتات.
وهذه الفكرة ،التي تبدو �أحيان ًا �صعبة ومعقدة ،تحتاج لقيادة خا�صة وا�ستثنائية ،ونقطة البداية
لكل ذلك هي منظمة التحرير.
و�إن ل��م ندخ��ل فوراً ف��ي �إطار مراجع��ة لمنظمة التحرير و�إع��ادة ت�صميمه��ا وبنائها ،و�أحد
عنا�صره��ا الأ�سا�سية هي القيادة الجديدة� ،إلى جان��ب �إعادة النظر في �شكل ال�سلطة .ونحن
نقول منذ عامين �إنه يجب �إعادة النظر في �شكل ال�سلطة في ال�ضفة الغربية ،حيث �أن الت�صادم
بين الم�شروعين �سيكون في معظمه داخل هذا التجمع .لأن �إخواننا في �أرا�ضي � 48أ�صبحت
مالمح م�شروعهم �شبه وا�ضحة.

ب�شير ب�شير:
الط��رح الأ�سا�سي لورق��ة الأ�ستاذ نديم روحان��ا يقول التالي :الإطار الفك��ري المهيمن على
الحرك��ة الوطنية الفل�سطينية حتى �سن��وات ال�سبعين ،اعتمد على �إط��ار كولونيالي مفاهيمي
ف��ي الت�شخي���ص وفي �إدارة ال�صراع .وف��ي �أوا�سط ال�سبعينيات ،انتقل �إل��ى �صراع مفاهيمي
بالمنطل��ق القومي .والمخرج الذي يطرحه روحانا هو تب ّن��ي �إطار كولونيالي راهن ،ولكن
خالف ًا لما قبل ال�سبعينيات ،حي��ث اعتمد النموذج الجزائري ،فالمقترح الآن االعتماد على
النموذج الجنوب �أفريقي.
هن��اك م�ستويان من النقا�ش؛ الم�ستوى الأول؛ هناك رواية لروحانا وهي عبارة عن قراءة
و�إن كان��ت جزئية لتاريخ الحرك��ة الوطنية ب�صعودها وهبوطها ف��ي مختلف محطاتها،
وع��ن تو�صي��ف الحركة الوطني��ة .و�أنا غير �شريك ف��ي بع�ض محطاته��ا بالن�سبة لبع�ض
التو�صيف��ات ،حيث �ألمح عزمي ال�شعيبي بع�ض ال�شيء �إلى ه��ذه الم�س�ألة ،و�أنا بر�أيي �أن
الم�س�ألة الرئي�سة بالن�سبة للحركة الفل�سطينية حتى ال�سبعينيات ،يجب �أن تكون من منطلق
فه��م ما ي�سمى «�إكزيليك نا�شوناليزم» ،ولي�س ق�ضية �أن البعد المادي الأ�سا�سي هو الفعل
ال�سيا�سي والق��رار ال�سيا�سي الفل�سطيني حتى ال�سبعينيات ،والحق�� ًا في الثمانينيات كان
خ��ارج الوطن .وهذا له �إ�سقاطات مهمة على الأيديولوجيا والفكر ال�سيا�سي والمنهجية
التي كانت متبعة.
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�أم��ا النقطة الفا�صلة ف��ي ال�سبعينيات ،فهي �أن ما جرى فيها هو لي���س فقط قطيعة مع منظومة
فكرية كانت �سائدة وهيمنت على الخطاب الفل�سطيني لت�شعباته وتعدداته ،لي�س فقط ما يتعلق
بالنم��وذج الجزائري ،فهناك م��ا كان يتعلق بفيتنام و�سياقات �أخرى .وما يخ�صنا ،من خالل
ا�ستنتاج��ات روحانا وهي مهمة ،هو �إ�ش��راك الإ�سرائيلي واال�شتباك معه .والمح�صلة النهائية
بعدها �أن هناك �ضرورة ل�شراكة �إ�سرائيلية فل�سطينية ،وهي في �صلب الم�شروع الم�ستقبلي.
ما ح�صل في ال�سبعينيات ،هو لي�س فقط االنتقال �إلى البرادايم� ،إنما �إعادة تعريف الفل�سطيني
بالمفه��وم ال�سيا�س��ي ،لأن تعري��ف الفل�سطيني ،وف��ق الوثائق الم�ؤ�س�س��ة للم�شروع الوطني
الفل�سطين��ي مث��ل الميثاق الوطني وغي��ره ،اعتمد عل��ى تعريف �أن اليهودي ه��و فل�سطيني،
ولكن بتو�صيفات معينة ،لذلك ف�إن البرادايم هو لي�س فقط عملية تبنينا للتق�سيم� ،إنما �أخرجنا
اليهودي �أي�ض ًا خارج المعادلة ،وما يح�صل الآن �أننا نعيد اليهودي ليكون داخلها ،ونريد �أن
نتناق�ش معه ،ون�صل معه ل�شراكة ،و�أعتقد �أن ورقة روحانا مهمة جداً لأنها تتطرق �إلى ماهية
ه��ذه ال�شراك��ة ونوعها وبع�ض ال�ش��روط واال�ستحقاقات ،ولكن ح�سب ر�أي��ي ،ف�إن ال�شكل
المبدئي البنيوي المرتبط به��ذه الم�س�ألة ،يرتبط بق�ضية �إدخال اليهودي ،ف�إذا كنت تعمل في
�إطار التق�سيم ،يعني هذا وجود ف�صل ،وهذا الف�صل هو الحاكم والناظم للعالقة ،و�إذا تخطيت
التق�سي��م من �أجل بدائل �أخرى ،ف�أنت تعتمد عل��ى الدمج مع اليهودي ،ولي�س الف�صل ،وهنا
الخا�صة� ،أن هذا يتطلب نوع ًا جديداً من النحو لل�صراع والمفردات.
�أ ّدعي ،بلغتي
ّ
وتعوي� ً
لا عل��ى ما يطرح��ه روحانا ،ب�ش���أن التوا�صل بالنظ��رة المفاهيمية الجدي��دة والإطار
التفكيك��ي الجدي��د للعمل ،ف�إن روحانا محق في ق�ضية التعامل م��ع اليهودي الإ�سرائيلي من
م�ضم��ون �إ�سرائيليته ومفهومه القومي لنف�سه ،مع كل الإ�شكاليات الموجودة في ال�صهيونية،
وه��و مح��ق في �أغلب التو�صي��ف .واعتماداً على ه��ذا التو�صيف ،باعتب��ار �أن المدخل هو
طاغ من �أجل تفكيك منظومة
المدخ��ل القومي للم�س�ألة ،م��ع الطابع الكولونيالي وهو طابع ٍ
االمتيازات وغيرها ،ف�إن هذا ي�ضعنا �أمام م�س�ألة مهمة ،و�أهم م�صطلحاتها �أو ركائزها الأ�سا�سية
في فيما يتعلق بالتو�صيف القومي للم�س�ألة ،هما م�صطلحان اثنان :تقرير الم�صير ،وال�سيادة.
وبالن�سب��ة ل�ل�أول (تقرير الم�صي��ر) ،يتطلب الأمر �إع��ادة تفكير و�إعادة تعري��ف لحق تقرير
الم�صير� ،إ�ضافة �إلى �إعادة تعريف الفل�سطيني �سيا�سي ًا.
وفيم��ا يتعلق بالثاني (ال�سيادة) ،بما �أن المدخل هو مدخل قومي ،وهناك حق تقرير الم�صير،
ف�إن هذه المجموعات تطلب نوع ًا معين ًا من ال�سيادة ،بما فيها الإ�سرائيلي ،و�أت�صور �أنه يجب
تطوير م�شروع روحانا ،ومفهوم ال�سيادة هنا يتطلب �إعادة التفكير بمنطق �أن ال�سيادة تتجز�أ،
لأن الم�ضم��ون المهيمن بم��ا ي�سمى «وي�ستفاليا» يعني �أن ال�سي��ادة ال تتجز�أ .علم ًا �أن هناك
تط��وراً ف��ي الفكر ال�سيا�س��ي الكوني يقول �إن ال�سي��ادة تتجز�أ ،واالتح��اد الأوروبي نموذج
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لذلك ،وبالتالي من �أجل تطوير م�شروع روحانا فكري ًا ومفاهيمي ًا من �أجل ا�ستخال�ص قواعد
جديدة ومفردات وم�صطلحات جديدة قادرة على اال�شتباك مع الواقع ،ويمكن االنتقال من
منظ��ور يرى �أن ال�سيادة مطلقة� ،إلى �آخر يراها مثقوبة ،ويمكن تجزئتها ،وم�شاركتها ح�سب
اعتبارات جغرافية.

داود تلحمي:
ورقة روحانا غنية بالأفكار والموا�ضيع ،ونقا�شها يتطلب وقت ًا كثيراً ،لذا �س�أركز على عدد من
النقاط ب�شكل مقوالت.
�أوالً .بالفع��ل ا�ستوحت المقاوم��ة الفل�سطينية المعا�صرة ،وبخا�صة حرك��ة فتح في بداياتها،
ح�ضور قوي لدى
نموذج حرب التحري��ر الجزائرية ،وفي �أواخر ال�ستينيات كان هناك �أي�ض ًا
ٌ
مختلف التنظيمات في ال�ساح��ة الفل�سطينية للنموذجين الفيتنامي وال�صيني ،وهو ما انعك�س
تبن وا�سع �آنذاك ل�شعار «حرب التحري��ر ال�شعبية» ،وهناك تنظيم فل�سطيني موجود لغاية
ف��ي ٍ
الآن ا�سمه «طالئع حرب التحرير ال�شعبية» ومعروف با�سم «ال�صاعقة».
ثانياً .هناك قناعات مختلفة �شقت طريقها بعد العام  ،1970فالرهانات الكبيرة على ا�ستنها�ض
المنطقة العربية ك�شرط �ضروري للتحرير لم تتحقق ،ال بل ف�إن �صدمة �أيلول في الأردن ،ووفاة
جمال عبد النا�صر ،وجملة من التطورات ال�سلبية الالحقة� ،أف�سحت المجال �أمام ات�ساع دور
وتحركات �أعداء الم�شروع الوطني الفل�سطيني ومجمل الم�شروع النه�ضوي العربي.
ثالث��اً .هذه التطورات ال�سلبي��ة كانت بالأ�سا�س وراء تبني حرك��ة المقاومة لبرنامج في ال�ضفة
الغربي��ة وغزة ،وبخا�صة بعد انتهاء حرب العام  ،1973والجدير ذكره �أن جمال عبد النا�صر
ط��رح فك��رة الدولة في ال�ضفة الغربية وغزة على عدد من القي��ادات الفل�سطينية التقت به في
�آب�/أغ�سط�س � ،1970أي قبل وفاته ب�شهر واحد.
رابع��اً .التم�سك بحق العودة في البرنامج المرحلي ال يعني بال�ضرورة �إمكانية ترجمته الفعلية
الكاملة بالتزامن مع �إنهاء احتالل �أرا�ضي العام  ،1967وهذه الترجمة التي تتعار�ض جوهري ًا
م��ع المبد�أ ال�صهيون��ي الأ�سا�سي ،مبد�أ الدولة اليهودية ،تتطلب تغيي��راً �أكبر في الموازين مما
يتطلب��ه �إنهاء احت�لال  ،1967وربما كان بع�ض االلتبا�س في ه��ذا المجال ،ناتج ًا عن غياب
التو�ضي��ح الكافي ،وكل ذل��ك ال يلغي �أهمي��ة التم�سك بهذا الحق ،حق الع��ودة ،المكر�س
بع�شرات المواثيق والقرارات الدولية �شبه المجمع عليها.
خام�س��اً .عدم تحقق اال�ستقالل الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حتى الآن يعود �إلى
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ح��د كبير لتدهور الأو�ضاع العربي��ة ،وبخا�صة منذ العام  ،1970وه��و تدهور ج�سدته بعد
ذل��ك �صفقة كامب ديفيد المنف��ردة على الجبهة الم�صرية ،وجملة م��ن التحوالت اليمينية،
وم��ن الح��روب الداخلية والإقليمية م��ن لبنان �إلى الخليج ،فاقمت كله��ا من تفكك الو�ضع
العربي ،و�إ�ضعاف الو�ضع الفل�سطيني ،ناهيك عن التدهور في الو�ضع الدولي.
�ساد�س��اً .ه��ذا الإخفاق ال يلغي �أن عدداً من الإنجازات ق��د تحققت على �صعيد �إحياء الهوية
الوطني��ة واالعت��راف الدولي الكا�سح به��ا ،وبالحقوق الفل�سطينية ،وعل��ى الرغم من تراكم
العراقي��ل في وج��ه تحقق هدف الدولة في ال�ضفة وغزة ،ف���إن ا�ستمرار التم�سك بهذا الحق،
يوف��ر �سالح ًا �سيا�سي ًا مهم ًا �ضد �أي محاولة للمحتل ل�شرعنة �إجراءاته التو�سعية دولي ًا ،حتى لو
لم يتحقق هذا الهدف في �أي �أمد قريب.
�س��ابعاً� .صحي��ح �أن الحل الديمقراطي ف��ي �إطار فل�سطين بحدودها م��ا قبل  1948هو الذي
يعال��ج كافة جوانب ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني بكل تجمعاته ،ولكن ح ً
ال كهذا يتطلب تغييراً
جذري ًا في موازين القوى الإقليمية الإجمالية ،وتغيراً وا�سع ًا وحا�سم ًا في الخارطة الدولية ،بما
يتيح المجال �آنذاك لت�صديع التعنت الحالي في الأو�ساط اليهودية المت�أثرة بالفكر ال�صهيوني.
ثامن��اً .يبق��ى الت�س��ا�ؤل في ظ��ل ان�سداد �آفاق لح��ل في �أي �أم��د قريب� ،إذا لم يك��ن مفيداً �أن
تتبل��ور مهمات و�أه��داف محددة وقابلة للتحقق ف��ي �أمد قريب لكل تجم��ع من تجمعات
ال�شع��ب الفل�سطيني ،على �ضوء �أو�ضاعه الملمو�س��ة ،على �أن ي�صبح مجموع هذه الأهداف
ه��و البرنامج الم�شترك لكل ال�شع��ب في الأمد المبا�شر ،وهو ركي��زة �ضمان وحدة ال�شعب
الفل�سطين��ي ،على الرغم من ا�ستمرار الت��وزع الجغرافي وال�سيا�سي ،وذلك في �إطار الم�سيرة
الطويلة لإنجاز مجمل �أهدافه الوطنية.

زكريا محمد:
�س�أتح��دث عن نقطة واحدة وردت ف��ي ورقة الدكتور نديم روحانا ،وهي عن مو�ضوع حل
الدولتي��ن ،وجوهره الحقيقي والم�ضم��ر هو  1967مقاب��ل  ،1948دون االكتراث بالن�ص
المعل��ن الذي يقول �إن هذا حل مرحلي وهو حق الع��ودة وتقرير الم�صير والدولة الم�ستقلة،
وه��ذا الن�ص المعلن من �أجل �أن يتم الم�شروع .وجوهري ًا ،الالجئون مقابل دولة في ال�ضفة،
مع محاولة حل رمزي لمو�ضوع الالجئين ،ثم ت�سليم الفل�سطينيين في �أرا�ضي  48لإ�سرائيل.
وه��ذا حل تاريخي ولي�س ح ً
ال مرحلي�� ًا ،وال يمكن �أن ننتقل �إلى حل الدولة الواحدة ل�شعبين
فيم��ا بعد ،لأنه �صفقة تاريخية .كما �أن موازين القوى ال ت�سمح بهذا الحل مطلق ًا� .إ�سرائيل
ت�ستخدم الحديث عن الحل والت�سويات من �أجل تغيير الوقائع على الأر�ض في داخل �أرا�ضي
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 ،1967ك��ي تجع��ل م�صير الأخيرة مثل م�صي��ر �أرا�ضي  ،1948وهذا ما يج��ري فعلي ًا على
الأر���ض ،وال�سنوات الع�ش��ر الأخيرة (� 10سنوات �أبو مازن) كان��ت �أف�ضل غطاء للم�شروع
اال�ستيطان��ي ال�صهيوني تحت �سيا�س��ة الأوهام حول �إمكانية حل الدولتين في  ،2006من ثم
في  ،2008ودولة في  ،2011والدولة في  ،2012لكن موازين القوى ال ت�سمح بمرور هذه
ال�صفقة على الرغم من �أنها �أ�ص ً
ال �صفقة غير عادلة.
بالتالي ،ما هو مطروح علينا لي�س البحث عن حلول و�سيناريوهات وما �إلى ذلك كما يجري
الآن عن��د بع���ض المثقفين الفل�سطينيين .نحن بحاجة �إلى تعدي��ل موازين القوى ،ما يقت�ضي
�إع��ادة النظر بمنظمة التحري��ر وبرنامجها القديم ،فبرنامجها ح��ول «الدولة الم�ستقلة ،حق
الع��ودة ،تقرير الم�صير» لم ينف��ع ،حيث ق�سم ال�شعب الفل�سطيني �إل��ى ثالث قطع (ال�شتات
والالجئ��ون ،فل�سطينيو ،48ال�ضفة وغزة) ،لكنه ركز عل حق قطعة واحدة� ،أي ال�ضفة وغزة
مقابل حق القطعتين الأخريين.
ل��م يعد هناك برنامج واحد لل�شعب الفل�سطين��ي ،مقابل برنامج لل�ضفة وغزة .لذا� ،أنا �أعتقد
ب�أهمية �إعادة بناء منظمة التحرير على �أ�سا�س �أن لهذه القطع الثالث حق ًا محدداً.
على �سبيل المثال ،فل�سطين َ ،1948لم ال يكون لها برنامجها الخا�ص والمحدد الذي يكون
بال�ضرورة جزءاً من برنامج (م.ت.ف) ،وجزءاً من البرنامج الرئي�س لل�شعب الفل�سطيني ،قد
يكون البرنامج (�إ�سرائيل دولة ثنائية القومية) ،ثم برنامج خا�ص بال�ضفة وغزة ،وهو ان�سحاب
�إ�سرائي��ل عنها م��ن �أجل دولة فل�سطيني��ة ،وكذلك ال�شتات والالجئون ،وه��ذا هو جوهر ما
نحتاجه لكي نعيد تعديل موازين القوى ،وبين �أن نعيد بناء برنامجنا وبناء �أنف�سنا حتى نتمكن
من فر�ض وقائع جديدة.

طارق خمي�س:
�أعتق��د �أن هن��اك ثنائية وهمية تط��رح في ال�ساح��ة الفل�سطينية هي ثنائي��ة العنف والالعنف.
الفل�سطيني��ون مار�سوا كل �أنواع المقاومة دون ت�سميتها ،لكن ف��ي حال �أردت الت�سمية� ،إذاً
�أنت تريد الحديث عن مقولة �سيا�سية �أيديولوجية .كان لدينا الإ�ضراب الكبير وثورة ،1936
ولم يح��اول الفل�سطينيون في �أي مرة منح م�سمى «الالعنف» على هذه الخطوات .فالنا�س
كان��ت تقاوم ب�شعوره��ا الطبيعي ،وورقة د .ندي��م روحانا واعية لهذا ال��كالم ،حيث قالت
«المقاومة الالعنفية الت��ي انطلقت م�ؤخراً» ،وك�أنها ت�ؤرخ للمو�ضوع منذ «باب ال�شم�س»،
فتجاهل��ت هذه التجربة ،واخت��ارت ب�شكل محدد ونقدت العنف بالق��ول «لم يعد فعا ًال»،
ووا�ضح �أن هذا النقد غير �أخالقي.
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فالنق��د هنا على الفاعلية ،ف�إذا كانت لدي��ك م�شكلة مع فاعلية الكفاح الم�سلح ،ف�أنت تلقائي ًا
تطالب��ه بكف��اءة �أعل��ى ،ال �أن تطالب ب�إلغائ��ه ،وهناك فرق .وم��ن الممكن �أي�ض�� ًا �أال ينجح
«الالعن��ف» ،وال�س�ؤال� ،إذا لم ينج��ح الأخير ماذا �سنفعل؟ �سيكون الج��واب �أن ن�ستمر في
المقاوم��ة  ...و�إلخ .لكن َلم المقاومة الم�سلحة محرومة من الجواب؟ �إذاً ،من الوا�ضح �أننا
�أمام اختيار ال عالقة له بالكفاءة.
و�أعتق��د �أننا �إذا حرمن��ا �أنف�سنا من التفكير ف��ي جميع و�سائل المقاوم��ة� ،سنكون تخلينا عن
نقاط قوتنا ،وبالتالي نح��رم �إ�ستراتيجيتنا من خيارات متعددة ،فن�صبح مجبورين على اختيار
االختيار الواحد.
والآن هناك تلميح لفكرة الإن�ساني وغير الإن�ساني ،ال �أعرف ماذا يعني ذلك ،لكن �إذا �أخذناه
بمفه��وم فران�س فانون ،ف�إن العنف نف�سه مولد لإن�س��ان جديد .فقتل الم�ستعمر بفعل مادي
هو يلدك كما ينهيك بالطريقة نف�سها .و�إذا نظرنا �إلى الم�شكلة نف�سها بالن�سبة لال�ست�شهادي،
ي�صب��ح هو الآخر بدوره مدان ًا ،لأن المطلوب من��ه �إذا ركب البا�ص �أن يقف �أمامهم ويقول:
«يا �إخوان �إحنا بدنا نفجر البا�ص ،اللي يهودي �صهيوني ي�ضل ،واللي يهودي م�ش �صهيوني
ينزل»� ،أي �أنه �أمام ورطة ،بغ�ض النظر عن �أ�ساليب كل ا�ست�شهادي ،و�أنا ال �أن ّزه �أي �أ�سلوب،
لكن فكرتي �أال نحرم �أنف�سنا من التفكير في جميع الأ�ساليب.
�أنا �أ�شعر بورطة لأننا ما زلنا عالقين في �س�ؤال الدولة ،فعلى الأر�ض مادي ًا نحن نعي�ش في دولة
واح��دة ،والدليل �أن ب�إم��كان الإ�سرائيليين الدخول الآن واعتق��ال كل الموجودين في قاعة
الم�ؤتمر ،ولن يعتر�ض �أحد ،ف�أمني ًا نحن داخل دولة واحدة.
وكل الج��دل الحا�صل الآن في المفاو�ضات لم يخرج من م�ستوى الخطاب ال�سيا�سي ،لكن
�إذا فح�صت الفعل على الأر�ض ال توجد �إمكانية لتحقيق �شيء .كما �أن وجود الم�ستوطنات
�سيثير فيما بعد �س�ؤا ًال «ماذا �سنفعل ب�أوالد الم�ستوطنين؟» وك�أننا �أمام ترحيل م�ستمر لتناق�ضات
الدولة اال�ستعمارية وحل م�شاكلها.
علين��ا االنتباه �إلى نقط��ة� ،أن هاج�س ًا ي�سكن ورقة روحانا� ،إنه يري��د حل م�شكلة اليهودي
م��ع �صهيونيت��ه ،فال�صهيونية قذفت �إلينا م�شكل��ة وجود الفرد اليهودي �إل��ى هذه الدولة،
لك��ن باعتقادي� ،إذا �أنجزنا مهمة التحرير و�أنهينا وجود ال�صهيونية� ،سيختفي �س�ؤال «ماذا
�سنفع��ل بهم؟» .وطالما كان هذا ال�س�ؤال مثار ج��دل ،وال�س�ؤال الخاطئ بال�ضرورة يولد
�إجابة خاطئة.
و�أن��ا �أ�سم��ع بع�ض الأحي��ان تعليقات عل��ى مثل ما �أطرح ،ب���أن هذا تفكير م��ا قبل  67وهو
خ�شبي ،لكن ال يوجد معنى لل�سيا�سة دون تاريخ .فكل مقاومتنا ون�ضاالتنا قائمة على الرواية
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التاريخي��ة لدينا ،وحين تختفي الرواية التاريخي��ة ينتهي ال�صراع ،فالفكرة كيف تتحدث عن
الرواية التاريخية ب�أ�ساليب خالقة ت�ؤدي �إلى عمل �إنجاز على الأر�ض.
بالن�سب��ة لنموذج جنوب �أفريقيا ،يت��م ا�ستجالبه بق�صدية ال من �أجل اال�ستفادة منه ،حيث يتم
ت�شذيب��ه ونزعه م��ن �سياقاته .فهل المطلوب من الفل�سطينيي��ن التخلي عن روايتهم التاريخية
وامتدادهم الح�ضاري وعالقتها في هذا المكان ،ونقفز �إلى �أن الم�شكلة بيننا وبين ال�صهيونية
ه��ي التفرق��ة العن�صرية؟ �أي �أن الم�شكلة تختزل بهذا الج��دار يف�صل بين «محمد ومو�شيه»؟
�أي�ض�� ًا يجب �أن ن�س���أل �أنف�سنا �س�ؤا ًال �آخر :هل نجح النموذج الجن��وب �أفريقي �أم �أنه ال يزال
متعثراً ،وبخا�صة في الجانب االقت�صادي؟
وف��ي ال�سياق الدولي ،كان��ت �أفريقيا مهمة في خط التجارة ،لكن بع��د قناة ال�سوي�س فقدت
�أهميتها ،ف�أ�صبحنا نتحدث عن ا�ستعمار م�ستقل .ب�أي معنى ال�صهيونية ا�ستعمار م�ستقل؟ هي
لي�ست كذلك .فهي مرتبطة بحركة ا�ستعمار عالمية؛ �أي �أن �أفريقيا �أ�صبح بالإمكان �سماعها
حين فقدت �أهميتها بالن�سبة للعالم.
دائم�� ًا نفكر كيف نقنع العالم ك��م نحن مظلومون ،لكن العالم يعرف بما فيه الكفاية ،وربما
�أكث��ر من��ا .فالم�شكلة بالتالي لي�س��ت في المعرفة� ،إنما كيف نقنع��ه �أن م�صلحته هنا مهددة،
وهذا كله �س�ؤال قوة ،و�س�ؤال فعل.
ختام ًا ،قد نكون في لحظة �ضعف وهزيمة وهذه م�شكلة ،لكن الم�شكلة الأخطر هي تحويل
هذا ال�ضعف والهزيمة �إلى خطاب و�أيديولوجيا.

مروان دويري:
الجانب الهام في ورقة الأخ نديم روحانا �أنها تتحدث عن القوالب ال�سائدة ،وتفتح �آفاق ًا للتفكير
وهذا �ضروري للو�ضع الفل�سطيني الراهن الذي يتطلب �إعادة قراءة وتقييم من زوايا جديدة.
مغر للوهل��ة الأولى على الرغم من العثرات التي يواجهها
النم��وذج الجنوب �أفريقي نموذج ٍ
الي��وم عل��ى الأقل من ناحي��ة اقت�صادية ،لكن من �أج��ل الذهاب �إلى نموذج م��ن هذا النوع،
يفتر���ض وج��ود مقومات فل�سطينية وعربية ودولية ت�سمح وتتيح لن��ا التقدم في هذا االتجاه،
ويجب التفكير بالمقومات التي تتيح لنا اال�ستمرار في ذلك.
�إذا ل��م تكن المقومات موجودة� ،أخ�شى �أننا نتجه �إل��ى مثل م�صير �شعوب �أخرى م�ستعمرة،
وذكر منها روحانا (ال�شعوب الأ�صلية في �أميركا و�أ�ستراليا).
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الجان��ب الثاني من الم�شروع المطروح في ورقة روحانا ،بالن�سبة لالجئين� ،أي�ض ًا في جنوب
�أفريقيا ،ال يوجد حق بالعودة لأي �أحد.
بالن�سبة ليهودية الدولة� ،أنا �أرى �أن �إ�سرائيل ت�شدد في المدة الأخيرة على يهودية الدولة ،لي�س
م��ن منطلق قوة �أو �سيط��رة �أو �إخ�ضاع الفل�سطينيين في هذا الوقت� ،إنم��ا في �سياق �إخفاقين
�أ�سا�سيي��ن لل�صهيونية في هذا المرحلة� ،أولها جفاف الهجرة ،وثانيها هو الوجود الفل�سطيني
داخل �إ�سرائيل.
ف�إ�سرائي��ل منذ قيامها �أعلنت �أنها دولة يهودية وديمقراطي��ة ،وفكرت �أن تذيب الفل�سطينيين
العرب داخلها ،وبالفعل عملت على �إذابتهم ومحو الهوية القومية العربية ،لكنها لم تنجح.
من��ذ ال�سبعينيات وال�سنوات الالحقة لها� ،أ�صبح ال�صوت الفل�سطيني داخل �إ�سرائيل م�سموع ًا
جداً ،و�أن�شئ��ت �أحزاب �سيا�سية ،ولي�س التجمع فقط من �أح��رج الم�شروع ال�صهيوني� ،إنما
كل الطروح��ات ال�سيا�سية ،مثل الحركة الإ�سالمية .ووج��ود الأقلية الفل�سطينية ،وتم�سكها
بوجوده��ا ،وكل الطروحات ال�سيا�سية الموجودة ،تح��رج ال�صهيونية واعتبار �إ�سرائيل دولة
يهودية.
هن��اك اعتقاد دائم �أن يهودية الدولة والديمقراطية مفهومان متناق�ضان ،لكني �أعتقد العك�س،
حيث مرت بالديمقراطية ور�أي الأغلبية� ،إن كان بهدم القرى الفل�سطينية ،وعودة الالجئين،
والتمييز ،وم�صادرة الأرا�ضي ،وكل ما مار�سته �إ�سرائيل مر ب�أدوات ديمقراطية ،وهذا تناق�ض
غير �صحيح.
وم��ا ح�صل هو �أن �إ�سرائيل لم تعد تعتمد عل��ى �أغلبية يهودية ،ب�سبب جفاف الهجرة� ،إ�ضافة
�إلى �أن ال�صوت الفل�سطيني في الداخل يحتم عليها التم�سك بق�ضية اليهودية ،لأن ديمقراطية
�إ�سرائيل لم تعد تغطي يهوديتها.
بالن�سب��ة لتعاملنا مع م�س�ألة يهودي��ة الدولة� ،أريد �أن �أ�س�أل ك�أكاديمي ،ف�أنا ل�ست رجل �سيا�سة،
ه��ل يمكن االعتراف ب�إ�سرائيل دون االعتراف بيهوديتها؟ ال .ال يمكن .بالتالي من اعترف
ب�إ�سرائي��ل هو تلقائي ًا اعترف بيهوديتها ،فكلمة بني �إ�سرائي��ل تعني «عامي �إ�سرائيل -ال�شعب
اليه��ودي» ،وح�سب وثيقة �إعالنها تعرف نف�سها على �أنها دول��ة يهودية� ،إذاً �إما نعترف بها
و�إما ال نعترف بالمطلق .وغير ذلك ي�صبح الأمر مراوغة.
والبع���ض ي��رى �أن ما يحدث ف��ي �إ�سرائيل هو انتق��ال لليمين ،وذلك غي��ر �صحيح ،وحزب
المباي (العمل حالي ًا) الذي تزعم الحكومة في ال�ستينيات هو يميني ولي�س ي�ساري ًا .واليمين
اليوم يتبنى مواقف �أف�ضل من ي�سار الما�ضي.
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و�أخي��راً� ،أنا أ��ؤيد �أن يكون الم�شروع م�شروع ال�شعب الفل�سطيني ولي�س الدولة الفل�سطينية،
ونح��ن ف��ي الداخل نق��ول دائم ًا� ،إننا ج��زء ال يتجز�أ م��ن ال�شعب الفل�سطين��ي ،ومن منظمة
التحرير ،لكننا مق�صون من هذا الإطار على الدوام.

ح�سن يو�سف:
اله��دف الوطن��ي الفل�سطيني هو ح��ق تقرير الم�صي��ر و�إقامة دولة كامل��ة ال�سيادة مع حق
الع��ودة؛ �أي دولة فل�سطينية على كامل الت��راب الفل�سطيني .وال �أظن �أن �أحداً منا يختلف
ح��ول ه��ذا ،وهو الأ�سا�س ،لكن مع الأي��ام بد أ� يت�آكل هذا المفه��وم .لكن في ت�أكيدي ال
تزال هناك بقية ،وهي موجودة على الأر�ض فكراً واعتقاداً و�سلوك ًا ت�ؤمن �أن فل�سطين هي
ُ
ُ
و�ضغط اللحظة
�ضغ��ط الواقع
التاريخ
فل�سطي��ن بجغرافيتها المعروف��ة ،وال يمكن �أن يغير
َ
ُ
واختالل موازين القوى ،ه��ذا كله ال يجوز �أن يغي��ر قناعاتنا ،لأن
و�سيا�س�� ُة الأمر الواق��ع
الق��وي ال يبقى قوياً ،وال ال�ضعيف يبقى عل��ى حاله .و�ستكون نهاية االحتالل الإ�سرائيلي
كنهاية كل الم�ستعمرين الذين مروا على فل�سطين واندثروا ،طالما بقيت بقية خير في هذه
الأمة متم�سكة بحقوقها.
�أنا �أرى �أن هناك �أموراً عدة �أدت �إلى هذه االنهيارات ،وتقزيم الحق الفل�سطيني �إلى ما و�صل
�إليه هذه المرة ،وقد ي�صل �إلى مراحل �أدنى فيما بعد .ومن هذه الأمور:
1.1النظ��ام الر�سم��ي العربي ب�ش��كل عام ،ال��ذي ائتمناه عل��ى ق�ضيتنا ،كان كلم��ا ال�شعب
الفل�سطيني ح��اول قطف ثماره ون�ضاله وكفاحه ،و�أحيان ًا النظ��ام الر�سمي الفل�سطيني،
يق��ف خط��وة اعترا�ضية ،فيقطع عل��ى ال�شع��ب الفل�سطيني هذا الإنج��از الذي حققه.
والن�ضال الفل�سطيني بد أ� منذ ما قبل العام  ،1965مع احترامي لتنظيم فتح ،لكن لي�س من
هذا العام ابتد أ� الن�ضال .وفل�سطين لم ت�ؤرخ على زمن فتح ،وال ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني
م�ؤرخ على زمنها ،ولي�ست هي �أول الر�صا�ص فقبلها كانت ر�صا�صات كثيرة.
2.2المب��ادرات ال�سلمية المحلية والعربية والإقليمية والدولية كانت ت�شغلنا وال تزال ،حيث
يكون ال�شعب الفل�سطيني ما�ضي ًا في كفاحه فت�أتي خطوة اعترا�ضية من هذه الأنظمة عن
طري��ق مبادرة ،ومنح فر�صة ،ومع الوقت ،توالت واحدة تلو �أخرى .ومن يعود لكتاب
«الم�س�ألة الفل�سطينية»� ،سيجد المئات من م�شاريع الت�سوية التي تواترت علينا �سلب ًا ،لأننا
ُ�شغلن��ا به��ا� ،أو �أُ�شغلنا بالأحرى بها عن الهدف الأ�سمى لن��ا ،وحرفت بو�صلتنا ك�شعب
مجاهد يريد الو�صول لحقوقه غير المنقو�صة.
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بالتال��ي� ،أعطينا �أولوي��ة للجانب ال�سيا�سي عل��ى ح�ساب الجانب المق��اوم ،لكن الأخير لم
يك��ن له فاعلية ،وابت��د�أ التعاطي مع الم�شاريع الت�سووية ،والتعاطي معه��ا فل�سطيني ًا منذ بداية
ال�سبعينيات.
في كتاب �ص�لاح خلف «فل�سطيني بال هوية» ،يقول �إن الحكيم جورج حب�ش «جاءنا العام
 1969ي�س�ألنا ما �أخبار الدولتين؟» ،و�أنا قر�أت في �صحيفة الفجر العام  1976في ال�صفحة
الثانية ،يقول �أبو عمار «لقد �أحدثنا معجزة ،نقبل دولة فل�سطينية �صغيرة بجوار دولة �إ�سرائيل
الكبرى»� ،أي �أن التمهيد والتعاطي مع العمل ال�سيا�سي بد أ� منذ فترة طويلة.
وم��ع احترامن��ا لوثيقة اال�ستق�لال� ،إال �أنه��ا �سبقت وقتها ،ونح��ن اعترفنا بـ��ـ %78مقدم ًا
لالحتالل الإ�سرائيلي على �أر�ضنا الفل�سطينية التاريخية ،ومعظم الف�صائل الفل�سطينية �شاركت
فيه��ا في الجزائر ،على الرغم من �أن القانون الدولي لغاية الآن «ال يجوز االعتراف ب�إ�سرائيل
�إال �إذا تم االعتراف بفل�سطين» ،ولهذه اللحظة القد�س في هذا القانون هي القد�س كاملة غير
مق�سمة وغير معترف بها كعا�صمة �شرقية �أو غربية �إال �إذا �أقيمت الدولة الفل�سطينية.
ونح��ن غادرن��ا المرجعيات الدولية ،وبخا�صة تلك المن�صفة لحقوقن��ا� ،أو تعطي حقوق ًا ّبينة
ل�شعبنا الفل�سطيني.
يجب �أن نعطي التحرير الأولوية مع احترامي لكل التجارب الدولية .نحن عدونا معروف،
وجربن��ا مع��ه كل الطرق ،ولم تفل��ح جميعها ،فقط الق��وة ،بالتالي لم��اذا ال نركز على هذا
الجانب.
المفاو�ض��ات ق�سمت �شعبنا و�أعطت االحت�لال �شرعية وغطاء لممار�سة كل �أ�شكال العدوان
ون�صلته م��ن كل التزاماته ،وعلينا بالتالي �أن نتوحد وننهي االنق�سام،
عل��ى �شعبنا الفل�سطينيّ ،
ونخل���ص �إل��ى �إ�ستراتيجية موح��دة لمواجه��ة االحتالل ال��ذي يتمدد على ح�س��اب �شعبنا
الفل�سطيني.
حي��ن نحرر �أر�ضنا ،وتكون لنا دولة لها كامل �أدوات ال�سيادة ،نقوم ب�إجراء انتخابات نزيهة،
وبعدها ما ير�ضاه �شعبنا �أقول با�سم حركة حما�س ،نحن �سنر�ضاه.
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الجلسـة الثانيـة
إعادة تعريف المشروع الوطني
والهدف اإلستراتيجي ()II

رئي�سةاجلل�سة روان فرحات
امل�����ت�����ح�����دث خليل �شاهني
ت�����ع�����ق�����ي�����ب كايد الغول ،خالد البط�ش ،جميل هالل ،رائف زريق،
�سام بحور
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المشروع الوطني والهدف
اإلستراتيجي :اتجاهات وتصورات
خليل �شاهين

عق��د مركز م�س��ارات الم�ؤتمر ال�سنوي الأول ف��ي كانون الثاني/يناي��ر  2012تحت عنوان
«الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة  ..مراجعة التجربة و�آفاق تغيير الم�س��ار الإ�ستراتيجي» ،في حين عقد
الم�ؤتمر الثاني في كانون الثاني/يناير  2013تحت عنوان «التجمعات الفل�سطينية وتمثالتها
وم�ستقبل الق�ضية الوطنية» .كما قرر المركز عقد الم�ؤتمر الثالث تحت عنوان «�إ�ستراتيجيات
المقاومة» ،مفو�ض ًا اللجن��ة التح�ضيرية تحديد برنامج ومنهجية و�آلية عقد الم�ؤتمر ،على �أن
تعمل على تحويله �إلى محطة لتحفيز التفكير الإ�ستراتيجي الفل�سطيني ،عبر �سل�سلة من �أوراق
ال�سيا�س��ات والن��دوات والور�ش التي تناق���ش محاور الم�ؤتمر في �سي��اق جهد يتوا�صل طيلة
العام ،ويتوج باقتراح �سيا�سات محددة للنقا�ش خالل الم�ؤتمر.
وارت�أت اللجن��ة التح�ضيرية للم�ؤتمر �أنه ي�صعب تناول عن��وان «�إ�ستراتيجيات المقاومة» في
ظ��ل �سيناريوهات مختلف��ة لتطور ال�ص��راع ،دون �إعادة تعريف �أه��داف الم�شروع الوطني
الت��ي ت�سعي �إ�ستراتيجي��ات المقاومة �إلى تحقيقه��ا ،وكذلك درا�سة م�ست��وى و�أ�سباب تقدم
الم�ش��روع ال�صهيون��ي .وهي مهمة تحتاج �إل��ى ت�ضافر جهود فريق وطن��ي من المفكرين،
وذوي الخب��رات ال�سيا�سية والقانونية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والع�سكرية ،وعدد
من مراكز الأبحاث الجادة المتخ�ص�صة.
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وف��ي هذا ال�سي��اق ،طرحت اللجن��ة مجموعة م��ن الأ�سئل��ة ذات العالقة بمرتك��زات الر�ؤية
الجديدة لهذا الم�شروع الوطني ،والهدف الوطني الإ�ستراتيجي ،على عدد كبير من المفكرين
والأكاديميين وال�سيا�سيين في مختلف تجمعات ال�شعب الفل�سطيني ،خالل ور�ش لمجموعات
ب�ؤري��ة متخ�ص�صة ،وتلقت تعقيبات ومداخالت مكتوبة مم��ن ا�ستجابوا لدعوة الم�ساهمة في
هذا الجهد ،وقد ن�شرت جميعها على الموقع الإلكتروني لمركز م�سارات قبل انعقاد الم�ؤتمر.
تت�ضم��ن هذه الورقة خال�صات هذا الجهد الجماع��ي والآراء المتنوعة التي يمكن �أن تطرح
ف��ي �سياقه ،ب�ش�أن مرتكزات الم�شروع الوطني ،م��ع التركيز على ما هو م�شترك ،لكنها �أي�ض ًا
تو�س��ع دائرة تناولها للمو�ضوع باال�ستناد �إلى �آراء �أخرى ،ال�سيما التقرير الإ�ستراتيجي الثالث
لمجموع��ة التفكير الإ�ستراتيجي الفل�سطيني الذي �صدر م�ؤخ��راً ،و�شارك في نقا�شه و�إغنائه
الع�شرات من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والفكرية والأكاديمية والفعاليات المجتمعية في الوطن
وال�شتات .وت�سعى الورقة �إلى اقتراح بع�ض الأفكار حول الأهداف الإ�ستراتيجية للم�شروع
الوطن��ي ،ومتطلبات تغيير الم�س��ار الإ�ستراتيجي لنقا�شها خالل الم�ؤتم��ر وما بعده ،ال�سيما
ب�ش���أن كيفية االنتقال من النقط��ة التي يقف فيها الفل�سطينيون اليوم �إل��ى النقطة التي يريدون
الو�ص��ول �إليها .وهي مقاربة تعترف بالأمر الواقع م��ن �أجل التحرر من قيوده ،ولذلك فهي
تنتمي �إلى نمط �إ�ستراتيجيات التغيير ولي�س الإ�صالح.

الم�شروع الوطني :حدود التوافق والتباين
لقد �شهدت م�سيرة الحركة الوطني��ة باعتبارها المكون الرئي�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية
محط��ات رئي�سية لعبت دوراً ف��ي �إثارة الخالف حول ماهية الم�ش��روع الوطني ،بدءاً بتبني
الميثاق الوطني وهدف التحرير ال�شامل لبناء الدولة الديمقراطية الواحدة على �أنقا�ض �إ�سرائيل
وم�شروعه��ا ال�صهيوني ،مروراً بتبني برنامج النق��اط الع�شر ،ومن ثم البرنامج المرحلي على
طريق �إقامة الدولة الديمقراطية في دورة المجل�س الوطني الثانية ع�شرة العام  ،1974ومن ثم
تبني خيار «حل الدولتي��ن» ر�سمي ًا وفق القرارين  242و ،338عبر �إعالن وثيقة اال�ستقالل،
وتبن��ي خيار الت�سوية التفاو�ضية �سبي ً
ال لحل ال�صراع ،و�صو ًال �إلى م�ؤتمر مدريد العام ،1991
وم��ن ثم توقي��ع اتفاق �أو�سلو الع��ام  ،1993و�إن�ش��اء �سلطة حكم ذاتي ت�ضخ��م دورها على
ح�س��اب منظمة التحرير الفل�سطينية قبل �أن تنق�سم �إل��ى كيانين منف�صلين في �أجزاء من ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،كل منهما يط��رح ر�ؤى متباينة للم�شروع الوطني و�أهدافه الإ�ستراتيجية
والبرنامج الكفيل بتحقيقها.
كانت نتيجة هذه التحوالت �شديدة الوط�أة� ،إذ لم يعد للحقل ال�سيا�سي الفل�سطيني مركز واحد ،ولم يعد
ينظمه ميثاق متفق عليه ،وال �إ�ستراتيجية واحدة وال مرجعية متفق عليها.
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ف��ي المقابل ،ف�إن الم�أزق الراهن لإطار الت�سوية التفاو�ضية على �أ�سا�س على «حل الدولتين»،
ب�سب��ب ال�سيا�س��ات الإ�سرائيلية و�إحجام المجتم��ع الدولي عن تحم��ل م�س�ؤولياته بموجب
القان��ون الدولي وق��رارات الأمم المتحدة ،يعلي م��ن وزن الآراء التي تدعو �إلى مراجعة هذا
الم�س��ار ،ال�سيم��ا منذ االنزالق �إل��ى خطاب «بناء الدول��ة» و�إثبات الج��دارة الذي تجاهل
الحقوق الطبيعي��ة والتاريخية لل�شعب الفل�سطيني ،التي ت�شكل جوه��ر الم�س�ألة الفل�سطينية،
وت�ؤك��د عل��ى �أهمية �إعادة �صياغ��ة م�شروع التح��رر الوطني على قاع��دة التم�سك بخطاب
الحق��وق التاريخية ،واالنفتاح على �أهداف �إ�ستراتيجية للم�ش��روع الوطني ،لي�س من بينها،
بال�ض��رورة ،حق تقرير الم�صير ،باال�ستناد �إلى فكرة «الدولة» .لكن طرح هذه الآراء ال يغير
م��ن حقيقة ا�ستم��رار اعتماد العمل ال�سيا�س��ي الفل�سطيني ،بدعم عربي ودول��ي وا�سع� ،إطار
الت�سوية على �أ�سا�س «حل الدولتين».
ف��ي �ضوء ذلك ،يمك��ن تلخي�ص الأه��داف الإ�ستراتيجية التي تحظى في ه��ذه المرحلة بدعم
وا�سع في �أو�ساط ال�شعب الفل�سطيني ومكونات حركته الوطنية على اختالف برامجها الفكرية
وال�سيا�سي��ة ،في ع��دد من الأهداف بعي��دة المدى ،التي يمك��ن ت�صنيف بع�ضه��ا �أي�ض ًا �ضمن
الأهداف الآنية المطروحة على �أجندة الن�ضال الفل�سطيني اليومي ،وذلك على النحو الآتي:
•تقري��ر الم�صير لل�شع��ب الفل�سطيني كحق جماعي للفل�سطينيي��ن �أينما كانوا ،بما ي�شمل
�إمكاني��ة �إقامة دول��ة م�ستقلة بعد �إنه��اء االحت�لال الإ�سرائيلي للأرا�ض��ي المحتلة العام
.1967
•هزيمة الم�شروع ال�صهيوني الكولونيال��ي اال�ستيطاني العن�صري وتفكيكه ،وهو هدف
يفتح الأفق �أمام الخيارات الإ�ستراتيجية الأخرى ،بما ي�شمل الدولة الواحدة.
•ع��ودة الالجئين �إلى الديار التي هجروا منها ،بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون
الدولي ،التي ت�ضمن العودة والتعوي�ض ،ورف�ض الدعوات التي تتعامل مع العودة ب�صفتها
حق ًا غير قابل للتنفيذ.
•تحقي��ق الم�ساواة لأبناء ال�شع��ب الفل�سطيني في داخل �أرا�ض��ي  ،48و�ضمان حقوقهم
الفردي��ة والجماعي��ة وفق �أ�شكال الن�ض��ال الأكثر مالءمة لظروفه��م و�أولوياتهم ،تحت
�سقف م�شروع وطن��ي جمعي لل�شعب الفل�سطيني ،و�ضمان م�شاركتهم في �صنع القرار
الوطني وفق �آليات تمثيلية منا�سبة.
•الدف��اع عن المكت�سبات الوطنية والحقوق الجماعية والفردية للفل�سطينيين في مختلف
تجمعاتهم في �أرا�ضي  48و 67وبلدان ال�شتات ،والدفاع عن م�صالح وحقوق الالجئين
والنازحي��ن ،وتوفي��ر الحماية لهم ،وبخا�صة ف��ي البلدان التي ت�شه��د نزاعات داخلية،
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وذل��ك تحت �سقف الحق��وق التاريخية الم�شتركة ووحدة القي��ادة والتمثيل والبرنامج
الوطن��ي ،وبما يراعي خ�صو�صيات كل تجمع وبرنامج كفاحه اليومي من حيث العالقة
بين الوطني والديمقراطي واالقت�صادي واالجتماعي ،ومقومات تعزيز ال�صمود ،والحد
من مظاهر التجزئة والتفكك.
•رفع الح�صار عن قطاع غزة ،والت�صدي لمخططات ف�صله عن باقي الوطن.
ف��ي هذا ال�صدد ،تجدر الإ�شارة �إلى ما ت�ضمنه التقرير الثالث لمجموعة التفكير الإ�ستراتيجي
الفل�سطين��ي� ،إذ �أو�ض��ح �أن الهدف الإ�ستراتيج��ي الأول �أعاله يحظ��ى ب�إجماع وطني على
ح��ق تقري��ر الم�صي��ر ،لكنه ينط��وي على تباين ف��ي تعريف ح��ق تقرير الم�صي��ر ،من حيث
ال�سيناريوه��ات الت��ي يمكن �أن تتحقق في �ضوء ديناميكيات ال�ص��راع �ضد النظام ال�صهيوني
اال�ستعماري اال�ستيطاني العن�صري ،واالن�سداد في �أفق الت�سوية التفاو�ضية القائمة على �أ�سا�س
ما ي�سمى «حل الدولتين».
وف��ي تحليل �أين يق��ف الفل�سطينيون اليوم في �ض��وء هذه ال�سيناريوه��ات ،والخيارات التي
يمك��ن تبنيها ل�شق م�سار �إ�ستراتيجي جديد ،يت�ضح �أن الفل�سطينيين باتوا �أكثر بعداً عن تحقيق
�سيناريو التحرر الوطني عبر ممار�سة حق تقرير الم�صير بما ي�شمل تحقيق اال�ستقالل في دولة
ذات �سي��ادة على الأرا�ضي المحتلة العام  ،67وعا�صمتها القد�س ،وحل ق�ضية الالجئين وفق
ق��رارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ،ويجدون �أنف�سهم الآن عالقين في الدائرة المغلقة
ل�سيناري��و عدم تحقيق التحرر الوطني �أو ممار�سة حق تقرير الم�صير ،وهو �سيناريو قد يتطور
باتجاه واحد �أو �أكثر من ال�سيناريوهات التالية :ا�ستمرار الو�ضع الراهن ،اتفاق نهائي ينتق�ص
م��ن الحقوق الفل�سطينية ،دولة فل�سطينية �ضمن ح��دود م�ؤقتة ،انهيار المفاو�ضات ومجابهة
�سيا�سي��ة وميدانية ،خطوات �إ�سرائيلي��ة �أحادية الجانب قائمة على الف�ص��ل الق�سري وال�ضم.
ومن الناحية العملية ،تقوم �إ�سرائيل ،بدعم �أميركي ،بالتفاو�ض تحت �سقف ال�سيناريو الثاني،
وفق بع�ض احتماالته الأكثر تف�ضي ً
ال لها ،التي تعني حرمان الفل�سطينيين من حقهم في التحرر
الوطني وتقرير الم�صير.
ومع ذلك ،ف�إن ت�ضمين الهدف/ال�سيناريو الأول الخا�ص بممار�سة تقرير الم�صير ،بما ي�شمل
�إمكانية �إقامة دولة م�ستقلة على �أ�سا�س حدود ما قبل العام  1967وعا�صمتها القد�س ،ب�صرف
النظ��ر عن م��دى واقعيته في ظل معطيات الو�ضع القائم وم�ست��وى تقدم م�شروع اال�ستيطان
والتهوي��د عل��ى الأر���ض� ،إنما ينطلق م��ن كونه ال ي��زال «ال�سيناريو الممكن» ل��دى القيادة
الفل�سطيني��ة وفق برنامج منظمة التحرير الفل�سطيني��ة ،وي�ؤيده قطاع من ال�شعب الفل�سطيني،
وكذلك في �أو�ساط المجتمع الدولي ،ف� ً
ضال عن قرارات الأمم المتحدة الداعمة له ،و�آخرها
قرار الجمعية العامة برفع مكانة فل�سطين �إلى دولة ب�صفة مراقب.
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وفي �ضوء ذلك ،ثمة من يرى �أن ا�ستمرار التم�سك بهذا ال�سيناريو ،حتى و�إن و�صل �إلى طريق
م�سدود ،من �ش�أنه �أن يوفر للفل�سطينيين ورقة قوة في ن�ضالهم اليومي و�إ�ستراتيجيات حراكهم
الدبلوما�س��ي والقانون��ي والأخالق��ي ،تمكن م��ن اعترا�ض م�ش��روع «�إ�سرائي��ل الكبرى»،
و�إحب��اط ال�سيناريوهات المف�ضل��ة لإ�سرائيل ،وو�ضع المجتمع الدول��ي �أمام وجوب تحمل
م�س�ؤولياته �إزاء �إنهاء االحتالل واال�ستيطان ،وبخا�صة في حالة التخلي عن �إطار المفاو�ضات
الثنائية برعاية �أميركية انفرادية ،ل�صالح تبني مقاربة جديدة تقوم على �أ�سا�س عقد م�ؤتمر دولي
ب�إ�شراف الأمم المتحدة ،وب�صالحيات كاملة تنطلق من القانون الدولي لتطبيق قرارات الأمم
المتحدة ذات ال�صلة ،ولي�س �إعادة التفاو�ض ب�ش�أنها.
من جه��ة �أخرى ،تُظهر �آراء العديد من ال�سيا�سيين والمفكرين الفل�سطينيين وقطاع وا�سع من
الر�أي العام ،وكذلك مجموعة التفكير الإ�ستراتيجي الفل�سطيني ،وجود ميل �إلى الر�أي القائل
�إن ال�سيا�س��ة الإ�سرائيلية ق��د تجاوزت بالفعل النقطة التي كان يمك��ن عندها تحقيق �سيناريو
«حل الدولتين» ،وباتت تفر�ض تح��ول التفكير الإ�ستراتيجي الفل�سطيني نحو �إعادة تعريف
م�ضم��ون حق تقرير الم�صير لل�شع��ب الفل�سطيني �أينما وجد داخل وطنه وخارجه ،بعيداً عن
«فكرة الدول��ة» في ال�ضفة والقط��اع ،والتركيز على تبني �إ�ستراتيجي��ة للتحرر الوطني ّ
تركز
عل��ى التم�سك بخطاب الحقوق التاريخية والطبيعية لل�شعب الفل�سطيني ،وعدم �شرعية نظام
اال�ستعمار واال�ستيطان والتمييز العن�صري ،والكفاح في �سبيل تحقيق �أحد �سيناريوهين :دولة
ثنائي��ة القومية� ،أو دولة ديمقراطي��ة واحدة لجميع مواطنيها ،على قاع��دة هزيمة هذا النظام
وتفكيكه ،ولي�س التعاي�ش �أو الت�صالح معه.
�إن م��ا يدع��م تطوير التفكي��ر الإ�ستراتيج��ي الفل�سطيني باتج��اه �صياغ��ة �إ�ستراتيجية جديدة
للم�شروع الوطني التحرري تقوم على �أ�سا�س هذا الهدف الإ�ستراتيجي ،حقيقة تجاوز الواقع
القائ��م بفعل الم�شروع ال�صهيون��ي اال�ستعماري اال�ستيطاني ل�سيناري��و «حل الدولتين» ،في
�ض��وء وجود �أكث��ر من � 700ألف م�ستوطن ف��ي الأرا�ضي المحتلة منذ الع��ام  ،67في �سياق
خط��ط مت�سارعة لرفع العدد �إلى �أكثر من مليون م�ستوطن في ال�ضفة الغربية ،حتى نهاية العام
 ،2015وهيمن��ة �أيديولوجي��ا «�إ�سرائيل الكب��رى» و«الدولة اليهودية» عل��ى �إ�ستراتيجيات
التي��ار المركزي الحاكم في �إ�سرائيل ،والت�صعيد في تعميم وقوننة نظام التمييز العن�صري وفق
�آلي��ات �سيطرة وتحكم تالئم �أو�ضاع وخ�صائ�ص مختلف التجمعات الفل�سطينية في المعازل
والبانتو�ستانات الجاري تر�سيمها في �أرا�ضي  48و 67على حد �سواء ،ف�ض ً
ال عن عدم وجود
رواف��ع يمكن �أن تعزز فر�ص �إحياء و�إنقاذ «حل الدولتين» ،ب��دءاً بالموقف الأميركي الداعم
لإ�سرائي��ل ،وتقاع�س المجتمع الدولي عن تحمل م�س�ؤوليات��ه ،مروراً بالأو�ضاع العربية غير
المواتية ،ولي�س انتهاء بحالة ال�ضعف واالنق�سام على الم�ستوى الفل�سطيني.
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وعل��ى الرغم من هذا التباين في ط��رح المبررات ال�ستمرار تبني خيار «ح��ل الدولتين»� ،أو
التح��ول نحو تبني خيارات �أخرى كالدولة الواحدة ،ف�إنه ال يبدو �أن �أي ًا من هذين الخيارين،
ف��ي متناول اليد ،في المدى المنظور ،ما يعن��ي عدم �إ�ضاعة الجهد الوطني في افتعال معارك
وهمي��ة بي��ن ال�سيناريوهات المتداولة ف��ي هذه المرحلة ،ولك��ن مع �ضرورة �إث��ارة النقا�ش
الوطن��ي حول الأفق الإ�ستراتيجي الجديد �ضمن �إطار ال�ص��راع �ضد الم�شروع اال�ستعماري
اال�ستيطاني.

�إعادة ت�شكيل التوجه الإ�ستراتيجي
وح�سب التقري��ر الثالث لمجموعة التفكير الإ�ستراتيجي ،ف���إن المهمة الإ�ستراتيجية الأولى
بالن�سبة للفل�سطينيين هي العمل ،وب�شكل مف�صل ،على �إعادة ت�شكيل التوجه نحو �إ�ستراتيجية
فل�سطيني��ة جدي��دة ،مت�ضمن�� ًا الم�سار الإ�ستراتيج��ي المف�ضل ،ومجموعة كامل��ة من و�سائل
التنفي��ذ ،ت�ستن��د �إلى ا�ستب��دال العر�ض الفل�سطيني المط��روح منذ الع��ام  1988ب�إ�ستراتيجية
جديدة ،لي�س لفظي ًا فح�سب ،بل واقعي �أي�ض ًا.
ويفر���ض مث��ل هذا التحول في الم�س��ار الإ�ستراتيجي البحث في معادل��ة دقيقة ال تخلط بين
الممك��ن والمرغوب ،وتنطل��ق من الأمر الواقع باتج��اه تغييره للو�صول �إل��ى نقطة التحول
المرج��وة ،على �أ�سا�س ح�سابات دقيقة للم�صالح وموازين الق��وى ،والبناء على المكت�سبات
الفل�سطينية في كل مرحلة.
�إذ ال يمك��ن االنتقال من �إطار الت�سوي��ة التفاو�ضية على �أ�سا�س مبد�أ «حل الدولتين» �إلى خيار
�إ�ستراتيج��ي �آخر دفع��ة واحدة ،ودون �أخ��ذ خ�صائ�ص الواقع القائم و�سمات��ه بعين االعتبار،
وبخا�صة �أنه ترتبت على العقدين الما�ضيين منذ بدء م�سار «�أو�سلو» �أو�ضاع �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعي��ة وقانونية ،ونمت م�صال��ح مرتبطة بها ،كما �أن االختالل في ميزان القوى ل�صالح
االحت�لال من جهة ،وت�شكل بنى وم�صالح مرتبطة بحالة االنق�سام الداخلي من جهة �أخرى،
والمتغي��رات ف��ي البيئة المحيطة �إقليمي�� ًا ودولي ًا من جهة ثالثة ،تجعل مث��ل هذا االنتقال مرة
واحدة �صعب ًا جداً ،و�إذا تم �سيكون بمثابة قفزة انتحارية نحو المجهول.
لذل��ك ،ال بد من المرور في مرحلة/مراحل تدريجي��ة تتداخل فيها بع�ض المهمات وو�سائل
العم��ل �ضمن الإ�ستراتيجي��ة القائمة حالي ًا من جهة ،ومهمات وو�سائ��ل العمل التي تقت�ضيها
المتطلب��ات والخيارات الجديدة باتجاه الو�صول �إلى نقطة التحول في الم�سار الإ�ستراتيجي
من جهة �أخرى ،لكنها تتكامل في االنتقال من هدف �إلى �آخر وفق خ�صائ�ص و�شروط الو�ضع
القائم من �أجل تغييره ولي�س الت�سليم به.
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ثمة �ضرورة لإثارة النقا�ش حول الخيارات الإ�ستراتيجية الرئي�سة المتوفرة للفل�سطينيين �ضمن
�إ�ستراتيجيات تغيير تدريجي لبناء عنا�صر القوة على المدى المتو�سط ،و�إف�شال ال�سيناريوهات
الإ�سرائيلي��ة ،بم��ا ي�ؤ�س���س لالنتقال �إلى م�سار م��ن التحول الإ�ستراتيجي نح��و �إعادة تعريف
الم�ش��روع الوطن��ي ،و�ص��وغ �إ�ستراتيجيات جدي��دة وفعالة �ضمن �إطار ال�ص��راع �ضد نظام
ال�سيطرة اال�ستعماري اال�ستيطاني العن�صري ،على خلفية ف�شل �إطار الت�سوية القائم على «حل
الدولتي��ن» ،وخيار المفاو�ضات الثنائي��ة ،في تحقيق برنامج الدول��ة الم�ستقلة ذات ال�سيادة
الكامل��ة على الأرا�ضي المحتلة منذ حزي��ران  ،67وعا�صمتها القد�س ،وعودة الالجئين �إلى
الديار التي هجروا منها.

متطلبات م�سار التحول الإ�ستراتيجي
ت�شم��ل �إعادة ت�شكي��ل التوجه الفل�سطين��ي الإ�ستراتيج��ي الأ�سا�سي تب ّني عدد م��ن المتطلبات
والخيارات الإ�ستراتيجية ذات الأهداف والأبعاد وو�سائل التنفيذ ومترابطة الت�أثير ،التي وردت
ب�ش��كل مف�صل في تقرير مجموعة التفكير الإ�ستراتيجي ،بما يعزز موا�صلة الكفاح الفل�سطيني
وتطويره على قاعدة عدم وجود حل وطني مقبول في المدى المنظور ،وفي مقدمتها:
�أوالً� .إع��ادة بناء التمثي��ل الوطني عبر ا�ستعادة وح��دة الكيان الم�ؤ�س�سات��ي التمثيلي ،والبرنامج
الوطن��ي الم�شت��رك ،والقي��ادة الوطنية في �إط��ار منظمة التحري��ر الفل�سطينية ،وعل��ى �أ�سا�س
م�ش��روع تحرري ،وبلورة ميثاق وطني جام��ع� ،أو التوافق على مرتكزات الم�صلحة الوطنية
العلي��ا و�أ�س�س ال�شراكة ال�سيا�سية .ويعني ذلك �إنهاء االنق�س��ام وا�ستعادة الوحدة الوطنية عبر
�إع��ادة بن��اء م�ؤ�س�سات منظم��ة التحرير ب�شكل ي�أخذ بعي��ن االعتبار المتغي��رات والتطورات
والخب��رات المتراكم��ة ،والخ�صائ�ص التي تمي��ز التجمعات الفل�سطيني��ة المختلفة ،بما فيها
برامجها و�أولوياتها وم�صالحها ،ولكن بالتركيز على عوامل الوحدة التي تجمع الفل�سطينيين
�أينما كانوا تحت �سقف م�شروع وطني جمعي.
ثاني��اً .الخ��روج من م�س��ار �أو�س��لو ،عب��ر عملية متدرج��ة ت�شتمل عل��ى مجموع��ة مترابطة من
الخطوات والإجراءات الت��ي تنفذ ب�شكل ت�صاعدي وتدريجي ،بما في ذلك �إعادة النظر في
�ش��كل ال�سلطة الفل�سطينية ودورها ووظائفه��ا والتزاماتها ،وكذلك اال�ستعداد ل�سيناريوهات
�أخرى قد تفر�ضها بيئة ال�صراع ،مثل حل ال�سلطة �أو انهيارها.
ثالثاً .تعزيز وتو�سيع المقاومة الوطنية ال�شاملة لالحتالل والعن�صرية� ،إلى جانب المقاطعة ومناه�ضة
التطبي��ع ،انطالق ًا من حقيقة �أن المقاومة ب�أ�شكاله��ا كافة ،بما فيها الكفاح الم�سلح ،حق من
الواج��ب عل��ى الفل�سطينيين ممار�ست��ه� ،ضمن �إ�ستراتيجي��ة توافقية حول �أ�ش��كال و�أ�ساليب
المقاومة المالئمة لكل من التجمعات الفل�سطينية في الوطن وال�شتات.
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رابع��اً .وقف و�إنهاء الخي��ار التفاو�ضي الذي بد أ� في م�ؤتمر مدريد الع��ام  ،1991بما يعزز �إعادة
ت�شكي��ل الم�سار الإ�ستراتيجي �ضمن �إطار ال�صراع �ض��د الم�شروع اال�ستعماري اال�ستيطاني
العن�ص��ري ،وباال�ستناد �إلى ا�ستبدال عر�ض الع��ام  1988ب�إ�ستراتيجية فعالة جديدة لموا�صلة
الن�ض��ال عندما ال يك��ون هناك حل وطني مقب��ول .وفي هذا ال�سي��اق ،يمكن تبني خطاب
موج��ه للمجتم��ع الدولي ينطل��ق من رفع مكانة فل�سطي��ن �إلى دولة ب�صف��ة مراقب في الأمم
المتح��دة ،ال تزال جمي��ع �أرا�ضيها ومواردها تخ�ضع ل�سيطرة االحت�لال منذ العام  ،67و�أن
يطالبوا ب�إجراء مفاو�ضات �شاملة متعددة الأطراف في �إطار م�ؤتمر دولي كامل ال�صالحيات،
مرجعيته وهدفه تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
خام�س��اً .البن��اء على رفع مكان��ة فل�سطين في الأم��م المتحدة �إل��ى دولة ب�صفة مراق��ب ،عبر اعتماد
�إ�ستراتيجية ت�شتم��ل على �سيناريوهات مترابطة ومتدحرجة تبع�� ًا لم�ستوى تطور ال�صراع،
وم�ستوى الجاهزية الفل�سطينية ،والعوامل الإقليمية والدولية ذات العالقة ،وتبد أ� باالن�ضمام
جزئي�� ًا لمجموع��ة من المعاه��دات واالتفاقات وال��وكاالت الأممية ،ومن ث��م االن�ضمام
ال�شامل لهذه المعاهدات والوكاالت ،و�صو ً
ال �إلى التحول باتجاه تبني �إ�ستراتيجية مناه�ضة
ل�سيا�س��ة الف�ص��ل العن�ص��ري ان�سجام ًا مع التحول نح��و الإ�ستراتيجية الجدي��دة للم�شروع
الوطني التحرري.
�ساد�ساً .توظيف المتغيرات العربية ال�ستعادة مكانة الق�ضية الفل�سطينية ،وتوفير العمق العربي الداعم
�سيا�سي�� ًا ومعنوي ًا ومادي�� ًا ل�صمود ال�شعب الفل�سطيني ،ولإ�ستراتيجي��ات الكفاح الوطني �ضد
االحتالل والعن�صرية ،انطالق ًا من مب��ادئ الحفاظ على ا�ستقاللية القرار الوطني الفل�سطيني،
دون �إلغ��اء �أو �إ�ضعاف البعد العربي والتحرري والإن�ساني للق�ضية الفل�سطينية ،وعدم التدخل
في ال�ش�ؤون الداخلي��ة للبلدان العربية ،ورف�ض تدخلها في ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،وعلى �أ�سا�س
احترام �إرادة وخيارات وم�صالح ال�شعوب العربية في التحرر واال�ستقالل والعدالة االجتماعية
والديمقراطي��ة ،وتحييد تجمعات الالجئي��ن الفل�سطينيين في البل��دان التي ت�شهد �صراعات
داخلية ،وتوفير الحماية لهم.
�سابعاً .مواجهة خطاب «الدول��ة اليهودية» والت�أثير على الر�أي العام الإ�سرائيلي ،واال�ستفادة من دور
الق��وى والأ�صوات المت�ضامنة مع حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،على قاعدة التم�سك بخطاب
الحق��وق التاريخي��ة وبجوه��ر القيم الإن�ساني��ة في ال�صراع �ض��د نظام ال�سيط��رة ال�صهيوني
اال�ستعم��اري االحتاللي العن�صري ،وبما يخ��دم مواجهة الإ�ستراتيجي��ة الإ�سرائيلية و�إف�شال
�أهدافها ،وقطع الطريق على ا�ستخدام الت�أثير في الر�أي العام في �أو�ساط اليهود داخل �إ�سرائيل
وخارجه��ا غط��اء للتطبيع ،و�إ�ضع��اف حملة المقاطع��ة ال�سيا�سية واالقت�صادي��ة والأكاديمية
والثقافي��ة لدولة االحت�لال العن�صرية� .إن المدخ��ل الأ�سا�سي في هذا ال�سي��اق ،هو مواجهة
- 74 -

خط��اب «الدول��ة اليهودي��ة» ،باالنتقال م��ن خطاب «بن��اء الدولة على ح��دود العام ،»67
و«�صن��ع ال�سالم بي��ن طرفين متكافئين»� ،إلى خطاب الحق��وق التاريخية وجوهره الإن�ساني
الع��ادل الذي يوحد ال�شعب والأر�ض والق�ضية ،ال�سيما ف��ي �ضوء ان�سداد الأفق �أمام الت�سوية
القائمة على مبد�أ «حل الدولتين».

خال�صة
ف��ي المح�صل��ة ،تُختتم ه��ذه الورقة م��ن حيث انطل��ق التقري��ر الأخير لمجموع��ة التفكير
الإ�ستراتيجي الفل�سطيني في بدايته:
يقت��رب الفل�سطيني��ون من اللحظة التي تقت�ضي تبن��ي �إ�ستراتيجية بديلة للو�صول �إل��ى نقطة التحول نحو
بلورة م�شروع وطني قائم على ا�ستعادة �إطار ال�صراع �ضد الم�شروع اال�ستعماري اال�ستيطاني االحتاللي
العن�ص��ري ،ال�سيم��ا في �ض��وء و�صول م�س��ار التفاو���ض الثنائي �إلى طري��ق م�سدودة بفع��ل ال�سيا�سات
الإ�سرائيلية.
�إن ان�سداد الأفق �أمام الإطار الحالي ك�سبيل لتحقيق الحد الأدنى من الحقوق الفل�سطينية،
يفر���ض على المجتمع الدولي تحمل م�س�ؤوليته في ال�ضغ��ط على �إ�سرائيل لتغيير �سيا�ساتها
الت��ي قادت �إل��ى هذه النتيجة .وم��ن �ش�أن ا�ستم��رار الإخفاق في ا�ستنف��اد فر�ص الت�سوية
عل��ى �أ�سا���س «حل الدولتي��ن»� ،أن يدفع باتجاه التح��ول من منظومة �إط��ار «ال�صراع بين
حركتين قوميتين» ،القائم على مبد�أ تق�سيم الوطن� ،إلى منظومة �إطار ال�صراع اال�ستعماري
اال�ستيطاني.
غي��ر �أن مثل هذا االنتقال الإ�ستراتيج��ي ال يتجاهل حقيقة ا�ستمرار تبني ال�سيا�سات الم�ستندة
�إلى �إطار «حل الدولتين» المعتمد منذ �سبعينيات القرن الما�ضي ،محلي ًا وعربي ًا ودولي ًا ،ف�ض ً
ال
عن القيود الثقيلة لم�سار �أو�سلو ،الأمر الذي يتطلب تبني �إ�ستراتيجية لتج�سير الفجوة القائمة
بي��ن قيود اللحظة الراهنة وميزان القوى ال�سائد ومتطلبات �إعادة فتح الأفق الإ�ستراتيجي �أمام
الخيارات البديلة.
�إن ا�ستم��رار الجه��ود ال�ستنف��اد فر�ص «ح��ل الدولتين» عل��ى الرغم من تزاي��د �صعوبة
تحقيقه ،ال يغفل �ضرورة فتح الخيارات الإ�ستراتيجية الأخرى ،وفي مقدمتها العمل على
�إعادة تعريف الم�ش��روع الوطني الفل�سطيني الجماعي ،وبل��ورة �إ�ستراتيجية قادرة على
تحقي��ق الهدف الوطني الإ�ستراتيجي المتمثل ف��ي التحرر من نظام الحكم اال�ستعماري
اال�ستيطان��ي االحتاللي العن�صري ،و�إنهائه بما ي�شتمل عليه من امتيازات �سيا�سية جماعية
للم�ستعمِ رين.
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وي�ضم��ن ه��ذا الهدف ممار�س��ة حق تقرير الم�صي��ر ب�صفته حق�� ًا جمعي�� ًا للفل�سطينيين �أينما
وج��دوا ،دون �أن ينتق�ص منه ا�ستمرار �إ�سرائيل في �إغ�لاق الطريق �أمام تحقيق اال�ستقالل في
دولة فل�سطينية على الأرا�ضي المحتلة العام .67
كما �أن ا�ستمرار المراوحة �ضمن �إطار الت�سوية على �أ�سا�س «حل الدولتين» في مقابل م�شروع
�صهيوني ينطلق من �إطار ال�صراع اال�ستعماري اال�ستيطاني القائم على توظيف عالقات القوة
لإخ�ضاع الفل�سطينيين للقبول ب�شروط الم�شروع ال�صهيوني والإقرار ب�شرعيته عبر االعتراف
ب�إ�سرائي��ل كوط��ن قومي لل�شعب اليه��ودي� ،إنما ي�ضعف القدرة على بل��ورة م�شروع وطني
جماع��ي في مواجه��ة المنظومة ال�سيا�سي��ة الكولونيالية ،بل ويوفر مزيداً م��ن الفر�ص لتقدم
الم�شروع ال�صهيوني.
م��ن �ش�أن بلورة هذا الم�شروع الوطني على �أ�سا���س منظومة �إطار ال�صراع التحرري من نظام
الحكم اال�ستعماري اال�ستيطاني� ،أن ت�سهم في تحديد هدف الإ�ستراتيجية الفل�سطينية البديلة
باالنت�صار على الم�شروع ال�صهيوني ولي�س الت�صالح معه� ،أو �إ�سباغ ال�شرعية عليه� ،أو الو�صول
�إلى حل و�سط معه وفق �شروطه.
لك��ن مثل هذا التحول ف��ي المنظومة الفكري��ة الفل�سطينية لإطار ال�ص��راع (البراديغما) ،لن
يح��دث �إال عندما تقتنع القوى ال�سيا�سي��ة والنخب الفل�سطينية ،ومعه��ا قطاعات وا�سعة من
المجتم��ع الدول��ي ،ب�أن �إطار الت�سوية القائ��م على م�سار التفاو�ض الثنائ��ي و�صل �إلى نهايته.
وهي عملية لن تتم �إال ب�شكل تدريجي يلحظ �ضرورة توفير متطلبات االنتقال من النقطة التي
يقف فيها الفل�سطيني��ون الآن �إلى منظومة ال�صراع اال�ستعماري اال�ستيطاني العن�صري ،بتبني
�إ�ستراتيجية بديلة ّ
تركز على تج�سير الفجوة القائمة بين القيود الراهنة ومتطلبات التحرر منها
نح��و ف�ضاء �إ�ستراتيجي جديد .ومالمح ه��ذه الإ�ستراتيجية هي ما يركز عليه الم�ؤتمر الثالث
لمركز م�سارات.
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التعقيبات
كايد الغول:
هن��اك ظروف دولية وعربي��ة تفر�ض �س�ؤا ًال مهم ًا ارتكزت عليه الورق��ة ب�ش�أن كيفية االنتقال
م��ن النقطة التي نقف عليها �إلى النقطة التي نري��د الو�صول �إليها كفل�سطينيين .و�أرى �أن هذا
ال�س���ؤال يفر���ض بال�ضرورة االتفاق ابتداء عل��ى النقطة التي نريد الو�ص��ول �إليها .ومن دون
ذلك ،ي�صعب الحديث عن مرتكزات الم�شروع الوطني الموحد ،وعن �سيا�سات تمكننا من
مغ��ادرة النقطة التي نقف عليها ،والتي يبدو من النقا���ش �أنه لي�س هناك وعي موحد لطبيعتها
وحدوده��ا .وحتى ن�ص��ل التفاق حول النقطة الت��ي نريد الو�صول �إليه��ا ،علينا التحرر من
االرتهان للحظة الراهنة من ال�صراع مع العدو ،وعدم اال�ست�سالم �أو التراجع لمظاهر التفكك
التي �أ�صابت الم�شروع الوطني في محطات عديدة ،تمت فيها �إزاحة هدفه الإ�ستراتيجي.
وعلى قاعدة ذلك ،وانطالق ًا من وقائع التجربة المعا�صرة ،و�أخذاً بعين االعتبار ال�سيناريوهات
الت��ي ج��اءت بها الورقة ،ف�إنني �آم��ل �أن تكون النقطة التي نريد الو�ص��ول �إليها هي الخال�ص
الكامل من االحتالل ،وتحرير فل�سطين ،و�إقامة دولة فل�سطينية ديمقراطية ،تج�سيداً لم�شروع
وطني يعك�س �آمال الفل�سطينيين في جميع �أماكن تواجدهم ،وينتقل بعد ذلك لأ�شكال عديدة
للن�ضال ،يج�سده��ا برنامج محدد لمهمات التجمعات الفل�سطينية ودورها في هذه العملية،
انطالق�� ًا من خ�صائ�صها ،ما يعك�س الربط بين الأهداف العليا لل�شعب الفل�سطيني والأهداف
الخا�صة لهذه التجمعات.
من جان��ب �آخر ،حتى نغادر النقطة التي نقف عليها ،ي�صبح مطلوب ًا اعتماد �سيا�سة بديلة عما
هو قائم ،تعمل للو�صول �إلى النقطة الهدف ،ولي�س قطع الطريق عليها .وكلنا يعلم �أن ال�سيا�سة
المتبعة منذ مدري��د� -أو�سلو ،واعتماد المفاو�ضات خياراً وحيداً ،وفي توقيع االتفاقيات مع
الع��دو ،مو�ص��و ًال باالعتراف بحقه في الوج��ود� ،أعادت �صياغة الم�ش��روع الوطني ب�شكل
يتعاي���ش فيه مع الم�شروع ال�صهيوني النقي�ض ،حيث تم ح�صر �سقف الم�شروع الوطني بهذا
التعاي�ش ،وفي �إطار جغرافي ال يتعدى  %22من فل�سطين ،وتحويل ال�صراع ك�أنه بين دولتين،
ب��د ًال من �أن يكون �صراع ًا بين �شعب يخ�ضع لالحتالل واالحتالل نف�سه .وفي �سياق النقا�ش
حول الم�شروع الوطن��ي� ،أرى �ضرورة مناق�شة االنق�سام على الهوية ،بعد �أن تجلت �أ�شكال
جديدة في ال�ص��راع عليها ،فمع �صعود قوى الإ�سالم ال�سيا�سي في فل�سطين حتى قبل ت�شكل
ال�سلطة ،بد�أ �صراع بينها وبين منظمة التحرير الفل�سطينية وف�صائلها على الهوية ،وبات لأول
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مرة في تاريخ الن�ضال الفل�سطيني الذي لم يعرف في كل تجربته ال�سابقة انق�سام ًا على الهوية،
بروز �صراع بين هويتين :دينية �إ�سالمية ،وطنية فل�سطينية .ومن المهم نقا�ش ذلك.
وتعقيب ًا على بع�ض ما جاء في الورقة� ،أود الإ�شارة �إلى:
1.1ع��دم واقعية �شعار حق تقرير الم�صير في ظل المعطيات القائمة وم�ستوى تقدم م�شروع
اال�ستيط��ان والتهويد على الأر�ض .ومع ذلك� ،أدعو �إلى عدم التفريط بهذا الحق وغيره
م��ن الحقوق ال�سيا�سية المعترف بها دولي ًا ،وفي الوقت ذات��ه ،علينا البدء ب�إعداد �أنف�سنا
�ص��وب �إ�ستراتيجية تركز على التحرر الوطني ،وال تره��ن الن�ضال الفل�سطيني بالحقوق
المقرة وفق المجتمع الدولي ،وهذه النقطة ت�ستدعي نقا�ش ًا في ترتيبات التعامل مع الأمم
ّ
المتحدة ،بما يعزز وي�ساعد الإ�ستراتيجية التي �أ�شير �إليها في الورقة.
2.2ع��دم �إ�ضاعة الجهد في معارك وهمية� .أين ال�سيناريوهات المتداولة في هذه المرحلة؟
انطالق�� ًا من ك��ون � ٍّأي من الخيارين المطروحي��ن لي�س بمتناول الي��د ،و�أرى �أن تحديد
ال�سيناري��و ال��ذي يجب اعتماده� ،ض��رورة ال بد منها حتى تُبن��ى ال�سيا�سات وفق ذلك.
وعدم تحقيق �شعار الدولة الديمقراطية الواحدة ال يعني خط�أ هذا ال�سيناريو.
3.3عند الحديث عن خطاب الدولة اليهودية ومواجهة الر�أي العام الإ�سرائيلي ،علينا تجنب
الخطاب الديني فيما يتعلق بالحقوق حتى ال ننتقل �إلى المربع ذاته الذي تعتمده �إ�سرائيل
في تهويدها لل�صراع ،وفي تف�سيرها لآلياته.

خالد البط�ش:
ال�ص��راع مع العدو ال�صهيوني محك��وم بموازين القوى على الأر�ض م��ن جهة ،وقوة الحق
م��ن جهة �أخ��رى ،وما بينهما من و�سائ��ل و�إمكانيات و�أهداف ،يمك��ن لل�شعب المحتل �أن
يمار�سها من �أجل الو�صول �إلى حقه الم�شروع على �أر�ضه المباركة.
لذل��ك ،اليوم لي�س م��ن �صالحنا كفل�سطينيين �أن نتو�صل التفاق م��ع المحتل الإ�سرائيلي ب�أي
ثم��ن� ،أو نتو�صل �إلى اتف��اق يعطي هذا المحتل �شرعية �أو يعطيه �أر�ض ًا من فل�سطين ،لذا �أدعو
�إل��ى �إبقاء بوابة ال�صراع مفتوحة مع المحتل الإ�سرائيل��ي ،وعدم االعتراف ب�شرعيته على �أي
جزء من �أر�ض فل�سطين.
ل��م يعد ممكن ًا تطبيق ح��ل الدولتين ،لأن المحت��ل الإ�سرائيلي م�ستمر ف��ي و�ضع العراقيل
�أمامن��ا ،وبالتال��ي هل ه��ذا الحل عر�ض دول��ي علنيا �أم ه��و �إ�ستراتيجية وطني��ة؟ وهنا يبد�أ
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الخالف؛ الخالف على الم�شاريع ولي�س على الهوية ،على الم�شاريع ال�سيا�سية والم�شروع
ال��ذي قدم وتم��ت تجزئته .وحول الأه��داف التي وردت في ورقة الأ�ست��اذ خليل ،فهي
�أهداف موجودة ،لكن من المهم �أن ن�شرك فيها كل تجمعات �شعبنا في الداخل والخارج،
وبخا�ص��ة �أرا�ض��ي  ،48باعتبارهم مكون ًا �أ�سا�سي ًا من ال�شع��ب الفل�سطيني ،وجزءاً من حالة
الن�ضال �ضد المحتل.
وحالي��اً ،ما المتوقع حدوث��ه؟ �أنا �أعتقد �أن المحت��ل الإ�سرائيلي �سيق��وم بخطوات �أحادية
الجانب وال ينتظر طوي ً
ال ،ال نتائج عمليات �سيا�سية ،وال كذلك مو�ضوع ال�ضغوط الدولية،
لك��ن كل ذلك هروب من حقيقة مفادها �أن هذه الأر���ض لي�ست لهم� ،إنها ل�شعبنا ،بالتالي
ف���إن الطريق الوحي��د لوقف هذا التغول هو تفعيل خيار المقاوم��ة ،والمجابهة في الميدان
مع المحتل.
و�أم��ام الدعم الأميركي للمحتل الإ�سرائيلي ،ف�إنني �أدعو �إلى �إيجاد �إ�ستراتيجية وطنية وا�ضحة
تدع��و �إلى التم�سك بالحق��وق والخطاب الوطني الفل�سطيني لمواجه��ة حل الدولتين وهذا
التغول الإ�سرائيلي والأميركي.
بالتال��ي ،علين��ا �أن نتجاوز خطاب حل الدولتين ،و�أال نتعاط��ى معه مطلق ًا ،ويجب �أال يكون
مطلب الفل�سطينيين الوحيد ،ويجب �أن نطالب دائم ًا با�سترجاع كل فل�سطين ،ونطالب كما
تحدث��ت الورقة بالخطاب الوطني والخطاب الفل�سطين��ي ،و�أنا مع الأ�ستاذ خليل في تجاوز
هذا المبد�أ وو�ضع �أفكار جديدة.
وف��ي مقابل خطاب الدولة اليهودية ،يجب �أن يكون في المقابل خطاب فل�سطيني .وبر�أيي
�أن الخال�صة لورقة الأ�ستاذ خليل �شاهين هي الت�أكيد على ف�شل خيار حل الدولتين ،ووجوب
التخل���ص من اتف��اق �أو�سلو وتداعيات��ه والتزاماته� ،إ�ضاف��ة �إلى االتفاق على بن��اء �إ�ستراتيجية
جديدة على قاعدة ال�صراع مع الم�شروع ال�صهيوني ولي�س الو�صول لحل معه ،وهذا يتطلب
التو�ص��ل �إلى وحدة وطنية ،و�إنهاء مل��ف المفاو�ضات ،وعدم الر�ضا بالرعاية الأميركية لهذه
المفاو�ض��ات العبثية ،و�إعادة بناء المرجعي��ة الوطنية (م.ت.ف) ،واالهتم��ام بالبعد العربي
والإ�سالمي ،وتعزيز عالقاتنا مع بلدان الجوار ،وتحديداً م�صر ال�شقيقة ،وتعزيز �صمود النا�س
في �أر�ض فل�سطين.
وح��ول اختالف الهوية ،ف�إن الخطاب الديني لي�ست فيه م�شكلة ،بل الم�شكلة في الم�شاريع
الت��ي قدمت لفل�سطي��ن ،ويجب اختي��ار و�سائ��ل و�أدوات الئقة بخدمة الم�ش��روع الوطني
الفل�سطيني.
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جميل هالل:
كي��ف ن�شخ�ص الم�أزق الفل�سطيني الراهن؟ ه��ذا له عالقة ب�إ�ستراتيجيات و�أولويات وتحديد
اله��دف .وال�سم��ة الأبرز هي غي��اب الم�ؤ�س�سة الوطني��ة الجامعة ،بما يترت��ب عليه تحويل
ال�شع��ب الفل�سطين��ي �إلى تجمعات معزولة ع��ن بع�ضها ،فقدت الروابط الت��ي كانت ت�ؤمنها
(م.ت.ف) وم�ؤ�س�ساتها ،وبالتالي �أ�صبح كل تجمع يعي�ش في حالة انك�شاف ،وتحت �ضغط
وتدخالت القوى حيثما وجد.
ويترت��ب على غياب ه��ذه الم�ؤ�س�سة الجامعة� ،س��واء المنظمة �أو االتح��ادات �أو الحركات
االجتماعي��ة ،غي��اب قيادة وطنية موح��دة ،علم ًا �أن اللجن��ة التنفيذية ل��ـ(م.ت.ف) �أفرادها
يجر انتخابها ،وجرى
يمثل��ون �أنف�سهم فقط ،حيث ل��م ينتخبهم �أحد ،وهي منذ  15عام ًا لم ِ
في حينه اجتماع الختيارهم لم يكن في الأ�صل �شرعي ًا.
بالتال��ي ،يجب �إعادة منظم��ة التحرير ،ال على الأ�س�س الت��ي اقترحها �صائب عريقات ،بل
عل��ى �أ�س�س ديمقراطية جامعة ،بما فيها تمثيل �أرا�ضي  48وتمثيل ال�شتات ،وكذلك ال�ضفة
وغ��زة ،حتى نعيد م�شاركة كل التجمعات في تقرير الم�صير ،ال �أن ينفرد جزء على ح�ساب
الأجزاء الأخرى.
وال بد من �أن تكون �إحدى مهمات منظمة التحرير الجديدة التو�صل لميثاق �شرف ،يمنع �أي
تجمع يلج�أ لحل ي�ضر بم�صالح التجمعات الأخرى.
كيف ن�شخ�ص ال�سيا�سة الإ�سرائيلية؟ وهذا بات �سائداً في الخطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني .هي
دول��ة احتالل لل�ضفة والقطاع ،وبمجرد �أن تراها كذلك� ،أنت و�ضعت الهدف م�سبق ًا ،وهو
الخال�ص من االحتالل و�إقامة دولة على ال�ضفة وقطاع غزة.
�إذا �شخ�صن��ا �إ�سرائيل كدولة ا�ستيطاني��ة ا�ستعمارية عن�صرية تمار�س التطهير العرقي ،هذا يعني
�إعادة بناء (م.ت.ف) على �أ�سا�س �أنها حركة تحرر وطني ،والتركيز ي�صبح ال على بناء الدولة،
بل متابعة الن�ضال من �أجل الحقوق التاريخية والوطنية والطبيعية الثابتة.

- 80 -

نبيل �شعث:
ل��و نظرنا �إلى ورقة خليل �شاهي��ن فيما ي�سميه «متطلبات م�سار التح��ول الإ�ستراتيجي» ،فال
خ�لاف على ذلك �إطالق ًا؛ �س��واء قبلت ب�أن ي�ستمر العمل من �أجل دولتي��ن� ،أو الو�صول �إلى
دول��ة واحدة .الم�س�ألة تتعلق حقيقة بتوازن القوى .نحن نتعامل مع عدو �صعب جداً جداً.
فيق��ال لك -مث ً
ال� -أنت��م تفاو�ضون منذ  20عام�� ًا دون �إنتاج �شيء ،و�أي�ض�� ًا مار�سنا الكفاح
الم�سل��ح لــ 28عام�� ًا ولم ن�ستطع تحرير بالدنا ،لأن الق�ضية ف��ي غاية ال�صعوبة .نحن نواجه
ا�ستعم��ار ا�ستيطاني �إحالل��ي اقتالعي يحظى بدعم �إ�ستراتيجي كام��ل من الواليات المتحدة
�صاحبة القوة الأكبر في عالمنا الحالي.
وما يجري في ال�ضفة هو �صورة لما جرى العام  ،1948و�إ�سرائيل ال تفكر بحل الدولتين،
�أو تري��د دول��ة فل�سطينية ،ب��ل اال�ستيالء على �أكبر ق��در ممكن من الأر���ض الفل�سطينية،
وخل��ق الظ��روف التي ت�ؤدي �إلى ترحي��ل �أكبر عدد ممكن م��ن الفل�سطينيين �إلى خارج
بالدهم ،بالتالي نحن نتحدث عن �إنهاء االحتالل وعن حقوق طبيعية وتاريخية لل�شعب
الفل�سطيني.
�أعتق��د الآن �أن م�س�ألة حل الدولتين �أو الدولة الواحدة كمالية ،فنحن في مواجهة احتالل
ا�ستيطان��ي اقتالع��ي ،ودورنا �أن نجن��د كل ما �أمك��ن فل�سطيني ًا وعربي ًا ودولي�� ًا من �أجل
مقاومته.
ف��ي ال�سابق كان طرحنا عن الدولة الواحدة يعني تحرير كام��ل التراب الفل�سطيني ،والق�ضاء
عل��ى الكيان ال�صهيوني ،ومن ثم التوحد ف��ي دولة فل�سطينية واحدة ت�ضم اليهود والم�سلمين
والم�سيحيين جنب ًا �إلى جنب ،لكن ما هي الدولة الواحدة الآن؟ �أن نكون جزءاً تابع ًا لإ�سرائيل؟
حيث ال �إمكانية لتحرير فل�سطين كاملة ،و�إن�شاء دولة واحدة ،بالتالي ،هو في �صالح �إ�سرائيل
الدولة العن�صرية ،ولهذا ف�إن هذا الخيار غير مطروح الآن.
ف��ي المقابل ،ف�إن الخيار الآن هو ا�ستمرار الن�ضال ب��كل �أ�شكاله ،وكل الأ�شكال مذكورة،
و�أظ��ن �أننا متفقون عليها ،وما زالت �أمامنا فر�صة لتطوير الن�ضال ال�شعبي ب�أدوات و�أ�ساليب
�أكث��ر فاعلية ،و�أمامن��ا طريق طويل في تطوير المقاطعة الدولي��ة ال�شاملة للكيان الإ�سرائيلي
ال�صهيون��ي المحتل احتال ً
ال غير �شرعي لبالدنا .ومن خ�لال المقاطعة ال�شاملة لإ�سرائيل،
يدفعها الثمن لقاء ما تفعله في ال�شع��ب الفل�سطيني ،ومن هنا ت�أتي
يتوج��ب على العال��م �أن ّ
فك��رة التحول �إلى كف��اح على طريقة جن��وب �أفريقيا ،مع الأخذ بعي��ن االعتبار �أن ن�سب
ال�س��كان (الديمغرافي��ا) ف��ي جنوب �أفريقي��ا تختلف عما ه��ي لدينا .ولك��ن بالن�سبة لنا،
فالأولوي��ة تبقى �أن نحافظ على وجود �شعبنا ف��وق �أر�ضه ،وال ن�سمح بطرده منها ،ذلك �أن
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اال�ستعم��ار اال�ستيطاني لم ينجح ف��ي البقاء �إال عندما نجح عملي ًا ف��ي الق�ضاء على ال�شعب
ال��ذي �أراد �أن يح��ل محل��ه ،وبالتالي ف��ي جنوب �أفريقي��ا والجزائر وفل�سطي��ن ،لن ينجح
اال�ستعم��ار ما دام ال�شع��ب باقي ًا في �أر�ضه ،وما فكرة ال�سلط��ة الفل�سطينية ،واال�ستمرار في
المناورة والمفاو�ضات ،والذهاب �إل��ى الأمم المتحدة ،وال�سعي �إلى اعتراف دولي �أي�ضاً،
�إال من �أجل �إبقاء ال�شعب على �أر�ضه.
ف��ي النهاية ،يجب الأخذ بعي��ن االعتبار ما يحدث حولنا ،ال�سيما ف��ي م�س�ألة توازن القوى،
فال�شع��ب الفل�سطيني قادر على تثبيت وجوده عل��ى �أر�ضه فقط ،وغير قادر على دحر الدولة
ال�صهيوني��ة �إال ب�أمته العربية ،والآن الأم��ة العربية بكل دولها تعاني م�شكالت هائلة .و�أحب
التذكي��ر �أن الكف��اح الم�سل��ح ن�ش�أ في دول الج��وار ،ولم يكن ذلك ليتم ل��وال التح�ضيرات
لحرب  ،1973وكان لجمال عبد النا�صر دور كبير في هذا الأمر.
ختام ًا ،ال �ضرر من الحديث �إلى العالم عن �إيجاد بدائل عن المفاو�ضات ،فهذه المفاو�ضات
فا�شل��ة ،ويج��ب �أال تتك��رر ،و�إذا عدنا �إليها نع��ود لأنها �سبيل للحفاظ عل��ى وجود ال�شعب
الفل�سطيني ،وهي بمثابة تكتيك للمرحلة الواحدة ،ب�شرط �أن تكون مبنية على مرجعية دولية،
ويك��ون هناك �إطار دولي متع��دد ولي�س �أميركي ًا فقط ،و�أال نقابل الذه��اب �إلى المفاو�ضات
باالمتناع عن الحراك الدولي والمحلي.
ولكن� ،إلى �أن يحدث التغير في موازين القوى ،يجب �أن يكون هدفنا الرئي�سي الحفاظ على
ال�شعب الفل�سطيني على �أر�ض��ه ،والن�ضال من �أجل طرد االحتالل ومواجهة عن�صريته ،وهنا
نقترب من نظرية جنوب �أفريقيا في الن�ضال.

رائف زريق:
ف��ي الأدبي��ات ال�سيا�سية ،هناك حديث عن الأخالق المبنية عل��ى قناعات ،التي تحافظ على
الإن�سان بينه وبين �ضميره ،وهناك �أخالقيات مبنية على م�س�ؤوليات ،بمعنى �أن عليك االنتباه
لنتائ��ج �أعمال��ك في ال�سيا�س��ة ،ف�أنت تتحمل م�س�ؤوليته��ا ،وال تتبر�أ م��ن م�س�ؤوليتك بـ«هذا
علي �ضمي��ري» .في الع��ام  1948كان الأمر طبيعي ًا �أن يرف���ض الفل�سطينيون قرار
م��ا �أماله ّ
التق�سيم ،لكن ال تنتهي الأخالقيات في الوازع الأخالقي.
لك��ن هناك �شيئ ًا يعيد نف�سه في الأدبيات الفل�سطيني��ة ،وهو قلة الحديث عن موازين القوى،
ولربما كانت مطالبتنا طيلة  40عام ًا بحل الدولتين لي�س لأننا �أغبياء ،بل لأننا �ضعفاء ،فالعدو
ق��وي وحجم الم�ؤامرة كبير جداً .ربما يلزمنا �أن نغير الأدوات بدل تغيير الأهداف .دعونا
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نفتر���ض �أن الهدف ثابت (�إقامة دولة في ال�ضفة والقط��اع فقط على �سبيل المثال)� ،سيكون
التمحي�ص في الأدوات وموازين القوى �ضروري ًا.
الأدبي��ات الفل�سطيني��ة وال�سيا�س��ة الفل�سطينية بيمينها وي�ساره��ا تتعامل مع اليه��ود في فل�سطين
هوة بين الرطانة الفل�سفي��ة الأدبية وبين الممار�سة ال�سيا�سية،
كمجموع��ة قومية ،بما معناه توجد ّ
وهذا لي�س �صدفة ،لأن الم�شروع ال�صهيوني -ويجب فهمه باعتباره م�شروع ًا كولونيالي ًا ا�ستيطاني ًا
ا�ستعماري�� ًا بغ�ض النظر عن نوايا �أ�صحابه �إذا ما كانوا يفكرون �أنهم مالحقون و�ضحايا ويريدون
الع��ودة �إلى �أر�ض �صهي��ون بعد �ألفي عام -له طابع قومي ،وال يمك��ن فهم هذا الطابع دون فهم
الطابع اال�ستيطاني ،وفي الوقت ذاته ال يمكن اختزاله في الأخير .وفي العام  1947كانت �أغلبية
دول العال��م ترى في قرار التق�سي��م �أنه يتعامل مع اليهود كمجموعة قومي��ة .وبالتالي ،ما �أهمية
ا�ستعادة المفهوم اال�ستيطاني اال�ستعماري في الحديث عن الم�شروع القومي؟ �إن هذه الم�شاريع
ت�أتي كلاّ نية ومطلقة ،وت�أتي ب�صفتها القانونية؛ بمعنى �أنها �إحاللية ،تريد تبديل الجغرافيا والتاريخ،
كما �أنها تو�سعية لأبعد مدى؛ بمعنى �أنها لم ت�شبع ،فالمو�ضوع لم يبلغ نهايته بعد ،والم�صيبة في
اتفاق �أو�سلو� ،أن الفل�سطينيين اعتقدوا �أن الم�شروع اال�ستعماري انتهى!
بالتال��ي ،ماذا يعني فهمنا لهذه النقط��ة (�أن االحتالل ا�ستيطاني ا�ستعماري ذو طابع قومي)؟
�أعتقد �أن الفل�سطينيي��ن �أ�ضاعوا فر�صة تاريخية ،وبالمنا�سبة ،كل واحد تكلم اليوم هنا تكلم
�ض��د الدول��ة اليهودية ،لكن ماذا يعن��ي ذلك؟! ال �ش��يء ،فالفر�صة ال�ضائعة �أنن��ا لم ن�ستطع
تجاوز �أو�سلو ،لأننا لم نتعامل مع فكرة االعتراف بالدولة اليهودية ،ورف�ض الدولة اليهودية
مقاب��ل الحديث عم��ا نقبله نتيجة الحوار والعملية الجراحية الت��ي ت�ستطيع �أن تف�صل بين ما
ي�ستطي��ع الفل�سطيني قبوله ،وما ي�ستطي��ع رف�ضه .رف�ض الجان��ب اال�ستعماري اال�ستيطاني
ال�صهيوني ،وا�ستنباط �شروط الم�صالحة التاريخية منه ،هو �شيء م�ؤلم فل�سطينياً ،حيث يعني
القب��ول بوجود قومي يهودي على �أر�ض فل�سطين .ولننتب��ه �أن هذا ال يعني بال�ضرورة قبول
الرواية ال�صهيونية ،وال يعني �أن لليهود تاريخ ًا في فل�سطين ،وال �أن لهم حقوق ًا تاريخية� ،إنما
يعن��ي �أنه منذ الآن ف�صاعداً ،نحن ن�صل معكم �إلى اتفاق ب�أننا ن�ستطيع التعاي�ش مع ًا فوق هذه
الأر�ض ،والآن دون ه��ذه العملية الجراحية ال معنى للحديث عن مقاومة ال�صهيونية ،لأنها
تعني �إحداث هذا ال�شرخ ما بين الم�شروع اال�ستيطاني وبين الوجود اليهودي.
والنق�ص في الورقة كان لي�س ماذا نريد �إنما «كيف؟» .ال�شعب الفل�سطيني م�شتت ،وال�س�ؤال
كيف نزيد من الم�صالح الم�شتركة بين تجمعاته على الم�صالح المختلفة؟ ما هي الديناميكية؟
وما هي الآليات؟
و�أخي��راً� ،أي تحليل �سيا�سي جي��د يبد�أ من الواقع ،ومن الواقع يت��م الدفع لإمكانيات �أبعد
و�إلى الأمام.
- 83 -

�سام بحور:
ف��ي �ضوء ما حدث بالأم�س في الأم��م المتحدة ،قررت �أن �أقدم مداخلتي باللغة الإنجليزية،
�أو ً
ال لأن لغتي العربية �ضعيفة ،وثانياً ،لأنني �أردت �أن �أجعل الجميع ي�شعرون بعدم االرتياح،
لأنن��ا و�إن كنا متجهين نح��و الأمم المتح��دة ،ف�إننا ال نمتل��ك الأدوات الالزمة لجعل هذا
التوجه م�ؤثراً.
عل��ي �أن �أ�شير �إلى �أنني من نت��اج المنفى الفل�سطيني ،و�أنا ق��ادم من الواليات
قب��ل �أن �أع ّلق،
ّ
المتح��دة ،و�أود �أن �أطرح مالحظة ب�صوت عالٍ  ،وهي �أننا جميع ًا نفكر كما لو �أن ق�ضية �أبناء
الب�لاد العادلة ال ب��د �أن تنت�صر ،ولكن في البالد التي ولدت فيه��ا ،وهي الواليات المتحدة،
هناك روايت��ان ،والرواية التي ال ن�سمعها هي �أنه يمكن للق�ضية العادلة �أن تخ�سر ،و�أعتقد �أننا
بحاجة �إلى �أخذ هذا باالعتبار ونحن نفكر �إ�ستراتيجي ًا.
�أود �أن �أب��د أ� بالتعلي��ق عل��ى ورق��ة خلي��ل :الم�ش��روع الوطن��ي الفل�سطين��ي :الأه��داف
الإ�ستراتيجي��ة ،ال�سيناريوهات التوجه��ات� .إن هذا العنوان يوحي ب���أن م�شروعنا الوطني
ه��و �شركة في �سوق البور�ص��ة ،و�أننا نحن الذين ن�شرف على توجه��ات ال�سوق ،لنرى �إن
كن��ا �سنقرر البيع �أو ال�شراء� .أعتق��د �أن هذه المقاربة لتحديد �أهدافن��ا الإ�ستراتيجية مقاربة
�إ�شكالي��ة� .إن ب�إمكانن��ا ر�ؤية نتائج عدم و�ضوح اله��دف الإ�ستراتيجي من خالل �أداء جيل
ال�شب��اب ،وما تبق��ى من �أحزابنا ال�سيا�سي��ة التقليدية :حل الدولة الواح��دة ،حل الدولتين،
ث�لاث دول ،ال دولة ،والمثال ال�صارخ على ذلك هو حمل��ة المقاطعة و�سحب اال�ستثمار
وفر�ض العقوبات ( ،)BDSالتي تقوم بها م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،والتي تن�أى بنف�سها
ع��ن تحديد الهدف ال�سيا�سي النهائي لكل هذه الجه��ود ،و�إذا لم تكن هذه دعوة �صارخة
بم��ا يكفي لكي نتوقف عن مناق�شة الإ�ستراتيجيات ونب��د�أ في التو�صل �إليها ،ف�أنا ال �أعرف
ماذا يمكن �أن تكون!
لق��د �أ�صبحت جميع الآراء ب�ش�أن الدولة �أو الدولتين � ...إلخ ،مت�ساوية القيمة ،و�أنا �أعتقد �أننا
يج��ب �أن نتجاوز مرحلة الآراء �إلى مرحلة ال�سيا�سة الحقيقية .حقيقة الأمر �أن حركة التحرر
الوطن��ي الفل�سطيني��ة قد اتخ��ذت قرارها منذ زمن ،وقب��ل �أن تت�شرذم ،فبي��ن العامين 1948
و 1974عملن��ا في ظ��ل �إ�ستراتيجية دولة ديمقراطية علمانية واح��دة .وعندما �أعدنا تحديد
حقنا في تقرير الم�صير على �أ�سا�س حل الدولتين ،بعد تبنينا للقانون الدولي كمرجعية لعملنا،
ف�إنن��ي ال �أرى �أنن��ا نملك رفاهي��ة العودة للنقا�ش غي��ر الجدي لخي��ارات �إ�ستراتيجية خارج
الم�ؤ�س�سات التمثيلية الر�سمية.
تتح��دث الورقة عن الحاج��ة �إلى تغيير الإ�ستراتيجي��ة ،ولي�س �إلى �إ�صالحه��ا ،وهنا علينا �أن
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ن�س���أل :من هي الجهة التي �ستقوم بتغيير الإ�ستراتيجي��ة م�ؤ�س�ساتي ًا؟ فكل م�ؤ�س�ساتنا ال�سيا�سية
منتهي��ة ال�صالحية م��ن وجهة نظر جميع الذين يعترف��ون بنا كالعبين �سيا�سيي��ن .هذا �س�ؤال
جوه��ري �إذا كنا نبح��ث عن التغيير :من هي الجهات ال�سيا�سية الت��ي �ستبد�أ التغيير؟ و�إذا كنا
نتحدث عن الإ�صالح ،ف�إننا جميع ًا نتحمل الم�س�ؤولية ،ونمتلك القدرة على تحديد الم�سار.
الورقة ت�ض��ع عدداً من العالمات الإ�ستراتيجية الرئي�سية لحركتن��ا ،وت�ستخل�ص �أن نتيجة هذا
الم�سار التاريخي هي �أنه ال يوجد ميثاق وطني فل�سطيني يوحد الفل�سطينيين ،و�إذا كان الحال
كذلك ،ف���إن ال�س�ؤال هو لماذا ال تقوم الأحزاب الوطني��ة الفل�سطينية بو�ضع �شرعية ال�سيا�سة
الفل�سطيني��ة برمتها مو�ضع م�ساءلة ،بما في ذل��ك الأحزاب نف�سها ،وممثلي منظمة التحرير،
والمجل���س الوطني والمجل�س الت�شريع��ي؟ �أين التحدي ال�سيا�سي له��ذا الو�ضع الفو�ضوي؟
ف��ي حقيقة الأمر ،ف���إن غياب هذا التحدي ال�سيا�سي ي�شير �إلى انهي��ار �شامل للنظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني ،الذي يطرح ممثلوه �أنف�سهم في �أح�سن الأحوال في مقابالت تلفزيونية وخطب
نارية على من�صات الم�ؤتمرات ،ولي�س �أكثر من ذلك.
تط��رح الورقة ،ك�أه��داف ،ق�ضايا مثل وق��ف المفاو�ضات ،والتخلي ع��ن اتفاقيات �أو�سلو،
والدفاع عن المنج��زات الوطنية ال�سابقة ،ورفع الح�صار عن غزة ،وتقييم الدعوة لالعتراف
ب�إ�سرائي��ل كدول��ة يهودية وت�أثيرها على ال��ر�أي العام .بر�أيي� ،إن هذا خل��ط للأمور ،فالعديد
م��ن هذه الق�ضايا ه��ي تكتيكات و�أدوات يج��ب تركها للعمليات الإجرائي��ة ،وعدم ربطها
بالق�ضاي��ا الإ�ستراتيجي��ة .تروج الورقة لفك��رة �إنهاء اتفاقية �أو�سلو الت��ي جرت تحت رعاية
الواليات المتحدة ومنيت بالف�شل ،وتقترح م�ؤتمراً دولي ًا لإخراجنا من عنق الزجاجة .وهنا
علين��ا �أن ن�س���أل :لماذا نعتقد �أن م�ؤتم��راً دولي ًا كهذا �سوف يوفر مخرج�� ًا� ،آخذين باالعتبار
جميع القرارات الدولية التي لم تنفذ؟ �إن قانون حقوق الإن�سان الدولي معنا بالكامل ،ولكنه
يظ��ل رهينة لتوازن القوى الدولي ،وغياب الرغبة لدى قيادتنا في اال�ستخدام الهجومي لهذه
الأدوات.
�أود �أن �أنهي تعليقي على هذه الورقة بطرح عدد من الأ�سئلة التي �أعتقد �أنه يجب الإجابة عنها
قب��ل �أن نفكر ب�أي �أه��داف �إ�ستراتيجية .هناك م�س�ألتان ت�ش��كالن الأولوية في عالم ال�سيا�سة
الحقيقي��ة :الأولى ه��ي التمثيل� ،إلى متى �سن�سمح ب�أن يظل �ش�أنن��ا ال�سيا�سي يدار دون �شرعية
�سيا�سية؟ �أطرح هذا ال�س�ؤال لأن منطقتنا معروفة ب�أن �أنظمتها تعي�ش لعقود ،ويعترف بها دولي ًا
لعق��ود ،دون �أن تمتلك �شرعي��ة �سيا�سية .و�إذا كنا جادين في اتخ��اذ خطوات ملمو�سة نحو
تمثي��ل حقيقي ،فلماذا ال تقوم منظمة التحرير الفل�سطينية بتوجيه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بتكلي��ف لجنة االنتخابات المركزية لت�سجيل الفل�سطينيين ف��ي كل �أنحاء العالم ،فالكفاءات
التقنية موجودة بانتظار �أن ت�ستخدم.
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الم�س�ألة الثانية المتعلقة بال�سيا�سة الحقيقية هي ،كما �أعتقد ،ق�ضية الدولة مقابل حركة التحرر
الوطن��ي .فالآن ،وقد اعترفت بن��ا  138دولة ،وو�ضعتنا على طري��ق الو�صول للدولة ،فهل
نح��ن جاه��زون للعمل كدولة؟ �أطرح هذا ال�س�ؤال و�أنا �أعي تمام�� ًا �أن قيود االلتزام بالقوانين
والمعاه��دات واالتفاقي��ات الدولية ال تتنا�س��ب بال�ضرورة مع احتياجات ح��ركات التحرر
الوطن��ي .و�أخيراً ،على افترا�ض �أن الو�صول للدول��ة ال يزال هدف ًا �إ�ستراتيجي ًا ،فلماذا ن�سمح
ب���أن ت�ستخ��دم �أدوات الدولة الت��ي ح�صلنا عليها حديث�� ًا كورقة في المفاو�ض��ات؟ �إنه الأمر
الوحيد المتبقي لنا بعد التعبئة ال�شعبية ،وكالهما يجب �أن يقودا �إلى فعل �سيا�سي �أكثر ت�أثيراً،
و�أال ينظر �إليهما كبديل عن التقدم ال�سيا�سي.
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3
الجلسة الثالثة
واقع المفاوضات وآفاقها

رئي�س اجلل�سة �إ�سماعيل الزابري
ال�صاحلي� ،صائب عريقات
ب�سام ّ
امل���ت���ح���دث���ون �أحمد جميل عزمّ ،
ت�����ع�����ق�����ي�����ب �سميح حمودة ،حم�سن �أبو رم�ضان
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المفاوضات الفلسطينية – اإلسرائيلية
من حل «الدولتين» إلى «الشعب الواحد»
د� .أحمد جميل عزم

مقدمة
ل��م يعد الحديث في تفا�صيل المفاو�ضات الفل�سطيني��ة – الإ�سرائيلية ،وما الذي قبله ورف�ضه
الإ�سرائيليون �أو الفل�سطينيون حديث ًا من ِتج ًا ،وذلك لأ�سباب عدة؛ �أهمها الحلقة المفرغة التي
تدور فيه��ا المفاو�ضات .وهذه الحلقة المفرغة ت�شمل «المواق��ف» التفاو�ضية ،و«العملية
التفاو�ضية» ،وحتى «االحتفاالت التفاو�ضية».
ّ
مح��ل الخالف ،وهي عند
فعل��ى �صعي��د المواقف التفاو�ضية� ،أ�صب��ح معروف ًا ما هي النقاط
التطبي��ق العملي تك��ون كل النقاط تقريب ًا ،وفي الوقت ذاته ب��ات وا�ضح ًا للعالم ماهية معالم
الح��ل ،و�أنّ المطل��وب هو «تنفيذ الحل ولي���س التفاو�ض حوله» (((.وعل��ى �صعيد العملية
راع �أمريكي يرف�ض ومعه الطرف الإ�سرائيلي� ،أي
التفاو�ضية ،فقد باتت عملية عبثية ،قوامها ٍ
ط��رف ثالث �آخر ،ويعقد الراعي الأميركي ،لق��اءات تفاو�ضية �أو ات�صاالت ،وبعد كل جولة
ات�ص��االت ،ي�صبح اله��م الأول للعالم �أن يحدد ويوثق ما الذي قيل واق ُترح حق ًا ،فمنذ �أو�سلو
 ،1993وف��ي كام��ب ديفيد  2000ب�ش��كل خا�ص ،والآن مع جون كي��ري ،تتكرر الأ�سئلة
2

عبر عن هذا الموقف ع�ضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفل�سطينية� ،صائب عريقات ،كبير المفاو�ضين
ممن ّ
الفل�سطينيين ،انظر :عريقات« :ال حاجة لمزيد من المفاو�ضات» ،القد�س دوت كوم� 19 ،آذار (مار�س) :2014
http://www.alquds.com/news/article/view/id/494516
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ذاتها :هل كانت هناك اقتراحات محددة؟ لماذا لم يكن هناك توثيق؟ من الذي اقترح ماذا؟
م��ن الذي رف�ض؟ وبات �أي لقاء مع مفاو�ض �أو �سيا�س��ي فل�سطيني ،هدفه �أن يعرف النا�س ما
ال��ذي قيل وما الذي ل��م ُيقل ،ولم يعد غريب ًا للنا�س لو اكت�شفوا �أنّ المفاو�ض ربما ال �إجابات
عن��ده حق ًا دائم ًا ،ف���إرث العملية التفاو�ضية ،وكيفي��ة �إجرائها ،يجعالنه��م ال ي�ستغربون �إن
اكت�شف��وا �أ ّنه ال توجد جهة واحدة تفاو�ض �أو تتاب��ع كل قنوات التفاو�ض (التي ي�شكون �أنها
متعددة)� ،سوى قمة الهرم ال�سيا�سي ،الرئي�س الفل�سطيني.
مطلوب تك��رار «االحتفاالت التفاو�ضية» فع��ودة الرئي�س الفل�سطيني
و�أخي��راً �أ�صبح وك�أنه
ٌ
الراح��ل يا�س��ر عرفات ،من كام��ب ديفيد الع��ام  ،2000محمو ًال على الأعن��اق لأ ّنه رف�ض
«الأطروح��ات» التي ق ُّدم��ت له� ،أريد تكراره في �شهر �آذار (مار���س)  2014مرة �أخرى مع
عبا�س� ،إثر لقائه مع الرئي�س الأميركي باراك �أوباما في وا�شنطن،
الرئي���س الفل�سطيني محمود ّ
عل��ى اعتبار �أنّ الرف�ض الذي ت�صرف به بطولي ،ومطلب �شعبي ،دون النظر في �أنّ المطلوب
�أي�ض�� ًا حلول وبدائل ووقف نزي��ف اال�ستيطان ،ولي�س فقط الحفاظ عل��ى المواقف الراف�ضة
(((
للمزيد من التنازالت.
لق��د �آن الأوان للعودة للتفكير في كل �أطر العملية التفاو�ضية ومفاهيمها ،والواقع �أنّ التفكير
في هذه الأطر الجديدة ،والمطالبة بمراجعة المفاهيم والأ�س�س التي يقوم عليها كل «م�شروع
الت�سوية» ،قد بد�أت تُطور ،وهناك �أعمال بحثية �أو «تنظيرية» جادة في هذا ال�سياق (((.وهنا
علي �أنّ �أجدد �أنّ هذه الأعمال والتنظيرات ،ال تطل��ب �إلغاء م�شروع الت�سوية ،ولكنها
ربم��ا ّ
تطلب مراجعة �أ�س�سه وقواعده و�أدواته ومنطلقاته ،وربما تكون المراجعة المطلوبة جذرية،
(((
وتبني منظومة دبلوما�سية جديدة .وهذا ما �أ�سعى �إليه في هذه الورقة.
3

عبا�س «البع�ض يقول
في حديثه لل�شبيبة الفتحاوية (�شباب حركة فتح) في � 7آذار (مار�س)  ،2014قال الرئي�س محمود ّ
عن المفاو�ضات عبثية� ،أو م�ضيعة للوقت� ،أو يتهمنا �أننا قدمنا تنازالت ،و�أنا �أريد �أن �أقف دقيقة عند كلمة تنازالت� ،أنا
�أتحدى �أي �إن�سان يقول �إننا تنازلنا عن �شيء منذ  .»1988تفنيد الرئي�س عبا�س لعدم وجود تنازالت لم يت�ضمن تفنيداً
لمقوالت ت�ضييع الوقت الذي يك�سبه الجانب الإ�سرائيلي .لقراءة محتوى كلمة الرئي�س الفل�سطيني ،انظر :دنيا الوطن:

4

م��ن ه��ذه الأعمال مداخلة كميل من�صور ،نحو مفهوم تفاو�ضي فل�سطيني جدي��د ،موقع «لم ال؟»( ،ورقة في الندوة التي
نظمتها م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،في قبر�ص في  25و� 26شباط/فبراير  ،2011بعنوان« :فل�سطين :درو�س الما�ضي،
تحديات الحا�ضر� ،إ�ستراتيجيات الم�ستقبل»http://www.limala.ps/atemplate.php?id=172 :).
وهن��اك �أي�ضاً :نديم روحانا« .الم�شروع الوطني الفل�سطيني :نحو ا�ستع��ادة الإطار الكولونيالي اال�ستيطاني» ،مجلة
الدرا�سات الفل�سطينية ،مجلد  ،25عدد .97

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014504648/07/03/.html#ixzz2x6fSENIe

5

كنت قد قمت ب��ه بداي ًة في �سياق م�شروع مجموع��ة التفكير الفل�سطيني
تعتم��د ه��ذه الورقة على نح��و وا�سع على جهد ُ
ف��ي مركز «م�سارات» ،وتمت مناق�شة جزء من هذه الأفكار ف��ي حلقات نقا�شية عدة مع �سيا�سيين ر�سميين ،و�شعبيين ،ومع
جزئي ًا ،عن ح�صيلة نقا�شات ولقاءات متعددة.
تعبر ّ
�أكاديميين ونا�شطين وم�شتغلين في ال�ش�أن الفل�سطيني العام ،وبالتالي فهي ّ
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في هذه الورق��ة� ،س�أناق�ش� ،أو ًال ،تحليل الو�ضع الراهن للفل�سف��ات والآليات والقواعد التي
بات��ت تحكم عملية الت�سوية ال�سيا�سية ،وذلك من خالل ثالث��ة عناوين �أ�سا�سية؛ �أولها :كيف
�سيط��ر هاج���س �إقامة الدول��ة على العق��ل الفل�سطيني ،ليت�ض��ح �أو ًال �أنّ ه��ذه الدولة ال تحل
مجمل الم�ش��كالت الفل�سطينية ،ثم �إنّ تعثر تحقيق الدولة لزمن طويل على الرغم من تقديم
التن��ازالت الالزمة لذلك (�أي دف��ع ثمن الدولة مقدم ًا دون الح�ص��ول حتى على وعد بها)،
وتح��ول الحرك��ة الوطنية الفل�سطيني��ة من حركة «تحرر» �إل��ى حركة «دول��ة»� ،أديا �إلى �أن
يب��د�أ الإ�سرائيليون بطرح ت�صور جديد قوامه ال�سع��ي �إلى تج�سيد الر�ؤى الفل�سفية والتاريخية
للحرك��ة القومي��ة اليهودية – ال�صهيونية ،عب��ر مقولة «يهودية الدولة» .وف��ي العنوان الثاني
مناق�ش��ة للقواعد التي باتت تحكم العملي��ة التفاو�ضية وتطورت عبر ال�سنوات ،وفي العنوان
الثال��ث الم�شكالت التي تعتري البنى والمرجعي��ات التفاو�ضية الفل�سطينية ،وبعد هذا ،وفي
العنوان الرابع ،ت�أتي مناق�شة البدائل والمقترحات لم�ستقبل عملية الت�سوية.

 - 1من حركة «تحرير» �إلى حركة «دولة»
لق��د كان الإطار العام ال��ذي قامت عليه الت�سوية ال�سلمية هو مو�ض��وع حق الفل�سطينيين في
واقعي ًا ،تم قب��ول تق�سيم فل�سطين
دولته��م الح��رة الم�ستقلة ،وفي �سبي��ل جعل هذا اله��دف
ّ
بحدودها التاريخية ،والقب��ول بتجميد و�سائل ن�ضالية فل�سطينية ،وبخا�صة الكفاح الم�س ّلح.
ر�سمي ًا على هذه الت�سوي��ة .ووافقت قيادة حركة
وق��د وافقت منظمة التحرير الفل�سطيني��ة،
ّ
«حما�س» في لقاءات �صحافية على هذا الحل� ،أو �أبدت ا�ستعداداً لقبوله ،من خالل المطالبة
بالدول��ة في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،والتعهد بعدم ممار�سة �أي عنف في المطالبة بالباقي،
وط��رح م�س�أل��ة االعتراف ب�إ�سرائي��ل دول ًة بعد قيام الدول��ة الفل�سطينيةّ � (((.أم��ا �إ�سرائيل ،فلم
توافق حتى الآن على ت�سوية على هذا الأ�سا�س .بهذا المعنى ،ح�صلت �إ�سرائيل على اعتراف
الفل�سطينيي��ن بها وب�شرعيتها دون �أن تعترف بالمقابل ب���أي �شرعية للكيانية الفل�سطينية ،ولم
َ
عملي ًا بتعهد فل�سطيني (من منظمة التحرير الفل�سطينية) بعدم ممار�سة الكفاح
تح��ظ �إ�سرائيل ّ
الم�س ّلح ،بل بعدم ا�ستهدافها ب�أي �شكل من الأ�شكال ،بما في ذلك المقاطعة االقت�صادية.
6

ق��ال رئي���س المكتب ال�سيا�سي لحركة «حما�س» ،خالد م�شعل ،في لق��اء مع �شبكة «�سي �إن �إن» الأميركية�« ،أنا �أقبل
دولة على (حدود)  .»1967وعن مو�ضوع االعتراف ب�إ�سرائيل قال «�أنا �أريد دولتي .وبعد ت�أ�سي�س هذه الدولة ،تقرر
موقفها �إزاء �إ�سرائيل» .وعن مو�ضوع المقاومة والعنف بعد قيام الدولة الفل�سطينية قال «�أنا قائد «حما�س»� ،أخبرك،
م��ن خالل الـ «�س��ي �إن �إن»� ،إلى العالم �أجمع ،نحن م�ستع��دون الختيار طريقة �سلمية ،طريق��ة �سلمية حقاً ،دون دم
و�أ�سلح��ة ،طالما ح�صلنا على مطالبن��ا الفل�سطينية� .إنهاء االحتالل ودولة فل�سطينية ،و�إنهاء الجدار ،جميع الأهداف،
كل الأهداف الوطنية ،»...انظر:
CNN›S Amanpour, Israel-Hamas Cease Fire; Interview with Hamas Political
Leader Khaled Meshaal (transcripts), 21 November 2012. http://edition.cnn.
com/TRANSCRIPTS/1211/21/ampr.01.html (accessed 11 November 2013).
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جغرافي ًا
لق��د �أ ّدى التركيز على حل الدولتين� ،إلى قيام الفل�سطينيين ال ب�إعادة تعريف فل�سطين
ّ
ديموغرافي ًا ،و�إعادة تعريف «الخ�صم»
فح�سب ،بل و�إلى �إعادة تعريف ال�شع��ب الفل�سطيني
ّ
من خالل التمييز بينه وبين ممار�ساته االحتاللية.
جلية من خ�لال القبول ب�أن تكون
�إذا كان��ت �إع��ادة التعريف الجغرافي لفل�سطي��ن (الدولة) ّ
�أرا�ضي الدولة الفل�سطينية ه��ي الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة العام  ،1967ف�إنّ هذا ا�ستتبعه،
ب�شكل �أو ب�آخر ،عملية �إعادة تعريف الفل�سطينيين �أنف�سهم.
م��ا زال الجانب الفل�سطين��ي ي�ؤكد على �ضرورة حل ق�ضية الالجئي��ن ،ولم يعلن التخلي عن
حق العودة ،و�إنْ طرح فكرة الحل «المتفق عليه» ،ولكن في كل الأحوال ،ف�إنّ فكرة تمثيل
الفل�سطينيي��ن كل الفل�سطينيين� ،سقطت وت�سقط بموجب حل الدولتين .يفتر�ض هذا الحل،
ال تقا�س��م الأر�ض فح�سب ،بل يفتر�ض �أي�ض�� ًا �أنّ جزءاً من الفل�سطينيين �سي�صبحون من ناحية
الجن�سي��ة والتمثيل الم�ؤ�س�ساتي ،على الأقل� ،إ�سرائيليي��ن للأبد ،والمق�صود هنا الفل�سطينيون
في الأرا�ضي المحتلة العام .1948
قد يبدو غريب ًا تناول واقع المفاو�ضات من زاوية ه�ؤالء الفل�سطينيين ،الذين كانوا ال ُي َ
ذكرون
التو�صل �إلى حل .ولكن
�أبداً تقريب ًا ،ال باعتبارهم ق�ضية تفاو�ضية ،وال باعتبارهم من معيقات
ّ
االنطالق في تحليل واقع المفاو�ضات من خالل هذه النقطة تحديداً ،ي�أتي ل�سببين� ،أو ًال �أنهم
المث��ال الأف�ضل على عملية �إعادة تعريف الحركة الوطنية الفل�سطينية ،وثاني ًا لأن الإ�سرائيليين
ه��م من ُي ّ�ص��رون على َطرح قَ�ضيته��م ،الآن ،بطرح مقول��ة «يهودية الدول��ة» ،وبالتالي ف�إنّ
تجاهل الق�ضية ال يحلها.
�إنّ الحركة الوطنية ،من الناحية النظرية ،هي حركة �أفراد يعطونها والءهم بالمقام الأول على
�أ�سا���س �إثني �أو قوم��ي ،لتعبر عنهم ،وعن �أهداف و�أدوات عمل م�شتركة ،وتكون لهم قيادة،
ورموز واهتمام��ات وق�ضايا قومية ووطنية جامعة ،وت�سعى �إلى الح�صول على كيانية �سيا�سية
م�شترك��ة� ،أو �إلى الحفاظ عل��ى هذه الكيانية �إن كانت قد حققته��ا (((.وبهذا المعنى ،هناك
تالزم وتناغم بين المكون الب�شري للحركة الوطنية ،و ُبناها و�أهدافها ،وبرامجها ،و�سيحدث
اختالل �شديد �إذا لم تعد الحركة ال�سيا�سية تعبر عن مجموع الكتلة الب�شرية والوطنية.
لق��د تطور الحدي��ث عن م�شروع حل الدولتين من البرنامج المرحل��ي �إلى التق�سيم النهائي،
فعلي�� ًا نهاية
وكان متوقع�� ًا �أنّ ه��ذا الح��ل �سي�أت��ي ف��ي �أعقاب عملي��ة �سيا�سية �سريع��ة بد�أت ّ
7

لتعريفات الحركة الوطنية والقومية:
Michael Brown (ed.), Theories of War and Peace: An International Security
Reader (Cambridge, Mass. & London: MIT Press, 1998), p.258.
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متخي ً
ال
�سمي ًا َمط َلع الت�سعينيات ،ف��ي م�ؤتمري مدريد و�أو�سلو ،وكان
الثمانيني��ات ،وبد�أت َر ّ
ّ
عبر الحقيقي عن الهوية الوطني��ة الفل�سطينية ،ولكن ما
�أن تُ�صبِ��ح ّ
الدولة الفل�سطينية ه��ي ُ
الم ّ
حدث هو:

� 1-1إعادة تعريف الذات
ب��دل �أن يعبر الم�ش��روع الكياني ع��ن مجمل ال�شع��ب الفل�سطيني ،وي�ضع ت�ص��وراً لكيفية
التعبي��ر عن الكل ،بمن فيه الفل�سطينيون داخل الأرا�ض��ي المحتلة العام  ،1948بما ي�ضمن
حقوقه��م ف��ي �أر�ضهم بمواطن��ة كاملة من جهة ،والتعبي��ر عن هويتهم الوطني��ة الفل�سطينية
الجامع��ة من جهة ثانية تم تجاه��ل هذا ّ
ر�سمي ًا وعالني��ة ،وعلى �سبيل المثال ن�ص
المكون،
ّ
قان��ون االنتخابات الفل�سطين��ي للعام  ،2005ال��ذي خا�ضت الف�صائ��ل الأ�سا�سية« ،فتح»
و«حما���س» ،انتخاب��ات ال�سلطة الفل�سطيني��ة على �أ�سا�سه ،عل��ى �أنّ �أي فل�سطيني «اكت�سب
الجن�سي��ة الإ�سرائيلية» ُي�ستثنى من حق االنتخاب والتر�شح (((.والواقع �أ ّنه كان يمكن �إيجاد
�صيغة �أخرى ،ت�ؤدي الغر�ض عينه دون هذا اال�ستثناء ،ك�أن ُيح�صر حق االنتخاب بمن يمتلك
وثائق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
بالمث��ل عند الحديث ع��ن فل�سطينيي ال�شتات ،طغى منطق الدول��ة على منطق حركة التحرر
الوطن��ي .ف�ص��ار الحدي��ث عن الفل�سطينيي��ن ف��ي الأردن �أو دول �أخرى ،يج��ب �أن يراعي
ح�سا�سي��ات العالق��ات بي��ن الدول ،ف��كان من بي��ن مقررات لجن��ة تفعيل منظم��ة التحرير
الفل�سطيني��ة ،مطلع الع��ام  ،2012ا�ستثناء �ساحة الأردن من االنتخ��اب في المجل�س الوطني
الفل�سطين��ي� ،أخذاً باالعتب��ار خ�صو�صية الو�ض��ع الديموغرافي ف��ي الأردن ،وحقيقة حمل
ماليين من �أ�صحاب الأ�صول الفل�سطينية للجن�سية الأردنية ،وو�ضع �آلية بديلة الختيار ممثلين
(((
َطو َر الحديث وبد�أت الإ�شارات �إلى حل��ول تت�ضمن خيارات التوطين ،فقال
عنه��م .ثم ت ّ
عبا�س ،في �آذار (مار���س) « :2014حق الالجئ ح��ق �شخ�صي يعني �أنت
الرئي���س محم��ود ّ
الجئ وابنك الجئ� ،أنت بتتنازل وابنك ما بيقبل �أو بالعك�س ،هو حر عندما نقول هذا خيار
�شخ�ص��ي ف�إنه يختار ،ف�إذا قلنا �أن يبقى في الم��كان الذي هو فيه في الأردن �أو �سوريا� ،أو �أي
مكان وي�أخذ تعوي�ض ًا ،و�إما �أن يوافق على الذهاب �إلى دولة �أخرى باالتفاق معها ،يعني �أقول
�أن��ا �أري��د �أن �أهاجر �إلى كندا مع التعوي�ض ،وهو وين ما راح يبق��ى فل�سطيني ًا ،والثالث هو �أن
يق��رر الع��ودة �إلى دولة فل�سطين وي�أخذ تعوي�ض ًا� ،أو �أن يقرر الع��ودة �إلى دولة �إ�سرائيل وي�أخذ
8

قانون رقم ( )9ل�سنة  2005ب�ش�أن االنتخابات للمجل�س الت�شريعي.

9

عالء الفزاع« .رم�ضان لل�شرق :قرار منظمة التحرير ا�ستثناء فل�سطينيي الأردن من انتخاباتها �إ�سقاط لحق العودة»،
ال�شرق (القطرية) 19 ،كانون الثاني (يناير) .2012

- 93 -

تعوي�ض�� ًا» ((1(.وي�صع��ب التوفيق بين فكرة �أن يبقى الفل�سطين��ي حيث �شاء و�أن يهاجر حيث
�ش��اء و�سمح له ،ولكن يبقى فل�سطيني�� ًا ،ف�إذا كان الفل�سطيني الأردني ا�ستثني من حق التر�شيح
واالنتخاب قبل الحل النهائي ،فكيف �سيحدث بعده؟
انعك���س «منطق الدولة» على مرجعيات و ُبنى العم��ل الفل�سطيني ،فتم تقلي�ص ح�ضور ودور
منظم��ة التحرير الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها التمثيلية والخدمية ف��ي ال�شتات ،ف�ض ً
ال عن الوطن،
ل�صال��ح �أجه��زة ال�سلطة الوطنية الفل�سطيني��ة (الدولة الحق�� ًا) ،و�إذا كان الحديث الدائم عن
ع��دم تمثي��ل ف�صائل وقوى فل�سطيني��ة �أ�سا�سية وجدت من��ذ الثمانينيات ف��ي منظمة التحرير
الفل�سطيني��ة ،فالحقيقة �أنّ هناك �أجيا ًال لم تمثل في �أطر المنظمة ،فبالنظر �إلى �أنّ �آخر مجل�س
وطن��ي فل�سطين��ي حقيقي تمت مراجع��ة الع�ضوية فيه ،هو ربما مجل���س العام � 1988أو قبل
ذل��ك ،ف���إنّ هذا يعن��ي �أنّ من هم ف��ي الثالثيني��ات والأربعينيات من عمره��م مهم�شون في
الم�ؤ�س�س��ات الوطنية الفل�سطينية ،وبخا�صة ف��ي ال�شتات .لقد �أ�صبح التركيز على م�ؤ�س�سات
الداخل (الدولة) هو الأ�سا�س ،وفي هذا انتقال لمنطق الدولة قبل الو�صول �إلى �أهداف حركة
التحرر� ،أو هو ح�صر �أهداف حركة التحرر بالدولة ،ولو على ح�ساب قطاعات ب�شر ّية كبيرة،
ول��و كان هدف الدولة متعثراً .واالنتقال من فكرة حرك��ة التحرر ،وبالتالي الجهد ال�شعبي
والف�صائلي في العمل �إلى الم�ؤ�س�ساتية الدوالتية ،يعني ُحكم ًا تهمي�ش قطاعات �شعبية وا�سعة،
دون وجود برامج عمل حقيقية لها في �إطار «التحرير» وم�ساندته.
ه��ذا التنازل الفل�سطيني ربما لم يدخل في التفكي��ر الفل�سطيني لحظة بدء المفاو�ضات ،لأ ّنه
ٌ
حلول تلقائية لهذه الم�شكالت .ولكن ما
كان يعتقد �أنّ الو�صول �إلى الدولة �سيرافقه �أو يليه
زاد فداحة هذا التغيير ف��ي التعريف الفل�سطيني ،للذات ،وللأهداف؛ �أي االنتقال من حركة
التحرر لمجموع ال�شع��ب الفل�سطيني� ،إلى «حل الدولة (الدولتين)» ،ت�صعيد �إ�سرائيلي يريد
وتج�سد الت�صعيد الإ�سرائيلي
ا�ستثم��ار هذا «التراجع» ،الذي ربما حدث دون وعي بمعناه.
ّ
بالحدي��ث العلني وال�صري��ح عن «الدولة اليهودي��ة» ،و�ضرورة االعت��راف الفل�سطيني بها،
وهن��اك حدي��ث �أقل و�ضوح ًا يت�ضم��ن بدء الم�ساومة عل��ى هوية �أرا�ضي الدول��ة الفل�سطينية
(((1
(�أرا�ضي العام  )1967واقتراح نماذج جديدة مثل النموذج البلجيكي.
�إنّ طل��ب الحكوم��ة الإ�سرائيلي��ة االعت��راف بيهودية الدولة ،يعن��ي �أ ّنه بينم��ا انتقل الطرف
�	10أ�شرف الهور« ،عبا�س :عودة الالجئين �ستكون �إلى دولة �إ�سرائيل �أو البقاء بمكان الإقامة الحالي �أو الهجرة �إلى كندا
مع �أخذ التعوي�ض» ،القد�س العربي� 7 ،آذار (مار�س) .2014
11

Times of Israel, Netanyahu looks to Belgium-Holland border for settlement
solution, 9 March 2014:
http://www.timesofisrael.com/netanyahu-looks-to-belgium-holland-borderfor-settlement-solution/
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الفل�سطين��ي م��ن خطاب حرك��ة التحرر ،والحرك��ة القومي��ة الجامعة� ،إل��ى خطاب حركة
الحق��وق الوطنية وتج�سيده��ا بالدولة الفل�سطيني��ة ،يت�شبث الجان��ب الإ�سرائيلي ،بخطاب
الحرك��ة القومية ،ال�صهيونية ،ب�أبعاده التاريخية ،التي تتعدى مفهوم الدولة� ،إلى الحديث عن
هوية الدولة ،بهدف ح�سم مو�ضوع الروايات التاريخية .ونقل النقا�ش من مو�ضوع الوجود
(((1
القومي �إلى م�سائل مثل عدم طرد العرب ،وحقوق مت�ساوية للعرب ،وتمثيل قومي عربي.
الدولتين ،هو بحد ذاته قبول بتنحية الرواية التاريخية لل�صراع في �سبيل ت�سوية �سلمية،
�إنّ َحل ّ
وف��ي �سبيل �إنه��اء المعان��اة الفل�سطينية ،بوا�سطة دول��ة تنهي ال�شتات ،وتحق��ق حياة �أ�سهل،
ُج�س��د الهوية الوطنية عل��ى �أ�س�س جديدة .ولكن الطرف الإ�سرائيل��ي ال يقتنع ب�أن تطرح
وت ّ
ح ً
ال �سيا�سي ًا لل�صراع ،ويريد ا�ست�سالم ًا تاريخي ًا وح�ضاري ًا.

� 2-1إعادة تعريف الخ�صم
ل��م يتوق��ف الأمر عن��د �إعادة تعريف ال��ذات ،بل بد�أت عملي��ة تمييز في التعام��ل مع العدو،
والتمييز بينه وبين احتالله .فقد بات موقف الرئي�س الفل�سطيني ،ودبلوما�سيين فل�سطينيين� ،أنّ
عبا�س
المطلوب لي�س مقاطعة �إ�سرائيل ،بل مقاطعة اال�ستيطان ،وعلى �سبيل المثال قال الرئي�س ّ
ف��ي �آذار (مار�س)  ،2014في م�ؤتمر �صحافي ،مع رئي�س الوزراء البريطاني ،ديفيد كاميرون،
ندع �إلى مقاطع��ة �إ�سرائيل بل نتعامل معها ،ومن غير المنطقي �أو المعقول �أن نقول
«نح��ن لم ُ
�إنن��ا نقاطع �إ�سرائيل ،و�إنم��ا نقاطع وندعو �إلى المقاطعة لكل ما يجري في الم�ستوطنات ،لأن
(((1
اال�ستيطان غير �شرعي ،وال بد من مقاطعة منتجات �إ�سرائيل الآتية من الم�ستوطنات».
مثل هذا الموقف الذي يعني �أنّ الق�ضية ُمخ َت َ�ص َرة بالأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة العام ،1967
كلي�� ًا ،بل فقط فيم��ا يتعلق بما يقوم ب��ه من جرائم
و�أنّ م��ن يق��وم بهذا االحت�لال لن يالحق ّ
(احتالل) وفقط في موقع الجريمة ،وهذا �إفراز جديد ،لم يكن في الح�سبان ،للتعريف الجديد
لل�صراع .وبالت�أكيد �أنّ مثل هذه المواقف ت�ساعد الإ�سرائيليين على مواجهة احتماالت فر�ض
عقوبات دولية �ضدها ،وتجعلها مح�صورة بالم�ستوطنات ،وهو ما ي�سهل االلتفاف عليه.
12
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يربط نديم روحانا بين هذه ال�سيا�سة وتنظيرات فالديمير جابوتن�سكي ،)1940 1880-( ،وهو الكاتب ال�صهيوني
اليميني الذي يمثل الأب الروحي لحزب الليكود ،عن �أ�س�س �إقامة ت�سوية �سيا�سية ،تقوم على �إيجاد «جدار حديدي»
و�إي�صال العرب للي�أ�س حد نقا�ش النقاط �أعاله ،وي�ست�شهد ب�أحاديث �صحافية لنائب رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية ،ذكر
فيه��ا �صراح�� ًة العام � 2013أنّه يرى طروحات جابوتن�سكي هي �أ�سا�س الحل« ،عندما يفهم �أعداءنا �أننا �سنبقى هنا �إلى
الأب��د .ونح��ن �سن�صل �إلى ذلك عن طريق ال�صمود ولي�س عن طريق االن�سحاب��ات .حتى ذلك الحين علينا �أن نعمل
ت�سمي ذلك حكم ًا
لح�س��ب المبد�أ العملي ]وهو[ �أنن��ا ال نتحكم فيهم  ...لديهم اال�ستقالل ال�سيا�س��ي .ت�ستطيع �أن ّ
ذاتياً ،دولة� ،أو حتى الإمبراطورية الفل�سطينية» .انظر :نديم روحانا ،مرجع �سابق.
ّ
ّ
القد�س دوت كوم ،الرئي�س خالل م�ؤتمر مع كاميرون :لم نطلع على �أي «اتفاق �إطار»� 13 ،آذار (مار�س) .2014
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 - 2العملية التفاو�ضية
ال�سنوات ،و�أخذت �أ�شكا ًال و�أنماط ًا
تط��ورت العملية التفاو�ضية الفل�سطينية الإ�سرائيلية ،عبر ّ
ي�سعى الجانب الفل�سطيني جاهداً �إلى التخل�ص منها ،ولكنها تالحقه ،و�أهم ال�سمات المعيقة
للعملية التفاو�ضية ،ولإمكانية و�صولها لنتائج مثمرة ،هي:

رح َلة المفاو�ضات:
َ 1-2م َ

تم في اتفاقيات �أو�سلو التو�صل �إلى فكرة ت�أجيل الق�ضايا الأ�صعب ،فجرى تجاوز اال�ستيطان
ُح�سم؛ كالأ�سرى،
ول��م يكن وقفه �شرط ًا وا�ضح ًا لإبرام اتفاق ،تمام ًا مث��ل ق�ضايا �أخرى لم ت َ
والقد�س ،والحدود .فقد تم ا�ستخدام �إ�ستراتيجية الت�أجيل والترحيل لق�ضايا ،وبموجب هذه
الإ�ستراتيجي��ة ت��م التقدم قلي ً
ال على �صعي��د تحقيق بع�ض الأه��داف الفل�سطينية ،مقابل تنفيذ
رحلية التفاو�ض ،حيث يكون
ا�شتراط��ات �إ�سرائيلية �إ�ستراتيجية .و�أدى الت�أجيل �إلى فك��رة َم ّ
التفاو�ض على مراح��ل ،بد ًال من التو�صل �إلى اتفاق متكامل وربما تنفيذه على مراحل ،كما
يج��ري عادةً .ومن نتائج هذه المرحلي��ة انهيار ركن �أ�سا�سي من مبادئ التفاو�ض ،والمتمثل
ب�إلق��اء الطرف الفل�سطيني ب�أوراق��ه التفاو�ضية الم�ؤثرة ،وبخا�صة انك�س��ار قاعدة «المقاومة
ت��زرع وال�سيا�سية تح�صد» ،وعلى هذا الأ�سا�س �أ�صبح الفل�سطينيون وال�سلطة الفل�سطينية التي
ن�ش���أت بموجب اتفاقيات انتقالية م�ؤقت��ة ،رهائن المفاو�ضات ،و�أ�صب��ح ا�ستمرار حفاظهم
على جزء من المكا�سب التي اتفقوا عليها بموجب االتفاقيات مرتبط ًا با�ستمرار المفاو�ضات
وا�ستمرار التن�سيق الأمني ،والإداري ،واالقت�صادي ،مع الإ�سرائيليين ،دون االقتراب ح ّق ًا من
اال�ستقالل والأهداف الفل�سطينية المحددة عند تبني برنامج المفاو�ضات.

 2-2حالة «الالتفاو�ض»
تم��ر العملي��ة التفاو�ضي��ة بحاالت جم��ود متقطعة ،والعام��ل الأ�سا�سي ف��ي تن�شيط وجمود
المفاو�ض��ات على الأغلب هو توجه��ات ال�سيا�سة الأميركية .ويح��دث �أحيان ًا� ،إذا توقفت
ج��والت المفاو�ضات ،حالة يمكن ت�سميتها ب�أنها «ال تفاو�ض»� ،شبيهة بما كان ي�سمى حالة
الالحرب والال�سلم .ف�إذا كانت المفاو�ضات واحدة من �أدوات حل النزاع ،ويمكن ت�صور
وق��ف ا�ستخدامها �أحيان�� ًا ل�صال��ح �أدوات و�إ�ستراتيجيات بديلة ،ف�إنّ م��ا يحدث عند توقف
المفاو�ض��ات ،هو �أ�شبه بتجميد للعملية التفاو�ضية الر�سمية ،ولكن مع التم�سك بهذا الخيار،
بمعنى �أ ّنه يتم وقف المفاو�ضات م�ؤقت ًا انتظاراً لتح�سن �شروطها وظروفها .ووقف التفاو�ض
دون خيارات بديلة حق ًا ،ي�ساوي بين نتيجة التفاو�ض غير المجدي ب�سبب الرف�ض الإ�سرائيلي
التو�صل �إلى �أي حلول ،وا�ستخ��دام التفاو�ض و�سيلة لك�سب الوقت ،وحالة «الالتفاو�ض»،
�إذ يت��وازى مع جمود العملية ال�سيا�سية ورف���ض الفل�سطينيين العودة �إلى التفاو�ض دون وقف
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اال�ستيط��ان ،ا�ستم��رار الطرف الإ�سرائيلي ف��ي ك�سب الوقت وفر�ض حقائ��ق �أمر واقع على
الأر�ض .لذا ،ف�إنّ وقف المفاو�ضات دون و�سائل بديلة لي�س بدي ً
حقيقي ًا.
ال
ّ

 3-2عملية مطلوبة لذاتها
لق��د تطور عب��ر العقدين الما�ضيي��ن موقف �إ�سرائيل��ي – �أميركي ال يمانع م��ن وجود عملية
�سيا�سية لغر�ض وجود عملية ،ولي�س لتحقيق نتائج بال�ضرورة .فوجود حراك �سيا�سي ي�ساعد
على تهدئ��ة المنطقة وخف�ض من�سوب التوتر ،وتخفيف ال�ضغ��ط الدولي على �إ�سرائيل ،كما
ي�ساع��د على تي�سير تحريك ملفات �أخرى ،في الإقليم .وهذا ما يجعل وقف التفاو�ض ورقة
�ضاغط��ة عل��ى الجانب الأميركي ،ولكن��ه �ضاغط �أي�ض ًا على الواق��ع الفل�سطيني� ،إذا لم يكن
هن��اك بدائ��ل يتم تبنيها عند تجمي��د المفاو�ضات ،وهذا ي�ؤدي �إلى ت�ضيي��ع كثير من الوقت،
ال��ذي ال يعمل ل�صال��ح الفل�سطينيين .وما يخ�شى �أن ي�صبح هناك توجه فل�سطيني �أنّ ا�ستمرار
المفاو�ض��ات هو عامل لتخفيف ال�ضغوط على الفل�سطينيي��ن في مجاالت اقت�صادية وحياتية
مختلف��ة ،دون �أن ت���ؤدي العملية �إلى حل حقيق��ي ،والركون �إلى مقول��ة �أنّ الفل�سطينيين ال
يتنازل��ون ع��ن ثوابتهم ف��ي هذه العملية .وه��ذا كان يمكن �أن يكون �صحيح�� ًا لو لم تتطور
ف��ي �أثناء العملية التفاو�ضية ،قاعدة مفاده��ا �أنّ على الفل�سطينيين �أن يوقفوا الأدوات الأخرى
للن�ضال بينما يقومون بالتفاو�ض.

 3-2الراعي الح�صري
�أ�صبحت المفاو�ضات فل�سطينية �إ�سرائيلية برعاية �أميركية ،دون �إطار �إقليمي� ،أو طرف ثالث
دولي فاعل في العملي��ة التفاو�ضية ،وي�صر الراعي الأميركي على �أنّ المفاو�ضات الثنائية هي
الح�سم لكل ق�ضايا الخالف ،ما يعني عدم وجود قوة تقف في وجه ال�سيا�سات والمراوغات
الإ�سرائيلي��ة ،ف���إذا كان م�ؤتم��ر مدريد لل�س�لام �أوجد �إطاراً �إقليمي�� ًا للت�سوي��ة ال�سيا�سية ،ف�إنّ
االتفاقي��ة الثنائية الفل�سطيني��ة – الإ�سرائيلية ،فتحت الباب ،لعملي��ة ح�صرية يمنع فيها تدخل
المعين
ط��رف جديد ،بل وف��ي جولة المفاو�ضات العام  ،2013ر�أين��ا �أنّ الو�سيط الأميركي
ّ
لمتابع��ة عملية التفاو�ض ،مارتن �إندي��ك ،يتغيب عن جل�سات التفاو���ض �أحيان ًا .وغني عن
الذك��ر تبعات هذه الرعاية الح�صرية ،التي ت�ضمنت تعهدات �أميركية لإ�سرائيل بقيام وا�شنطن
بم��ا يمكنها فعله لمنع �أي تناول للق�ضي��ة الفل�سطينية في الأمم المتح��دة والهيئات الدولية،
ورف�ض��ت �إ�سرائيل مدعومة بت�أيي��د �أميركي �أي دور حقيقي لطرف ثال��ث في المفاو�ضات،
�س��واء �أكان ه��ذا الط��رف �أوروبا �أم دو ًال عربي��ة� ،إال من حيث تقديم دع��م مالي ولوج�ستي
للعملية .وه��ذا �أ�سهم في �ضعف �إ�ضافي لأوراق المفاو�ض الفل�سطيني ،وحرمانه من تدخل
طرف ثالث ي�ؤمن بحل على �أ�س�س ال�شرعية الدولية والقانون الدولي.
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 - 3المرجعيات والبنى التفاو�ضية
�ش ّتان بين م�شهد المفاو�ضين العائدين �إلى فل�سطين بعد م�ؤتمر مدريد العام  ،1991محمولين
عل��ى الأعناق في مواكب ترحي��ب فل�سطينية ،والم�شهد الراهن ،فعلى الرغم من �أ ّنه في ذلك
الوقت كان الوفد الفل�سطيني يذهب تحت مظلة الوفد الأردني الفل�سطيني الم�شترك ،وعلى
الرغ��م من �أنّ منظمة التحري��ر الفل�سطينية ،الممث��ل ال�شرعي والوحيد ،الت��ي كانت هيئاتها
وم�ؤ�س�ساته��ا حا�ض��رة بقوة حينها ،وتحظى بااللتفاف الوطني ل��م تكن هي الجهة المدعوة
ر�سمي�� ًا للم�ؤتمر ،ف�إنّ وج��ود قاعدة �شعبية ،وف�صائلية ،ور�سمي��ة فل�سطينية داعمة للمفاو�ض
ّ
الفل�سطيني وللمفاو�ضات ،كان وا�ضح ًا وجلي ًا.
ف��ي �سياق النقد للمفاو�ضات ،ف�إنّ ال�س�ؤال الدائم ،في ال�سنوات الفائتة ،هو ما هي المرجعية
الحقيقي��ة للمفاو�ضات ،هل هي �أجهزة منظم��ة التحرير الفل�سطينية ،التي هي معطلة با�ستثناء
اللجنة التنفيذية للمنظمة ،بكل المالحظات على هيكليتها وع�ضويتها ،ولكن من الم�شكوك
فيه �أنّ اللجنة تتابع وتقرر ب�ش�أن المفاو�ضات .عموم ًا ،يبدو �أن �س�ؤال االفتقاد للمرجعية ،في
�سياق غياب مجل�س وطني فل�سطيني ،وغياب مجل�س ت�شريعي ،وغياب كل �أدوات المراقبة،
وحت��ى غياب المتابع��ة الإعالمية وال�شعبية ،ف��ي ظل ال�سرية المعلن��ة للمفاو�ضات ،كل هذا
ال�س���ؤال عن المرجعية بتفرعاته بات قديم�� ًا �شيئ ًا ما ،فالمراقب والمتاب��ع الفل�سطيني يحتار
حت��ى في من هو المفاو�ض الفل�سطيني؟ ومن الذي ا�ستق��ال من فريق المفاو�ضات؟ ومن لم
ي�ستقل؟ ومن الذي يفاو�ض حق ًا؟
ِ
وغي��اب مرجعية ون�صو�ص وا�ضحة لتفوي�ض المفاو�ضي��ن ومتابعتهم� ،أدى �إلى فقدان الدعم
حول مو�ضوع
ال�شعب��ي للمفاو�ضات� ،أو الم�ساهمة عل��ى الأقل ،في فقدان هذا الدعم ،كما ّ
التفاو���ض �إلى ق�ضي��ة خالفية ت�ستخدمها ف�صائ��ل �ضد �أخرى في معرك��ة ت�سجيل النقاط في
ال�صراع الداخلي.

 – 4بدائل التفاو�ض
هن��اك مجموعة بدائل تطرح ع��ادة باعتبارها يمكن �أن تج�سد البدي��ل الفل�سطيني ،ويمكن
�إ�ضافة بع�ض الأفكار الأخرى لإثارة النقا�ش حولها.

 1-4بدائل مطروحة
من الناحي��ة النظرية على الأقل ،تبدو المقاومة ال�شعبية ،وخي��ار التدويل بالذهاب �إلى الأمم
المتح��دة م��ن �ضمن البدائل التي يمكن تبنيه��ا �إذا توقفت المفاو�ض��ات ،وربما الأف�ضل �إذا
�أمكن تبنيها بالتوازي مع التفاو�ض.
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ت�شي��ر ال�شواه��د على الأر�ض �إلى �أنّ هناك ق�صوراً في تفعيل هذين البديلين .و�أنّ النظرة لهما
�أنهم��ا قد يكون��ان فقط لتح�سين �شروط التفاو���ض ،ب�شكله التقليدي ،ولي���س بدي ً
ال عنه� ،أو
�سبي ً
ال لفر�ض نمط تفاو�ض مختلف .مع الإ�شارة �إلى �أنّ هذه الأدوات يمكن ،وربما يجب،
�أن تتح��ول �إلى ثابت ،في العمل الفل�سطيني ،تدعم المفاو�ضات في حال ا�ستمرت ،وتكون
بدي ً
ال عنها في حال توقفت.
�إذا كان الذه��اب �إلى الأمم المتحدة هو مطالب��ة �ضمنية بمفاو�ضات من نوع جديد ،و�أدوار
دولي��ة مختلفة ،فالم�ؤ�ش��رات �أنّ الإ�ستراتيجية الفل�سطينية ه��ي اال�ستعداد الدائم للتراجع عن
ه��ذا المطل��ب� ،أو تجميده ،مقابل ثمن �سيا�س��ي في �إطار المفاو�ضات ف��ي �شكلها ال�سابق.
وبه��ذا ،ف���إنّ الخيار الفل�سطيني م��ا زال هو كيف يمك��ن للعملية القديمة (عملي��ة �أو�سلو)،
الت��ي تبل��ورت ،منذ اتف��اق �أو�سل��و � 1993أن ت�صل �إلى نتائ��ج نهائية .وال يب��دو �أنّ هناك
ح�سم�� ًا �إ�ستراتيجي ًا لنهج �أو �أدوات و�أطر تفاو�ضية �أو غير تفاو�ضية بديلة� ،أو ت�ؤدي �إلى تغيير
معادالت التفاو�ض ،وتوفر �أوراق قوة جديدة.
ف��ي واقع الأمر �أنّ تبني خيارات المفاو�ضات ال يلغي وجوب وجود خطة بديلة دائم ًا ،لي�س
لتك��ون خطة احتياطية ،بل ربما يج��در التفكير ب�أدوات لإدارة ال�صراع بالتوازي والت�آزر مع
المفاو�ض��ات ،وت�شكل رافع��ة ونوع ًا من �أوراق القوة التفاو�ضي��ة .ويعتبر �إ�صالح منظمات
العمل الفل�سطين��ي ،وتفعيل وتو�سيع وتطوير المقاومة ال�شعبية في تحدي االحتالل ،وح�شد
الطاق��ات الفل�سطينية ف��ي دبلوما�سيتين ر�سمية و�شعبي��ة ،والتدويل ،عل��ى ال�صعيدين العربي
والعالمي ،هي من �ضمن �إ�ستراتيجيات بديلة وداعمة للمفاو�ضات في �آن.

 2-4بدائل مقترحة
�إ�ضاف��ة �إلى الأف��كار ال�سالفة المطروحة ،ربما هناك �أنواع وبدائ��ل مختلفة من المفاو�ضات
وال�سيا�سات ،التي يمكن طرحها للنقا�ش لبلورتها .ومن ذلك:

 1-2-4مفاو�ضات المقاي�ضة ال�ضمنية
ال تقت�صر المفاو�ضات على الجلو�س �إلى طاولة التفاو�ض� ،أو �سعي الو�سطاء بين المت�صارعين ،بل
هن��اك �أنواع �أخرى ،ومنها ،على �سبيل المثال« ،المقاي�ضات ال�ضمنية» ،التي تحدث حين يقوم
طرف ما بخطوة ما فيقابلها الطرف الآخر بخطوة مقابلة ،دون اتفاق �صريح .وقد ي�أخذ الأمر
�ش��كل ت�صعيد يقوم به طرف مع تلويح بالتراجع �أو حتى ب�إغراءات �إ�ضافية �إذا قام الطرف الآخر
بخط��وة ما .فالت�صعيد الفل�سطين��ي في مجاالت عديدة يمكن �أن ي�ستف��ز �إ�شارات من الجانب
الإ�سرائيلي بمثل هذا النوع من المقاي�ضات .ولعل الردع القانوني يمكن �أن ي�شكل �إ�ستراتيجية
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تفاو�ضي��ة بديل��ة ،قد ال تخلو م��ن مقاي�ضات �ضمنية �أحيان�� ًا؛ مثل الردع القانون��ي وال�سيا�سي،
فمالحقة الجنود الإ�سرائيليين ،والم�ستوطنين ،في المحاكم الدولية ،قد ت�ؤدي �إلى ردع لجي�ش
االحت�لال ،ولم�صالح ال�سجون الإ�سرائيلية ب�ش�أن �سيا�ساته��م نحو الأ�سرى .وقد ُي�صبح �سحب
ق�ضية مرفوعة فل�سطيني ًا من محكمة �أوروبية �أو دولية �ضمن �صفقة لإطالق �أ�سرى ،وما �شابه.
ر�سمي��ة� ،إذا ارتئي
وم��ن فوائد هذا الن��وع �أ ّنه قد يعن��ي ،من جهة ،عدم وج��ود مفاو�ضات
ّ
تجميده��ا في مرحلة م��ا ،ولكنه يغير المعادل��ة من و�ضعية انتظارن��ا موافقات االحتالل في
ملفات عديدة� ،إلى موقف المبادر ،والم�ساوم ،وال�ضاغط.

 2-2-4كونفدرالية العمل الوطني الفل�سطيني
ربم��ا من المهم التفكير بحلول خالقة لم�س�ألة العم��ل الوطني الفل�سطيني ،و�ضرورة التناغم
بي��ن مكونات ال�شعب الفل�سطيني ،والت�آزر �ضمن مظلة واح��دة ،دون تنا�سي الخ�صو�صيات
القانوني��ة وال�سيا�سية لكل «تجمع» فل�سطيني ،وهنا يمك��ن تطبيق ما قد ي�سمى «كونفدرالية
العم��ل ال�سيا�سي الفل�سطيني» ،بمعنى �أن تعمل «تجمع��ات» ال�شعب الفل�سطيني ،وتُمثل في
(((1
�إطار واحد ،مع االحتفاظ با�ستقالليتها ،وخ�صو�صيتها.
وعل��ى �سبي��ل المثال يمكن لق��وى ال�شع��ب الفل�سطيني ،تبن��ي برامج ذات بع��د تنموي تحفظ
ال�صم��ود ،وتدعم بناء قطاع��ات تعليمية ،و�صحية ،واقت�صادية ،و�إعالمي��ة ،مختلفة .فمث ً
ال ،هل
يمك��ن تحقيق ت�آزر بي��ن المزارعين الفل�سطينيين ،في داخل فل�سطي��ن ،ومع العاملين في القطاع
الزراع��ي في مناطق مختلفة ،خارج فل�سطين وداخله��ا ،بحيث تتحقق عمليات دعم لوج�ستي،
وعلم��ي ،و�سيا�سي ،وتبادل خبرات ،وتكامل تخ�ص�صات ،فيك��ون هناك لجنة لف�ضح �سيا�سات
االحت�لال �ضد المزارع الفل�سطين��ي ،ولجان لت�أمين �أ�سواق للمنت��ج الفل�سطيني ،ولجان لتقديم
العون الفني ،ولجان للمقاطعة ،وي�صبح لدينا هيئات زراعية مركزية ،متعاونة مع الجهات المعنية
بمنظمة التحرير الفل�سطينية� ،أو الوزارات الفل�سطينية ،مع تفعيل كل �ساحات العمل الممكنة.
الأم��ر ذات��ه في الطب؛ كي��ف يمكن ا�ستثم��ار الطاقات الطبي��ة في فل�سطي��ن والخارج ،في
ن�شاطات متكاملة ،دون ت�شتت ،ودون بيروقراطية ،و � ...إلخ.
وتحت��اج بلورة ه��ذه الكونفدراليات �إلى مجموعة ن�شاطات ،و�آلي��ات عمل� ،أهمها تكوين
ال�شبكات الفل�سطينية ،وقواعد البيانات المتخ�ص�صة ،ثم تحديد �أجندات وم�شاريع عمل ،ثم
جمع الطاقات مع ًا وجاهة� ،أو عبر �آليات تن�سيق ،ثم و�ضع برامج عمل متعددة.
مثل هذه الأطر الجديدة التي توجد فيها م�ؤتمرات وبرامج عمل ،من �ش�أنها �أن تعيد تدريجي ًا
14

عالجت هذه الفكرة بالتف�صيل في ورقة عمل قدمت في الم�ؤتمر ال�سنوي الثاني لمراكز الأبحاث العربية ،الذي عقده
المركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات في الدوحة من � 7إلى  9كانون الأول (دي�سمبر) .2013
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وح��دة العم��ل الفل�سطيني ،ووحدة حركت��ه الوطنية ،وبالتالي يح�سن م��ن مرجعيات العمل
الفل�سطين��ي ،ويو�صل ر�سالة للعدو ب�أنّ عدم م�أ�س�سة ح��ل الدولتين وح�سمه ،يخلط الأوراق
مجدداً ،وي�ؤكد وحدة ال�شعب الفل�سطيني .ولكن هذه الكونفدرالية هي �إ�ستراتيجية وطنية،
ولي�ست تكتيك ًا تفاو�ضي ًا ،و�إن كان من �ش�أنها تعزيز الموقف التفاو�ضي.
وف��ي هذا ال�سي��اق ،تتم العودة لطرح خطاب الوطن الفل�سطين��ي الواحد ،بكل الطرق الفنية
والأدبي��ة والعلمي��ة ،بحيث يكون وا�ضح ًا �أ ّن��ه حتى في حالة قبِل ال�شع��ب الفل�سطيني بحل
الدولتي��ن ،ف�إنّ هذا لي�س في �سياق �إهمال �أو التراج��ع عن المعتقد التاريخي والرواية القومية
الفل�سطيني��ة ،بل هو نوع من الحل الو�سط .وهذا من �ش�أنه رفع �سقف الخطاب الفل�سطيني،
(((1
وتزويد المفاو�ض ب�أوراق قوة مهمة.

 3-2-4تعزيز قوى «الم�سار الثاني» ()Second Track
دبلوما�سية تو�صف عادة با�سم الم�سار الثاني (Second
يو�ضح كميل من�صور ،ف�إنّ هناك
كما ّ
ّ
 ،)Track Diplomacyوقوامه��ا اللقاءات بين �شخ�صيات �إ�سرائيلية من الي�سار والو�سط
و�شخ�صيات فل�سطينية قريب��ة من منظمة التحرير من داخل فل�سطين وخارجها ،وكان هدف
هذه اللق��اءات في الثمانينيات« ،تو�ضي��ح البرنامج الوطني بقيادة المنظم��ة ،وتقوية �شرعية
ه��ذه الأخيرة ،و�إثبات �إمكاني��ة التعاي�ش ال�سلمي بين دولة �إ�سرائي��ل ودولة فل�سطينية عتيدة،
وذل��ك تمهيداً لح��راك تفاو�ضي ر�سمي قد يب��د�أ عندما تن�ضج الظ��روف» .ويقول من�صور
�إ ّن��ه «�إذا كانت اللق��اءات الفل�سطينية  -الإ�سرائيلية غير الر�سمية ف��ي �إطار دبلوما�سية الم�سار
الثان��ي تت�صف بالإيجابي��ة ،نظراً �إلى �أهدافه��ا ،قبل م�ؤتمر مدريد ،ف�إنها ل��م تعد كذلك بعد
ه��ذا الم�ؤتم��ر ،وعلى الأقل بع��د توقيع �إعالن المب��ادئ .ففور اعت��راف �إ�سرائيل بالمنظمة
كممثل ر�سمي با�سم ال�شعب الفل�سطيني وكمفاو�ض با�سمه� ،أ�صبحت �أي م�شاركة فل�سطينية
ف��ي الم�سار الثاني م�ضرة �أكثر مما كانت مفي��دة» .وي�ضرب من�صور مث ً
ال «م�سودة لمعاهدة
�س�لام فل�سطينية � -إ�سرائيلية (الم�سماة «وثيقة جني��ف») التي وقّعتها في خريف �سنة 2003
�شخ�صي��ات �إ�سرائيلي��ة على ي�س��ار حزب العمل (في ظ��ل حكومة �أرئيل �ش��ارون المتطرفة)
و�شخ�صيات فل�سطينية قريبة من �أ�صحاب القرار .فكل تنازل فل�سطيني في م�سودة المعاهدة
15

عل��ى �سبيل المثال ،احتج رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي بنيامين نتنياهو �أمام وزير الخارجية الأميركي جون كيري ،على
مناه��ج التربية والتعليم ،وعلى �أغنية غناها ال�شاب محمد ع�ساف ،في حفل بمنا�سبة زيارة فريق بر�شلونة لكرة القدم،
للأرا�ض��ي الفل�سطينية( ،يا طير الطاير ي��ا رايح ع الديـرة) ،لأنها تذكر المدن المحتلة ،مثل �صفد ،وبئر ال�سبع ،ويافا،
و� ...إل��خ ،وبديهي أ�نّه يراد طم�س فكرة الوط��ن الواحد ،والحل ربما� ،إقامة مهرجانات وندوات ،تحت عنوان مثل
(يا رايح ع الديرة) ،وهذا من �ش�أنه �إذا �أخرج جيداً ،رفع ال�سقف الفل�سطيني .عن احتجاج نتنياهو ،انظر:
Tovah Lazaroff, Netanyahu to Kerry: Palestinian Incitement Undermines Peace,
Jerusalem Post, 8 October 2013.
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�أوم���أ �إلى نوع م��ن اال�ستعداد الفل�سطيني للتنازل عينه في مفاو�ضات ر�سمية الحقة ،في حين
�أن الط��رف الر�سمي الإ�سرائيلي ،وه��و الطرف القوي المحتل ،لن يك��ون ملزم ًا ب�أي تنازل
قدم��ه فريق �إ�سرائيلي في الوثيقة ،وبخا�صة عندم��ا ينتمي هذا الفريق �إلى معار�ضة ات�ضح �أكثر
(((1
ف�أكثر موقعها الهام�شي في الخريطة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية».
ربم��ا �آن الأوان للتفكير بم�سار ثانٍ  ،مختلف ،ي�ستخدم مفهوم الدبلوما�سية ال�شعبية والعامة،
الت��ي تتوج��ه لل�شعوب ،ليكون نوع �آخر م��ن «التدويل» يقوم على م�ؤتم��رات لأكاديميين،
ونا�شطي��ن ،ومنا�ضلي��ن ،وفنانين ،للتفكي��ر في بلورة برامج وطنية جدي��دة ،تقوم على طرح
ر�ؤى جدي��دة للعال��م عن ال�صراع ،ومث ً
ال ف��ي مقابل طرح فكرة «الدول��ة اليهودية» ،يمكن
تدوي��ل بحث هذه الم�س�ألة ،وف�ضح الم�ضامين ال�سيا�سية والقانونية والح�ضارية والأمنية لهذه
الم�س�ألة ،فيجري تو�ضيح خطورة هذه الأ�صولية الدينية ال�سيا�سية التي تريد الحركة ال�صهيونية
ممار�سته��ا بمباركة العالم ،و�أن يجري تو�ضيح كيف �أنّ هذا النهج طريق لت�شجيع �أ�صوليات
م�ض��ادة .وه��ذا من �ش�أنه نقلنا لموقع الهجوم في هذه الم�س�ألة ،وجعل قوى العالم الحي هي
التي تتولى الرد على الحكومة الإ�سرائيلية.
وتتولى مثل هذه القوى م�س�ؤولية تعميم الدعوة لمقاطعة �إ�سرائيل وفر�ض عقوبات عليها ،بما
ق��د يعفي الم�ستوى ال�سيا�سي من حمل لواء مثل ه��ذه المقاطعة ،على �أن يعار�ض ال�سيا�سيون
الر�سميون هذه الن�شاطات ،وي�ضعونها على الأقل في �إطار الحرية والديمقراطية لل�شعوب.

خاتمة:
�إنّ ح��ل الدولتين المتعثر ،وعملية التفاو�ض المتطاولة ،فر�ضت تراجعات و�صاحبتها خ�سائر
متع��ددة� ،أ�ضعف��ت الموق��ف التفاو�ض��ي ،والموق��ف الإ�ستراتيجي الفل�سطين��ي .ويتطلب
بن��اء �إ�ستراتيجي��ة وطنية فل�سطينية� ،س��واء �أكانت المفاو�ضات جزءاً منه��ا �أم ال ،تعوي�ض هذه
الخ�سائ��ر ،بو�سائ��ل منها �إعادة االعتب��ار لوحدة ال�شع��ب الفل�سطيني بكل فئات��ه وتجمعاته
و�أجياله ،ربما بطرق مبتكرة ،منها فكرة «الكونفدراليات» التي طرحها هذا المقال ،وتفعيل
خطط تدويل الق�ضي��ة الفل�سطينية ،ال ر�سمي ًا في الأمم المتحدة وح�سب ،بل و�ضمن «م�سار
ث��انٍ » للدبلوما�سي��ة ال�شعبية الفل�سطيني��ة العالمية ،واالنتقال من موقع الدف��اع في ق�ضايا مثل
«الدولة اليهودية» �إلى الهجوم ،ب�ش حمالت �ضد هذه الأ�صولية ال�سيا�سية الدينية .ف�ض ً
ال عن
كل هذا ،ف�إن تجديد مرجعيات المفاو�ضات ،والفرق المفاو�ضة ،يعتبر من الأمور الحا�سمة.
16

انظر :كميل من�صور« ،نحو مفهوم تفاو�ضي فل�سطيني جديد» ،موقع «لم ال؟»( ،في الندوة التي نظمتها الم�ؤ�س�سة في قبر�ص
في  25و� 26شباط/فبراير  ،2011بعنوان« :فل�سطين :درو�س الما�ضي ،تحديات الحا�ضر� ،إ�ستراتيجيات الم�ستقبل:).
http://www.limala.ps/atemplate.php?id=172
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الوضع الراهن للقضية الفلسطينية
ال�صالحي
ب�سام ّ
ّ

�س�أتح��دث حول تقيي��م المفاو�ضات ب�شكل عام ،وح��ول الإ�ستراتيجي��ة البديلة التي يمكن
التعام��ل معها في م�س�ألة العملية ال�سيا�سي��ة ،و�أرغب �أوال بالإ�شارة �إلى بع�ض الم�سائل الرئي�سة
المتعلقة بالمو�ضوع.
نحن منذ انطالق المفاو�ضات ندور في دائرة تكاد تكون على ال�شكل التالي «مفاو�ضات ثم
�أزم��ة ثم مفاو�ضات» ،وه��ي الخال�صة التي يمكن قراءتها حتى الآن دون �أن ت�ؤدي الأزمات
يحول الم�سائل باتجاه حل الق�ضايا
الفعلي��ة التي ح�صلت في المفاو�ضات ذاتها �إلى اختراقّ ،
الت��ي م��ن �أجلها ن�ش�أت المفاو�ضات ،لذا علينا العمل من �أجل ك�سر هذه الحلقة بما في ذلك
الظ��رف الراه��ن� ،أي �أال تكون الأزمة الحالية مج��رد �أزمة تفاو�ضية ت���ؤدي �إلى العودة مرة
�أخرى لنف�س الدائرة «مفاو�ضات �أزمة مفاو�ضات».
هناك م�سائل رئي�سة عانت منها المفاو�ضات ب�شكل هيكلي منذ انطالقها:
�أو ًال .الجان��ب الإ�سرائيلي ،والواليات المتحدة ب�شكل خا�ص ،انطلقا من �أهمية ا�ستبعاد الآليات
الدولية ،وخا�صة الأمم المتحدة وم�ؤ�س�ساتها عن التدخل من �أجل حل ال�صراع القائم� ،أو التدخل
ف��ي العملية ال�سيا�سي��ة والتفاو�ضية؛ ما �أدى �إلى جعل دور الأمم المتحدة في مجمل العملية دوراً
مح��دوداً وثانوي�� ًا ،وعلى �أ�سا�سه كان��ت المفاو�ضات كل الوقت مفاو�ض��ات ثنائية فل�سطينية -
�إ�سرائيلية ،وال ُيراد �أن يكون هناك دور للم�ؤ�س�سات الدولية في التعاطي مع هذه المفاو�ضات.
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ثانياً .ال�سعي من �أجل �إخراج المفاو�ضات من مرجعية قرارات الأمم المتحدة .بالتالي ،كان
هناك دائم�� ًا �سعي �إ�سرائيلي لع��دم الت�سليم بالقرارات الدولية كمرجعي��ة للمفاو�ضات ،وفي
كل المرات التي ج��رى فيها تحديد التزام �إ�سرائيل بمرجعية قرارات الأمم المتحدة كان يتم
التهرب من هذا االلتزام ،كما كان يجري تمييع هذا االلتزام بم�سميات مختلفة ،بما في ذلك
�أن الحل لهذا المو�ضوع ،في �أو�سلو مثال ،تم من خالل االتفاق على ت�أجيل الق�ضايا المرتبطة
تثب َتت م�س�ألة �أن قرارات الأمم
بمرجعيات دولية باعتبارها ق�ضايا للتفاو�ض في الحل النهائيّ .
المتح��دة لي�ست هي المرجعية ب�شكل حا�سم من خ�لال ا�ستبدال هذه المرجعيات بمرجعية
ب��ات متفق ًا عليها بين �إ�سرائيل والوالي��ات المتحدة في الر�سالة ال�شهي��رة التي �سميت ر�سالة
ال�ضمانات الأميركية العام  2004التي وجهت من جورج بو�ش �إلى �آرييل �شارون ،و�أكد فيها
�أن �أ�سا�س الحل �أخذ الوقائع الحا�صلة على الأر�ض في االعتبار عند التفاو�ض �أو الو�صول �إلى
حل للق�ضية الفل�سطينية ،ما يعني �أن الإدارة الأميركية منذ ذلك التاريخ باتت  -ب�شكل ر�سمي
 تبني مرجعية المفاو�ضات على ربط التغيرات التي تمت على الأر�ض ،و�أهمها اال�ستيطان،بدي� ً
لا من القرارات الدولية للأمم المتح��دة ،ولذلك نحن نرى بعدم وجود �أي التزام جدي
�إ�سرائيلي ،وم�ؤخراً �أميركي ،ب�أن تكون قاعدة الحل هي مرجعية الأمم المتحدة ،بل المواءمة
بين هذه التغييرات وبين قرارات الأمم المتحدة.
ثالث��اً .كل �آلي��ة المفاو�ضات كانت تقوم على �أ�سا���س �أن الآلية المقابل��ة الوحيدة التي تطرح
للتفاو�ض هي فقط ح�صر التدخل الدولي؛ حتى تدخل الواليات المتحدة ،ب�أكبر قدر ممكن
من الهام�شية والثانوية� ،أي �أن التفاو�ض في الأ�سا�س هو تفاو�ض ثنائي (فل�سطيني �إ�سرائيلي)،
كراع ،لكن لي�س كمتدخل فاعل في المفاو�ضات.
ويمكن �أن ُيقبل بدور للواليات المتحدة ٍ
والحظ��ت ذلك في جولة المفاو�ض��ات الأخيرة ،فرغم وجود اتفاق ب���أن يكون هناك دور
�أكث��ر ت�أثيراً ومبا�شراً للواليات المتحدة في المفاو�ضات ،كان��ت �إ�سرائيل تحاول �أن ت�ستبعد
الأميركيي��ن قدر الإم��كان عن الطاولة ب�ش��كل مبا�شر ،ولكنها بالطب��ع ت�ستح�ضرهم في كل
الأوقات المهمة ،لأن الموقف الأميركي منحاز ل�صالح المفاو�ض الإ�سرائيلي.
ه��ذه القواع��د بمجملها للعملي��ة التفاو�ضية كان��ت مقبولة ب�شكل عام م��ن الموقف العربي
الر�سم��ي ،كما كانت مقبولة ب�شكل �أو ب�آخر على م�ست��وى المجتمع الدولي ،بمعنى �أن كل
الأط��راف الدولي��ة كانت تُ�س ّل��م بهذه العملية ،وكان��ت الدول العربية تدع��م هذا النوع من
المفاو�ض��ات (ثنائية مبا�شرة برعاية الواليات المتحدة بعيداً عن م�ؤ�س�سات الأمم المتحدة)،
وهذه هي طبيعة المفاو�ضات منذ ن�شوئها ،وكانت المحاولة في مدريد �أن تكون هناك قواعد
�أو�ض��ح في هذا ال�ش�أن ،ثم بعد تعثرها في مدريد نجحت في �أو�سلو .وبنجاح �أو�سلو كاتفاق
بي��ن �إ�سرائيل والفل�سطينيين ،ب��ات من المنطق �أن النجاح الوحيد ه��و فقط في المفاو�ضات
الثنائية الفل�سطينية  -الإ�سرائيلية ،لي�صبح ُمرتَكزاً لإخراج الأمم المتحدة وغيرها من التدخل
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ف��ي المفاو�ضات ،وهذه كان��ت الم�صيدة ُ
الكبرى التي بنا ًء عليه��ا ا�ستمر الإ�صرار الأميركي
والإ�سرائيل��ي عل��ى المفاو�ضات الثنائية لتك��رار ما ح�صل في �أو�سلو ،ال��ذي كان بالإجمال
م�شكلة كبيرة لنتائج المفاو�ضات ،حيث لم ت�ؤد �إلى نجاح.
هناك بع�ض المحاوالت لك�سر هذه القاعدة التفاو�ضية ،و�أهم محاولة كانت في العام 1999
عب��ر التلوي��ح بالذهاب �إلى العال��م من �أجل �إعالن دول��ة فل�سطينية من ط��رف واحد ،وهذا
الموق��ف قوب��ل �إ�سرائيلي ًا ب�ضغوط عدي��دة ،وفيما بعد بتدخل من الوالي��ات المتحدة لرعاية
مفاو�ضات «كامب ديفيد» ب�شكل مبا�شر وملمو�س ،لكن هذه المفاو�ضات ف�شلت �أي�ضا.
وكان��ت المحاول��ة الثانية من خالل االنتفا�ض��ة الثانية ،التي تعد بمثاب��ة تعبير عن ك�سر هذه
الحلق��ة و�صياغ��ة عملية �سيا�سية عل��ى قاعدة مختلفة .وم��ع الأ�سف ال�شدي��د �أي�ض ًا لم ينجح
مرج��وة ،بل على العك�س
الموق��ف الفل�سطيني ف��ي االنتفا�ضة الثانية ف��ي �أن يقود �إلى نتائج
ّ
تمام�� ًا ،وجدنا �أن القي��ود التي فر�ضت بعد االنتفا�ضة الثانية فيم��ا �سمي بـ «خارطة الطريق»
�أ�صبح��ت �أكثر مما كان في ال�سابق ،حيث ا�شترط��ت مرة �أخرى لي�س فقط العودة �إلى �شكل
ر�ست ما �سمي في حينه االختبارات الفل�سطينية في جدوى الممار�سة
التفاو�ض ال�سابق� ،إنما َك ّ
أحقية ال�شعب الفل�سطيني في الحقوق التي ينا�ضل من �أجلها .بمعنى �صار
الفل�سطينية لإثبات � ّ
هناك ت�شديد على �إعادة بناء ال�سلطة ب�شكل مختلف �أكثر تقييداً ،ونجاح المفاو�ضات �أ�صبح
�سمى «اختبار الجدارة» ،ونحن منذ
مقرون�� ًا ب�أداء ال�سلطة للمهام المطلوب��ة منها وبما �صار ُي ّ
ذلك التاريخ دخلنا في محطات متنوعة.
�أم��ا المحاول��ة الثالثة ،فكانت بالرغم من ت�أرجحها ذات طابع نوع��ي ،وتمثلت بالتوجه �إلى
الأم��م المتحدة من �أجل االعتراف بدول��ة فل�سطين كع�ضو فيها .وبعد هذا االعتراف جرت
مح��اوالت لإعادة الفل�سطينيين �إلى طاولة المفاو�ض��ات ،وك�أن ما ح�صل لم يح�صل ،وك�أن
الذه��اب للأم��م المتحدة كان مجرد عملية �شكلية ا�ستعرا�ضي��ة لك�سب �صفة لكن دون �أخذ
نتائ��ج هذه ال�صفة ف��ي االعتب��ار ،ف�أ�صبحت هناك قيود عل��ى التوجه للم�ؤ�س�س��ات الدولية،
ورف���ض لتغيير منه��ج و�آلية المفاو�ضات ال�سابق��ة كما كانت� ،إ�ضافة �إل��ى محاولة عدم �أخذ
التغي��ر الجوهري الذي ح�ص��ل باالعتراف بحدود  67كحدود للدول��ة والعا�صمة كمقيا�س
رئي�س من �أجل �إدارة العملة ال�سيا�سية �أو التفاو�ضية الالحقة.
�إن الع��ودة �إلى المفاو�ضات دون التزام �إ�سرائيلي بمرجعية حدود 67ودون وقف لال�ستيطان
كما كان متفق ًا عليه ،جعل المفاو�ضات الراهنة �أ�سيرة مرة �أخرى لعمليتين متالزمتين:
الأول��ى� ،أن الوالي��ات المتح��دة و�إ�سرائيل ت�صوغ��ان مرجعية جدي��دة للمفاو�ضات كبديل
لمرجعية قرارات الأمم المتحدة ،وهذا هو الأخطر فيما ي�سمى «اتفاق الإطار» الذي يطرحه
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وزير الخارجية الأميركي جون كيري ،لي�س فقط في البنود التي ت�ضمنها هذا االتفاق ،ولكن
ف��ي محاولة البن��اء على �أن الح��ل �أو المرجعية للمفاو�ضات هي خال�ص��ة االتفاق الأميركي
الإ�سرائيل��ي بالأ�سا�س ،وبناء الموقف على التغيرات التي تم��ت على الأر�ض ،ولهذا ال�سبب
ف���إن الخطر الرئي���س هو ا�ستمرار البناء عل��ى رعاية �أميركية للمفاو�ض��ات تبني على مرجعية
جديدة بعيداً عن قرارات الأمم المتحدة.
الم�س�أل��ة الثانية ،محاولة و�ضع عملية التفاو�ض برمتها �أم��ام ا�ستحقاقات لن تكون مطروحة
كم��ا كان��ت في ال�سابق ،من مثال ما ذك��ر عن «يهودية» الدولة ،ولكن �أي�ض�� ًا ال�سعي لإعادة
التفاو�ض عليها� ،أي �أن ما يجري لي�س مفاو�ضات على ق�ضايا الحل النهائي ،و�إنما مفاو�ضات
على مرجعية جديدة لمفاو�ضات �ستبد�أ.
ل��و كان هناك بع�ض الق�ضاي��ا الإيجابية في المفاو�ضات رغم �أنها غي��ر موجودة  ،ف�ستكون
رهين��ة لتطبيقات تفاو�ض جدي��د ،ولن ينتهي االحتالل نتيجة ه��ذه المفاو�ضات ،لأنه يدور
الحدي��ث في خطة كي��ري عن �سقف زمني مرتب��ط ب�إثبات الجدارة الفل�سطيني��ة ب�ش�أن قدرة
الحف��اظ على الأمن �أ�سا�س�� ًا لالن�سحاب��ات الإ�سرائيلية ،لي�س فقط من منطق��ة الأغوار ،لكن
�أي�ض�� ًا من ال�ضفة الغربية ،بما في ذلك الحديث عن �إبقاء بع�ض الم�ستوطنات كمناطق م�ؤجرة
وغي��ره ،وكل التداعيات الأخ��رى في المفاو�ضات .ولهذا ال�سبب ،ف���إن المفاو�ضات بهذا
ال�شكل يجب �أن تتوقف ،ويجب �أن تنتهي ،وهناك فر�صة الآن يجب �أال ت�ضيع في وقف هذه
المفاو�ضات بعد ال�سلوك الإ�سرائيلي الذي تم في ق�ضية تبادل الأ�سرى.
هناك حاجة لعنا�صر جديدة لعملية �سيا�سية يجب �أن تُبنى على ما ي�أتي:
•االنطالق من حقيقة االعتراف الدولي بدولة فل�سطين كمرجعية مرتبطة بقرارات الأمم
المتح��دة الأخرى لأية مفاو�ض��ات الحقة ،بمعنى �أن المفاو�ض��ات هي من �أجل تنفيذ
�إنهاء االحتالل عن �أرا�ضي دولة فل�سطين وتطبيق القرار  ،194ولي�س على �أ�سا�س جدول
�أعمال المفاو�ضات الذي كان مطروح ًا طوال فترة المفاو�ضات ال�سابقة.
•�أهمية �أن يكون الوقف ال�شامل لال�ستيطان �أ�سا�س لأي عملية �سيا�سية.
•تغيي��ر الرعاية للمفاو�ضات ،م��ن خالل وقف الرعاي��ة االنفرادية للوالي��ات المتحدة،
والعمل عل��ى �إدخال رو�سيا وال�صي��ن واالتحاد الأوروبي ومجل���س الأمن تحت مظلة
الأمم المتحدة.
•�سح��ب الق�ضاي��ا ال�سابقة الت��ي طرحت ف��ي المفاو�ض��ات ،و�أهمها :مو�ض��وع تبادل
الأرا�ض��ي ال��ذي �أ�صبح مالزما لح��دود  ،67وهذا خلل �إ�ستراتيج��ي يجب �أال ي�ستمر؛
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مو�ضوع القد�س ،وحت��ى مو�ضوع حل ق�ضية الالجئين المتفق عليه وفق قرارات القمم
العربي��ة ،يجب �أن يعاد فح�صه ،وي�سحب من طاولة الت��داول طالما �أن �إ�سرائيل �سحبت
ق�ضايا عديدة كان متفقا عليها� ،سواء من قبل �إيهود �أولمرت �أو غيره.
•الحق والممار�سة في التوجه �إلى الأمم المتحدة بمعزل عن �أية ت�سوية �أو م�ساومة مرتبطة
ك�شروط في المفاو�ضات ،وهذا ح��ق لل�شعب الفل�سطيني ولدولة فل�سطين ،ويجب �أال
ُيرهن ب�أي ق�ضية من الق�ضايا المطروحة.
يمك��ن �أن تكون هناك خط��وات عملية �إ�ضافية في هذا الجانب تق��وم على تفاهم مبا�شر مع
كل م��ن الأردن وم�ص��ر من �أجل تثبي��ت تر�سيم حدود دولة فل�سطين ف��ي حدود  67معهما،
واالنط�لاق �سوي�� ًا نحو الأمم المتحدة من �أج��ل تكري�س هذا التر�سيم �ضم��ن قرارات الأمم
المتحدة.
•�أما على الم�ستوى الداخلي ،المبا�ش��رة بت�شكيل مجل�س ت�أ�سي�سي لدولة فل�سطين ي�شكل
�أحد �أدوات الم�صالحة الفل�سطينية �إلى حين �إجراء االنتخابات ،ثم �إعادة النظر بالتزامات
ال�سلطة الفل�سطينية ،وفي مقدمتها مو�ضوع التن�سيق الأمني.
يج��ب �أن ت�ؤخذ هذه الأمور في االعتبار في �إطار �أية ر�ؤية جديدة للمفاو�ضات ،بحيث تبنى
المفاو�ض��ات على الواقع الذي ح�صل ،ال �سيم��ا �أن الواليات المتحدة لم تثبت م�صداقية في
المفاو�ض��ات� ،أو �أي �إمكاني��ة لل�ضغ��ط على �إ�سرائي��ل من �أجل تنفيذ االتفاق��ات المبرمة في
مو�ضوع الأ�سرى وغيره.
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واقع المفاوضات وآفاقها

�صائب عريقات

�إجاب��ة عن �س���ؤال هاني الم�صري لماذا ال��ـ15؟ هناك مجموعة من المعايي��ر الدقيقة التي تم
تحديده��ا ،لأن م��ن يقول �إننا �أ�صبحنا دول��ة غير ع�ضو ف��ي  ،2012/11/29فلماذا لم نقم
بخطوات مح��ددة في 2012/11/30؟ �أنا ال �أ�ستطيع الوق��وف كحار�س على �شفاه �أحد �أو
على تفكير �أحد ،لكن هناك �إجراءات قانونية واجبة االتباع� ،إ�ضافة �إلى م�سائل قانونية دقيقة،
وعل��ى الأق��ل كنت واحداً من النا���س� ،إ�ضافة �إلى الفريق الذي كان مع��ي وهو كبير جداً ،ال
نمتلك القدرات الكافية ،فاحتجنا �إلى م�ساعدة  27قانوني ًا دولي ًا خالل فترة ت�سعة �شهور حتى
ا�ستطعنا تحديد خطواتنا الواجب اتباعها بعيداً عن ال�شعارات التي ال طائل منها.
ف���أن ت�صبح فل�سطين دولة غير ع�ض��و في الأمم المتحدة ،ال يعني �أنه��ا �أ�صبحت دولة تحت
االحتالل ،بل �أ�صبحت لديها القدرة لتن�ضم �إلى  63منظمة وهيئة وبروتوكو ًال وميثاق ًا دولي ًا،
بالتالي ف�إن الم�س�ألة لي�ست ردة فعل بالتوقيع على هذا �أو ذاك ،فالمعيار الأول� :أنت يجب �أن
توقع على المواثيق التي تج�سد الدولة وتعزز م�ؤ�س�ساتها وقدراتها الإقليمية والقار ّية والدولية،
و�أول ميث��اق يج��ب توقيعه ،والر�سالة الأول��ى الواجب توقيعها ووقعه��ا الرئي�س هي مواثيق
جني��ف ( ،)1949والبروتوكوالت الإ�ضافية ( ،)1977وهي عب��ارة عن ر�سالة (طلب) من
رئي���س دولة فل�سطين ،ومرفقة بر�سالة ن�سميها في القان��ون الدولي «�صك االن�ضمام» ،وهي
عب��ارة عن التزام��ات دولة فل�سطين التي يجب �أن تنفذها في ح��ال اكت�سبت الع�ضوية .وكنا
توجهن��ا ل�سوي�س��را لأنها حا�ضنة ه��ذه المواثيق ،وه��ي حين تقول «نعم لدول��ة فل�سطين»،
ت�صب��ح ملزم�� ًا باختيار الأم��ور بعيداً عن الت�سيي���س وال�ضغوط التي تمار�س م��ن هذا �أو ذاك،
ورئي�س االتح��اد ال�سوي�سري الآن ملزم خالل فترة �ستة �شهور ،لكن عملي ًا لأننا �شعب تحت
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االحتالل ،يكون ملزم ًا خالل �شهر ،ب�إ�صدار ر�سالة ر�سمية يعلن فيها الرئي�س محمود عبا�س،
�أن دول��ة فل�سطي��ن على حدود  1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقي��ة� ،أ�صبحت متعاقدة �سامية
لمواثيق جنيف وبروتوكوالتها.
الم�س�ألة الثانية� ،إن �شعبنا في القد�س وال�ضفة وغزة بحاجة �إلى حماية دولية ،وحماية المدنيين
في زمن الحرب هي �أ�سا�س في ميثاق جنيف الرابع ،كما لدينا خم�سة �آالف �أ�سير في ال�سجون
الإ�سرائيلي��ة؛ �س��واء مدني �أو ع�سكري .توفر هذه المواثي��ق الحماية ل�شعب فل�سطين .نحن
نت�صور �أن الو�ضع على الأر�ض في ال�ضفة الغربية والقد�س في العام  2014ال يتيح للفل�سطيني
ا�ستخدام بع�ض الطرق ،ولم يحدث في �أ�سو�أ لحظات جنوب �أفريقيا العن�صرية �أن ُمنع الأ�سود
من ا�ستخدام طريق ي�ستخدمه الأبي�ض ،والأمرا�ض والأوبئة العن�صرية ت�صيب الجميع� ،أ�صيبت
به��ا �أمم و�شعوب كثيرة عبر التاريخ ،وللأ�سف ت َُبرر� ،أحيان ًا ،لأ�سباب اقت�صادية و�سيكولوجية
وعرقي��ة ،و�إ�سرائي��ل تبررها بدوره��ا لأ�سباب �أمنية .ل��ذا ،كان من المتوج��ب علينا التوقيع
عل��ى ميثاق مكافح��ة الأبارتهايد وكل م�ؤ�س�ساته ،وكذلك الميث��اق المتعلق ب�أ�شكال التفرقة
العن�صرية كافة.
�أي�ض�� ًا� ،صحيح لم تعترف �أي من الواليات المتح��دة �أو �إ�سرائيل بدولة فل�سطين ،لكن هناك
 134دول��ة اعترفت بها ،ولدينا معي��ار �أن �سفاراتنا موجودة في �أكثر من  130دولة ،وهي
بحاجة لح�صان��ة و�إجراءات واجبة االتباع لكل المواثيق الدبلوما�سية ،بالتالي وجب التوقيع
على ميثاق فيينا للعالقات الدبلوما�سية ،وميثاق فيينا للعالقات القن�صلية ،وميثاق فيينا لقوانين
المعاهدات.
كم��ا �أن �إع��ادة فل�سطين �إلى الخارط��ة الجغرافية لي�ست مجر ّدة� ،إنم��ا دولة فل�سطين هي
دول��ة القان��ون والحقوق والحري��ات؛ حرية الم��ر�أة والعبادات ،ويج��ب �أال ن�ساوم في
ظ��رف من الظروف على هذه الم�سائل ،و�أن تكون ر�سالتن��ا للعالم ،نعم نحن نوقع على
الميث��اق ،لإنهاء جميع �أنواع التمييز �ضد المر�أة والطف��ل وم�شاركته في الحرب وما �إلى
ذلك ،ووقعنا ميثاق ًا �ض��د جميع �أ�شكال التمييز العن�صري والتعذيب ،وهذه فل�سطين �أمام
العال��م ،وعودته��ا للخارطة يجب �أال تهدد �أحداً� .أنا ال أ� ّدع��ي �أننا مثاليون �أو ال نرتكب
�أخط��اء� ،أعلم �أن هناك من ارتكب �أخطاء والبع�ض ا�ستغ��ل من�صبه الأمني لتحقيق �أمور ال
ي�ستحقه��ا ،لكن هذا يجب �أال يعيق �أي�� ًا منا لبذل �أكبر جهد ممكن للو�صول �إلى فل�سطين
المن�ش��ودة .و 194لي�س مجرد رقم نحتفل ب��ه ،بل يعني دولة م�ضمون ،ودولة تقوم على
الم�ساءل��ة والمكا�شف��ة والمحا�سبة واحترام ه��ذا الإن�سان الفل�سطين��ي ،لأن من �سيكون
حاكم فل�سطين ،لن يكون في يوم من الأيام �صاحب ًا لل�سلطة� ،إنما قائم على مظاهر ال�سلطة
لفترة زمنية محددة ،وهذا ما وعدنا به من خالل التوقيع على عدد كبير من المواثيق التي
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تحتم��ل الأ�س�س والركائز للمجتمع الفل�سطين��ي وفي بناء الدولة الفل�سطينية ،وبخا�صة �أن
فل�سطين هي مهد الح�ضارات ومهد الديانات ،كانت ومازالت و�ستكون م�سرى للتعاي�ش
قعت وتم
والت�سام��ح بين الديانات ال�سماوية الثالث ،و�شعوب الأر�ض كافة 15 .ميثاق ًا ُو ّ
�إيداعه��ا ،حيث قام وزي��ر الخارجية بت�سليم � 13صك ان�ضمام لمن��دوب ال�سكرتير العام
للأم��م المتحدة ،وهو م�س���ؤول م�س�ؤولية كاملة عن هذه المواثيق بع��د ا�ستالمها ،وعليه
ال��رد عليها خالل �شه��ر ،ومعيار �أ�سا�س��ي �أال يخ�ضع �أي من هذه التواقي��ع لالن�ضمام �إلى
الت�صويت ،فالقانون الدول��ي وا�ضح ومحدد بهذا ال�ش�أن ،و�إذا قرر ال�سكرتير العام للأمم
المتحدة عدم ال��رد بعد انق�ضاء ال�شهر� ،أوتوماتيكي ًا ت�صبح فل�سطين دولة ع�ضواً في الـ13
م�ؤ�س�س��ة التي قدمت لها .وهناك م�س�ألة متعلق��ة بوثائق جنيف والوثائق الإ�ضافية ،حيث
ُ��دم ال�صك للرئي�س ال�سوي�سري ،وقام ال�سفي��ر الفل�سطيني في �سوي�سرا بنقل هذه الر�سالة
ق ّ
�إل��ى الرئي�س ال�سوي�سري ومجل�س االتحاد ال�سوي�سري ،وهذه ال تخ�ضع للت�صويت ،علم ًا
�أن المنظمات التي يجب االن�ضمام �إليها ،يحتاج  %50منها �إلى ت�صويت ،ونحن اخترنا
�أال نح��دث �صدامات مع �أحد ،فطاقتنا ب�سيطة و�صغي��رة ،ال نريد ا�صطدام ًا مع الواليات
المتحدة الأميركية �أو �أوروبا �أو مع �آخرين� ،إنما نريد توجيه طاقاتنا في االتجاه ال�صحيح.
وحينم��ا �أ�سمع تهديدات الجانب الإ�سرائيل��ي �أت�ساءل «معقول؟؟ ماذا لو �أن هناك ق�صف
دباب��ة �أو عملية انتحارية �أو �إطالق ر�صا�ص ،كيف �سيك��ون ردها؟»� .إ�سرائيل تهدد كل
تلك التهديدات لمجرد توقيع رئي�س فل�سطين على ميثاق ين�صف المر�أة وينت�صر لحقوقها
يدعون �أنهم يجل�سون معنا للو�صول
وحقوق الطفل وي�ؤ�س�س لإنهاء كل �أ�شكال التمييز؟ ثم ّ
�إلى دولة فل�سطينية .على �أي حال ،نحن ال نريد المواجهة مع �أحد ،كما �أن الإ�سرائيليين
يعتبر خرق ًا لالتفاق��ات الجارية بيننا ،لكن ،لم يكن للم�ؤ�س�سات الدولية
يقول��ون �إن طلبنا ُ
�أي عالق��ة بالمفاو�ضات ،فال�صفقة التي تمت ،مع ال�سيد جون كيري ولي�س مع �إ�سرائيل،
وتق�ض��ي بموافق��ة �إ�سرائيل على الإف��راج عن � 104أ�سرى .وف��ي المقابل يمتنع الجانب
الفل�سطين��ي عن الذهاب �إلى ع�ضوية المنظم��ات الدولية لمدة ت�سعة �شهور ،و�أنا �أعلم �أن
ثمن باهظ جداً ،لكن
حج��م االنتقادات لهذه الخطوة كان عالي ًا جداً ومعها ح��ق ،فهذا ٌ
مبررنا لهذه الم�س�ألة �أن ال�شعوب التي تحترم نف�سها عبر التاريخ ،تخو�ض حروب ًا من �أجل
بناتها ،ونح��ن ال نخالف �أي اتفاق على الإطالق� ،إنم��ا ملتزمون بحل الدولتين ،ونحن
نعزز بهذا التوقيع عندما رف�ضت �إ�سرائيل الإفراج عن الأ�سرى الـ 36في الدفعة الرابعة من
�أ�س��رى م��ا قبل �أو�سلو ،وكان هناك م��ن اللجنة التنفيذية ل��ـ (م.ت.ف) الأخ عبد الرحيم
مل��وح مع اللجنة المركزية لحركة فتح ،واتخذنا قراراً �أنه �إذا لم تفرج �إ�سرائيل عن الدفعة
الرابعة بـ � 3/29سيوقع الرئي�س على عدد من المواثيق الدولية في  ،3/30بالتالي كان هذا
ح�ضرة لذلك ،بالتالي �إذا تفاج�أ �أحد يكون ال�سبب
متفق�� ًا عليه بيننا ،والإجراءات كانت ُم ّ
�أنه كان ي�شك في قيام الرئي�س بهذه الخطوة .نحن نمار�س حق ًا �أ�س�سه لنا القانون الدولي،
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نعم هذه خطوة ال تمثل انت�صاراً وال مجا ً
ال للمبالغة� ،إنما هي خطوة ب�سيطة �أولية لنقلنا من
وتدعي �أن هذه �أر�ض متنازع عليها� ،إلى خطوة ي�صبح فيها �إ�صدار
مربع �أن �إ�سرائيل تقول ّ
ر�سال��ة �سوي�سري��ة ب�أن فل�سطين �أ�صبح��ت دولة متعاقدة �سامية ت�صب��ح دولة فل�سطين على
حدود  1967وعا�صمتها القد���س ال�شرقية ،وهي دولة تحت االحتالل تمام ًا كما كانت
النروي��ج وهولندا وبلجيكا و�أميركا وفرن�سا وكوري��ا والفلبين تحت االحتاللين الألماني
واليابان��ي في الحرب العالمية الثانية ،بالتال��ي ف�إن المفاو�ضات بهذه الخطوة ت�صبح فقط
لجدول��ة االحتالل الإ�سرائيلي في �أرا�ض��ي الدولة المحتلة والمعترف بها دولياً ،نعم هذه
معادل��ة جديدة ،لكن هل هذه الخطوة كافي��ة لتحقيق هذه المعادلة؟ ب�صراحة ال ،فهي ال
تعني �شيئ ًا ما لم تُ�س َتكمل.
وه��ذه لي�ست خطوة �أحادية الجانب� ،إنما خط��وة تتعلق بدول موقعة على مواثيق ،كل دول
العالم �أع�ضاء في المواثيق التي ان�ضممنا لها ،فنحن نريد االن�ضمام �إليهم بااللتزام ب�أال يحدث
تعذي��ب ف��ي ال�سجون الفل�سطيني��ة ،ولن تهان حق��وق الب�شر باختالف دينه��م �أو عرقهم �أو
لونه��م ،و�سيتم الق�ضاء عل��ى كل مظاهر التمييز �ض��د المر�أة ،لأنه من الع��ار ونحن في العام
�سم��ى «جرائم ال�شرف» ،هذا يجب
� 2014أن ن�سم��ع ف��ي فل�سطين بجرائم العار تحت ما ُي ّ
�أن ينته��ي ،لأننا غالب ًا ما نمار�س الحديث في النظريات ،لكن الواقع �شيء مختلف تمام ًا� ،أما
الآن فنح��ن بموجب تلك المواثيق ،ال بد من مرا�سي��م رئا�سية في غياب المجل�س الت�شريعي
للتقيد بها ب�شكل تام.
ه��ل تقلل هذه الخطوة من الجهود الدولية �أو الأميركية في عملية ال�سالم؟ ال� ،أبداً .نحن
كان لدينا االتفاق ،فجاء الأميركيون وقالوا «�سنمدد المفاو�ضات» ،فقلنا «ال يجوز الربط
بي��ن الإفراج عن الدفعة الرابع��ة والأ�سرى (عددهم  )104وبين المفاو�ضات �أو �أي م�س�ألة
�سم��ى �سلعة وثمن
�أخ��رى ،فنحن دفعنا ثمنه��م ،وفي ال�سيا�س��ة والمفاو�ضات يوجد ما ُي ّ
( ،)One item One priceفلم��اذا تري��د �أنت تدفيعي ثمن تمدي��د المفاو�ضات؟».
ونحن لم نفاجئ الجانبي��ن الأميركي والإ�سرائيلي .قيل لهما يوم الثالثاء  2014/4/1في
م�ساء «�إذا لم يتم الإعالن الإ�سرائيل��ي عن الإفراج عن الأ�سرى ،نحن
تم��ام ال�ساع��ة الثالثة
ً
�سنوق��ع على المواثيق الدولية» ،وهذا لي�س تهديداً ،وب�صراحة نحن ل�سنا في الموقع الذي
نه��دد ،فالحاكم الع�سكري ف��ي �أي منطقة �إذا �أراد منع الرئي�س محم��ود عبا�س من ال�سفر
�إل��ى الأردن يمنع��ه ،فنحن �شعب تحت االحتالل ،ونحن في ه��ذه الخطوة ن�ستخدم حق ًا
ال �أكث��ر .ونح��ن حالي ًا في �صدام مع الوالي��ات المتحدة ،والقان��ون الأميركي نعرف �أنه
مجحف ،ونعلم �أننا �إذا دخلنا ع�ضوية منظمات دولية� ،أميركا �ستن�سحب منها ،وب�صراحة
نح��ن ال نملك الطاقة لمواجهتها �أو حتى نريد ذلك ،ولن نقف �ضد حل الدولتين �أو �ضد
عملي��ة ال�سالم ،نح��ن ننت�صر لحقنا ،وال��دول التي تحترم نف�سها يج��ب �أن تقف وت�ساند
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خطوتن��ا كما فعل��ت رو�سيا ،لذا ن�أمل من االتحاد الأوروب��ي �أن يبادر على الفور للإعالن
عن ت�أييده الكامل والتام لهذه الخطوة ،وكذلك الحال للأ�شقاء العرب ،وقد طلبنا اجتماع ًا
للمجل���س ال��وزاري العربي ب�شكل عاجل حتى ن�صدر –على الرغم م��ن �أن الدول العربية
يج��ب �أن ت�صدر دون الحاج��ة �إلى هذا االجتماع -بيان ت�أيي��د لخطوتنا ،وعلى كل دول
العال��م ت�أييدنا ،لأن له��م دولة زميلة الآن تحت احتالل تواجه م��ا تواجهه وتنت�صر لحقها
عبر المواثيق الدولية.
ونحن وقعنا على  15منظمة دولية ،وتبقى � 48أخرى باالنتظار ،والتوقيع على خم�س ع�شرة
ال يعن��ي �أن تتنكر �إ�سرائيل للإفراج عن الأ�سرى الثالثين الذي يعتبر ا�ستحقاق ًا عليها القيام به،
والإ�سرائيليون يعلمون تمام�� ًا االتفاق الذي �أبرم معهم ،ويعلمون �أن �أ�سماء الأ�سرى الـ 104
مودع��ة عند الوزير جون كيري ،وتم االتفاق عليه��ا ،ويعلمون �أنهم ملتزمون بعدم �إبعاد �أي
مواطن �أو �إخراجه من بيته ،وكل �أ�سير يعود �إلى المكان الذي اعتقل منه.
و�أق��ول ،من دون مبالغة ،للنا�س الذين هاتفوني ودعونا �إلى التراجع« :ال تورطونا كي ال تقع
علين��ا العقوبات» ،وعلى ال�شعب الفل�سطيني �أن يعلم �أمراً واحداً ،في ظرفنا الحالي ال يوجد
ما نخ�سره �إال الخ�سارة نف�سها ،وكما ن�ضع �إ�ستراتيجية ي�ضع بنيامين نتنياهو �إ�ستراتيجية ،وهي
منذ ثالث �سنوات تقوم على ثالث ركائز:
�1.1سلطة فل�سطينية من دون �سلطة ،وعملي ًا على الأر�ض ال توجد لنا �سلطة فعلية ،فهو �أنهى
مناطق «�أ» ومناطق «ب» ،و�أنهى واليتنا الوظيفية وال�شخ�صية والأمنية وحتى التخطيط
لمدننا �ألغاها بالكامل.
2.2احتالل من دون كلفة .هو �سلطة احتالل ،بالتالي ف�إنه م�س�ؤول م�س�ؤولية تامة ،لكن الآن
وتن�سق ،وتقوم بكل �شيء.
ال�سلطة تدفع رواتبّ ،
�3.3إبق��اء قطاع غزة خارج الف�ضاء الفل�سطيني .ومن هنا هذه الخطوة �ستكون ناق�صة دائم ًا
ما لم تُحقق الم�صالحة الفل�سطينية ،وحركة حما�س مطالبة اليوم �أكثر من �أي يوم م�ضى،
بالبدء بتنفيذ اتفاقي القاهرة والدوحة من �أجل العودة �إلى �إرادة ال�شعب ،وعندما تختلف
الحركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يجب �أن تلج�أ �إلى �صناديق االقتراع ،ولي�س �إلى �صناديق
الر�صا�ص ،وحركة حما�س ،و�أعلنها با�سم الجميع وبا�سم الرئي�س �أبو مازن وبا�سم اللجنة
التنفيذية ،حركة فل�سطينية لم ولن تكون حركة �إرهابية ،نختلف ونتفق معهم ،ولكن في
الأ�سا���س الآن ،هذه الخطوة خطوة م�صالحة ،وال لدول��ة فل�سطينية في قطاع غزة ،وال
دولة فل�سطينية من دون قطاع غزة .و�أتمنى �أن يعي الجميع �أن هذا الأمر يتعلق بنا ،و�إن
لم ن�ساعد �أنف�سنا في هذا المجال لن ي�ساعدنا �أحد.
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و�أخيراً ،نحن لدينا خيار الآن ،ال ن�ستطيع تغيير الأم�س ،لكننا ن�ستطيع �إحداث تغيير في الغد،
كر�ست نف�سي ل�س�ؤال واحد :ماذا �أ�ستطيع �أن �أفعل اليوم لخدمة �إعادة فل�سطين بعا�صمتها
�إذا ّ
القد�س وحدود� 67إلى خارطة الدول؟
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التعقيبات
�سميح حمودة:
�أطروحتي مبنية على ورقة الدكتور �أحمد جميل عزم ،وهي ورقة مهمة �أثارت ق�ضايا عديدة،
�أبني عليها ،وال �أتناق�ض معها �أو �أختلف معها.
مو�ض��وع المفاو�ضات بحد ذاته ال ي�أخذ حكم ًا واحداً ،فنحن ك�شعب فل�سطيني ال ن�ستطيع
الق��ول �إننا نرف�ض مبد أ� المفاو�ض��ات� ،أو نقبلها ب�شكل مطلق تحت �أي ظرف من الظروف،
وه��ذا مدخل لتقييم عملي��ة التفاو�ض ،فهي لم تكن خط�أ بذاتها ،لكن الم�شكلة في الظروف
والبيئ��ة الفل�سطيني��ة والعربي��ة والدولية الت��ي جرت خالله��ا .لذلك ،ف���إن تح�سين الو�ضع
الفل�سطين��ي في المفاو�ضات له �ش��روط مو�ضوعية ،ولي�س فقط ق��رارات فل�سطينية ،ويجب
على الفل�سطينيين انتظار اللحظة المنا�سبة لكي يفاو�ضوا العدو ال�صهيوني.
والق�ضي��ة التي �س�أطرحها ،هي وجود م�شكلة لدى الطرف الفل�سطيني ،ونحن اليوم في واقع
تق��ول فيه �إ�سرائيل «نريد تمديد المفاو�ض��ات» ،والطرف الفل�سطيني يقول «ال نريد» ،بينما
كان الأخي��ر يقول في ال�ساب��ق «�إذا ف�شلت المفاو�ضات فلي�س �أمامن��ا �سوى المفاو�ضات»،
بالتالي نقع في م�أزق� ،أن الحل الذي كنا نطرحه لم نعد نقبل به ،وب�أنه �سيو�صلنا �إلى ما ن�صبو
�إليه ونتطلع �إليه.
والم�شكلة في الطرف الفل�سطيني �س�أح�صرها في ثالث ق�ضايا:
1.1الط��رف الفل�سطيني توجه �إل��ى المفاو�ضات مع �إ�سرائيل من �أج��ل الو�صول �إلى ت�سوية
تاريخي��ة يفتر�ض فيه��ا �أن الط��رف الإ�سرائيلي جاهز للو�ص��ول �إلى مثل ه��ذه الت�سوية
التاريخي��ة ،وق��ام الط��رف الفل�سطيني بتقديم اعتراف��ات وتنازالت كان��ت بمثابة �ألغام
انفج��رت �أثن��اء عملي��ة المفاو�ض��ات ف��ي وج��ه الفل�سطينيين ،ول��م تنفج��ر في وجه
الإ�سرائيليي��ن ،لأن الإ�سرائيليي��ن هم من و�ضع تلك الألغام ،الت��ي �أو�صلت لتلك النهاية
غير ال�سعي��دة التي يطلب فيها الإ�سرائيلي من الفل�سطيني اال�ست�سالم الكامل واالعتراف
بالح��ق الإ�سرائيلي ال�شامل على الأر���ض الفل�سطينية كافة ،مقابل �أن يكون ،هو ،مواطن ًا
من الدرجة الثانية ،مقيم ًا �أو عابر �سبيل ،و�أن الحق التاريخي له .وهذا الخلل في النظرية
الأولى �أن الطرف الإ�سرائيلي يريد ال�سالم اعترف به الزعيم الراحل يا�سر عرفات.
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2.2النظري��ة الثانية الخاطئ��ة� ،أن الواليات المتحدة يمكن �أن تمثل مرجع�� ًا نزيه ًا �أو مقبو ًال
في العملي��ة التفاو�ضية ،و�أنها بد�أت تتبنى �سيا�سة من �ضمنه��ا �إقامة دولة فل�سطينية ذات
�سيادة على جزء م��ن الأرا�ضي المحتلة العام  ،1967لكن العملية التفاو�ضية و�سيا�سات
الوالي��ات المتحدة �أثبتت �أن الموقف الإمبريال��ي الأميركي لم يتغير بالن�سبة للمو�ضوع
الفل�سطين��ي ،و�أن �أميركا تنحاز لإ�سرائيل� ،إ�ضافة �إل��ى �أن النفوذ الإ�سرائيلي وال�صهيوني
في الواليات المتحدة لي�س في هبوط �إنما هو في �صعود .بالتالي ،ف�إن �إمكانية �أن ت�ضغط
الوالي��ات المتحدة على الط��رف الإ�سرائيل��ي �أ�صبحت معدومة ،وغ��داً �سي�سافر وزير
الخارجي��ة الإ�سرائيلي ك��ي يقنع �أميركا بال�ضغط على الفل�سطينيي��ن� ،أي �أن هذا الطرف
الذي ُيفتر�ض �أن يكون نزيه ًا هو عملي ًا يعمل ل�صالح الر�ؤية ال�صهيونية الإ�سرائيلية.
3.3الم�س�أل��ة الثالث��ة هي افترا�ض �أن النظام القطري العربي التاب��ع والذليل �أمام الغرب و�أمام
الوالي��ات المتح��دة ،ي�ستطي��ع �أن يلعب دوراً مهم�� ًا وفاع ً
ال و�ضاغط�� ًا ل�صالح ال�شعب
الفل�سطين��ي في م�سيرة الت�سوية ،وهذا الأمر ثبت خط�ؤه ،حيث �أن الطرف العربي لعب
دوراً متخ��اذ ًال ،و�أقنع الفل�سطينيين بالذهاب �إل��ى الت�سوية ،وباعهم الوهم ،ولم يمار�س
�أي �ضغط على حليفه الواليات المتحدة ،ولم يقدم دعم ًا بدي ً
ال للفل�سطينيين حين كانت
الأم��ور تت�أزم مع �إ�سرائي��ل .لذلك �أقول� ،إننا و�صلنا �إلى حالة �سقوط الأوهام التي قامت
عليها هذه المفاو�ضات ،ونكت�شف نحن �أن ال�صهيونية لم تتغير ،والواليات المتحدة لم
تتغير .لذا ،علينا الرجوع �إلى الأ�س�س الأولى ،وهي �إعادة بناء وتقوية ال�شعب الفل�سطيني
نف�سه في �أماكن وجوده كافة ،و�إحياء التمثيل لهذا ال�شعب؛ �أي الكيانية الفل�سطينية التي
انبثق��ت العام  1964لكي تمثل هذا ال�شع��ب تمثي ً
ال حقيقي ًا ،في المحافل الدولية كافة،
ويك��ون هذا الممثل خارج االلتزامات التي الت��زم بها مع �إ�سرائيل والواليات المتحدة.
كما يجب �إعادة الروابط مع ال�شعوب العربية والإ�سالمية والعالمية ،وكل �أن�صار ال�شعب
الفل�سطيني والبناء عل��ى البعد الأخالقي للق�ضية الفل�سطينية ،فال�شعب الفل�سطيني �شعب
يطال��ب بحقه في �أن يح�صل على هذا الدعم العالمي له��ذا الدور ،وال يعتمد فقط على
الدور الأميركي.

مح�سن �أبو رم�ضان:
�إن الأرا�ض��ي المحتلة الع��ام  1967المتنازع عليها ت�ستند �إلى الحل��ول االنتقائية والجزئية،
وال ت�ستن��د �إل��ى القانون الدولي كمرجعي��ة قانونية ،وت�ستند �إلى الرعاي��ة الأميركية المنحازة
لإ�سرائي��ل ،بحيث �أ�صبح��ت المفاو�ضات �أميركي��ة �إ�سرائيلية في تجاوز لق��رارات ال�شرعية
الدولي��ة والقان��ون الدولي ،وتعر���ض �أخيراً عل��ى الفل�سطينيين �ضمن موازي��ن قوى مختلفة
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لل�صال��ح الإ�سرائيلي ،بالتالي ك�شكل من �أ�شكال الإمالء واالبتزاز ،وتبهيت ال�صراع ب�أنه لي�س
�صراع�� ًا بين �شع��ب واحتالل ،بل تناق�ضات بي��ن الإ�سرائيليين والفل�سطينيي��ن �سيتم حلها من
خالل المفاو�ضات� ،إ�ضافة �إلى تحييد �أ�شكال الن�ضال الفل�سطيني ،وعدم و�ضع المفاو�ضات
ف��ي �سي��اق �سيا�سي مرتبط بتعدي�لات جدية ف��ي القوى المحلي��ة ،منها المقاوم��ة ال�شعبية،
والعالقات مع قوى الت�ضامن الدولي والمحافل الدولية ،وتوثيق جرائم االحتالل في الحرب
المنهجية المنظمة من قبل �إ�سرائيل.
وفيم��ا يتعل��ق بالمفاو�ضات الراهنة ،هن��اك خ�شية من �أن خطوة االن�ضم��ام �إلى المعاهدات
الدولي��ة تكون من و�سائ��ل ال�ضغط التكتيكية ،وال ت�ستند �إلى تغيي��ر كامل في مربع الم�سار؛
م�س��ار التفاو�ض ال��ذي و�صل �إلى طريق م�س��دود ،بحيث ،ت�صبح المعادل��ة تجميد التوجه
للمعاهدات الدولية ،من �ضمنها معاهدة روما التي ت�ؤهل الفل�سطينيين لالن�ضمام �إلى محكمة
الجناي��ات الدولي��ة� ،إال �إذا تم االلتزام ب�شروط المفاو�ضات المتف��ق عليها �ضمن الم�شروع
الوطن��ي ن�سبياً ،التي تت�ضم��ن وقف اال�ستيط��ان ،واالعتراف بالقان��ون الدولي كمرجعية،
والإف��راج عن الأ�سرى ،والإقرار ب�أن �أرا�ضي 67محتلة ولي�س متنازع ًا عليها ،و�أن تتم تحت
رعاية دولية� ،أي �ضمن م�ؤتمر دولي ،لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ولي�س التفاو�ض عليها؛
�أخذاً بعين االعتبار المتغيرات الدولية التي تتم م�ؤخراً ،بحيث بد�أنا ن�شهد انق�شاع ًا للأحادية
القطبي��ة في ظل نمو ال��دور الرو�سي على الم�ست��وى العالمي ،وال��دور ال�صيني ومجموعة
«البريك���س» على الم�ستوى االقت�صادي ،و�أي�ض ًا نهو���ض قوى �إقليمية في المنطقة متعاك�سة
مع الم�صالح الأميركية.
يجب �أن يتم تغيير الم�سار ،بمعنى؛ كفى  22عام ًا من هذه المفاو�ضات التي ا�ستغلتها �إ�سرائيل
لفر�ض منظوم��ة الأبارتهايد والف�صل العن�صري و�سيا�سة التجزئة والمعازل؛ عزل قطاع غزة،
وتهويد القد�س ،وتفكيك مقومات الجغرافيا الفل�سطينية والبينة االقت�صادية الموحدة ،والهوية
الوطنية الفل�سطينية ،وهذا يجب �أن يتم عبر ا�ستكمال الع�ضوية من منظمات الأمم المتحدة،
من �ضمنه��ا محكمة الجنايات الدولية ،و�إنهاء االنق�سام ،وتحقي��ق الوحدة الوطنية ،و�إعادة
بل��ورة الهوية الفل�سطينية الجامعة من خ�لال كل التجمعات الفل�سطينية (�أرا�ضي  ،48ال�ضفة
الغربية ،قطاع غزة ،القد�س ،ال�شتات) ،لكن لي�س عن طريق الكونفدرالية ،لأن الكونفدرالية
تت��م بين �شعبين ،لكن تح��ت عنوان الحركة الوطنية الفل�سطيني��ة الموحدة ،المج�سدة عملي ًا
ف��ي منظمة التحري��ر ،باتجاه �إعادة بنائه��ا وهيكلتها ودمقرطتها و�إ�ش��راك الجميع فيها وفق
انتخاب��ات مبنية عل��ى فكرة التمثي��ل الن�سبي ،و�إ�ستراتيجي��ة كفاحية متوافق عليه��ا ،و�إعادة
�صياغة ال�سلطة ،بحيث ت�صب��ح مرجعيتها (م.ت.ف) ،وتتحرر من التبعية المالية للمانحين،
وم��ن دورها الوظيفي الذي تريده �إ�سرائيل ،بحيث �أنها تقدم الخدمات وتنفذ اال�ستحقاقات
(التن�سي��ق الأمني) المرفو�ض ل��دى الغالبية الوا�سعة من ال�شع��ب الفل�سطيني .وهذه الآليات
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يمكن من خاللها ا�ستخال�ص النتائج والدرو�س والعبر من المفاو�ضات ،ومن دونها �سن�ستمر
مرجوة عل��ى الأر�ض الفل�سطينية.
ف��ي الدائ��رة المفرغة والعبثية ذاتها ،التي ل��ن تحقق نتائج
ّ
هن��اك هجمة اقتالع ،واليوم يوجد � 700أل��ف م�ستوطن في ال�ضفة الغربية ،ويمكن �أن ي�صل
الرق��م �إلى مليون الع��ام  ،2015بالتالي يجب �إع��ادة طبيعة ال�صراع كما ق��ال الدكتور نديم
روحانا في ورقته� ،أو كما ذكر الأخ �أحمد عزم.

عمر الربغوثي
م�صطفى الربغوثي
رجا زعاتر
عمر ع�ساف ،ح�سام زملط
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4
الجلسـة الرابعـة
المقاطعة عنصر ضروري في
إستراتيجية النضال الوطني

رئي�س اجلل�سة ملى حوراين
امل���ت���ح���دث���ون عمر الربغوثي ،م�صطفى الربغوثي ،رجا زعاتر
ت�����ع�����ق�����ي�����ب عمر ع�ساف ،ح�سام زملط
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حركة مقاطعة إسرائيل ( )BDSعنصر
ضروري في إستراتيجية النضال
الفلسطيني المطلوبة من أجل نيل
حقوقنا الشاملة
عمر البرغوثي

(((1

«الإدراك قوي والب�صر �ضعيف .في الإ�ستراتيجية ،من المهم �أن نرى الأ�شياء البعيدة كما لو كانت قريبة،
و�أن نلقي نظرة �أبعد على الأ�شياء القريبة».
ِمياموتو مو�سا�شي (محارب �أ�سطوري ياباني)1645 - 1584 ،

مقدمة
ف��ي ذروة قوته��ا االقت�صادية والع�سكرية ،بال��ذات النووية ،وعلى الرغم م��ن فر�ض هيمنتها
عل��ى دوائر القرار الأمريك��ي فيما يتعلق بالمنطقة العربية وجواره��ا ككل ،وعلى الرغم من
�ضع��ف القيادة الفل�سطينية وانهيار �سق��ف الطموح الر�سمي �إلى �أدن��ى م�ستوى منذ انطالقة
الث��ورة الفل�سطيني��ة المعا�ص��رة ،ف���إن �إ�سرائيل ت�شعر الي��وم بالتهديد على نح��و غير معهود.
لكن ه��ذه المرة ،للمفارقة ،ي�أتي التهديد من حركة ن�ضال �شعب��ي ومدني ت�ستند �إلى القانون
17

عمر البرغوثي نا�شط في مجال حقوق الإن�سان ،ومحلل �سيا�سي م�ستقل ،وع�ضو م�ؤ�س�س في حركة مقاطعة �إ�سرائيل
و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض العقوبات عليها ( .)BDSيعبر هذا المقال عن �آرائه الخا�صة ،ال عن �آراء ومواقف
حركة مقاطعة �إ�سرائيل ككل.
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الدول��ي وت�ستمد مبادئها من الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان .في حزيران  ،2013قررت
الحكوم��ة الإ�سرائيلي��ة ،ب�ش��كل ر�سم��ي� ،أن الحرك��ة العالمي��ة لمقاطع��ة �إ�سرائيل و�سحب
اال�ستثم��ارات منها وفر�ض العقوبات عليها ( ((1(،)BDSالت��ي �أطلقها المجتمع الفل�سطيني
بغالبيت��ه ال�ساحقة في  9تموز  ،2005باتت ت�شكل «تهدي��داً �إ�ستراتيجي ًا» للنظام الإ�سرائيلي
ال��ذي يجمع بين االحتالل واال�ستعمار اال�ستيطاني والف�صل العن�صري (الأبارتهايد) ((1(.في
�ض��وء ذلك ،قررت الحكوم��ة الإ�سرائيلية نقل م�س�ؤولية محاربة حرك��ة المقاطعة �إلى وزارة
ال�ش�ؤون الإ�ستراتيجية ((2(،بعد �أن كانت وزارة الخارجية تتولى هذا الملف.
«و ْ�سم �إ�سرائي��ل» ( ((2(،)Brand Israelالتي
ويعك���س هذا التحول
الدرامي ف�ش��ل حملة َ
ّ
تديره��ا وزارة الخارجي��ة من��ذ بدء حرك��ة المقاطعة في الع��ام  ،2005والت��ي توظف الفن
والثقاف��ة والعلوم ك�أدوات دعائية ( ،)propagandaوالتي تر�سل الفنانين والأدباء والعلماء
(((2
الإ�سرائيليين حول العالم لتظهر «الوجه الأجمل لإ�سرائيل».
�إن تتال��ي نجاح��ات حرك��ة المقاطعة منذ انطالقها قب��ل �أكثر من ثماني �سن��وات ،وبخا�صة
انت�صاراته��ا النوعية م�ؤخراً ،ت�ؤ�ش��ر لمرحلة جديدة ،قد تواجه �إ�سرائي��ل فيها عزلة دولية غير
م�سبوقة ّ
تذكر بعزلة نظام الأبارتهايد في جنوب �أفريقيا في نهايات القرن الفائت .لذلك ،ال
ب��د �أن ّ
ت�شكل حركة المقاطعة عن�صراً رئي�سي ًا من عنا�ص��ر �إ�ستراتيجية الن�ضال الفل�سطيني من
�أجل حقوقنا ال�شاملة.

�أهداف الن�ضال الوطني الفل�سطيني
في �سي��اق الم�ساهمة ف��ي تطوير �إ�ستراتيجي��ة ف ّعالة ومعا�ص��رة للن�ضال الوطن��ي الفل�سطيني،
وك��ون الإ�ستراتيجية هي الطري��ق �إلى الهدف ،فال بد �أو ًال من ط��رح �أهداف الن�ضال الوطني
تغيرت هذه الأهداف،
الفل�سطيني ،ونقا�ش ما �إذا كان هناك �إجماع عليها� ،أو ما يقاربه .لقد ّ
عبرت عنها القيادة ال�سيا�سية المتنفذة لمنظمة التحرير الفل�سطينية (م.ت.ف) ،تدريجي ًا
كم��ا ّ
منذ انطالقة الثورة الفل�سطينية المعا�صرة العام  .1965فمن تحرير كامل التراب الوطني� ،إلى
دول��ة ديمقراطية علماني��ة على كامل التراب� ،إلى الحل «المرحلي» ال��ذي يدعو �إلى ت�أ�سي�س
18

http://www.bdsmovement.net/call#Arabic

19

http://www.bdsmovement.net/files/2011/02/Arabic-BNC_Position_PaperDurban_Review4.pdf

20

http://jppi.org.il/uploads/Annual_Assessment_20122013-.pdf

http://www.jta.org/2010/07/06/news-opinion/israel-middle-east/as-israels- 21
image-sinks-whither-israeli-pr
22

&http://www.nytimes.com/200919/03//world/middleeast/19israel.html?_r=1
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�سلطة فل�سطينية على �أي �شبر يتحرر من �أر�ض فل�سطين� ،إلى �إقامة الدولة الفل�سطينية على حدود
الأرا�ضي المحتلة العام  1967والقد�س ال�شرقية عا�صمتها مع ت�أكيد حق العودة لالجئين� ،إلى
أرا���ض ل�ضمان احتفاظ �إ�سرائيل بكل «الكتل اال�ستيطانية» (ومعظم
دولتين ل�شعبين مع تبادل � ٍ
القد�س المحتل��ة معها) و�أهم الأرا�ضي الزراعية وموارد المياه� ،إل��ى التلميح ب�إمكانية التنازل
عن حق العودة من خالل تبني �صيغة «العودة �إلى �أي مكان في الوطن» (كما ك�شفت الأوراق
ال�سري��ة للـ«مفاو�ضات») ،م��ا ي�ؤ�شر للعودة �إلى ال�ضفة وغزة فقط� ،إل��ى الت�صريح بعدم الرغبة
في «�إغراق �إ�سرائيل بماليين الالجئي��ن» ((2(،و�صو ًال �إلى �إبداء اال�ستعداد لالعتراف ب�إ�سرائيل
كدولة يهودية� ((2(،أي لن�سف الم�شروع الوطني الفل�سطيني برمته.
وعل��ى الرغم من غي��اب االتفاق بين الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطيني��ة الأ�سا�سية حول �أهداف
ُعد القا�سم الم�شترك� ،أي الحد الأدنى،
الن�ضال الوطني الفل�سطيني ،ف�إن بع�ض الحقوق ربما ت ّ
ف��ي �أو�ساط ال�شعب الفل�سطيني و�أهمها :حق تقرير الم�صير ،حق عودة الالجئين �إلى ديارهم
الت��ي �شردوا منها خالل النكب��ة وبعدها ،الحق في التحرر الوطني م��ن االحتالل الع�سكري
(ع��ادة ي�شار للأرا�ض��ي المحتلة العام  1967في ه��ذا ال�سياق من قبل غالبي��ة ف�صائل العمل
الوطني والإ�سالمي) ،وكلها حقوق كفلها القانون الدولي.
كم��ا �أن الح��ق الأ�سا�سي في الم�ساواة للفل�سطينيين في �أرا�ض��ي � ،1948أي حاملي الجن�سية
الإ�سرائيلية ،مكفول في القانون الدولي ،بل يعد �أهم حق من حقوق الإن�سان على الإطالق.
�إن برام��ج (م.ت.ف) وتوجهات القي��ادة الفل�سطينية المتنف��ذة وكل ف�صائل العمل الوطني
والإ�سالم��ي تقريب�� ًا ،قد �أ�سقطت حقوق ودور الجزء من �شعبن��ا الذي تمكن من ال�صمود في
�أر�ضه خالل النكبة (فل�سطينيو �أرا�ضي  ،)48قبل حقبة �أو�سلو وخاللها ،وك�أن معظم ال�صف
مدجن ًا لدرجة قبول �سلخ فل�سطينيي  48عن ن�سيج
القيادي الفل�سطيني ،بيمينه وي�ساره ،بات ّ
ال�شع��ب الفل�سطيني ،وترك حقوقهم بي��د دولة �إ�سرائيل ،وك�أنها �ش���أن داخلي لها .عدا عن
ينم عن
الإجح��اف التاريخي والتنازل ال�سيا�سي ال��ذي ال يغتفر ،الناجم عن هذا ال�سلخ ،ف�إنه ّ
ق�ص��ر نظر كبير� ،إذ �أن عدم �إدراك الدور الن�ضالي الحالي والإمكانيات الن�ضالية الكامنة لدى
�شعبن��ا في �أرا�ضي  48في معركة تقرير الم�صير وهزيمة الم�شروع ال�صهيوني ،يحرمان �شعبنا
من ذخر �إ�ستراتيجي.
�إذاً ،ف��ي الح��د الأدن��ى ،ال بد م��ن الإ�صرار عل��ى الحقوق الفردي��ة والجماعي��ة ل�شعبنا في
�أرا�ض��ي  ،48كج��زء ال يتج��ز أ� من ال�شعب الفل�سطين��ي ،بما يت�ضمن الحق ف��ي التخل�ص من
23

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014140216/02/_abbas_refugees_flood.shtml

24

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=168576
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نظام الأبارتهايد ال�صهيوني هناك� ،أي في التخل�ص من البنى والقوانين وال�سيا�سات العن�صرية
الت��ي يقوم عليها نظام اال�ضطهاد والعن�صري��ة الإ�سرائيلي ،كما �سبق ل�شعب جنوب �أفريقيا �أن
تخل�ص من نظام الأبارتهايد .وهذا �أي�ض ًا كفله القانون الدولي.

القانون الدولي مقابل تحرير كامل التراب
�إن كان �صحيح�� ًا �أن القان��ون الدولي ق��د �صاغته الدول المهيمنة لخدم��ة م�صالحها وتنظيم
عالقاتها وتق�سيم مناطق النفوذ فيما بينها ،و�أنه ال ي�ضمن بحد ذاته احترام حقوقنا �أو �إرجاعها،
حق
ف�إن��ه بالت�أكيد �أف�ضل من قانون الغاب� ،أخالقي ًا و�سيا�سي�� ًا .فالأخير يعطي الدول الأقوى ّ
ّ
التحك��م في م�صائرنا ونهب ثرواتن��ا ،بينما يعطي الأول �أر�ضية نظري��ة ،على الأقل ،للدفاع
ع��ن حقوقنا� ،إن ا�ستطعنا تم ّلك عنا�صر القوة والإرادة لتطبيقه و�إلزام الآخرين باحترامه .في
كل الأح��وال ال منا�ص من الن�ضال لتعديل موازين القوى ل�صالح �شعبنا وامتالك عنا�صر القوة
بمفهومه��ا الأو�سع ،وه��ذا ال ي�أتي �سوى من خ�لال المقاومة -وبخا�ص��ة ال�شعبية -الفعالة
والق��ادرة على تحقيق �إنجازات على الأر�ض ،وم��ن خالل ت�ضامن دولي قوي يعزل �إ�سرائيل
في المجاالت كافة.
كثيرون ي�صرون على الأهداف الم� ِّؤ�س�سة لحركة التحرر الوطني الفل�سطيني؛ �أي تحرير كامل
الت��راب الوطني ،ويرون �أن تق�سي��م الحقوق ح�سب مواقع ن�ضال �شعبن��ا ،المج ّز أ� والم�شرذم
ب�سب��ب االحتالالت المتعاقبة ،ي�ضعف ن�ضالنا الم�شترك ،ويع��د تناز ًال للم�شروع ال�صهيوني.
كم��ا يذهب البع�ض �إلى ادع��اء �أن كل التوجه القائم على الحق��وق والقانون الدولي ،ال على
التحري��ر الكامل من خالل �شكل وحيد للكفاح ،هو �إ�صالحي متهادن مع ال�صهيونية .ولكن
م��ا المعنى العمل��ي لـ«تحرير كامل التراب» اليوم في ظل �إجماع الق��وى الوطنية والإ�سالمية
الفل�سطيني��ة والغالبية ال�ساحقة من دول العالم تقريب ًا على الر�ضوخ لإمالءات الغرب و�إ�سرائيل
والقبول ب�أقل من ربع الوطن الفل�سطيني ،مع �إهمال حقوق فل�سطينيي  48بالكامل ،واال�ستعداد
للتعاط��ي مع حلول ظالمة لق�ضية الالجئين ،وهي جوهر الق�ضية الفل�سطينية؟ وما هو دور كل
ال�شعب ،عدا ع��ن النخبة الن�ضالية القادرة على ممار�سة الكفاح الم�سلح ،في ممار�سة �أ�شكال
المقاوم��ة ال�شعبية والمدنية المتنوعة والم�ستلهمة م��ن تراثنا الغني في الكفاح �ضد اال�ستعمار
اال�ستيطاني ال�صهيوني منذ بدايته ،ومن ن�ضاالت ال�شعوب الأخرى؟ وهل تقوم هذه المواقف
على درا�سة الواقع وفهم �إ�ستراتيجي لكيف ننتقل من هنا �إلى هناك� ،إلى حقوقنا غير المجتز�أة؟
فمن ال�سهل �أن يرفع � ٌّأي منا �شعاراً عالي ًا ،ولكن الأهم هو كيف نحققه؟
�إن العدمية ال�سيا�سية� ،أي رفع �شعار غير قابل للتحقيق على المدى المنظور وغير محفّز على
الن�ض��ال الف ّعال على الأر�ض ،هي الوج��ه الآخر لما ي�سمى بـ«الواقعي��ة ال�سيا�سية» المجردة
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م��ن الر�ؤية والمبدئية ،فهما ي�صب��ان في نف�س خانة تكري�س حالة الي�أ���س ،والتقليل من الدور
الن�ضال��ي لل�شع��وب العربية ،وللأف��راد ،والم�ؤ�س�س��ات ،والنقابات ،ودور حرك��ة الت�ضامن
الدول��ي كركيزة رئي�سية للن�ضال .وكالهما ي�ؤدي��ان عملي ًا �إلى التخلي عن المقاومة الممكنة
والمتط��ورة انتظ��اراً للف ََرج من ال�سم��اء � ...أو من وا�شنطن � ...أو م��ن «حتمية تاريخية» ال
يعرف �أحد موعد ا�ستحقاقها.
المرجوة ،هي
�إن �أي ر�ؤي��ة ال ترتب��ط بـ«�سا َق ْي��ن» ت�سي��ران بهما على الأر���ض نحو الأه��داف
ّ
بال�ض��رورة غير بناءة؛ لأنها تبقى �أ�سيرة التم ّنيات ،وال تحفّز على الن�ضال التراكمي والف ّعال� .إن
�أ�سا���س �أي �إ�ستراتيجي��ة هي خطة العمل التي تنبع من الطم��وح والحلم والر�ؤية ،وتدر�س الواقع
بعمق ،دون �إ�سقاط التم ّنيات ،ودون الت�سليم به ك َقدَ ر ،فتطرح �آليات عمل للمقاومة (بمفهومها
الأو�س��ع) ،والتحالف��ات ،والت�ضامن الدولي ،لتغيي��ر هذا الواقع ،و�صو ًال �إل��ى تحقيق الطموح
والحقوق الوطنية� .إن �إ�سقاط الأهداف الأ�سا�سية لن�ضالنا الوطني تحت �شعار الواقعية ،هو خيانة
لن�ضالن��ا ولت�ضحيات �شعبنا و�أمتنا لعقود طويلة ،كم��ا �أن الإ�صرار على رفع �شعارات ال ي�ستطيع
تخيل كيفي��ة و�ضع خطة عمل لتحقيقها ،هو بيع �أوه��ام و�إجها�ض للمقاومة
م��ن يرفعها مجرد ّ
الواقعي��ة والطموحة على الأر�ض ولحركة الت�ضامن الدول��ي (وحركة المقاطعة في �صميمها)،
التي كانت من الركائز الأربع التي �أدت �إلى �إنهاء نظام الأبارتهايد في جنوب �أفريقيا.
ّ
المركب ،فال بد من فح�ص التوجهات
وكوننا في و�ضع مقاومة لنظام اال�ضطهاد الإ�سرائيلي
الإ�ستراتيجية لهذا النظام لتطوير �إ�ستراتيجيتنا في مواجهته.

الإ�ستراتيجية الإ�سرائيلية ومالمح مواجهتها
خ�لال عقدين من��ذ توقيع اتفاقية �أو�سلو ،عملت �إ�سرائيل بنج��اح ن�سبي ،و�أكثر من �أي وقت
م�ضى ،على تحقيق ع��دة اختراقات �إ�ستراتيجية كادت تجه�ض ال�صراع العربي-ال�صهيوني،
�أهمها:
.أعزل الق�ضية الفل�سطينية عن عمقها العربي.
.بتحوي��ل جزء من الطبقة ال�سيا�سي��ة الفل�سطينية (من مختلف الف�صائ��ل ومن الم�ستقلين)
�إل��ى «�شريك» متواطئ ف��ي «�إدارة الأزمة» ،والتغطية على ا�ستم��رار مخطط اال�ستعمار
اال�ستيطاني والإحاللي ال�صهيوني للوطن الفل�سطيني مقابل م�صالح �ضيقة.
.جتقزي��م ق�ضية فل�سطين �إلى مجرد ق�ضية احت�لال  ،1967مع تحويل حق عودة الالجئين
�إلى �شعار «خيالي» ،و�أحيان ًا «متطرف» ،وا�ستبداله ب�شعار حل مقبول لجميع الأطراف
يتم التو�صل �إليه «من خالل التفاو�ض».
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.دحذف فل�سطينيي  48من تعريف ال�شعب الفل�سطيني ،والتهمي�ش المت�صاعد لفل�سطينيي
ال�شتات ف��ي الأطر «القيادية» والتمثيلية لل�شعب ،وفي التمثي��ل الفل�سطيني الر�سمي في
الأمم المتحدة ،وحتى في التعريف «المقبول» و«المعتدل» لل�شعب الفل�سطيني.
.هك�س��ر طوق المقاطعة العربية ومن قبل دول عدم االنحياز ،وبدء م�سيرة تطبيع العالقات
الإ�سرائيلية مع دول الجنوب دخو ًال من الباب الفل�سطيني والعربي.
.وا�ستغالل هيمن��ة القطب الأوحد الأمريكي ،وبخا�صة في �سي��اق حربه المفتوحة «�ضد
الإرهاب» منذ � 11سبتمبر�/أيلول  ،2001لب�سط نفوذ �إ�سرائيلي غير م�سبوق على ال�سيا�سة
الأوروبية ،ولتحويل الأمم المتحدة و�أجهزتها �إلى �شاهد زور في �أح�سن الأحوال.
.زت�سوي��ق �إ�سرائي��ل في العالم عل��ى �أنها رائدة ف��ي مكافحة «الإره��اب» وحرب المدن
وتطوي��ر �أ�سلحة ومنظومات ع�سكرية و�أمنية متط��ورة ،مجربة «في الميدان» (field-
 )testedويحتاجها العالم �أجمع.
.ح�إ�ضعاف كل �أ�ش��كال الت�ضامن الفعال مع حقوق ال�شع��ب الفل�سطيني تحت �شعار« :ال
تكونوا فل�سطينيين �أكثر من الفل�سطينيين �أنف�سهم!».
بن��اء على ذلك ،ال بد لإ�ستراتيجيتنا� ،أو ًال وقبل كل �شيء� ،أن تعيد االعتبار لوحدة �شعبناّ ،
كل
تدعي تمثيل ال�شعب؛ و�أن ت�ؤك��د على حقوقنا غير
�شعبن��ا ،ول�ض��رورة تمثيله في الأطر الت��ي ّ
القابلة للت�صرف؛ و�أن تعيد ال ّلحمة مع عمقنا العربي ،وت�سهم في تفعيل دور ال�شعوب العربية
في الت�صدي لإ�سرائيل ومخططاتها واحتالالتها وعدوانها المتكرر كجزء ع�ضوي في ن�ضال
هذه ال�شعوب ال�شقيقة من �أجل التحرر والكرامة والعدالة االجتماعية؛ و�أن ت�صعد الم�شاركة
ال�شعبي��ة الوا�سع��ة ف��ي المقاومة وتطوير حرك��ة مقاطعة �إ�سرائي��ل وم�ؤ�س�ساته��ا وال�شركات
المتواطئة ف��ي جرائمها ،محلي ًا وعربي ًا ودولي ًا ،بما يكفل ك�س��ب غالبية الر�أي العام العالمي
وك�سر التواط�ؤ الفل�سطيني والعربي والدولي في انتهاكات �إ�سرائيل لحقوق �شعبنا .كما ال بد
م��ن �إعادة ربط ق�ضية فل�سطين بن�ضاالت �شعوب العالم من �أجل الكرامة والعدالة االجتماعية
ومحارب��ة الفقر والمديونية ،و�صيانة الحريات ،والم�س��اواة للمر�أة ،و�إنقاذ البيئة وغيرها من
الق�ضايا التقدمية التي تجمع معظم الب�شر.
تقي��د الم�س�ؤولي��ن الفل�سطينيي��ن باتفاقية �أو�سل��و وتوابعها -وبخا�ص��ة التن�سيق
�إن ا�ستم��رار ّ
الأمن��ي واتفاقية باري�س التي تكر�س التبعية االقت�صادية -من طرف واحد ،على الرغم من كل
انتهاكات دولة االحتالل المتتالية والج�سيمة ،وا�ستمرار �سيا�ستهم المتناغمة مع عقلية �أو�سلو
و«المفاو�ضات» الأزلية العقيمة و«ال�شراكة» مع �إ�سرائيل بد ًال من مواجهتها ومقاومتها هما
جوهر �أزمتنا ال�سيا�سية اليوم ك�شعب و�أمة ،والتخل�ص منهما هو مفتاح الحل.
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وف��ي ظل غي��اب المحا�سب��ة والم�ساءلة ف��ي الأط��ر ال�سيا�سي��ة الفل�سطينية ،و�شل��ل العملية
الديمقراطي��ة والتمثيلية ف��ي (م.ت.ف) ،ال بديل عن ا�ستعادة ال�شع��ب الفل�سطيني لمنظمة
التحرير� ،أي �إعادة ت�شكيل (م.ت.ف) من الأ�سفل �إلى الأعلى؛ �أي عبر �إعادة بناء قاعدة �شعبية
في القطاعات كافة ،في الوطن وال�شتات ،مع تر�سيخ تقاليد الديمقراطية والتعددية ال�سيا�سية
و�آلي��ات المحا�سبة ،وعلى قاعدة حق��وق �شعبنا الأ�سا�سية ،و�أهمها ح��ق العودة �إلى الديار.
دون ت�شكي��ل قي��ادة فل�سطينية ع�صرية وديمقراطية تمثل كل ال�شع��ب ،وتجمع بين المبدئية
والق��درات ال�سيا�سي��ة والدبلوما�سي��ة ،وتقود مقاومة االحت�لال والأبارتهاي��د الإ�سرائيلي،
ال يمكنن��ا االنتق��ال من المقاومة ال�سلبية �إل��ى �أخذ زمام المبادرة وبداي��ة ح�صار الم�شروع
ال�صهيون��ي بجوانبه المختلفة :اال�ستعم��ار اال�ستيطاني ،التطهير العرق��ي ،الأبارتهايد ،منع
الالجئين من العودة.
كم��ا ال ب��د من �أن نعيد ق�ضية فل�سطي��ن �إلى �سياقها العربي والأمم��ي ال�صحيح كحركة تحرر
وعدالة وتقرير م�صير.

الربيع العربي» وفل�سطين
م��ع كل م��ا يواجهها من ثورات م�ض��ادة وخيانات وفو�ض��ى و�ضياع البو�صل��ة �أحيان ًا ،ف�إن
تح��رر ال�شعوب العربية من
الث��ورات ال�شعبي��ة في دول عربية عدة تب�شّ ��ر بالخير في �سيرورة
ُّ
الأنظم��ة الدكتاتورية ،ومن نظام التبعية ومن الظلم االجتماعي واالقت�صادي وقمع الحريات
وغياب التنمية ،ومن هيمنة القوى الظالمية التي تطمح في �إعادة �إنتاج اال�ستبداد «العلماني»،
م��ع �إ�ضافة القم��ع االجتماعي والثقاف��ي �إليه .كما �أنه��ا بال�ضرورة تب�ش��ر بالخير في م�سعى
�إع��ادة الق�ضية الفل�سطيني��ة �إلى �سياقها العرب��ي ك�أ�سا�س ال�ستكمال م�سي��رة التحرر ال�سيا�سي
واالقت�صادي في كل الدول العربية.
فال�شع��وب العربية (وهي متع��ددة القوميات والأديان والثقاف��ات) بغالبيتها ال�ساحقة ،تقف
بال�سليق��ة مع حقوق ال�شع��ب الفل�سطيني ،وتدرك خطر �إ�سرائيل كدول��ة ا�ستعمارية عدوانية
عليه��ا وعلى م�ستقبلها ،ولكن توظيف الأنظمة القمعية لق�ضي��ة فل�سطين كغطاء لطغيانها مع
مول م��ن الممالك والإمارات الأكثر رجعي��ة في المنطقة ،فاقم
انت�ش��ار الإعالم الأ�صفر ُ
الم ّ
م��ن �شعور الكثيرين ب���أن تحررهم والعدالة االجتماعية في بلدانه��م تتعار�ض مع دعم ن�ضال
ال�شعب الفل�سطيني .ال بد من التوجه �إلى ال�شعوب العربية وحركاتها الوا�سعة ،لإعادة و�صل
ن�ضالنا بن�ضاالتها ،فنح��ن �ضد كل ا�ضطهاد ،ونرى في الثورات ال�شعبية التي تجتاح منطقتنا
العربية ال ربيع ًا عربي ًا بالمفهوم الإثني �أو القومي ،بل ربيع �ضد كل ظلم وتمييز عن�صري وقمع
ومن �أجل الحرية والكرامة والم�ساواة بين الجميع في هذه المنطقة.
- 127 -

�إن ن�ضالن��ا كحركة مقاطعة ( )BDSفي الوطن العربي ،يختلف عنه في الغرب ،كما يختلف
عن��ه في دول الجنوب .فق�ضي��ة فل�سطين كانت وال تزال ،على الرغ��م من كل المحاوالت
لتقوي�ض ذلك ،ق�ضية الأمة العربي��ة الأولى ،ولي�ست ق�ضية الفل�سطينيين وحدهم ،وال�شعوب
العربي��ة (على تنوعها) لي�ست بحاجه لإقناع ب�ض��رورة و�صحة مقاطعة �إ�سرائيل والمتواطئين
ف��ي ا�ستعمارها وجرائمها .فالم�ص��ري واللبناني وال�سوري والأردن��ي والتون�سي وغيرهم،
يعرف��ون ب�ش��كل مبا�شر �أن �إ�سرائيل دولة ا�ستعمارية عن�صري��ة تو�سعية وعدوانية .ولكن هناك
تحديي��ن رئي�سيي��ن يواجهان حركة المقاطع��ة عربي ًا :الأول يتمثل في تواط���ؤ بع�ض الأنظمة
العربي��ة مع �إ�سرائي��ل في �إدامة ا�ستعمارها وا�ضطهادها ل�شعبن��ا ،وقيام الم�ستوى الر�سمي في
«�شماعة» يعلق عليها ف�شله في تحقيق التنمية
معظم الدول العربية بتوظيف ق�ضية فل�سطين كـ ّ
والعدال��ة االقت�صادية واالجتماعية وحماية الحريات والحقوق المدنية والديمقراطية الفردية
والجماعية والتقدم التقني والعلمي.
�أما التحدي الثاني ،فيكمن في كيفية تحويل الدعم والت�ضامن العربي ال�شعبي غير المحدودين
لق�ضي��ة فل�سطي��ن ولحقوق �شعبنا �إلى حم�لات منا�صرة وت�أثير فعال��ة وم�ستدامة ،قادرة على
تحقي��ق انت�ص��ارات �ضد ال�ش��ركات والم�ؤ�س�سات ،وم��ع الزمن �ضد ال��دول ،المتورطة في
انتهاكات �إ�سرائيل لحقوقنا ،وبالتالي على الم�ساهمة في �إمالة ميزان القوى ل�صالحنا ن�سبي ًا.
المطل��وب �شعبي�� ًا في الوط��ن العربي ه��و ال�ضغط على الحكوم��ات لقطع عالقاته��ا العلنية
وال�سري��ة ،ال مع دولة �إ�سرائيل فح�سب ،بل كذلك مع تلك ال�شركات التي ت�سهم مبا�شرة في
االحت�لال والت�شريد وتهويد القد�س ،وبناء الم�ستعمرات ،وقتل الأطفال والن�ساء ،وحمالت
االعتق��االت ،واقت�لاع الأ�شج��ار ،وهدم المن��ازل� ... ،إل��خ .وبنا ًء علي��ه ،تخاطب حركة
المقاطع��ة ال�شعوب العربية قائلة :من يريد منكم دعم الق�ضي��ة الفل�سطينية ب�شكل فعال اليوم
ال نطل��ب منه/ا التوجه �إل��ى فل�سطين للم�ساهمة ف��ي ن�ضالنا على الأر�ض ،فه��ذا غير واقعي
وغي��ر قاب��ل للتنفيذ ،بل م��ن الممكن �أن تُقدم��وا دعمكم من بلدانكم ،م��ن خالل مناه�ضة
التطبي��ع وال�ضغط لإق�صاء ال�شركات المتورطة في دعم �إ�سرائيل من العقود العامة ومناق�صات
القطاع الخا�ص كذلك ،لأن �إ�سرائيل ت�ستمد قوتها االقت�صادية ومناعتها من خالل دعم تلك
ال�شركات لها ولم�شاريعها اال�ستعمارية والتو�سعية .و�إذا �شعرت هذه ال�شركات بال�ضغط في
البل��دان العربية� ،ستفكر �ألف مرة قبل االنغما�س في الم�شاري��ع الإ�سرائيلية المخالفة للقانون
الدول��ي ،وبعدها �ستوقف دعمها لإ�سرائيل ،ما �سي�سهم مبا�شرة وب�شكل ف ّعال في وقف القتل
والت�شريد والعدوان واال�ستيطان ويقوي ن�ضالنا من �أجل حقوقنا غير القابلة للت�صرف.
فمثال �شركة «�أل�ستوم» التي �ساهمت في انتهاك حقوقنا ،و�ساهمت في بناء القطار الذي يربط
المدينة المقد�سة بالم�ستعمرات ،ك�سبت عقد المرحلة الأولى لبناء م�شروع «قطار الحرمين»
- 128 -

لرب��ط مكة المكرمة بالمدين��ة المنورة ،رغم �ص��دور قرار عن القمة العربي��ة في الخرطوم،
 ،2006باتخاذ �إجراءات عقابية �ضد ال�شركات المتورطة في تهويد القد�س .وبمجرد علمنا
في حركة المقاطعة بذل��ك ،توجهنا �إلى المملكة العربية ال�سعودية وطالبناها ب�إق�صاء ال�شركة
م��ن الم�ش��روع ،قائلين :لي�س من المعق��ول �أن تربط الحرمين �شرك��ة «�أل�ستوم» التي ت�ساعد
ف��ي تهويد ثالث الحرمين .وبع��د حملة عالمية� ،أق�صت الحكوم��ة ال�سعودية «�أل�ستوم» من
المرحلة الثانية للم�شروع ،ما �أدى لخ�سارة ال�شركة ما يقارب  9.4مليار دوالر.
ولكن هذا العام فازت �شركة « ،»G4Sوهي �شركة �أمنية بريطانية دنماركية متورطة في تقديم
الخدم��ات الأمنية لل�سجون والمعتقالت الإ�سرائيلية ،حيث ُيعذب �شبابنا ون�سا�ؤنا و�أطفالنا،
تعد
بعق��د حماي��ة نقل الحجيج في المملك��ة العربية ال�سعودية في مو�سم الح��ج لهذا العامّ .
( )G4Sال�شرك��ة الأمنية الأكبر في العالم ،وهي �إ�ضاف��ة �إلى حماية بع�ض �سجون االحتالل،
تق��دم خدمات ومع��دات �أمنية للحواجز الع�سكرية التي يقيمها جي���ش االحتالل في �أر�ضنا،
وكذل��ك تحمي م�ستعمرات �صهيونية مقامة في «ال�ضف��ة الغربية» ،بما فيها القد�س؛ �أي �أنها
متورط��ة �إلى �أخم�ص قدميها في جرائم �إ�سرائي��ل �ضد �شعبنا .هل يعقل �أن تربح هذه ال�شركة
عق��د ت�أمين الحج في الوقت الذي تخ�سر فيه عقوداً �أمنية مجزية في البرلمان الأوروبي وفي
جامعات نرويجية وبريطانية؟
يقو�ض ن�ضالنا من �أجل حقوقنا� .إن
ال بد من مواجهة التطبيع العربي مع دولة االحتالل الذي ّ
قدم غطا ًء اختب�أ وراءه التطبيع الر�سمي -و�أحيان ًا الأهلي-
تفاقم التطبيع الر�سم��ي الفل�سطيني ّ
العرب��ي .فقد زاد م�ؤخراً التعاون الأمني والريا�ضي والزراعي والبيئي والأكاديمي العربي مع
دول��ة االحتالل ،بالذات في الأردن؛ و�أ�صبح الريا�ضيون الإ�سرائيليون ي�شاركون دون خجل
�أو موارب��ة في البطوالت العالمية الت��ي تعقد في قطر والإمارات العربي��ة المتحدة؛ والوفود
ال�سياحي��ة وخبراء الزراع��ة والمياه الإ�سرائيليون يغزون المغ��رب؛ ودول عربية عدة ت�شتري
�أ�سلح��ة �إ�سرائيلي��ة تفخر دولة االحتالل باختبارها «في المي��دان»� ،أي على مدنيينا ومن�ش�آتنا
المدني��ة في فل�سطين ولبنان؛ ونرى �أكب��ر �شركة �إ�سرائيلية لت�سويق الما�س ( )LLDتفتح فرع ًا
في دب��ي؛ ويزداد التن�سيق الأمني ال�سعودي-الإ�سرائيلي ،بالذات فيما يتعلق بمواجهة �إيران.
وف��ي ظل هذا الو�ضع المتردي عربي ًا ،مثلت الكوي��ت وتون�س ولبنان حاالت ا�ستثنائية ال بد
من ذكرها ،لأنها ال تزال �صامدة في تطبيق قوانين مقاطعة �إ�سرائيل ورف�ض التطبيع معها.
�إع��ادة االعتبار لحقوق ال�شعب الفل�سطيني ب��كل �أجزائه :حركة مقاطعة �إ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات
منها وفر�ض العقوبات عليها  )BDS( ...مثا ًال
لقد هي أ� نداء مقاطعة �إ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض العقوبات عليها ،ال�صادر عن
الغالبي��ة ال�ساحقة من المجتمع الفل�سطيني ف��ي  ،2005الأر�ضية لتجاوز ال�سيا�سة الفل�سطينية
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الر�سمية التي ف�شلت في حماية الأر�ض الفل�سطينية من النهب الم�ستمر ،وفي حماية الإن�سان
الفل�سطين��ي ف��ي الأرا�ضي المحتلة الع��ام  67من جرائم االحت�لال والم�ستعمرين ،بل والتي
اختزل��ت حقوق ال�شعب الفل�سطيني في تح�صيل بانتو�ستان��ات خا�ضعة لل�سيطرة الإ�سرائيلية
العامة في بع�ض الأرا�ضي المحتلة.
�إن ج��ذور حرك��ة المقاطعة �ضارب��ة في عقود م��ن الكفاح ال�شعب��ي الفل�سطين��ي منذ بداية
اال�ستعمار اال�ستيطاني لفل�سطين ،مروراً بثورة  1936واالنتفا�ضة الأولى ،والن�ضال الم�ستمر
ل�شعبن��ا ف��ي �أرا�ضي � 48ضد الأ�سرلة و�سرقة الأر�ض ،وغيرها .كم��ا �إنها ت�ستح�ضر المبادئ
العالمية للحرية والعدالة والم�ساواة في الحقوق التي رفعتها حركة مناه�ضة الف�صل العن�صري
في جنوب �أفريقيا ،وحركة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة ،وغيرهما.
ت�شي��ر الإح�صائيات الر�سمي��ة الفل�سطينية( ((2للع��ام � ،2012إلى �إن فل�سطيني��ي غزة وال�ضفة
الغربي��ة (بما فيه��ا القد�س ال�شرقي��ة) ي�شكلون فقط  38ف��ي المئة من ال�شع��ب الفل�سطيني،
بينم��ا ي�ش��كل فل�سطينيو �أرا�ضي  48حوالي  12في المئ��ة ،وفل�سطينيو ال�شتات  50في المئة
م��ن �شعبن��ا .اذاً ،ف�إن الحدي��ث عن «حقوق ال�شع��ب الفل�سطيني» ال يمك��ن �أن يختزل في
�إنه��اء االحت�لال ،لأن ذلك ي�ؤثر عل��ى  38في المئة فقط من �شعبنا .يج��ب ر�ؤية حقوقنا في
يحدد نداء المقاطعة الحقوق الأ�سا�سية الخا�ص��ة بهذه الأجزاء الرئي�سية
�شموليتها .لذل��كّ ،
الثالث��ة المكونة لل�شعب الأ�صالني في فل�سطين ،التي ت�ش��كل الحد الأدنى لمتطلبات تقرير
الم�صير ،فهو يطالب ب�إلزام �إ�سرائيل بـ:
�1.1إنه��اء احتالله��ا وا�ستعمارها لكل الأرا�ض��ي العربية [المحتلة الع��ام  ]1967وتفكيك
الجدار.
2.2االعتراف بالحق الأ�سا�سي بالم�ساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفل�سطينيين.
3.3احت��رام وحماية ودعم حق��وق الالجئين الفل�سطينيين في العودة �إل��ى ديارهم وا�ستعادة
ممتلكاتهم ،كما هو من�صو�ص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم .194
يعب��ر نداء المقاطع��ة ،الذي يحمل توقيع �أكثر من  170منظمة وحزب�� ًا �سيا�سي ًا واتحاداً نقابي ًا
ّ
وحرك��ة جماهيرية فل�سطيني��ة في الوطن وال�شتات ،عن التطلع��ات الجماعية بحدها الأدنى
لل�شع��ب الفل�سطين��ي .وبينما يتجنب ن��داء المقاطعة تبن��ي �أي �صيغة �سيا�سي��ة لحل الق�ضية
الفل�سطيني��ة ،ف�إنه ُي ِ�ص ّر على �ضرورة �أن ي�شتم��ل �أي حل عادل على الحقوق الأ�سا�سية الثالثة
غي��ر القابلة لالخت��زال الواردة �أع�لاه .وهذا النداء ه��و بمثابة منبر يوح��د الفل�سطينيين في
25
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كل م��كان في مواجهة التفتي��ت المت�سارع ،وينا�شد �أ�صحاب ال�ضمائ��ر الحية حول العالم،
تحم َل الم�س�ؤولي��ة الأخالقية في وقف تواط�ؤ دولهم وم�ؤ�س�ساتهم و�شركاتهم في اال�ضطهاد
ُّ
ّ
المركب ل�شعبنا.
الإ�سرائيلي
تجر حركة المقاطع��ة �إ�سرائيل وجماعات ال�ضغط التابعة له��ا ،ذات القدرات المالية
وبه��ذا ُّ
ُحي��د فيها قوة �إ�سرائي��ل الع�سكرية
والإعالمي��ة الهائلة� ،إل��ى �ساحة قت��ال� ،إن �صح التعبير ،ت ّ
والنووي��ة وقدراتها المالية بالقوة الأخالقية الذي يت�سم ب��ه الن�ضال الفل�سطيني وبالتحالفات
حقيقي.
العري�ضة ،ما ي�سهم في تعزيز احتماالت االنت�صار ب�شكل
ّ

المرجعية الفل�سطينية الجماعية والم�س�ؤولية الدولية
�أوجد قي��ام اللجنة الوطنية الفل�سطينية لمقاطعة �إ�سرائي��ل و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض
موجهة للحركة العالمية
العقوب��ات عليها في العام  2008مرجعي ًة فل�سطيني ًة موح��دة ،وقوة ِّ
للمقاطع��ة و�سحب اال�ستثمارات وفر���ض العقوبات .وت�ضم اللجنة الوطنية للمقاطعة جميع
الق��وى ال�سيا�سية الرئي�سي��ة والهيئات ال�شعبية التي تنا�ضل من �أجل ح��ق الالجئين في العودة
وجمي��ع اتح��ادات النقابات العمالي��ة� ،إ�ضافة �إل��ى اتحاد الم��ر�أة واتحاد الكت��اب واتحاد
الفالحي��ن والهيئات الثقافية والأكاديمية وال�شبابية و�شبكات المنظمات الأهلية وغيرها� .إن
(((2
أك�سب
هذا االلتفاف الوا�سع ،الذي يقارب الإجماع المنقطع النظير في العقود الأخيرةَ � ،
حرك��ة المقاطعة زخم�� ًا و�شرعية في العالم ،م��ا �ضاعف فر�ص انت�شار الت�أيي��د للمقاطعة بين
�شعوب العالم وقواها الحية.
وكم��ا ه��و الحال في الن�ضال �ضد نظ��ام الف�صل العن�صري في جن��وب �إفريقيا ،ف�إن حركات
الم َ
�ضط َهد من �أج��ل �إنهاء اال�ضطهاد ،فهو لي�س
الت�ضام��ن الحقيقية تعترف وت�ستر�شد بقيادة ُ
بكائن خامد ،و�إنما فاعل را�شد ي�ؤكد على تطلعاته وحقوقه و�إ�ستراتيجيته في �سبيل بلوغ تلك
التطلعات والحقوق.
يقوم نداء ( )BDSعلى ما �أنجزته مبادرات فل�سطينية ودولية عديدة تدعو �إلى مقاطعة �إ�سرائيل
و�/أو �سح��ب اال�ستثمارات منه��ا ،وال�سيما تلك المبادرات المنبثقة بع��د انعقاد م�ؤتمر الأمم
المتحدة لمناه�ضة العن�صرية في ديربان بجنوب �أفريقيا في العام  .2001وفي حين �أن االتّ�ساق
الأخالق��ي وااللتزام بحق��وق الإن�سان العالمية هم��ا الأ�سا�سان الجوهري��ان للحركة العالمية
الرامي��ة لمقاطعة �إ�سرائي��ل ،ف�إن جهود المقاطعة تق��وم من الناحية العملي��ة على ثالثة مبادئ
�أ�سا�سي��ة هي :مراعاة الح�سا�سية لل�سياق ،والتدرج ،واال�ستدامة .فالحركة تدرك �أن �أ�صحاب
26
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ال�ضمائر الحية من الأكاديميين/ات والمفكرين/ات والنا�شطين/ات في مجال حقوق الإن�سان
ومنظمات المجتمع المدني في �أي بلد ،هم الأعلم بكيفية تطبيق مبادرات المقاطعة و�سحب
اال�ستثم��ارات وفر�ض العقوبات ب�صورة �أكث��ر فعالية في ظل الظروف الخا�صة بهم ،مع النظر
بعين االعتبار �إلى واقعهم ال�سيا�سي والقيود المفرو�ضة عليهم والقدرات التي يمتلكونها.

بع�ض الإنجازات
لقد قطع��ت حركة المقاطعة (� )BDSأ�شواط�� ًا كبيرة خالل ال�سن��وات القليلة الما�ضية على
�صعي��د الو�ص��ول �إلى التيار الع��ام ( )mainstreamفي المجتمع الغرب��ي ،ولي�س فقط في
مجتمع��ات الجن��وب الأكثر ت�أييداً لحقوقن��ا بطبيعة الحال .خالل الأ�سابي��ع الما�ضية فقط،
بد�أت المقاطع��ة االقت�صادية ت�صل لبداية التحول النوعي .فقد خ�سرت �شركة «ميكوروت»
الإ�سرائيلي��ة للمي��اه عقداً كبي��راً في الأرجنتين ،بع��د ن�ضال طويل لنا�شط��ي المقاطعة هناك،
بينما �أنهت �شرك��ة «فيتنز» الهولندية للمياه عقدها مع «ميكوروت» لتورطها في االحتالل.
و�أعلن��ت الحكومة الألمانية �أنها �ست�ستثني من اتفاقي��ات التعاون العلمي والتقني مع �إ�سرائيل
جمي��ع ال�ش��ركات والم�ؤ�س�سات الإ�سرائيلي��ة المتواجدة في الأرا�ض��ي الفل�سطينية المحتلة،
«بما فيها القد�س ال�شرقية» .كما �أعلن ثاني �أكبر �صندوق تقاعد هولندي ،وتقدر ا�ستثماراته
العالمي��ة بـ  200مليار دوالر� ،سحب جمي��ع ا�ستثماراته من البنوك الإ�سرائيلية التي تعمل في
الأرا�ض��ي الفل�سطينية المحتلة العام  ،1967ما �ش��كل �ضربة معنوية ونف�سية هائلة لأحد �أهم
�أعم��دة االقت�صاد الإ�سرائيلي� .أما �أكبر بنك في الدنمارك ،فقد قرر مقاطعة بنك «هبوعاليم»
الإ�سرائيلي لتورطه في االحتالل .و�صندوق التقاعد النرويجي ،وهو الأكبر في العالم ،و�ضع
�شركات �إ�سرائيلية متورطة في اال�ستيطان على قائمته ال�سوداء.
وك�شف��ت ال�صحاف��ة الإ�سرائيلي��ة قبل �أي��ام �أن عدة �ش��ركات بناء عمالقة ،ق��د تراجعت عن
الم�شارك��ة في العط��اء لت�أ�سي���س ميناءين يديرهما القط��اع الخا�ص في �أ�س��دود وحيفا خوف ًا
م��ن تنامي المقاطعة العالمي��ة لإ�سرائيل .و�صن��دوق التقاعد اللوك�سمبورغ��ي �أي�ض ًا �سحب
ا�ستثمارات��ه م��ن بنوك و�شركات �إ�سرائيلي��ة كبيرة .وت�أتي هذه الخط��وات ان�سجام ًا مع �إقرار
االتحاد الأوروبي في �أوا�سط  ،2013معايير تمنع تمويل �أي م�شروع �إ�سرائيلي في الأرا�ضي
المحتلة ،وقد عك�س هذا التحول ال�ضغط ال�شعبي المتزايد لأن�صار ال�شعب الفل�سطيني� ،إ�ضافة
�إلى العمل الد�ؤوب لم�ؤ�س�سات حقوقية فل�سطينية و�أوروبية عملت بهدوء وراء الكوالي�س.
وق��د تبن��ى م�ؤخراً اتحاد الطلبة في جامع��ة �إيرلندية و�أخرى كندية ن��داء المقاطعة (،)BDS
بينم��ا تبنت اتح��ادات الطلبة في عدد من الجامعات الأمريكي��ة والكندية في � 2013سحب
اال�ستثمارات من �شركات متورطة في االحتالل.
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وخالل  2013كذلك ،قررت �أربع جمعيات �أكاديمية في الواليات المتحدة دعم المقاطعة
الأكاديمي��ة ال�شامل��ة لإ�سرائي��ل ،وكذلك فع��ل اتحاد المعلمي��ن في �إيرلن��دا ،واتحاد الطلبة
الناطقي��ن بالفرن�سية في بلجي��كا ،وي�ضم � 100ألف ع�ضو .كما قاط��ع �ستيفن هوكنغ ،وهو
�أعظ��م عالم معا�صر ،م�ؤتمراً �إ�سرائيلي ًا رئا�سي ًا .وقفز عدد الفنانين والفرق المو�سيقية العالمية
الذي بات يحجم عن �إقامة عرو�ض في دولة االحتالل والأبارتهايد.
�إن حملتن��ا لمقاطعة �شركة «فيولي��ا» ،التي �أطلقت في ت�شري��ن الثاني/نوفمبر  ،2008تثبت
جدوى المقاطعة االقت�صادية �أكثر من غيرها« .فيوليا» هي �شركة فرن�سيه متورطة في م�شاريع
�إ�سرائيلي��ة في الأر�ض المحتل��ة .خ�سرت «فيوليا» عق��وداً� ،أو ا�ضطرت تحت �ضغط حملة
المقاطع��ة �أن تن�سحب من مناق�صات ،بقيمة تق��ارب  20مليار دوالر في العالم ،في بريطانيا
وال�سويد و�إيرلندة ومدينتي �سانت لوي�س وبو�سطن الأمريكيتين ،وغيرها.
كل ه��ذه العوامل �أدت �إلى تراج��ع مكانة �إ�سرائيل العالمية ب�شكل حاد .فا�ستطالعات الر�أي
الع��ام العالمي التي تجريه��ا � ،)BBC (GlobeScanأظهرت في ال�سنوات القليلة الما�ضية
�أن �إ�سرائي��ل بات��ت تناف�س كوري��ا ال�شمالية على موق��ع ثالث �أ�سو أ� دولة ف��ي العالم من حيث
ال�شعبية! هذا �سينعك�س ،بال �أدنى �شك ،على التجارة الإ�سرائيلية مع العالم.
ف��ي �ضوء ما تقدم من نجاح��ات ،عقدت الحكومة الإ�سرائيلية ف��ي � 9شباط/فبراير اجتماع ًا
�سربت و�سائل
ُخ�ص���ص لو�ض��ع �إ�ستراتيجية جدي��دة لمحاربة حرك��ة المقاطع��ة (ّ .)BDS
الإعالم بع�ض المقترحات التي قدمها الوزراء في هذا االجتماع ،و�أهمها:
ر�صد  100مليون �شيكل ل�شن حمالت دعائية �ضد حركة المقاطعة ونا�شطيها.
ت�صعي��د العم��ل اال�ستخباري للأجهزة الأمني��ة الإ�سرائيلية في الداخ��ل والخارج �ضد حركة
المقاطعة.
تجرم المقاطعة في البل��دان «ال�صديقة» لإ�سرائي��ل كالواليات المتحدة
العم��ل ل�س��ن قوانين ّ
وكندا و�أ�ستراليا.

�أهم التحديات المحلية
�أوالً .التطبيع بحجة «اختراق» مجتمع الم�ستعمِ ر
بغ���ض النظ��ر عن النوايا ،ف���إن محاولة البع�ض «الخت��راق» المجتم��ع الإ�سرائيلي من خالل
اللقاءات والم�شاريع التطبيعية� ،أدت �إلى اختراق مجتمعنا وتقوي�ض القيم الوطنية والأخالقية
فيه ،وتوفير ورقة التوت للتغطية على اال�ستعمار الإ�سرائيلي ال�شر�س لأر�ضنا والتطهير العرقي
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الم�ستم��ر ل�شعبنا� .إن هذه الأ�سطوانة باتت م�شروخة وممل��ة ومتهافتة لدرجة �أنها مرفو�ضة
بالكام��ل جماهيري�� ًا� .إن اللجنة الوطنية ت�ستر�ش��د بتعريف التطبيع الذي �أق��ر بالإجماع في
الم�ؤتمر الوطني الأول لحركة مقاطعة �إ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض العقوبات
عليها ،الذي عقد في ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،2007و�شارك فيه ممثلو جميع القوى ال�سيا�سية
(بم��ا فيها حركة «فت��ح») ،وجميع الأطر النقابي��ة واالتحادات ال�شعبي��ة ،وممثلي �شبكات
المنظمات الأهلية  ...وغيرهم.
بع��د  20عام ًا م��ن ف�شل فل�سفة «�أو�سلو» وما �صاحبها من موجات التطبيع الن�سوي والعمالي
والأكاديم��ي وال�شبابي وال�سيا�سي والريا�ضي والبيئ��ي ،المدعومة من الحكومات الأوروبية
والواليات المتحدة ،باتت الغالبية ال�ساحقة من �شعبنا غير مقتنعة ب�إمكانية الت�أثير في المجتمع
الإ�سرائيل��ي ل�صالح حقوقنا الوطنية ،من خالل «الحوار» وما ي�سمى بـ«التعاي�ش» و «التغلب
عل��ى الحواجز النف�سي��ة» .لنا الحق� ،إذن ،ف��ي الت�سا�ؤل :من اخترق م��ن ،بال�ضبط ،خالل
حقبة �أو�سلو؟ �ألم تحق��ق �إ�سرائيل اختراقات مهمة على �صعيد تدجين م�س�ؤولين وم�ؤ�س�سات
و�سيا�سيي��ن فل�سطينيين حتى �أ�صبح��وا يطرحون �أفكاراً تتناغم مع تطلع��ات �إ�سرائيل بـ«�إنهاء
كل المطالب��ات» التاريخية لقاء «تنازلها» عن مناطق �شبه جرداء في ال�ضفة نرفع عليها �أعالم ًا
فل�سطينية وندعي �أنها دولة؟
ف��ي بيانها ال�ص��ادر في  3ت�شري��ن الأول � ،2013أدانت اللجنة الوطني��ة لمقاطعة �إ�سرائيل،
التطبي��ع الم�ست�شري م�ؤخ��راً من قبل بع�ض كب��ار الر�أ�سماليين وبع���ض الم�س�ؤولين وبع�ض
الم�ؤ�س�س��ات الهام�شي��ة في المجتم��ع الفل�سطين��ي ،لأن التطبيع ي�سهم ف��ي �إ�ضعاف القيم
والأخ�لاق الوطنية ف��ي مجتمعنا الفل�سطين��ي الم�ؤيد بغالبيته ال�ساحق��ة لمقاومة االحتالل
غطاء �ضروري ًا
والأبارتهاي��د الإ�سرائيل��ي ب�شتى الو�سائل المتاحة �شعبي ًا ومدنياً ،ولأن��ه يوفّر
ً
لدول��ة االحتالل بينما ت�ستمر في عدوانه��ا وقتلها وت�شريدها ل�شعبنا ف��ي القد�س والأغوار
والنق��ب ،و�سرقته��ا للأر���ض والمياه ،وحرم��ان الالجئين من حقهم في الع��ودة ،وفر�ض
ح�صار �إجرامي على �شعبنا في غزة.
�إن كانت معايير المقاطعة ومناه�ضة التطبيع تقر من خالل حوارات وجدل مجتمعي وا�سع،
وعل��ى مدى زمني طويل ن�سبي ًا ،ف�إنها قابل��ة للتطوير والتعديل ح�سب تطور الو�ضع ال�سيا�سي
والن�ضال��ي ل�شعبنا .ولك��ن المهم هو �أن نحافظ على هذه المرجعية الجماعية ،و�إال بات ٌّ
كل
يتب��ع معايي��ره الخا�صة للتطبيع ،التي بال�ض��رورة ت�ستثني ما يقوم به م��ن م�شاريع ولقاءات مع
الإ�سرائيليين ،بحجة �أنه «مختلف» ،و«ي�صر على الأجندة الفل�سطينية»! فكل المطبعين عادة
يدع��ون ذل��ك ،وبع�ضهم يحاول حتى �أن يظه��ر كمن ي�ؤيد المقاطعة ،ب��ل وي�شارك ،ب�شكل
ّ
هام�ش��ي ،في بع���ض جوانبها .ال ن�شكك هنا في وطنية �أح��د ،ولكن ن�شكك في جدوى �أو
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�ضرر التطبيع ون�صر على حقنا في مواجهته بالتثقيف واالحتجاج ال�سلمي والح�ضاري الذي
تعود عليه �شعبنا خالل م�سيرته الن�ضالية.
ّ
دون �أدنى �ش��ك ،تعتبر الغالبية ال�ساحقة من المجتمع المدني الفل�سطيني اللقاءات التطبيعية؛
�س��واء على ال�صعي��د الر�سمي �أو من قبل �أف��راد وم�ؤ�س�سات� ،ضارة بن�ضالن��ا من �أجل حقوقنا
غي��ر القابلة للت�صرف ،وعلى ر�أ�سه��ا التحرر الوطني وعودة الالجئي��ن والتخل�ص من النظام
الإ�سرائيلي الذي يجمع بين االحتالل واال�ستعمار والأبارتهايد .كما �إن هذه اللقاءات تقوي
الت�صلب والتعنت الإ�سرائيلي في رف�ض االعتراف بحقوقنا الوطنية والإن�سانية ،وت�ضرب قوى
الت�ضامن مع �شعبنا في الوقت الذي باتت فيه حركة المقاطعة التي �أطلقناها في  2005ت�شكل
«تهديداً �إ�ستراتيجي ًا» للنظام الإ�سرائيلي اال�ستعماري ،ح�سب اعتراف حكومة االحتالل.
�إن حركة المقاطعة ( )BDSتحدث اختراق ًا كل يوم في المجتمع الإ�سرائيلي من خالل فل�سفة
ال�ضغ��ط والعزل لدولة االحت�لال في �شتى المجاالت؛ الثقافي��ة ،والأكاديمية ،واالقت�صادية،
والريا�ضي��ة ،بحيث ب��ات النظ��ام الإ�سرائيلي يعترف ب���أن حركة المقاطع��ة ( )BDSقادرة
عل��ى �إي�صاله �إلى العزلة الدولية ذاتها التي تعر�ض لها نظ��ام الأبارتهايد في جنوب �أفريقيا في
الما�ضي .لم َنر في التاريخ مجتمع ًا ا�ستعماري ًا غارق ًا في العن�صرية يتنازل طوع ًا عن ا�ستعماره
وا�ضطه��اده لل�شعوب المقه��ورة دون مقاومة و�ضغ��ط من الداخل والخ��ارج� .إن كفاحنا
ال�شعب��ي والمدن��ي داخلي ًا -م�صحوب ًا بمقاطع��ة عالمية متنامية وفعالة -لق��ادر على �إحداث
�أعمق اختراق للمجتمع ال�صهيوني.

ثانياً .احتالل العقول
عل��ى الرغم من نج��اح حركة المقاطعة ف��ي الداخ��ل الفل�سطيني لدرجة كبي��رة في مجالي
المقاطع��ة الأكاديمية والثقافية ،ف���إن مقاطعة المنتجات الإ�سرائيلي��ة ،التي توجد لها بدائل،
تواج��ه تحدي��ات عديدة تمنعنا من تحقي��ق اختراقات� .أهم عائق هو اتفاقي��ة �أو�سلو و�شقها
االقت�ص��ادي (اتفاقية باري�س) بالذات ،فهي تكر�س تبعي��ة االقت�صاد الفل�سطيني القت�صاد دولة
كب ًا للب�ضائ��ع الإ�سرائيلية .فبعد عقود من تدمير االحتالل للبنية
االحت�لال ،ما يجعل �سوقنا َم ّ
التحتي��ة والإنتاجي��ة الفل�سطينية في مجالي ال�صناعة والزراعة ،وبع��د م�صادرة �أكثر الأرا�ضي
خ�صوبة و�أهم م�صادر المياه ،وبعد ت�ضييق حرية الحركة ومنع �أي نمو في ما ي�سمى بمنطقة C
(�أي معظم ال�ضفة الغربية) ،بات االقت�صاد الفل�سطيني �أ�سيراً بحق لدولة االحتالل و�سيا�ساتها.
كما �إن تخ�صي�ص ن�سبة هائلة من ميزانيات ال�سلطة لما ي�سمى بـ«الأمن» على ح�ساب الزراعة
وال�صناعة وخلق فر�ص العمل �أي�ض ًا� ،أ�سهم في �ضرب �إمكانية �إنعا�ش الإنتاج الوطني وتحقيق
مقاطعة وا�سعة للمنتجات الإ�سرائيلية.
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ولكن هناك عام ً
ال ذاتي ًا مهم ًا عمقته حقبة �أو�سلو ،وهو نجاح �إ�سرائيل في احتالل عقول عدد
م��ن الفل�سطينيين ،الذين �أ�صبحوا يعتب��رون كل منتج �إ�سرائيلي (من «الخواجا») مميزاً ،وكل
منتج وطني رديئ ًا بالتعريف .ففي الوقت الذي تباع فيه الأدوية الفل�سطينية ،مث ً
ال ،في �ألمانيا،
نج��د بع���ض الفل�سطينيين في رام اهلل �أو بيت لح��م يرف�ضها ويف�ضل �ش��راء البديل الإ�سرائيلي
لـ«جودت��ه» .ويتج�سد احتالل العقول �أي�ض ًا في حالة الي�أ�س لدى البع�ض من �إمكانية النجاح
في نيل تحررنا وتقرير م�صيرنا ،لدرجة �أن البع�ض قد �أدمن الهزيمة لدرجة الخوف من مجرد
فكرة قدرتنا على االنت�صار .دون تحرير عقولنا ،ال يمكننا نيل حقوقنا الوطنية.

ثالثاً .ن�شر ثقافة المقاطعة �شعبياً من جديد كجزء �أ�صيل من ثقافة المقاومة
عل��ى الرغم م��ن التفاف الأحزاب والأط��ر واالتحادات الممثلة لغالبي��ة ال�شعب الفل�سطيني
حول حركة المقاطعة ( ،)BDSف�إن غالبية الأطر المن�ضوية في �إطار اللجنة الوطنية للمقاطعة
ل��م تترجم هذا الت�أييد �إل��ى برامج و�إ�ستراتيجيات تتبنى المقاطعة عملي�� ًا وفي الميدان ،وهذا
يف�س��ر ،جزئي ًا ،عدم نجاحنا حتى الآن في ن�شر ثقافة المقاطعة �شعبي ًا ،واعتبارها جزءاً �أ�صي ً
ال
م��ن ثقافة مقاوم��ة دولة االحتالل واال�ستعم��ار والتطهير والأبارتهاي��د� .إن نجاح المقاطعة
م�ؤخ��راً ف��ي �إحداث اختراقات نوعية و�إرب��اك �إ�سرائيل وم�ؤ�س�ساتها ،ال ب��د �أن ي�شكل حافزاً
�إ�ضافي�� ًا للتحول من الت�أييد اللفظي للمقاطعة والم�شاركة الرمزية في �أطرها واجتماعاتها� ،إلى
التطبيق العمليٌّ ،
كل في مجاله و�إطار ت�أثيره.
�إن المقاطعة ( )BDSت�شكل �أحد �أ�شكال الن�ضال الفل�سطيني الرئي�سية و�أهم �أ�شكال الت�ضامن
العالمي مع ن�ضالنا .لقد �أثبتت حركة المقاطعة �أنها قادرة على �إي�صال �إ�سرائيل �إلى عزلة دولية
ف��ي المجاالت كافة ،وهذا يتطلب مزيداً من تفعيل المقاطعة محلي ًا وعربي ًا ومناه�ضة حازمة
للتطبيع ب�أ�شكاله .ولكن ،في النهاية ،لكي ننت�صر� ،أ�صبح جلي ًا �أننا بحاجة لإ�ستراتيجية ن�ضالية
ع�صرية ولقيادة مبدئية وديمقراطية وثورية .لقد باتت اللحظة الجنوب �أفريقية �أقرب من �أي
وقت م�ضى.
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واقع المقاطعة والتحديات التي تواجهها
م�صطفى البرغوثي

المقاطع��ة �أمامه��ا فر�ص هائل��ة وتحديات كبيرة ،ولك��ن يجب �أن ينظر �إل��ى المقاطعة لي�س
ال منف�ص ً
باعتبارها فع ً
ال ،بل جزء من �إ�ستراتيجية وطنية عامة .وباخت�صار� ،أعتقد �أن  21عام ًا
م��ن المفاو�ضات تكف��ي ،و�إذا �أردنا الحديث عن مقاطعة فاعلة ال بد القول �إنه بدل المراهنة
على مفاو�ضات عبثية ومحكوم��ة بالف�شل ،علينا التفكير ب�إ�ستراتيجية مختلفة ،يكون هدفها
الواقع��ي تغيير ميزان القوى ،وجعل االحتالل خا�سراً ،وجعل تكلفته �أكبر من مكا�سبه .فقط
به��ذه الطريقة يمك��ن للتغيير �أن يحدث .ومب��د أ� حركة المقاطعة االرتب��اط مع هذا الهدف
الإ�ستراتيجي ،بر�أيي ،يكمن في القول �إنه ال يمكن تغيير ميزان القوى من دون تفاعل العن�صر
الوطن��ي المحلي مع العن�صر الدول��ي ،لأن �إ�سرائيل تحظى بدعم دول��ي هائل ،وبخا�صة من
الوالي��ات المتحدة ،وم��ن الحركة ال�صهيونية العالمية ،وال بد م��ن معادلة ت�أثير هذه الحركة
الداعمة لإ�سرائيل بحركة عالمية داعمة لل�شعب الفل�سطيني.
والعنا�صر الأ�سا�سية في الإ�ستراتيجية الوطنية الجديدة الواجب تبنيها تكمن في �أربعة ،هي:
1.1المقاطعة ال�شعبية الوا�سعة.
2.2المقاطعة وفر�ض العقوبات على �إ�سرائيل.
3.3دع��م ال�صمود الوطني على الأر�ض بتغيي��ر كل ال�سيا�سات االقت�صادي��ة الفل�سطينية ،فال
ُيعقل �أن تخ�ص�ص ن�سبة  %29من ميزانية ال�سلطة الفل�سطينية للأجهزة الأمنية ،و%0,7
للزراعة في بلد يواجه اال�ستيطان.
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4.4الوح��دة الوطنية ،وعندما نتح��دث عنها ال نق�صد فقط وحدة الق��وى الفل�سطينية� ،إنما
وحدة مكون��ات ال�شعب الفل�سطيني وطاقاته في كل مكان ،ووح��دة الإرادة ال�سيا�سية
بوجود قيادة موحدة ،ووحدة العمل ووجود �إ�ستراتيجية وطنية واحدة.
وه��ذه العنا�ص��ر يمكنها �إحداث تغيير في ميزان القوى ل�صال��ح ال�شعب الفل�سطيني .وهناك
نقاط مهمة ال بد من الإ�شارة �إليها وتو�ضيحها ،وهي:
1.1المقاطع��ة لي�س��ت للم�ستوطنات� ،إنما ل��كل الب�ضائ��ع الإ�سرائيلية ،ول��كل المكونات
الإ�سرائيلية ،وهذه ق�صة مقاطعة الم�ستوطنات ق�صة يريد منها البع�ض �أن يكون دبلوما�سي ًا
«رجل للأمام ورجل للخلف كما يقول المثل» ،لكن هذا ال ينفع لأ�سباب عملية� ،أولها
�أن��ه ال يمكن ف�ص��ل ب�ضاعة الم�ستوطنات عن باق��ي الب�ضائع الإ�سرائيلي��ة ،لأن تدويرها
�أ�ص ً
ال يع��اد في �شركات �إ�سرائيلية .وثانيها �أن تموي��ل االحتالل والم�ستوطنات والقمع
والأبارتهاي��د وت�شريد ال�شع��ب الفل�سطيني يجري من قب��ل كل الم�ؤ�س�سات الإ�سرائيلية
ولي���س فق��ط الم�ؤ�س�سات اال�ستيطاني��ة .وثالثه��ا� ،أخبروني ما الفرق بي��ن منتج �أنتجته
�إ�سرائي��ل في م�ستوطنة قرب �أريحا ومنت��ج �آخر �أتى من القد�س ال�شرقية؟ ال فرق بالطبع.
بالتالي يجب �أن يجري الحديث عن مقاطعة �شاملة ال جزئية .وحتى االتحاد الأوروبي
في التعليمات الجديدة للمقاطعة ال يقت�صر على الم�ستوطنات ،لكن يقول �إنه لن ي�سمح
بالتعامل مع م�شروع �أو �شركة تعمل في �إ�سرائيل وال يخ�ص الم�ستوطنات وحدها.
2.2اله��دف م��ن ن�شاط المقاطعة مح��دد في عنا�صر ع��دة� ،أولها �إلحاق خ�سائ��ر اقت�صادية
بالإ�سرائيليي��ن ،وثانيها �إلحاق خ�سائ��ر معنوية و�أخالقية ب�إ�سرائي��ل ،وفي هذا المجال،
ف���إن الإحراج الأخالقي عن�صر مهم جداً ،وبخا�صة الجاليات اليهودية في العالم ،حيث
اعت��ادت �أن تك��ون بين العنا�صر التقدمي��ة التي تدافع عن الحرية � ...إل��خ .و�أكثر �شيء
محرج لهذه الجاليات �أن تُ�ص ّنف �إ�سرائيل كدولة �أبارتهايد ودولة تمييز وف�صل عن�صري
وتتم مقاطعتها .وهذا مو�ضوع ذو ح�سا�سية كبيرة ،وله ت�أثير كبير �أي�ض ًا.
3.3حركة المقاطعة وفر�ض العقوبات توفر لل�شعب الفل�سطيني �إطاراً تنظيمي ًا لتجنيد طاقات
الفل�سطينيي��ن و�أن�صارهم في الكثير من دول ال�شتات ،فمث ً
ال الذين لن ي�أتوا للتظاهر معنا
�أم��ام �سج��ن «عوفر» على �سبيل المث��ال ،حيث ال ي�ستطيعون م�شاركتن��ا في القدوم من
بريطانيا و�أميركا ،يكون لهم �إطار تنظيمي للممار�سة الن�ضالية والكفاحية من �أجل �إ�سناد
ال�شعب الفل�سطيني في �أماكن تواجدهم.
4.4المقاطع��ة وتبنيه��ا ينبع من درا�س��ة عميقة لنق��اط ال�ضع��ف الإ�سرائيلي��ة ،و�إذا �أردنا �أن
نك��ون دقيقين� ،أعتق��د �أن �إ�سرائيل تعاني من ثالث نقاط �ضع��ف كبيرة ،هي :ح�سا�سية
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�شدي��دة للخ�سائر الب�شري��ة ،وح�سا�سية �شديدة للخ�سائر االقت�صادي��ة ،وح�سا�سية �شديدة
للخ�سائ��ر الأخالقية .ووا�ضح �أن الخ�سائر الب�شرية مو�ضوع معقد ال نريد خو�ضه الآن،
ولك��ن بما �أن الأط��راف جميعها تتبع التهدئ��ة ،هذا يزيد من �ش��دة ح�سا�سية العن�صرين
الآخرين ،وبخا�صة �أن ه��ذا ال�شكل من الن�ضال يتيح �أو�سع م�شاركة لل�شعب الفل�سطيني
والفل�سطينيين في ال�شتات وفي كل مكان.
�5.5أ�شكال المقاطعة لي�ست فقط اقت�صادية ،فهناك مقاطعة �أكاديمية ،وال بد من الإ�شادة �إلى
الدور الإيجابي والرائع الذي لعبته في محا�صرة �إ�سرائيل في �أماكن عديدة حول العالم،
ع��دا عن المقاطعة الثقافية والفنية والريا�ضية ،والنموذج موجود ،وهو الذي حدث في
جن��وب �أفريقيا في حالة مقاومة الأبارتهاي��د والف�صل العن�صري ،و�أن ن�سير على الدرب
ذاته هو الخيار ال�صحيح.
6.6مكافحة التطبيع م�س�ألة ح�سا�سة ومهمة وجزء ال يتجز أ� من عملية المقاطعة ،و�أود التحذير
من نوعين تطبيعيين جاريين في فل�سطين حالي ًا ،هما� :أو ًال ،التطبيع الأكاديمي في بع�ض
الجامع��ات والم�ؤ�س�س��ات .ثاني ًا ،التطبي��ع االقت�صادي الذي ي�صل �إل��ى حد التعامل مع
م�ستوطنين �أو م�س�ؤولي م�ستوطنات ،وهذا �شيء خطير جداً.
7.7بد�أن��ا نول��ي في الفترة الأخيرة �أهمي��ة لإعادة بناء وت�شجيع حرك��ة المقاطعة في البلدان
العربي��ة �أي�ض ًا ،لوج��ود ت�أخر في هذا المج��ال ،و�أقيم م�ؤخراً م�ؤتمر مه��م في العا�صمة
الأردنية عم��ان ،واتفقنا مع كثير من الأحزاب التقدمية العربية على البدء بت�أ�سي�س لجان
مقاطع��ة في دولهم ،وه��ذا مهم ،لأن كثيراً م��ن الب�ضائع الإ�سرائيلية ف��ي الدول العربية
يت��م التروي��ج لها ،وف��ي المغرب مث ً
ال تب��اع التم��ور الإ�سرائيلية التي يت��م ت�صديرها من
منطق��ة الأغوار في رم�ضان و�أوقات �أخرى .هناك حاج��ة لر�صد العديد من المنتجات
الإ�سرائيلية التي تباع في الأ�سواق العربية ومحا�صرتها.
8.8كيف نجعل المقاطعة فاعلة �أكثر؟ هناك �ضعف حقيقي في المقاطعة المحلية الإ�سرائيلية،
وه��ذا �أمر خطي��ر� .إ�سرائيل تبيع ما مق��داره �أربعة �آالف و 200ملي��ون دوالر �سنوي ًا في
الأرا�ضي المحتلة ،حيث ن�شكل لإ�سرائيل ثاني �أكبر �سوق في العالم ،وهو فعلي ًا �أكبر �سوق
�إذا ح�سبن��ا عدد ال�س��كان ،حيث ت�ستورد �أوروبا بـ  300ملي��ون ،وعمليا نحن ن�ستهلك
�أكث��ر .و %80م��ن وارداتنا �إ�سرائيلي��ة ،و %90من �صادراتنا لإ�سرائي��ل ،لكن �إذا كانوا
ي�ص��درون لنا �أربع��ة �آالف و 200مليون دوالر ،ونحن ن�ص��در  600مليون دوالر ،ف�إن
هناك مهمة �أمامنا ،وهي كيف نقوي المقاطعة المحلية للمنتجات الإ�سرائيلية ولي�س فقط
بتوجي��ه �ضربة قا�صمة لالقت�صاد الإ�سرائيلي� ،أي�ض ًا نحل �أهم م�شاكل �ضعف �سوقنا؛ وهي
البطال��ة ال�شديدة المنت�شرة ،وبخا�صة بين الأو�ساط ال�شابة ،التي ت�صل  %70بين �صفوف
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خريجي الجامعات .وتقديراتي االقت�صادية� ،أنه �إذا خف�ضنا ا�ستهالك الب�ضائع الإ�سرائيلية
بن�سبة تتراوح بين  %10و ،%20ن�ستطيع خلق � 100ألف فر�صة عمل جديدة.
لكن المعيقات التي تمنع حدوث ذلك عديدة� ،أهمها :عدم الثقة بالمنتج المحلي ،وللأ�سف
وج��ود �شع��ور بالدونية تج��اه منتجات الآخر ،وهذا يمك��ن التغلب علي��ه بالتوعية والوعي
الوطن��ي ،و�أحيان�� ًا عدم توفر البدائل ،ف�إذا ل��م تكن فل�سطينية فلتكن بدائ��ل عربية �أو �أجنبية،
لكن �أهم عن�صر ب�صراحة هو �أن ال قناعة كافية لدى المجتمع الفل�سطيني بفاعلية المقاطعة �أو
نحن �إليه حيث
يمكنها �إح��داث ت�أثير .وهذا يعود �إلى �ضعف ال�شعور الوطني الجامع الذي ّ
كان موج��وداً في الأع��وام  ،1989 1987-وهي �سني االنتفا�ض��ة الأولى ،ولكن يجب �أن
ن�ضع العودة �إليه هدف ًا ن�صب �أعيننا حتى ن�صل �إليه.
بالتال��ي ،نحن بحاجة �إلى �إ�ستراتيجية مزدوجة؛ توعية وتعبئة من �أجل المقاطعة وا�ستخدامها
كرافعة في الوقت نف�سه ،لإعادة بعث روح المقاومة في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة.
�أما التحديات التي تواجه حركة المقاطعة ،فهي:
1.1التناق���ض بين الخط ال�شعبي والخط الر�سمي ويج��ب ت�صحيحه� .صحيح ذكرت فكرة
تبادل الأرا�ضي لكن مجرد القبول بها خط�أ جذري ،لأنه مجرد طرح هذه الفكرة يعني
الم�س بق��رار محكمة العدل الدولية في الهاي وت�شريع الم�ستوطنات ،لأنه حين ت�صبح
م�ستوطنة �شرعية يعني ذلك ت�شريع اال�ستيطان ب�شكل عام.
2.2المفاو�ضات .للأ�سف ،ف�إن المفاو�ضات على مدى الثمانية �شهور الما�ضية ،كانت غطاء
للتو�سع اال�ستيطاني وتكري�س نظام الأبارتهايد ،والدليل على ذلك زيادة ن�سبة اال�ستيطان
في الفت��رة ذاتها التي تجري خاللها المفاو�ضات بن�سب��ة  ،%130وهي �أكثر مما كانت
علي��ه قب��ل المفاو�ض��ات .وبالمنا�سبة ،قبل توقي��ع اتفاق كامب ديفيد الع��ام  1979بين
�إ�سرائيل وم�صر ،لم يكن �سوى � 20ألف م�ستوطن .وحين وقع اتفاق �أو�سلو كان عددهم
� 111ألف م�ستوطن .والآن يوجد � 650ألف م�ستوطن .هذا ما يجب �أن نفهمه.
3.3المفاو�ض��ات ت�شكل عن�صر �إحباط للعمل ال�شعبي ،ومعيق ًا للمقاطعة الدولية .وبالتالي،
ف���إن التحدي ه��و �أنه ال يمك��ن ال�سير في اتجاهي��ن مختلفين ،ف�إم��ا �أن ن�سير في طريق
المقاوم��ة والكفاح و�أما �أن ن�سير ف��ي طريق التفاو�ض .وهذا هو ال�سبب الرئي�س للنفور
ال�شعبي من ال�سيا�سة وال�سيا�سيين.
4.4االنق�س��ام الداخل��ي وع��دم وجود قيادة موح��دة ،وهن��ا نواجه تحديين :ق��وة الإعالم
الإ�سرائيلي ،وقوة المال الإ�سرائيلي ،ومن ال�ضروري �إيجاد �إ�ستراتيجيات لمواجهتهما.
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والمقاطعة هي عملية فاعلة وم�ؤثرة ،وجزء ال يتجز�أ من �إ�ستراتيجيتنا المطلوبة ،وعليها يجب
التركيز ،لكن في النهاية يجب �أن نفهم ما هي الر�ؤية للو�ضع الذي نعي�شه حالي ًا.
لفت��رة طويلة ،ظن البع���ض �أن الم�ستوطنين �أمر عابر من �أجل الت�أثير في م�سار المفاو�ضات �أو
مي��زان القوى ،لكن ما تق��وم به �إ�سرائيل في ال�ضفة الغربية لي�س مج��رد تو�سع ا�ستيطاني ،فما
يحدث هو ما جرى في �أرا�ضي  48نف�سه ،وما يحدث في القد�س هو ما حدث في يافا ،وهذا
م�ش��روع ال ي�ؤمن بحل دولتين ،وال ي�ؤم��ن بالتفاهم معنا ،وال ي�ؤمن �إال بال�سيطرة� .آن الأوان
للتخلي عن �أو�سلو و�أوهامه و�إحياء الم�شروع الوطني الفل�سطيني ،و�آن الأوان لإدراك الر�ؤية
ال�صحيحة ،نحن ل�سنا في مرحلة حل مع �إ�سرائيل� ،إنما في مرحلة �صراع وكفاح.
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واقع المقاطعة والتحديات التي
تواجهها في أراضي 48

رجا زعاترة

قبل �شهر تمام ًا ،في الرابع من �آذار ،زار رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو الواليات
المتح��دة الأميركية ،و�ألق��ى خطاب ًا �أمام م�ؤتمر منظمة «االيب��اك» بح�ضور  1400مندوب،
خ�ص�صت  700كلمة من الخطاب لمو�ضوع المقاطعة ،والمفاو�ضات  700كلمة ،و�سوريا
 300كلم��ة ،و�إي��ران  1000كلمة ،م��ا يعبر عن القل��ق الحقيقي والوج��ودي الذي ي�ساور
الم�ؤ�س�سة الحاكمة الإ�سرائيلية والنخب الإ�سرائيلية جراء حملة المقاطعة.
لمن يتابع ال�صحافة الإ�سرائيلية ،ال يكاد يمر �أ�سبوع دون ذكر مو�ضوع المقاطعة وما ت�شكله
م��ن تهديد لإ�سرائيل وعزلها ،وهناك من يذهب �إلى اعتب��ار �أن المقاطعة �أخطر على �إ�سرائيل
�أخالقي ًا من الم�شروع النووي الإيراني نف�سه.
بالطب��ع ،هن��اك تحذير من تح��ول �إ�سرائيل �إلى جن��وب �أفريقيا ثانية على غ��رار نظام الف�صل
العن�ص��ري ،وحذر معهد �إ�سرائيلي في م�ؤتمر هرت�سيليا الع��ام  2010من المقاطعة باعتبارها
تحدي�� ًا �إ�ستراتيجي ًا وجودي ًا ،كم��ا �أن وزارة خا�صة ا�س ُتحدثت العام  2009من �أجل الدعاية،
وفي العام  2013تم نقل ملف المقاطعة من وزارة الخارجية �إلى وزارة ال�ش�ؤون الإ�ستراتيجية،
وف��ي بداي��ة العام الجاري  ،2014كان هن��اك جدل حاد داخل الحكوم��ة الإ�سرائيلية حول
كيفي��ة التعاطي والتعامل ومواجهة حملة المقاطعة بين تيارين ،يذهب �أحدهما �إلى التخفيف
م��ن �أث��ر الحملة وعدم التعاطي معه��ا بهدف عدم خدمتها �أو اللعب ف��ي ملعبها ،و�أنهم �أمام
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خيارين �سيئين في الحكومة الإ�سرائيلية ،ويحاولون و�صم حملة المقاطعة بالال�سامية ،وطبع ًا
ه��ذا م�لاذ �أخير �أمام حكام �إ�سرائيل ،لأن الحملة تعتمد مب��ادئ كونية ،وفيها نا�شطون يهود
مناوئون لل�صهيونية ،ال�شيء الذي ي�ضعف �إ�سرائيل من الناحية الأخالقية.
خا�صية معينة ،فما يعتبر تطبيع ًا هنا في رام
بالن�سب��ة لنا كفل�سطينيين داخ��ل �أرا�ضي  ،48هناك
ّ
اهلل �أو في �أي مكان �آخر ،يكون بالن�سبة لنا �أحيان ًا �ضرورة معي�شية ،على �سبيل المثال� ،أنا �أقيم
ف��ي عمارة �سكنية م�شتركة بين فل�سطينيين و�إ�سرائيليين في حيفا� ،أحيان ًا �أرى جيراني يلب�سون
ال��زي الع�سك��ري الإ�سرائيل��ي ،وزميلي هنا «علي» م��ن الجليل ،قد ي�ضط��ر ل�شراء منتجات
�إ�سرائيلي��ة لأنه لي�س لديه بديل �آخر .بالتالي ،ا�ستوجبت هذه الخا�صية �صيرورة ابتد�أناها منذ
ثالث��ة �أعوام تقريب ًا ،بم�شارك��ة الزمالء في اللجنة الوطنية للمقاطع��ة ،وكانت من �أجل و�ضع
معايير و�أ�س�س خا�صة لهذا الجزء من ال�شعب الفل�سطيني ،اعتمدت مبادئ مثل مراعاة ال�سياق
والتدرج؛ �أي �أن مقاطعة منتج��ات الم�ستوطنات بالن�سبة لنا �أ�سهل ،بالتالي هي �أولوية و�أكثر
واقعية من مقاطعة منتجات داخل �أرا�ضي .48
هن��اك ث�لاث �أوراق رئي�سة تح��اول �إ�سرائي��ل ا�ستخدامها :الأول��ى الحرية الديني��ة ،والثانية
حقوق الن�س��اء ومثليي الجن�س ،والثالثة العرب داخل �إ�سرائي��ل ،وبخا�صة مع الأو�ضاع التي
تع�صف بالعال��م العربي م�ؤخراً ،على فر�ض �أن العرب الذين يعي�شون في نظام ديمقراطي هم
الفل�سطيني��ون داخل �إ�سرائيل ،وم�ؤخراً تم تطوير هذا االدع��اء الزائف والكاذب� ،إ�ضافة �إلى
حمالت التجنيد للعرب الم�سيحيين ،وكل ذلك من �أجل مناه�ضة حملة المقاطعة.
وبما �أننا نتحدث عن �إ�ستراتيجيات جديدة وا�ست�شراف الم�ستقبل ،يجب تحويل الفل�سطينيين
داخ��ل �إ�سرائي��ل م��ن كعب �أخيل ف��ي حمل��ة المقاطع��ة �إل��ى �أودي�سيو�س حمل��ة المقاطعة،
و�أدوي�سيو���س هو المقاتل ال��ذي كان داخل الح�صان ،وقاد المقاتلي��ن الآخرين من �أجل فتح
الأبواب لمدينة طروادة ،وذلك با�ستخدام ال�سيا�سات والجرائم التي ترتكب بحقنا كمواطنين
ف��ي دول��ة �إ�سرائيل ،مثل قان��ون برافر ،وم�ص��ادرة � 800ألف دونم ،وت�شري��د ع�شرات �آالف
ال�س��كان العرب في النق��ب ،وهدم وت�شريد ع�شرات الق��رى ،والآالف من ال�سكان يعي�شون
لغاي��ة الآن دون مي��اه ،ودون مدار�س ،ودون �أ�س�س الحياة الب�سيط��ة جداً في دولة �إ�سرائيل في
القرن الحادي والع�شرين ،حيث تدعي �أنها دولة ديمقراطية ،وقانون منع لم ال�شمل ،ويهودية
الدول��ة .وهن��ا ربما المفارقة ،حيث كلم��ا ازدادت �أحوالنا �سوءاً ف��ي الداخل ف�إن هذا يخدم
حرك��ة المقاطع��ة .في النهاية ،نحن �شعب واحد ،و�أ�ضم �صوت��ي �إلى الأ�صوات الأخرى في
الجل�سات القادمة ،وبخا�صة في مو�ضوع المفاو�ضات «اللي ايدو في المي م�ش زي اللي ايدو
ف��ي النار» ،ولك��ن يجب �أن ندرك �أننا نعي�ش في عالم متغي��ر ،وفي خ�ضم انهيار وا�ضمحالل
نظام القطب الواحد ،والعالم يذهب �إلى تعددية الأقطاب .بالتالي ،على القيادة الفل�سطينية �أن
تعي هذا الأمر ،وتتحرر م��ن �أحادية الرعاية الأميركية ،وتحويل الملف الفل�سطيني �إلى رعاية
دولية ،ولدينا اليوم ثالثة �أقطاب �أكثر ت�أييداً لق�ضايا �شعبنا وحقوقه العادلة.
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التعقيبات
عمر ع�ساف:
�أتف��ق مع عمر البرغوثي على وج��ود �إنجازات لحملة المقاطعة ،لك��ن تظهر بع�ض المبالغة
ف��ي ت�صوير هذه الإنجازات ،مث��ل �أن «�إ�سرائيل ت�شعر بتهديد على نح��و غير معهود» ،ربما
ت�ش��كل تهديداً لكن لي�س غير معهود ،فح��رب �أكتوبر مث ّلت تهديداً لها من قبل .و�أنا مدرك
�أن حمل��ة المقاطعة ت�سير بخطوات متقدمة ،لكن علينا �أن نكون �أكثر دقة في تقييم الأ�شواط
التي قطعناها ،من �أجل �أن نبني عليها للمرحلة القادمة.
�أ�شع��ر �أن ج��زءاً كبيراً مم��ا قيل اليوم ،يعك�س نظ��رة �أحادية ،بمعن��ى �أن نتحدث عن موازين
القوة والقوة الأخالقية� ،صحيح كان هناك تقدي�س للمقاومة والعمل الم�س ّلح ،لكن ال يجوز،
بر�أي��ي� ،أن ننتق��ل من النقي�ض �إلى النقي�ض .بالتالي ،حي��ن نقول «�إن تعديل موازين القوى ال
ي�أت��ي �سوى من المقاوم��ة ال�شعبية» ،ال داعي لأن ن�ضع ّ
كل خياراتنا في نمط معين .وبالن�سبة
للق��وة الأخالقية قي��ل في الأوراق «�إن الق��وة الأخالقية التي يتحلى به��ا الن�ضال الفل�سطيني
والتحالفات العري�ضة ت�سهم في تعزيز احتماالت االنت�صار ب�شكل كبير» .بالطبع ،العالم لي�س
قائم ًا على العامل الأخالقي ،فحزب الناتو حين غزا ليبيا لم يغزوها من �أجل الأخالق ،وعلى
�سبي��ل يجري الق��ول �إننا ال نريد قانون الغاب بل �سنتم�سك بالقان��ون الدولي ،لكن هو �أي�ض ًا
تحدث عن حق الدولة المحتلة في ممار�سة كافة �أ�شكال الن�ضال ،وبالتالي ،علينا الجمع بين
مختلف �أ�شكال الن�ضال ،و�أال نتخلى عن �أحدها �إذا كان غير ممار�س� ،أو ال ن�ستطيع ممار�سته
في الوقت الحا�ضر.
�أخيراً ،بالن�سبة للتحديات التي تواجه حركة المقاطعة محلي ًا ،لماذا نداء المقاطعة على الرغم
م��ن التوقيع عليه م��ن كل القوى بما فيها حركة فتح ،ووقعت علي��ه كل االتحادات الر�سمية
وال�شعبي��ة ،لماذا لم تتحول ثقاف��ة المقاطعة �إلى ثقافة �شعبية ف��ي المجتمع الفل�سطيني؟ �أرى
�سببين لذلك:
1.1الفج��وة في النظ��ام ال�سيا�سي الفل�سطين��ي بما فيه الفعالي��ات ال�شعبي��ة والنقابات ،كما
توج��د فجوة بين ال�شارع الفل�سطيني والقوى ال�سيا�سية الموجودة ،ف�إذا �أجمعت القوى
الفل�سطيني��ة عل��ى المقاطعة ،لماذا لم تحوله��ا �إلى فعل �شعبي م��ع عنا�صرها و�أن�صارها
وم�ؤيديها .الإجابة ،باعتقادي ،لأن هناك عدم جد ّية في التعامل مع ذلك.
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2.2الفجوة بي��ن الخطاب والممار�سة ،عل��ى �سبيل المثال ،وقعت حرك��ة فتح على النداء،
وت�ؤي��د وتنخرط في عمل المقاطعة ،لك��ن حين تُعقد اجتماع��ات تطبيعية ي�شارك فيها
م�س�ؤولون من حركة فتح.

ح�سام زملط:
الجمي��ع متفق عل��ى �أن الم�شكلة الأ�سا�سية تكمن ف��ي كل �إطار الت�سوي��ة ال�سيا�سية ،كما �أننا
متفقون على �إعادة النظر في الو�سيلة ،فالمفاو�ضات و�سيلة ،والــ( )BDSو�سيلة ،والمقاومة
ال�شعبي��ة و�سيل��ة ،وكلنا و�سائل .لك��ن الأ�سا�س في المو�ضوع هو الإط��ار ،و�أتذكر هنا ورقة
الدكتور نديم روحانا التي ت�ضع الإطار في مكانه ال�صحيح� .أي�ض ًا نحن متفقون مع الأهداف
التي قاله��ا عمر البرغوثي ب�شكل ملخ���ص وجامع (التحرير ،العودة ،الم�س��اواة لفل�سطينيي
 ،)48وهذه الأهداف تجمع بين كل الفل�سطينيين من �أق�صى اليمين لأق�صى الي�سار .وبالن�سبة
لورق��ة الدكتور م�صطفى البرغوثي� ،أرى �أن الم�شكل��ة الأ�سا�سية في ميزان القوى ،وهنا �أريد
الحدي��ث عن الـ( ،)BDSوه��ي و�سيلة فاعلة بكل المعاني في م�س�ألة مي��زان القوى� ،إ�ضافة
�إل��ى �أن البعد الأخالقي غاي��ة في الأهمية لأي دولة ف��ي الدنيا ،و�إ�سرائي��ل بالمنا�سبة عملت
عل��ى ه��ذا البعد في ال�ستينيات لتظه��ر للعالم ك�أنها الزهرة التي تحيا و�س��ط المنطقة العربية،
و�أظه��رت نف�سها بمظهر نموذج الديمقراطية الوحي��د في المنطقة ،و�أهمية الـ( )BDSت�أتي
م��ن كونها تحولت �إلى منب��ر وتعبئة وتجنيد لح��ركات المنا�صرة الدولية ف��ي الوقت الذي
غاب��ت فيه المناب��ر الأخرى .وحركات المنا�ص��رة تلك التي تمتد ف��ي مختلف دول العالم
تلق��ت �ضربة ف��ي الت�سعينيات عند توقيع اتفاق �أو�سلو ،حين تحولن��ا من دبلوما�سية عامة �إلى
دبلوما�سي��ة ر�سمية ،لتثير لديهم اللب�س في ق�ضيتنا ،ال�شيء الذي ازداد العام  2007عند وقوع
االنق�سام بين حركتي فتح وحما�س ،لت�أتي هذه الحركة وتوفر للجهات جميعها منبراً جديداً
للتجني��د والتعبئة والتحرك الفعلي ف��ي الميدان ،وخرجت من نط��اق رد الفعل لتتحول �إلى
هوية �سيا�سية ،ولدي ثالث مالحظات على ورقة عمر البرغوثي:
1.1رك��زت كثيراً على الأهداف الفل�سطينية وتراج��ع ال�سقف الفل�سطيني في هذا الجانب.
وه��ذا ال�ش��يء متفق عليه بينن��ا ،لكن بالمعن��ى الإ�ستراتيجي لم تكن الأه��داف يوم ًا ما
م�شكلتن��ا� ،إنم��ا كل ما ا�ستخدمن��اه من و�سائل لم ي�ستط��ع �إي�صالنا �إل��ى �أهدافنا ،وهناك
�إ�شكالية في الخلط بين الهدف والو�سيلة في العقلية الفل�سطينية.
2.2ف��ي التركيز على الو�سائل ،كنت �أتطلع �إلى �أن �أرى في الورقة الـ( )BDSكو�سيلة فاعلة،
وعالقته��ا مع الو�سائ��ل الأخرى ،مث ً
ال عالقته��ا مع توجهنا للأم��م المتحدة ،هل هناك
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تعار�ض �أو تكامل بينهما في بع�ض الجزئيات؟ هل وجودنا في الأمم المتحدة يوفر منبراً
لأخينا عمر في الحملة الوطنية للمقاطعة؟ وماذا عن عالقتها بالمقاومة ال�شعبية والوقائع
على الأر�ض مثل بلعين ونعلين؟ وما عالقتها بالمفاو�ضات؟ �أنا ال �أريد مواقف� ،إنما �أريد
ر�ؤية ما �س�ألت عنه ،وب�شكل عام في الم�ؤتمر لم �أ�سمع عبر المداخالت ذكر لل�سيا�سات
العام��ة� ،إنما مجرد مواقف ،ونحن في لحظة تاريخية حا�سمة تلزمنا ال�سيا�سات �أكثر من
المواقف� .أنا �سمعت حديثا اليوم كنت قر�أته العام  !1969ال جديد في ما �أ�سمعه.
3.3الورقة لم ت�ضع حملة المقاطعة في �سياقها الطبيعي؛ وهو التحول الفل�سطيني من الكفاح
الم�س ّلح �إلى المقاومة ال�شعبية ،وهذا ح�صل في كل الحركات ال�سيا�سية .وال�سياق مهم
لك��ي نفهم لم نجحت حرك��ة المقاطعة اليوم �أكثر من الأوقات ال�سابقة ،ويوجد تحول
�إ�ستراتيجي ،بغ�ض النظر عن كونه مفع ً
ال �أم ال ،و«فتح» تبنته في م�ؤتمرها ال�ساد�س .ومن
المه��م ج��داً �أن نذكر �أن هذه الظاهرة لي�ست مدنية فقط� ،إنم��ا هي �أي�ض ًا ظاهرة �سيا�سية
حقيقي��ة ،ومعظم التق�صير مر ّده �إلى الطبق��ة ال�سيا�سية الفل�سطينية� ،أق�صد الحركة الوطنية
الفل�سطيني��ة ،وه��ذه الم�ساحة لم تذكر على الرغم من �أنه مهم ج��داً �أن نعلم �أن الهدف
الأ�سا���س من حمل��ة كبيرة مثل الـ( )BDSه��و الت�أثير على الحركة الوطني��ة الفل�سطينية
لتغييرها وجعلها الوكالة الأ�سا�سية من �أجل الو�صول �إلى �أهدافنا.
كما تفتقد الورقة �إلى التو�صيات ،حيث قامت بالت�شخي�ص فقط ،و�أتمنى فتح م�ساحة م�شتركة
ال�ستخال�ص التو�صيات.
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5
الجلسة الخامسة
المقاومة الشعبية  ..دروس وعبر
وآفاق المستقبل

رئي�س اجلل�سة �صالح اخلواجة
امل���ت���ح���دث���ان عبد الرحمن التميمي� ،إبراهيم ال�شقاقي
ت�����ع�����ق�����ي�����ب جمال جمعة ،خميمر �أبو �سعدة� ،سمري �أبو مدللة ،ماجدة
امل�صري ،جميل الربغوثي ،خلود بدوي
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المقاومة الشعبية بين الترييف والتدويل
عبد الرحمن التميمي

مقدمة
تميز ال�سياق الفل�سطيني بالديناميكية في ابتداع �أ�شكال المقاومة ،فقد مار�س الكفاح الم�سلح،
والإ�ضراب��ات ،والمقاومة غير العنيفة ،والمقاومة ال�شعبية ،وقد تنوعت هذه الأ�شكال ب�سبب
الظروف الذاتية الفل�سطينية �أو الظروف الإقليمية والدولية .بد أ� االحتجاج الفل�سطيني المنظم
بع��د العام  ،1918وذلك بعقد المجل�س الوطن��ي الفل�سطيني الأول و�إر�ساله مذكرة احتجاج
لم�ؤتم��ر ال�سالم في باري�س راف�ض ًا وعد بلفور ،ومطالب ًا باال�ستقالل .وفي العام  ،1922وبعد
انعق��اد المجل�س الوطني الخام�س ،تمت الدعوة �إلى المقاطعة االقت�صادية لل�صهاينة (ما زالت
الدع��وة قائمة حتى الآن وهناك حمالت لمقاطعة الب�ضاع��ة الإ�سرائيلية) .وفي العام ،1929
ات�سع��ت اال�ضطراب��ات غير العنيف��ة (وقد تحولت �إل��ى عنف الحق ًا) ح��ول حائط المبكى.
وف��ي العام  ،1936تم ت�شكي��ل الهيئة الوطنية العليا ،وتقرر الإ�ض��راب ال�شهير .وفي التاريخ
المعا�ص��ر ،ات�سمت االنتفا�ضة الأول��ى ( )1987بالمقاومة ال�سلمية ،وانتهت ببدء مفاو�ضات
ال�س�لام التي تمخ�ضت عن �إن�شاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية الت��ي تعتبر المنطقة الرمادية بين
انتهاء الكفاح الم�سلح والعمل ال�شعبي ال�سلمي ،ففي انتفا�ضة الأق�صى كان هناك عدم و�ضوح
ف��ي اتباع نم��ط االنتفا�ضة الأولى� ،أو المزج بي��ن العمل الم�سلح والمقاوم��ة ال�سلمية ،وهذا
الأمر �أدى �إلى تخبط وا�ضح في الر�ؤيا الفل�سطينية ،وبخا�صة �أن االنتفا�ضة الأولى وقيادتها لم
تكن جزءاً من �أي اتفاقية ملزمة ،وهو لي�س الحال في االنتفا�ضة الثانية ،حتى �أن ال�سلطة لديها
كينونة قانونية ملتزمة باتفاقيات �أو�سلو ،الأمر الذي يجعلها �أحيان ًا لي�ست ذات ر�أي.
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م�شروع المقاومة ال�شعبية الفل�سطينية
لقد ا�ستمر النقا�ش في الآون��ة الأخيرة حول المقاومة ال�شعبية «ال�سلمية» الالعنفية من حيث
جدواه��ا و�آلياته��ا ،وو�سائل تطويرها ،وه��ل هذه المقاومة ه��ي ا�ستمرار للن�ض��ال الوطني
الفل�سطيني �أو هي اجتهاد جديد لما بد�أه الدكتور مبارك عو�ض في �أوائل الثمانينيات؟ وهناك
من يعتقد �أن الكفاح الم�سلح قد �أ�سدل عليه ال�ستار ل�صالح المقاومة ال�شعبية ،وهناك من يرى
�أن كل الخيارات مفتوحة ،وكال االتجاهين يجد من ينظر له.

الإطار النظري
المجتمع الفل�سطيني كباقي المجتمعات العربية التي تختزن وت�ستح�ضر التاريخ والتراث والدين
والثقافة المجتمعية في عقلها الباطني ،وهذه المجتمعات هي انعكا�س الما�ضي ب�صورة الحا�ضر،
و�إن يك��ن جدي��داً في ظاه��ره فهو القديم ف��ي باطنه ،فالنقا�ش ح��ول �آليات التعام��ل مع العدو،
والكف��ر ،والظلم ،يتراوح ف��ي الثقافة العربي��ة الإ�سالمية ما بين «كتب عليك��م القتال وهو كره
«وادع �إلى ربك بالموعظة الح�سنة».
لكم» ،و«قاتلوا في �سبيل اهلل الذين يقاتلونكم» ،وما بين
ُ
وف��ي الحديث ال�شريف «فمن ترك الجهاد �ألب�سه اهلل ذ ًال وفق��راً في معي�شته ومحق ًا في دينه،
�إن اهلل �أع��ز �أمت��ي ب�سنابك خيلها ومراك��ز رماحها» .وترى نادية �سلط��ان الباحثة في الفكر
الإ�سالمي �أن الم�سافة بين القتال والكفاح وبين مقاومة الالعنف ،لي�ست مقارنة بين الأبي�ض
والأ�سود ،بل هناك منطقة رمادية قد تجمع الفكرين مع ًا لدح�ض الظلم.
فيم��ا اعتب��ر محمد م�سعد �أن الالعنف يرج��ع كنزعة فكرية �أو فل�سفة روحي��ة �إلى قرون م�ضت.
ولح��ظ م�سعد �أن كل موجة عنف تلتها موجة مقاوم��ة العنف .وي�صنف الموجات العنيفة التي
تلته��ا موج��ات ال عنف تاريخي ًا �إلى ثالث موجات :ظه��رت �أوالها في نهايات القرن  19حتى
منت�صف القرن ( 20موجة اال�ستعمار والحروب) ،وبعدها مبا�شرة ظهر غاندي -الموجة الثانية-
بع��د العام  ،1967حيث �صعدت حركات التنظيمات العنيف��ة (فل�سطين ،ال�شي�شان ،الفلبين ...
وغيرها) ،وبعدها جاء مفهوم م�ؤتمرات ال�سالم وظهرت الموجة الثالثة بعد العام  ،2001حيث
تاله��ا خطاب الالعنف المقاوم ،وبد�أت تظهر الح��ركات االجتماعية العابرة للحدود ،ولجان
الت�ضامن في موا�ضيع دولية م�شتركة ،وي�أتي اليوم خطاب الالعنف من خالل رافدين:
1.1الحركات العالمية الم�ضادة لكل مظاهر العولمة.
2.2حركات ال�سالم العالمية التي ت�سعى �إلى مواجهة ثقافة العنف.
ومن الناحية اال�صطالحية ،ال بد من الإ�شارة �إلى وجود عدد من التعريفات لمفهوم المقاومة
ال�شعبي��ة كظاهرة ال عنيفة تبناها عدد من علماء االجتماع ،وكما يراها بتريم �سوروكن عبارة
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عن �سلوك م�ساهم وهادئ يجنح نحو التفاهم والود واالن�سجام مع الآخرين ،ويتجنب القوة
والخ�ص��ام ،حتى لو كل��ف ذلك خ�سائر مادية ومعنوية ،بينما يع��رف برتراند ر�سل المقاومة
ال�شعبية ب�أنها «�سلوك عقالني يهدف �إلى تفادي ال�صراع مع طرف معين �أو �أطراف محددة؛
بغية �إحالل ال�سالم واالن�سجام مع الجهات التي قد تكون �سبب ًا من �أ�سباب القلق والتوتر.
وهن��اك اتجاه �آخ��ر في التفكير عرف المقاوم��ة ال�شعبية بنمط مدني عني��ف ونمط مدني ال
عني��ف ،يتلخ�ص الأول ف��ي المظاهرات ،و�ضرب الحجارة والزجاج��ات الحارقة ،والنمط
الالعنيف هو اللجوء �إلى الق�ضاء من �أجل منع م�صادرة الأرا�ضي مث ً
ال.
وتاريخي�� ًا ،ف��ان المقاوم��ة الفل�سطينية تنقلت م��ن المقاوم��ة العنيفة (قبل فت��رة ال�سبعينيات
و�أثناءها ،خطف الطيران ،والعمليات الع�سكرية) �إلى المقاومة المو�سمية (االكتفاء بعمليات
في ذكرى منا�سب��ات وطنية) �إلى المقاومة ال�سلمية في الثمانينيات مرحلة االنتفا�ضة الأولى،
�إل��ى المقاوم��ة بعد �إن�شاء ال�سلط��ة الوطنية (العملي��ات اال�ست�شهادية) الم�سي�س��ة و�صو ًال �إلى
المقاومة الناعمة (مقاومة الت�ضامن) منذ العام .2005

المالمح الأ�سا�سية للمقاومات غير العنيفة (ال�سلمية في التجارب العالمية)
لي�س هن��اك نمط واحد للمقاومات ال�سلمية واالنتفا�ضات ال�شعبي��ة ،حيث �سيتم التركيز هنا
على االنتفا�ضات والمقاومات التي تهدف �إلى التخل�ص من االحتالل الأجنبي( ،لي�س بتغيير
الحكم كما هو الربيع العربي)� ،أو (الحركات االجتماعية المناه�ضة للعولمة وغيرها).
�سيتم ا�ستعرا�ض �أنماط المقاومة ال�شعبية (ال�سلمية) في كل من الهند والنرويج وجنوب �أفريقيا.

التجربة الهندية
عاد غاندي �إلى الهند في العام  ،1915ولعب دوراً كبيراً في الدفاع عن حقوق العمال والفالحين
ف��ي وطنه .ففي الع��ام  ،1917تزعم كفاح طبق��ة الم�ست�أجرين الب�ؤ�ساء الذي��ن ذاقوا الظلم على
�أي��دي �أ�صحاب الم��زارع الأوروبيين ف��ي مقاطعة به��ار .وانتقل غاندي للمعار�ض��ة المبا�شرة
لل�سيا�س��ة البريطانية بين عام��ي  ،1922-1918وطالب خالل ذلك با�ستقالل الهند .وفي العام
 ،1922ق��اد حركة ع�صيان مدني �ص ّعدت من الغ�ضب ال�شعب��ي ،وت�صاعدت في بع�ض الأماكن
�إل��ى ا�شتباكات عنيفة بي��ن الهنود والقوات الإنجليزية ،و�سرعان ما ت��م القب�ض عليه ليحكم عليه
بال�سجن مدة �ست �سنوات ،ثم �أفرج عنه في  1924نظراً لظروفه ال�صحية (ديانا ،عمر.)2009 ،
وخالل م�شواره ال�سيا�سي ،حاول غان��دي قدر الإمكان التزام خطته في المقاومة ال�سلمية.
وكانت كلمة ال�سر التي �أطلقها ليلخ�ص بها م�ضمون �إ�ستراتيجيته ال�سيا�سية هي« :الالعنف».
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يعل��ق نهرو على ذلك قائ ً
ال «�إن العمل الم�سلح ال ينا�س��ب حالة الهند ،لأن ال�شعب الهندي
كان �أع��زل ،ولم يكن يعرف كيف ي�ستخدم ال�سالح� .أ�ضف �إلى ذلك �أن اال�شتباك الم�سلح
م��ع دولة كبيرة كبريطاني��ا ال يكفل الن�صر؛ فالتم��رد الم�سلح ينا�س��ب الجيو�ش وال ينا�سب
ال�شع��ب الأعزل المواجه للقوات المدججة بال�سالح ،ولج��وء ال�شعب لمثل هذه الأعمال
�أم��ر �سخيف يحط من معنويات��ه ،لأنه ال ي�ؤثر على حكومة قوي��ة ومنظمة ،و�إن كان يرعب
بع���ض الأفراد فقط» .وقد �أكد غاندي نف�سه على المعاني نف�سها ،وترجم تلك الأفكار �إلى
خطوات عملية في الواقع.
تمثل��ت �أولى خطوات تطبيق المقاومة ال�سلمية (�ساتياجراها) في ق�صة م�سيرة الملح .فحينما
حرم��ت بريطانيا على الهند ا�ستخراج الملح ،قام غاندي بنف�س��ه با�ستخراجه من مياه البحر،
ّ
وحر�ض ال�شعب الهندي على ذلك .وتعود ق�صة م�سيرة الملح �إلى �أوائل العام  ،1930حينما
ّ
�أعلن غاندي �أنه �سيقود م�سيرة تمثل �أول ع�صيان مدني ،با�صطحاب جماعة من م�ؤيديه للعمل
على �إلغاء قانون الملح الذي رفع �ضريبة �إنتاجه ل�صالح التجار الإنجليز (ديانا ،عمر.)2009 ،
ولم��ا �أهملت الحكومة كل م�ساعي غان��دي لإلغاء القانون ،قرر في  12مار�س  1930القيام
به��ذه الم�سيرة التي قطع فيها مع رفاق��ه م�سافة قدرها  300كم �سيراً على الأقدام ،على مدى
ب�ضع��ة �أ�سابي��ع متوا�صلة ل��م ي�ستريحوا فيها �إال ي��وم االثنين من كل �أ�سب��وع ،من �أجل هدف
مح��دد ،وه��و �إعدام المل��ح الم�ستورد .و�سرعان م��ا انت�شر خبر الم�سيرة ف��ي �أرجاء الهند،
ولقي��ت الدع��وة ا�ستجابة وا�سعة من الهن��ود الذين �صمموا على مقاطع��ة الملح الإنجليزي،
وا�ستخراج الملح من البحر ،وفي المقابل عوقب غاندي بال�سجن لمدة عام كامل.
وبالن�سب��ة لغاندي ،كانت المقاطعة االقت�صادية للمنتج��ات الإنجليزية ،وفي المقابل ت�شجيع
المنتج��ات المحلية ،وبالتالي ال�صناعات الوطنية الهندية ،تع��د �إحدى �أهم و�سائل المقاومة
ال�سلمي��ة التي كان يدع��و �إليها من خالل عمله كزعيم لح��زب الم�ؤتمر الهندي .وعلى هذا
النحو ،بد�أت وا�ستمرت نداءات غاندي للمقاطعة و�إحياء �صناعات هندية قديمة تم تدميرها
عل��ى ي��د الم�ستعمر� :صناعة الغزل والن�سي��ج مثا ًال .فقد كان المواط��ن الهندي يف�ضل �شراء
من�سوجات النك�شير الإنجليزية الأكثر جودة على �شراء المن�سوجات الم�صنعة محلي ًا ،ف�أطلق
غاندي دعوته �إلى العودة �إلى المغزل اليدوي الهندي (ديانا ،عمر.)2009 ،
ولم يقت�صر مفهوم المقاطعة عند الهنود على الجانب االقت�صادي فقط ،بل اتّ�سع هذا المفهوم
وتر�س��خ لديه��م لي�شمل مقاطع��ة الموظفين لوظائفهم ل��دى الجهات البريطاني��ة ،ومقاطعة
الطالب لمدار�سهم الإنجليزية ،وكذل��ك مقاطعة المحامين للمحاكم التي كانت ت�سير وفق
القوانين التي ت�سنها بريطانيا العظمى.
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والحقيق��ة �أن نقط��ة القوة ف��ي �سيا�سة غان��دي كانت عدم التفات��ه �إلى التماي��زات الدينية �أو
العرقي��ة بي��ن الهنود ،كما كانت تفعل معظ��م القوى ال�سيا�سية الهندية الت��ي تغذت على مثل
ه��ذه االنق�سامات ،بل كان��ت �إ�سهاماته �أكيدة في توجيه معركة الهن��ود كافة ،ب�شكل �سلمي
فقط� ،ضد عدوهم الم�شترك ،اال�ستعمار البريطاني ،وما ي�ستلزم ذلك من تعبئة �سيا�سية وا�سعة
النطاق لل�شعب الهندي م�سلمين ،وهندو�س ،وم�سيحيين (ديانا ،عمر.)2009 ،
ج�سد ر�ؤية غاندي،
لكن ،ال بد �أن ن�ضيف �أن حزب الم�ؤتمر الهندي ،التنظيم ال�سيا�سي الذي ّ
وكذلك غاندي نف�سه ،اعتمدوا على ق�سم من �أغنياء البرجوازية الهندية (م�سلمون وهندو�س)
لتموي��ل الحزب ،وهو ما عنى �أن الحزب كان �أ�سيراً لح��دود ر�ؤية البرجوازية لعملية التغيير
والمقاوم��ة .م��ن هنا ،ف�إن �أحد جوان��ب �سيا�سة الالعنف كان ،كما �سن��رى الحق ًا ،التهادن
الطبقي بين الطبقات المت�صارعة في المجتمع الهندي.
و�إل��ى جانب ذلك ،ف���إن البرجوازية الهندية انجذبت �إلى «�ساتياجراه��ا» غاندي ،لأنها �أن�سب
لمنظورها لمواجهة اال�ستعم��ار .فالبرجوازية الهندية كانت تكره العنف لأنه يهدد م�صالحها،
ويخل��ق توتراً تعود نتائجه �سلب ًا على عمليات التجارة والأعمال الرائجة التي يمار�سونها .وهي
كانت تف�ضل الو�سائل ال�سلمية لأنها �أقل خطراً وكلفة .من هنا فقد كان لغاندي –على الرغم من
�شطحاته من وجهة نظرهم– نفوذه الوا�سع على البرجوازية الهندية المعار�ضة لال�ستعمار .وكان
هو نف�سه يحافظ على عالقته بهم من خالل مراعاة م�صالحهم في خططه للن�ضال ال�سيا�سي.
ف��ي �آب�/أغ�سط�س  ،1947رح��ل الإنجليز عن الهند .وبعد ذلك ب�أ�شه��ر قليلة ،تحديداً في
 30كانون الثاني/يناير  ،1948مات غاندي ،لي�س لأ�سباب طبيعية ،بل ب�سبب �إطالق �شاب
هندو�سي متع�صب النار عليه.
ط��وال حياته ال�سيا�سية ،ظل غاندي متم�سك ًا بقواعد الالعن��ف والمقاومة ال�سلمية ال�صافية.
ل��م يكن يقبل ا�ستخ��دام ال�سالح لفر���ض رغبات ال�شع��ب بالقوة مثلما انتهج��ت المقاومة
الفيتنامي��ة ونجحت في دحر الإمبريالي��ة الأقوى في العالم :الوالي��ات المتحدة الأمريكية،
وكما ا�ستطاعت الجبهة ال�شعبية في الجزائر طرد اال�ستعمار الفرن�سي ،بل وكما كان يحدث
ف��ي الهن��د نف�سها .فعلى �سبيل المث��ال ،عند ف�صل �إقليم البنجاب� ،أطل��ق الإنجليز النار على
جمه��ور �أعزل ،فثار �ضدهم وقتل خم�سة من الإنجليز و�أحرق مبانيهم ،وكان رد الفعل هذا
بمثابة تهديد ودر�س قا�س للمعتدين الإنجليز.
ف��ي المقاب��ل ،كان غان��دي يكرر دائم ًا« :ل��و �أن العين بالعي��ن �صارت ،لأم�س��ى العالم كله
�ضري��راً» .ولك��ن عل��ى الرغم من هذا ،ف���إن غاندي اندفع �إل��ى الم�شاركة ف��ي ت�أييد زعماء
الهندو���س للإنجليز في الحرب العالمية الأول��ى! وكان ر�أي غاندي على النحو التالي�« :إننا
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�إذا م��ا ا�شتركنا في الحرب لن�صرة الحلفاء ،ف�إننا نك��ون قد حاربنا للدفاع عن ق�ضيتنا» .وقد
جمع غان��دي المتطوعين للحكومة البريطانية لال�شتراك في الح��رب مع الحلفاء .وقد ُمنح
غاندي و�سام ًا لأجل ذلك! وهذا ما يك�شف �أحد �أهم تناق�ضات �سيا�سات غاندي :فحين قرر
الزعماء الأغنياء للهندو�س �إلقاء �سيا�سة الالعنف في �سلة المهمالت واالن�ضمام �إلى المجهود
الحربي للحلفاء� ،أيدهم غاندي و�سار وراءهم! (ديانا ،عمر.)2009 ،
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو :هل كان هذا النوع من الن�ضال ال�سلمي هو بالفعل الذي
�أوج��ع الإنجليز و�أجبرهم على الخ��روج من الهند؟ في الح�ساب النهائ��ي للتجربة الهندية،
الت��ي كان غاندي �أبرز ملهميها على الإطالق ،ال ي�ستطي��ع �أحد �أن ينكر الفعالية الن�سبية ،في
بع���ض المراحل ،للمقاطعة االقت�صادية ك�أحد �أ�ساليب الن�ض��ال .فقد كان لهذا الأ�سلوب �أثر
ف��ي تكبيد المحتل خ�سائر مادي��ة واقت�صادية و�إ�ضعافه كمغت�صب يمار�س �سلطته المزيفة على
الهن��ود من خالل �إجبارهم على دفع ال�ضرائب وف�صل��ه للأقاليم بعد �إعالن الأحكام العرفية.
لكنن��ا ف��ي الحقيقة ال يمكننا فه��م وتحليل التجربة الهندي��ة ب�شكل دقي��ق �إذا نظرنا �إلى �شبه
الجزيرة الهندية بمعزل عن الظرف العالمي �آنذاك.
فالحقيق��ة �أن ت��وازن الأو�ضاع ال�سيا�سية والع�سكري��ة بالن�سبة للإمبراطوري��ة البريطانية ،كان قد
ط��ر�أت عليه تغيرات كبرى بع��د نهاية الحرب العالمية الثانية .فق��د كانت بريطانيا مرغمة على
االن�سحاب من م�ستعمراتها في ال�شرق الأو�سط والأدنى� .صحيح �أن الإنجليز خرجوا منت�صرين
من الحرب ،لكن الحرب على مدى خم�س �سنوات على �أكثر من جبهة –من جانب �ضد النازيين
والفا�شيي��ن ،ومن جانب �آخر �ضد حركات التحرر في الم�ستعمرات– قد �أنهكت الإمبراطورية
كثي��راً ،وكبدتها خ�سائر فادحة .هكذا كانت ق�ضية االن�سح��اب من الم�ستعمرات ومنح الدول
حريته��ا تُقرر في �ساحات الحرب العالمية الثانية ،وكان��ت مرتبطة بنتائجها ،ولي�ست قراراً حراً
لل��دول المنفردة� .أما الحرب فقد فر�ضت �إعادة تر�سيم الح��دود وخريطة عالمية جديدة .فقد
�أُجبرت الدول اال�ستعمارية القديمة الكبرى على العودة �إلى حدودها ،وتفككت الإمبراطوريات
القديمة لترثها قوتان �إمبرياليتان متناف�ستان :الواليات المتحدة واالتحاد ال�سوفيتي.

التجربة النرويجية
في العام  ،1940قامت �ألمانيا باحتالل النرويج .وعلى الرغم من �أن الأخيرة كانت محايدة
ف��ي الحرب العالمية الثانية ،ف�إن ذل��ك لم ي�شفع لها ،وبمجرد دخول الق��وات الألمانية �إلى
النروي��ج �سقط��ت الحكومة ،وه��رب الملك �إلى لن��دن و�أقام حكومة ف��ي المنفى ،ن�سقت
بدورها مع القيادات ال�شعبية في الداخل لتبد�أ المقاومة طيلة فترة االحتالل بين عامي 1940
و ،1945مار���س فيه��ا النرويجيون العديد م��ن �أ�ساليب المقاومة الناجح��ة التي غلب عليها
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الطاب��ع المدني .ففي العام � ،1940أعلن جوزيف بتربوفني القائد الألماني في النرويج العام
 ،1940حزمة من القرارات مثل حل جميع الأحزاب ال�سيا�سية ،و�أن�ش�أ مجل�س ًا للم�ست�شارين
ليحل مح��ل البرلمان النرويجي ،وقد نت��ج عن هذا الإعالن ان��دالع العديد من التظاهرات
واالحتجاجات الرمزية ،التي ت�ضمنت -على �سبيل المثال� -إ�ضراب الريا�ضيين وتوقفهم عن
اللع��ب ،ولرف�ض المعلمي��ن التوقيع على بيان تمجيد النازي��ة .ا�ستقالت الحكومة النرويجية
تعبي��راً عن رف�ض االحتالل ،ورفعت �شعارات ممي��زة ،وانتقلت الجمعيات والمنظمات �إلى
العمل ال�سري بعد حلها ،وكان ال�شعار التخل�ص من االحتالل.

التجربة الن�ضالية في جنوب �أفريقيا
�سعى النظام العن�صري في جنوب �أفريقيا �إلى �إحداث �شرخ في �صفوف الجبهة �سعي ًا حثيثا �إلى
�إحداث �شرخ في �صفوف الحركة الوطنية المناه�ضة له بكل ما �أمكنه من و�سائل عنفية وغير
العنفي��ة ،في حين ت�صدت قوى التح��رر الوطني بما توافر لها من �إمكاني��ات ل�سيا�سات هذا
النظام؛ �سواء بالعمل على دعم �صمود وتما�سك الأفارقة بكل طبقاتهم و�شرائحهم لمواجهة
حكم الأقلية البي�ضاء� ،أو بتكثيف وجودها وفعاليتها داخل �صفوف القوى االجتماعية الأكثر
ثورية ،وتحديداً الطالب والكني�سة (المبي�ض� ،أ�شرف.)2012 ،
ب��د�أ كفاح ال�شعب الأفريقي لني��ل حريته منذ �أن وط أ� «البوي��ر» الهولنديين �أر�ضهم قبل ثالثة
ق��رون ،وامتد �أي�ض ًا �ضد الم�ستوطني��ن البريطانيين الذين تناف�سوا م��ع «البوير» على م�صادرة
الأرا�ض��ي وا�ستعب��اد ال�س��كان ونهب خيرات الب�لاد وثرواتها تمهي��داً لال�ستحواذ على كل
�ش��يء ،و�إقام��ة دولة عن�صري��ة .في البدايات ،كان ال�ص��راع بين ال�س��كان الأ�صليين الأفارقة
والم�ستعمري��ن البِي�ض على الأرا�ضي والموا�شي ،ثم �ص��ار كفاح ًا �سيا�سي ًا لنيل الحرية وتقرير
الم�صير و�إقامة نظام ديمقراطي.
ف��ي ال�سنوات الأولى لتكوين اتحاد جنوب �أفريقيا ،ظل التطور ال�سيا�سي لل�سود بطيئ ًا .وفي
الع��ام  ،1909اجتمعت مجموعة من الأح��زاب ال�سيا�سية لل�سود معلنة احتجاجها على عدم
�إ�ش��راك ال�سود في حكم البالد .و�أر�سلت الأحزاب وف��داً �إلى لندن للح�صول على حقوقهم
وجه الزعي��م الأفريقي «بيك�سلي �إي�ساكا
الم�شروع��ة ،لكن دون جدوى .وفي العام ّ 1911
�سي��م» نداء �إلى جمي��ع الأفارقة ،دعاهم فيه �إلى تنا�سي خالف��ات الما�ضي ،و�إلى االتحاد مع ًا
ف��ي منظم��ة وطنية واحدة ،وق��ال« :نحن �شعب واحد ،ه��ذه االنق�سام��ات ،والتناف�س غير
الم�ش��روع هي �سب��ب كل الم�صائب التي نعي�شه��ا اليوم» .وفي مطلع الع��ام التالي 1912؛
اجتمع ر�ؤ�س��اء وممثلون عن ال�شعب والمجتمعات الأفريقية ،وممثلون عن منظمات كن�سية
وغيرهم م��ن ال�شخ�صيات الب��ارزة في مدينة «بلومفونتي��ن» ،و�أعلنوا ع��ن ت�أ�سي�س الم�ؤتمر
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الوطن��ي الأفريق��ي )African National Congress(،ال��ذي نادى بم�س��اواة ال�سود
بغيره��م ،وذلك عن طريق الو�سائل الد�ستورية ،وقد ح��دد الإعالن �أهداف الم�ؤتمر الوطني
الأفريق��ي( )ANCالمتمثلة بتوحيد الأفارقة جميع ًا ليكونوا �شعب ًا واحداً ،وب�ضرورة الدفاع
عن حقوقهم وحرياتهم (المبي�ض� ،أ�شرف.)2012 ،
وعل��ى الرغم م��ن �أن ال�سنة التي �أعلن فيها ع��ن ت�أ�سي�سه �شهدت مذبح��ة «بولهوك» الب�شعة،
التي قُتل فيها مائة وثالثة وثمانون من الفالحين الأبرياء ،ف�إن الم�ؤتمر الوطني الإفريقي التزم
بمنه��ج الحوار في تعامله مع ال�سلطة العن�صري��ة؛ وا�ستمر يعتمد الحوار حتى ا�ستالم الحزب
الوطني الحكم العام 1948؛ ولم يكن حتى ذلك التاريخ يتبنى الأ�ساليب الكفاحية الأخرى،
وكانت �أطره التنظيمية غي��ر فاعلة ،وقاعدته الجماهيرية �ضعيفة� ،إال �أنه كان الإطار الرئي�سي
والأه��م ف��ي التعبير عن مطالب ال�شع��ب الأفريقي لني��ل الحرية� ،إذ كان الح��زب ال�شيوعي
ي�ض��م في �صفوفه �أغلبي��ة بي�ضاء ،ومع ذلك �أ�صدرت الحكومة قان��ون مكافحة ال�شيوعية في
الع��ام  ،1950وكان��ت الحكومة تتذرع بهذا القانون العتق��ال �أي �شخ�ص يناه�ض �سيا�ستها
العن�صري��ة؛ فتتهم��ه �أنه �شيوع��ي .وفي الع��ام  ،1960قامت بحظر ن�شاط ح��زب «الم�ؤتمر
الوطني الإفريقي» ،وبقية الأحزاب ال�سيا�سية المناه�ضة للنظام ،وظلت الحكومات المتعاقبة
ت�ضرب بيد من حديد كل المعار�ضين ل�سيا�سة التمييز العن�صري.
ت�صاع��دت االحتجاجات عل��ى �سيا�سة الف�صل العن�ص��ري في عقد الخم�سيني��ات من القرن
الع�شرين ،وف��ي العام  1960اندلعت مظاهرات عارمة بدعوة م��ن حزب «الم�ؤتمر القومي
الأفريق��ي» ،و�أطلق��ت ال�شرطة الر�صا�ص عل��ى المتظاهرين ،فقتل��ت  69مواطن ًا من ال�سود
(المبي�ض� ،أ�شرف.)2012 ،
وف��ي الع��ام  ،1976احت��ج ط�لاب المدار���س ال�س��ود ف��ي «�سويت��و» وهي م��ن �ضواحي
«جوهان�سب��رغ» عل��ى �س��وء النظام التعليم��ي ،وفر�ض تعليمه��م اللغة الأفريكاني��ة بد ًال من
الإنجليزي��ة ،فقاموا بتنظيم مظاه��رات �شعبية� ،سرعان ما تحولت �إل��ى انتفا�ضة كبرى ،لكن
الأجه��زة الأمنية تعاملت معها بمنتهى الق�سوة ،وفتح��ت النار على المتظاهرين؛ فقتلت 23
�شاب ًا ،وجرحت ما ال يقل عن � 280شخ�ص ًا.
ومع تزاي��د االنتقادات العالمية ل�سيا�سة التمييز العن�صري ،اعتم��دت جنوب �أفريقيا في العام
 1983د�ست��وراً جديداً ،لكن الد�ستور الجديد لم يمنح ال�سود �أي حقوق �سيا�سية ،ثم �أرادت
تلطي��ف عن�صريته��ا ب�إن�شاء برلمان ثالث��ي ي�ضم الهن��ود والملونين مع �إبقاء ح��ق النق�ض بيد
البي���ض ،لك��ن هذا العر�ض قوبل بالرف�ض ،ما �أدى �إلى تفاق��م �أعمال العنف في عموم البالد.
وف��ي تلك الفترة ،برزت حركات �سيا�سية �شعبية قوي��ة ذات �صالت بحزب الم�ؤتمر الوطني
الإفريق��ي ،كان �أهمه��ا الجبهة الديمقراطي��ة المتحدة ( ،)UDFالتي اخت��ارت «مانديال»
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رئي�س�� ًا فخري ًا له��ا ،وقد تركز اهتمامها عل��ى تن�سيق االحتجاجات �ض��د الد�ستور العن�صري
الجدي��د ،واالحتجاج على البرلمان الثالثي (العن�صري) العام  ،1984ولكن الجبهة �سرعان
ما �أ�صبحت منظمة قوية �ضمت تحت جناحيها ما يزيد على �ستمائة منظمة مناه�ضة للعن�صرية
من النقابات والجمعيات واالتحادات الطالبية.
ومع ت�صاعد االحتجاجات محلي ًا ،وترافقها مع حركة عالمية ن�شطة ،كان الهدف منها ف�ضح
ممار�س��ات النظام العن�صري؛ ب��د�أت دول ال�سوق الأوروبي��ة ودول الكومنولث والواليات
المتحدة منذ العام  1986بتطبيق حظر تجاري لبع�ض ال�سلع على جنوب �إفريقيا� ،إ�ضافة �إلى
الحظر الع�سكري .وكان الهدف من تلك العقوبات �إجبار حكومة جنوب �أفريقيا على �إلغاء
�سيا�سة التمييز العن�صري.
وف��ي �أيلول�/سبتمبر الع��ام  ،1989تنحي الرئي�س «بوتا» عن الحك��م ب�سبب مر�ضه ،واختير
«دو كلي��رك» خلف ًا له ،الذي ف��ي بداية عهده بادرت الحكومة التخ��اذ بع�ض الإ�صالحات
ال�سيا�سية ،فرفعت الحظر عن حزب «الم�ؤتمر الوطني الأفريقي» وبقية الأحزاب التي كانت
محظورة ،و�أطلقت �سراح بع�ض ال�سجناء ال�سيا�سيين ،ومنهم «نيل�سون مانديال» .ثم �شرعت
بح��وار مع �أح��زاب المعار�ضة حول م�ستقبل البالد .وفي الع��ام � ،1991أعلن «دو كليرك»
عزم��ه �إلغاء ما تبقى من قوانين الف�صل العن�ص��ري .كما �أعلن عن نيته تكوين حكومة متعددة
الأعراق ،وعن حق جميع المواطنين في الت�صويت (عبد الغني �سالمة.)2012 ،

م�شروعية المقاومة ال�شعبية (ال�سيا�سية ،االجتماعية)
للحدي��ث عن م�شروعية المقاومة م��ن الناحية االجتماعية وال�سيا�سي��ة ،ال بد من الف�صل بين
المقاوم��ة ال�شعبية بعد قيام ال�سلطة عن االنتفا�ضة الأولى ،حيث �أن االنتفا�ضة الأولى حظيت
ب�إجم��اع وطني ف�صائلي مجتمعي (بما فيه��ا حما�س)� ،أما المقاوم��ة ال�شعبية الحالية فلديها
�س���ؤال في ال�شرعية ال�سيا�سي��ة والمجتمعية .وهناك من يرى �أنه��ا م�شروع �شخ�صي محلي،
وهناك من يرى �أنها �إ�ستراتيجية وطنية ال بد من تطويرها (بيانات الف�صائل) ،وهناك يرى �أنها
ال تنفع في حالة �إ�سرائيل؛ �أي �أن الجدل حول جدواها وم�شروعيتها غير مح�سوم.

ال�شرعية المجتمعية
م��ن المالحظ �أن ال�شرعية المجتمعية يعتريها كثير من الغمو�ض ،و�أحيان ًا الرف�ض المجتمعي،
لأ�سباب كثيرة �أهمها:
1.1عدم وجود برنامج �سيا�سي وا�ضح للمقاومة ال�شعبية.
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2.2اختالف الآليات والمرجعيات في المواقع (في الموقع نف�سه تتعدد المرجعيات).
3.3العالق��ات االجتماعية وال�سيا�سية داخل المواقع نف�سها ،وبالتالي ف�إن ال�صورة العامة هي
عدم وجود غطاء اجتماعي لهذه المواقع ،وهو ما �سنتحدث عنه بالتف�صيل الحق ًا.
وهناك �ضرورة لفح�ص �أ�سباب غياب الحا�ضنة االجتماعية ،وذلك مما �سيتم نقا�شه الحق ًا.

ال�شرعية ال�سيا�سية
عل��ى الرغم من �أن ف�صائل العمل الوطني كافة تعلن ت�أييدها الكامل للمقاومة ال�شعبية ،وت�شير
�إليه��ا تلميح ًا في برامجه��ا وبياناتها ال�سيا�سي��ة ،وكذلك الحال في بيان��ات ال�سلطة الوطنية
ومواقفه��ا ،غير �أن هذه ال�شرعية لم تترجم بم�ؤ�س�ساتية حقيقية ،وعادة ما تكون الم�شاركات
م��ن �شخ�صيات وطنية �أو ر�سمية ،رمزي��ة ،ولهذا لم ن�شهد والدة م�ؤ�س�سة ك�إحدى م�ؤ�س�سات
ال�سلط��ة �أو المنظم��ة تتبنى المقاومة ال�شعبي��ة كم�ؤ�س�سة �أو هيئة .ولم يت��م اعتمادها كمنهج
�سيا�سي ،وهناك غياب وا�ضح مث ً
ال لتعميمات حزبية للأع�ضاء ب�ضرورة الم�شاركة في ن�شاطات
المقاومة ال�شعبية .كما �أن ال�س�ؤال حول جدواها مطروح داخل الف�صيل الواحد �أي�ض ًا.

ال�شرعية الم�ؤ�س�ساتية
�إن تع��دد اللجان التي تدعي المقاومة ال�شعبي��ة وتعدد الأ�سماء ودالالت الم�سميات� ،أحدث
�إرب��اك ًا في مدى ال�شرعية الم�ؤ�س�ساتية لهذه الم�سميات ،كما �أن هذه اللجان ال تبني برنامج ًا
م�ؤ�س�ساتي�� ًا وا�ضح�� ًا ،بمعنى �آخر لي�س لها برام��ج محددة ت�ستند �إلى ر�ؤي��ا وا�ضحة ي�ستطيع
المراق��ب ر�ؤيتها �أو الم�ؤيد لها االن�ضمام على هذا الأ�سا�س ،وبالتالي ف�إن الم�ؤ�س�ساتية (ر�ؤى
و�آليات وبرامج) تخلق �شرعية بالمعنى الحقيقي ،و�إن لم ي�أخذ �شك ً
ال قانوني ًا.

تحليل واقع المقاومة ال�شعبية
ي�صعب على �أي باحث الحديث عن المقاومة ال�شعبية المعا�صرة كظاهرة موحدة متجان�سة،
فهي تفتقر �إلى �صفات الظاهرة ال�سيا�سية (غياب الم�شروع ،البرنامج� ،آليات التطبيق) ،وهي
تفتقر �إلى �صفات الظواه��ر المجتمعية (ثقافة العنف الخال�ص� ،أو الالعنف الخال�ص) ،وهي
تفتقر �إلى مالمح اال�ستدامة (القدرة على التكيف مع المتغيرات ال�سيا�سية) ،وهي �أي�ض ًا لي�ست
عم ً
ال ع�شوائي ًا خال�ص ًا ،بل لديها �-إلى حد ما -نوع من التنظيم غير المم�أ�س�س.
لكل ما �أ�شير �أعاله ،يمكن تحليل واقع المقاومة ال�شعبية من حيث الم�ؤ�شرات التالية:
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�أوالً .م�شاركة الأحزاب ال�سيا�سية:
من خالل مراجعة الأدبيات الحزبية والبيانات ال�صادرة عن القوى الوطنية والإ�سالمية ،يمكن
بي��ان �أن الم�ؤ�ش��رات الفرعية ت�شير �إلى �أن الأحزاب والف�صائ��ل الفل�سطينية ال تتبنى المقاومة
ال�شعبي��ة كونها �أحد امتداداتها الجماهيرية ،كما ه��و الحال في امتداداتها الطالبية والن�سوية
والنقابي��ة وغيرها ،ولهذا ف�إن الم�ؤ�شرات الفرعية ت�شير �إلى الإ�شادة ب�أعمال المقاومة ال�شعبية
دون تبنيه��ا �أو االدع��اء بتبنيها كما هو الحال في العملي��ات اال�ست�شهادية �أو الع�سكرية .وقد
تبي��ن من فح�ص الأدبيات والأخبار ال�صادرة عن المقاومة ال�شعبية ،وبخا�صة مواقع التوا�صل
االجتماعي� ،أن الف�صائل ال�سيا�سية لديها ريبة من قيادات المقاومة ال�شعبية وذلك ب�سبب:
1.1م�شاركة القيادات الحزبية ال يتجاوز  %2من مجموع الن�شاطات التي تقوم بها فعاليات
المقاومة ال�شعبية (مقابلة ن�شطاء).
2.2ن�سب��ة تغطية �أخبار المقاومة ال�شعبية في مواقع الأحزاب ال�سيا�سية والف�صائل �أو البيانات
ال�صادرة .%3,5
3.3ن�سبة الفعاليات الحزبية الخا�صة بالمقاومة ال�شعبية في العام  2012بلغت  ،%1وتميزت
م�شاركة الأحزاب في الفعاليات بالرمزية والمنظرية في �أكثر الأحيان.

ثانياً .م�شاركة المجتمع المحلي:
�إن ع��دم ا�شتراك المجتم��ع المحلي في ن�شاط��ات المقاومة ال�شعبية لي�س عيب�� ًا في المقاومة
فح�س��ب ،ب��ل �أي�ض ًا ب�سبب عدم ا�ستخ��دام �أدوات التحري�ض على الم�شارك��ة والتحفيز على
تبني م�شروع المقاومة ال�شعبية ،وهذا ناتج من التركيز على المت�ضامنين من جهة ،ومن جهة
�أخ��رى ب�سب��ب التباين في الن�سيج المجتمعي داخل هذه الق��رى وانعكا�س ال�سلبية الع�شائرية
والعالق��ات االجتماعية على حجم الم�شاركة في الفعالي��ات .ومن خالل المالحظة العينية
والمقاب�لات ،تبي��ن �أن الم�شاركة المجتمعية ال تتجاوز  ،%2وه��ي ن�سبة متوا�ضعة� ،آخذين
بعي��ن االعتب��ار �أن هناك م��ن يقف لي�س ف��ي �صف المنتقدي��ن فح�سب ،بل �أي�ض�� ًا في �صف
الم�شككي��ن في خلفي��ات مثل هذه الفعالي��ات .وهناك انتقاد كبير في معظ��م المواقع التي
تح�ص��ل فيها الفعالي��ات ،وهذا نف�سه مدعاة لت�سا�ؤل لم��اذا كان االحت�ضان ال�شعبي بارزاً في
االنتفا�ضة الأولى ،وهو لي�س كذلك الآن.

ثالثاً .م�شاركة المجتمع الدولي:
هن��اك وجود وا�ضح لما ي�سم��ى المت�ضامنين الأجانب الذين ي�شارك��ون في الفعاليات ،وفي
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كثير من الأحيان تفوق ن�سبتهم  %50من عدد الم�شاركين ،وهذا يعود لأ�سباب عدة ،منها:
�1.1إن معظم ه�ؤالء المت�ضامنين قادمون لهذا الغر�ض خ�صو�ص ًا.
2.2هناك من لديه دوافع �أيديولوجية �أو ت�ضامنية.
3.3هناك ن�سبة ال ب�أ�س بها من الي�سار الإ�سرائيلي.
4.4هن��اك ن�سب��ة غير معروفة الأه��داف ،ومن المه��م الإ�شارة �إل��ى �أن معظ��م المت�ضامنين
الأجان��ب لديهم ر�ؤية حول �أهمية التعاي�ش ،ولي�س على �أهمية حل عادل لق�ضية ال�شعب
الفل�سطيني.
ولكن من ال�سذاجة الإغفال عن �أن �إ�سرائيل تقوم ب�إر�سال عدد من عمالئها المحليين �أو �أفراد
مخابراتها داخل �صفوف المت�ضامنين.

رابعاً .اهتمام الإعالم العالمي:
م��ن خالل مراقبة المواقع الإلكترونية لثالث �صح��ف عالمية خالل العام  2012على مدى
�شه��ر كام��ل ،لمعرفة مدى االهتم��ام بالمقاومة ال�شعبي��ة ،تبين �أن ال�صح��ف الرئي�سية لديها
اهتم��ام بالأخبار اليومية ،ولكن ن�سبة المق��االت �أو التحليالت �أو كتاب الأعمدة المرموقين
تكاد تك��ون معدومة ،وهذا يدل على �أن الإعالم العالمي ال يعتبر المقاومة ال�شعبية جزءاً من
ن�ضال تحرري ،بل هو �إحداث احتجاجات على �سيا�سات معينة.
كم��ا �أنه تمت مالحظة �أن الإعالم العالمي يرتكز على �أحداث تعك�س كثير من الق�ضايا ذات
طاب��ع حقوق الإن�سان ،وال يرتكز على البع��د ال�سيا�سي للحدث .كما �أن الأخطر هو �أن يتم
ت�صوير المقاومة ال�شعبية على �أنها حركات احتجاج كما هو في العالم العربي� ،أو هو �صراع
بين مدنيين (فل�سطينيين وم�ستوطنين) ،وت�صوير الجي�ش الإ�سرائيلي كطرف محايد يف�صل في
هذا ال�صراع المدني.
ولكن يج��ب االعتراف �أن هذه اال�ستنباطات هي �أولية ،وال بد من فترة �أطول والتركيز على
تحليل الن�ص ب�شكل م�ستفي�ض للو�صول �إلى ا�ستنتاجات ذات قيمة.
كما �أن الإعالم الإ�سرائيلي يركز على االتي:
1.1المقاوم��ة ال�شعبي��ة هي حول ق�ضاي��ا محليه بي��ن الم�ستوطنين والفل�سطينيي��ن ،وبالتالي
خلقت ما �سمي مجموعات تدفيع الثمن في مقابل المقاومة ال�شعبية.
2.2مفهوم التعاي�ش ولي�س �إعادة الحقوق.
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خام�ساً .اهتمام الإعالم المحلي:
عند متابعة ال�صحافة المكتوبة والمرئية المحلية لفترة �شهر كامل ،تبين �أن �أهم مالمح االهتمام
الإعالمي الفل�سطيني ترتكز على:
1.1تغطية الأحداث ال�ساخنة والفعاليات العامة.
2.2هن��اك تركيز على الجانب الإن�ساني ،ولي�س على البع��د الإ�ستراتيجي للأحداث ،فهناك
ع��دد نادر جداً من المقابالت التحليلية ذات الطابع العلمي والمو�ضوع لتحليل ظاهرة
المقاوم��ة ال�شعبية ،وهناك عدد كبير من المقابالت م��ع الن�شطاء ،تلك المقابالت التي
ت�أخذ طابع ًا و�صفي ًا تحري�ضي ًا ولي�س تحليلي ًا مو�ضوعي ًا ،ت�ستند �إلى ر�ؤيا وبرنامج و�أدوات
ف��ي غاية الو�ضوح ،ومن مراجع��ة  11يوتيوب مع ن�شطاء المقاوم��ة ال�شعبية ،تبين �أنهم
يحاول��ون ،جاهدي��ن ،الدفاع عن فكرته��م وك�أنها متهمة من جه��ة ،ومن جهة �أخرى
�أكث��ر من محاولة تو�صيل ر�سائل ذات بعد �إ�ستراتيجي فكري �أكثر منه تحري�ض عاطفي،
وم��ا ي�ضعف فكرة ه�ؤالء الن�شطاء هو اختالف الر�ؤى؛ فهناك من يدافع عن فكرة الدولة
الواحدة ،وهناك من يداف��ع عن حل الدولتين ،وهناك من يحاول جاهداً �إثبات �ضرورة
�إحالل ال�سالم بدون تو�صيف مو�ضوعي لأي �سالم يريد.

�ساد�ساً .اهتمام مراكز البحوث والإ�سرائيلية
م��ن خالل ا�ستعرا�ض من�شورات ودرا�سات مراك��ز الأبحاث الإ�سرائيلية والعربية ،تبين �أنه ال
يوج��د � ٌّأي من مراكز الأبحاث الجدية قد قام بن�ش��ر بحث �أكاديمي حول المقاومة ال�شعبية،
تعط نف�سها مالمح الظاهرة ال�سيا�سية �أو االجتماعية ،و�إما
وه��ذا �إما ليعود �أنها كما �أ�سلفنا لم ِ
لع��دم وجود وثائ��ق يمكن الرجوع �إليه��ا ،وبخا�صة الوثائق ال�صادرة ع��ن المقاومة ال�شعبية
نف�سه��ا ،فما هو موجود م��ن بيانات �سيا�سي��ة �أو ر�سائل عبر التوا�ص��ل االجتماعي �أو مواقع
�إلكتروني��ة �إخبارية �أكثر منها تحليلية ال ي�ستطيع الباحث��ون الإ�سرائيليون �أو العرب �أو غيرهم
من الركون �إليها ،حتى المقاالت المو�ضوعية قليلة جداً ،وما يتم العثور عليه هو كتاب �صادر
عن م�سارات «المجلة الفل�سطينية» ،وكتاب عن المقاومة ال�شعبية للباحث مازن قم�صية� .إن
هذه المراكز ال تعتبر في الغالب الظاهرة مقلقة �أو خطراً �أمني ًا.

�سابعاً .مواقع التوا�صل االجتماعي
هن��اك ن�شاط ملحوظ ومف�صل في مواقع التوا�صل االجتماعي المختلفة (الفي�س بوك ،توتير،
واليوتي��وب) غير �أن ما هو موجود على مواقع التوا�ص��ل االجتماعي هو �إخباري �أو و�صفي
�أو تحري�ض��ي ،ولي�س تحلي ً
ال علمي ًا مو�ضوعي ًا ،وهو في غالبه دعائي وال يوجد نقا�ش حقيقي
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ح��ول المقاوم��ة ال�شعبية في هذه المواق��ع ،كما �أن من يكتب على ه��ذه ال�صفحات هم من
�أ�صدق��اء المقاومة ال�شعبية� ،أو من الن�شطاء �أنف�سهم ،ولكن لهذه المواقع �أهمية كبيرة في ن�شر
مواعيد الن�شاطات والت�شبيك بين المجموعات النا�شطة المختلفة ،والتوا�صل بين المت�ضامنين
الأجان��ب والن�شط��اء المحليين ،ومن خالل مراقبة  120موقع ًا لم��دة �أ�سبوعين ،تبين �أن �أهم
هذه المواقع:
 %351.1عالقات اجتماعية وعالقات عامة.
� %432.2أخبار حول الن�شاطات المحلية.
� %173.3إعالم حول ن�شاطات.
� %54.4أخرى.
�إن مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ال ت�شكل ر�أي ًا عام�� ًا ي�ستند �إليه ال�سيا�سي��ون كما هو الحال
عندما ي�صدر من خزانات التفكير ،فال�سيا�سيون ال ي�شكلون �آراءهم بناء على درد�شات ،وهذا
افترا�ض خاطئ يالحظ لدى الن�شطاء.
وا�ستن��ادا �إل��ى درا�سة وليد عبد الحي «تبين �أنه لي�س هناك ارتب��اط بين عدد المت�صلين ب�شبكة
الإنترن��ت واالحتجاجات ف��ي العالم العربي ،الأمر الذي يف�سر االدع��اء ب�أن مواقع االت�صال
االجتماعي لي�ست م�ؤثره كثيراً في الراي العام لأنها درد�شات ولي�ست مواقع ت�أثير فكري.

التحليل والنتائج والتو�صيات
 1.1التحليل
عل��ى الرغ��م من الأهمية الكبرى لما يحدث ف��ي المقاومة ال�شعبية ك�أح��د روافد العمل الوطني
الفل�سطين��ي ،وعطف ًا على المعطيات ال�سابقة ،واعتراف ًا ب�أن هذه الورقة تحتاج �إلى جهد �أكبر في
ر�صد المقاومة ال�شعبية وتحليلها ،ف�إنه يمكن الخروج ببع�ض التف�سيرات لما تم ا�ستعر�ضه �سابق ًا.

 .1الحا�ضنة االجتماعية والحزبية
هناك غياب ملحوظ للحا�ضنة الحزبية واالجتماعية للمقاومة ال�شعبية ،وذلك للأ�سباب التالية:
•عدم رغبة القيادات الحزبية التقليدية في بروز قيادات جديدة ت�ستقطب ال�شارع ولديها
الديناميكي��ة العالي��ة للت�أثير و�شبك عالق��ات عالمية �أكثر بكثير من القي��ادات التقليدية.
وهذا يف�سر ت�شكيك القوى الوطنية ببع�ض قيادات المقاومة ال�شعبية.
- 164 -

•الحا�ضن��ة االجتماعي��ة تنظر بكثير من ال�ش��ك والريبة للمقاومة ال�شعبي��ة والن�شطاء� ،إما
ب�سبب حمالت الت�شويه �أو الأحداث غير المقبولة اجتماعي ًا �أو الخروقات ال�سيا�سية من
المت�ضامنين و�إما لأ�سباب �أخرى .وقد تبقى المقاومة ريفية هام�شية.
•�إن الأح��زاب لم تح�س��م �أمرها من الكف��اح الم�سلح ،فهي تمتدحه ف��ي �أكثر الأحيان،
وتختبئ وراء المقاومة ال�شعبية �أحيان ًا �أخرى.
•�إن المقاوم��ة ال�شعبية متع��ددة الر�ؤى ،وال ت�ستند �إلى �سياق برنام��ج وطني و�إ�ستراتيجية
كفاحية.
•لم ت�ستفد المقاومة ال�شعبية ب�شكل منتظم من القيادات الحزبية ،بل على العك�س تعاملت
معها على �أنها جزء من الما�ضي.
•ا�ستح�ض��ار المجتمع لتاريخ االنتفا�ضة الأولى يظهر المقاومة ال�شعبية ب�أنها حالة انفعالية
غير منظمة ،وفي �أح�سن حاالتها فعل �شريف دون جدوى وطنية.

 .2الجانب القيمي
•ل��م تتوجه المقاوم��ة ال�شعبية في محاوالت �إقن��اع الجمهور الفل�سطين��ي تبنيها ب�سبب
ال�شع��ور بالنرج�سي��ة الثوري��ة �أحيان ًا ،والجهل ب�أهمي��ة وجود حا�ضن��ة اجتماعية �أحيان ًا
�أخرى.
•التناف���س ال�شديد بين قوى المقاوم��ة ال�شعبية ،ب�سبب انتماءاتها المحلي��ة �أو الفكرية �أو
حتى التمويلية.

 .3ال�صورة العامة
يتبي��ن �أن الغياب الوا�ضح للمقاومة ال�شعبية في الإعالم العالمي ومراكز الأبحاث (المق�صود
غيابها في الإعالم اال�ستق�صائي والتحليل وكتابة الأعمدة) يقود �إلى الحقائق التالية:
•�إن �إ�سرائي��ل ومراكز الأبحاث ال تعتبرها تهديداً جدي ًا وال خطراً �أمني ًا ،في حين �أن هناك
ع�شرات ر�سائل الماج�ستير والدكتوراه والأبحاث حول حزب اهلل مث ً
ال.
•ع��دم اهتم��ام الباحثي��ن الفل�سطينيي��ن بالقي��ام بن�شاطات علمي��ة موجهة �إل��ى الباحثين
والأكاديميي��ن الأجان��ب ،وبالتالي ف���إن الباحث الأجنب��ي يفتقد الأدبي��ات حول هذا
المو�ضوع الذي يعد �أ�سا�سي ًا لقيام م�شاريع بحثية.
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•تركي��ز المقاوم��ة ال�شعبي��ة على الجان��ب الدعائ��ي الإن�ساني ،ولي�س عل��ى الجانب
التحليل��ي النقدي ،الذي قد يثير اهتمام ًا لدى مراكز البح��وث العالمية والإ�سرائيلية
على وجه الخ�صو�ص.
•العوامل غير المتعلقة بالمقاومة ال�شعبية ،ولكنها تت�أثر بها مثل حالة الإحباط ،واالن�سداد
ال�سيا�س��ي ،والف�ساد ،والفردية التي ات�سم به��ا المجتمع الفل�سطيني ،والفرق في الهموم
الذاتية اليومية وغيرها.

 .4الر�ؤيا الم�ستقبلية
ا�ستح�ض��اراً للتاريخ من جهة ،ودرا�س��ة العوامل الذاتية والمو�ضوعية م��ن جهة ثانية ،يمكن
ا�ستعرا�ض ال�سيناريوهات الم�ستقبلية للمقاومة ال�شعبية.
ال�سيناري��و الأول :هو ا�ستمرار الح��ال على ما هو عليه ،وهو اعتب��ار المقاومة ال�شعبية حالة
يومي��ة بن�شاط��ات نمطية روتينية ،وم�ص��دراً لتمويل الن�شاطات و�إبراز قي��ادات محلية .هذا
ال�سيناري��و هو المحتمل في الم�ستقب��ل القريب (�سنة �إلى �سنتين) مع ب��روز كثير من العوامل
ال�سلبي��ة وا�ستنفاد الفر�ص منها من قبل القوى المحر�ضة� ،أو االختراقات� ،أو نق�ص التمويل،
�أو لظروف �أخرى مثل التو�صل �إلى حل �سلمي.
ال�سيناريو الثاني :الو�صول �إلى اتفاق �سالم فل�سطيني – �إ�سرائيلي؛ �سواء �أكان االتفاق مرحلي ًا
�أم دائم�� ًا ،ف�سيك��ون �أحد �شروط هذا االتف��اق وقف كامل �أعمال العن��ف والتحري�ض وغير
ذل��ك ،وهذا يعني �أن ه��ذا �سيجعل المقاوم��ة ال�شعبية �إما تتال�شي وتختف��ي و�إما تت�صادم مع
الأمن الفل�سطيني ،وفي كلتا الحالتين ف�إنها �ستتال�شى .وهناك خ�شية من الف�صائل والأحزاب
م��ن تنامي قي��ادات المقاومة ال�شعبي��ة على ح�سابها ،حي��ث �أن االنتقاد له��ذه القيادات بد�أ
يتنام��ى؛ فعلى �سبيل المثال ق��ول مازن قم�صية «ال�سلطتان في غ��زة وال�ضفة الغربية تت�صرفان
مثل ق��ادة الع�صابات في ال�سجن ،وهما قويتان في وجه بع�ضهما البع�ض ،ولكنهما �ضعيفتان
�أم��ام حرا�س ال�سجن ،ويتاب��ع �أن الي�سار الفل�سطيني يعي�ش تمزقات كثيرة ،وال يمكن �أن ي�ضع
برنامج ًا للمقاومة».
ال�سيناريو الثالث :محاولة �إ�سرائيل خلق قيادات وتلميع �شخ�صيات وتمويلها بطرق �شتى في
محاولة لخلق قي��ادة �شعبية تت�صارع مع قيادات القوى الوطني��ة والإ�سالمية ،وبالتالي �ستزيد
حال��ة اال�ستقطاب الفل�سطيني ،الأم��ر الذي قد يتطور �إلى �صراع داخلي ،وهذا ما حدث في
كثي��ر من البلدان في العالم (الهند ،جن��وب �أفريقيا ،وغيرهما) ،وبالتال��ي �ست�صبح المقاومة
ال�شعبية مقاومة من �أجل البقاء ولي�س �آلية تطور باتجاه الدفاع عن الحقوق الوطنية.
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الخال�صة
�إن غي��اب م�شروع وطني ،و�ضعف الدولة المركزية ،وغي��اب الحا�ضنة المجتمعية ،وعدم
وجود ر�ؤيا ،وتعدد الآليات والمرجعيات� ،سيجعل هذه المقاومة وهذه الآلية ظاهرة ت�سجل
ف��ي التاري��خ الفل�سطيني من الما�ضي في القري��ب العاجل .وحتى النا�شط��ون في المقاومة
ال�شعبية ،يرون �أنها �إذا نجحت في تحقيق بع�ض الإنجاز في المواقع ال�ساخنة ،ف�إن �إنجازاتها
ف��ي مقاوم��ة االحتالل محدودة ج��داً  ...ومن المذه��ل �أن �أحد ن�شط��اء المقاومة ال�شعبية
ومنظريه��ا يرى �أن الم�ش��روع ال�صهيوني �سينه��ار بفعل مناق�ضاته ،ولي���س بفعل المقاومة.
�إن االفترا���ض ب���أن �إ�سرائيل معزولة ب�سبب حمالت المقاطع��ة ال�شعبية� ،أمر لم تثبت �صحته
والدليل ما يلي:
ال�صي��ن والهن��د –مث ً
ال -لم تقيما عالقات دبلوما�سية مع دول��ة االحتالل �إال العام ،1992
�أي ف��ي ال�سن��ة التالية لم�ؤتم��ر مدريد ،ومثلهم��ا فعلت الجمهوري��ة ال�سوفييتي��ة ال�سابقة
كازاخ�ست��ان ،لتلحق به��ا عام �ألفين دول��ة �صديقة لل�شع��ب الفل�سطيني مث��ل �سريالنكا،
عل��ى �سبيل المثال .لكن االحتف��ال ال�سنوي بـ«ا�ستقالل �إ�سرائيل» ف��ي فنوم بنه ،عا�صمة
فيتن��ام ،التي كانت ثورتها منارة يهتدي بها ثوار فل�سطين من �أجل التحرر والحرية وتقرير
الم�صير ،قد يكون هو المثال الأبرز على الح�صاد الدبلوما�سي المر لإ�ستراتيجية التفاو�ض
الفل�سطيني��ة .فه��ل يعود م�ستغرب�� ًا �أن تتبجح بعد ذلك �سفيرة دول��ة االحتالل ال�سابقة في
تايالن��د يائي��ل روبن�شتاين بالقول �إن «�إ�سرائيل جزء من �آ�سيا .نح��ن ننتمي �إلى �آ�سيا وننظر
�إلى �آ�سيا كبيتنا» (فنوم بنه بو�ست في  .)2009/7/3لقد حققت دولة االحتالل من توقيع
تل��ك االتفاقيات �إنجازي��ن �إ�ستراتيجيين� ،أولهما ا�ستعماره��ا اال�ستيطاني الذي حظي وما
زال بتغطي��ة �إعالمية وا�سعة ،لكن الإنجاز الدبلوما�س��ي الذي حققته بفتح �أبواب القارتين
الإفريقية والآ�سيوية على م�صاريعها �أمامها ما زال مغيب ًا عن وعي الر�أي العام على الرغم من
كونه �أبعد و�أعمق �أثراً في دعم االحتالل ودولته وا�ستيطانه .فعلى �سبيل المثال ،لقد �أ�صبح
حج��م التبادل االقت�صادي والدفاعي بي��ن دولة االحتالل وبين الهند وال�صين وغيرهما من
ال��دول الآ�سيوي��ة ،يعود عليها بدعم مالي ي��كاد يعادل ما يقدمه لها راعيه��ا الإ�ستراتيجي
الأميرك��ي .ففي الع�شرين من ال�شهر الجاري ،ذكرت دائ��رة الإح�صاء المركزية في دولة
االحت�لال� ،أن �صادراتها �إل��ى �آ�سيا ارتفعت بمعدل ( )%21م��ن �إجمالي �صادراتها العام
� ،2013أي �أق��ل بواحد في المائة فقط من �صادراته��ا �إلى الواليات المتحدة .وفي �سنة
� ،2012أ�صبح��ت ال�صين ثاني �أكبر �سوق �أجنبية لدولة االحتالل بعد الواليات المتحدة،
وخ�لال الن�ص��ف الأول من العام الما�ض��ي ،بلغ حجم التبادل التج��اري ال�صيني مع دولة
االحتالل  10مليارات دوالر �أميركي.
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والعالق��ات الهندية مع دولة االحت�لال اليوم «ت�شجع تعاونهم��ا الإ�ستراتيجي» ،كما كتب
خ�لال ال�شهر الحال��ي د .يت�سحاق جيربي��رج الدبلوما�سي ال�سابق والأ�ست��اذ بجامعة حيفا
ف��ي مجلة «دبلوما�سي فوري��ن �أفيرز» الهندية ،الت��ي تقر�أها النخبة الدبلوما�سي��ة وال�سيا�سية
واالقت�صادية في الهند».
بق��ي القول �إنه على المقاومة ال�شعبي��ة �أن تجيب عن عدد من الأ�سئلة� ،أهمها ماذا لو التزمت
ال�سلطة الفل�سطيني��ة ب�إطار �سالم جديد ،واعتبرت المقاومة ال�شعبية تحري�ض ًا؟ ماذا لو �أعلنت
�إ�سرائي��ل المقاومة ال�شعبية تنظيم�� ًا محظوراً .وال�س�ؤال :من هو في عزلة :الق�ضية الفل�سطينية
�أم �إ�سرائيل؟

المراجع:
•المبي�ض ،ا�شرف .المقاومة ال�شعبية الفل�سطينية ملف مجلة م�سارات.2012 ،
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الدرا�سات اال�شتراكية.2009 ،
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•عب��د الغن��ي �سالمة« .م�سي��رة الحرية ف��ي جنوب �أفريقي��ا� :صدى ال�صم��ت� ،صحيفة
�إلكترونية عدد �أيار .2012
•نيل�سون مانديال .رحلتي الطويلة من �أجل الحرية ،ال�سيرة الذاتية لرئي�س جنوب �أفريقيا،
ترجمة :عا�شور ال�شام�س ،مر�شد ديفيدز ،جوهان�سبرغ :جمعية ن�شر اللغة العربية.
•نا�صر ،نق��وال« .الح�صاد الدبلوما�سي لإ�ستراتيجية التفاو���ض .تون�س :مركز الزيتونة،
.2014
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االتجاهات االقتصادية والتنموية
التي تعزز المقاومة والصمود
�إبراهيم ال�شقاقي
«احكم على الرجل من خالل �أ�سئلته ،ال من �أجوبته».
فولتير

مقدمة
ق��د يبدو للوهلة الأول��ى �أن هذا االقتبا�س يتعار���ض مع فكرة الم�ؤتم��ر و�أهدافه ،الذي يركز
على توفير مجموعة من التو�صيات/ال�سيا�سات/البدائل والمقترحات للو�ضع الراهن� ،سيا�سي ًا
ومجتمعي ًا واقت�صادي�� ًا .فالمفتر�ض �أن يعر�ض الم�ؤتمر من خالل �أوراقه �إجابات عن الأ�سئلة
الت��ي تم طرحها خالل الأعوام الع�شرين الما�ضية ،ال �أن ي�س���أل مزيداً من الأ�سئلة .وال�س�ؤال
في الجانب االقت�صادي ال يحتاج تدقيق ًا مميزاً �أو تمحي�ص ًا ،بل يتلخ�ص بب�ساطة في الآتي :ما
ه��ي ال�سيا�سات للخروج من الأزمة االقت�صادية والمالية لل�سلطة الفل�سطينية؟ وكيف ن�ستطيع
تحقيق اقت�صاد فل�سطيني م�ستقل م�ستدام؟
�ستح��اول الورق��ة عر�ض مجموعة م��ن ال�سيا�سات التي ت��م بحثها ونقا�شها خ�لال الأعوام
والما�ضي��ة� ،إال �أن القيم��ة الم�ضاف��ة ال تكمن في ا�ستعرا���ض ما تم اقتراحه ،ب��ل �إلقاء ال�ضوء
عل��ى �س�ؤال �آخر بدي��ل .يكمن في �إجابة ه��ذا ال�س�ؤال ال�سبيل �إلى ع�لاج حقيقي للم�شكلة
االقت�صادي��ة .ولكن قب��ل عر�ض هذا ال�س�ؤال البدي��ل ،ال ب�أ�س من تو�ضيح ال��دور الذي لعبه
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العام��ل االقت�ص��ادي� ،إذا افتر�ضنا �أن هناك احتمالين واردي��ن :الأول في مواجهة وا�ستنزاف
اال�ستعمار ،وتمكين ال�شعوب من ال�صمود على �أر�ضها ،ويبرز دور االقت�صاد في هذه الحالة
كرافع��ة م��ن خالل م�ساهمته في م�شروع �سيا�سي تحرري� .أم��ا الدور الآخر ،فهو في �سياق
تطبيعي مهادن ،وي�ساهم االقت�صاد في هذا ال�سياق في تدجين ال�شعوب ،والتفاتها �إلى تح�سين
واقعها المعي�شي مقابل غ�ض الطرف عن طموحاتها التحررية.

الإنتاج واال�ستهالك واال�ستيراد والإقرا�ض
مكتف ذاتي�� ًا في معظم
�إن التح��ول التدريج��ي لالقت�ص��اد الفل�سطين��ي م��ن اقت�صاد منت��ج
ٍ
القطاع��ات� ،إلى اقت�صاد ر�أ�سمالي تاب��ع مدين ،يعني بال�ضرورة ع��دم تحويله لعامل �إيجابي
ف��ي �إ�صالح الت�شوهات التي لحقت ب��ه جراء �إلحاقه باالقت�ص��اد الإ�سرائيلي ،والخروج من
عالقة التبعية ،بل �إن هذا التحول يرتبط ارتباط ًا طبيعي ًا بالتحول ال�سيا�سي للق�ضية الفل�سطينية
م��ن «حالة» التحرر الوطني والعودة �إلى مرحلة م��ا ي�سمى بـبناء الدولة .تعاني فل�سطين من
ت�شوه هيكلي في قاعدته��ا الإنتاجية ،حتى فاق اال�ستهالك النهائي للمجتمع الناتج المحلي
الإجمالي .لتو�ضيح ذلك ،بب�ساطة ،ن�ستعر�ض بيانات العام  ،2010عادة ما يحت�سب الناتج
المحلي الإجمالي ( )GDPبمعادل��ة الإنفاق في قطاعات المجتمع المختلفة (اال�ستهالك
المنزل��ي والحكوم��ي ،والإنفاق الحكوم��ي ،والتكوين الر�أ�سمال��ي الإجمالي لل�شركات،
و�صافي الواردات) ،وتب�سط المعادلة بالم�ؤ�شرات التالية (.))GDP=C+G+I+(X-M
وت�شير بيانات الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني �إلى �أن اال�ستهالك النهائي ( )Cو�صل
�إل��ى  7.3مليار دوالر العام  ،2010مقابل نات��ج محلي �إجمالي و�صل �إلى  5.7مليار دوالر
ف��ي العام نف�سه؛ �أي �أن اال�ستهالك كن�سبة من الناتج الإجمالي كان  ،%128وهي من �أعلى
الن�سب في العالم.
تف�سر هذه المعادلة دور الواردات في �سداد «احتياجات» الفل�سطينيين .وقد بلغت واردات
االقت�ص��اد الفل�سطيني العام  2010نح��و  3.9مليار دوالر مقابل �صادرات لم تتجاوز المليار
دوالر ،فتتكام��ل المعادلة ب�صافي واردات مقدارها  3مليارات دوالر .وال تقت�صر الم�شكلة
ف��ي �أن �أنم��اط اال�ستهالك ال تتوافق مع �شعب تحت االحت�لال فح�سب ،وال ي�ستهلكون من
�إنتاجه��م ،ب��ل �إن دخلهم ال يتوافق مع تلك الأنماط ،م��ا ي�ضطرهم �إلى اال�ستدانة من القطاع
الم�صرف��ي الفل�سطيني .وتر�سم المقارنة بين ن�سبة الزيادة في ن�صيب الفرد من الناتج المحلي
الإجمال��ي ون�سبة الزي��ادة في الإقرا�ض الإجمال��ي لوحة معبرة عن هذا الواق��ع .فمنذ العام
 ،2006ازداد الإقرا���ض بن�سبة � %13سنوي�� ًا ،فيما لم يتجاوز االرتفاع في ن�صيب الفرد من
النات��ج الإجمالي � %2سنوي ًا .ونتيج��ة لذلك ،ارتفعت ن�سبة القرو�ض �إلى الودائع في البنوك
العاملة في فل�سطين لت�صل �إلى  %45العام  ،2011في حين لم تتجاوز  %28في العام .2008
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يعتبر هذا الم�ؤ�شر (ارتفاع ن�سبة القرو�ض) �إيجابي ًا في حالة من اثنتين ،الأولى تت�ضمن ارتفاع ًا
بن�سب��ة القرو���ض التنموية -التي توفر فر�ص عم��ل وت�شغيل و�إنتاج -والثاني��ة ازدياد الطلب
عل��ى ب�ضائع ال�سوق المحلي��ة .وتكفي مراجعة �أو�ضاع القط��اع الإنتاجي الفل�سطيني لنفي
الحال��ة الثانية نفي ًا تام�� ًا� .أما الحالة الأول��ى ،فيمكن �شرحها با�ستخدام بيان��ات �سلطة النقد
الفل�سطينية .فح�سب بيانات �سلطة النقد ل�شهر �أيار من العام  ،2013تتركز القرو�ض المعلقة
( )outstanding loansف��ي القطاعات غي��ر الإنتاجية ،فلم يتج��اوز المبلغ المخ�ص�ص
لقرو�ض قطاع الزراعة ع�شرة ماليين دوالر ،مقارنة بت�سهيالت بطاقات االئتمان ( 45مليون
دوالر) �أو القرو���ض اال�ستهالكية المق�سطة ( 99ملي��ون دوالر) �أو قرو�ض ال�سيارات (239
ملي��ون دوالر)؛ �أي �أن القرو���ض وزيادة الت�سهيالت االئتمانية لم توج��ه لأجل دعم العملية
الإنتاجي��ة ،و�إنم��ا توفرت من �أجل ظواه��ر اقت�صادية ا�ستهالكية في مناط��ق جغرافية بعينها،
حيث يعي�ش الفل�سطينيون «هلو�سة» اقت�صادية� ،أو ما يطلق عليه احتالل الخم�س نجوم.

بدائل فورية
هنال��ك مجموعة م��ن الخيارات االقت�صادي��ة والتنموية المبا�شرة ،التي عل��ى الرغم من عدم
قدرته��ا على عالج المر�ض ،ف�إنها قد تعمل على تخفيف وط�أة الأعرا�ض ،ويمكن تجميعها
في خم�س تو�صيات �أ�سا�سية:
1.1اال�ستثم��ار في القطاعات الإنتاجية (الزراعة وال�صناعة) التي تعزز ال�صمود ،فهي ت�ساهم
ف��ي ح��ل م�شكل��ة البطال��ة ( ،)labor intensiveوت�ساهم في بق��اء الفل�سطيني على
�أر�ضه ،مع �أنها قد تكون ذات �إنتاجية �ضعيفة على المدى البعيد.
2.2مراجع��ة االتفاقي��ات االقت�صادية م��ع �إ�سرائي��ل ،وبخا�صة فيم��ا يتعلق بعالق��ة االتحاد
الجمرك��ي ،ولي���س العمل على تعدي�لات ب�سيطة هدفه��ا جباية ال�ضرائ��ب من التجار
الفل�سطينيين فقط.
3.3المقاطع��ة االقت�صادية لإ�سرائيل داخلي�� ًا ودولي ًا ،وثني الجه��ات الفل�سطينية عن تعطيل
عمل حملة المقاطعة الدولية (.)BDS
4.4العم��ل على تقليل الدعم الخارجي ب�شكل تدريجي ،وتحويله من دعم �أمريكي �أوروبي
�إلى دعم عربي فل�سطيني.
5.5تغيي��ر هيكلي��ة ال�ضرائ��ب الفل�سطينية ،والتركيز عل��ى ال�ضرائب المبا�ش��رة على الدخل
والثروة والأرباح بد ًال من ال�ضرائب غير المبا�شرة (.)VAT
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خطط على الطاولة الآن
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول خطة كيري ،وبخا�صة الجانب االقت�صادي منها .وت�أمل
الخط��ة في الت�أثير على مجموعة من المتغي��رات� ،أهمها الناتج المحلي الإجمالي ،والبطالة،
واال�ستثمارات ،وعائدات ال�ضرائب .وتهدف الخطة �إلى زيادة الناتج المحلي بن�سبة %50؛
�أي م��ا يع��دل  5مليارات دوالر �سنوي�� ًا ،وخف�ض ن�سبة البطالة م��ن � %23إلى  %15-5من
خ�لال خلق � 250,000إلى  400,000فر�صة عم��ل ،وجذب ا�ستثمارات قيمتها 14-13
ملي��ار دوالر ،تتركز ب�شكل خا�ص على قطاع الإن�شاءات ( 6.5مليار دوالر) ،وقطاع المياه
والطاقة ( 4مليارات دوالر) .كما تهدف �إلى زيادة عائدات ال�ضرائب بـ  700مليون دوالر،
وخف�ض ن�سبة م�ساهمة القطاع العام في الت�شغيل من � %23إلى .%17
تعي��د هذه الأه��داف �إلى الأذهان الخطط الفل�سطينية المتعاقب��ة ،وبخا�صة التي و�ضعت منذ
الع��ام  ،2007والتي تفتر�ض ف��ي �سيناريوهاتها المتفائلة نمواً �أ�شبه بنم��و االقت�صاد ال�صيني،
والتي �أثبت الوقت عدم واقعيتها نهائي ًا� .إال �أن �إحدى الوثائق تلقي ال�ضوء على «نوعية» هذه
الخطة من خالل تعديدها لمجموعة من الممكنات ( )Enablersفي مختلف القطاعات،
الت��ي تعتبر �ضرورية لتحقيق الأه��داف التي تم ذكرها .وتت��وزع م�س�ؤولية هذه الممكنات
على �أربع جهات :ال�سلط��ة الفل�سطينية ،مجتمع المانحين ،القطاع الخا�ص� ،إ�سرائيل .وفي
حي��ن تعدد الخطة �أكثر من مئة من هذه الممكنات في القطاعات المختلفة ،تتحمل �إ�سرائيل
وحده��ا م�س�ؤولية خم�سة وخم�سي��ن منها ،ما ي�ضفي مزيداً من البعد عن الواقع ،وبخا�صة �أن
دولة االحتالل ترف�ض تطبيق � ٍّأي منها منذ بداية عهدها.
نذك��ر هنا بع�ض الممكن��ات التي تقع تحت م�س�ؤولية دولة االحت�لال لتو�ضيح ال�صورة؛ في
قط��اع الزراعة تفتر�ض الخط��ة ال�سماح بحفر �آبار جديدة وترميمها وبن��اء �سدود لال�ستفادة
م��ن مي��اه العيون والأودي��ة ،وال�سماح بنق��ل الب�ضاعة من غ��زة �إلى ال�ضفة الغربي��ة وال�سوق
الإ�سرائيلي��ة ،وال�سماح بالعمل دون قيود في الأرا�ضي الم�صنفة «ج» .وفي قطاع ال�سياحة،
تفتر�ض ال�سم��اح بالترخي�ص للأدلة ال�سياحيين الفل�سطينيين ،وفت��ح المعابر ب�شكل متوا�صل
(� 24ساع��ة) خالل �أي��ام الأ�سبوع وحتى الثامنة م�ساء في عطلة نهاي��ة الأ�سبوع .وفي قطاع
ال�صناعة الخفيف��ة ،تفتر�ض زيادة �ساعات العمل على المعاب��ر التجارية ،وفتح معابر تجارية
جدي��دة ،وتركيب ما�سحات �إلكتروني��ة �ضخمة للحاويات ،بحيث يت��م النقل خالل دقائق
ب��د ًال من نق��ل الب�ضاعة �إلى �شاحنات �أخ��رى ( .)Back to backوف��ي قطاع تكنولوجيا
المعلوم��ات ،تفتر�ض توفير ت��رددات  80ميجاهيرتز لتقنية ( ،)3Gوترددات  40غيغاهيرتز
لتقني��ة ( ،)4Gومن��ع الم�شغلين وال�ش��ركات الإ�سرائيلية من العمل في ال�ضف��ة الغربية .وفي
قطاع البناء ،تفتر�ض ال�سماح بنق��ل وا�ستخدام مواد البناء للمناطق الم�صنفة «ج» لربط البنية
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التحتي��ة مع المناطق «�أ» و«ب» ،و�إقامة مخطط هيكلي لع�شر �سنوات لل�سماح للتخطيط في
تلك المناطق ،وال�سماح با�ستخدام المتفجرات في الك�سارات الفل�سطينية.
ال تعم��ل هذه الممكنات على زيادة واقعية الخطة ،بل على العك�س ت�ؤكد على ا�ستحالة توفر
البيئ��ة المنا�سبة لتطبيق الم�شاريع التي تقترحها الخطة ،ومن هنا ف�ستقت�صر الم�شاريع المطبقة
عل��ى الأرجح على مجموعة من �أعمال البنية التحتية الت��ي تخ�ص�صت بها الوكالة الأمريكية
للتنمي��ة الدولي��ة ( ،)USAIDفي حين �سيعلق العمل في مئات م��ن الم�شاريع الأخرى التي
تقترحها الخطة.
وعل��ى الرغ��م م��ن الجهد الذي ت��م ا�ستثم��اره في ه��ذه الخط��ة ،وم�شاركة بع���ض الأفراد
والم�ؤ�س�س��ات الفل�سطينية في �إعدادها ،ف�إنها تعك�س بع�ض�� ًا من ال�سذاجة ال�سيا�سة واله�شا�شة
االقت�صادي��ة ،ويب��دو �أن مكونه��ا ال�سيا�س��ي المتمثل في ربطه��ا ب�إعادة عملي��ة المفاو�ضات
العقيم��ة هو �أبرز ما فيها� .أما ه�شا�شته��ا االقت�صادية فتعود لثالثة �أ�سباب مركزية ،فهي� :أو ًال،
تتجاهل النظري��ات الحديثة للتنمية التي تتمحور حول التحرر والتحرير والقدرات .وثاني ًا،
تفتر���ض مجموعة من «الممكنات» غير الواقعية ،مفاتيحها بي��د الم�ستعمر .ثالث ًا ،ال تعالج
الت�شوهات الهيكلية لالقت�صاد الفل�سطيني النابعة من انعدام ال�سيادة وحالة التبعية .ولكل هذه
الأ�سباب ،يمكننا القول �إن الخطة في �أف�ضل حاالتها مخطط غير واقعي ال يعمل على �إ�صالح
الت�شوه��ات الهيكلية في االقت�صاد الفل�سطيني ،وفي �أ�س��وء حاالتها مخطط عن�صري يفتر�ض
تنازل الفل�سطينيين عن حقوقهم ال�سيا�سية مقابل تح�سين �أحوالهم المعي�شية.

ال�س�ؤال البديل
بالع��ودة �إلى فولتير والأ�سئلة ،م��ن الأحرى بنا �أن ن�س�أل �أنف�سنا ع��ن �أ�سباب ندرة ال�سيا�سات
المقاوم��ة ،وبخا�صة �أننا �أجبنا ع��ن ال�س�ؤال الطبيعي الأول الذي تم طرحه في مقدمة الورقة،
ِ
وم��ن هن��ا ي�صبح ال�س�ؤال الأهم هو التال��ي :لماذا ال ن�ستطيع تطبيق �سيا�س��ات اقت�صادية تعزز
ال�صمود �أو تطبيق بدائل اقت�صادية؟
و�إجابة هذا ال�س�ؤال حينها �أي�ض ًا ب�سيطة :ال يمكن حل «الم�شكلة» االقت�صادية ب�سيا�سات بديلة
تع��زز ال�صمود ،لأن حل الم�شكلة �سيا�سي .وفي الحقيق��ة� ،إذا �أردنا اختزال هذه الم�شكلة،
فهي تتلخ�ص في ثالثة محاور كلها �سيا�سية :ال�سيطرة على الموارد � -إ�سرائيل ،ال�سيطرة على
الحدود�-إ�سرائيل ،ال�سيطرة على ال�سيا�سات�-سيا�سات الم�ؤ�س�سات المالية الدولية.
وم��ن هن��ا ،يجب االعتراف ب���أن الهام�ش الب�سيط ال��ذي يملكه الفل�سطيني��ون على الموارد
والمعاب��ر وال�سيا�سات ال ي�ستطيع النهو���ض باقت�صاد ،قوي ًا كان �أم �ضعيف ًا .واالعتراف ب�أنه ال
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يمكننا الخروج م��ن �أزمة الو�ضع االقت�صادي �أو النهو�ض باقت�صاد م�ستقل م�ستدام با�ستخدام
الأدوات المتاح��ة �أمامنا اليوم؛ فالمنظومة االقت�صادية الكلي��ة التي تتبعها ال�سلطة الفل�سطينية
اليوم ،لي�ست ذات توج��ه تحرري �أو تنموي� ،إذا �سلمنا ب�أن التوجه التنموي يعني بال�ضرورة
العمل عل��ى التخل�ص من التبعي��ة االقت�صادية ،وت�صحيح الت�شوه��ات االقت�صادية التي خلقها
اال�ستعمار .على العك�س من ذلك ،خلقت تلك المنظومة ت�شوهات جديدة حولت االقت�صاد
(والمجتمع) الفل�سطيني القت�صاد ر�أ�سمالي ا�ستهالكي مدين كما ذكر �سابق ًا.
بالتال��ي ،يمكننا ا�ستنتاج �أن ف�شل ال�سيا�سات االقت�صادي��ة الفل�سطينية في تمكين الفل�سطينيين
عل��ى �أر�ضهم ،يكمن في تبني منظوم��ة اقت�صادية �سيا�سية غير منا�سب��ة لمرحلة تحرر وطني،
ترك��ز على تقنيات الأمور�/أعرا�ض المر�ض بد ًال م��ن ال�صورة الكلية/المر�ض ذاته .وتتطلب
تل��ك المنظوم��ة درا�س��ة تقنين الطلب عل��ى الماء بد ًال م��ن العمل على ا�سترج��اع م�صادرنا
المائية ،ودرا�سة بدائل الحركة التجارية بد ًال من العمل على ا�سترجاع ال�سيطرة على الأر�ض
والح��دود ،ودرا�سة كيفية توزيع الم�ساعدات بد ًال من �إعادة �إحياء قطاعاتنا الإنتاجية ،وعلى
ذلك ف َِق�س� .أي �أن ال�سبيل الوحيد للتنمية طويلة المدى هو تغيير الواقع ال�سيا�سي ،والمنظومة
ال�سيا�سي��ة ،وال ت�سمح هذه الم�ساحة لتف�صيل كيفيات ذلك� ،إال �أن خيار التغيير ال�شامل (حل
ال�سلط��ة ذاتي�� ًا� ،أو حلها م��ن خالل «ثورة») لي���س م�ستبعداً في ظل ان�س��داد الأفق ال�سيا�سي
والمجتمع��ي لجيل كامل من ال�شباب �سئم ع�شرين عام�� ًا من الو�ضع القائم ()status quo
خلقت فيه �إ�سرائيل حقائق على الأر�ض عام ًا بعد عام.
�إال �أن ذلك ال يعني �أبداً «الخنوع االقت�صادي» حتى ي�أتي التغيير ال�سيا�سي فج�أة ،و�إنما ي�ستطيع
الفل�سطيني��ون في الوقت الحالي التركيز على نقطتين جوهريتين؛ التخطيط والمقاطعة (وهو
م��ا �سيتم نقا�شه ف��ي الم�ؤتمر ب�شكل م�ستفي���ض) .فهناك حاجة ما�س��ة ال�ستنها�ض الخبرات
والمه��ارات االقت�صادية الموجودة لدى ال�شعب الفل�سطيني ف��ي الداخل وال�شتات من �أجل
و�ض��ع خطة �إ�ستراتيجية طويل��ة الأمد ،ومحاول��ة التركيز على مراكز البح��ث الوطنية ذات
التموي��ل الوطني بعيداً ع��ن الأيديولوجي��ات (الموالية �أو المعار�ضة للحكوم��ة) وبعيداً عن
«حيادية» التكنوقراط ،وبعيداً عن �إمالءات الم�ؤ�س�سات المالية الدولية.
من جهة �أخرى ،تلعب المقاطعة دوراً اقت�صادي ًا ودوراً توعوي ًا مهم ًا في هذا التغيير ،وي�شتمل،
ف��ي الحد الأدنى ،على مقاطعة الب�ضائع الإ�سرائيلية اال�ستهالكية ،والبحث في م�صادر بديلة،
ومقاطع��ة ال�ش��ركات الدولي��ة التي تجن��ي �أرباح ًا م��ن االحت�لال (Caterpillar, HP,
 ،)Motorola, Remaxولف��ت النظ��ر للم�ؤ�س�س��ات والمراكز التي تدع��و �إلى التطبيع
االقت�ص��ادي ،وتعزيز العالقات االقت�صادية ،وتعلن في تقاريره��ا �أن «التعاون مع �إ�سرائيل هو
ال�سبيل الوحيد الذي يعد بانتعا�ش اقت�صادي قوي ومبا�شر».
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التعقيبات
جمال جمعة:
نقيم تجرب��ة الع�شرين عام ًا التي مرت على اتف��اق �أو�سلو ،لكن معظم تقييم
م�شكلتن��ا �أننا ال ّ
الدكت��ور عبد الرحمن التميم��ي جاء لنتائج المقاوم��ة ال�شعبية الحالي��ة (،)2013 2012-
وحت��ى ن�ستطي��ع تقييمها علينا و�ضعه��ا في �إطار المتغي��رات ال�سيا�سية الت��ي ح�صلت خالل
الأع��وام الع�ش��رة الما�ضية ،من��ذ بداية �إقامة الج��دار .وفي هذا الإط��ار� ،أق�سمها �إلى ثالث
مراحل عا�صرناها بحذافيرها وتفا�صيلها :المرحلة الأولى تمتد منذ حزيران في العام 2002
وقت بناء الجدار ولغاية  ،2004فعندما �صدر قرار محكمة العدل الدولية في الهاي ،كانت
الب�لاد وقتها تحت ح�صار �شديد ،والدبابات منت�شرة ف��ي ال�شوارع ،ومع ذلك بد�أت حركة
مقاومة الجدار في �شهر �أيلول  ،2002لت�أخذ �شكل الن�شاط ال�شعبي المواجه في �شمال ال�ضفة
الغربي��ة تحديداً ،التي �سمي��ت المرحلة الأولى من الجدار .وللأ�سف لم يكن في تلك الفترة
�أي اهتم��ام �إعالم��ي ،وكان في �سفك دماء ف��ي ال�شوارع ،و�شهداء ،وعملي��ات ا�ست�شهادية،
حي��ث ان�صب الإعالم في حينه عل��ى تغطية هذا الجانب ،وكنا ن�ستج��دي الإعالم من �أجل
القدوم ور�ؤية ما يجري �شمال ال�ضفة الغربية.
م��ا ميز الفعاليات في �شمال ال�ضف��ة الغربية �آنذاك� ،أنها كانت ن�شاط��ات يومية؛ �أي �أنها
كان��ت تخ��رج ال�ساعة ال�ساد�س��ة �صباح ًا وتوق��ف الجرافات عن العم��ل ،ولم تكن في
موق��ع واحد �أو تتم �أ�سبوعي ًا �أو مو�سمي��اً ،وهناك قرى �سطرت نماذج رائعة في المقاومة
ال�شعبية ،مث��ل جيو�س ،وفرعون ،وطولك��رم ،وقفين ،وعتي��ل ،والجارو�شية ،وغيرها،
وق��رى �شم��ال غرب القد���س التي قدم��ت الع��ام  ،2004بالتزامن م��ع محكمة العدل
الدولي��ة ،خم�سة �شهداء ،كما كان��ت الم�سيرات تخرج بالآالف ف��ي ال�شوارع� ،أي �أن
هن��اك حا�ضنة جماهيرية ،ولم يكن وقته��ا �أي تناف�س �سيا�سي �أو حتى اهتمام من ال�سلطة
بالمقاوم��ة ال�شعبية الجارية على الأر�ض ،وكانت اللجان ال�شعبية موجودة تقريب ًا في كل
قرية ،وو�صل عددها  54في حينه.
�أما المرحلة الثانية ،فهي بين ( ،)2007 2004-وح�صلت خاللها �أحداث مهمة في البالد،
كاالنتخاب��ات الت�شريعية وفوز حرك��ة حما�س العام  ،2006ووفاة الرئي���س �أبو عمار .وفي
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بداي��ات العام  ،2005بد أ� اهتم��ام ال�سلطة الفل�سطيني��ة بالمقاومة ال�شعبية ،كم��ا بد�أ اهتمام
التنظيم��ات بها ،وبد�أت معها محاوالت ت�شكيالت لج��ان �شعبية موازية ،ودخلنا –�آنذاك-
في حوار وطني من �أجل ت�أ�سي�س اللجنة الوطنية للمقاومة ال�شعبية ،وبالفعل ،ت�شكلت اللجنة،
وكانت الإطار الجامع لتنبثق عنها ت�سع لجان �شعبية في مختلف �أنحاء ال�ضفة الغربية ،وت�ضم
ممثلي��ن عن القوى الوطني��ة والمقاومة ال�شعبي��ة والم�ؤ�س�سات الأهلي��ة .وا�ستمر عمل هذه
اللجنة فعلي ًا مدة عام ون�صف ،وعندما جرت االنتخابات وتغيرت منظومة الوزارات والنظام
ال�سيا�سي عملي ًا ،انتهي عمل اللجنة.
�أم��ا المرحل��ة الثالث��ة ،فتق��ع بي��ن العامي��ن  2007و ،2014و�شه��دت تغيرات ف��ي الر�ؤى
والتوجه��ات ال�سيا�سي��ة التي ب��د�أت تعتمد على تبن��ي ال�سيا�سات الليبرالي��ة الجديدة ،والتي
ب��د�أت ب�شكل وا�سع في هيئ��ات ال�سلطة وبناها حتى ت�ستطيع التما�شي م��ع الو�ضع ال�سيا�سي
الجديد ،الذي مثلته الحكومة ال�سابقة والرئي�س محمود عبا�س في بدايات هذه المرحلة� ،أما
المتغيرات على المقاومة ال�شعبية تحديداً ،فهي:
1.1محاول��ة �ضبط �إيقاع المقاوم��ة ال�شعبية وتحديدها ب�سقف معي��ن ،بحيث تم تحديدها
�سيا�سي�� ًا ب�أنها «�سلمية وال عنفية» ،والت�شديد ب�شكل �ص��ارخ على هذا الم�صطلح ،ومن
هنا جاء اال�ستخدام ال�سيا�سي ،وكان �ضمن ر�سالة للإ�سرائيليين والأميركيين والأوروبيين
يعتبر «عنف ًا» ،كما و�صلت
بهذا ال�ش�أن ،لدرجة �أن الحجر �أ�صبح في مرحلة من المراحل ُ
لدرجة �أن يقدم الفل�سطينيون وروداً وكعك ًا للجنود الإ�سرائيليين خالل بع�ض الفعاليات
والمواجهات.
2.2الت�أكي��د عل��ى طابع الن�ضال الم�شترك م��ع الإ�سرائيليين والأجانب ،وه��ذا ما �أثر في كل
ال�سيا�س��ات و�أو�صلن��ا �إلى ه��ذه النتائج ،وكان ذل��ك دون �ضبط ومح��ددات ،ف�أ�صبح
الأجنب��ي والإ�سرائيل��ي ،عملي�� ًا� ،شريكين ف��ي �صناعة الق��رار ب�ش�أن �ش��كل الم�سيرات
وطبيعته��ا والر�سالة الإعالمية .الخال�صة �أن هذه ال�سيا�سات ،عملي ًا� ،أدت �إلى الإحجام
الجماهيري عن الم�شاركة في الفعاليات ال�شعبية.
3.3التحدي��د الجغراف��ي للمقاوم��ة ال�شعبية ،حي��ث تم تحدي��د الأماكن الت��ي ي�سمح فيها
بن�شاط��ات المقاومة ال�شعبية ،و�أخرى غير م�سموح به��ا ،فالم�سموح كان في المناطق
الم�سم��اة «ج» ،وهي خ��ارج �إطار ال�سلطة الفل�سطيني��ة؛ �أي �أن  %70من الفل�سطينيين
الموجودين في مناطق «�أ» ممنوعون من ممار�سة �أي مقاومة �شعبية قرب الحواجز على
�سبيل المثال.
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مخيمر �أبو �سعدة:
فيم��ا يخ�ص الورق��ة الأولى للأ�ستاذ عبد الرحم��ن� ،أتفق مع الباحث ب�أنه عل��ى الرغم من �أن
المقاوم��ة ال�شعبية تمتد جذورها ف��ي فل�سطين �إلى بدايات ال�ص��راع ال�صهيوني الفل�سطيني،
وه��ذه المقاوم��ة ال�شعبية كان له��ا زخم كبير ف��ي االنتفا�ضة الفل�سطيني��ة الأولى ،لكن على
الأقل ،يمكن القول -كما تحدث في ورقته� -إن االنتفا�ضة الثانية واعتماد العمل الفل�سطيني
الم�سل��ح هم�ش العم��ل ال�شعبي �أو ال�سلمي ،كما و�ضع عبد الرحم��ن مجموعة من الأ�سباب
الت��ي جعلت المقاومة ال�شعبية �أقل من الم�ستوى المطل��وب ،وقال �إن هذه المقاومة ال�شعبية
لي���س لها حا�ضنة �سيا�سية من قبل الأحزاب والحركات �أو القوى الفل�سطينية ،وهناك خالف
فل�سطين��ي حول المقاومة ال�شعبية ،مث� ً
لا نالحظ �أن كثيراً من الق��وى ال�سيا�سية تتحدث عن
المقاوم��ة ال�شعبية بو�صفها �أ�سلوب ًا وطريقة من �أج��ل مواجهة االحتالل واال�ستيطان ،ولكن،
ف��ي كثير من الأحيان ،نج��د االهتمام الفل�سطيني بهذه الأداة ،وحما���س �أحيان ًا تتحدث عن
اعتمادها �أ�سلوب المقاومة ال�شعبية ،وفي تقديري هذا لي�س �أكثر من فكرة للخروج من م�أزق
�سيا�سي بالن�سبة لها من �أجل تجميل �صورتها.
�أن��ا �أتفق ،ب�شكل وا�ضح ،مع الباحث في عدم وجود حا�ضن��ة �سيا�سية ،با�ستثناء بع�ض القوى
ال�سيا�سي��ة ،وف��ي مقدمتها حركة المب��ادرة الفل�سطينية .والم�س�ألة الثاني��ة التي يتحدث عنها
الباح��ث هي عدم وج��ود حا�ضنة اجتماعي��ة ،وهذه م�شكل��ة ،لكن بتقدي��ري �أن االنق�سام
الفل�سطين��ي ه��و الذي �أدى �إلى ذلك ،و�إل��ى غياب التعاطف ال�شعبي م��ع المقاومة ال�شعبية.
والم�س�أل��ة التي لفتت انتباهي �أن �أكثر م��ن  %65من الم�شاركين في �أعمال المقاومة ال�شعبية
ه��م مت�ضامنون �أجانب ،عل��ى الرغم من �أن ه��ذه المقاومة مر عليها منذ بن��اء جدار الف�صل
العن�صري �أكثر من ع�شرة �أعوام ،دون �أن ترتقي �إلى م�شاركة فل�سطينية ف ّعالة.
والتو�صي��ات التي تو�ص��ل �إليها الباحث كلها مهمة من �أجل �أن ترتق��ي المقاومة ال�شعبية �إلى
الم�ستوى المطلوب فل�سطيني ًا ،لأنه م��ن الوا�ضح ،باالطالع على ال�سنوات الع�شر الما�ضية،
�أن المقاومة الم�سلحة في و�ض��ع غير متكافئ بين الفل�سطينيين والإ�سرائيليين ،وباتت مكلفة
ج��داً وت�شكل عبئ ًا عل��ى الفل�سطينيين ،بالتالي ،ال بد من التفكي��ر ب�شكل جدي حول كيفية
الدفع �إلى �إجماع �شعبي حول المقاومة ال�شعبية ،و�أن ت�صبح و�سيلة من الو�سائل الكفاحية في
مواجهة االحتالل الإ�سرائيلي.
وعلى الرغم من �أن هذه التو�صيات مهمة ،ف�إنني لم �أجد فيها �أنه يمكنها بالفعل تعزيز المقاومة
ال�شعبية كعمل كفاحي فل�سطيني له قدرة على اال�ستمرارية واال�ستدامة في مواجهة االحتالل
واال�ستيطان الإ�سرائيلي ،باعتبار �أن هذا الم�شروع طويل ،وبالتالي يحتاج نف�س ًا طوي ً
ال.
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�أم��ا بالن�سبة للورقة الثانية ،فهي غنية جداً و�أحثكم عل��ى قراءتها ،حيث ا�ستفدت كثيراً من
حج��م المعلوم��ات والتحليل االقت�ص��ادي للأ�ست��اذ �إبراهيم ،وبالت�أكيد �أن��ه عندما تحدث
ع��ن الإنتاج والقرو���ض واال�ستيراد ،وعدم قدرتن��ا على تحقيق اقت�ص��اد ال�صمود ،كما لم
نعم��ل على تعزيز ثقافت��ه (اقت�صاد ال�صمود) ،فقد يكون ذل��ك لأن الحكومات الفل�سطينية
المتعاقبة لم تعزز هذا النهج ،ال على الم�ستوى الحكومي ،وال على الم�ستوى ال�شعبي ،لأن
اقت�صاديات الزراعة كان��ت ت�شكل جزءاً كبيراً من الدخل القومي الفل�سطيني ،وقد تال�شت
في ال�سن��وات الأخيرة ل�صالح قطاعات �أخرى ،والقرو�ض ف��ي غالبها ترفيهية كمالية ،وال
ترتبط بم�شاريع �إنتاجية.

�سمير �أبو مدللة:
�س�أركز على الورقة الثانية للأ�ستاذ �إبراهيم ال�شقاقي ،و�أبد�أ بمقولة لفولتير «�إذا �أردت �أن تحكم
على الرجل فاحكم عليه من �أ�سئلته ال من �أجوبته» ،ولو �أنه �أكمل في العقد االجتماعي لجان
جاك رو�سو حول الف�صل بين ال�سلطات الكت�سبت الورقة بعداً �أكثر عمق ًا وتحلي ً
ال.
وح��ول �أ�سئلته التي بد�أت بها ورقته� ،أتفق معه فيما عر�ضه حول العجز في الميزان التجاري
المختل ل�صال��ح �إ�سرائيل ،والقرو�ض ،وال�سيا�سات االئتمانية ،و�أثني على ما طرحه في ر�ؤيته
لال�ستثم��ار والقطاع��ات االقت�صادية المنتج��ة ،وتقلي�ص االعتماد على الخ��ارج ،لكن هناك
تنويه�� ًا ب�ش���أن القرو�ض ،فهي لي�ست ا�ستهالكية فقط ،بل هنالك ه��روب �أموال �إلى الخارج
تهرب �إلى الخارج وت�ستثمر هناك.
تحت عيون ال�سلطة؛ �أي �أن الأموال ّ

�أي�ض�� ًا ف��ي النقا���ش المتعلق بخط��ة كيري� ،أ�ستطي��ع القول �إن ه��ذه الخطة ال تق��ع في خانة
«الوه��م االقت�ص��ادي» ،لأن اللغط يدور حولها منذ الع��ام  1994عندما كان الحديث يدور
ح��ول نموذج اقت�صادي فل�سطيني عل��ى نمط النمور الآ�سيوية ،لكن الحياة برهنت على عدم
�صوابي��ة مثل هذه الم�شاريع ،ولعل �أخطر ما ي�ضمه م�شروع كيري من �أبعاد� ،إ�ضافة �إلى عدم
�إمكاني��ة الو�صول �إليه ،هو نهج واعتم��اد �أ�سبقية االقت�صاد و�أولوية االقت�ص��اد على ال�سيا�سة،
وتبن��ي خط��ط لالزدهار والرفاه االقت�صادي بغ���ض النظر عن قابليتها للحي��اة ،مقابل التنازل
عن الجوهر ف��ي الحقوق الم�شروعة لل�شعب الفل�سطيني غي��ر القابلة للت�صرف ،مثل الحرية
وال�سيادة واال�ستقالل ال�سيا�سي واالقت�صادي �سواء ب�سواء.
وال �ش��ك �أن االقت�صاد الفل�سطيني يعاني من اختالالت تترجم نف�سها في حاالت االنك�شاف
االقت�ص��ادي من خالل تده��ور الم�ؤ�شرات االقت�صادية في ميادين الإنت��اج ،وو�سائله ،و�إنتاج
الدين الع��ام �إلى ما يزيد على
الو�سائ��ل اال�ستهالكي��ة ،وغياب العدال��ة االجتماعية ،وو�صول َّ
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�أربعة مليارات دوالر ،وتبني �سيا�سة القطاع الخا�ص المحرك الرئي�س للنمو؛ �سواء في ال�ضفة
الغربية �أو في قطاع غزة ،وعلى الرغم من عدم توفر ال�شروط الالزمة لأن يكون �شريك ًا جدي ًا
للقط��اع العام� ،إ�ضافة �إل��ى عدم �صالحيته للحالة الفل�سطينية ،وعلي��ه ،ف�إن اعتماده كـدينامو
للتنمي��ة ال يعدو �أن يكون تف�ضي ً
ال �أيديولوجي ًا بين هذا وذاك ،لعدم انتهاج �سيا�سات اقت�صادية
واجتماعي��ة ذات م�ضامين تنموي��ة ،واالرتهان لموافقة وت�سهي�لات الحكومات الإ�سرائيلية
المتعاقبة على الخطط ،بما في ذلك الخطة المن�سوبة لجون كيري.
�أي�ض ًا� ،أالحظ من خالل الورقة �أن الباحث غمز لحل ال�سلطة ذاتي ًا� ،أو من خالل ثورة لإنتاج
الم�ستوع��ب كما �أورد في
تنمي��ة اقت�صادي��ة م�ستدامة ،دون تو�ضيح تفا�صي��ل هذا الأمر غير
َ
مداخلت��ه� .أنا �أق��ول �إن الم�س�ألة تحتاج �إل��ى �أوراق عمل �أكثر عمق ًا وتحلي� ً
لا ،وبخا�صة �أن
م��ن يفتر�ض �أو يطالب بمثل هذا التوجه ،علي��ه �أن يمتلك ر�ؤية بديلة لما هو �أف�ضل بكثير من
الو�ض��ع القائم ،والحكمة تقول «ال يج��وز االكتفاء بتف�سير الواقع� ،إنما المطلوب تغييره �إلى
الأف�ضل» ،وفي هذا المجال �أ�ؤكد �أنه في المرحلة الراهنة والم�ستقبل القريب ،ال�ضرورة تتجه
نح��و ال�سير �إلى نموذج اقت�صادي يعزز التنمي��ة وال�صمود ،والبدء الفوري بتطبيق �إ�صالحات
ديمقراطي��ة واجتماعية ملمو�سة في بنية ال�سلط��ة و(م.ت.ف) ،وعدم ح�شر ال�سيا�سة الوطنية
في �إطار وحيد يقوم على مفاو�ضات ال تت�ضمن �سوى م�شاريع ال�سالم االقت�صادي حول دولة
يقرر م�صيرها وحدودها حكومات �إ�سرائيل المتعاقبة ،وبالتالي يجب ك�سر قيود اتفاق باري�س
االقت�صادي القائم على اتحاد جمركي تجاري و�ضريبي ونقدي ين�شط �ضمن �سيا�سات البنك
الإ�سرائيلي ووزارتي الداخلية والدفاع الإ�سرائيليتين.

ماجدة الم�صري:
بالت�أكي��د �أن ال�سيا�سات االقت�صادي��ة رافعة مهمة جداً لأي م�ش��روع �سيا�سي تحرري ،و�أتفق
م��ع الدكتور عبد الرحمن (الورق��ة الأولى) ،على �أن هناك ت�شو�ش ًا �شعبي�� ًا مجتمعي ًا وف�صائلي ًا
حول المقاومة ال�شعبية ،وتم ت�شخي�صه بدقة ،وبخا�صة حول الم�ؤ�شرات ال�ستة التي طرحها،
وف��ي ال�سياق ذاته ،هناك ت�شو���ش �أي�ض ًا في مفه��وم الم�أ�س�سة للمقاوم��ة ال�شعبية التي تعر�ض
له��ا بي��ن الحين والآخر ،وبخا�صة �أن هذا المفهوم في بع���ض �أ�شكاله الحالية عليه الكثير من
المالحظ��ات ،هذا ال يعني �أن الم�أ�س�سة ظاهرة �إيجابية ومطلوبة ،لكن �أي نوع من الم�أ�س�سة
للمقاوم��ة ال�شعبي��ة هو م��ا نتحدث عنه؟ وه��و يتحدد ح�سب موق��ع المقاوم��ة ال�شعبية في
الإ�ستراتيجي��ة الوطنية الن�ضالي��ة لل�شعب الفل�سطيني ،ما طبيعة الم�أ�س�س��ة �أو البرامج لمقاومة
�شعب محتل الحتالله على امت��داد عقود من الزمان ،باعتبار المقاومة ال�شعبية حق ًا م�شروع ًا
كفلت��ه المواثي��ق الوطنية والدولية ،وه��و واجب وطني على ال�شعب المحت��ل ،ويفتر�ض �أن
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يك��ون ج��زءاً �أ�صي ً
ال وثابت�� ًا م��ن الإ�ستراتيجية الوطني��ة والن�ضالية لل�شع��ب المحتل من �أجل
االنعتاق والخال�ص من االحتالل.
و�أتف��ق مع الأخ جمال جمعة ف��ي �أن الورقة ركزت على الو�ضع الحال��ي للمقاومة ال�شعبية،
و�أرى �أن المقاوم��ة ال�شعبية المطلوبة �أو�س��ع بكثير مما هي عليه الآن ،ال�سيما �إذا تحدثنا عن
مقاوم��ة �شعبية لجميع �سيا�سات االحتالل و�إجراءاته عل��ى اختالف �أ�شكالها وقطاعاتها ،بما
فيه��ا حركة المقاطعة العالمية ( .)BDSوتتطلب المقاومة ال�شعبية التي تتداخل مع مقاطعة
�إ�سرائيل �إ�شراك جميع الفئات (طلبة ،ن�ساء ،عمال� ،شباب� ... ،إلخ).
و�أرى ف��ي الم�شهد الحالي� ،أن هناك �إجماع ًا على �ضرورة وجود �إ�ستراتيجية بديلة عن م�سار
المفاو�ضات ،ت�ستند �إلى عنا�صر القوة في �شعبنا بموقعها المحلي ،وموقعها الدولي ،وتكون
الركيزة الرئي�سة فيها المقاومة ال�شعبية.
وحي��ن نتح��دث عن مجتم��ع محلي ،وفق ما ج��اء في الورق��ة ،نحن نعني جمي��ع المعنيين
والمت�ض��ررة م�صالحه��م في الري��ف وغير الريف ،فحت��ى المخيمات والم��دن مت�ضررة من
ممار�سات االحتالل.

جميل البرغوثي:
�س�أب��د�أ من حي��ث انتهى الأخ �إبراهي��م ال�شقاقي «ال توجد مقاطعة �شعبي��ة» .ومن حيث بد أ�
الدكتور عبد الرحمن ،حيث قال �إنه منذ العام  1922ال يزال هذا المطلب قائم ًا حتى اليوم،
وللأ�سف ال�شديد ال توجد مقاطعة �شعبية �أو ر�سمية� ،أي �إذا �أردنا قيا�س ن�سبة المقاطعة للب�ضائع
ُح�سب على الم�ستويين ال�شعبي والر�سمي .والمقاطعة هي �أب�سط �شكل
الإ�سرائيلية ،ف�إنها ال ت َ
ن�ستطي��ع القي��ام به ،لكننا بحاجة �إل��ى خلق ثقافة المقاومة حتى نتمكن م��ن ممار�ستها يومي ًا
ب�أ�شكالها كافة.
وبالن�سب��ة لحج��م الم�شاركة الفل�سطينية في الفعاليات ال�شعبية ،فف��ي �آخر عامين برزت م�شاركة
فل�سطيني��ة ممي��زة ،و�أكثر من  %95من الم�شاركين في معظم الفعالي��ات هم فل�سطينيون .فعلى
�سبي��ل المثال ،باب ال�شم���س كانت فل�سطينية  ،%100وعين حجل��ة كانت فل�سطينية ،%100
وكان��ت فيها ر�سالة وطني��ة بامتياز .نحن ال نريد �أن نظل ن�صور المقاوم��ة ال�شعبية ك�أنها الزاوية
ال�س��وداء ال�سلبية .والن�سبة التي يتحدث عنها الدكتور عبد الرحمن ،يمكن �أن تكون غير دقيقة.
وتتحمل الأحزاب �سبب ن�سبة الم�شاركة ال�ضعيفة .لكن ن�شطاء المقاومة ال�شعبية ،الذين يقومون
بترتيب الفعاليات ،عملهم طوعي ،وال يتبع �أجندات ،وهم لي�سوا موظفين في المقاومة ال�شعبية.
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و�أنا �شاركت في االنتفا�ضتين الأولى والثانية ،ومنذ �أربعة �أعوام ِ �أ�شارك في المقاومة ال�شعبية،
ووج��دت قيمة ومعنى حقيقي�� ًا ور�سالة وطنية للمقاومة ال�شعبية ،حت��ى على �صعيد الت�ضامن
الدولي ،وهي ترجمة للموقف ال�سيا�سي.
و�أ�ض��ع اللوم عل��ى الأحزاب في عدم التح�شي��د في بيت ال�شم�س وعي��ن حجلة ،ولو قامت
بذل��ك لما تم �إخال�ؤها .لكن هذا ال ينفي وجود ق��ادة �سيا�سيين لهم دور فاعل في المقاومة
ال�شعبية .وبالن�سبة للمت�ضامنين الأجانب ،كي ال نظلمهم� ،أنا �شاهد على ق�ضية تتعلق بالتوجه
الفل�سطيني نحو الأمم المتحدة من �أجل الح�صول على دولة رقم  ،194فقد كانت الحكومة
الفرن�سي��ة مت��رددة في الوقوف �إل��ى �صفنا ،ف�أخذ زمال�ؤن��ا الفرن�سيون ف��ي جمعية الت�ضامن
الفرن�سي على عاتقهم عمل حراك �شعبي في فرن�سا لدعم الموقف الفل�سطيني ،وبالفعل �أ ّثروا
على الحكومة الفرن�سية ووافقت على القرار.
المقاومة ال�شعبية �أ�سا�سها موج��ود ،والخامة موجودة ،والن�شطاء موجودون� ،أما الخلل فهو
في قادة الأحزاب ال�سيا�سية ،فالف�صيل الذي ي�ستطيع ح�شد � 10آالف �شخ�ص لمنا�سبة خا�صة
ب��ه ،ي�ستطيع ح�شدهم في المقاومة ال�شعبي��ة .بالتالي نحن معنيون بتطوير المقاومة ال�شعبية،
وتطوير �أدائها ،وتوفير كل الإمكانيات وت�سهيل كل الطاقات.
كل االحت��رام لالنتفا�ضة الأول��ى وكادرها ،لكننا ال نريد اال�ستمرار ف��ي التغني بها ،ويجب
االنتب��اه �إلى الواقع الذي تزداد فيه الم�ستوطنات وحجم ال�س��كان فيها .فعلى �سبيل المثال،
م�ستوطن��ة «موديعين عيليت» كان عدد �سكانها قبل �سنوات ع��دة � 8آالف ،والآن � 60ألف ًا،
وم�ساحتها ازدادت من  400دونم �إلى �ألفَي دونم ،عدا عن ازدياد االنتهاكات الإ�سرائيلية.
و�صحي��ح �أنه يجب فل َترة (انتقاء) المت�ضامنين الأجان��ب الذين ي�أتون لم�شاركتنا في فعاليات
المقاوم��ة ال�شعبي��ة ،لكننا ال نعمل في الكفاح الم�سلح �أو ف��ي خاليا �سرية ،وبالتالي من يريد
م�شاركتنا فلي� ِأت ،وكفر قدوم تمثل نموذج ًا مميزاً وت�شهد م�شاركات وا�سعة.

خلود بدوي:
�أمامن��ا الي��وم م�س�ؤولية كبي��رة جداً ،وعلينا �أن ن�س���أل �أنف�سنا �أين ك ّنا؟ و�أي��ن و�صلنا؟ وما هي
الأ�سب��اب التي �أدت بنا �إلى الو�ضع الحالي؟ و�أكبر تحد بالن�سبة �إلينا كفل�سطينيين بغ�ض النظر
ع��ن موقعنا الجغرافي ،يتمثل ف��ي كيفية ا�ستعادة ثقة ال�شعب وال�ش��ارع والنا�س في المقاومة
ال�شعبي��ة كحق م�ش��روع وواجب وطني علينا ك�أف��راد و�شعب .وهذا بنظ��ري هو التحدي
الأكب��ر ،لأن النا���س مع مرور الوقت فق��دوا الثقة بالحركات ال�شعبي��ة وبالمقاومة ال�شعبية،
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ب�سب��ب التح��ول �إل��ى الخ�صخ�صة �ضم��ن ال�سي��اق ال�سيا�سي الع��ام ،وذلك نتيج��ة الف�صل،
وممار�س��ات االحتالل الإ�سرائيلي عل��ى الأر�ض من حواجز ،وجدار ،وم��ا �إلى ذلك .هذا
�إ�ضاف��ة �إلى ظهور خ�صخ�ص��ة ،بنا ًء على الحيز الجغرافي الذي يح��دث فيه الن�ضال ال�شعبي.
فمث� ً
لا ،ف��ي الما�ضي حين كنا نتحدث عن مقاومة �شعبية ،ف�إن ه��ذا يعني بال�ضرورة فعاليات
ف��ي �أكثر من قرية ف��ي الوقت ذاته ،بينما نتح��دث اليوم عن حيز مق ّل�ص ج��داً ،حيث تتركز
المقاوم��ة ال�شعبية في قرى معينة ،وعادة ما تكون في نهاية الأ�سبوع ،في الوقت الذي يرتاح
في��ه الجمي��ع ،وكل قرية تحمل همها الفردي ،وما عاد هناك ه��م م�شترك ،وال توجد حركة
واح��دة جامع��ة .وفي ال�سابق ،كانت هناك �شراكة حقيقية بي��ن الأحزاب والف�صائل الوطنية
داخل الحراكات ال�شعبية ،بينما اليوم ف�إن االنق�سام الفل�سطيني بيننا ك�شعب ،يتج�سد �أي�ض ًا في
داخل حركات المقاومة ال�شعبية.
كذلك ،ف�إن عدم ا�ستقاللية الح��ركات ال�شعبية عن المنظومة ال�سيا�سية والأجندات ال�سيا�سية
وع��ن الممولي��ن ،كان له دور ف��ي �إبعاد �أو�س��اط ال ب�أ�س بها م��ن الح��ركات ال�شعبية اليوم.
و�إل��ى اليوم لم نق��م بعملية تقييم لما قمنا ب��ه� ،أو در�سنا عالقتنا مع �شركائن��ا من المت�ضامنين
الأجان��ب والإ�سرائيليين� .أنا من الذين يرون �أنه كلما كان لدينا �شركاء �أكثر حتى على �صعيد
الإ�سرائيليي��ن ،ف���إن هذا �سيعزز مقاومتن��ا .يجب �إعادة تعريف من ه��و ال�شريك؟ وعلى �أي
�أ�سا�س يتم قبوله في المقاومة ال�شعبية؟
كم��ا �أن المقاوم��ة ال�شعبية �أ�صبحت مرتبط��ة ب�أ�سماء معينة ومح��دودة ب�أ�شخا�ص ،و�صارت
ك�أنه��ا عب��ارة عن با�ص ينتقل من مكان �إلى �آخر ،حام ً
ال الن�شط��اء �أنف�سهم ،وقد �أبرز الإعالم
هذا الأمر ،حيث نرى دوم ًا عبره الوجوه نف�سها ،والمتحدثين �أنف�سهم في المقاومة ال�شعبية،
كن��وع من خل��ق نجوم له��ذه المقاومة ،وه��ذا ال يعطي حاف��زاً لأ�صوات �أخ��رى من �أجل
الم�شاركة في هذا النوع من الن�ضال.
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6
الجلسة السادسة
إنهاء االنقسام ضرورة وطنية

رئي�سة اجلل�سة فيحاء عبد الهادي
امل���ت���ح���دث���ون �سامي �أبو زهري ,عزام الأحمد ,هاين امل�صري
ت������ع������ق������ي������ب خالدة جرار ،م�أمون �أبو �شهال
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رؤية «حماس» للمصالحة
�سامي �أبو زهري

�س�أتح��دث عن ر�ؤي��ة «حما�س» للم�صالح��ة وم�ستقبل الم�صالحة في ظ��ل التعقيد الموجود
ف��ي هذا الملف .ويجب الت�أكي��د على خطورة االنق�سام على الق�ضي��ة الفل�سطينية ،و�إننا في
حرك��ة حما�س -كغيرنا من فئ��ات �شعبنا -نعتقد �أن ا�ستمرار االنق�س��ام �ضار ومهدد للق�ضية
الفل�سطيني��ة ،وبالتالي يجب اال�ستمرار في هذه الجه��ود لإنهاء االنق�سام ب�شكل �أبدي .كما
ن�ؤكد حر�ص «حما�س» عل��ى تحقيق الم�صالحة الفل�سطينية ،و�أنها تجاوبت مع كل الجهود
لتحقيق هذا الغر�ض.
هن��اك محطات بارزة يمك��ن لحركة حما�س الإ�شارة �إليها� ،إ�ضاف��ة �إلى �أمور كثيرة ،كان من
بينه��ا �إعالن الدوحة ،الذي قبلت في��ه الحركة تكليف ال�سيد محمود عبا�س رئي�س ًا للحكومة
االنتقالي��ة التوافقية .و�أي�ض�� ًا دعم خطوة الأمم المتحدة ،التي ج��اءت في خ�ضم المناكفات
ال�سيا�سي��ة ،لكننا لم ن�أخذ موقفنا على هذا الأ�سا�س ،وقبلنا دعم خطوة لم نُ�س َت�شر فيها �أ�ص ً
ال،
ولدينا بع�ض المالحظات عليها ،و�أردنا �أن يظهر �شعبنا الفل�سطيني موحداً� .أي�ض ًا هناك بع�ض
الإج��راءات ف��ي الميدان مثل تمكين �أبن��اء فتح الموجودين خارج غزة م��ن العودة �إليها بعد
�أحداث االنق�سام ،والإفراج عن بع�ض المعتقلين في غزة ،كما �أن هناك خطوة ت�سعى الحركة
�إلى تنظيمها ،وهي انتخاب��ات �شاملة في كل الجامعات ،وفق جدول واحد ،ونظام انتخابي
واحد ،وفق نظ��ام تمثيل ن�سبي ،وبالتوافق مع جميع الكتل الطالبي��ة والف�صائل الفل�سطينية؛
�س��واء في كل الجامعات �أو النقابات الموجودة في قطاع غزة .وهناك درا�سة لتهيئة الأجواء
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فيم��ا يتعلق بالبلدي��ات ،وذلك في �سبيل تعزي��ز ال�شراكة المجتمعية وتهيئ��ة الأجواء لتحقيق
الم�صالحة الفل�سطينية.
الم�صالحة الآن معط ّلة ،و�سبب التعطيل من وجهة نظر «حما�س» مرتبط بالمفاو�ضات ،لأننا
نعتقد -كما يعتقد الكثيرون� -أن الم�صالحة ال تلتقي مع المفاو�ضات ،وب�سبب ّ
تعطل الرعاية
الم�صرية العتبارات عديدة ال تخفى على الجميع.
كم��ا تعطلت الم�صالحة ب�سبب طبيعة ما نراه م��ن موقف حركة فتح ،حيث حملة اعتقاالت
وا�سع��ة في الميدان ،ومالحقة �أمنية لعنا�صر «حما�س» ،وكل هذا يترك �أثراً �سلبي ًا على جهود
تحقي��ق الم�صالح��ة الفل�سطينية .وحتى نف�سي�� ًا ،كل من يتابع م�ست��وى الت�صريحات ،حيث
ي��رد على ل�سان كل قيادات «فتح»� ،أن عل��ى «حما�س» �أن تكتب على ورق� ،أو تجيب على
ورق ،وه��ذه لي�س��ت لغة المت�صالحين ،وال يمكن �أن يك��ون ترجمة التفاق ا�ستحقاقات من
قب��ل الطرفين� ،إنما لغة طرف يح��اول �أن يملي على الطرف الآخر �شروط المنت�صر ،وهذا ما
يف�سر عل��ى �أن الم�صالحة توجه ح�سب ظروف �أحد الطرفين ،وهذه لغة م�ؤلمة وغير مقبولة
ب�لا �شك ،وتعك�س بع�ض الخلفي��ات لت�أخر تنفيذ اتفاق الم�صالحة ،لأن الكل يدرك �أن هناك
تح��والت �أو تغيرات في الإقليم ،فالوا�ضح �أن حركة فت��ح تراهن على �أن حركة حما�س تمر
ب�أزم��ة بفعل نتائج هذه التغيرات ،ما �سيدفعها للمج��يء راكعة والقبول ب�أي �شروط بعيداً عن
اتفاق الم�صالحة وبنوده الوا�ضحة.
الجدية الالزمة لتحقي��ق الم�صالحة غير متوف��رة ،بالتالي ،وفي هذه
وحت��ى اللحظة ،ف���إن
ّ
المرحل��ة التي تتعر�ض فيه��ا الق�ضية الفل�سطيني��ة لال�ستهداف ،بحاجة �إل��ى �إعادة مواجهة
حقيقية بعيداً عن المواجهة التقليدية ،فالم�س�ألة لم يعد من الممكن التوقف في عالجها عبر
تفا�صيل ترتيبات الم�صالحة م��ن حكومة ،ورئي�س حكومة ،ووزراء ،وموعد االنتخابات،
وه��ذا �شيء نح��ن في «حما�س» كنا ومازلن��ا ملتزمين به ،و�أي توقف م��ن الحركة ال يعني
ا�شتراطات �إ�ضافية ،وال يعني تخلي ًا عن ما وقعت عليه الحركة ،لكن التطورات التي تعي�شها
الق�ضي��ة الفل�سطينية تتطلب مواجهة جديدة له��ذا الأمر ،ونحن ك�شعب فل�سطيني وكقوى
فل�سطيني��ة بحاجة لإ�ستراتيجية نتوافق عليها من �أجل مواجه��ة االحتالل الإ�سرائيلي ،وهو
�أه��م من الحديث عن الحكوم��ة ،ال�شيء الذي ال ينفي بالت�أكيد �أهميتها ،و�ضرورة �أن يتجه
الجمي��ع للموقّع علي��ه .والأهم من ذلك ،االتف��اق على �إ�ستراتيجي��ة م�شتركة ،فمو�ضوع
المفاو�ض��ات ذه��ب �إليه طرف دون كل الأطراف ،على الرغم من �أنن��ا �شكلنا �إطاراً قيادي ًا
م�ؤقت��اً ،حتى �أننا خ��ارج اللجنة التنفيذية التي رف�ض كل �أع�ضائه��ا هذه المفاو�ضات ،لكن
جرى تجاهل ذلك.
تفرد في �صناعة القرار ،ما �أدى بنا �إلى و�ضع �سيا�سي �صعب وقا�س ،ويجب اتخاذ
�إذاً ،هن��اك ّ
- 186 -

التف��رد ،و�إعداد �إ�ستراتيجي��ة نتوافق عليها جميع ًا،
خط��وات ا�ستدراكي��ة؛ �أهمها� ،إنهاء حالة
ّ
وه��ي لي�ست �إ�ستراتيجية «حما�س» �أو �إ�ستراتيجية «فت��ح» �أو غيرهما من القوى الفل�سطينية،
�إنما هي �إ�ستراتيجية نتوافق عليها كلنا ،وتمكننا من مواجهة المرحلة الراهنة.
ل��م يعد مقب��و ًال �أن يفر�ض �أي طرف فل�سطيني برنامجه عل��ى الطرف الآخر في �أي حال من
الأح��وال ،وبخا�صة في ظ��ل التعقيدات الكبيرة الت��ي تمر بها الق�ضي��ة الفل�سطينية .كذلك
مو�ض��وع المفاو�ضات غير المقبول في ظل هذه التطورات كله��ا ،ون�أمل �أن يدفع الموقف
الإ�سرائيلي والأميركي ال�سلطة �إلى �إعادة النظر في موقفها.
نح��ن نتحدث عن حكومة ،لكن على الم�ستوى العملي ال حديث عن مرجعية حكومية ،ال
حدي��ث عن انتخابات المنظمة ،وال �إع��ادة االعتبار للإطار القيادي الم�ؤقت لأنه المرجعية،
في ظل ذلك يجب �إعادة ترتيب ملف الم�صالحة.
الجدي��د في المو�ضوع �أن ال�سلطة في رام اهلل �ستر�س��ل وفداً �إلى غزة ،وهذا قيل في الإعالم،
لكننا لم ندقق الخبر بعد ،وذلك قبل حدوث �أي توا�صل ر�سمي في المو�ضوع .ولكن ،بكل
الأح��وال ،ف�إن موقفنا في «حما�س» �أننا نرح��ب بو�صول هذا الوفد �إلى غزة ،ونحن معنيون
بو�صول��ه ،ومعنيون �أي�ض ًا با�ستقباله ،ونحن ملتزمون باال�ستحقاقات المنوطة بنا ح�سب ملف
الم�صالحة .وهذا الوفد علينا �أن ن�ضيف في جدول �أعماله ال�شق ال�سيا�سي ،وكما قلت �سابق ًا،
لي�س من ال�سهل الآن �أن نغرق في تفا�صيل ملف الم�صالحة ،بينما تجري ت�صفية لق�ضيتنا ،كما
يجب �أن نكون �صريحين مع بع�ضنا البع�ض.
�أخي��راً ،بالن�سب��ة لالعتقاالت في ال�ضفة ،وب�ش��كل وا�ضح ،ف�إن �إخوانن��ا و�أبناءنا وقياداتنا في
ال�ضف��ة من «حما���س» ،هم على ات�صال دائم معنا ،بالتال��ي� ،أي م�صالحة تتحدثون عنها بعد
تلك االعتقاالت؟ نعتقد ،لي�س من باب االتهام وت�سجيل النقاط� ،إنما من باب �إنجاح المهام،
وبخا�صة في هذه المرحلة التي نحتاج فيها بع�ضنا البع�ض� ،أنه يجب �إيقاف �أي �إجراءات تبث
ال�سموم ،وتوتر الأجواء ،وبخا�صة فيما يتعلق بملف الم�صالحة.
نحن في «حما�س» معنيون بتحقيق الم�صالحة ،وجا ّدون في ذلك ،وبالتالي تتطلب المرحلة
الراهنة توجه ًا فل�سطيني ًا نحوها ،وهناك اتفاقات فل�سطينية يجب احترامها وتنفيذها بمجملها
وعدم االنتقائية .وبالن�سبة لل�شق ال�سيا�سي الذي غاب عن ملف الم�صالحة ،بات من الواجب
االنتباه �إليه.
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واقع المصالحة الفلسطينية وآفاقها
عزام الأحمد

م��ن الطبيعي في �أي بلد ح��دوث خالفات بين القوى ال�سيا�سية ،لك��ن تاريخي ًا ،لم ت�ؤ ِّد تلك
الخالف��ات �إلى تق�سيم النظام ال�سيا�سي ،ولن�أخذ التجربة اللبنانية مثا ًال ،فقد ا�ستمرت الحرب
الأهلية لأكثر من  15عام ًا ،وذيولها م�ستمرة حتى الآن وال تزال قائمة ،لكن الكيان ال�سيا�سي
اللبنان��ي ظل قائم ًا ،والرئي�س بقي واحداً ،والحكوم��ة اللبنانية واحدة ،ومجل�س النواب ظل
واحداً ،وعند انتخاب الرئي�س ُينقل الناخبون في الدبابات �إلى مراكز االقتراع كي تتم العملية
بنج��اح .بالتال��ي ،ظل النظام ال�سيا�س��ي قائم ًا ،ولم تت�صرف الأح��زاب بعقلية تق�سيم النظام
�سيا�سي ًا وجغرافي ًا.
لك��ن في حالتنا ،ولك��ون التق�سيم «مع�ش�ش ًا» ف��ي ذهن «حما�س» ،والتزام�� ًا ببرنامج حركة
الإخ��وان الم�سلمين ،انق�سمت الحكومة �إلى اثنتي��ن ،والمجل�س الت�شريعي �أ�صبح مجل�سين،
وب��د�أت ت�ص��در قوانين ،و�آخره��ا كان «الجلد» ،لكن يبدو �أنه �أوق��ف نتيجة جهود الأخت
خالدة جرار .لكن ما حمى النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني �شيء واحد� ،أن �أحداً لم يعترف بما
ي�سم��ى «حكومة حما�س» ،حتى ممولوهم من قطر �إلى �إيران وتركيا وغيرهم ،لم ي�ستطيعوا
االعتراف بها.
كم��ا �أرى �أن لغة طرفي االنق�س��ام تمثل تعميق ًا لالنق�سام ،في العق��ل الباطن �أو في االنتهازية
ال�سيا�سية من �أجل الت�سلق.
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االنق�س��ام �ضد ال�شعب الفل�سطيني و�ضد �إمكانية قيام دول��ة فل�سطينية ،وهو يخدم االحتالل
على هدي م�شروع الجنرال «�آيالن» لإقامة دولة في غزة وجزء من �سيناء ،وتنفيذ خطوة �أولى
أحادي الجانب حول �إعادة االنت�شار في غزة.
من م�شروع �شارون �
ّ
ح�صلت بيننا حوارات ،وتوجت باتفاق القاهرة ،والمفتر�ض �أن الذي وقع ينفذ .و�أنا �أذكر
�أنني كنت �ضد التوقيع ورف�ضت �أن �أوقع ،وحين �أتى عمر �سليمان يهدد �إلى جانب �أحمد �أبو
الغي��ط ،قلت للرئي�س �أبو مازن ل��ن �أوقع ،ف�أ�سكتني وقال «�سنوقع» .ويوم ،2009/10/14
ق��ال ل��ي «�إن لم توقع �أنا �س�أوقع» فوقعت حينها ،لكني قل��ت لعمر �سليمان «على الرغم من
فلتب��ق الم�شاورات بيننا وبينكم،
�أنك��م اتفقتم م��ع «حما�س» على ال�شق الأمني في الوثيقة،
َ
�أتحداك �إذا «حما�س» وقعت» ،وبالفعل لم توقع «حما�س» .بعد عام ون�صف ،وقعنا �إعالن
يم�ض �أ�سب��وع حتى بد�أ
الدوح��ة ،ت�لاه بعد  45دقيقة بي��ان راف�ض له من «حما���س» .ولم ِ
(يترجى) بالقول «فلندع �إع�لان الدوحة جانباً» ،ما يعني غياب النية
بالتو�سل
خال��د م�شعل
ّ
ّ
للتنفي��ذ .لم يطرح لنا م�س�ألة االعتقاالت في ال�ضفة �أو في غير ال�ضفة �أو المفاو�ضات ،علم ًا
�أن المفاو�ض��ات معتمدة وموقع عليها منهم في وثيقة الوفاق الوطني ال�صادرة العام ،2006
حيث يو�ضح البندان الرابع وال�سابع �أن المفاو�ضات �ش�أن منظمة التحرير ورئي�سها .بالتالي
ه��ي لي�ست نقطة خالف .ووق��ف خالد م�شعل في خطابه � 4أي��ار ،وقال «اذهب وفاو�ض
لم��دة ع��ام» .بالتالي ،لم تكن المفاو�ضات نقطة خ�لاف ،والآن �أي�ض ًا هي لي�ست كذلك،
فنحن ال نعمل بناء على المزاج ،والق�ضية الوطنية لي�ست لعبة ،لأن فل�سطين �أكبر منا جميعاً.
وبالن�سب��ة للمبعدين كما ي�سمونهم ،قال مدير المخابرات الم�صري لـ«حما�س» في اجتماع
م�شترك� ،إن «ال �أحد ُيبعد في العالم �إال �إ�سرائيل ،فهل تقبلون على �أنف�سكم بذلك؟» فتكون
�إجابته��م ب���أن « ُي�سم��ح بعودة  ،16بينم��ا الآخرون ال يع��ودون» ،فقال له��م الوزير ر�أفت
�شحاتة «هذا ر�أي �إ�سرائيل �أم ر�أيكم؟ فهل ي�ستطيع �أحد طرد �آخر من بيته؟ �إال العدو القومي
والمحتل يفعل ذلك».
�آخ��ر ات�ص��ال جاء من �إ�سماعيل هنية عب��ر هاتف الأخ م�أمون �أبو �شه�لا بوجود ال�شخ�صيات
الم�ستقلة ،وكان الـ« »speakerمفتوح ًا ،وقيل لي بالحرف الواحد من الأخ �إ�سماعيل هنية
«ي��ا �أخ ع��زام �أرج��وك �أال ت� ِأت �إلى غ��زة الآن ،و�إذا كن��ت �ست�أتي يجب �أن يك��ون كل �شيء
جاهزاً» .فقلت له لم تت�صل الآن �إذاً؟ وقلت لأبو �شهلة «هل ت�سمع ذلك؟» و�إلى اليوم ننتظر
تهيئة الأجواء في غزة كما قال هنية.
م�ض��ى على االنق�سام �سبع �سنوات ،وفي كل يوم يمر يتعق��د االنق�سام �أكثر بكل تبعاته .وفي
الم�ستقبل ،ال يعني ت�شكيل الحكومة �أن االنق�سام �سينتهي ،وهي لي�ست الع�صا ال�سحرية التي
�ستعيد كل الأمور �إلى ن�صابها ،فالورقة الم�صرية ت�شمل ح ً
ال لكل �شيء ،و�سيحتاج الأمر وقت ًا
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م��ن �أجل ذلك .فالوح��دة ال ت�ساوي �شيئ ًا �إن لم تكن وحدة القان��ون الواحد ،لذلك لم نعد
بن��اء �أجهزة الأمن ،بل قلنا �سنب��د أ� بالتدريج من ال�شرطة والدفاع المدني ،و�ست�أتي لجنة عربية
للمتابع��ة والإ�شراف فيما بعد ،وربما يتطلب الأمر منها عام ًا �أو عامين ،بالتالي ال �أعرف كم
�ستتطلب �إعادة بناء الأجهزة الأمنية� .أما طرح هذه الم�سائل بعد االتفاق والتوقيع عليها ،فهو
ن��وع من التهرب من التنفيذ .و�أنا �أقول لن تُح��ل ق�ضية االعتقاالت في ال�ضفة �أو في غزة �إال
بع��د ت�شكيل حكومة واحدة وتفعيل المجل���س الت�شريعي ،لذلك ف�إن ر�ؤ�ساء الكتل البرلمانية
والقوائ��م وقع��وا االتفاق في القاهرة ،ومن �صاغه كان م�صطف��ى البرغوثي بخط يده ،وحين
�سنت�ص��دى لأي �سلطة تم�س المواطن باالعتق��ال خارج القانون،
يعق��د المجل�س الت�شريعي
ّ
�سن القوانين ،وكيفية �إدارة المجل�س الت�شريعي.
حتى �أننا اتفقنا على كيفية ّ
بالن�سب��ة لالنتخابات ،ب�صراحة ل��ن ن�ستطيع الدخول في انتخابات مبا�ش��رة ،و�إذا فعلنا ذلك
�س��وف ننهيها بعد ثالثة �شهور .في اجتماع اللجن��ة التنفيذية لمنظمة التحرير العام ،2013
طرح��ت ب���أال نن�سى قرار قبول فل�سطين ف��ي الأمم المتحدة� ،إذ �ستك��ون بمثابة مهزلة القيام
بانتخاب��ات رئا�سة ال�سلطة واالنتخابات الت�شريعية بعدما �أ�صبحنا دولة مبا�شرة ،وفي حينه رد
نايف حواتمة وخالد م�شعل وقاال �إن هذه المالحظة مهمة وتجب مراعاتها� ،أي علينا تحديد
� ٍّأي من االنتخابات نريد.
�أنا �شخ�صي ًا �س�أعار�ض في ال�شارع انتخابات رئي�س ال�سلطة �أو االنتخابات الت�شريعية� .أنا �أريد
انتخاب��ات رئي�س دولة ب�أي �صيغة يتم االتفاق عليها فل�سطيني�� ًا .و�أريد برلمان ًا� ،سواء �سميناه
ت�أ�سي�سي�� ًا �أو ت�شريعي�� ًا �أو وطني ًا �أو �أمة �أو �شعب ًا ،المهم �أن يك��ون برلمان ًا لدولة ولي�س لل�سلطة،
و�أنا �أتحدث عن الم�ستقبل ،حيث من ال�ضروري مراعاة التغيرات ال�سيا�سية الحا�صلة.
�أما بالن�سبة للقرار الذي اتُخذ م�ؤخراً ،والحمد هلل �أنه قرار القيادة ال�سيا�سية ،ولي�س �سلطة رام
اهلل ،فال يوجد �شيء ا�سمه �سلطة غزة و�آخر �سلطة رام اهلل �أو حكومة غزة وحكومة رام اهلل �أو
حكومة حما�س وحكومة فتح� ،إنما حكومة واحدة ،وهي التي ت�أ�س�ست منذ االنق�سام برئا�سة
�سالم فيا�ض �أو ًال ،ثم رامي الحمد اهلل .وغير ذلك ال توجد �أي حكومة فل�سطينية ،ومن لديه
�أق��وال غير ذلك «يحل ع ّنا» .نحن فل�سطينيون ول�سن��ا «فتح» �أو جبهة �شعبية �أو «حما�س»،
وللفل�سطينيي��ن حكومة واحدة ال غير ،حتى لو «بال�سلبطة» �أعلن البع�ض دولتهم .ونقول �إن
هذا ما تت�ضمنه وثيقة الوفاق الوطني والوثيقة الم�صرية و�إعالن الدوحة.
ونح��ن في اليوم الأول بعد ق��رار القيادة الفل�سطينية �إر�سال وف��د ،و�أقول نحن في «فتح» لم
نواف��ق ،فالم�س�أل��ة لي�ست وفداً ذاهب ًا �أو وف��داً �سي�أتي ،كفى �سياحة �سيا�سي��ة ،وبل نريد موقف ًا
حازم�� ًا وا�ضح ًا� ،إم��ا �أ�سود و�إما �أبي�ض� ،أي �إما تنفيذ االتفاق و�إما عدمه ،وال وقت لحوارات
جدي��دة .وهذا ما اتفقت عليه �شخ�صي ًا م��ع «حما�س»� ،أم�س ،في بيروت ،والمفتر�ض اليوم
- 191 -

�أن تج��ري مهاتفة بيننا وبين «حما�س» ،والأخ مني��ب الم�صري لح�سن الحظ ،ات�صل بي في
الي��وم ذاته ال��ذي �أ�صدر به القرار ،و�أي�ض�� ًا كنت في ذلك الحين في اجتم��اع مع الأخوة في
«حما���س» ،وه��م محمد ن�صر ،وعلي برك��ة ،و�أ�سامة حمدان ،فطلبت م��ن منيب الم�صري
التحدث �إليه��م .ونحن منذ �أ�سبوع نتناق�ش مع حما�س ،وفي الوقت ذاته تخرج ت�صريحات
م��ن غزة ب�أننا ال نناق���ش وال علم لديهم بالأمر! ماذا؟ فقيادة حما�س من اللحظة الأولى تعلم،
ونح��ن حفاظ ًا منا على الم�س��ار ال�سيا�سي ،وكي ال يحدث �ش��يء ،وبخا�صة في ظل الم�أزق
الذي تم��ر به عملية ال�سالم ،قلنا �إننا بحاجة لوحدتنا؛ �س��واء بوجود المفاو�ضات �أو دونها،
نجح��ت �أو ف�شل��ت ،فمن �أجل �أن نحم��ي ق�ضيتنا نحن بحاجة لإنه��اء االنق�سام .وا�ستمرار
تركي��ز الأ�ضواء على مظاهر االنق�سام هدفه اال�ستمرار ف��ي االنق�سام ،و�أنا �أخ�شى مما و�صلنا
م��ن معلومات ب�أن برنامج الإخوان الم�سلمين حتى الآن لم ين�ضج ب�سبب التحالف الأميركي
الإخواني على م�ستوى المنطقة ،ف�إنهاء االنق�سام ،والتغيير الحا�صل في م�صر ،هما ما �سيخلق
الأج��واء ،و�أنا واثق مما �أقول .بالتالي ،لننتظر انته��اء االنتخابات الم�صرية ،فكل الأمور في
ال�شرق الأو�سط �ستتغير ،و�أولها في فل�سطين .لذلك� ،آمل وعلى الرغم من كل ما قلته� ،أن يتم
ت�شكي��ل الحكومة ،واالتفاق على االنتخابات ،ودعوة لجنة تفعيل وتطوير (م.ت.ف) فوراً
وبالتزام��ن ،ويجب �أن تُتخذ في �سبيل تحقيق ذلك خط��وات ،والبدء ب�إنهاء االنق�سام خطوة
خطوة ،والعنوان �إنهاء االنق�سام وحكومة واحدة.
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المبادرات المطروحة إلنهاء
االنقسام وآفاق المستقبل
هاني الم�صري

ل��ن تتوقف هذه الورقة �أمام ج��ذور و�أ�سباب االنق�سام الفل�سطيني��ة والإ�سرائيلية والأميركية
والعربي��ة والإقليمية والدولية ،ولن تعالج كذلك �أ�سباب تعمقه �أفقي ًا وعمودياً ،و�إنما �ستركز
عل��ى الآفاق الم�ستقبلية ،م��ن خالل عر�ض الأف��كار والمبادرات واالتفاق��ات المطروحة
لإنه��اء االنق�سام ،وت�سليط ال�ضوء على �أ�سباب ف�شله��ا ،ونقاط القوة وال�ضعف التي تعتريها،
وفر���ص تحقيقه��ا �ضمن ر�ؤيتها في �سي��اق ال�سيناريوهات المختلف��ة المحتملة على �صعيد
المفاو�ض��ات ،وفيما يتعلق بالتطورات العربية والإقليمية والدولية بعالقتها وت�أثيرها على ما
يحدث عندنا.
هناك ف��رق كبير بين �سيناريو ا�ستم��رار الو�ضع الحالي� ،سواء في ظ��ل ا�ستمرار المفاو�ضات
�أو عدم��ه� ،أي من دون مفاو�ضات وال �إ�ستراتيجيات جدي��دة؛ و�سيناريو انهيار المفاو�ضات
وتداعياته واعتماد �إ�ستراتيجيات جديدة؛ و�سيناريو تمديد المفاو�ضات ،و�صو ًال �إلى ح�صول
«اخت��راق» بالتو�صل �إلى «اتفاق �إطار» يكون مرجعية جديدة ،تن�سف الحقوق الفل�سطينية،
وبعيدة عن المرجعيات ال�سابقة ،وعن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تت�ضمن
يمهد للتوقيع على معاهدة �سالم ت�صفوية تطبق على
الحد الأدنى من الحقوق الفل�سطينية ،بما ّ
مراحل لل�صراع الممتد منذ �أكثر من مائة عام وحتى الآن.
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ال �ش��ك ف��ي �أن ما يجري وم��ا يمكن �أن يجري ف��ي المنطقة والعالم م��ن تغييرات وثورات
وم�ؤام��رات ،وم��ن �صع��ود �أدوار �أط��راف �إقليمي��ة ودولية وهب��وط �أدوار �أط��راف �أخرى،
واحتم��االت التوافق �أو ال�صدام بين الأقطاب الدوليين ،وتحديداً رو�سيا و�أميركا؛ ي�ؤثر ب�شدة
على فر�ص نجاح الجهود الرامية �إلى �إنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة الوطنية.
ت�صب��ح «الم�صالح��ة» ممكن��ة �أكثر في حال تم التو�ص��ل �إلى اتفاق �س�لام ،لأنها �ستكون
مطلوب��ة للتغطي��ة عليه ومنح��ه ال�شرعية حت��ى يتمكن من الإق�لاع ب�سهول��ة .و�ستكون
الم�صالح��ة مطلوبة �أكثر في حال انهيار المفاو�ض��ات ،لأنها �ستغدو ملحة من �أجل ح�شد
الق��وى الفل�سطينية في مواجه��ة التهديدات والعقوبات الأميركي��ة والعدوان الإ�سرائيلي،
ال��ذي �سيت�صاعد في محاولة فر�ض بالقوة م��ا لم ي�ستطع تحقيقه على طاولة المفاو�ضات.
�أم��ا في حالة ا�ستمرار الو�ضع الحالي� ،أكث��ر �أو �أقل قلي ً
ال ،ف�ستبقى الم�صالحة مجمدة حين ًا
ومفعلة حين ًا �آخر ،من دون حدوث اختراق حقيقي ،و�إذا حدث �سيكون معر�ض ًا لالنهيار
تمام ًا مثلما حدث بعد «اتفاق مكة» ،وت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية التي انهارت بعد
ثالثة �أ�شهر على ميالدها.

اتفاق القاهرة
�س�أب��د�أ ب�أهم المب��ادرات المطروحة للم�صالحة ،م��ع �أن التعبير الأف�ضل ه��و «�إنهاء االنق�سام
وا�ستع��ادة الوحدة الوطني��ة» ،وهي «اتفاق القاه��رة» وما �أدى �إليه م��ن تف�سيرات ومالحق
تف�صيلية �أبرزها «�إعالن الدوحة».
كما ه��و معروف ،ف�إن «اتفاق القاه��رة» ي�شكل رزمة واحدة� ،شمل��ت نقاط االتفاق حول
ق�ضاي��ا المنظم��ة وانتخابات المجل���س الوطني والإط��ار القيادي �أو ما �سم��ي «لجنة تفعيل
المنظمة» ،والحكومة ،واالنتخابات الرئا�سية والت�شريعية ،والأمن ،والم�صالحة المجتمعية،
والحقوق والحريات العامة.
تم توقيع «اتفاق القاهرة» في الرابع من �أيار  ،2011بعد �أن كانت «فتح» قد وقّعت عليه في
ت�شري��ن الأول  ،2009وامتنع��ت «حما�س» عن التوقيع على االتفاق �إل��ى �أن �شهدنا «الربيع
العربي» ،و�صعود جماعة الإخوان الم�سلمين في المنطقة ،و�سقوط ح�سني مبارك في م�صر،
وبعد �أن �أجرت «حما�س» �أربعة تعديالت على جوهر الن�ص ،على الرغم من �أن «فتح» كانت
ت�شك��و من �أنه يميل ل�صالح «حما�س» .وجوهر التعديالت� :أن كل خطوة يتم الإقدام عليها
يجب �أن تتم بالتوافق ،مث��ل ت�شكيل الحكومة ،و�إجراء االنتخابات ،وت�شكيل اللجنة الأمنية
العليا ،ولجنة االنتخابات العليا.
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�أ�سباب عدم تطبيق اتفاق القاهرة
•التركي��ز على حل �أزم��ة ال�سلطة في ظل اال�ستمرار بااللتزام��ات المجحفة التي تقيدها،
وخط���أ ر�ؤية مدخل الحل من خالل ال�سلطة ،ولي�س من خالل الت�صدي للم�أزق ال�شامل
الذي و�صلت �إليه الق�ضية الفل�سطينية.
•تجاهل الجذر ال�سيا�سي لالنق�سام ،لأن االتفاق �أهمل البرنامج ال�سيا�سي؛ نظراً ال�ستمرار
الهوة بين برنامج «فتح» وبرنامج «حما�س» ،على الرغم من التقارب الملمو�س الحا�صل
بع��د م�شاركة «حما���س» في ال�سلطة ،وان�ضمامها �إلى لجنة تفعي��ل المنظمة ،وموافقتها
عل��ى المفاو�ضات ،وهدف �إقامة الدولة الفل�سطينية على حدود  ،1967وعلى التهدئة،
والمقاومة ال�شعبية .فال يمكن لأي اتفاق للم�صالحة �أن يتجاهل تحديد موقف ملمو�س
م��ن المفاو�ضات والمقاومة ،ومن تحدي��د طبيعة �شكل ال�سلط��ة ووظائفها والتزاماتها
وعالقتها بالمنظمة ،وهل �ستبقى �سلطة �أم من المفتر�ض �أن تحل محلها الدولة المعترف
بها دولي ًا.
•نقطة �أخرى �أثرت �سلبي ًا ،هي االتفاق -بعد التوقيع على «اتفاق القاهرة» مبا�شرة -على
ت�أجيل تطبيق البنود المتفق عليها بخ�صو�ص الأمن ،التي تت�ضمن ت�شكيل اللجنة الأمنية،
و�إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية ،لأن هذه الم�سائل ح�سا�سة ،وتوجد حولها
خالف��ات ت�ؤث��ر فيها �أطراف �أخرى مث��ل �إ�سرائيل� .إن كل هذا �صحي��ح ،ولكنه يفر�ض
االهتم��ام �أكثر بهذا الملف ال تجاهله ،وبخا�ص��ة �أن تجاهله كان من �أهم الأ�سباب التي
�أدت �إلى انهيار حكومة الوحدة الوطنية .فت�شكيل الحكومة و�إجراء االنتخابات في ظل
بقاء الأجهزة الأمنية على حالها ،و�صفة لالقتتال القادم ،ولعدم الت�أكد من �إمكانية �إجراء
انتخابات حرة ونزيهة.
•في ال�سياق نف�سه ،تم تحويل الإطار القيادي الم�ؤقت المن�صو�ص عليه في االتفاق ،الذي
حدد �صالحيات��ه ،في �إطار عملية التطبيق �إلى «لجنة تفعي��ل المنظمة» ،التي لم تمار�س
عملها ب�شكل دائم ومنظم ،واجتماعاتها مجمدة منذ فترة طويلة.
•ع��دم توف��ر الني��ة من الأط��راف المتنازع��ة لتطبي��ق االتف��اق ،لأن كل ط��رف ي�أمل �أن
ينت�ص��ر ويتمكن م��ن قيادة المنظمة وال�سلطة وح��ده �أو بم�شاركة محدودة من الف�صائل
الأخ��رى ال تم�س قيادته .كان االعتقاد عن��د طرفي االنق�سام ب�إمكانية القيادة االنفرادية
للفل�سطينيي��ن م�سيطراً ،وبخا�صة غداة االنق�سام ،ويتراوح هذا االعتقاد �صعوداً وهبوط ًا
وف��ق التط��ورات والتغييرات .فيتزايد مث� ً
لا عند حدوث تطور ل�صال��ح هذا الطرف �أو
ذاك ،مث��ل ت�أجيل «تقرير غولد�ستون»� ،أو ف�شل المفاو�ض��ات� ،أو بروز م�شاكل داخلية
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ف��ي «فتح» و�صعود الإ�سالم ال�سيا�سي .والعك�س يحدث عند الطرف الآخر عند هبوط
الإ�س�لام ال�سيا�سي كما يح�صل الآن ،وعندما تتعر���ض «حما�س» �إلى عدوان �إ�سرائيلي،
على الرغم من �أنها كانت تقوى �سيا�سي ًا بعد كل عدوان.
•الربط م��ا بين الم�صالح��ة والمفاو�ض��ات و«عملية ال�س�لام» لجهة النج��اح والف�شل،
والره��ان على المتغي��رات الإقليمية والعربية والدولية .فبع��د خ�شـيتها من وقوف نظام
ح�سني مب��ارك (راعي الم�صالحة) �إلى جانب مناف�سته��ا حركة فتح؛ راهنت «حما�س»
عل��ى �صعود الإخوان الم�سلمين ،و�أنه يمكن �أن تحقق �أكثر مما ح�صلت عليه في اتفاق
الم�صالح��ة .و�أما «فت��ح» فراهنت على االعت��راف الدولي بها ،وعل��ى المفاو�ضات،
و�ش��روط اللجن��ة الرباعية ،كم��ا �أنها كان��ت تخ�شى م��ن انعكا�س��ات الم�صالحة على
الجه��ود الرامية �إلى ا�ستئناف المفاو�ض��ات ،وللح�صول على االعتراف الدولي بالدولة
الفل�سطيني��ة ،وكان��ت تخ�شى �أي�ض ًا من �صع��ود الإ�سالم ال�سيا�س��ي ،وانعكا�س ذلك في
تمكي��ن «حما�س» من قي��ادة الفل�سطينيين على ح�سابها ،وهي الت��ي قادتهم منذ �أواخر
�ستينيات القرن الما�ضي وحتى الآن.
•ع��دم ا�ضطالع الق��وى الأخرى (وبخا�ص��ة الي�ساري��ة) بم�س�ؤولياتها كامل��ة في تقديم
نم��وذج وطن��ي ديمقراطي واقع��ي قادر عل��ى ك�سر حال��ة اال�ستقطاب ما بي��ن «فتح»
و«حما�س» ،ويج�سد ممار�سة تحتكم �إلى ال�شعب ،قادرة على �إ�شراك الجماهير لإنجاز
الوحدة الوطنية ،وعدم االكتفاء بت�سجيل مواقف للتاريخ ،ولوم الطرفين المتنازعين� ،أو
المراوحة ما بين لوم �أحدهما �أو كليهما.
•�إهمال الجانب (االقت�صادي االجتماعي الثقافي الديمقراطي) في اتفاق الم�صالحة ،بما
ي�ضمن �سيادة القانون والم�ساواة والعدالة والحقوق والحريات الفردية والعامة والتعددية
بكل �أ�شكالها ،وعدم الم�سا�س بحرية العقيدة والحق في التعبير و�إبداء الر�أي والتظاهر.
•�إن «اتف��اق القاهرة» هو اتفاق قام على �أ�سا�س معادل��ة «ال غالب وال مغلوب» ،وا�ستند
�إل��ى «وثيق��ة الأ�سرى» ،الت��ي تحولت بع��د تعديلها جزئي ًا �إل��ى وثيقة الوف��اق الوطني
التاريخي��ة التي م ّثل��ت �أول محاولة لبل��ورة برنامج توافقي بي��ن االتجاهين في الحركة
الفل�سطيني��ة (الوطني والديني) .وهذا االتفاق بحاجة -ليت�سنى تطبيقه� -إلى موافقة من
�أطراف خارجية� ،أبرزها �إ�سرائيل والواليات المتحدة ،اللتان ال م�صلحة لهما في �إنجاح
الم�صالح��ة ،في ظل �أنه من دونهما ح�سب م�ضمون االتفاق ال يمكن �إجراء االنتخابات
الرئا�سية والت�شريعية ،وال �إعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية ،وال تمكين حكومة الوفاق
�أو الوحدة الوطنية من العمل.
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•�صعوب��ة �إج��راء انتخاب��ات المجل�س الوطني ،فحت��ى يمكن �إجرا�ؤها هن��اك حاجة �إلى
موافق��ة بل��دان عربية ودولي��ة يقيم فيها الالجئ��ون� ،أبرزها الأردن ال��ذي يقيم فيه ق�سم
كبي��ر من الالجئين الفل�سطينيين� ،إذ �إن م��ن اال�ستحالة �أن ي�سمح بانتخابات ي�شارك فيها
الفل�سطيني��ون الحا�صلون على الجن�سية الأردني��ة .ومن الم�شكوك به �أن ي�سمح الأردن
لأكثر من مليون فل�سطيني مقيمين فيه بالم�شاركة في انتخابات المجل�س الوطني.
•ان�شغ��ال م�صر الراعي��ة لالتف��اق ب�أو�ضاعها الداخلي��ة ،وما ترتب عليها م��ن انتخابات
وتغييرات وتطورات.
•تركيز الحوار واالتفاق على «فتح» و«حما�س» ،و�إهمال دور الف�صائل الأخرى ،وبقية
ال�شعب وممثليه في مختلف تجمعات ال�شعب الفل�سطيني.
ج��رت محاولة لإنقاذ «اتفاق القاهرة» من خالل «�إعالن الدوحة» ،الذي ّ
ركز على نقطتين
�أو ثالث نقاط م��ن «اتفاق القاهرة» ،و�أهمل الأخرى ،وهم��ا نقطة الحكومة واالنتخابات
الرئا�سي��ة والت�شريعية ،ومع ذلك لم ينجح؛ لأن «حما�س غزة» اعتبرته تغييراً التفاق القاهرة،
وو�ضعت ا�ستدراكات على موافقة رئي�س الحركة خالد م�شعل حالت دون تطبيقه على الرغم
م��ن �إبداء مرون��ة مت�أخرة .من جهة �أخرى� ،أ�صر الرئي�س على �ضرورة �إجراء االنتخابات بعد
ثالثة �أ�شهر من ت�شكيل الحكومة ،ونظر �إلى ذلك ك�شرط تعجيزي� ،إلى �أن تغير الموقف بعد
�سق��وط حكم الإخوان الم�سلمي��ن وموافقة الرئي�س على �إجراء االنتخاب��ات بعد �ستة �أ�شهر.
و«حما���س» على الرغم من موافقتها على ذلك لفظي ًا ،ف�إنه��ا تماطل بالرد الر�سمي النهائي،
لأ�سباب غير وا�ضحة ومتغيرة� ،أبرزها� :أنها تريد �ضمانات بالأمن الوظيفي لع�شرات الآالف
من الموظفين؛ و�ضمان ا�ستمرار دورها كالعب ولي�س �إخراجها من الباب الذي دخلت منه
�إلى ال�سلطة (ب��اب �صناديق االقتراع)؛ و�أال ي�ستخدم �أي اتف��اق للم�صالحة كغطاء ال�ستمرار
المفاو�ضات وتمديدها ،وعلى �أ�سا�س �أن �أي اتفاق يمكن التو�صل �إليه �سينتق�ص من الحقوق
الفل�سطيني��ة؛ ولأن «حما�س» ال تريد م�صالحة ،وهي ف��ي و�ضع �صعب ،ال�سيما �أنها ال تزال
تراهن على عودة الإخوان لحكم م�صر� ،أو على عدم قدرة النظام الجديد في م�صر على توفير
اال�ستقرار؛ ما يفتح الطريق للتو�صل �إلى م�ساومة بين التيارين الديني والوطني.
�أم��ا «فتح» ،فه��ي تراهن �أو �أجزاء مهمة منه��ا على �أن «حما�س» �إما �ستنه��ار من تلقاء نف�سها
تحت وط���أة �أزمتها بعد خ�سرانها �سوريا وم�صر و�إي��ران� ،أو �ستخ�سر �أي انتخابات قادمة� ،أو
�ستقبل في النهاية م�صالحة ب�شروط «فتح» ،لأنها تمر ب�أزمة �شديدة بعد هبوط الإ�سالم ال�سيا�سي
ومعاداة م�صر لـ«حما�س»؛ ما �أدى �إلى �إحكام الح�صار عليها ب�صورة �أدت �إلى �إغالق الأنفاق،
و�صعوب��ة تحويل �أو تهريب الأم��وال ،ومنع �أع�ضاء وقيادات «حما�س» من التنقل ،والحد من
تنقل الأ�شخا�ص والب�ضائع في االتجاهين على معبر رفح �إلى �أدنى حد ممكن.
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كما �أن الرئي�س ال يرغب في �أي م�صالحة تظهر الجانب الفل�سطيني م�س�ؤو ًال عن ف�شل الجهود
الأميركي��ة للتو�صل �إل��ى اتفاق �سالم ،وبخا�ص��ة �أن �أي م�صالحة ال تتم عل��ى �أر�ضية االلتزام
ب�شروط اللجن��ة الرباعية ،ت�صور الم�صالحة مع «حما�س» على �أن الرئي�س اختار «الإرهاب»
بد ًال من ال�سالم!
ف��ي هذا ال�سياق ،ل��و �سلمنا جد ًال ب�أن «حما���س» وافقت على ال�صيغ��ة المطروحة بت�شكيل
الحكوم��ة و�إج��راء االنتخابات بعد �ست��ة �أ�شهر؛ يمكن �أن يحدث خ�لاف بعد ذلك مبا�شرة
عل��ى من ِّ
ي�شكل الحكومة ،وما هو برنامجه��ا ال�سيا�سي؟ حيث �سيقول الرئي�س �إن الحكومة
وفق ًا للقانون الأ�سا�سي حكومة الرئي�س ،وبرنامجها هو برنامجه ،وبخا�صة �أنه رئي�س لل�سلطة
ولمنظم��ة التحرير �صاحبة ال�صالحية بالتفاو�ض م��ع �إ�سرائيل� .أما «حما�س» ،فيمكن �أن ترد
ب���أن «اتفاق القاه��رة» توافقي ،و�أن الق�ضايا الأ�سا�سية تحل بالتواف��ق ،و�أن الأ�سا�س ال�سيا�سي
لالتف��اق ي�ستن��د �إلى «وثيقة الوف��اق» التي فو�ض��ت المنظمة بالتفاو�ض ،ولك��ن على �أ�س�س
و�ش��روط لم تلتزم بها القي��ادة الفل�سطينية عندما ا�ست�أنفت المفاو�ض��ات ،وال تت�ضمن التزام ًا
ب�شروط اللجنة الرباعية.
ف��ي �ض��وء ما تقدم ،نالحظ �أن الإمكاني��ة لتطبيق «اتفاق القاهرة» �ضعيف��ة لعدم القدرة على
تطبيق��ه من دون موافقة �أطراف �أخرى ،مثل �إ�سرائيل التي تملك حق الفيتو الذي يمكنها من
�إف�ش��ال تطبيقه ،فهي تحتل ال�ضفة مبا�شرة ،وتحتل قطاع غزة ب�صورة غير مبا�شرة ،من خالل
ح�ص��اره والعدوان الم�ستمر علي��ه ،وهي تف�صل جغرافي ًا بين ال�ضف��ة والقطاع  -وهي نقطة
بالغة الأهمية ال �أن�صح �أحداً بن�سيانها �أو التقليل من �أهميتها في منع الم�صالحة.
�إن «وثيق��ة الأ�س��رى» مهمة كخط��وة على طريق بل��ورة البرنامج ال�سيا�س��ي الم�شترك� ،إال
�أنه��ا بحاج��ة �إلى تطوير ،ال�سيما �أنها تركت نقاط ًا غام�ض��ة حمالة �أوجه ،و�أخرى من دون
تحدي��د موق��ف .كم��ا �أن ثماني �سنوات مرت من��ذ توقيع هذه الوثيق��ة �شهدت تطورات
كثي��رة؛ تفر�ض �إجراء تغييرات عليه��ا وتطويرها� ،أبرزها :كيفي��ة التعامل مع ف�شل الجهود
للتو�صل التفاق �سالم؛ وح�ص��ول الفل�سطينيين على االعتراف الدولي بالدولة «المراقبة»،
وم��ا يقت�ضي��ه ذلك من تغييرات ،وبخا�صة عل��ى االلتزامات المترتبة عل��ى «اتفاق �أو�سلو»
وبلورة مقاربات جديدة.

�أفكار ومبادرات �أخرى
1.1مبادرة تقوم على اعتبار �أن «الدولة المراقبة» تتطلب ت�شكيل حكومة الدولة الفل�سطينية،
بحي��ث تكون ه��ي اللجنة التنفيذية للمنظمة ذاتها بعد �إع��ادة ت�شكيلها وانتخابها عقب
دعوة المجل�س الوطني لالنعقاد ب�صورته الحالية.
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تتمث��ل نقطة �ضع��ف هذه المبادرة ب���أن ال �أحد تبناها علني�� ًا وال ر�سمياً ،و�أنه��ا تتجاهل �أن
المنظمة ال ت�شارك فيها «حما�س» والجهاد الإ�سالمي والمبادرة وغيرهم ،وال تمثل ال�شباب
والم��ر�أة ب�صورة تنا�س��ب حجمهم ودورهم ،وهي بحاجة �إلى تغيي��رات وتجديد و�إ�صالح
ديمقراطي �شامل.
2.2مب��ادرة تن��ادي بـت�شكيل مجل�س ت�أ�سي�س��ي ي�ضم �أع�ضاء لجنة تفعي��ل المنظمة التي ت�ضم
�أع�ض��اء اللجن��ة التنفيذي��ة ،والأمن��اء العامي��ن للف�صائ��ل ،ورئا�س��ة المجل�سي��ن الوطني
والمرك��زي� ،إ�ضاف��ة �إلى ث�لاث �شخ�صيات ،و�أع�ض��اء المجل�سين المرك��زي للمنظمة
والت�شريع��ي ،ويقوم هذا المجل�س بدور المجل���س الوطني �إلى حين �إجراء االنتخابات،
وتكون اللجنة التنفيذية المنتخبة هي حكومة الدولة الفل�سطينية.
ه��ذه مبادرة ج��ادة ومنطقية ،ولكن ل��م ي�ؤيدها �سوى حزب ال�شعب ،ول��م يعمل بما يكفي
لتبنيها والترويج لها ،وهي بحاجة �إلى تمثيل جدي من ال�شباب والمر�أة وال�شتات.
�3.3أف��كار تتعاي�ش مع االنق�س��ام وت�سعى �إلى �إدارت��ه وتح�سين �شروط الحي��اة :ت�ستند هذه
الأف��كار �إلى ا�ستحالة �إنهاء االنق�سام لأ�سباب فل�سطيني��ة وخارجية ،وبخا�صة �إ�سرائيلية،
وت��رى �أن �أف�ضل ما يمك��ن تحقيقه هو �إدارة االنق�سام وتح�سي��ن �شروط الحياة فيه ،من
خ�لال التن�سيق ف��ي الق�ضايا المعي�شية والحياتي��ة التي تتعلق بال�صح��ة والتعليم والإدارة
والخدم��ات واال�ستيراد والت�صدي��ر ،مثلما ح�صل بالن�سبة المتح��ان التوجيهي والحج،
ومثلم��ا ح�صل جزئي�� ًا فيما يتعلق بوقف الحم�لات الإعالمية والإف��راج عن المعتقلين
والحريات العامة والكهرباء والمحروقات  ...وغيرها.
ويطرح بع�ض �أن�صار هذه الأفكار تحقيق �أ�شكال من الفيدرالية �أو الكونفدرالية ما بين ال�ضفة
وغ��زة ،وبخا�صة في ظل «�إع��ادة االنت�شار» للقوات الإ�سرائيلية ف��ي قطاع غزة ،التي غيرت
�ش��كل االحتالل بما ي�سم��ح بحرية حركة في القطاع مختلفة عن الو�ض��ع في ال�ضفة الغربية
التي تخ�ضع الحتالل مبا�شر.
وم��ن �ضمن هذه الأفكار دع��وة �إ�سماعيل هنية �إلى م�شاركة ف�صائ��ل و�شخ�صيات �أخرى في
حكومة «حما�س» ،وهذا �إن تم ،يكر�س االنق�سام وال ي�ساعد على �إنهائه.
تقدر
تتمث��ل نقط��ة �ضعف هذه الأفكار في �أنه��ا تخ�ضع ب�صورة �شبه كلية للأم��ر الواقع ،وال ّ
�أهمي��ة الوح��دة ك�ضرورة ولي�ست مج��رد خيار ،حي��ث �إن القوا�سم الم�شترك��ة التي تجمع
الفل�سطينيي��ن �أكثر من تلك التي تفرقه��م� ،إ�ضافة �إلى �أنها ال تقدر �أهمية الإرادة الم�ستندة �إلى
ر�ؤية واقعية لتغيير الواقع.
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كما �أن هذه الأفكار تتجاهل �أن فل�سطين تمر بمرحلة تحرر وطني وتخ�ضع لالحتالل� ،إذ �إن
الحديث عن الفيدرالية والكونفدرالية نوع من الخيال الجامح القافز عن حقيقة �أن الفيدرالية
والكونفدرالي��ة من الأ�شكال الممكنة في حال وجود دولة� ،أو دول ذات �سيادة ،بينما عندنا
ال�سلطتان تحت االحتالل ،والأمن والدفاع والخارجية عملي ًا تحت �سيادة االحتالل ،بحيث
ال يبقى للفل�سطينيين �سوى �إدارة خدمية �ضمن حكم ذاتي.
�4.4أف��كار تجمع ما بين الم�سارات ال�سيا�سي��ة والمعي�شية :هذه الأفكار تنطلق من م�سارين:
فه��ي ال تهمل ق�ضايا المواطنين الحياتية وتنفي��ذ كل ما يتم االتفاق عليه من دون انتظار
االتفاق على كل �شيء؛ في الوقت نف�سه الذي تتوا�صل فيه الجهود لتوحيد النظام ال�سيا�سي
بمختل��ف مكوناته ،بحيث يجري ويتوا�صل الح��وار الوطني ويت�سع بم�شاركة مختلف
مكون��ات الحركة الفل�سطينية ،وبم�شاركة ممثلين عن التجمعات الفل�سطينية المختلفة،
وي�سته��دف �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظم��ة التحرير على �أ�س�س وطني��ة وديمقراطية ،وما
يقت�ضي��ه ذلك من ميث��اق وطني جديد وبرنام��ج و�إ�ستراتيجيات جدي��دة ،و�إعادة النظر
بطبيعة ال�سلطة و�شكلها ووظائفها والتزاماتها في �ضوء ف�شل �أو�سلو و�سقوط الرهان على
الت�سوية عن طريق التفاو�ض الثنائي برعاية �أميركية ،وبعد الح�صول على الدولة المراقبة؛
ما يقت�ضي مقاربة جديدة تتنا�سب مع الو�ضع الجديد.
5.5ت�شكي��ل هيئ��ة وطنية متوافق عليها لإدارة قطاع غزة لفت��رة م�ؤقتة :هناك فكرة لم تتبلور
نهائي�� ًا حتى الآن ،تقوم عل��ى اقتراح ت�شكيل هيئة ت�ضم �شخ�صي��ات م�ستقلة يتم التوافق
عليها لإدارة قطاع غزة لفترة انتقالية ،ت�ستند �إلى ما ي�أتي:
•وقوع الخ�صومة بين حكومة «حما�س» والحكم الجديد في م�صر والمر�شحة لال�ستمرار
لفت��رة قد تطول ،يقت�ضي الت�صرف بحكمة وم�س�ؤولية ،حت��ى ال يدفع �شعبنا في القطاع
ثمن ًا غالي ًا.
•واقع �أن انهيار حكم «حما�س» على الرغم من الم�أزق ال�شديد الذي تعي�شه لي�س مرجح ًا،
لأنها تملك من العوامل و�أ�سباب البقاء الفل�سطينية والعربية والإقليمية والدولية ما يجعل
انهياره��ا لي�س في متناول اليد .ويكفي �أن نذكر �أن تعميق االحتالل وتو�سيع اال�ستيطان
وتقطي��ع الأو�صال في ال�ضفة وم�أزق المفاو�ض��ات وال�سيناريوهات التي يطرحها ،تمد
«حما�س» بعوامل قوية لال�ستمرار.
•�إمكاني��ة تطبيق «اتفاق القاهرة» �أو «�إعالن الدوحة» �أو �أي اتفاق �آخر محدودة ،وحتى
�إذا �شكل��ت حكومة وفاق وطني �ضمن ه��ذه الظروف والمعطيات القائمة ،فلن ت�صمد
عل��ى الأرجح م��دة �أطول من تلك التي �صمدتها حكومة الوح��دة الوطنية التي �شكلت
في �شباط .2007
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•م��ن �ش�أن ت�شكيل هيئ��ة وطنية في غزة بد ًال من حكومة «حما���س»� ،أن يقدم ح ً
ال فوري ًا
ّ
يمك��ن «حما�س» من التخل�ص من �أعباء الحكومة الت��ي �أ�صبحت �أكثر من قدرتها ،بعد
ت�شديد الح�صار ،وفي ظل ا�شتداد الخ�صومة بينها وبين الحكم الم�صري.
•كم��ا يمك��ن توفير �ضمان��ات لـ«حما���س» ب�أن مغادرته��ا للحكومة ل��ن يم�س بحقوق
الموظفي��ن ،وال باالعت��راف بها كتنظيم فل�سطين��ي �أ�سا�سي ،ولن يم���س �أي�ض ًا با�ستمرار
الجه��ود لتحقي��ق ال�شراك��ة ال�سيا�سية في المنظم��ة وال�سلطة ،على �أن تلت��زم «حما�س»
بتمكين الهيئة من العمل وال�سيط��رة على �أجهزة الإدارة وال�شرطة في القطاع ،و�ضمان
ا�ستمرار االلتزام بالتهدئة.
•الهيئة الوطنية ت�ستطيع �إقامة عالقات طبيعية مع م�صر ،ومع الرئي�س «�أبو مازن» ،وال�سلطة
في ال�ضفة ،وهي �أقدر على �إجراء االت�صاالت ال�ضرورية التي تتعلق بالأمور المعي�شية مع
�سلط��ات االحتالل ،وهذا كله من �ش�أنه �أن يخفف كثيراً من الح�صار المفرو�ض و�صو ًال
�إل��ى �إنهائ��ه ،كما من �ش�أن ت�شكيل هذه الهيئة توفير �شروط �أف�ضل من �أجل تطبيق «اتفاق
القاهرة» والبحث في تطويره ،والتو�صل �إلى �إ�ستراتيجيات م�شتركة قادرة على مواجهة
التحديات والمخاطر التي تهدد الق�ضية الفل�سطينية بالت�صفية.

التو�صيات
•�إن المدخ��ل الطبيع��ي لإنهاء االنق�سام يقت�ضي التركيز على �إع��ادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة
التحرير بو�صفها الممثل ال�شرعي الوحيد لل�شعب الفل�سطيني ،وقدرة �إ�سرائيل والأطراف
الأخرى عل��ى الت�أثير عليها �أقل بكثير من قدرتها على الت�أثير على ال�سلطة المقيدة بقيود
�أو�سل��و المجحفة .والخطة الأولى على هذا الطريق ،يمكن �أن تكون تغيير لجنة تفعيل
وتطوير المنظمة ،بحي��ث ت�صبح �إطاراً قيادي ًا حقيقي ًا م�ؤقت ًا ،وما يقت�ضيه ذلك من تو�سيع
التمثيل فيه ،بحيث تكون هناك م�شاركة حقيقية للمر�أة وال�شباب وال�شتات.
•ال يمكن لف�صيل وحده مهما كان وزنه الحالي ودوره التاريخي �أن ينفرد بقيادة ال�شعب
الفل�سطين��ي والم�ؤ�س�س��ات الفل�سطيني��ة (المنظم��ة وال�سلط��ة) ،فال بديل ع��ن ال�شراكة
ال�سيا�سية الحقيقية ،وبخا�صة بعد:
•تعم��ق وتج��ذر التعددية الفكري��ة وال�سيا�سي��ة والحزبي��ة ،و�صعود الإ�س�لام ال�سيا�سي،
وح�ص��ول «حما�س» على �أغلبي��ة مقاعد المجل�س الت�شريعي بع��د قرارها الم�شاركة في
ال�سلطة من بوابة �صناديق االقتراع.
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•و�صول �إ�ستراتيجية المفاو�ضات الثنائية �إلى طريق م�سدود ،وتعليق �إ�ستراتيجية المقاومة
عملي ًا ،وح�صرها في الدفاع عن ال�سلطة القائمة في غزة.
•�إن �إنه��اء االنق�س��ام وا�ستعادة الوحدة الوطني��ة على �أ�س�س وطني��ة وديمقراطية و�شراكة
�سيا�سي��ة حقيقي��ة ال يمكن �أن يح��دث �إال في �سياق �إجراء مراجع��ة �شاملة وا�ستخال�ص
الدرو�س والعبر ،و�ضمن عملية �إع��ادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير والحركة الوطنية
والتمثيل ،وما يقت�ضيه ذلك من �إعادة تعريف الم�شروع الوطني و�إعادة �صياغة وتطوير
وثائ��ق الإجم��اع الوطني ف��ي �ضوء الخب��رة الم�ستف��ادة والحقائ��ق الم�ستجدة ،ومن
�أجل بل��ورة �إ�ستراتيجيات قادرة عل��ى تحقيق الأهداف الوطني��ة ومواجهة التحديات
والمخاط��ر التي ته��دد الق�ضية وال�شعب .فالوحدة تتحقق م��ن �أجل تحقيق الأهداف
الوطني��ة لل�شع��ب الفل�سطيني ب�أ�سره ،ولي�س من �أجل تحقي��ق الم�صالحة بين «حما�س»
و«فتح» وبقية الف�صائل.
•ال�شع��ب م�ص��در ال�شرعية وال�سلط��ات ،وتتج�سد ه��ذه ال�شرعية من خ�لال االحتكام
�إل��ى ال�شعب عب��ر �صناديق االقتراع كلم��ا كان ذلك ممكن ًا ،وفي �إط��ار يحفظ الوحدة
وال�شراك��ة .كما تُ�ستمد ال�شرعية �أي�ض ًا من الكفاح الوطني ال�ستعادة الحقوق من خالل
التواف��ق الوطني .فيجب �أال نن�سى �أننا نمر بمرحلة تحرر وطني ولي�ست مرحلة تحقيق
ال�سالم ،وت�شكيل الجبهة الوطنية في هذه المرحلة على �أ�س�س وطنية وواقعية �ضرورة ال
غنى عنها للحفاظ على الق�ضية الوطنية ،ومن �أجل التقدم على طريق تحقيقها.
الكفاح م��ن �أجل تلبية
•ال يمن��ع الن�ضال من �أج��ل تحقيق الأهداف والحق��وق الوطنية
َ
االحتياج��ات الحياتية وتح�سي��ن �شروط الحياة ،على �أ�سا�س الم�س��اواة وتكاف�ؤ الفر�ص
والعدال��ة االجتماعي��ة ،وبعيداً ع��ن التميي��ز والمح�سوبية والفئوي��ة والفردية والجهوية
والعائلي��ة والع�شائري��ة ،وفي ظل نظام يحق��ق العلنية والمكا�شف��ة والمحا�سبة ،ويكافح
الف�س��اد والتره��ل والهدر ،وي�شجع عل��ى العمل والإنتاج والإب��داع ،وينطبق هذا على
الكف��اح الوطني كما على العم��ل من �أجل تحقيق الم�صالح��ة الوطنية� ،شرط �أال يكون
تحقيق الممكن تحقيقه على ح�ساب الأهداف والحقوق والم�صالح العامة.
•�إن «الم�صالح��ة» تتحقق �إذا جاءت ج��زءاً من عملية الت�سوية الت��ي ت�سمى زوراً «عملية
ال�س�لام»� .أم��ا �إنه��اء االنق�س��ام وا�ستع��ادة الوحدة الوطني��ة فيتحقق عندم��ا ت�ستجيب
الأط��راف �أو الف�صائ��ل الرئي�سية لمتطلب��ات الم�صلحة الوطنية عل��ى ح�ساب م�صالحها
الفئوي��ة والف�صائلية� ،أي عندما تتوف��ر لديها الإرادة ال�سيا�سي��ة الكافية لتحقيق الوحدة،
الت��ي من دونه��ا ال يمكن انت�صار المفاو�ض��ات �أو المقاومة� ،أو عندم��ا يتحرك ال�شعب
الفل�سطيني لفر�ض �إرادته على المنق�سمين ،ولي�س هذا على ال�شعب الفل�سطيني ببعيد.
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•الدع��وة �إلى عقد م�ؤتمر وطني بم�شاركة الف�صائ��ل والفعاليات وقوى المجتمع المدني
وممثلين عن مختلف التجمعات الفل�سطينية؛ لمناق�شة واقع الق�ضية الفل�سطينية و�آفاقها،
وكيفي��ة مواجهة التحديات والمخاطر ،وتوفير �شروط وعوامل النهو�ض ،وفي مقدمتها
�إنج��از الوحدة الوطني��ة القادرة على توفير عوامل ال�صمود وتقلي��ل الأ�ضرار والخ�سائر
والتقدم على طريق االنت�صار.
•ال يمك��ن �إنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة م��ن دون قيام «حما�س» بتغليب كونها جزءاً
م��ن الحركة الوطنية على كونه��ا امتداداً لجماعة الإخ��وان الم�سلمين ،وبالتالي الكف
ع��ن ربط وجودها وم�ستقبلها ودورها بالمتغيرات العربية والإقليمية والدولية ،و�صعود
�أو هب��وط الإ�سالم ال�سيا�س��ي ،وتوفر القناعة لديها ب�أهمية ال�شراك��ة الحقيقية ،و�أن لي�س
بمقدورها وحدها وال بمقدور �أي ف�صيل قيادة ال�شعب الفل�سطيني وحده.
•دعوة حركة فتح �إلى الكف عن ربط الم�صالحة (الوحدة الوطنية) بتقدم وت�أخر ما ي�سمى
«عملي��ة ال�سالم» ،واالقتناع ب���أن الزمن الذي قادت فيه ال�شع��ب الفل�سطيني بمفردها،
وبم�شاركة من الف�صائل الأخرى ال تم�س جوهري ًا قيادتها ،قد ولى ولن يعود.
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التعقيبات
خالدة جرار:
�أعتقد �أن الورقة التي قدمها الأ�ستاذ هاني الم�صري تجيب عن �أ�سئلة جوهرية ،و�أتفق مع كثير
مما جاء في الورقة .وللأ�سف ،كمال قال الأخ عزام �إنه لم يكن هناك ورقة يقدمها� ،أو الأخ
�سامي �أبو زهري ،فقد ا�ستمعت فقط للمالحظات التي طرحها.
من المالحظ �أننا نعيد تكرار الأمور ذاتها ،دون االلتفات �إلى الجذر الأ�سا�سي لالنق�سام ،و�إذا
يجر التنبه له �سيعني �أن �أي معالجات لإنهاء االنق�سام �إذا بقيت في دائرة الأمور الإجرائية
ل��م ِ
ل��ن تنجح .و�سنختلف �أيهم��ا �أو ًال الحكومة �أم االنتخابات ،و�سنبق��ى في نقا�ش المو�ضوع
ذات��ه فقط من ناحية �إجرائية ،ال من ناحية الم�ضمون .وهناك �شرط �أ�سا�سي للم�صالحة يرتبط
بموا�صل��ة الن�ضال الوطني والتح��رري والديمقراطي ،و�إنهاء حالة الإحب��اط الم�ست�شرية في
�صف��وف ال�شعب الفل�سطيني؛ �سواء في الداخل �أو ال�شت��ات ،وكثير مما �سمعته ال يعالج هذا
المو�ضوع.
بالتال��ي ،ف�إن ف�شلنا ال يعني �أننا �سنظل فا�شلين ،الف�شل ف��ي ا�ستعادة جوهر الم�شروع الوطني
التح��رري كم�شروع تحرري مرتبط �أي�ض�� ًا بالم�شروع القومي دون انف�ص��ال عنه ،في �إطار
عملية ا�ستعادة النظام ال�سيا�سي الديمقراطي الفل�سطيني و�إ�صالحه على �أ�سا�س م�صلحة الوطن
والمواط��ن والثوابت الوطنية التي تحمل اليوم الكثير من الموا�صفات ،ما عدا ثباتها! وهناك
�أزم��ة ف��ي الم�شروع الوطني ال ت��زال م�ستمرة ،وبال�ضرورة �ست�ستمر ف��ي عك�س نف�سها على
مو�ض��وع الم�صالحة� .إذاً ،ف�إن الم�صالحة وال�سعي �إلى �إنهاء االنق�سام م�س�ؤولية الجميع ،وال
يوحد
مج��ال للحديث عن ه��ذا المو�ضوع دون �أن نتحدث عن الم�ضم��ون ال�سيا�سي الذي ّ
الجميع .نحن ل�سنا متفقين �سيا�سي ًا ،وهناك انق�سام �أو ًال .وبالتالي ،ف�إن المطلوب �إعادة الر�ؤيا
ب�شكل تكاملي .و�أي�ض ًا� ،شئنا �أم �أبينا ،ف�إن �أطراف االنق�سام الأ�سا�سية هي «فتح» و«حما�س»،
ربما هذا الخطاب ال يعجب الكثيرين ،لكنه الواقع .القوتان الكبيرتان هما اللتان تتحمالن
الم�س�ؤولية الأ�سا�سية عن االنق�سام ،وطبع ًا عدم وجود قوى تتمكن من ال�ضغط لإنهاء االنق�سام
تجر معالجتها
كم�صلحة وطنية �ضرورية ،لأننا حركة تحرر ،وبالتالي ف�إن هذه الم�س�ألة �إذا لم ِ
بم�س�ؤولي��ة و�إدراك ف�إن عواقبها �ستك��ون كارثية على ال�شعب الفل�سطين��ي وق�ضيته الوطنية.
هن��اك في االنق�سام م�صالح ن�ش�أت �أي�ض ًا ،وهذه الم�صال��ح لي�ست للطرف الذي ال يريد �إنهاء
االنق�س��ام� ،إنما هي م�صالح نخ�شى �أن تكون للأ�سف بنيوي��ة ،با�ستمرار حالة االنق�سام ،لأن
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هن��اك �صراع ًا �أ�سا�سي ًا عل��ى ال�سلطة ،فالتناف�س لي�س حول الم�ش��روع الوطني التحرري� ،إنما
التناف�س وال�صراع وم�أ�س�سة هذا االنق�سام تجري في �إطار هذا المو�ضوع.
ختام�� ًا� ،أرى غياب ًا للإرادة ال�سيا�سية لإنهاء االنق�سام ،وهن��اك م�صالح ن�ش�أت وتم�أ�س�ست في
طرفي االنق�سام ،وهناك عوامل �إقليمية ودولية تتحكم بالم�شروع الوطني التحرري جميعه،
يجر تفعيله��ا و�إعادة بنائه��ا ك�أ�سا�س للنظ��ام ال�سيا�سي
وهن��اك م�س�أل��ة (م.ت.ف)؛ ف���إذا لم ِ
الفل�سطيني المرتبط بم�شروع تحرري متكامل� ،سيظل ال�صراع م�ستمراً على ال�سلطة.

م�أمون �أبو �شهال:
عانى ال�شعب الفل�سطيني من مع�ضلة عدم القدرة على �إيجاد �صيغة تتواءم بين البرامج ال�سيا�سية
المتباينة لف�صائل العمل الوطني� ،سواء من حيث الأيديولوجية� ،أو وحدة الهدف� ،أو �أ�ساليب
وو�سائ��ل الو�صول �إلى الهدف .كلن��ا وطنيون ،وجميعنا ن�سته��دف الم�صالح العليا للوطن
وال�شعب ،لكن التباين في خرائط المواقف الدولية والإقليمية والمحلية ،والأو�ضاع ال�سائدة
في العالم العربي ،والح�صار االقت�صادي ،و�صعوبة تحقيق الهدف في المدى القريب ،و�شرا�سة
الخ�ص��م ،وتجاهل المجتمع الدولي ،وتغول الم�شروع ال�صهيوني ،و�ضعف المحيط العربي
والإ�سالمي ،وحالة العج��ز واال�ست�سالم �أمام تدخل الأجنب��ي ،وانكفائها لمعالجة م�شاكلها
الخا�ص��ة والحياة في غياب الديمقراطية ،كل هذه الأمور وغيرها� ،أ�سهمت في الو�صول �إلى
ما نحن عليه ،وفي عبارات مقت�ضبة �س�أطرح الأفكار الآتية:
•�إن االنق�س��ام مرحلة م�ؤقتة في تاريخ �شعبنا ،وعلينا اختزالها ب�أقل فترة زمنية ممكنة ،لأن
ا�ستمراره��ا دون �شك ،هو م�صلحة �إ�ستراتيجية وتكتيكية للعدو ،وهي حالة غير وطنية،
ت�ؤثر بعمق على �أهدافنا الوطنية.
•كنا قبل تموز  2007من الناحية ال�شكلية كيان ًا �سيا�سي ًا واحداً ،ولم تتحقق �أغلب �أهدافنا
الوطني��ة ،بالتال��ي ،ال داعي لأن نعتب��ر االنق�سام �سبب�� ًا لكل ف�شل نواجه��ه �أو واجهناه،
حتمي وقادم ،ويجب �أن يكون همنا تح�صين الم�صالحة بحكم �سيا�سي
أمر
فالم�صالحة � ٌ
ّ
ر�شيد ،ولنعالج �أمرا�ضنا المختلفة بجدية عالية ،و�إ�صرار وت�صميم ي�شارك فيه الجميع من
المواطن �إلى الم�ؤ�س�سات الت�شريعية والنقابية ذات ال�صلة.
•�إن االنق�س��ام بين ال�ضف��ة وغزة هو حالة �شكلي��ة وال تعدو كونها خالف�� ًا بين التنظيمين
الرئي�سي��ن ،فهناك «فتح» و«حما�س» في غزة ،وكذلك ف��ي ال�ضفة ،وعليه ،ف�إنه انق�سام
بين البنى ال�سيا�سية ،ولم يحدث انق�سام حقيقي بين �أبناء ال�شعب الواحد.
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•نتطل��ع بثقة نح��و الم�ستقبل ،فالع��دو ال�صهيوني يبدو منت�ص��راً ،ويتمتع حالي�� ًا بالرخاء
االقت�ص��ادي والأمن��ي ،و�سيواج��ه �أيام ًا �صعبة في ق��ادم الأيام .وعلينا �أن نث��ق ب�أنف�سنا،
و�أن نعم��ل بجدية لبناء حي��اة �سيا�سية واقت�صادية تجمع بين طاق��ات �شعبنا داخل الوطن
وخارج��ه ،وهي �ضخمة ومتميزة ،وتحتاج �إلى العق��ل الواثق المنظم ال�ستكمال البناء،
حتى في ظل ظروف االحتالل والح�صار وال�ضغط المحيط بنا .وما يملكه �أبناء فل�سطين
خ��ارج الوطن في البنوك العالمية يتجاوز  70مليار دوالر .ت�صوروا �أن يعود هذا المال
�إلى الوطن!
•�أما عن تفا�صيل �إنهاء االنق�سام ،ف�أمامنا العديد من المراحل ،ونحن على م�شارف مرحلة
اللقاء الأول��ى ،وهي مرحلة �صعبة ،لأنها تواجه العقد والم�شاكل النف�سية وانعدام الثقة،
لكنه��ا قادمة وحتمي��ة ونحتاجها ب�شدة ،ويجب ا�سترداد الوح��دة الديمقراطية بو�سائل
ديمقراطي��ة ،وبناء على ات�صاالت بين القادة ال�سيا�سيي��ن� ،أقول �إننا على بعد خطوة فقط
من �إنهاء هذا االنق�سام البغي�ض.
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7
الجلسة السابعة
إطالق سراح األسرى حق وليس
قضية تفاوضية

رئي�س اجلل�سة �سعد عبد الهادي
امل���ت���ح���دث���ون مروان الربغوثي� ،سحر فرن�سي�س ،نا�صر الري�س
ت�����ع�����ق�����ي�����ب عطية الب�سيوين ،و�صفي كبها ،قدورة فار�س ،خ�ضر عدنان
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قضية األسرى في إطار إستراتيجية
وطنية شاملة
مروان البرغوثي

(((2

بداي��ة �أ�شكر لكم اهتمامك��م وعقدكم لهذا الم�ؤتم��ر الذي يتناول جملة م��ن ق�ضايا الوطن
وال�شعب والق�ضية الفل�سطينية ،بما فيها ق�ضية الأ�سرى في �سجون االحتالل.
وا�سمح��وا لي في ه��ذه المنا�سبة �أن �أتوجه م��ن خاللكم بالتحية والتقدي��ر واالعتزاز ل�شعبنا
العظي��م في كل مكان ،ولأبناء �أمتن��ا العربية والإ�سالمية ،ولكل الأحرار والأ�صدقاء في العالم
لفل�سطي��ن .كما �أود �أن �أ�سجل �شكري البالغ لكل الم�ؤ�س�س��ات والأطر والهيئات والمراكز
والأ�شخا�ص العاملين في ق�ضية الأ�سرى.
�إن ن�ض��ال ال�شعوب وكفاحها ومقاومته��ا لال�ستعمار بكل �أ�شكاله و�ألوانه ،هو قانون وقاعدة
ناظم��ة لحركة ال�شعوب في كل مكان وزمان ،و�إن �إح��دى �أبرز و�سائل و�أ�ساليب اال�ستعمار
لمواجه��ة المقاوم��ة هو االعتقال والأ�س��ر والتعذيب؛ بهدف ا�ستن��زاف ال�شعب ومقاومته،
وتعطي��ل قدرات��ه الب�شرية ،و�إحب��اط عمليات المقاوم��ة ون�شاطاتها ،وبه��دف بث حالة من
الرعب والخوف و�إحكام ال�سيطرة على ال�شعب ،وبث روح الإحباط والي�أ�س.
27

كلم��ة الأ�سير مروان البرغوث��ي القابع في زنزانة رقم ( )28في �سجن «هداريم» ،وجهها للم�ؤتمر في تاريخ  4ني�سان
 ،2014و�ألقتها نيابة عنه زوجته المحامية فدوى البرغوثي.
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وم��ن جانبها ،حر�ص��ت دوم ًا ح��ركات التحرر والمقاومة ف��ي العالم عل��ى مواجهة الأ�سر
واالعتق��ال بمزي��د من التح�صي��ن الأمني ،وتطوير الخب��رات والمهارات ،وابت��داع و�سائل
جدي��دة للتحايل على الع��دو وخداعه ،وحر�صت كذلك على �أ�س��ر واختطاف جنود العدو
بهدف تحرير الأ�سرى.
يمكن القول �إن الحالة الفل�سطينية كانت واحدة من �أبرز تجارب ال�شعوب في الأ�سر واالعتقال،
�إن لم تكن الأبرز والأو�سع والأق�سى على الإطالق ،حيث تعددت �أ�شكال الأ�سر وتفننت �سلطة
اال�ستعمار ال�صهيوني في ذلك ،فمن اعتقال احترازي� ،إلى �إداري� ،إلى توقيف� ،إلى محاكمات
ع�سكرية ومدنية� ،إلى ال�سجن الم�ؤبد والأحكام العالية ،وي�ضاف �إلى ذلك مرور الغالبية العظمى
من الأ�سرى في زنازين التحقيق ،حيث التعذيب والتنكيل الج�سدي والنف�سي والإذالل والحط
من الكرامة الإن�سانية� ،إلى انتزاع االعترافات بالقوة والإكراه والتزوير والتلفيق� ،إلى المحاكم
والحد الأدنى من �شروط المحاكمات العادلة.
الفاقدة ال�شرعي َة
َّ
وللتذكي��ر ،فقد اعتقل من��ذ بداية االنتفا�ضة الثاني��ة حتى الآن �أكثر من مائ��ة �ألف فل�سطيني،
غالبيتهم ال�ساحقة من ال�ضفة ،بما في ذلك القد�س المحتلة.
انطالق�� ًا م��ن تجربة وخبرة االعتق��ال والأ�سر التي تقترب من ن�صف ق��رن منذ العام ،1967
وم��ن تجربة االعتقال منذ االنتفا�ضة الثانية ودرو�سها وعبرها ،و�إ�سهام ًا في بلورة �إ�ستراتيجية
وطنية لحرية الأ�سرى ،باعتبار ذلك جزءاً من �إ�ستراتيجية وطنية �شاملة لإنجاز الحرية والعودة
واال�ستقالل؛ ف�إني �أ�ؤكد على النقاط الآتية:

�أوالً .تحرير الأ�سرى
طالم��ا بقي االحتالل ،وطالما ا�ستمر رف�ض �شعبن��ا ومقاومته له ،ف�إن الأ�سر واالعتقال �سيظل
م�ستمراً وقائم ًا ،و�إن تحرير الأر�ض والإن�سان يعني تحرير الأ�سرى كذلك ،والأ�سئلة هي:
•هل قامت الحركة الوطنية الفل�سطينية بمختلف ف�صائلها وقياداتها بواجبها الوطني والتنظيمي
تجاه �أع�ضائها الذين يقبعون في الأ�سر ،علم ًا �أن �إطالق �سراح الأ�سرى ي�أتي نتيجة �إما تبادل،
و�إما عملية �سيا�سية ،ويتطلب �ضغط ًا وطني ًا ودولي ًا م�ستمراً على قوة االحتالل؟
•هل بذلت الحد الأدنى من الجهد لتحريرهم خالل م�سيرة الحركة الوطنية منذ ن�صف قرن؟
•ه��ل �أدركت �أن تحرير الأ�سرى لي�س واجب ًا وطني ًا و�إن�ساني�� ًا و�سيا�سي ًا و�أخالقي ًا فقط ،بل
�أي�ض�� ًا �ضرورة حيوية وجوهري��ة ال�ستمرار مقاومة االحت�لال ،ولتعزيز روح المقاومة،
و�شحن همم المنا�ضلين والمقاتلين ،ورفع معنويات ال�شعب ب�أكمله؟
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�إن الف�صائ��ل الفل�سطينية خالل ثالثة عقود م�ضت ،نجحت في عملية تبادل واحدة ،تلك التي
تمت م�ؤخراً ،والفترات التي �أم�ضاها البع�ض وما زال يق�ضيها الأ�سرى الفل�سطينيون في �سجون
االحتالل ه��ي الأطول زمن ًا والأكثر عدداً في تاريخ حركات التح��رر وال�شعوب الم�ستعمرة،
وذل��ك ي�ش��كل تق�صيراً من قب��ل الف�صائ��ل الفل�سطينية وعدم وف��اء للعقد الن�ضال��ي بينها وبين
منا�ضليه��ا .ومن هنا يتوجب الت�أكيد على �أهمية اعتبار تحرير الأ�سرى �أولوية وطنية ،وهي في
جوه��ر م�سيرة المقاومة لالحتالل و�صميمها؛ الأمر الذي يترتب على الف�صائل بناء خطتها بما
يحقق هذا الهدف وتعزيز ثقافة تحرير الأ�سرى كجزء من عقيدة وطنية لمقاومة االحتالل.

ثانياً .العملية ال�سلمية والتفاو�ضية والإفراج عن الأ�سرى
من المعروف �أن كافة حركات التحرر التي دخلت في مفاو�ضات مع الم�ستعمرين ا�شترطت
الإف��راج ال�شامل عن الأ�س��رى ،ونجح بع�ضها في تحقيق ذلك ع�شي��ة �إطالق المفاو�ضات،
والبع���ض الآخ��ر نجح ف��ي ذلك وفق ج��دول زمني مح��دود ،ولكن لم يح��دث �أن جرت
مفاو�ضات بين حركة تحرر وطني و�أهملت وتجاهلت ق�ضية تحرير الأ�سرى كما ح�صل في
الحالة الفل�سطينية ،ووقّعت منظمة التحرير «اتفاق �أو�سلو» ( )1دون ا�شتراط الإفراج عن �أي
�أ�سير ،ودون �شمولية ن�ص �أو حتى �إ�شارة �صغيرة �أو عابرة �أو حرف ًا حول الأ�سرى.
وعندما جرت المفاو�ضات الحق ًا ،وتم توقيع «اتفاق �أو�سلو» ( ،)2ف�إن الإفراج عن الأ�سرى
ل��م ي�شمل الذين تتهمه��م �إ�سرائيل بقتل �أف��راد االحتالل ،وبقي ه���ؤالء الذين و�صل عددهم
بالمئات بما يزيد على  34عام ًا في �سجون االحتالل ،وكان وما زال ه�ؤالء وعموم الأ�سرى
�ضحية لقيادة لم تلتزم بميثاق الن�ضال الذي يحتم على القيادة الإح�سا�س بالم�س�ؤولية الوطنية
والأخالقية والن�ضالية والإن�سانية ،والت�صرف تبع ًا لذلك تجاه منا�ضليها الذين نفذوا تعليمات
هذه القيادة وخطط ف�صائلهم.
اليوم يوجد خم�سة �آالف �أ�سير في �سجون االحتالل ،فيهم �أكثر من �ألفي �أ�سير محكومون �أكثر
م��ن ع�شر �سنوات ،من بينهم � 500أ�سير محكومون بالم�ؤبد مدى الحياة ،كما �أن هناك �أكثر
م��ن �ألف �أ�سير ق�ضوا �أكثر من ع�شر �سنوات فما ف��وق ،وهذا الرقم ،عدداً وحكم ًا و�سنوات،
هو الأكبر منذ بداية االحتالل العام  1967تقريب ًا.
و�أم��ام هذه التجربة المريرة التي دفع ثمنها وم��ا زال �آالف المنا�ضلين والأهالي والعائالت،
وبعد مرور �أكثر من  23عام ًا على �إطالق المفاو�ضات «في م�ؤتمر مدريد»؛ ما الذي يتوجب
على القيادة الفل�سطينية الر�سمية �أن تعمل ،وبخا�صة �أن العمل المقاوم لالحتالل واال�ستيطان
يتراج��ع ،و�إ�سرائي��ل ف��ي حالة تهدئ��ة مفتوحة من��ذ �سنوات ،ف��ي وقت ينعم في��ه االحتالل
واال�ستيطان و�إ�سرائيل ب�أمن لم ي�شعروا به منذ العام 1967؛ لذا ،ف�إن المطلوب:
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1.1الإ�ص��رار على وقف االعتقاالت ب�صورة كاملة ،وبخا�صة في ظل التزام الف�صائل بتهدئة
مفتوح��ة منذ �سنوات طويلة ومجانية ،وفي ظل تن�سيق �أمني �شامل وفّر لالحتالل �أمن ًا لم
يحلم به ولم ي�ستطع �إنجازه بكل ما �أوتي من قوة ع�سكرية.
2.2ا�شت��راط الإف��راج ال�شامل ع��ن الأ�سرى في ج��دول زمني محدد ومل��زم لالنخراط في
�أي عملي��ة تفاو�ضي��ة ،وذلك بغ�ض النظر عن موقفنا من ه��ذه المفاو�ضات لجهة �صحة
�إجرائها �أو ال�شروط التي يجب �أن تنعقد وفقها.
3.3الإ�صرار على الإفراج عن النواب الأ�سرى ،واحترام ح�صانتهم� ،شرط ًا مقدم ًا لإجراء �أي
مفاو�ض��ات .ومن الم�ؤ�سف هذا ال�صمت على اعتقال النواب ،علم ًا �أن ه�ؤالء يمثلون،
لي�س ب�أ�شخا�صهم ،و�إنما ب�شرعيتهم� ،إرادة ال�شعب وكرامته.

ثالثاً .الأ�سرى واالعتقال
�إن تجربة عقود من الزمن من الأ�سر واالعتقال لمئات الآالف ،بمقدار ما ت�ؤكد على وح�شية
االحتالل وعلى �إ�صرار �شعبنا على مقاومته وتحديه ،ف�إنها ت�ؤكد �أي�ض ًا على غياب الحد الأدنى
م��ن ثقافة العم��ل ال�سري وثقافة التح�صي��ن الأمني ،فالف�صائ��ل ال تقدم لأع�ضائه��ا ،بما فيها
والمقاوم��ة ،تثقيف ًا �أمني ًا متخ�ص�ص ًا ،ولو بالح��د الأدنى .وهنالك غياب
�أجنحته��ا الع�سكرية
ِ
تام لتراكم الخبرات والتجارب وا�ستخال�ص الدرو�س والعبر وترجمتها لإطار نظري مكتوب
ومفاهيم وبرامج ،واال�ستفادة منها وتوظيفها في حماية الخاليا والمجموعات المقاتلة.
ويت�ض��ح حتى اللحظة� ،أن هذه المجموعات تعتقل الرتكابه��ا الأخطاء نف�سها ،التي وقعت
فيه��ا المجموعات طوال عقود ما�ضي��ة ،وهذا يعك�س مدى غياب الثقاف��ة الأمنية للمقاومة
والمقاتلي��ن ،وربم��ا يع��ود ذلك لأن غالبي��ة الف�صائل تخل��ت عن مفاهيم وهي��اكل وعقيدة
المقاوم��ة ،وتحولت �إلى ف�صائل ذات بنية حزبية و�سيا�سي��ة في الجوهر ،وكذلك لأن القادة
والك��وادر من ذوي الخبرة� ،إما ا�ست�شهدوا خالل الم�سي��رة و�إما اعتقلوا لفترات طويلة و�إما
تخل��وا ع��ن القيام ب�أي مهمة لها �صلة بمقاومة االحتالل؛ تجنب�� ًا لدفع �أي ثمن .والنتيجة �أن
الآالف ممن اغتالته��م �سلطات االحتالل� ،أو اعتقلوا لفترات طويلة ،كانوا وما زالوا �ضحية
غياب الوعي �أو الثقافة �أو البنية �أو الح�صن الأمني.
وف��ي هذا الإطار ي�أتي� ،أي�ض ًا ،مو�ض��وع الأ�سرى والتحقيق ،فكما تغيب ثقافة الأمن والوعي
الأمني للمنا�ضلين وف�صائلهم ،ما ي�ؤدي �إلى تمكين االحتالل و�أجهزته من مالحقتهم و�أ�سرهم
وقتله��م ،ف�إن ه��ذه الثقافة ،حت��ى بالحد الأدنى ،تغي��ب في زنازين التحقي��ق ،حيث يواجه
ال�شب��اب الفل�سطين��ي (مائة �ألف في العق��د الأخير) �ضباط مخابرات ينتم��ون لجهاز كامل،
يمتلك ق��درات و�إمكانيات ع�سكرية و�أمني��ة وكادراً ب�شري ًا مدرب�� ًا ،و�إمكانيات �إلكترونية،
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وم�ساع��دة كامل��ة من باقي م�ؤ�س�سات دول��ة االحتالل و�أجهزتها ،وجه��ات ت�ستفيد من كل
معلومة جديدة ،يدر�سها ويعيد تعميمها في دائرة م�ستمرة ومتوا�صلة.
هذه الطواقم والأجه��زة والدولة تواجه مجتمعة في زنزانة التحقيق مواطن ًا فل�سطيني ًا بمفرده
ينتم��ي لمجموعة �أفراد مح��دودة ،ويفتقد للخب��رة والتجربة والوعي الأمن��ي ،ويقع ه�ؤالء
فري�س��ة �إرهاب �أجهزة المحتل في التحقيق ،حيث يتعر�ضون لكل �أنواع الإرهاب الج�سدي
والنف�س��ي والخداع والأكاذيب وال�ش��رور والتحايل ،في جو معزول ع��ن العالم في مملكة
المجه��ول ،وتنتزع منهم اعترافات تحت التهدي��د والإرهاب والتظليل والخوف ،حيث ال
يعلم ه�ؤالء المنا�ضلون �أن هذه االعترافات تتحول �إلى �سنوات طويلة �سيق�ضونها من �أعمارهم
في �سجون االحتالل� ،إذ تح�سب كل كلمة وكل فكرة �أو حتى ُحلم َحلم به الأ�سير �إلى وثيقة
�إدانة لدى جهاز المخابرات و َمحاكمه.
ويت�ض��ح �أن الغالبي��ة ال�ساحقة م��ن المنا�ضلين لم تكن لديهم �أي فكرة ع��ن التحقيق مهما كانت
ب�سيطة ،وعندم��ا تعتقد �أجهزة المخابرات �أن الأ�سير ربما �أخفى بع�ض المعلومات �أو ا�ستع�صى،
تر�سل��ه� ،إلى ما يعرف منذ عقود طويلة� ،إلى �أق�سام �أو غ��رف العار (الع�صافير)� ،أي الجوا�سي�س،
حيث يت�صور المعتقل �أنه بين رفاقه ،ويقدم معلومات كاملة تعيده فوراً للتحقيق .ولذلك ،يتوجب
ن�ش��ر الوعي الأمني والثقافة الأمني��ة ،وبخا�صة في �صفوف الفئة المر�شحة للن�ضال والتركيز على
طلبة المدار�س وطلبة الجامعات والأندية والمراكز ال�شبابية ومنظمات ال�شبيبة الخا�صة بالف�صائل
وو�سائل الإع�لام؛ لحماية ال�شب��اب الفل�سطيني والمجتمع من حالة اال�ستن��زاف الم�ستمرة منذ
ال كام ً
عقود طويلة دون معالجة من �أحد لتقليل الأ�ضرار على الأقل .بل �إن هنالك تجاه ً
ال لهذه
الم�أ�ساة ،ومن الم�ؤ�سف �أن ال�سلطة الوطنية و�أجهزتها وم�ؤ�س�ساتها وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني
والأهل��ي ،والف�صائل ،والم�ؤ�س�سات الر�سمية وال�شعبية ذات العالقة بالأ�سرى ،وجموع الأ�سرى
المحررين ،لم يفعلوا �شيئ ًا حقيقي ًا لمعالجة هذه الق�ضية ب�شكل م�س�ؤول وعميق وجذري.

رابعاً :الأ�سرى والمحاكم الإ�سرائيلية
�إن جهاز الق�ضاء الإ�سرائيلي هو جزء ال يتجز�أ من دولة االحتالل ومنظومة المحاكم الع�سكرية،
الت��ي هي �أحد �أعمدة االحتالل وح�صونه الرئي�سي��ة وغطا�ؤه القانوني والق�ضائي ،وقد �أ�صدرت
ه��ذه المحاكم مئ��ات �آالف الأحكام بح��ق المنا�ضلي��ن الفل�سطينيين والع��رب .وتفتقد هذه
المحاكم للح��د الأدنى من �أ�صول المحاكم و�شروط المحاكم��ة العادلة وقواعدها ،وهي تنفذ
�إرادة دولة االحتالل وخططها وقوانينها وت�شريعاتها ،وت�ستند �إلى �أوامر ع�سكرية عن�صرية فا�شية،
وتعتم��د على �إفادات و�شهادات رجال المخابرات ،وتعرف �أنها منتزعة بالقوة وتحت التهديد
والتعذيب الج�سدي والنف�سي ،ومليئة بالت�ضليل والتزوير ،كما �أنها تفتقد لأ�صول المرافعات.
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وح�س��ب التقاري��ر الإ�سرائيلية ال�صادرة ع��ن �أكثر من جهة ،ف�إن البراءة ف��ي هذه المحاكم لم
ت�صل في �أي وقت منذ احتالل  1967حتى الآن �إلى واحد بالمائة ،والأخطر �أنها تقدم غطا ًء
قانوني�� ًا لجرائم االحت�لال وانتهاكاته التفاقيات جنيف والمواثي��ق الدولية ،وهذه المحاكم
�ساح��ة لعقد �صفق��ات رخي�صة ،تعقدها النياب��ة الع�سكرية وبع�ض المحامي��ن المتواطئين مع
االحت�لال و�أجهزت��ه اال�ستخباراتية .والغريب ،وما يدعو لال�ستهج��ان واال�ستنكار� ،أن هذا
الأمر لم يراجعه �أو يدر�سه الفل�سطيني��ون وم�ؤ�س�ساتهم ال�سيا�سية والقانونية والوطنية لي�أخذوا
في��ه قراراً وطني ًا �إ�ستراتيجي ًا ،وهذا �أح��د م�ؤ�شرات حالة الفراغ التي نعي�شها ،ودليل �آخر على
عجز هذه الم�ؤ�س�سات عن اتخاذ قرارات �ضرورية وم�صيرية في هذا ال�صدد.
والمطلوب لمعالجة هذا الأمر ،اتخاذ قرار وطني على م�ستوى القيادة ال�سيا�سية لكافة الف�صائل
والحكومة والم�ؤ�س�س��ات ذات العالقة بمقاطعة �شاملة ودائمة ونهائي��ة للمحاكم الإ�سرائيلية
المدني��ة والع�سكرية ،بما يتعلق بالأ�سرى على الأقل ،وحظ��ر التعامل معها �أو المثول �أمامها،
و�إل��زام المحامين بهذا القرار الوطني الذي يتوافق بقرار م��ن الحركة الأ�سيرة ،حيث يتم منع
وحظر مثول الأ�سرى �أو تقديم مرافعات في المحاكم ،وعلى �أن يتم تطبيق عقوبات على كل
مخال��ف ،بم��ا في ذلك عدم �صرف مخ�ص�ص��ات مالية له� ،أو �أي حق��وق ،ومن جهة �أخرى
القيام بحملة �سيا�سية و�إعالمية وقانونية لإ�سناد هذا القرار الوطني محلي ًا ودولي ًا.

خام�ساً .الخطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني والأ�سرى
بعد ،المكان المنا�سب في الخطاب الفل�سطيني ال�سيا�سي والإعالمي
ق�ضية الأ�سرى لم تحتلُ ،
بما ت�ستحق ،باعتبارها جزءاً من كفاح ال�شعب الفل�سطيني ومقاومته ون�ضاله العادل في �سبيل
الحرية والعودة واال�ستقالل ،حيث يجب تناولها في كل محفل وطني ودولي من م�ستويات
القي��ادة الفل�سطيني��ة كافة ،ومع الوفود كافة ،وفي الم�ؤتم��رات واللقاءات كافة .هناك تطور
ملح��وظ في االتج��اه ال�صحيح ،ولكن يج��ب �أن يتحول هذا التطور �إل��ى �إ�ستراتيجية وطنية
للتعامل مع ق�ضية الأ�سرى كق�صية مركزية ومحورية.
لق��د حان الوقت التّخاذ قرار في اللجن��ة التنفيذية لـمنظمة التحرير ،وعلى م�ستوى الف�صائل
والم�ؤ�س�س��ات ذات العالق��ة بالأ�سرى با�ستخ��دام خطاب �سيا�سي وقانون��ي يطالب بمعاملة
الأ�سرى ،وهم �إما �أ�سرى حرب ،و�إما مدنيون معتقلون من قبل قوة االحتالل ،كمنا�ضلين من
�أج��ل الحرية ،ولهم كيانهم ال�سيا�س��ي وممثلهم المعترف به دولي ًا ،ومخاطبة العالم على هذا
الأ�سا�س ،بم��ا في ذلك التوجه �إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ،و�أي�ض ًا �أن يكون جزءاً من
الموقف الفل�سطيني ال�سيا�سي والتفاو�ضي.
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األسرى السياسيون الفلسطينيون
تحت االحتالل اإلسرائيلي
أين هم في إستراتيجيات المقاومة الوطنية؟
�سحر فرن�سي�س
م�ؤ�س�سة ال�ضمير لرعاية الأ�سير وحقوق الإن�سان

مقدمة
ن�ستعر���ض في هذه الورقة المخت�صرة تناول ال�سلطة الفل�سطيني��ة لق�ضية الأ�سرى ال�سيا�سيين،
وكي��ف �أخفقت في طرح �إط�لاق �سراح الأ�سرى كافة دون قيد �أو �ش��رط ،كخطوة ا�ستباقية
لأي مفاو�ضات ،ما �أتاح للطرف الإ�سرائيلي فر�صة ا�ستغالل ق�ضية الأ�سرى للم�ساومة وفر�ض
ال�ضغوط��ات والتنازالت على الجانب الفل�سطيني .وهذا ل��م يحدث فقط مع المفاو�ضات
الأخيرة التي بد�أت في العام  ،2013ولكن هذا الإخفاق بد�أ منذ اتفاق �أو�سلو وال يزال.
غياب الإ�ستراتيجية الوطنية الموحدة للمقاومة ومواجهة �سيا�سات االحتالل� ،أثرت وب�شكل
وا�ضح على ق�ضية الأ�سرى ب�أبعادها كافة ،القانونية ،والإن�سانية ،وال�سيا�سية .وتقع الم�س�ؤولية
الأ�سا�سية عل��ى عاتق ال�سلطة الفل�سطينية ،ولكن نعتقد �أن منظم��ة التحرير والقوى ال�سيا�سية
الفل�سطيني��ة ،تتحم��ل قدراً كبي��راً من الم�س�ؤولية �أي�ض�� ًا في هذا ال�ش���أن .فال�س�ؤال المركزي
ال��ذي يج��ب �أن يطرح :هل كان يجب ،من��ذ البدء ،التعاطي مع محاك��م االحتالل وتقديم
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الدع��م القانوني للأ�سرى �أمام جهاز الق�ضاء الع�سك��ري والمدني الإ�سرائيلي ،دون الخو�ض
ف��ي ال�س���ؤال الجوهري حول �صالحي��ات االحتالل ب�إن�شاء هذه المحاك��م؟ وما هي حدود
�صالحياته بناء على القانون الدولي الإن�ساني؟ هل يجب علينا اليوم �أن نقاطع هذه المحاكم؟
وم��ا هي الإ�ستراتيجي��ة البديلة التي يج��ب �أن نتبعها؟ هذا ما �سنح��اول الإجابة عنه في هذه
الورقة المقت�ضبة.

واقع الحركة الأ�سيرة
مبا�ش��رة مع بدء االحتالل الإ�سرائيل��ي ،قامت �سلطاته با�ستخدام �سيا�س��ة االعتقاالت ب�شكل
ممنه��ج ووا�س��ع النطاق؛ للت�أثير عل��ى الحياة ال�سيا�سي��ة والمدنية الفل�سطيني��ة ،بقمع � ٍّأي من
مظاهر المقاومة لالحتالل ،وبا�ستهداف �شرائح المجتمع الفل�سطيني كافة ،وبا�ستخدام �أب�شع
�أ�ساليب التعذيب والمعاملة القا�سية والحاطة بالكرامة.
بدواع �أمنية كما تدعي �سلطات
�سيا�سة االعتقاالت الت��ي طالت �آالف الفل�سطينيين ،لم تكن
ٍ
االحت�لال ،بل م��ا هي �س��وى �أداة مكملة لم��ا تمار�سه ق��وات االحتالل من��ذ العام 1948
بح��ق ال�شعب الفل�سطين��ي من تهجير ق�س��ري ،وتطهير عرقي ومكاني ،خدم��ة لم�شروعها
اال�ستعماري الإحاللي .هذه ال�سيا�سة تن�سجم مع �سيا�ساتها الأخرى من قتل ،و�سلب للأر�ض
والم�صادر الطبيعية ،واال�ستيطان ،وهدم المنازل ،واقتالع الأ�شجار ،وتدمير الممتلكات ...
وغيرها الكثير.
من��ذ الع��ام  ،1967اعتقلت قوات االحتالل ما يقارب � 750ألف فل�سطيني ،وهو ما ي�شكل
 %20م��ن مجموع �س��كان الأر�ض المحتل��ة ،و %40من الذك��ور الفل�سطينيين .وتعتقل
�سنوي�� ًا ما بي��ن  5000-3000فل�سطيني ،منهم  700طفل .وال يزال يقبع حالي ًا في �سجون
االحت�لال � 5000أ�سي��ر ،منهم  21امر�أة فل�سطينية ،و 185طف� ً
لا ،و 11برلماني ًا فل�سطينياً،
و 200معتقل �إداري.
الواقع المعي�شي للأ�سرى داخل �سجون االحتالل واقع مزرٍ  ،فع�شرات الأ�سرى مر�ضى يعانون
م��ن �أمرا�ض ت�ش��كل خطورة على حياتهم ،والمئ��ات يعانون من �أمرا���ض مزمنة وال يتلقون
الع�لاج الالزم لها .ويتعر�ض الأ�سرى لالعتداءات اليومية م��ن القوات الخا�صة في م�صلحة
ال�سج��ون ،ولعقوبات فردي��ة وجماعية ممنهجة ،كالحرمان من زي��ارات الأهل ،ول�سنوات
ع��دة �أحيان ًا ،والعزل االنفرادي ،والغرامات المالي��ة ،والحرمان من التعليم ،ومن ال�شراء من
الكانتي��ن  ...وغيرها العدي��د .وال يت�سع المجال هنا للخو�ض في كاف��ة تفا�صيل االحتجاز
واالنته��اكات الجوهرية للحقوق الأ�سا�سية للمعتقلين بموج��ب المعايير الدولية ،التي تقوم
�سلطات االحتالل بارتكابها دون �أي محا�سبة �أو م�ساءلة.
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ه��ذا الواق��ع دفع الأ�س��رى لخو�ض الإ�ضراب��ات الجماعي��ة والفردية عن الطع��ام ،وال يزال
حت��ى الآن بع�ض م��ن الأ�سرى ،وبخا�صة من يحتجزون ره��ن االعتقال الإداري ،يخو�ضون
الإ�ضراب��ات الفردية ع��ن الطعام .وبعيداً ع��ن تقييم هذه التجربة ،وبخا�ص��ة خالل العامين
المن�صرمي��ن ،ف�إن من المه��م ال�س�ؤال لماذا لج���أ الأ�سرى لهذه الإ�ستراتيجي��ة؟ �ألي�س ب�سبب
غياب �إ�ستراتيجية وطنية حقيقية ت�ضمن لهم حقوقهم ،وتكفل لهم حريتهم غير الم�شروطة؟
يتن��اول الأ�سي��ر وليد دقة في درا�سته «�صه��ر الوعي» �أو «في �إعادة تعري��ف التعذيب» ،التي
�ص��درت الع��ام  ،2009ه��ذا الواقع ،وي�ش��رح ب�إ�سه��اب ح��ول الأدوات وال�سيا�سات التي
ا�ستخدمته��ا م�صلحة ال�سجون ،لإعادة �صهر وعي المعتقلين وف��ق ر�ؤيا �إ�سرائيلية ،وبخا�صة
�صه��ر وعي النخبة المقاومة في ال�سج��ون« ،وبالتالي ف�إن درا�سة حياة الأ�سرى الم�صغرة عن
حي��اة المواطنين ف��ي الأرا�ضي المحتلة ،يمكنه��ا تب�سيط ال�صورة و�إي�ضاحه��ا لفهم الم�شهد
الفل�سطين��ي برمته .وال ينتهي ال�شبه بين ال�سجن ال�صغي��ر وال�سجن الكبير فل�سطيني ًا عند هذا
الح��د ،بل هناك ت�شابه بالقراءة الخاطئة والمعالجات التقليدية العاجزة عن النهو�ض بالق�ضية
الفل�سطينية كما هو النهو�ض بق�ضية الأ�سرى».

الأ�سرى وعملية ال�سالم
منذ اتفاق �أو�سلو� ،أخفقت ال�سلطة الفل�سطينية في طرح حل جذري لق�ضية الأ�سرى ،ويرجع
ه��ذا �إلى عدم اال�ستناد �إلى قواع��د ومعايير القانون الدولي ك�أ�سا���س و�سند للحقوق الأ�صيلة
لل�شعب الفل�سطيني ،ومنها حقوق المعتقلين والأ�سرى الفل�سطينيين.
ل��م تعترف دولة االحتالل بانطب��اق معايير القانون الدولي الإن�سان��ي على الأر�ض المحتلة،
وكان ه��ذا الموقف مخالف ًا لكافة الق��رارات ال�صادرة عن الجمعي��ة العامة ومجل�س الأمن،
وغيره��ا من الجهات الدولية الر�سمي��ة .وانعك�س هذا الموقف عل��ى الأ�سرى الفل�سطينيين
بالتعامل معهم كمجرمين و�إرهابيين ،وعدم االعتراف بحقهم بالتمتع بمركز �أ�سرى الحرب
وفق�� ًا التفاقي��ات جنيف للع��ام ( 1949االتفاقي��ة الثالث��ة)� ،أو مدنيين ت��م اعتقالهم من قبل
�سلط��ات االحتالل بناء على االتفاقية الرابعة من اتفاقيات جني��ف .ولهذا ،رف�ضت �إ�سرائيل
�إط�لاق �سراح الأ�س��رى ال�سيا�سيين الفل�سطينيي��ن كافة عند التوقيع على اتف��اق �أو�سلو الأول
الع��ام  .1993وف��ي الحقيقة ،ه��ذا االتفاق لم يتط��رق �أبداً لق�ضية الأ�س��رى ب�شكل مبا�شر،
ولك��ن الحكومة الإ�سرائيلية �أ�صدرت بيان ًا فيما بعد يتحدث عن �إطالق �سراح �أ�سرى ،ولكن
ح��ددت �أن يكون تاري��خ اعتقالهم قب��ل  ،13.9.1993وا�شترطت �أال يطل��ق �سراح � ٍّأي من
معار�ضي االتفاق ،وا�شترطت على ال�سلطة الفل�سطينية �إ�صدار العفو عن العمالء ،و�أن يح�صل
تطور على ق�ضية الجندي المختفي رون �أراد.
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ر�ضوخ ال�سلطة الفل�سطينية لهذه ال�شروط وعدم الأخذ بالنماذج الدولية الأخرى كالنموذج
الأيرلندي ،حيث �أقر �إطالق �سراح الأ�سرى مع التوقيع على اتفاقية (.)GOOD FRIDAY
وفي النموذج الجنوب �أفريقي بعد �إطالق �سراح نل�سون مانديال� ،شكلت لجنة وطنية خا�صة
لتعري��ف «المخالفات ال�سيا�سية» ،وكان هناك توجه �أن تعتب��ر فقط المخالفات التي تعك�س
انتم��اء لمنظمة معينة ،وال ت�شم��ل �أعمال القتل ،ولكن في النهاية ت��م االتفاق على �أن تعطى
الأولوية لعملية الم�صالحة ،وتم �شمل الأعمال كافة ،وتم �إطالق �سراح الأ�سرى كافة.
ع��دم ا�ستناد ال�سلطة للقان��ون الدولي والتج��ارب الدولة ال�شبيهة ،منح الط��رف الإ�سرائيلي
فر�ص��ة التمادي وفر�ض المزيد من ال�شروط والمعايير في المفاو�ضات الالحقة ،التي �شملت
�إط�لاق �سراح �أ�سرى .ففي اتفاق غزة – �أريح��ا ،ا�شترطت �إ�سرائيل �أن يوقع الأ�سرى ب�شكل
ف��ردي على دعم عملية ال�س�لام ،وفي اتفاق �أو�سلو  ،2تم تق�سيم الأ�سرى �إلى فئات مختلفة.
وف��ي كل مرة كانت تت�س��ع رقعة ال�شروط والتن��ازالت ل�ضمان تحرير المزي��د من الأ�سرى.
وطبع ًا هذه االتفاقات لم تكفل �أبداً عدم �إعادة االعتقال بحق من �أُطلق �سراحه ،بل وا�ستعادة
حكم��ه ال�سابق ،كما لم تكفل وقف �سيا�س��ات االعتقال حتى في المناطق الخا�ضعة ل�سيطرة
ال�سلطة الفل�سطينية.
�أم��ا �صفقة التبادل التي عقدتها حركة حما�س ،فعلى الرغم من �أنها حققت بع�ض الإنجازات
عل��ى �صعيد �ضمان الإف��راج عن �أ�سرى الداخل و�أ�سرى القد�س وم��ن حكموا �أحكام ًا عالية
ج��داً «ع�شرات الأحكام الم�ؤب��دة» ،ف�إنها �شكلت �سابقة خطيرة من ناحي��ة �سيا�سة الإبعاد،
وه��ذا الإخفاق مرتبط مرة �أخرى بعدم اال�ستناد �إلى �أح��كام القانون الدولي ل�ضمان حقوق
الأ�س��رى الفل�سطينيي��ن .كما �أن دولة االحت�لال قامت بتعديل الأوام��ر الع�سكرية قبل �إتمام
ال�صفق��ة ،بما يكفل �سهول��ة �إعادة االعتقال وبن��ا ًء على ملف �سري ،وه��ذا الإجراء لم يكن
معمو ًال به قبل ال�صفقة.
جاء االتفاق الخا�ص ب�أ�سرى ما قبل �أو�سلو ليعك�س �ضعف المفاو�ض الفل�سطيني و�إخفاقه مرة
�أخ��رى بعدم اال�ستناد �إلى �أحكام القان��ون الدولي ،وبخا�صة بعد االعتراف بفل�سطين كع�ضو
مراق��ب في الأمم المتحدة ،بل ،على العك�س ،تم الر�ض��وخ لل�ضغوطات ال�سيا�سية ،والتعهد
بع��دم التوقي��ع على � ّأي معاه��دة حقوق �إن�سان دولي��ة ،وعدم االن�ضم��ام للمحكمة الجنائية
الدولية ،مقابل الإفراج عن � 104أ�سرى كان يجب �إطالق �سراحهم منذ  20عام ًا.
مراجع��ة الأوامر الع�سكرية وقرارات المحاكم خالل ال�سنوات المن�صرمة ،ت�ؤكد �أن �سلطات
االحتالل الإ�سرائيلي لم تق�صد �أبداً التخلي عن �سيا�سة االعتقاالت ،بل ،على العك�س ،قامت
خالل هذه ال�سنوات بتعديل الأوامر والإجراءات بما يتيح لها اال�ستمرار في ا�ستهداف �شرائح
ال�شعب الفل�سطيني كافة ،بمن فيهم �أع�ضاء المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني.
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الدعم القانوني للأ�سرى وم�س�ؤولية م�ؤ�س�سات المجتمع المدني
�أظهرت تجربة م�ؤ�س�سة ال�ضمير لرعاية الأ�سير وحقوق الإن�سان طوال العقدين الما�ضيين،
�أن الم�ساع��دة القانونية لق�ضايا الأ�سرى والمعتقلين قد �شهدت تطوراً مهم ًا على �أ�صعدة
عدة ،لع��ل من �أهمها و�أبرزها تطور مفهوم الم�ساع��دة القانونية نف�سه ،الذي لم يتوقف
عن��د تقديم خدمات المرافعة القانوني��ة ومجانيتها ،وتوثيق انته��اكات حقوق الأ�سرى
والمعتقلين .فخالل العقدين الما�ضيين ،تطور �أداء هذه الم�ؤ�س�سات القانوني والتوثيقي
والدعائ��ي« ،مخاطب��ة الر�أي الع��ام العالمي» ،والتعري��ف بق�ضية الأ�س��رى والمعتقلين
وحماية حقوقهم.
والي��وم ،يمكننا القول �إن مفهوم الم�ساعدة القانونية قد اكت�سب قوة جديدة بتفعيل الم�ساءلة
الدولية النتهاكات االحتالل ،من خالل الآلي��ات التي توفرها االتفاقيات الدولية الحقوقية،
ومخاطبة لجان ال�شكاوى الدولية ،ورف��د مختلف �أجهزة الأمم المتحدة بالتقارير المف�صلة
والمهمة ح��ول انتهاكات «�إ�سرائيل» اللتزاماتها؛ �س��واء باعتبارها قوة االحتالل في الأر�ض
ينه ت�صرف
الفل�سطيني��ة المحتلة� ،أو بموج��ب ع�ضويتها في الأمم المتحدة ،الأم��ر ،و�إن لم ِ
دول��ة االحتالل باعتبارها دول ًة فوق القانون الدولي والمحا�سب��ة الدولية ،ف�إنه �أ�سهم وي�سهم
في تفعيل ق�ضية الأ�سرى والمعتقلين على الم�ستوى الدولي ،وو�ضع دولة االحتالل في موقع
الدفاع والتبرير عن ديمقراطيتها الزائفة ،وي�ؤ�س�س لمحا�سبتها م�ستقب ً
ال.
غير �أن عمل الم�ؤ�س�سات التي تقدم الم�ساعدة القانونية ،وعلى الرغم من ارتقائه وتطوره في
العقدين الما�ضيين ،ف�إنه ظل محدود الإنجازات ،وعاجزاً عن �إحداث نقلة نوعية في �أحكام
الق�ض��اء الع�سك��ري والإ�سرائيلي ،بما يوفر �ضمانات المحاكمة العادل��ة للمعتقلين ،وي�صون
كرامتهم وحقوقهم ،باعتبارهم �أ�سرى حرب ومقاتلين/منا�ضلين من �أجل الحرية.
فم��ن الوا�ضح ج��داً� ،أن ا�ستمرار التعامل والترافع �أمام المحاك��م الع�سكرية ،ي�سهم في �صبغ
ال�شرعي��ة على المحاكم الع�سكرية والأوامر الع�سكرية المعم��ول بها في الأر�ض الفل�سطينية
المحتلة ،وبالتالي �أحكام تلك المحاكم.
تدفع �أحكام المحاكم الع�سكرية المحامين الفل�سطينيين �إلى تف�ضيل عقد ال�صفقات مع النيابة
الع�سكري��ة ،وبالتالي �صرف النظر عن ا�ستنفاذ الإجراءات الق�ضائية تجنب ًا للأحكام االنتقامية
من المعتقل ومحاميه على حد �سواء.
وته��دف المحاكم الع�سكرية والنيابة الع�سكري��ة من وراء ذلك �أو ًال� ،إلى تخفيف العبء عن
نف�سها ب�إغالق �أكبر عدد ممكن من الملفات ،وهو الأمر الذي ي�سهل مهمة قوات االحتالل
ف��ي اال�ستمرار ف��ي اعتقال الفل�سطينيين ،وثاني�� ًا تنجح النيابة الع�سكري��ة و�أحكام الق�ضاء في
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تجري��م و�إدانة ممار�س��ة الفل�سطينيين لحقوقهم ،ما ينزع ال�شرعية ع��ن ن�ضالهم ومقاومتهم،
ذلك �أن ال�صفقات تثبت الإدانة.
مراجع��ة تقارير العمل ال�سنوية الت��ي ت�صدرها المحاكم الع�سكرية ،تثب��ت �أن �آالف الملفات
تغلق �سنوي ًا من خالل �صفقات ودون ا�ستنفاذ كامل الإجراءات القانونية ،عدا عن كون غالبية
الملفات ،وبخا�صة في العام المن�صرم ،تتعلق بمخالفات �سير وق�ضايا جنائية �أو �إخالل بالأمن
الع��ام� ،أي ال عالقة لها بق�ضايا �أمنية خطيرة كما ا�شترطت اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 66
منها� .إ�ضافة �إلى كل ذلك� ،أ�صبح اعتقال الفل�سطينيين م�صدر دخل لجهاز الق�ضاء الع�سكري،
حيث ت�شير التقارير �إلى �أن مجموع الغرامات المالية التي تفر�ض �سنوي ًا على الأ�سرى تتجاوز
الـ  10ماليين �شيكل ،عدا عن الغرامات التي تفر�ضها م�صلحة ال�سجون على مخالفات ت�أديبية
داخ��ل ال�سجن ،وتقتط��ع مبالغها من مخ�ص���ص الكانتين لكل �أ�سير .وغني ع��ن التذكير� ،أن
ال�سلط��ة الفل�سطينية والأح��زاب ال�سيا�سية كما عائ�لات الأ�سرى ،تقوم بالتكف��ل ب�أعباء هذه
الغرامات� ،إ�ضافة �إلى �أعباء التكلفة المعي�شية ال�شهرية للأ�سرى داخل �سجون االحتالل.
و�إذا كان م��ن ال�صحي��ح القول �إن الفترة الت��ي تلت �إن�شاء ال�سلط��ة الفل�سطينية �شهدت تزايداً
ف��ي عدد الم�ؤ�س�سات الت��ي تعمل من �أجل حقوق الأ�سرى وتقدي��م الخدمات لهم ،ف�إنه من
ال�صحيح �أي�ض ًا� ،أن ذلك دليل على الف�شل في تحرير الأ�سرى.
�أم��ام هذا الواق��ع القاتم ،جاءت �إ�ضراب��ات الأ�سرى عن الطعام لتعبر ع��ن مكنونات الإرادة
الب�شري��ة ف��ي الت�ص��دي للظل��م واالنت�صار للح��ق والع��دل .فحملت تل��ك الإ�ضرابات عن
الطع��ام الكثير من المعاني والدالالت ،وم��ن �أهمها رف�ض معاملتهم باعتبارهم �سجناء �أمنيين
و�إرهابيين .كما عبرت عن �إقالعهم عن تعليق الآمال على المفاو�ضات للإفراج عنهم.
واليوم ،وبعد �أن ح�صلت فل�سطين على �صفة ع�ضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة،
يمكننا الق��ول �إن اللبنة الأ�سا�سية للإ�ستراتيجية القانونية الفل�سطينية لن�صرة الأ�سرى وق�ضيتهم
باتت متوفرة ،ويجب البناء عليها وترجمتها �إلى �سيا�سات ومواقف.
وعليه ،ترى م�ؤ�س�سة ال�ضمير �أن هذه الإ�ستراتيجية ال بد لها من �إ�سناد الحركة الوطنية الأ�سيرة،
وهي ت�ستنه�ض نف�سها ،وتنظم �صفوفها ،وتعزز وحدتها بما ي�ضمن ا�ستعادة مكانتها ودورها
الفاعل داخل الحركة الوطنية الفل�سطينية.
وت��رى ال�ضمير �أن الو�صول �إلى هذه الإ�ستراتيجية ،يتطلب �إجراء مراجعة نقدية �شاملة للعمل
الفل�سطيني الر�سمي والم�ؤ�س�ساتي حيال ق�ضية الأ�سرى ،ودرا�سة الخيارات كافة ب�أو�سع حوار
ي�شارك فيه �أو ًال الأ�سرى والأ�سرى المحررون وذووهم ،ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،وبقية
الف�صائل الفل�سطينية ،والم�ؤ�س�سات الحقوقية والقانونية.
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الإ�ستراتيجية الوطنية
بعد ه��ذا اال�ستعرا���ض ال�سريع لواقع الحرك��ة الأ�سي��رة ،وعملية المفاو�ض��ات والم�ساعدة
القانوني��ة والتحدي��ات التي تحيط به��ا بفعل ممار�سات دول��ة االحت�لال و�سيا�ساتها ،تتبين
ال�ض��رورة الملح��ة ل�صياغ��ة �إ�ستراتيجية وطنية في الدف��اع عن الأ�س��رى والمعتقلين ،يمكن
ا�ستخال�ص مالمحها عبر الدعوة �إلى:
1.1الإ�ص��رار عل��ى �ضرورة ان�ضم��ام فل�سطين الع�ض��و المراقب في الجمعي��ة العمومية �إلى
محكم��ة الجنايات الدولي��ة ،لمحا�سبة االحتالل على جرائمه بح��ق الأ�سرى منذ العام
.1967
2.2دعم جه��ود وزارة الأ�سرى والأ�سرى المحررين لطل��ب ر�أي ا�ست�شاري من المحكمة
الدولي��ة للمكانة القانوني��ة للأ�سرى والمعتقلين الفل�سطينيي��ن في �سجون االحتالل ،في
�إطار ال�س�ؤال الجوهري حول قانونية االحتالل الإ�سرائيلي بعد هذا الزمن الطويل.
3.3درا�سة خيار مقاطعة المحاك��م الع�سكرية ،وذلك ب�أو�سع م�شاركة �شعبية ور�سمية وعبر
الت�ش��اور المعمق مع الأ�سرى والمعتقلين ،وذويه��م ،وم�ؤ�س�سات الم�ساعدة القانونية،
وبال�شراك��ة مع (م.ت.ف) والف�صائ��ل الفل�سطينية كافة ،وفي حال لم يتم االتفاق على
ذلك ،فيجب ال�شروع في:
•مقاطعة جل�سات النظر في ق�ضايا االعتقال الإداري.
•التوقف عن عقد ال�صفقات مع النيابة الع�سكرية.
•تحدي��د معايير وا�ضحة للتمثيل القانوني وميث��اق �شرف بين المحامين العاملين في
يحول جل�سات المحاكم �إلى محاكمة لالحتالل.
المجال ،بما ّ
4.4دع��وة وزارة الأ�س��رى والحكومة الفل�سطينية �إل��ى التوقف عن دف��ع الغرامات المالية
لمحاكم االحتالل.
5.5دع��وة وزارة الأ�س��رى والحكومة الفل�سطينية �إلى مراجعة اتفاقي��ة الكانتين المبرمة مع
م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ،والتوقف عن تحمل الأعباء المالية للأ�سرى والمعتقلين،
ومطالبة االحتالل بتحمل �أعبائه المالية والقانونية.
6.6توحي��د الخط��اب القانوني والحقوق��ي وال�سيا�س��ي الفل�سطيني حول ق�ضي��ة الأ�سرى
والمعتقلين ،و�إنهاء التباين في الأرقام والم�صطلحات والمطالب.
- 221 -

7.7البح��ث عن و�سائل خالقة لمقارع��ة النظام الق�ضائي والقانون��ي الإ�سرائيلي للطعن في
�شرعيت��ه محلي�� ًا ودولياً ،وبخا�صة تل��ك القوانين المت�صلة بمعامل��ة الأ�سرى باعتبارهم
�سجناء �أمنيين تطبق عليهم لوائح م�صلحة ال�سجون الخا�صة بهذه الفئة.
8.8الدعوة �إل��ى محا�سبة ومقاطعة ال�شركات التي تعمل مع م�صلح��ة ال�سجون الإ�سرائيلية،
نظ��راً ال�شتراكها في تعذيب المعتقلين الفل�سطينيين والتنكيل بهم ،ومنها �شركة ()G4S
التي توفر خدمات �أمنية في بع�ض ال�سجون ،ومنها �أي�ض ًا �شركة ( )VOLVOالتي تزود
م�صلح��ة ال�سج��ون بالحافالت التي تنقل الأ�س��رى والمعتقلين بي��ن ال�سجون ،وغيرها
م��ن ال�شركات التي تبيع الأ�سلح��ة والمعدات التي ت�ستخدمها الق��وات الخا�صة التابعة
لم�صلح��ة ال�سجون (النح�شون ،المت�سادا ،درور� ،أليم��از) في قمع الأ�سرى والمعتقلين
وتعذيبهم.
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األسرى الفلسطينيون
اإلستراتيجية الوطنية الفلسطينية الواجب
إعمالها لحمايتهم
نا�صر الري�س
م�ست�شار م�ؤ�س�سة الحق

 .1مدخل
ي�ستم��د منا�ضل��و ال�شع��ب الفل�سطيني الجاري تجريمه��م ومحاكمتهم م��ن قبل االحتالل
الإ�سرائيلي كمجرمين �أخلو بالأمن والنظ��ام ،م�شروعية ن�ضالهم ومقاومتهم ،من م�شروعية
المقاوم��ة الفل�سطينية التي ا�ستم��دت م�شروعيتها القانونية من ح��ق ال�شعب الفل�سطيني في
تقرير م�صيره ،الذي تبناه و�أكد عليه المجتمع الدولي بمقت�ضى ع�شرات المقررات ال�صادرة
ع��ن الجمعية العامة للأم��م المتحدة ،التي نذكر منها -على �سبي��ل المثال ال الح�صر -قرار
الجمعي��ة العام��ة رقم  2649ال�صادر ع��ن دورة الجمعية العامة رق��م  25بتاريخ  30ت�شرين
الثاني/نوفمب��ر  ،1970وق��رار الجمعية العام��ة رقم ( 2649د )25 -المعن��ون �إدانة �إنكار
ح��ق تقرير الم�صير ،وبخا�صة ل�شعوب جنوب �إفريقيا وفل�سطين ،ال�صادر بتاريخ  30ت�شرين
الثاني/نوفمب��ر  ،1970وق��رار الجمعي��ة العامة رق��م  ،2787ال�صادر ع��ن دورتها رقم 26
بتاري��خ  6كان��ون الأول/دي�سمب��ر  ،1971وق��رار الجمعية العامة رق��م  3034ال�صادر عن
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الجمعي��ة العام��ة (د )27 -بتاري��خ  18كانون الأول/دي�سمب��ر  1972وغيرها من ع�شرات
(((2
المقررات الدولية.
كم��ا �أك��دت ال�شرعية الدولة �صراحة على وجوب الم�ساءل��ة القانونية للدول التي تنكر على
�أفراد ح��ركات المقاومة القائمة بوجهه��ا حق الحماية والتمتع بمرك��ز المحارب القانوني
و�أ�سرى الحرب ،حيث جاء بن�ص قرار الجمعية العامة رقم  3103ال�صادر بتاريخ  12كانون
الأول  ...« ،1973و�إذ ت�ؤكد من جديد �أن ا�ستمرار اال�ستعمار في جميع �أ�شكاله ومظاهرة،
كم��ا ورد ف��ي ق��رار الجمعية العام��ة  2621الدورة  25ف��ي  12ت�شري��ن الأول  ،1970هو
جريم��ة ،و�أن لل�شعوب الم�ستعم��رة حق ًا طبيعي ًا في الن�ضال ب��كل الو�سائل التي ت�صرفها �ضد
الدول اال�ستعمارية وال�سيطرة الأجنبية ،ممار�سة بذلك حقها في تقرير الم�صير الذي اعترف
به ميثاق الأمم المتحدة و�إع�لان مبادئ القانون الدولي ب�ش�أن العالقات الودية والتعاون بين
الدول وفق ًا لميثاق الأمم المتحدة ...
تعلن ر�سمي�� ًا المبادئ الأ�سا�سية التالية للو�ضع القانوني الخا���ص بالمحاربين الذين ينا�ضلون
�ضد ال�سيطرة اال�ستعمارية والأجنبية والأنظمة العن�صرية:
�1.1إن ن�ضال ال�شعوب الواقعة تحت ال�سيطرة اال�ستعمارية والأجنبية والأنظمة العن�صرية في
�سبيل تحقي��ق حقها في تقرير الم�صير واال�ستقالل ،هو ن�ض��ال �شرعي ،ويتفق تمام ًا مع
مبادئ القانون الدولي.
�2.2إن �أي محاولة لقمع الكفاح �ضد ال�سيط��رة اال�ستعمارية والأجنبية والأنظمة العن�صرية،
هي مخالفة لميثاق الأم��م المتحدة ،و�إعالن مبادئ القانون الدولي الخا�صة بالعالقات
الودي��ة والتعاون بين ال��دول وفق ًا لميثاق الأم��م المتحدة ،والإع�لان العالمي لحقوق
الإن�س��ان ،ولإعالن منح الب�لاد وال�شعوب الم�ستعمرة ا�ستقالله��ا ،وت�شكل خطراً على
ال�سلم والأمن الدوليين.
�3.3إن انته��اك الو�ضع القانوني الخا�ص بالمحاربين المنا�ضلي��ن �ضد ال�سيطرة اال�ستعمارية
والأجنبية والأنظمة العن�صرية في �أثناء النزاع الم�سلح ،ينتج تحمل الم�س�ؤولية التامة وفق ًا
لمبادئ القانون .)...
28

وال��ى جان��ب القرارات ال�سالفة�،أكدت على هذا الحق ع�شرات القرارات ال�صادرة عن الجمعية العامة والتي نذكر
منه��ا عل��ى �سبيل المثال ال الح�ص��ر ،كل من القرار رقم  ( 2955د ) 25 -ال�ص��ادر بتاريخ  12كانون الأول ،1972
والق��رار رق��م ( 3070د ) 28 -ال�صادر بتاري��خ  30ت�شرين الثاني  ،1973والقرار رقم  3411عام  1975والقرار
رق��م  34/31بتاري��خ  30نوفمب��ر  ،1976والقرار رقم  14/32بتاريخ  7نوفمب��ر  ،1977والقرار  24/33بتاريخ
/29نوفمب��ر  ،1978والق��رار رق��م  35/35بتاريخ  14نوفمبر  ،1980والق��رار 8/36بتاريخ  28نوفمبر ،1981
والق��رار  9/36ال�ص��ادر بتاري��خ  ،1981/11/28والق��رار رقم  95/42ع��ام  ،1987والقرار رق��م  79/44عام
وع�شرات القرارات الأخرى .1989

- 224 -

كما �أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  3314الخا�ص بتعريف العدوان ،على حق
وم�شروعي��ة كفاح ال�شعوب المطالبة بحقها في تقرير الم�صير ،كما ا�ستبعد م�ضمونه �صراحة
ا�ستخ��دام ال�شع��وب للمقاومة والقوة بوج��ه المحتل من دائرة الأعم��ال العدوانية ،وظاهرة
اال�ستخدام الالم�شروع للقوة.
وف��ي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رق��م  ،154/32ال�صادر في كانون الأول/دي�سمبر
 ،1977والمتعل��ق بتنفي��ذ الإعالن الخا���ص بتعزيز الأمن الدولي� ،أع��ادت الجمعية العامة
ت�أكيدها على م�شروعية وحق ا�ستخدام ال�شعوب للقوة كو�سيلة و�أداة للتخل�ص من اال�ستعمار
والهيمنة ،وحث القرار ال��دول على م�ضاعفة دعمها وم�ساندتها لحركات التحرير الوطني،
وعل��ى القي��ام بو�ضع واتخ��اذ التدابير العاجل��ة والفعالة ل�ضم��ان تنفيذ ال��دول لإعالن منح
اال�ستقالل للبلدان وال�شعوب الم�ستعمرة.
و�إلى جان��ب القرارات الدولية ال�صادرة عن الأمم المتح��دة� ،أكدت مواثيق القانون الدولي
الإن�ساني ،وتحديداً اتفاقيات جنيف الأربع للعام  ،1949وبروتوكول جنيف الأول المكمل
لها المبرم العام  ،1977على حق ال�شعوب الجاري غزو �أرا�ضيها� ،أو الخا�ضعة لالحتالل في
حمل ال�سالح والمقاوم��ة ،وعلى حقهم �أي�ض ًا في التمتع بالحماية القانونية ،واكت�ساب �صفة
المحارب القانوني ،ومن ثم معاملتهم معاملة �أ�سير الحرب.
ولق��د علقت هذه االتفاقي��ات �شروط �إعمال هذا الحق واال�ستفادة من��ه بتوافر مجموعة من
ال�ش��روط القانونية في حرك��ة المقاومة ،كما هو الحال بن�ص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف
الثالث��ة الخا�صة ب�أ�سرى الحرب؛ و«�أ�س��رى الحرب» بالمعنى المق�صود في هذه االتفاقية هم
الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إلى �إحدى الفئات التالية ،ويقعون في قب�ضة العدو:
•�أفراد القوات الم�سلحة لأحد �أط��راف النزاع والملي�شيات �أو الوحدات المتطوعة التي
ت�شكل جزءاً من هذه القوات الم�سلحة.
•�أفراد الملي�شي��ات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى ،بم��ن فيهم �أع�ضاء حركات
المقاوم��ة المنظمة الذين ينتمون �إلى �أحد �أطراف الن��زاع ،ويعملون داخل �أقاليمهم �أو
خارجه��ا ،حتى ل��و كان محت ً
ال على �أن تتواف��ر ال�شروط التالية في ه��ذه الملي�شيات �أو
الوحدات المتطوعة ،بما فيهم حركات المقاومة المنظمة:
.أ�أن يقودها �شخ�ص م�س�ؤول عن مر�ؤو�سين.
.ب�أن يكون لها �شارة مميزة محددة يمكن تمييزها عن بعد.
.ج�أن تحمل ال�سالح جهراً.
.د�أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها».
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وتناول��ت �أي�ض�� ًا االتفاقي��ة الأول��ى الخا�صة بتح�سين ح��ال الجرحى والمر�ض��ى بالقوات
الم�سلح��ة في الميدان ،وكذل��ك االتفاقية الثانية الخا�صة بتح�سين ح��ال المر�ضى وغرقى
الق��وات الم�سلحة في البحار ،ح��ركات المقاومة المنظمة ((2(،من خ�لال الن�ص ال�صريح
عل��ى انطباق و�سريان �أحكامها على ه���ؤالء الأ�شخا�ص �إذا ما راعوا في مقاومتهم ال�شروط
ال�سالف ذكرها.
وبالطبع ،تمت �إعادة �صياغة هذه ال�شروط بمتن بروتوكول جنيف الأول المكمل التفاقيات
جني��ف الأربع ،حي��ث �أ�سقط ن�ص المادة الرابعة والأربعي��ن �صراحة من البروتوكول كل من
�شرط التمييز وحمل ال�سالح علن ًا من خالل االكتفاء بواجب �إعمال المقاومين لهذه ال�شروط
(((3
فقط في لحظة اال�شتباك والقتال.

 .2الموقف الإ�سرائيلي من الو�ضع القانوني للمحتجزين الفل�سطينيين
على الرغم منم حق القائمين بوجه االحتالل والراف�ضين لوجوده في اكت�ساب �صفة المحارب
القانون��ي والتمتع بمعاملة �أ�سي��ر الحرب ،ترف�ض دولة االحت�لال الإ�سرائيلي معاملتهم بهذه
المعامل��ة ،وت�صر على اعتبارهم مجرمين ،حيث تق��وم باحتجازهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم
وف��ق الت�شريعات الجنائية لدولة االحتالل ،والأوامر الع�سكرية التي �أقرتها لم�ساءلة ومالحقة
كل م��ن يعار�ض المحت��ل ويقاومه ويرف�ض وجوده .ولهذا ،منذ انط�لاق الثورة الفل�سطينية
المعا�ص��رة ولغاية يومنا هذا ،يحاكم الفل�سطيني الثائر من قبل المحتل بغ�ض النظر عن و�صفه
ومركزه على �صعيد حركة المقاومة الفل�سطينية باعتباره مجرم ًا �أخل بالأمن.
وبالنظ��ر �إلى �أهمي��ة الو�ض��ع القانوني للأ�س��رى ،لي�س لكون��ه ينظم ويرتب حقوق�� ًا ومزايا
و�ضمان��ات للأ�سير باعتب��اره محارب ًا قانوني ًا �سقط في قب�ضة الخ�ص��م فح�سب ،و�إنما بو�صفه
تعزي��زاً ل�شرعية الن�ضال والمقاومة الفل�سطينية ،وت�أكيداً على م�شروعية ا�ستخدام الفل�سطينيين
للق��وة بوجه المحتل ،يالحظ �إهم��ال و�إغفال القيادة ال�سيا�سية لمنظم��ة التحرير الفل�سطينية
ع��ن التعامل م��ع هذا المل��ف ب�أبع��اده القانوني��ة الدولية ،ج��راء قبولها ال�ضمن��ي بالموقف
الإ�سرائيل��ي والتعاطي معه ،لي�س هذا فح�س��ب ،بل لم يتم و�ضع �إ�ستراتيجية فل�سطينية م�ضادة
ومواجه��ة لالحتالل الإ�سرائيل��ي بخ�صو�ص ملف الأ�سرى ،وكيفية �إع��ادة االعتبار له� ،سواء
على �صعيد البعد القانوني� ،أو على �صعيد تفعيل التزامات المحتل ب�ش�أن حقوق المحتجزين
29

ن�صت على ذلك كل من المادة الثانية ع�شرة في االتفاقية الأولى ،والمادة الثالثة ع�شرة من االتفاقية الثانية.

30

جاء في ن�ص المادة  44من البرتوكول «يلتزم المقاتلون� ،إزكا ًء لحماية المدنيين من �آثار الأعمال العدائية ،ب�أن يميزوا
�أنف�سهم عن ال�سكان المدنيين �أثناء ا�شتباكهم �أو في عملية تجهز للهجوم� ،أما وهناك من مواقف المنازعات الم�سلحة
ما ال يملك فيها المقاتل تمييز نف�سه على النحو المرغوب ،ف�إنه يبقى عندئذ محتفظ ًا بو�ضعه كمقاتل �شريطة �أن يحمل
ال�سالح علن ًا في مثل هذه المواقف … «.
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الفل�سطينيي��ن ،في المجاالت كاف��ة؛ كالغذاء والتعلي��م والرعاية ال�صحي��ة وظروف ومكان
االحتجاز والمحاكم الع�سكرية ،ومراعاته��ا وتطبيقها لقواعد العدالة و�ضمانات المحاكمة
العادلة وغيرها من التف�صيالت.

 .3الم�آخذ على �آلية التعاطي الفل�سطيني مع ملف الأ�سرى
عند تقييم �آلية التعاطي الفل�سطيني مع ملف الأ�سرى خالل ال�سنوات المن�صرمة ،يمكننا �إبداء
المالحظات التالية:

 :3.1عدم ح�سم الفل�سطينيين وتحديدهم ل�صفة المحتجزين الفل�سطينيين لدى االحتالل
(�أ�سرى �أم معتقلين)
فعل��ى الرغ��م من انق�ضاء ما يق��ارب �أربعة عقود وني��ف على االحت�لال الإ�سرائيلي ،لم يزل
الفل�سطينيون في نقا�ش لماهية المركز القانوني الأمثل للفل�سطينيين المحتجزين لدى �سلطات
االحت�لال ،فالبع���ض يرى �أنه من الأف�ض��ل �أن يكونوا معتقلين ،وبالتال��ي يخ�ضعون لأحكام
اتفاقي��ة جنيف الرابعة المتعلقة بحماي��ة المدنيين وقت الحرب وتحت االحتالل ،وحجتهم
ف��ي ذلك �أن المطالب��ة بتطبيق �أحكام اتفاقية جني��ف الثالثة (ب�ش�أن معامل��ة �أ�سرى الحرب)،
ومعاملته��م ك�أ�سرى ح��رب ،تعني �أن المحت��ل �سي�ستمر في احتجازهم حت��ى نهاية النزاع،
ا�ستن��ادا �إلى ن�ص المادة  118م��ن االتفاقية الذي جاء فيه «يفرج عن �أ�سرى الحرب ويعادون
�إلى �أوطانهم دون �إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية».
وله��ذا ،يبق��ى الأ�سي��ر محتجزاً لدى المحت��ل حتى ينتهي الن��زاع ،ما يعني �أنه م��ن الأف�ضل
التم�س��ك بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ومعاملتهم معامل��ة المعتقلين؛ لكونهم �سيم�ضون في
معتقالت المحتل الفترة المق�ضي بها ،ومن ثم �سيفرج عنهم حال انتهاء المدة.
ال �ش��ك �أن القائلي��ن بهذا الر�أي والمتبنين له قد تعاملوا مع الأ�سير والمعتقل من زاوية �ضيقة،
لدرجة انهم ال يروا ما يميز بين الحالتين ،فالأولى؛ �أي انطباق و�صف الأ�سير على المحارب،
تعن��ي -بال �ش��ك -امت�لاك الأ�سير م�شروعي��ة حمله ال�س�لاح ،وم�شروعية قتال��ه ومقاومته
معرف في االتفاقية الرابعة -هو لي�س ب�أكثر من �شخ�ص
للمحتل ،في حين المعتقل -كما هو ّ
محمي قام بارتكاب �أفعال ق�صد الإ�ضرار ب�أمن دولة االحتالل وممتلكاته و�إدارته ،و ُيدان من
قبل المحاكم الع�سكرية (م .)68
وله��ذا ،تختل��ف حقوق �أ�س��رى الحرب ع��ن المعتقلي��ن� ،إذ هام�ش الحق��وق وال�ضمانات
الممنوحة للأ�سير �أكبر بكثير من تلك الممنوحة للمعتقل ،ومنها على �سبيل المثال:
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•ال يجوز اعتقال �أ�سرى الحرب �إال في مبانٍ مقامة فوق الأر�ض ،تتوفر فيها كل �ضمانات
ال�صح��ة وال�سالم��ة ،وال يجوز اعتقاله��م في �سجون �إ�صالحي��ة� ،إال في حاالت خا�صة
تبررها م�صلحة الأ�سرى �أنف�سهم.
•ع��دم ج��واز �إخ�ضاعه��م للتعذي��ب وغيره م��ن �ض��روب المعامل��ة الحاط��ة بالكرامة
والممار�سات المهينة.
•التمت��ع بالمعاملة الإن�سانية ،وتجن��ب التمييز فيما بينهم على �أ�سا�س الجن�س� ،أو العن�صر،
�أو اللون� ،أو الدين� ،أو الجن�سية� ،أو الآراء ال�سيا�سية.
•احترام �شرف الأ�سرى.
•تجنب �إخ�ضاعهم للتجارب الطبية.
•ال�سماح للأ�سير باالحتفاظ بو�سائل الحماية ال�شخ�صية التي �صرفت له (الخوذة ،الأقنعة
الواقية ) ... ،وال�سماح لهم باالت�صال بذويهم.
•عدم جواز �إخ�ضاعهم للتحقي��ق ،و�إنما يمكن ا�ستجوابهم لمعرفة اال�سم الكامل للأ�سير
ورتبته الع�سكرية وتاريخ ميالده ورقمه في الجي�ش.
•ع��دم محاكمة �أ�سير الحرب �سوى في حال تورطه بارت��كاب جريمة �أو جرائم حرب،
�شريطة �أن تراعى قواعد القانون الدولي الإن�ساني الخا�صة ب�ضمانات المحاكمة العادلة.
•عدم جواز االقت�صا�ص من الأ�سرى.
•�إجراء فحو�ص طبية بواقع مرة واحدة على الأقل كل �شهر ،وال�سماح لهم بحرية ممار�سة
ال�شعائر الدينية ،واحترام رتبهم.
•ع��دم ج��واز تجريد الأ�سرى من رتبه��م و�شاراتهم و�أو�سمته��م والأدوات التي لها قيمة
عاطفية و�شخ�صية.
•توفير الغذاء بالكيفية ذاتها التي توفر لقوات الدولة الحاجزة.
•تجميع الأ�سرى في مناطق بعيدة عن مناطق القتال.
•ع��دم �إبقاء الأ�سرى في المناطق التي قد ت�صبح خطرة با�ستثناء �أولئك الذين قد يتعر�ضون
ب�سبب �إ�صابتهم لمخاطر �أكبر �إذا ما نقلوا.
•يعامل ال�ضباط ،ومن في حكمهم ،باالعتبار الواجب لرتبهم و�سنهم.
وه��ذه -بال �شك -بع���ض من الحقوق الت��ي يجب �أن يتمتع به��ا الأ�سير ،كم��ا �أن ا�ستمرار
احتف��اظ الأ�سير بلبا�سه الع�سكري و�أو�سمته يعبر عن احترام وتقدير ل�شرفه الع�سكري ،ويعزز
م��ن كبريائه وكرامته ،وم�شروعية قتاله وحمله لل�سالح ،في حين يختلف الو�ضع على �صعيد
المعتق��ل ال��ذي تجيز اتفاقية جنيف الرابع��ة محاكمته ،ومن ثم تنفي��ذه للعقوبة المق�ضي بها
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داخ��ل مراك��ز االعتقال (ال�سجون) ،ا�ستناداً �إلى ارتكابه �أفع��ا ًال مجرمة ،كما ال يتمتع مطلق ًا
بالمزاي��ا الت��ي يتمتع بها الأ�سير ،وف�ض ً
ال عن ه��ذا وذاك ،يعتبر ما قام به المعتق��ل ا�ستناداً �إلى
�أحكام اتفاقية جنيف الرابعة عم ً
ال مجرم ًا ،ويجيز للمحتل محاكمته وم�ساءلته عليه.
ولع��ل من نافل��ة القول االدعاء ب�أن جمي��ع الفل�سطينيين المحتجزين م��ن قبل دولة االحتالل
ه��م �أ�سرى ،لكون هذه ال�صفة تنطب��ق ا�ستناداً �إلى �أحكام القانون الدولي ،وتحديداً اتفاقيات
جني��ف الأربع للعام  ،1949وبروتوك��ول جنيف الأول المكم��ل التفاقيات جنيف الأربع
للعام  ،1977على الأ�شخا�ص التابعين لحركة المقاومة الفل�سطينية الم�سلحة ،في حين ينطبق
و�ص��ف المعتقل عل��ى البع�ض؛ �أي �سكان الأر���ض الفل�سطينية المدنيين الذي��ن قاموا ب�أفعال
تتعار�ض والتزاماتهم النا�شئة عن اتفاقية جنيف الرابعة للعام .1949
ومم��ا تجدر الإ�شارة �إليه ،ت�أيي��د الفقه والق�ضاء الدولي في �أكثر من منا�سبة الكت�ساب المقاوم
الف��رد؛ �أي غي��ر التابع لحرك��ة المقاومة المنظم��ة ،و�أي�ض ًا لمقاومة �س��كان الأر�ض المحتلة
وهبته��م بوجه االحت�لال ،و�صف الم�شروعية وحق القائمين بالأعم��ال الن�ضالية والمقاومة
باكت�ساب و�صف �أ�سير الحرب.
وي��رى جانب وا�سع من الفقه الدولي �أن ل�سكان الأرا�ض��ي المحتلة ،الحق في الثورة ،ولهم
ح��ال انتفا�ضته��م الم�سلحة ،الحق في اكت�س��اب مركز المحارب القانون��ي .ويبرر الفقهاء
م�شروعي��ة ذل��ك باال�ستناد �إلى ح��ق الدفاع ال�شرعي ع��ن النف�س ،فالدولة الت��ي تقع �ضحية
لهج��وم م�سلح ،تمتلك قانون حق الدف��اع ال�شرعي عن النف�س ،وحقها ه��ذا قائم وم�ستمر
طالم��ا بقي االحت�لال كذلك ،ولهذا ف�إن قيام ح��ق الدولة في الدف��اع ال�شرعي عن النف�س،
يتمخ�ض عنه اكت�ساب مواطنيها الحق ذاته ،وبالتالي تنبع م�شروعية ثورتهم من هذا الموقف
(((3
الواقعي والقانوني.
والو�ض��ع ذاته �أكد علي��ه الق�ضاء الدولي والداخلي ،فقد جاء بتعلي��ق المحاكم الهولندية �إبان
الح��رب العالمي��ة الثانية ،على االدعاء الألمان��ي بعدم جواز تمتع الأف��راد العاديين بالحماية
القانوني��ة والمعامل��ة ك�أ�سرى ح��رب لعدم مراعاته��م لما و�ضعته الئحة اله��اي  1907من
�شروط بخ�صو�ص الملي�شيا والمتطوعين.
31

حول ثورة �سكان الأر�ض المحتلة وم�شروعية مقاومتهم الفردية والجماعية ،انظر:
بن عامر تون�سي .تقرير الم�صير وق�ضية ال�صحراء الغربية ،الم�ؤ�س�سة الجزائرية للطباعة � ،1987ص  194وما بعدها.
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منظمة التحرير الفل�سطينية ،مركز الأبحاث� ،آب � ،1969ص  111وما بعدها.
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«�إن المقاوم��ة الهولندي��ة يمكن �أن تعتبر من وجه��ة النظر الألمانية غي��ر م�شروعة لكون
�أفراده��ا ال ي�ستوف��ون ال�شروط المن�صو���ص عليها في الئحة الهاي ،غي��ر �أن وجهة النظر
الهولندي��ة تنبع من زاوية مختلف��ة ،لأن �سلطات االحتالل الألماني ل��م تكن تملك �سلطة
�شرعي��ة في الإقليم الهولندي ،ومن ثم ل��م تكن تمار�س في ذلك الإقليم �سوى �سلطة مادية
بحتة ،وال�سلطة التي من هذا النوع ،ال ين� أش� عنها �أي التزام يمكن �أن يقع على عاتق الرعايا
الهولنديي��ن؛ �س��واء كان هذا االلتزام التزام�� ًا بالطاعة �أو احترام نظ��ام �سلطات االحتالل،
وبالتال��ي ف�إن مقاومتهم للعدو المحتل تدخل -بال �ش��ك -في نطاق الدفاع ال�شرعي عن
الوط��ن ،حيث يكون من الم�ستحيل �أن يتقيدوا ب�أي �ش��روط �أو قيود تجاه المعتدي الذي
(((3
لي�س له �إال �أن يلوم نف�سه».
و�أثن��اء محاكمة كبار مجرمي الح��رب الألمان �أمام المحكمة الع�سكري��ة الدولية لمحاكمة
كب��ار مجرمي الحرب في �أوروبا (نورمبرغ) ،رف�ض��ت المحكمة الأخذ بالموقف القانوني
للق��ادة الألم��ان ،والقا�ضي ب�إ�سقاط �صف��ة المحارب القانوني عن �أف��راد المقاومة الم�سلحة
الذي��ن لم ي�ستوفوا في مقاومتهم ما ا�ستوجب تواف��ره من �شروط في المقاومة الئحة الحرب
البري��ة الملحق��ة باتفاقية اله��اي الرابعة  ،1907ما يجع��ل ال�سلطات الألماني��ة في ٍّ
حل من
التزامها بمعاملة �أفراد المقاومة كمحاربين قانونيين �إذا ما وقعوا في قب�ضتها ،حيث �أ�صدرت
المحكم��ة في بداية �شه��ر ت�شرين الأول�/أكتوبر م��ن العام  1946حكمه��ا ب�إدانة المتهمين
الألم��ان على ه��ذا الت�صرف ،وذلك بمنطوق حكمه��ا القائل «�إن العدو ال��ذي يحتل �إقليم
دول��ة �أجنبية بغير حق ،لي�س له �أن يت�أذى �إذا لم ينفذ الأهالي المعتدى عليهم قوانين و�أعراف
الح��رب بدقة خ�لال اال�شتباكات التي تتم بينه��م وبينه ،في نط��اق ا�ستخدامهم حق الدفاع
(((3
ال�شرعي عن �أرا�ضيهم».
ومن هذا المنطلق� ،إن تم�سكنا باكت�ساب الثائر الفل�سطيني �صفة �أ�سير الحرب ،يعني �إ�سقاطنا
�صف َة الم�شروعية على ن�ضاله وقتاله وحمله لل�سالح والمقاومة ،وهو ما يجب �أن نتم�سك به،
لي�س لحماية و�ضمان حقوق المحتجزين لدى دولة االحتالل الآن ،و�إنما لحماية �أي مقاومة
فل�سطيني��ة قادم��ة ،وبخا�صة �أننا �شعب تح��ت االحتالل ،وبالتالي �ست�ستم��ر ثورته ومقاومته
طالما بقي االحتالل.

32

عبد الواحد الفار .درا�سة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي العام وال�شريعة الإ�سالمية ،ط  ،1القاهرة :عالم
الكتاب� ،ص .138
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الم�صدر ال�سابق� ،ص .139
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 :3.2عدم ا�ستغالل مقررات و�أعمال ال�شرعية الدولية والق�ضاء الدولي
�أ�ص��درت الجمعية العامة للأمم المتحدة ع�شرات ،بل مئ��ات ،المقررات الدولية الخا�صة
بح��ق ال�شعب الفل�سطيني في تقري��ر الم�صير وحقه في المقاومة ب�أ�شكاله��ا كافة ،بما فيها
الكف��اح الم�سل��ح ،وحق �أف��راد المقاومة الفل�سطيني��ة في اكت�ساب �صف��ة �أ�سرى الحرب،
وغيره��ا من المق��ررات المتعلقة بال�سي��ادة الدائمة عل��ى الموارد والث��روات واال�ستيطان
والقد�س والجدار وغيرها.
وللأ�س��ف ،لم ت�ستثمر القي��ادة ال�سيا�سية هذا الكم من المقررات في فت��ح معارك قانونية مع
االحتالل الإ�سرائيلي ،ولعل من �أهم المقررات التي �صدرت ولم يتم ا�ستثمارها:
الق��رار رقم � 48/44ألف ،باء ،جيم ،دال ،ه��اء ،واو ،زاي ،بتاريخ  8كانون الأول ،1989
والق��رار رق��م � 58/43أل��ف ،باء ،بتاري��خ  6كان��ون الأول  ،1988والق��رار رقم ،74/45
بتاريخ  11كانون الأول  ،1990والقرار رقم  ،47/46بتاريخ  9كانون الأول  ،1990التي
�أكدت م�ضامينها عل��ى�« :إن الجمعية العامة ... ،تدين ا�ستمرار �إ�سرائيل وتماديها في انتهاك
اتفاقي��ة جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في � 12آب  1949وغيرها
م��ن ال�صكوك الدولية المنطبقة ،وتدين ،بوجه خا�ص ،االنتهاكات التي ت�صفها تلك االتفاقية
ب�أنها «حاالت خرق خطيرة» لأحكامها .تعلن مرة �أخرى �أن ما ارتكبته �إ�سرائيل من حاالت
خرق خطيرة لأحكام تلك االتفاقية هي جرائم حرب و�إهانة للإن�سانية .»...
وم��ن الق��رارات المهمة �أي�ض ًا ،الق��رار رقم � 54/43ألف ،باء ،جي��م ،بتاريخ  6كانون الأول
 ،1988والق��رار � 40/44أل��ف ،باء ،جيم ،بتاريخ  4كان��ون الأول  ،1989اللذان و�صفا
�إ�سرائي��ل ب�أنه��ا دولة غير محب��ة لل�سلم بقولهم��ا «�إن الجمعية العامة ... ،تق��رر مرة �أخرى
�أن �سج��ل �إ�سرائيل و�سيا�ساتها و�أعماله��ا يثبت �أنها لي�ست دولة ع�ضواً محب�� ًة لل�سالم ،و�أنها
ت��ف بالتزاماتها بموجب الميثاق �أو
تمع��ن في انتهاك المبادئ الواردة في الميثاق ،و�أنها لم ِ
بالتزاماتها بموجب قرار الجمعية العامة رقم ( 273د – )3الم�ؤرخ في � 11أيار .»... 1949
وهن��اك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رق��م  ES\10\5ال�صادر بتاريخ ،1998/3/17
والمتعل��ق بمطالبة الحكوم��ة ال�سوي�سرية كدول��ة مودعة التفاقيات جني��ف الأربع ،باتخاذ
الإج��راءات الالزمة لعق��د م�ؤتمر دولي لل��دول ال�سامية المتعاقدة في اتفاقي��ة جنيف الرابعة
للعام  ،1949لبحث الو�سائل والآليات التي تكفل احترام �إ�سرائيل لأحكام ومبادئ االتفاقية
الرابعة ،و�إلزامية نفاذها و�سريانها على الأرا�ضي المحتلة.
و�أي�ض��ا ق��رار الجمعية العامة للأمم المتح��دة بتاريخ  ،1998/2/8رق��م ،A/ES 10- 6-
ال��ذي �أع��ادت من خالله مطالب��ة الحكومة ال�سوي�سري��ة بوجوب و�ضرورة عق��د الم�ؤتمر،
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و�أك��دت على توجهه��ا الجاد في ح�سم مو�ض��وع �إلزامية تطبيق اتفاقي��ة جنيف الرابعة على
الأر���ض الفل�سطينية المحتلة� ،إلى التلويح العلني ،ولأول مرة على �صعيد الق�ضية الفل�سطينية،
ب�إمكاني��ة ا�ستخدام �صالحياتها الخا�صة باالحتكام للقوة وغيره��ا من تدابير الإكراه والقمع
بوج��ه �إ�سرائي��ل� ،إذا ما رف�ضت التعاطي والتج��اوب مع ما ي�ضعه الم�ؤتم��رون قرارات بهذا
الخ�صو���ص ،انطالق�� ًا من �صالحي��ات الجمعية العامة للأم��م المتحدة المنبثق��ة عن قرارها
ال�شهير رقم  377ال�صادر العام « 1950االتحاد من �أجل ال�سلم».
ولع��ل من �أه��م القرارات الت��ي �أغفلنا ا�ستغاللها الق��رار رقم  273ال�صادر عن ال��دورة الثالثة
للجمعية العامة بتاريخ � 11أيار  ،1949الخا�ص بقبول دولة �إ�سرائيل ع�ضواً في الأمم المتحدة،
و�إلزامها بمقت�ضى هذا القرار باحترام وتطبيق قرار التق�سيم وقرار عودة الالجئين الفل�سطينيين.
ولهذا� ،إن عدم ا�ستغالل القيادة الفل�سطينية للمقررات ال�صادرة عن الجمعية العامة ،قد جعل
من هذه المقررات حبراً على ورق ،ودون �أي قيمة ومعنى.
كما ُي�سجل علينا عدم ا�ستغ�لال فتوى محكمة العدل الدولية ال�صادرة بتاريخ ،2004/7/9
والمتعلق��ة بالآثار القانونية النا�شئة عن ت�شييد الجدار من قب��ل دولة االحتالل الإ�سرائيلي في
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ((3(،التي تعتبر �إنجازاً قانوني ًا للفل�سطينيين ،ولي�س هذا فح�سب،
ب��ل تعتبر الفتوى �سابقة على �صعي��د موقف الق�ضاء الدولي من الق�ضي��ة الفل�سطينية وحقوق
ال�شعب الفل�سطيني.
ولعل �أهم ما ت�ضمنته الفتوى ت�أكيدها على جملة المبادئ القانونية التالية:
•الت�أكيد على انطباق و�صف الأرا�ضي المحتلة على الأر�ض الفل�سطينية ،وبالتالي انطباق
و�سريان مواثيق القانون الدول��ي الإن�ساني على العالقة الناظمة لحقوق والتزامات دولة
االحت�لال في الأر�ض الفل�سطيني��ة ،ف�ض ً
ال عن حقوق الفل�سطينيي��ن كمدنيين خا�ضعين
لالحتالل.
•الت�أكيد على حق ال�شعب الفل�سطيني الم�شروع في تقرير الم�صير.
•الت�أكيد على التزامات دولة االحتالل الإ�سرائيلي المتعلقة باحترام وتطبيق مواثيق القانون
الدولي لحقوق الإن�س��ان (العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدني��ة وال�سيا�سية والعهد
الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل).
34

�ص��درت ه��ذه الفتوى �إعما ًال لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ،14/ES-10ال�صادر عن الدورة اال�ستثنائية
الطارئة العا�شرة المنعقدة بتاريخ .2003/12/8
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•الت�أكي��د عل��ى حظر اكت�س��اب و�ضم �أقالي��م الغير بالق��وة ،وعلى وجوب احت��رام دولة
االحتالل الإ�سرائيلي لهذا المبد أ� على �صعيد الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة.
•الت�أكيد على عدم �شرعية الجدار لمخالفته �أحكام مواثيق القانون الدولي ومبادئه.
•الت�أكي��د على قيام م�س�ؤولية دولة االحت�لال الإ�سرائيلي جراء �إخالله��ا بقواعد و�أحكام
القانون الدولي ب�إن�شائها جدار ال�ضم والإلحاق.

� :3.3إعفاء �إ�سرائيل من التزاماتها القانونية تجاه الفل�سطينيين المحتجزين لديها
من الق�ضايا المهمة في هذا الجانب� ،إعفاء الفل�سطينيين ،بطريقة غير مبا�شرة ،دولة االحتالل
م��ن م�س�ؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه المحتجزين لديه��ا ،حيث بات الفل�سطينيون هم
م��ن يحمل تكاليف �إعا�شة محتجزيهم والإنف��اق عليهم ،كما باتت ال�سلطة تتكفل بتغطية ما
يفر���ض على المحتجزين من غرامات مالية ،ما �أ�صبح يحقق دخ ً
ال للمحتل ،وهذا باعتقادي
حول االحتجاز من عبء مالي و�إرهاق لخزينة المحتل �إلى م�صدر دخل و�إثراء.
ما ّ
� :3.4أ�سقط المفاو�ض الفل�سطيني في اتفاق �أو�سلو مو�ضوع الأ�سرى ،وكان يجب في هذا
الخ�صو�ص �أن ي�صر الجانب الفل�سطيني على تبيي�ض المعتقالت كبادرة ح�سن نية من
المحتل ،وللت�أكيد على جدية تحول الطرفين نحو الحل ال�سلمي للنزاع القائم بينهما،
ولهذا ،ف�إن عدم �إدراج هذا المو�ضوع كملف �أ�سا�سي في اتفاقيات �أو�سلو ،قد منح المحتل
ورقة م�ساومة في مواجهة الفل�سطينيين.
 :3.5من الأخطاء الخطيرة التي ارتكبها الفل�سطينيون قبولهم بفكرة الإبعاد لبع�ض الأفراد
كبديل لالحتجاز �أو كثمن للإفراج؛ �سواء خارج الأر�ض الفل�سطينية المحتلة �أو داخلها،
علم ًا �أن الإبعاد يعتبر ا�ستناداً �إلى القانون الدولي الإن�ساني جريمة حرب وعم ً
ال محظوراً
ارتكابه من قبل المحتل ،ا�ستناداً �إلى ن�ص المادة  147من اتفاقية جنيف الرابعة ،والمادة
 85من بروتوكول جنيف الأول المكمل التفاقيات جنيف الأربع ،والمادة الثامنة من
نظام محكمة الجنايات الدولية.
وله��ذا ،ف�إن قب��ول الفل�سطينيي��ن بالم�ساومة والموافقة عل��ى الإبعاد ،قد جع��ل من ال�سلطة
الفل�سطيني��ة �شريك ًا في هذا الفعل ،و�أي�ض ًا �شجع الدول الت��ي قبلت باال�ستقبال على الموافقة
بذريع��ة قب��ول الفل�سطينيين ،علم ًا �أن اتفاقيات جنيف الأربع ق��د �أكدت بمقت�ضى المادة 47
على �أن �أي اتفاق قد يبرم بين دولة االحتالل و�سلطات الإقليم المحتل ،يعتبر باط ً
ال وال قيمة
له �إذا ما �أدى �إلى حرمان ال�سكان من االنتفاع ب�أحكام االتفاقية.
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قوى الموقف
 :3.6عدم تدويل ق�ضية المحتجزين ،وح�صر بحثها بالمفاو�ضات الثنائية ،ما ّ
ح�صن
الإ�سرائيلي و�أعفاه من التزاماته القانونية النا�شئة عن المواثيق الدولية ،وبالمقابل ّ
المحتل بوجه االنتقاد وال�ضغوط الدولية.

 :3.7تجزئة مو�ضوع المحتجزين والقبول بالمعايير الإ�سرائيلية
ال �ش��ك �أن المفاو���ض الفل�سطيني ف��ي ت�صنيفه للمحتجزي��ن ،المحتجزي��ن القدامى ما قبل
�أو�سلو ،والمحتجزين بعدها ،و�أ�سرى القد�س ،والأ�سرى النواب ،والأ�سرى المر�ضى ،وقبوله
بت�صني��ف الإ�سرائيليين للمحتجزين ،قد �أ�ضر بالموقف القانون��ي للمحتجزين الفل�سطينيين،
ب��ل �أ�صبح ه��ذا الت�صنيف يوحي ب�أن المحتجزي��ن ما قبل �أو�سلو هم �أ�صح��اب الحماية ،في
حي��ن �أن المحتجزين بعدها �أ�شخا�ص �أخلو بالتزامات ال�سلط��ة الوطنية واالتفاقيات المبرمة
ما�ض
بينه��ا وبين الإ�سرائيليين ،علم��ا �أن االحتالل لم يزل م�ستمراً وقائم�� ًا ،كما �أن المحتل ٍ
ف��ي �سيا�سات��ه التو�سعية وجرائمه ،وله��ذا يجب على المفاو�ض الفل�سطين��ي �أن يعيد االعتبار
لمو�ضوع المحتجزين ،من خالل التعامل معهم بم�سمى واحد وبالمكانة ذاتها ،و�أن يتعاطى
مع الجميع دون ا�ستثناء �أو ت�صنيف .بل على المفاو�ض الفل�سطيني ،في �سبيل حماية وتح�صين
�أف��راد المقاومة� ،أن يرب��ط توقفها وانتهاء �أعمالها بانتهاء االحت�لال وزواله ،ال بالتوقيع على
اتفاقيات �أو�سلو.

 .4الإ�ستراتيجية الفل�سطينية الواجب تبنيها لإعادة االعتبار لملف الأ�سرى
� 4.1إعادة االعتبار للقانون الدولي وتدويل الق�ضية الفل�سطينية
ال �شك �أن تغييب االحتكام للقانون الدولي ،ف�ض ً
ال عن عدم قدرتنا على االن�ضمام للمعاهدات
الدولية جراء عدم امتالكنا ال�شخ�صية القانونية المقرة للدول بمقت�ضى قواعد و�أحكام القانون
الدولي قبيل الح�صول عل��ى اعتراف المجتمع الدولي بدولة فل�سطين في  29ت�شرين الثاني/
نوفمب��ر  ،2013ق��د ق��اد �إلى مجم��وع الإ�شكاليات الت��ي انعك�ست بال�سلب عل��ى الق�ضية
الفل�سطينية ،وعلى الحقوق الم�شروعة لل�شعب الفل�سطيني ،وعلى مقاومته ومنا�ضليه ،ولعل
�أهم هذه االنعكا�سات:
•تراجع الأمم المتحدة عن اهتمامها بالق�ضية الفل�سطينية ،وترك مو�ضوع االحتالل معلق ًا
على المفاو�ض��ات الثنائية الفل�سطينية الإ�سرائيلية ،ما يعن��ي ا�ستفراد المحتل الإ�سرائيلي
بالفل�سطينيين و�إخ�ضاعهم ل�شروطه وقي��وده وتوجهاته و�أولوياته ،بل وا�ستخدام �سلطته
وهيمنت��ه في ال�ضغ��ط والت�أثير عل��ى الجانب الفل�سطين��ي لإجباره عل��ى م�سايرة �أجندة
المحتل و�شروطه ،لإبرام �أي اتفاق مع الفل�سطينيين.
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•�إغفال وتغييب الدول اللتزاماتها القانونية تجاه الق�ضية الفل�سطينية ،بل وتن�صلها من هذه
االلتزام��ات وعدم �إثارته��ا وال�سعي �إلى احترامها وتطبيقها بحج��ة المفاو�ضات الثنائية
الفل�سطيني��ة الإ�سرائيلي��ة ،كما ه��و الحال مع االلتزام��ات التي �أقرته��ا اتفاقيات جنيف
الأرب��ع ،والبروتوك��والت المكملة لها على عاتق الأطراف الثالث��ة� ،أو االلتزامات التي
�أقرها ميثاق الأمم المتحدة بحق الدول وهيئة الأمم المتحدة.
•ق��اد االبتعاد وعدم تم�س��ك الفل�سطينيين بالقانون الدولي �إل��ى ت�شجيع الدول على تبني
وط��رح حل��ول �سيا�سي��ة تفاو�ضية للحق��وق الفل�سطيني��ة الثابتة وغير القابل��ة للت�صرف
(الالجئون� ،ضم القد�س ،الجدار ،التبادلية ،دولة منزوعة ال�سالح ،دولة بحدود م�ؤقتة،
نبذ المقاومة و�إدانتها� ،إعف��اء المحتل من الم�س�ؤولية المدنية التعوي�ضية) ،ما انتق�ص من
هذه الحقوق ،بل وعزز تجاهلها وااللتفاف عليها.
•ت�شجي��ع ال��دول على تجاهل قواع��د القانون الدول��ي الإن�ساني ،واالتف��اق على خرق
هذه القواعد ،كما هو الح��ال مع قبول الدول لفكرة نفي الأ�سرى الفل�سطينيين لخارج
الأر���ض المحتلة ،على الرغم من تو�صيف القانون الدولي الإن�ساني لهذا العمل بجرائم
الح��رب� ،أو قبول الدول بفكرة اال�ستيط��ان �أو تقا�سم المحتل م��ع الفل�سطينيين موارد
بلدهم وثرواتهم المائية� ،أو ال�ضرائب والعوائد والر�سوم الجمركية.
•تدخ��ل الدول والرباعية �سيا�سي ًا لمطالبة المحتل بت�سهيل ال�ش�ؤون الحياتية للفل�سطينيين،
ما يعن��ي التعاطي مع حق��وق الفل�سطينيين من زوايا �إن�سانية ،ولي���س من زاوية الحقوق
وااللتزامات الواجب تنفيذها واحترامها من المحتل.
•�أ�صبح��ت المقاوم��ة الفل�سطيني��ة عنف ًا ،م��ا قد يهدد بتجري��م هذه المقاوم��ة م�ستقب ً
ال،
وبالتال��ي ي�سقط االعت��راف التاريخي بحق �شعبن��ا الفل�سطيني بتقري��ر م�صيره ،وتحرير
�إرادت��ه ،بل وحقه في ا�ستخدام كافة �أ�شكال الن�ضال والمقاومة لتحرير �إرادته والو�صول
�إلى الممار�سة الميدانية الحرة لحقه الم�شروع في تقرير الم�صير و�إقامة دولته الم�ستقلة.
•غ���ض المجتمع الدول��ي ،بما فيه الأمم المتح��دة ،النظر عن جرائ��م المحتل ،ومطالبة
الطرفين ب�ضبط النف�س والعودة للتفاو�ض عو�ض ًا عن التحرك لم�ساءلة المحتل ومالحقته
عن هذه الجرائم� ،أ�سوة بما قام به المجتمع الدولي في الكثير من بقاع الأر�ض (رواندا،
يوغ�سالفيا� ،سيراليون ،كمبوديا ،الكونغو� ،أوغندا  .)...ولهذا ،يجب على الفل�سطينيين
ف��ي �سبيل تقوي��ة موقفهم في مواجه��ة تعنت �إ�سرائي��ل وا�ستباحتها للإقلي��م الفل�سطيني
وتجاوزه��ا مب��ادئ و�أحكام القان��ون الدولي ف��ي ممار�ساتها الالم�شروع��ة والمخالفة
لقواعد و�أحكام القانون الدولي العام والقانون الإن�ساني الدولي ،ابتداء من جرائم القتل
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والترحي��ل ،والتعذيب ،والتطهير العرقي ،وال�ض��م العلني الفعلي وبالقوة لأجزاء �شا�سعة
م��ن الأر�ض الفل�سطينية المحتلة ،وهدم وتدمي��ر الممتلكات على نطاق وا�سع ،و�سلب
م��وارد الفل�سطينيي��ن ثرواته��م -التوجه الجاد نحو �إع��ادة تدويل الق�ضي��ة الفل�سطينية،
والتم�س��ك باالحت��كام للقانون الدولي الع��ام والإن�ساني في عالقاته��م ومفاو�ضاتهم،
م��ا يقت�ضي �ضرورة العمل الجاد عل��ى و�ضع �إ�ستراتيجية قانوني��ة �شاملة في التعاطي مع
ق�ضيتهم ،تنطلق من المبادئ والمرتكزات التالية:
 -ع��دم ح�صر تدويل الق�ضي��ة الفل�سطينية على �صعيد هيئة الأم��م المتحدة بمو�ضوعالمفاو�ضات ال�سيا�سي��ة ،والمواقف والرغبات ال�سيا�سية للدول ،و�إنما يجب العمل
الفل�سطين��ي عل��ى تدويل الق�ضي��ة الفل�سطينية عب��ر نقل جميع الملف��ات الأ�سا�سية،
وتحدي��داً القد���س واال�ستيط��ان والأ�س��رى والمياه والالجئي��ن� ،إل��ى �أروقة الأمم
المتحدة ،ال�ست�صدار قرارات جديدة وداعمة لهذه الق�ضايا.
 -طرح مو�ضوع فتوى محكمة الع��دل الدولية ب�ش�أن الجدار ال�صادرة عن المحكمةفي تموز  ،2004على الجمعية العامة للأمم المتحدة ،لتحويلها من ر�أي ا�ست�شاري
�إل��ى قرارات و�آليات عمل ،وبخا�ص��ة �أن الفتوى ت�ضمنت مجموعة مبادئ في غاية
الأهمية ب�ش�أن �إعمال وتطبيق قواعد الم�س�ؤولية الدولية المدنية بحق دولة االحتالل
الإ�سرائيل��ي ،و�أي�ض�� ًا التزام��ات وم�س�ؤولي��ات الأط��راف الثالثة تج��اه االنتهاكات
والممار�سات الإ�سرائيلية.
 -التفكير ف��ي طرح مو�ضوع ع�ضوية �إ�سرائيل على �صعي��د الأمم المتحدة ،حيث �أنع�ضوي��ة �إ�سرائيل لم تكن ع�ضوية اعتيادية ،و�إنما كان��ت م�شروطة باحترام �إ�سرائيل
والتزامه��ا بقرار التق�سيم وقرار العودة ومقررات ال�شرعية الدولية و�أهداف ومبادى
ميث��اق الأم��م المتحدة ،وهو ما لم يتحق��ق ،ما يقت�ضي طرح ه��ذا المو�ضوع على
�صعي��د الأمم المتح��دة لمناق�شته والتقرير ب�ش�أنه ،كو�سيل��ة �ضغط قد تربك الجانب
الإ�سرائيلي وت�ؤثر على و�ضعه الدولي.

 4.2االن�ضمام لالتفاقيات والمواثيق الدولية
�أق��رت الجمعية العام��ة للأمم المتحدة ف��ي اجتماعها ال�ساب��ع وال�ستين بتاري��خ  29ت�شرين
الثاني/نوفمب��ر  ،2012بمقت�ضى القرار رقم  ،19/67منح فل�سطين �صفة دولة غير ع�ضو في
الأم��م المتحدة ،وذلك بت�أيي��د  138دولة ،ومعار�ضة  9دول ،في حين امتنعت  41دولة عن
الت�صويت ،وتغيبت خم�س دول.
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ومما ال�شك فيه �أهمية ح�صول فل�سطين على مركز دولة مراقب في الأمم المتحدة� ،إذ تمنح
هذه ال�صف��ة فل�سطين من حيث ال�شكل ،و�أحيان ًا الم�ضم��ون ،ال�شخ�صية القانونية الممنوحة
للدول بمقت�ضى قواعد و�أحكام القانون الدولي العام ،ما يعني عملي ًا �أن ت�صبح فل�سطين ذات
�أهلية قانونية ت�ؤهلها حمل االلتزامات القانونية الدولية ،و�أي�ض ًا تمنحها الحقوق ذاتها المقرة
لل��دول ب�ش�أن الحقوق الواجب �أن تتاح وتتمتع بها ال�شع��وب والدول على �صعيد المجتمع
الدولي .وبعيداً عن التفا�صيل ،نرى �أهمية ان�ضمام دولة فل�سطين لالتفاقيات الدولية لما لهذا
االن�ضمام من نتائج �إيجابية على و�ضع فل�سطين ومكانتها ،وتحديداً:
1.1تعزي��ز االعتراف الدولي بدولة فل�سطين ،ما �سيع��زز الو�ضع القانوني للق�ضية الفل�سطينية
وحقوق ال�شعب الفل�سطيني الم�شروعة في تقرير م�صيره ،وال�سيادة الدائمة على موارده
وثرواته.
2.2قبول دولة فل�سطين في ع�ضوية االتفاقيات الدولية يعني اعتراف الدول ال�صريح بفل�سطين
وف��ق الحدود التي حددتها و�أقرتها الأمم المتحدة بفل�سطين بمقت�ضى قراراتها المتعلقة
بح��ق ال�شع��ب الفل�سطيني في تقرير الم�صير وحقوقه الم�شروع��ة غير القابلة للت�صرف،
وفي ال�سيادة الدائمة على موارده وثرواته ،ما يعني �أن هذا االعتراف ي�ؤكد على العائدية
الجغرافي��ة الإقليمية لدول��ة فل�سطين في الأر���ض الفل�سطينية المحتلة ف��ي الخام�س من
حزيران العام  ،1967بما في ذلك مدينة القد�س العربية.
3.3يعن��ي هذا االعتراف �أي�ض ًا ت�أكيد المجتمع الدولي والدول الأطراف باالتفاقيات الدولية
الت��ي �ستن�ضم لها فل�سطين عل��ى بطالن وعدم م�شروعية �أي �إج��راء �أو تغير �أحدثته دولة
االحتالل الإ�سرائيلي على �صعيد الو�ضع الإقليمي للأر�ض الفل�سطينية� ،سواء على �صعيد
ال�ضم الفعلي لمدينة القد�س� ،أو على �صعيد جدار ال�ضم� ،أو على �صعيد الم�ستوطنات.
4.4يمك��ن ا�ستثمار هذا االن�ضمام في فتح معارك قانونية بمواجهة الممار�سات والت�صرفات
الإ�سرائيلي��ة التي ت�شكل خرق ًا وتجاوزاً لأح��كام االتفاقيات التي �ست�صبح فل�سطين طرفا
فيه ًا ،ما يعني رفع حدة ال�ضغط الدولي على دولة االحتالل.
5.5يمكن من خ�لال االن�ضمام لالتفاقيات الدولية ا�ستخدام الآلي��ات التعاقدية المن�صو�ص
عليه��ا في العديد من االتفاقيات بمواجهة الممار�سات والت�صرفات الإ�سرائيلية ،ما يعني
م�ساءلة المحتل وتعزيز عزلته ورف�ض ممار�ساته على �صعيد المجتمع الدولي.
6.6العدي��د من االتفاقيات تن�ص على ت�شكيل لجان تق�ص��ي حقائق في حال تقدمت الدول
الأط��راف ب�شكوى �ضد ممار�سات وانتهاكات معينة لأحكام االتفاقية ،وبالتالي يمكننا
من خالل هذه الآلية �أي�ض ًا تعزيز محا�صرة دولة االحتالل وال�ضغط عليها.
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7.7يمكن من خالل االتفاقيات الدولية ال�ضغط على الدول الأطراف باالتفاقيات ومطالبتها
بتحم��ل م�س�ؤولياتها النا�شئة ع��ن االتفاقية الدولي��ة المن�ضمة �إليها ،وبالتال��ي �إلزام هذه
الأط��راف بتجنب تقديم الدعم والم�ساندة لدولة االحتالل� ،أو التغا�ضي عن تجاوزاتها
وانتهاكاتها لأحكام االتفاقية.
�8.8إن ان�ضمام فل�سطين لالتفاقيات الدولية� ،سيتيح لدولة فل�سطين م�ساءلة الأطراف الثالثة في
االتفاقي��ات الدولية عن �أي تق�صير �أو م�ساعدة �أو دعم قد تقدمها هذه الدول لالحتالل،
ا�ستناداً �إلى القاع��دة القانونية القا�ضية ب�ضرورة احترام وتنفيذ الدول لاللتزامات النا�شئة
على عاتقها بمقت�ضى المعاهدات الدولية وتنفيذها بح�سن نية.
ونرى �ضرورة �أن تنطلق مرتكزات الإ�ستراتيجية الفل�سطينية في االن�ضمام لالتفاقيات الدولية
خالل المرحلة الراهنة بناء على االعتبارات التالية:
•التوج��ه نحو االتفاقيات الدولي��ة التي تعزز وتكر�س حق ال�شع��ب الفل�سطيني في تقرير
م�صي��ره ال�سيا�سي وال�سيادة الدائمة على م��وارده ومقدراته ،والتي تح�صن وتحمي حقه
الم�شروع بالمقاومة وتكفل حماية �أفرادها.
•االتفاقيات الحامية لحقوق ال�شعب الفل�سطيني الفردية (ال�سيا�سية والمدنية واالقت�صادية
واالجتماعي��ة والثقافي��ة) والجماعي��ة المتعلقة بتعزيز ح��ق ال�شع��ب الفل�سطيني بتقرير
م�صيره ،وممار�سته ال�سيادة على موارده وثرواته وحماية مقاومته ومنا�ضليه.
•االتجاه نحو االن�ضم��ام لالتفاقيات الناظمة والمت�ضمنة لآليات حماية وم�ساءلة لتمكين
الفل�سطينيي��ن� ،أفراداً وجماعات ،من ا�ستخدام هذه الآلية في م�ساءلة المحتل ومالحقته
عما يرتكبه من انتهاكات بحقوقهم.
•االن�ضم��ام لمحكة الجناي��ات الدولية ،لما في االن�ضمام لها من ت�أثير �سلبي على المحتل
وعل��ى �أفراده جراء م��ا يمثله االن�ضمام من رفع مخاوف المحت��ل و�أفراده تجاه �إمكانية
الم�ساءلة والعقاب ،وهو -بال �شك -ما �سينعك�س على �سلوك قواته وقادته.
�إن عدم �إ�سقاط حق ال�شعب الفل�سطيني الم�شروع بالمقاومة ب�أ�شكالها كافة ،وحق المقاومين
ف��ي الح�صانة والحماية القانوني��ة ،يتطلب من القيادة الفل�سطينية �أن تتجن��ب �إدانة �أو �إ�سقاط
خيار المقاومة الم�سلحة ،لكونها حق ًا منح لل�شعب الفل�سطيني بمقت�ضى المواثيق والمقررات
الدولي��ة ،ومرتبط ًا بتحقق حق ال�شع��ب الفل�سطيني بتقرير الم�صير و�إقامة دولته ،ولهذا طالما
ا�ستم��ر المحتل ب�إنكاره ورف�ضه �إعمال الفل�سطينيي��ن لحقهم ،يحق لهم ا�ستخدام ما ينا�سبهم
من خيارات وو�سائل ن�ضالية لل�ضغط على المحتل و�إكراهه على االعتراف بحقهم.
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 .5االن�ضمام الفل�سطيني لالتفاقيات الع�شرين و�أثره على ق�ضية الأ�سرى
بتاري��خ  2ني�سان�/أبري��ل  ،2014تقدم��ت فل�سطين للأمين العام للأم��م المتحدة والحكومة
ال�سوي�سرية والحكومة الهولندية بطلب االن�ضمام لع�شرين اتفاقية ،هي:
1.1اتفاقية مناه�ض��ة التعذيب وغيره من �ضروب المعاملة �أو العقوب��ة القا�سية �أو الال�إن�سانية
�أو المهينة.

2.2اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة.

3.3االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري.
4.4اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
5.5اتفاقية حقوق الطفل.

6.6البروتوكول االختياري ب�ش�أن �إ�شراك الأطفال في النزاعات الم�سلحة.
7.7العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية.

8.8العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
9.9االتفاقية الدولية لقمع جريمة الف�صل العن�صري والمعاقبة عليها.
1010اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
1111اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد.
1212اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.

1313اتفاقية فينا للعالقات الدبلوما�سية.
1414اتفاقية فينا للعالقات القن�صلية.

1515اتفاقي��ة الهاي المتعلق��ة بقوانين و�أعراف الح��رب البرية ومرافقه��ا :الالئحة المتعلقة
بقوانين و�أعراف الحرب البرية.

1616اتفاقية جنيف الأولى المتعلقة بتح�سين حال الجرحى والمر�ضى في الميدان.

1717اتفاقي��ة جنيف الثانية المتعلقة بتح�سين حال جرحى ومر�ضى وغرقى القوات الم�سلحة
في البحار.

1818اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة �أ�سرى الحرب.

1919اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأ�شخا�ص المدنيين في وقت الحرب.

2020البروتوك��ول الأول الإ�ضافي لالتفاقي��ات المتعلق بحماية �ضحاي��ا النزاعات الم�سلحة
ذات الطابع الدولي.
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ومم��ا ال �ش��ك في��ه �أهمية ه��ذا االن�ضم��ام ودوره ف��ي تعزيز الحق��وق الم�شروع��ة لل�شعب
الفل�سطين��ي ،واالعتراف بالكيانية القانونية للدولة الفل�سطينية ،ولي�س هذا فح�سب ،بل يعتبر
ه��ذا االن�ضمام بداية فعلية لتدويل الق�ضي��ة الفل�سطينية عموم ًا ،كما �سينعك�س بالإيجاب على
الكثي��ر من الملف��ات الأ�سا�سية ،و�أهمها مل��ف الأ�سرى الفل�سطينيين ،وتحدي��داً في الق�ضايا
التالية:
بمج��رد ان�ضمامنا التفاقي��ات جنيف الأربع ،وبخا�ص��ة االتفاقية الثالثة ،يح��ق لكل الفئات
الم�شمول��ة ح�س��ب االتفاقية ب�صف��ة �أ�سير الح��رب� ،أن تكت�سب هذه ال�صف��ة ،وهذه الفئات
ح�سب المادة الرابعة من االتفاقية الثالثة هي:
�1.1أفراد القوات الم�سلحة لأحد �أطراف النزاع ،والملي�شيات� ،أو الوحدات المتطوعة التي
ت�شكل جزءاً من هذه القوات الم�سلحة.
�2.2أفراد الملي�شي��ات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى ،بم��ن فيهم �أع�ضاء حركات
المقاوم��ة المنظم��ة ،الذين ينتمون �إلى �أح��د �أطراف النزاع ،ويعمل��ون داخل �إقليمهم
�أو خارج��ه ،حت��ى لو كان ه��ذا الإقليم محت ً
ال ،عل��ى �أن تتوفر ال�ش��روط التالية في هذه
الملي�شيات �أو الوحدات المتطوعة ،بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:
 �-أن يقودها �شخ�ص م�س�ؤول عن مر�ؤو�سيه. �-أن تكون لها �شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد. �-أن تحمل الأ�سلحة جهراً. �-أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.�3.3أف��راد القوات الم�سلحة النظامية الذين يعلن��ون والءهم لحكومة �أو �سلطة ال تعترف بها
الدولة الحاجزة.
4.4الأ�شخا���ص الذي��ن يرافقون الق��وات الم�سلح��ة دون �أن يكونوا في الواق��ع جزءاً منها،
كالأ�شخا���ص المدنيي��ن الموجودي��ن �ضم��ن �أطق��م الطائ��رات الحربي��ة ،والمرا�سلين
الحربيي��ن ،ومتعهدي التموين ،و�أفراد وح��دات العمال �أو الخدمات المخت�صة بالترفيه
عن الع�سكريين� ،شريطة �أن يكون لديهم ت�صريح من القوات الم�سلحة التي يرافقونها.
�5.5أف��راد الأطقم المالحية ،بمن فيهم القادة والمالحون وم�ساعدوهم في ال�سفن التجارية
و�أطق��م الطائ��رات المدنية التابع��ة لأطراف النزاع ،الذي��ن ال ينتفع��ون بمعاملة �أف�ضل
بمقت�ضى �أي �أحكام �أخرى من القانون الدولي.
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�6.6سكان الأرا�ضي غير المحتلة الذين يحملون ال�سالح من تلقاء �أنف�سهم عند اقتراب العدو
لمقاوم��ة القوات الغازية ،دون �أن يتوفر لهم الوق��ت لت�شكيل وحدات م�سلحة نظامية،
�شريطة �أن يحملوا ال�سالح جهراً ،و�أن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
ومن هذا المنطلق ،يحق لجميع الفئات الفل�سطينية التي تندرج �ضمن تو�صيف المادة الرابعة،
�أن تعام��ل في �أي نزاع وقتال م��ع االحتالل الإ�سرائيلي ك�أ�سرى حرب� ،إذا ما �سقطت بقب�ضة
الخ�صم ،ولعل �أهم ما في هذه االتفاقية ن�ص مادتها الأولى المادة« :تتعهد الأطراف ال�سامية
المتعاقدة ب�أن تحترم هذه االتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال».
كم��ا جاء في ن�ص المادة  129م��ن االتفاقية �أي�ض ًا« :تتعهد الأط��راف ال�سامية المتعاقدة ب�أن
تتخ��ذ �أي �إجراء ت�شريعي يلزم لفر�ض عقوبات جزائية فعال��ة على الأ�شخا�ص الذين يقترفون
�أو ي�أم��رون باقتراف �إحدى المخالف��ات الج�سيمة لهذه االتفاقية ،المبين��ة في المادة التالية.
يلت��زم كل ط��رف متعاقد بمالحق��ة المتهمين باقت��راف مثل هذه المخالف��ات الج�سيمة� ،أو
بالأم��ر باقترافها ،وبتقديمهم �إلى محاكمه� ،أ َّي ًا كان��ت جن�سيتهم .وله �أي�ض ًا� ،إذا ف�ضل ذلك،
وطبق�� ًا لأح��كام ت�شريعه� ،أن ي�سلمهم �إل��ى طرف متعاقد معني �آخ��ر لمحاكمتهم ،ما دامت
تتوف��ر لدى الطرف المذكور �أدلة اتهام كافية �ضد ه�ؤالء الأ�شخا�ص .علي كل طرف متعاقد
اتخ��اذ التدابير الالزمة لوقف جميع الأفعال الت��ي تتعار�ض مع �أحكام هذه االتفاقية بخالف
المخالفات الج�سيمة المبينة في المادة التالية .ينتفع المتهمون في جميع الأحوال ب�ضمانات
للمحاكم��ة والدفاع الحر ،ال تقل مالءمة عن ال�ضمان��ات المن�صو�ص عليها في المواد 105
وما بعدها عن هذه االتفاقية».
وعلى هذا الأ�سا�س ،يحق لدولة فل�سطين كدولة طرف في االتفاقية� ،أن تطالب جميع الدول
الأط��راف بواجب تحم��ل م�س�ؤولياته��ا القانونية المق��رة بمقت�ضى هذه الم��واد ،وتحديداً
�ض��رورة ووجوب تدخلها لل�ضغط على المحت��ل وم�ساءلته عن �أي تق�صير �أو انتهاك لأحكام
ه��ذه االتفاقية ب�ش���أن رف�ضه وامتناعه عن االعتراف بمركز �أ�سي��ر الحرب للفل�سطينيين الذين
تنطبق عليهم هذه ال�صفة.
ولكي تثبت دولة فل�سطين التق�صير واالنتهاك الإ�سرائيلي� ،أرى �أهمية �أن تر�سل دولة فل�سطين
خطاب�� ًا ر�سمي ًا لدول��ة االحتالل تعلمها ب�أنه��ا دولة طرف في هذه االتفاقي��ات ،و�أن تطالب
دول��ة االحتالل الإ�سرائيلي بااللتزام بهذه االتفاقيات في عالقتها مع الفل�سطينيين في الأر�ض
المحتلة وخارجها.
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 .6خاتمة وتو�صيات
ال �شك �أن للفل�سطينيين حق ًا م�شروع ًا في المقاومة والن�ضال ،كما �أن للمقاومين حق ًا م�شروع ًا
في التمتع بحماية قواعد القان��ون الدولي ،وحق اكت�ساب مركز المحارب القانوني والتمتع
بمركز �أ�سرى الحرب حال وقوعهم في قب�ضة المحتل.
وبالنظ��ر �إلى ما يثيره هذا المو�ضوع م��ن �أهمية بالغة ،وبخا�ص��ة �أن مقاومة الفل�سطينيين قد
تط��ول وتتوا�صل ج��راء التعنت والإ�صرار الإ�سرائيلي على ع��دم االعتراف بحقهم في تقرير
الم�صي��ر ،و�إ�صراره على تهويد و�ض��م الأرا�ضي المحتلة وا�ستباحتها �أم��ام م�ستوطنيه ،نرى
�ض��رورة �أن يتم تفعيل مو�ضوع المعتقلين الفل�سطينيين من خ�لال تبني الجهات الفل�سطينية
المعنية بهذا الجانب� ،إ�ستراتيجي ًة قانوني ًة وا�ضح ًة ترتكز على محاور عدة �أهمها:
1.1التوج��ه لمحكم��ة العدل الدولية م��ن خالل الجمعي��ة العامة لمطالبته��ا ب�إ�صدار فتوى
قانونية ح��ول الو�ضع القانوني للمح��ارب الفل�سطيني و�أف��راد المقاومة ،وهل من حق
ه�ؤالء الأفراد اكت�ساب مركز المحارب ،ومن ثم �أ�سرى الحرب �أم ال.
ويعتب��ر فت��ح مثل هذه المعرك��ة القانونية الدولية م��ع دولة االحت�لال الإ�سرائيلي حول
مو�ضوع الأ�سرى والمعتقلين ،عم ً
ال في غاية الأهمية باعتقادنا ،لأ�سباب عدة� ،أهمها:
 �-ست�ش��كل الفتوى فر�صة جيدة لل�ضغ��ط على المجتمع الدولي لعق��د م�ؤتمر للدولالأط��راف في اتفاقيات جني��ف الأربع ،لبح��ث مو�ضوع المعتقلي��ن الفل�سطينيين
وحقوقه��م وطبيع��ة االلتزامات القانوني��ة النا�شئة عل��ى عاتق المحت��ل الإ�سرائيلي
ب�ش�أنه��م ،ودور والتزام��ات ال��دول الأطراف بمواجه��ة االنته��اكات الإ�سرائيلية
لحقوق المعتقلين.
 -تفعيل ح�ض��ور مو�ض��وع المعتقلين على �صعي��د الجمعية العامة للأم��م المتحدة،وهيئ��ات الأمم المتحدة ،ما يعني تعزيز الح�ضور الدولي لهذه الق�ضية ،ما قد ي�سهم
ف��ي دعم ق�ضية الأ�س��رى وح�ضورها على �صعيد الر�أي الع��ام الدولي ،وعلى �أجندة
اهتمام الم�ؤ�س�سات الحقوقية والإن�سانية.
 -قد ت�شكل الفتوى فر�صة ،لرفع دعاوى قانونية بمواجهة االنتهاكات الإ�سرائيلية �أمامالمحاكم الداخلية للدول التي قبلت بفتح واليتها الق�ضائية �أمام هذه الق�ضايا.
 �-ستع��زز الفتوى من م�شروعي��ة المقاومة الفل�سطينية ،وح��ق ال�شعب الفل�سطيني فيا�ستخدام �أ�شكال الن�ضال كافة لتحرير �إرادته والتحرر من االحتالل.
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�2.2ضرورة التحرك الفل�سطيني الفاعل باتج��اه فتح مو�ضوع الم�ساءلة والمالحقة الجزائية
للإ�سرائيليي��ن ع��ن جرائمه��م وانتهاكاتهم المتعلق��ة بالأ�سرى ،وتحديداً م��ا تعلق منها
باالعتق��ال واالحتج��از التع�سف��ي ،والتعذيب ،و�إن��كار �ضمانات المحاكم��ة العادلة،
والتقاع�س في تقديم الرعاية ال�صحية.
� 3.3ش��ن حملة دولية بالتع��اون مع الجهات الحكومية وغير الحكومي��ة العربية والأجنبية،
لل�ضغ��ط على المحتل الإ�سرائيلي ،و�إجباره على ترحيل المعتقلين الفل�سطينيين كافة �إلى
الأرا�ض��ي المحتلة ،لكون القانون الدول��ي الإن�ساني ،وبخا�صة المادة ( )76من اتفاقية
جنيف الرابع��ة ،التي �أكدت على وجوب �أن «يحتجز الأ�شخا�ص المحميون المتهمون
في البلد المحتل ،ويق�ضون فيه عقوبتهم �إذا �أدينوا.»...
4.4امتن��اع الفل�سطينيي��ن ع��ن تحم��ل االلتزام��ات الواج��ب �أن يحملها االحت�لال تجاه
المحتجزين؛ �سواء على �صعيد الغذاء� ،أو الرعاية الطبية� ،أو التعليم� ،أو غيرها من الحقوق
المق��رة للمحتجزين بمقت�ضى القانون الدولي ،لإل��زام المحتل بحمل هذه االلتزامات،
وبالتالي �إثقال كاهله بعبء الإنفاق على المعتقلين الفل�سطينيين من خزينته.
5.5التوج��ه للجمعي��ة العام��ة للح�ص��ول عل��ى مق��ررات جديدة ح��ول الو�ض��ع القانوني
للفل�سطينيي��ن المحتجزين ل��دى دولة االحت�لال الإ�سرائيلي ،وعلى ح��ق الفل�سطينيين
المنطبق عليهم م�ضمون المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة.
6.6ت�شكيل لجن��ة قانونية من م�ؤ�س�سات المجتمع المدني وم�ؤ�س�سات ال�سلطة ،لبحث �سبل
المالحق��ة والم�ساءلة للإ�سرائيليين المدانين بارت��كاب جرائم حرب �ضد المحتجزين؛
�سواء ما تعل��ق باالعتقال الإداري� ،أو التعذيب� ،أو �إن��كار �ضمانات المحاكمة العادلة،
�أو غيره��ا من الحقوق المجرم الم�سا�س بها بمقت�ضى اتفاقيات جنيف ،وميثاق محكمة
الجنايات الدولية.
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التعقيبات
عطية الب�سيوني:
كن��ت �أتمن��ى �أن يتم الحدي��ث عن الأ�س��رى العرب داخل �سج��ون االحت�لال .والأوراق
المعرو�ض��ة قدمت �شرح ًا وافي ًا عن تفا�صيل متعلقة بالأ�سرى من النواحي ال�سيا�سية والقانونية
والإعالمية ،وهي جيدة ،ولكن لدي بع�ض المالحظات عليها ،هي:
•ونح��ن مقبلون على يوم الأ�سير الفل�سطيني� ،أتفق مع الأوراق بالن�سبة لغياب �إ�ستراتيجية
فل�سطيني��ة في ق�ضية الأ�س��رى ،و�أتفق مع ما ورد فيها بخ�صو���ص المحاكم الإ�سرائيلية،
و�أ�سجل هنا بالتحديد ما ورد في ورقة الأ�ستاذة �سحر فرن�سي�س ،والأخ مروان البرغوثي،
ح��ول دور المحامي��ن الفل�سطينيين في عقد ال�صفقات م��ع النياب��ة الإ�سرائيلية ،ما �أكد
للأ�سرى غي��اب الإ�ستراتيجية الوطني��ة والتخطيط ال�سليم والرقاب��ة والمحا�سبة ،ال�شيء
الذي ّ
ال�ضارة.
مكن ه�ؤالء المحامين من العمل بهذه الطريقة الملتوية
ّ
•�أتفق م��ع الت�شخي�ص الذي تناولت��ه الأوراق حول الدور ال�سيا�س��ي والر�سمي في عملية
الإف��راج عن الأ�س��رى ،ونحن في لجنة الأ�سرى والقوى الوطني��ة والإ�سالمية في قطاع
غ��زة ،طالبن��ا بدور �سيا�س��ي ور�سمي فاعل في ق�ضي��ة الأ�سرى ،وبخا�ص��ة �أن لدينا �أكثر
م��ن � 200سفارة فل�سطينية في �أرجاء المعم��ورة .وكان من الوا�ضح غياب التن�سيق بين
الم�ؤ�س�س��ات الأهلية المخت�صة ب�ش���ؤون الأ�سرى في �أرجاء الوطن ،كم��ا �أكدنا على �أن
العم��ل الفردي لن يجني �سوى ال�سلبيات ،وما ورد ف��ي ورقة الأ�ستاذة �سحر ي�ؤكد على
ذلك.
•الأ�ست��اذ نا�صر الريّ�س �أعطانا �شرح ًا وافي ًا لمو�ضوع القانون الدولي واالتفاقيات الدولية
الخا�صة بحقوق الإن�سان ،والتمييز بين ت�سمية الأ�سير الفل�سطيني والمعتقل الفل�سطيني،
ّ
غي َبت تو�صيات �أخرى مهمة مثل :ت�شكيل لجنة وطنية
أنها
�
إال
�
جيدة،
التو�صيات
فكانت
ّ
مخت�صة ت�شمل جميع �أبناء �شعبنا في الداخل والخارج ،وتتحمل و�ضع خطة �إ�ستراتيجية
�شاملة ،والعمل على �أ�س�س علمية �سليمة وو�ضعها في ملف الأ�سرى في المحافل الدولية
كافة.
•ل��م تتن��اول الأوراق الثالث �أث��ر االنق�سام الفل�سطين��ي على ق�ضية الأ�س��رى ،وهو �أحد
الأ�سب��اب المركزية والم�ؤثرة ب�ش��كل �سلبي على غياب �إ�ستراتيجي��ة العمل ،كما لم�سنا
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�أث��ر االنق�سام عل��ى الحركة الأ�سيرة داخل الأ�سر ،مثل ظه��ور التباين في وجهات النظر
ح��ول الإ�ضرابات ،ما �أ�ضعف م��ن ت�أثير الحركة الأ�سيرة ،و�ساع��د �إدارة ال�سجون على
التف��رد بالأ�سرى .ومن الآثار �أي�ض ًا بالن�سب��ة لل�صفقة الأخيرة ،فب�سبب غياب التن�سيق لم
ّ
نعرف ع��دد الأ�سيرات ،وكان وا�ضح ًا غياب التن�سيق بين �شطري الوطن� ،إال فيما ندر،
وهذا ت��رك حالة من الإحباط في نفو�س الن�شطاء والأ�سرى المحررين والعاملين في هذا
الملف� ،سواء اللجان الوطنية �أو الم�ؤ�س�سات العاملة في مجال الأ�سرى.
•مالحظت��ي الأخي��رة عل��ى ما ورد ف��ي الأوراق حول �صفق��ات التبادل ،فم��ن الأهمية
بم��كان� ،أن أ��ؤكد على دور المقاومة الفل�سطينية من��ذ انطالق الثورة الفل�سطينية وحتى
الآن ،وه��ي تعمل على تحرير الأ�سرى ،حيث نجحت في بع�ضها و�أخط�أت في البع�ض
ن�ضيق كافة �أ�شكال المقاومة ف��ي عملية تحريرهم ،وعلى الم�ستوى
الآخ��ر ،ويجب �أال ّ
ال�سيا�س��ي الذي �أبرم العديد م��ن ال�صفقات مع االحتالل عبر المفاو�ضات التي خ�ضعت
لمعايير الع��دو في الإفراج عن الأ�سرى ،وعلى الرغم من �أهمية ال�صفقة الأخيرة لتحرير
الأ�س��رى ،والثمن الباهظ الذي دفعه قط��اع غزة ،ف�إن ال�صفقة افتق��دت لمعايير مهمة،
حيث غاب عنها التن�سيق والتخطي��ط الجماعي ،و�أ�سهمت في زيادة عدد المبعدين من
ال�ضفة الغربية �إلى قطاع غزة و�إلى بع�ض دول المنطقة.

و�صفي كبها:
المطلوب فل�سطيني ًا من الف�صائل كافة ،وهي تعلم ماذا يترتب على االحتالل� ،أن يكون لديها
�أقل ما يقال �إنه خطة وقائية للتعامل مع الحاالت الثالث ،من قتل� ،أو �إبعاد� ،أو اعتقال.
وجع الأ�سرى ال يعرفه �سواهم وعائالتهم ،و�أنا �سجنت �شهوراً في �سجن «هداريم» ،وع�شت
مع الأخ م��روان البرغوثي ،وكان هناك حديث جدي ب�ضرورة ت�شكيل هيئة �أو ج�سم قيادي
تخذ القرار ،يكون بالفعل م��ن خالل �إجماع وطني
ل��كل مكونات الأ�سرى ،حتى حينم��ا ُي َ
بعي��داً عن الخ��ارج ،حتى �أنه تم التو�صل ل�صيغة لهذا الأمر ،بحي��ث يتم ت�شكيل هذا الج�سم
من � 17أ�سيراً ،موزعين على الف�صائل كافة ،وبالتمثيل الن�سبي ،وتم التوافق على �آليات اتخاذ
القرار؛ لأنه ال يعقل �أن يخو�ض �سجن ب�أ�سرى فل�سطينيين الإ�ضراب عن الطعام ،بينما الأ�سرى
في �سجن �آخر غير م�ضربين عن الطعام� .إنها لم�أ�ساة �أن يكون قرار الأ�سرى منق�سم ًا .لذلك،
�آمل �أن ي�ستكمل الأخ مروان والأخ عبد النا�صر عي�سى والرفيق عاهد غلمة ،ت�شكيل الج�سم
القي��ادي الموحد للأ�سرى ،حتى يفر�ض الأ�سرى ما يريدون عل��ى الخارج� ،سواء كان ذلك
على الف�صائل �أو غيرهم.
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الأم��ر الآخر ،هل يت�صور �أحدنا �أن يدخل ال�سجن ،و�أن يجد �أمامه نائل البرغوثي وقد �أم�ضى
ثالث��ة عقود و�أربع �سنوات (طبع ًا قبل �أن ُيفرج عنه)� ،أو يدخل �سجن «هداريم» فيلتقي كريم
يون�س� ،أو �سجن «جلبوع» ويلتقي ماهر يون�س الذي �أم�ضى في ال�سجن ثالثة عقود وعامين؟
لذل��ك ،ف�إن الجواب يا �أ�ستاذ نا�صر و�أخت �سحر و�أخت فدوى �أن الأ�سير الفل�سطيني عندما
يفكر بالحكم ،وذلك لعدم وجود ثقافة الأ�سر خارج ال�سجون ،ف�إنه يتفاج�أ بطول المدة التي
ق�ضاها الأ�سرى الذين ذكرتهم ،لذلك يبد�أ التفكير بالحكم ،وهو �أمر طبيعي جداً ،والأمر ال
يتعل��ق فقط بال�سلطة وال بال�شعب� ،إنم��ا بالف�صائل التي دفعت �أبناءها ليكونوا �شهداء و�أ�سرى
حتى ي�صبحوا في الم�ستقبل مادة للمزايدة.
�آن الأوان لتوق��ف الف�صائل عن ا�ستخدام الأ�سرى مادة للمزايدة الإعالمية ،بل من ال�ضروري
جداً �أن يعملوا على تحرير �أ�سراهم ،وكما ذكر الأخ مروان في ورقته ،هناك نوعان من تحرير
تجر �سوى �صفقة
الأ�سرى �إما �سيا�سي ًا و�إما من خالل �صفقات التبادل ،وخالل ثالثة عقود لم ِ
يتيمة واحدة (وفاء الأحرار)� .إذاً� ،أين نحن من الأ�سرى الذين دفعنا بهم خلف الق�ضبان؟
وفيم��ا يخ���ص م�س�ؤولية ال�سلط��ة ،طالما �أنها تق��ول �إن ال بديل عن التفاو���ض ،فيجب �أن
تك��ون ق�ضي��ة الأ�سرى حا�ضرة في ذه��ن المفاو�ض .وهنا � ّ
أذك��ر الأخ قدورة عندما خرج
وحمله الأ�سرى ر�سالة مفادها �أنه عندما ذهب المفاو�ض
م��ن �سجن «جنيد» العام ّ ،1994
الفل�سطين��ي لم تكن ق�ضي��ة الأ�سرى على �أجندت��ه ،بينما ذهب �شمع��ون بيري�س وفي جيبه
ورقة للإفراج عن الأ�سرى على مراحل .وهنا �أقتب�س من الأخ مروان عندما قال« :وعموم
الأ�س��رى �ضحية لقيادة لم تلت��زم بميثاق الن�ضال الذي يحتم عليه��ا الإح�سا�س بالم�س�ؤولية
الوطني��ة والأخالقية والن�ضالية والإن�سانية» ،حت��ى اال�ستحقاق يقبل المفاو�ض بتجزئته �إلى
�أرب��ع مراحل ،على الرغم من �أنه ا�ستحقاق! لماذا لم ي�ضغط المفاو�ض الفل�سطيني من �أجل
تنفي��ذه؟ وها نحن ن�شهد النتيجة في مماطلة نتنياه��و وكل الحكومات الإ�سرائيلية ال�سابقة
وتنكره��ا لكل المواثي��ق واالتفاقات للأ�سرى وغيرهم .ف�أ�سرى ما قب��ل �أو�سلو ،يجب �أن
يكونوا بيننا قبل  20عاماً.
دعوني �أقر�أ لكم ما كتبه الأ�سير معت�صم رداد ،وهو �أ�صعب حالة مر�ضية في �سجون االحتالل،
وه��و مري�ض بال�سرطان ،وع�شت مع��ه �ستة �شهور� :أنتظركم على ب��اب ال�سجن كي تحملوا
علي في باحات
نع�شي ،ف�أنتم �أهلي ونا�سي ال تن�سوا دفني في مقبرة ال�شهداء و�إن �أمكن� ،ص ّلوا ّ
الم�سجد الأق�صى� .ألقاكم عند عزيز مقتدر.
ه��ذه ر�سالة الأ�سير الذي نف�ض يديه من كل الف�صائلية والتنظيمات وال�سلطات والم�س�ؤولين.
�أي��ن نح��ن من الأ�س��رى؟ عندما ت�أت��ي داليا اك�سي��ك الع��ام  ،1997وتقول �أم��ام جل�سة في
«الكني�س��ت»� ،إن تجارب �أدوية تت��م على الأ�سرى الفل�سطينيين ،وه��ذا يمثل اعتراف ًا منهم.
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وتع��ود ت�ؤكد ذلك رئي�سة �شعب��ة الأدوية� .أين ال�سلطة لت�أخذ ه��ذا االعتراف وتذهب به �إلى
الم�ؤ�س�س��ات الدولي��ة؟ من يق��وم بذلك؟ هذا �إ�ضافة �إل��ى الأ�سرى المحرري��ن الذين يتوفون
لأ�سب��اب غام�ضة ،لم ال نقم بدورنا تجاههم؟ و�أ�س��رى الجوالن؟ �أين نحن من ت�شكيل لجنة
طبية لمتابعة هذه الملفات؟ وهل لدى الم�ستوى الر�سمي ،حقيقةً ،ملف طبي خارج ال�سجن
ب��كل م��ا يح�صل عليه هذا الأ�سير من �أدوي��ة ،والآثار ال�سلبية ل��كل دواء؟ �إذاً ،فمن ال�ضرورة
ت�شكي��ل لجنة طبية قانونية ودولي��ة للوقوف عند هذا الأمر ،حتى نحمي �أ�سرانا ،وي�ست�شعروا
�أنن��ا نحمل همه��م� .أين الف�صائل التي تح�شد الآالف في ذك��رى انطالقاتها ،وال نرى منهم
�سوى بع�ض الأفراد حين يتعلق الأمر بالت�ضامن مع الأ�سرى؟

قدورة فار�س:
�شك��راً لمركز م�سارات على عقد ه��ذا الم�ؤتمر لتناول ق�ضايانا الرئي�سي��ة والإ�ستراتيجية ...
�أتمن��ى �أن ي�ستفاد من خال�صة هذا الم�ؤتمر في الأطر والم�ؤ�س�سات والأحزاب ال�سيا�سية و�أن
تترجم هذه الخال�صات �إلى �سيا�سات و�إجراءات.
�إن �أزم��ة الحالة الفل�سطينية هي �أزم��ة الحركة الوطنية ،والمطلوب تغيير جذري في مفاهيمنا
وطريقة تفكيرنا .وعلى الحركة الوطنية اال�ستفادة من تجارب الكثير من المعتقلين في م�س�ألة
التحقي��ق ،فـ«ال�شاباك الإ�سرائيلي» ُيطور في �أ�ساليب التحقيق ب�شكل م�ستمر ،فيما لم تتحمل
الحركة الوطنية م�س�ؤولية التوعية ال�سيا�سية بظروف االعتقال والتحقيق للأجيال النا�شئة.
�أ�ش��دد على �ض��رورة اال�ستفادة م��ن توقيع القي��ادة الفل�سطيني��ة على  15معاه��دة واتفاقية،
واالعتراف بفل�سطين كدولة غير ع�ضو بالأمم المتحدة ،لنقل ق�ضية الأ�سرى �إلى بعد جديد،
وهن��اك جهود كبيرة يبذلها نادي الأ�سير بالتعاون مع �شركائه لتدويل ق�ضية الأ�سرى ،والعمل
عل��ى ح�شد الت�أييد الدول��ي لن�صرة الأ�سرى وتحم��ل المجتمع الدول��ي م�س�ؤولياته القانونية
والأخالقية تجاه المعاناة التي يعي�شها الأ�سرى.
�إن �إ�سرائي��ل ت�ستثمر كل قواها في مو�ضوع التحقي��ق ،فال�ضباط الذين يحققون مع المعتقلين
ه��م من الذين خ�ضعوا لفح�ص للذكاء ،وتع ّلموا بدق��ة كل ما يدور حول المعتقل ،من �سيرته
الذاتية� ،إلى الفكر المجتمعي وال�سيا�سي الذي يعي�ش فيه .وتلج أ� المخابرات الإ�سرائيلية عادة
�إل��ى «الحط من ال�شخ�صية» ،فهم يعرف��ون �أن ال�شخ�ص الذي ينا�ض��ل �ضد االحتالل يكون
تقدي��ره واعتزازه بنف�سه عالي ًا ،لذا فهم ي�سعون دوم ًا �إلى تحجيم هذه ال�شخ�صية ،والحط من
قيمتها وكرامتها بكافة الو�سائ��ل .فمنذ اللحظات الأولى لالعتقال ،ي�شرعون ب�إثارة الرعب
و�إعاثة الخراب في البيت ،ما يجعل المعتقل ي�شعر ب�أن ما قام به هو الذي �ألحق بعائلته الأذى،
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مروراً بمرحلة التعذيب وال�ضرب والألفاظ البذيئة �أثناء عملية النقل نحو مركز التحقيق ،حتى
ي�ص��ل المعتقل �إلى غرفة التحقيق ،التي ي�صل �إليها بع�ض الأ�سرى مهيئين لالعتراف ب�سبب ما
تعر�ضوا له من �ضغط ج�سدي ونف�سي.
كما يجب على �إ�سرائيل عدم التالعب بق�ضية الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأ�سرى ،وعليها
االلتزام باالتفاق المبرم مع الجانب الفل�سطيني في �إطار عملية المفاو�ضات الجارية ،فعملية
�إتمام الإفراج نقطة حا�سمة في م�صير عملية المفاو�ضات.
�أنا�شد الف�صائل و�أطر العمل الفل�سطينية عموم ًا بمقاطعة محاكم االحتالل الع�سكرية� ،إذ ُي�ضفي
تعاملن��ا مع المحاكم قدراً من ال�شرعية عليها ،فال يج��وز �أن يكون االعتقال عبئا على كاهل
الأ�س��رى ،وعلى االحت�لال �أن يتحمل وزر الجرائم التي يقترفها بح��ق المعتقلين ،فالأ�سرى
لي�س��وا �أع��داداً و�إنما هم حاالت ،وهناك نجاحات تتحقق في ك�س��ر المعايير الإ�سرائيلية في
التعامل مع تحرير الأ�سرى.
«الق�ض��اء الإ�سرائيل��ي» ذراع م��ن �أذرع االحتالل ،ونحن ف��ي نادي الأ�سي��ر ندعو الحركة
الوطني��ة �إلى اتخاذ ق��رار بمقاطعته ،كما �أدعو المحامين �إلى عدم الدخول في حالة من القلق
�أو الخوف جراء اعتقال البع�ض منهم ،و�أال تكون تلك الإجراءات رادعا لهم عن �أداء عملهم
في الدفاع عن الأ�سرى.

خ�ضر عدنان:
االحتالل يهيننا ب�سادية عالية� ،سواء ب�إبقاء من�صور موقدي �أو معت�صم رداد ومر�ضى ال�سرطان
وال�سك��ري وال�ضغط قيد الأ�سر ،هنالك الكثير لقول��ه لو ات�سع المجال! تخيلوا ،حين يدخل
جنود االحتالل علينا في م�ست�شفى «الرملة» ،تكون معهم �صناديق (كرتون) ،منها ما هو للبراز
و�آخ��ر للبول ،وعليها �أرق��ام ،والأ�سير يختار �أحدها ،ويتم «تحفي�ض��ه» (بامبرز) كالأطفال،
تخيل��وا مدى الإهان��ة التي ي�شعر بها الأ�سير ونحن كذلك حين تح��دث هذه العملية! وعلى
الرغم من ذلك ،يبقيهم االحتالل في الأ�سر متلذذاً بهذه المعاناة.
بالن�سبة لمقاطعة االحتالل �ضمن �إ�ستراتيجيات مقاومة االعتقال ،نعم ،فلنقاطع اال�ستدعاءات،
مث��ل الت��ي ت�أتي عبر الهات��ف �أو الورقية ،كما يتم تحوي��ل اال�ستدعاءات الليلي��ة �إلى اعتقال،
وه��و �أمر خطير تج��ب محاربته ،وتحية للإخوة في مخيم جني��ن الذين وقفوا وقفة الأحرار
حي��ن حا�صر جي�ش االحتالل الأ�سير المحرر حمزة �أبو الهيج��اء الذي ا�ست�شهد� ،إلى جانب
�شابين حاولوا حمل��ه� .أي�ض ًا توجد ظاهرة خطيرة جداً ،وهي اعتقال المحامين ،مثل �شيرين
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العي�س��اوي ،ومحمد عاب��د ،ويجب عل��ى كل الم�ؤ�س�سات الحقوقية والجه��ات المخت�صة
ب�ش�ؤون الأ�سرى� ،أن تقف عند هذا الأمر ملي ًا وتقوم بدورها �إزاءه.
تحيت��ي للم�ضربين اليوم من الأ�سرى ،ال �أعرف �إن كنتم �سمعتم بالأ�سير الم�ضرب عن الطعام
من��ذ ثالثة �شهور تقريب ًا ،وا�سمه �أمير ال�شما���س من الخليل ،وال �أظنكم �سمعتم به ،ذلك عائد
�إل��ى الحزبية والبيروقراطية و«الأنا» والتنظيمات ،لكن ال�شما�س يا �إخواني ال ينتمي ل ٍّأي من
التنظيمات الفل�سطينية ،وله فكره وهو حر� .أي�ض ًا �أيمن اطبي�ش م�ضرب عن الطعام ،وكذلك
الأ�سي��ر داود حمدان ،و�أنا �أ�س���أل الإعالم الفل�سطيني الر�سميِ ،ل َم َل ْم ي� ِأت على ذكرهم �أحد،
� َأولي�سوا �أبطا ًال؟
واالنق�س��ام كم��ا هو موجود خ��ارج ال�سجون ،موجود داخله��ا �أي�ض ًا ،فهن��اك �أق�سام كاملة
لأ�س��رى حرك��ة فتح ،و�أخ��رى لأ�سرى «حما���س» .بالتال��ي �أقول للأ�س��رى داخل �سجون
االحت�لال وللحركة الأ�سيرة الفل�سطيني��ة «�إيانا �أن يكون منا وفينا مظلوم ًا وظالم ًا في اللحظة
ذاتها� ،أو يتعامل بنبرة ال�سجان �أو يهدد �أ�سيراً �آخر».
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8
الجلسة الثامنة
أشكال النضال في تجمعات
القدس وغزة و48

رئي�س اجلل�سة �سلطان يا�سني
امل�����ت�����ح�����دث طالل عوكل� ،أنطـوان �شلحـت ،نائلة الرازم،
حممد خ�ضر قر�ش ،غ�سان عبداهلل
ت�����ع�����ق�����ي�����ب �إبراهيم ال�شطلي� ،سلمان الناطور ،هنادي قوا�سمي ،غ�سان
عبداهلل ،رجا زعاترة
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إستراتيجيات المقاومة وفق
التطورات المحتملة
طالل عوكل

ق��د ال تكون الأمم المتحدة الت��ي ت�أ�س�ست من �أجل تحقيق الأمن وال�س�لام الدوليين ،قادرة
عل��ى تحقيق هذه الأهداف ،لكنه��ا د�أبت منذ البداية على تطوير منظومة من القيم والمعايير
الت��ي ت�شكل المرجعية القانونية وال�شرعي��ة ،التي تتفق عليها القوى الكبرى لتنظيم العالقات
تلم�س ال�سبل المنا�سبة لتحقيق التنمية ،والتقدم ،والعدالة،
الدولية ،وتمكين المجتمعات من ّ
والكرامة ل�شعوب الأر�ض.
ه��ذه المنظومة التي تتوا�صل المحاوالت لتطويرها و�إغنائه��ا ،ا�ستناداً �إلى تجارب ال�شعوب
وخبراته��ا ،وتعك�س م�ستوى تطور الفك��ر الإن�ساني ،ال تزال تخ�ض��ع لعالقات القوة ،التي
تمنعها من الو�صول �إلى م�ستوى الكمال ،وربما تفتقر لآليات التنفيذ �أي�ض ًا ،لكنها في الوقت
ذات��ه تقدم الحد الأدنى من المفاهيم والقواني��ن والمعايير الجمعية ،التي تقرب الب�شرية �أكثر
ف�أكثر نحو تحقيق الأمن وال�سلم والتنمية والم�ساواة والعدل ،على الرغم من ا�ستمرار القوى
المهيمنة في تكييف هذه المعايير ل�صالح �أهدافها و�إ�ستراتيجياتها الأنانية.
لقد دفعت الب�شرية ،عبر تاريخها المليء بالحروب وال�صراعات الدولية والإقليمية والأهلية،
�أثمان�� ًا باهظة ج��داً� ،شكلت الداف��ع الأ�سا�سي ،وراء فك��رة قيام الأمم المتح��دة ،والأ�سا�س
المرجع��ي لمنظوماتها القيمية والفكرية والقانوني��ة ،ولتجنيب الب�شرية المزيد من الكوارث
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الإن�سانية والطبيعية ،ولتوفي��ر الآليات المنا�سبة ،لحماية وتطوير حياة الإن�سان على الأر�ض،
دون �أن نق��ع في وهم توقف الحروب وال�صراعات .ومن بي��ن القيم الأ�سا�سية التي ت�ضمنها
ميثاق الأمم المتحدة ،ما يتعلق بحقوق ال�شعوب الخا�ضعة لال�ستعمار ،حيث ت�ضمن الميثاق
ن�ص�� ًا وا�ضح ًا يعطي لل�شعوب الم�ستعم��رة ،والمحتلة �أرا�ضيها ،الحق ف��ي ا�ستخدام �أ�شكال
الكفاح كافة ،لمقاومة اال�ستعمار ،وتحقيق ا�ستقاللها.
تنوع��ت وتعددت �أ�شكال ممار�س��ة اال�ستعمار ،من اال�ستعمار الع�سك��ري المبا�شر� ،إلى غير
المبا�شر ،واال�ستعمار اال�ستيطاني ،والعن�صري ،الذي ينتمي �إليه اال�ستعمار الذي يتج�سد على
�أر�ض فل�سطين ،بما �أنه ا�ستعمار �إجالئي ،ا�ستيطاني ،عن�صري.
ي�ستند �آباء ال�صهيونية ،في �إطار تبرير الغزو اال�ستعماري اال�ستيطاني� ،إلى �أ�ساطير دينية ووعود
توراتي��ة ،تتحدث عن �أر���ض الميعاد؛ �أر�ض الع�سل واللبن ،و�إلى ا ّدع��اء باطل ب�أن اليهود هم
�شع��ب اهلل المختار ،فج��اء اال�ستعمار ال�صهيوني لفل�سطين مزيج ًا بي��ن اال�ستعمار التقليدي،
والعن�ص��ري ،ويتج�سد على �أر�ض فل�سطي��ن ا�ستناداً �إلى مقولة «�أر���ض بال �شعب ل�شعب بال
�أر���ض» .وفق هذه المقولة الزائفة ،تكون �أر�ض فل�سطين فارغة ،بال �شعب ،ما انطوى ابتدا ًء
عل��ى بعد �إق�صائي وتطهير عرقي بالق��وة لل�شعب الموجود على �أر�ضه ،وتحقيق وعد التوراة
ب�إحالل �شتات اليهود بد ًال من ال�شعب الفل�سطيني.
ل�سن��ا ب�صدد تفنيد هذه المزاعم واالدعاءات ،لكن حقائق التاريخ ت�شير وت�ؤكد على �أن فكرة
وتنفيذ الم�شروع اال�ستعم��اري ال�صهيوني على �أر�ض فل�سطين ،تعود في الأ�سا�س �إلى حاجة
الق��وى اال�ستعمارية منذ غ��زو نابليون بونابرت �أ�ص ً
ال ،لفر�ض م�ش��روع من هذا النوع ،ينبع
ف��ي الأ�سا�س من �ضرورة حل م��ا ي�سمى بالم�س�ألة اليهودية من ناحية ،وحماية و�إدامة وتطوير
م�صالح هذه القوى في هذه المنطقة الإ�ستراتيجية من ناحية �أخرى.

الأمم المتحدة وحق تقرير الم�صير لل�شعب الفل�سطيني
�إذا كان��ت مواثيق الأم��م المتحدة ،قد ت�ضمنت ،كم��ا �أ�سلفنا ،ن�صو�ص�� ًا وا�ضحة ،غير قابلة
للتغيي��ر ،ت�ؤكد ح��ق ال�شعوب الم�ستعمرة في ا�ستخ��دام �أ�شكال الن�ضال كاف��ة ،بما في ذلك
الم�سل��ح ،لتحقيق ا�ستقاللها ،ف�إن الأمم المتحدة �أي�ض�� ًا ،قد اتخذت ع�شرات القرارات التي
ت�ؤكد حق ال�شعب الفل�سطيني في تقرير م�صيره بنف�سه ،وعلى �أر�ضه الفل�سطينية.
تبد أ� �سيرة الأمم المتحدة ،المتعلقة باالعتراف بال�شعب الفل�سطيني ،وبحقه في تقرير م�صيره،
من القرار  181العام � ،1947أو ما يعرف بقرار التق�سيم ،الذي ين�ص على وجوب �إقامة دولة
فل�سطي��ن (عربية) �إلى جانب دولة �إ�سرائيل (يهودية) ،وقراره  194الخا�ص بعودة الالجئين،
وكان االعتراف ب�إ�سرائيل في الأمم المتحدة م�شروط ًا بموافقتها والتزامها بقرار التق�سيم.
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�إثر حرب حزيران � ،1967أ�صدر مجل�س الأمن الدولي قرار رقم  ،242الذي �شكل المرجعية
الدولية الأ�سا�سية ،التي �أ�شارت �إلى حدود جديدة لدولة �إ�سرائيل تتجاوز الحدود التي يعترف
به��ا القرار الدولي رقم  ،181ويخت�صرها في الحدود التي كانت �سائدة قبل حرب حزيران،
وتعن��ي ال�ضفة الغربية بما في ذلك القد�س ال�شرقية ،وقط��اع غزة ،التي اعتبرها القرار ،242
�أر�ضا محتلة.
ق��رار  ،242ال ين�ص عل��ى قيام دولة فل�سطينية ،وهو ال يحدد هويتها القومية ،لكنه ال يعترف
ب�أنه��ا جزء من �أر�ض �إ�سرائيل ،ويطالبها بالت��زام المواثيق الدولية التي تحدد كيفية التعامل مع
حالة احتالل �أرا�ضي الغير.
والحق�� ًا� ،أ�ص��درت الأم��م المتحدة جملة م��ن الق��رارات ال�صريحة التي تعت��رف بال�شعب
الفل�سطين��ي وبحقه ف��ي تقرير م�صي��ره ،والقرار الخا���ص بحقوق ال�شع��ب الفل�سطيني غير
القابل��ة للت�صرف ،على الأر���ض التي احتلتها �إ�سرائيل الع��ام  ،1967وكان �أهم ما �صدر عن
الجمعية العامة للأمم المتحدة في �أيلول  ،2012تطوير التمثيل الفل�سطيني �إلى م�ستوى دولة
غي��ر ع�ض��و ،وكان بالإمكان �أن تح�ص��ل فل�سطين على دولة كاملة الع�ضوي��ة ،لوال ال�ضغوط
الأمريكية وتردد القيادة الفل�سطينية.
من حي��ث المبد�أ ،ف�إن الأم��م المتحدة كمرجعي��ة دولية جامعة ،تجيز لل�شع��ب الفل�سطيني
با�ستخ��دام �أ�ش��كال الن�ضال كافة ،لط��رد االحتالل ،وتحقيق ا�ستقالل��ه ،وتقرير م�صيره على
ال�ضفة الغربية ،بما في ذلك القد�س ال�شرقية وقطاع غزة.

الكفاح الم�سلح بين المرجعية القانونية ،والمرجعية ال�سيا�سية:
انطالق ًا من مبادرة ال�سالم الفل�سطينية ،التي �أ�س�س لها المجل�س الوطني الفل�سطيني في الدورة
الثامنة ع�شرة في الجزائر العام � ،1988أعلن الزعيم الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات ،موافقة
منظمة التحرير الفل�سطينية على ال�شروط الأمريكية ،لبدء الحوار مع الواليات المتحدة ،التي
ت�ضمن��ت اعتراف منظمة التحرير بح��ق �إ�سرائيل في الوجود ،ونبذ الإرهاب ،والحق ًا تعديل
الميث��اق الوطن��ي في المجل�س الوطني الع��ام  ،1996وكان ذلك ينط��وي عملي ًا على تخلي
منظم��ة التحرير عن الكفاح الم�سلح ،وتحولها نحو خي��ار ال�سالم من خالل المفاو�ضات،
�إيذان�� ًا ببدء مرحلة جدي��دة في الن�ضال الوطن��ي الفل�سطيني ،وذلك في حال الت��زام �إ�سرائيل
باالتفاقيات التي وقعت معها الحق ًا ،ابتدا ًء من �أو�سلو.
رف���ض الفل�سطينيين للإرهاب ،لم يكن يعني ،وال يعني قبولهم �إ�سقاط حقهم في ممار�سة �أي
�ش��كل من �أ�شكال الن�ضال الت��ي تجيزها الأمم المتحدة ،ولم يح�ص��ل ذلك حتى الآن ،ومن
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الم�ستبع��د �أـن يح�صل في وقت �آخر طالما االحتالل م�ستم��راً للأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة
العام  ،1967التي قبلت منظمة التحرير �أن تقيم عليها الدولة الفل�سطينية.
عل��ى �أن التدخل ال�سيا�سي ،المرتهن لعالقات القوة ،خل��ق معايير «واقعية» ،تتناق�ض والحق
ال��ذي تتم�سك به المرجعية الدولي��ة ممثلة بميثاق الأمم المتحدة ،و�سنالحظ �أن الدول تلج�أ
�إل��ى عملي��ات تكييف لمثل هذا الحق ،انطالق ًا من م�صالحه��ا ،ففي حاالت م�شابهة ،ي�صبح
ه��ذا الحق ،حق ًا قانوني�� ًا ،يحظى بالقبول والدع��م� ،أو ي�صبح مرفو�ض�� ًا ،ومحا�صراً من قبل
الدول ذاتها.
الم�شكل��ة هن��ا هي �أن ال��دول اال�ستعمارية ت�سق��ط مفهومها الخا�ص للإره��اب على العنف
ال�شرع��ي �أحيان ًا ،وت�سوغ الإرهاب على �أنه عنف �شرعي ف��ي �أحيان �أخرى تبع ًا لم�صالحها،
متجاهلة المواثيق الدولية.
لق��د اعتبرت الواليات المتح��دة الإرهاب االحتالل��ي الأ�سود الذي تمار�س��ه �إ�سرائيل على
ال�شع��ب الفل�سطين��ي على �أنه دفاع عن النف�س ،فيما اعتب��رت العنف الفل�سطيني في مواجهة
الإرهاب الإ�سرائيلي ،على �أنه �إرهاب ي�ستحق العزل والمالحقة.
امتنع��ت الوالي��ات المتحدة ع��ن �إدانة �إ�سرائيل حي��ن �شنت حروبها عل��ى قطاع غزة خالل
العامي��ن  2008و ،2012وقاومت ب�شدة تفعيل ما يع��رف بتقرير غولد�ستون ،الذي ت�ضمن
في �أكثر من مو�ضع اتهامات لإ�سرائيل بارتكاب جرائم حرب ،وجرائم بحق القانون الدولي
والقانون الدول��ي الإن�ساني .الخال�صة ،هي �أنه ال يكفي اال�ستناد �إلى مواثيق الأمم المتحدة
لتبرير ا�ستخدام العمل الم�سلح ،و�إنما ينبغي درا�سة الظروف والعوامل التي تجعل ا�ستخدامه
فعا ًال في تحقيق الأهداف الوطنية.

خ�صو�صية الحالة الفل�سطينية
تاري��خ الإن�سانية الو�سيط والعميق يقدم للب�شري��ة ،نماذج مختلفة من الحروب التحررية �ضد
اال�ستعم��ار ب�أ�شكال��ه المختلفة ،التي �أدت �إلى انح�سار ظاه��رة اال�ستعمار التقليدي ،دون �أن
ينتهي جوهر الأفكار والمخططات اال�ستعمارية التي راحت تتكيف مع تطور عالقات القوة
وتغيرها ،لت�أخذ �أ�شكا ًال ثقافية و�سيا�سية واقت�صادية في الغالب ،وع�سكرية �أحيان ًا.
وبا�ستعرا�ض �أهم التجارب التحررية ،نقف على النماذج التالية:
•نم��وذج خو�ض ح��روب التحرير ال�شعبية ،الت��ي اتخذت من ا�ستخ��دام العنف الثوري
الم�ستن��د �إل��ى �إرادة وم�شاركة �شعبية وا�سعة ،كما ح�صل في ال�صي��ن ،وفيتنام ،والجزائر
على �سبيل المثال ولي�س الح�صر.
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•نموذج المقاومة ال�شعبية ال�سلمية ،والع�صيان المدني ،و�أبرز مثال على ذلك الثورة التي
قادها المهاتما غاندي ،و�أدت �إلى ا�ستقالل الهند ،وان�سحاب اال�ستعمار البريطاني.
•نم��وذج يجمع بي��ن �أ�شكال المقاوم��ة ال�شعبية ،والمقاومة الم�سلح��ة ،و�أبرز مثال على
ذلك ،الن�ضال الذي خا�ضه حزب الم�ؤتمر الوطني في جنوب �إفريقيا ،و�أدى �إلى تخل�ص
البالد من نظام الأبارتهايد العن�صري.
•نموذج حركات اال�ستقالل العربية ،الت��ي �شهدت مقاومات ع�سكرية و�شعبية ،لم تكن
كافي��ة لطرد الم�ستعمرين ،لوال تغير الظ��روف الدولية وعالقات القوة ،التي ن�ش�أت بعد
الحرب العالمية الثانية.
على �أن نجاح كل هذه الحركات في تحقيق �شكل من �أ�شكال اال�ستقالل الوطني وحق تقرير
الم�صير ،ال يعن��ي بال�ضرورة �أن ب�إمكان الفل�سطينيين �أن يختاروا �أقرب النماذج �إلى حالتهم،
العتماده��ا �سبي ً
ال مجرب ًا وم�ضمون النجاح ،فاال�ستعمار ال�صهيوني يختلف من حيث طبيعته
ومرتكزات��ه ،وعالقته بموازين القوى الدولية ،وبال�شرعية الدولية عن �سواه من كل ما مر من
نماذج لال�ستعمار.
بع��د الهزيم��ة التي لحقت بالجيو�ش العربية في الخام�س م��ن حزيران العام  ،1967انطلقت
المقاوم��ة الفل�سطينية من خارج الأرا�ض��ي الفل�سطينية ،للحروب التقليدي��ة ،وكر�أ�س حربة
وطليعة للجيو���ش العربية ،معتمدة حرب التحرير ال�شعبية طويل��ة الأمد ،مت�أثرة بالنموذجين
ال�صيني والجزائري.
كانت نظرية حرب التحرير ال�شعبية التي تنبتها المقاومة الفل�سطينية ،تقوم على فكرة تحويل
الأردن �إلى هانوي ،كقاعدة �أ�سا�سية لتطوير م�شروعها الكفاحي نحو تحرير فل�سطين ،وعلى
�أ�سا���س �أن الكفاح الم�سلح ه��و ال�سبيل الوحيد لتحرير فل�سطي��ن ،وج�سدت ذلك في �شعار
ال�سيا�سة تنبع من فوهة البندقية.
الث��ورة الفل�سطينية التي انطلقت م��ن خارج حدود فل�سطين التاريخي��ة ،واجهت �صعوبات
جم��ة ،حققت نجاحات ،وتعر�ضت لإخفاق��ات مدمرة ،فال هي نجحت في �إيجاد القاعدة
الخلفية «هان��وي» العربية ،وال نجحت في الن�أي بنف�سها ع��ن ال�صراعات الداخلية العربية،
ال ع��ن �أنها �أظهرت مي ً
ف�ض ً
ال �أكثر نحو تكرار نموذج الع�سكري��ة التقليدية ،وف�شلت في نقل
مرك��ز ثق��ل العملي��ة التحررية �إلى الداخ��ل الفل�سطيني ،عل��ى الرغم من نجاحه��ا في القيام
بعملي��ات ع�سكرية �ضد االحتالل الإ�سرائيلي ،لم تبلغ م�ستوى الت�أثير على قدراته ،ما يتطلب
قراءة مو�ضوعية نقدية لمرحلة الكفاح الم�سلح.
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االنتفا�ضة ال�شعبية الكبرى
وبع��د �أن بلغت رحلة الكفاح الوطني الفل�سطيني الم�سل��ح مداها ،وغرقت في �أزمة عا�صفة
�ألم��ت بمنظم��ة التحرير الفل�سطيني��ة ،وبعثرت المقاتلي��ن الفل�سطينيي��ن ،و�أدت �إلى �إخراج
منظمة التحرير ومقاتليها من لبنان بالقوة الع�سكرية� ،إلى �أن كادت تع�صف بوجود المنظمة،
اندلع��ت االنتفا�ضة ال�شعبية الكبرى في فل�سطين المحتل��ة نهاية العام  ،1987لتد�شن مرحلة
جديدة وتجربة جديدة في الكفاح �ضد المحتل الإ�سرائيلي.
االنتفا�ضة ال�شعبية التي توا�صلت لب�ضع �سنوات ،ات�سمت ببعديها الوطني ال�شعبي ،وال�سلمي،
الأمر الذي �أدى �إلى تحييد الق��وة الع�سكرية الإ�سرائيلية الفتاكة ،و�إرهاق الدولة الإ�سرائيلية،
اقت�صادي�� ًا واجتماعي�� ًا ،و�أدت �إلى تده��ور �سمعة �إ�سرائي��ل ومكانتها في العال��م ،وبالمقابل
�شكلت حبل الإنقاذ لمنظمة التحرير ،ووفرت لها الحافز لإطالق مبادرة ال�سالم الفل�سطينية،
و�أع��ادت فر�ض الق�ضية الفل�سطينية بقوة ،على الأجن��دات الوطنية والإقليمية والدولية ،كما
�أعادت توطين مركز ثقل الن�ضال الفل�سطيني التحرري �إلى مكانه الطبيعي داخل فل�سطين.
فر�ضت االنتفا�ضة ،على القي��ادة الفل�سطينية �ضرورة �إدخال تعديالت جوهرية على خطابها
التح��رري ،وعلى �أ�ش��كال الن�ضال الت��ي اعتمدتها لنحو عقدين من الزم��ن ،وفتحت �أمامها
الطري��ق لتطوير عمله��ا ال�سيا�سي ،من موقع ا�ستثم��ار �إنجازات االنتفا�ض��ة ،نحو �صياغة ما
عرف بمبادرة ال�سالم الفل�سطينية العام  ،1988والحق ًا توقيع اتفاقيات �أو�سلو ،وقيام ال�سلطة
الفل�سطينية ،ما �شكل بداية مرحلة جديدة ب�آفاق �سيا�سية وخيارات مختلفة عما �سبق.

االنتفا�ضة الثانية  -انتفا�ضة الأق�صى:
م��ع �صع��ود اليمين �إلى ال�سلطة ف��ي �إ�سرائيل ،التي حملت بنيامين نتنياه��و زعيم الليكود �إلى
رئا�سة الحكومة �إثر انتخابات حزيران  ،1996تفاقمت رحلة تعثر اتفاقية �أو�سلو ،تلك الرحلة
الت��ي بد�أت باغتيال �إ�سحق رابين ،ثم تردد خلفه �شمعون بيري�س في تنفيذ بنود االتفاق ،وفق
الجداول الزمنية التي ت�ضمنتها االتفاقية.
وبع��د ثالث��ة �أ�شهر على تولي��ه رئا�سة الحكوم��ة ،بادر بنيامي��ن نتنياهو �إلى اتخ��اذ �إجراءات
ا�ستفزازي��ة للفل�سطينيي��ن اندلعت على �إثرها ما يعرف بهبة النفق ،الت��ي ا�ستمرت ب�ضعة �أيام،
وتخللها لجوء �إ�سرائيل �إلى ا�ستخدام القوة المفرطة بحق المحتجين الفل�سطينيين.
كان لج��وء �إ�سرائيل �إلى ا�ستخدام الق��وة المفرطة لقمع المتظاهري��ن ال�سلميين ،م�ؤ�شراً على
�أن �إ�سرائي��ل ا�ستخل�صت درو�س االنتفا�ضة ال�شعبي��ة الكبرى التي اندلعت العام  ،1987لمنع
الفل�سطينيين من توظيف الطبيعة ال�سلمية وال�شعبية لالنتفا�ضة ،التي نجحت في ك�سب الر�أي
العام العربي والدولي ،حين نجحت في تحييد القوة الإ�سرائيلية الع�سكرية المدمرة.
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حين اندلعت انتفا�ضة الأق�صى نهايات العام � ،2000إثر ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد ،التي
�أ�شع��ل �ش��ارون فتيلها بر�ضى وحرا�سة ر�سمي��ة �إ�سرائيلية ،بادرت �إ�سرائي��ل ،على الفور ومنذ
اللحظ��ة الأولى ،ال�ستخدام الق��وة المفرطة �ضد المنتف�ضين ،و�أوقعت ف��ي �صفوفهم �أعداداً
كبي��رة ومتزايدة من ال�شهداء والجرحى ،وا�ستمرت ف��ي ت�صعيدها با�ستخدام قوتها الغا�شمة،
لو�أد االنتفا�ضة ،لكنها حين ف�شلت في ذلك نجحت في ا�ستدراج الفل�سطينيين ،نحو ا�ستخدام
ال�سالح ،دفاع ًا عن ال�شعب ،الأمر الذي �أدى �إلى ما يمكن اعتباره ع�سكرة االنتفا�ضة.
ع�سكرة االنتفا�ضة ،التي تتحمل قيادات الف�صائل جزءاً من الم�س�ؤولية عنها ،منحت �إ�سرائيل
الفر�ص��ة لإظه��ار تفوقها ،و�أفق��دت الجماهير الفل�سطيني��ة قدرتها على توظي��ف �سلميتها،
الأم��ر الذي كلف الفل�سطينيين �آالف ال�شهداء والجرح��ى والمعتقلين ،وقدم الذرائع لحلفاء
�إ�سرائي��ل ،لإدراج معظم ف�صائل المقاومة على الئحة الإره��اب ،و�أفقد الفل�سطينيين القدرة
على الت�أثير الإيجابي في الر�أي العام العالمي.
وقد فقد الفل�سطينيون خالل تلك االنتفا�ضة ،عدداً كبيراً من قياداتهم ال�سيا�سية ،وكوادرهم،
و�ص��و ًال �إل��ى �إعادة احت�لال ال�ضفة الغربية بع��د حملة «ال�س��ور الواقي» ،واغتي��ال الرئي�س
الفل�سطين��ي يا�سر عرفات ،و�إظه��ار الفل�سطينيين على �أنهم غير م�ؤهلين لتحقيق ال�سالم ،فيما
�أوغلت �إ�سرائيل في التن�صل من االلتزامات التي ترتبت عليها وفق اتفاقيات �أو�سلو.
ولع��ل �أهم نتائج تل��ك االنتفا�ضة ،القرار الذي �أق��دم على اتخاذه وتنفي��ذه رئي�س الحكومة
الإ�سرائيلي��ة �آن��ذاك �أرئيل �شارون الع��ام  ،2005ب�إعادة انت�شار قوات��ه ،و�إخالء الم�ستوطنات
في قطاع غ��زة ،باعتبار تلك الخطوة ،ت�شكل الف�صل العمل��ي الأهم ،نحو تنفيذ مخططات
الف�ص��ل ،الذي �سبق لإ�سرائيل اعتماده فيما يتعل��ق بف�صل القد�س عن جنوب و�شمال ال�ضفة،
وبما ي�ؤدي �إلى و�أد كل �إمكانية لإقامة دولة فل�سطينية متوا�صلة جغرافي ًا وقابلة للحياة.
�أرادت �إ�سرائي��ل� ،إنهاء م�س�ؤولياتها القانونية وال�سيا�سي��ة والإن�سانية كقوة احتالل عن قطاع
غ��زة ،وخلق الظروف المنا�سب��ة لإقامة الدولة الفل�سطينية في قط��اع غزة ،وبذلك تكون قد
تخل�ص��ت من ج��زء �أ�سا�سي من ال�شعب الفل�سطيني ،و�أ�س�ست لمن��ع قيام دولة فل�سطينية على
الأرا�ضي المحتلة العام .1967
كم��ا �أدى خروج القوات الإ�سرائيلية والم�ستوطنات من داخل قطاع غزة �إلى توفير الأ�سا�س
الم��ادي ،والعوام��ل الم�ساعدة ،التي �أدت �إل��ى اندالع ال�صراع الفل�سطين��ي  -الفل�سطيني،
وبروز دور تيار الإ�سالم ال�سيا�سي من خارج منظمة التحرير ،والراف�ض لمنطلقاتها وبرامجها،
ال��ذي انتهى ب�سيطرة حركة حما�س على القطاع ،ووقوع كارثة االنق�سام ،الذي �ألحق �أفدح
الأ�ضرار بكل الأطراف وبالق�ضية الفل�سطينية.
- 259 -

وم��ع اختالل مي��زان القوة �أكثر ل�صال��ح �إ�سرائيل ،ونجاحها في ت�أليب ال��ر�أي العام العالمي،
وقدرته��ا على التهرب من �أي عقوب��ات دولية ب�سبب الجرائم الت��ي ارتكبتها كقوة احتالل
بح��ق ال�شعب المحتلة �أر�ضه ،تك��ون �إ�سرائيل ،قد وفرت لنف�سها �سوابق تجعلها م�ستعدة في
كل م��رة ال�ستخدام قوتها المفرطة �ض��د ال�سكان الفل�سطينيي��ن دون �أن تنتظر �أي عقوبات،
وب�ضمانة وحماية �أمريكية دائمة ،كما وقع خالل حروبها على قطاع غزة نهاية العام ،2008
و ،2012حيث �أوقعت �آالف ال�ضحايا بين �شهداء وجرحى.
بمقارنة وقائع المراحل الن�ضالية لل�شعب الفل�سطيني؛ ابتدا ًء من مرحلة الكفاح الم�سلح ،ومع
اختالف الظروف ،والأهداف التكتيكية ،في �ضوء تحييد الجيو�ش العربية ،وا�ستبعاد ن�شوب
ح��روب تقليدي��ة ،لأ�سباب معروف��ة تمام ًا ،وفي �ض��وء موازين القوى الت��ي تميل على نحو
وا�ض��ح ل�صالح المحت��ل الإ�سرائيلي ،وفي �ضوء المتغيرات الدولي��ة والإقليمية والعربية ،ف�إن
ا�ستخ��دام الطاقة ال�شعبية ال�سلمية في مواجهة االحت�لال ،وتحييد م�صادر قوته المدمرة ،هو
ال�سبيل الأمثل لتحقيق التراكم��ات و�صو ًال لتحقيق الأهداف ،ولتجنيب ال�شعب الفل�سطيني
دفع �أثمان باهظة دون طائل.
�إن ا�ستخال���ص هذا الدر�س� ،إذ ي�ستند �إلى الخبرة التاريخية لل�شعب الفل�سطيني ،ودون التخلي
مجان�� ًا وطوعي ًا عن حق ال�شعب في ا�ستخدام كافة �أ�شكال الن�ضال التي تقرها ال�شرعية الدولية،
ف�إن خبرة وبع�ض ف�صول ما ي�سمى بالربيع العربي ،ت�ؤكد هذا اال�ستنتاج مجدداً� .إن المجتمعات
العربية التي خرجت فيها الماليين �سلمي ًا �إلى ال�شوارع ،مثل م�صر وتون�س ،و�إلى حد ما اليمن،
للإطاح��ة باال�ستب��داد الداخلي ،هي التي تملك فر�صة �أكثر م��ن غيرها ،لتحقيق الأهداف التي
خ��رج من �أجلها النا���س ،بعك�س المجتمعات التي اعتمدت العن��ف� ،أو فر�ضه عليها �آخرون،
والتي تعاني من ا�ضطرابات عميقة ،ودمار �شامل ينطوي على تهديد حقيقي للدولة الوطنية.
عل��ى �أن الت�أكيد على �أولوية المقاومة ال�شعبية ال�سلمية والمقاومة ال�سيا�سية ،بكل �أبعادها ،في
ال�صراع مع المحت��ل ،ولتحقيق الأهداف التحررية ،ال ين�سف� ،أو يلغي ،مبد�أ تبادلية �أ�شكال
الن�ض��ال ،ففي ظروف وفي �ضوء �شروط معينة ،قد يتقدم �شكل ما من �أ�شكال الن�ضال بما في
ذل��ك العن��ف ،على ما عداه من �أ�ش��كال ودون �إلغاء الأ�شكال الأخ��رى� .إن تقديم �شكل ما
م��ن �أ�شكال الن�ضال على غيره مرتبط بموازين القوى بمعناه��ا الوا�سع ،وبالظروف الدولية،
وبم��دى القدرة على تحقيق الأه��داف� ،أو االقتراب من تحقيقها ،ف�ض� ً
لا عن معادلة الثمن
الذي ي�ستحقه الإنجاز.
�إن القراءة المعمقة للمتغيرات الدولية والإقليمية والعربية في المرحلة الراهنة ،و�إمكانيات تطورها
عل��ى المدى المنظور ،وفي �ضوء االنق�سام والت�شرذم وال�ضع��ف الذي يميز الو�ضع الفل�سطيني،
ي�ستدع��ي حواراً وطني�� ًا فل�سطيني ًا جماعي ًا م��ن �أجل �صياغ��ة �إ�ستراتيجية جديدة تعتم��د� ،أ�سا�س ًا
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وك�أولوي��ة ،المقاومة ال�شعبية وتفعيل الن�ضال ال�سيا�س��ي والدبلوما�سي والت�ضامني على الم�ستوى
الدولي ،و�إلى مبادرات جريئة لإنهاء االنق�سام و�إعادة بناء و�إحياء منظمة التحرير الفل�سطينية.

ر�ؤية ا�ست�شرافية لم�ستقبل الن�ضال الوطني التحرري الفل�سطيني:
ت�شي��ر المعطيات المادية على �أر�ض الواقع� ،إل��ى �أن المخططات الإ�سرائيلية ،التي ت�ستهدف
�شط��ب بع�ض الحقوق الفل�سطينية ،وتحجي��م �أخرى �إلى ما دون الح��د الأدنى الذي يتطلع
لتحقيق��ه الفل�سطيني��ون� ،إل��ى �أن الأو�ض��اع تتجه نح��و �سيناريوهات متع��ددة ،ترتب على
الفل�سطينيين �أن يجهزوا �أنف�سهم للتعامل معها ،وفق �شروط كل �سيناريو.
لق��د اختارت الإدارة الأمريكية �أن تبحث عن ت�سوية لل�صراع في ظل ظروف دولية و�إقليمية
وعربي��ة وفل�سطينية ،تعطي لإ�سرائيل الأف�ضلية لتحقيق �أف�ضل ال�شروط ،وبما يوفر لها عوامل
اال�ستمرار ،واال�ستقرار ،والأمن والحماية لأطول فترة ممكنة من الزمن.
المحاولة الأمريكية المدعومة والمن�سقة م��ع االتحاد الأوروبي ،و�أطراف الرباعية الدولية،
وبموافقة �صريحة من بع�ض الدول العربية ،و�ضمنية من بع�ضها الآخر ،هذه المحاولة تنطوي
عل��ى جدية ،توظ��ف الإدارة الأمريكية لتحقي��ق النجاح لها� ،ضغوط�� ًا خفيفة على الجانب
الإ�سرائيل��ي ،وثقيلة على الطرف الفل�سطيني ،به��دف تليين المطالبات الفل�سطينية �إلى الحد
الذي ير�ضي �أو يقترب من �إر�ضاء المطالب الإ�سرائيلية ال�صعبة.
المفاو�ض��ات الجاري��ة ،من المرجح �أن ت�ستمر حتى نهاية الع��ام الحالي ،ما يعتبره كيري نجاح ًا
�أولي ًا ،وبخا�صة �أن ذلك ال يكلف �إ�سرائيل ،اتخاذ مواقف تتناق�ض مع �سيا�ساتها الجارية �إزاء فر�ض
المزيد من الوقائع والحقائق االحتاللية ،واال�ستيطانية والتهويدية ،غير �أن ا�ستمرار المفاو�ضات،
ال ي�شكل �ضمانة لتحقيق االختراق التاريخي الذي ترغب الواليات المتحدة في تحقيقه.
ال�سيناري��و الأول� :أن تنج��ح الواليات المتحدة ف��ي تليين مواقف الطرفي��ن �إلى الحد الذي
ي�سم��ح بتوقيع «اتف��اق تاريخي» ينهي ال�صراع ،ويحق��ق للفل�سطينيين دولة منزوعة ال�سالح
وال�سي��ادة ،مع تبادل �أرا���ض ،وعا�صمة في �ضواحي القد���س ،وتعوي�ض الالجئين ،مع عودة
رمزية لب�ضعة �آالف ،وارتهان الدولة لل�سيطرة الأمنية الإ�سرائيلية� ،أو الأطل�سية� ،أو الم�شتركة.
ه��ذا هو على الأرجح كل و�أ�سو أ� ما يمك��ن ا�ستخال�صه في �ضوء مواقف الطرفين الفل�سطيني
والإ�سرائيل��ي ،وما يحظى بدعم الواليات المتحدة واالتحاد الأوروبي ،ما يعني �أن المراهنة
عل��ى �إمكانية تحقيق الحقوق الوطنية الفل�سطينية المعروف��ة والمعرفة بالثوابت الوطنية� ،أمر
غي��ر وارد ،وال تتيحه موازين القوى الراهنة .وفق هذا ال�سيناريو ،نفتر�ض �أن يقدم المجتمع
الدول��ي الم�ساعدة الالزمة لتكيي��ف الأو�ضاع في قطاع غزة ،في اتج��اه ا�ستيعابها في �إطار
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المنظوم��ة ال�سيا�سية للدولة الفل�سطيني��ة .وبموجب هذا ال�سيناري��و االفترا�ضي ،ف�إن الدولة
�ستحظى بمقعد كامل الع�ضوي��ة في الأمم المتحدة وم�ؤ�س�ساتها ،م�شروط ًا بوقف المطالبات
الفل�سطينية ،وبااللتزام بمرجعية االتفاق في حال وجود خروقات لما يتم االتفاق عليه.
�إن عملي��ة تكيي��ف الأو�ضاع في قطاع غ��زة� ،ستعني ا�ستيعاب ق��وى المقاومة الم�سلحة في
ق��وام الم�ؤ�س�سات الأمنية والع�سكرية للدولة ،ونزع �أ�سلحتها ،حتى لو اقت�ضى ذلك ا�ستخدام
الق��وة ف��ي حال الممانعة ،فالأ�سا���س �أن ال ي�شكل قطاع غزة تهديداً �أمني�� ًا لإ�سرائيل� ،أو عبئ ًا
عل��ى الدول��ة منزوعة ال�سالح .وفي ح��ال نجاح مثل هذا ال�سيناريو ،م��ن المتوقع �أن تعي�ش
ال�ساح��ة الداخلية الفل�سطينية تناق�ضات قد تكون �صعب��ة ،وت�ؤدي �إلى ا�ستنزاف قوة الف�صائل
والمقاوم��ة ،و�صرفها ع��ن مهامها التحرري��ة� .إن هناك قوى �سترف�ض ه��ذا الو�ضع ،وقوى
�أخ��رى قد ت�شهد انق�سامات داخلية ،و�ست�ش��كل القوى الإ�سالمية معار�ضة قوية للنظام الذي
قد ي�ضطر ال�ستخدام القوة لإثبات جدارته والتزامه.
�إن �أ�شكال الن�ضال الممكن اللجوء �إليها في مثل هذا ال�سيناريو ،يفتر�ض �أن تتجه بما يتنا�سب
والمراهنة على حركة التاريخ ،وعلى تغير الظروف والعوامل المحيطة ،ولذلك ف�إنها يمكن
�أن تتمحور حول:
1.1بناء النظام ال�سيا�س��ي الفل�سطيني على �أ�سا�س المنه��ج الديمقراطي ،و�إدخال التعديالت
ال�ضروري��ة على القانون الأ�سا�سي ،وبخا�صة فيما يتعلق ب�شكل النظام ال�سيا�سي ،وتقديم
نموذج يحرم �إ�سرائيل من االدعاء ب�أنها واحة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
2.2بل��ورة الهوية الفل�سطينية ،وحماية التراث الوطني والثقافة الوطنية ،بما �أنها هوية وطنية
ديموقراطية ت�شكل جزءاً من الهوية القومية والإن�سانية ،وح�سم الخالف الجاري ب�ش�أن
ه��ذه الهوية بين االتجاه��ات الوطنية الديموقراطية ،واالتجاه��ات الإ�سالمية .وتفعيل
الدور الفل�سطيني في الأطر القومية.
3.3تعزيز �صمود الفل�سطيني على �أر�ضه.
4.4التركي��ز على التنمية الب�شري��ة ال�شاملة ،الت��ي ت�ستثمر في قدرات الإن�س��ان الفل�سطيني،
وتبن��ي م�ؤ�س�سات الدولة ،وعلى بناء اقت�صاد وطني م�ستقل حر منفتح على العالم العربي
والخارج��ي ،يحظى فيه الفل�سطيني��ون بم�ستوى معي�شة �أف�ض��ل ،وبخا�صة �إذا �ساهمت
الدول العربية في امت�صا�ص جزء من العمالة الفل�سطينية.
5.5دع��م وم�ساندة ن�ضال الجماهير الفل�سطينية داخل �إ�سرائيل من �أجل الم�ساواة ،ولك�شف
وف�ضح الطابع العن�صري لإ�سرائيل ،وذلك باعتماد �أ�شكال العمل ال�سيا�سي والدبلوما�سي
والإعالمي.
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ال�سيناريو الثاني :ف�شل المفاو�ضات
ربما كان من ال�صعب القطع نهائي ًا بف�شل المفاو�ضات ،ارتباط ًا بمدى جدية الجهد الأمريكي
الأوروب��ي والدولي المبذول ،لكن الهوة الوا�سعة بين متطلبات و�شروط الطرفين الفل�سطيني
والإ�سرائيلي ،ترجح وقوع مثل هذا االحتمال.
في هذه الحالة ،ثمة ثالثة احتماالت:

االحتمال الأول:
�أن يبق��ى الحال عل��ى حاله ،حيث ت�ستمر �سلط��ة الحكم الذاتي في ظ��ل ا�ستمرار االحتالل
ومفاعي��ل �أو�سلو ،دون �أن ن�ستثني �إمكانية �أن تتعر���ض ال�سلطة �إلى �ضغوط هائلة تجعلها غير
ق��ادرة على النهو�ض بم�س�ؤولياتها ،فيما تحر���ص �إ�سرائيل على ا�ستمرار االنق�سام الفل�سطيني
وتفاقم��ه .وا�ستم��رار حكم حما�س لغزة وتعزيز قوتها ومجابهته��ا لحركة فتح وال�سلطة في
ال�ضف��ة الغربية ،دون �أن ي�صل ذلك �إلى تغيير طبيعة ال�سلط��ة في ال�ضفة ،وتوظيف �إمكانياتها
الت�سليحية في �إطار موازين القوى مع تعزيز منطق التهدئة مع �إ�سرائيل.

�أ�شكال الن�ضال المنا�سبة في �ضوء هذا االحتمال
1.1العم��ل بكل الو�سائل لتحقي��ق الم�صالحة وا�ستعادة الوحدة ،وبل��ورة الإطار الم�ؤ�س�سي
للنظ��ام ال�سيا�سي ،وبم��ا يعزز التمثيل الفل�سطيني الموحد ،وه��و خيار مكلف في �ضوء
الممانعة الإ�سرائيلية.
2.2تفعي��ل كل �أ�شكال المقاومة ال�شعبية ال�سلمية في ال�ضفة الغربية والقد�س� ،ضد اال�ستيطان
والتهوي��د ،وم�صادرة الأر�ض ،و�إعادة تعبئ��ة وح�شد وتنظيم دور ال�شتات والمهاجر في
الن�ضال الوطني العام.
3.3تعزي��ز وتمكين الوجود الفل�سطين��ي ،و�صموده على �أر�ضه ،ومنع ت�س��رب الهجرة �إلى
الخ��ارج .وف��ي هذا الإط��ار ،ال بد من اتّخاذ �إج��راءات عملية لوق��ف نزيف الهجرة،
وباتج��اه �إعادة النظر ف��ي عالقة الف�صائل بالمواط��ن ونحو فتح المج��ال �أمام ا�ستمرار
وتوظيف طاقات ال�شباب.
4.4التوجه �إل��ى الأمم المتحدة ال�ستكم��ال عملية االن�ضمام للم�ؤ�س�س��ات الدولية ،تمهيداً
لتطوير مكانة دولة فل�سطين فيها �إلى ع�ضو كامل الع�ضوية ،ولتفعيل الملفات الفل�سطينية
التي تتعر�ض النتهاكات من قبل االحتالل ،ونحو عزل �إ�سرائيل ،ونزع ال�شرعية عنها.
5.5تفعي��ل المقاطعة ال�شعبية للب�ضائع الإ�سرائيلي��ة ،وتفعيل كل �أدوات و�أطر مقاومة التطبيع
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عل��ى الم�ستوى العربي والإ�سالمي� .إن المجتمع الفل�سطين��ي ،بكل رموزه وم�ؤ�س�ساته
الوطني��ة الر�سمية وغير الر�سمي��ة ،وبما في ذلك منظمات المجتم��ع المدني والف�صائل
والقطاع الخا�ص ،معني بذلك.
6.6ف��ي �إطار منظم��ة التحرير التي �سيعاد بنا�ؤه��ا بما ي�ؤدي �إلى ا�ستيع��اب التيارات الوطنية
والإ�سالمي��ة كاف��ة في داخله��ا ،ال بد من �إعادة بن��اء الإ�ستراتيجية الوطني��ة الفل�سطينية،
والم�ش��روع الوطني ،وتعديل الخي��ارات بما يتنا�سب مع الأو�ض��اع الم�ستجدة ،دون
�إ�سقاط �شعارات ال�سالم ،والمفاو�ضات� ،أو �أي �شكل من �أ�شكال الن�ضال الم�شروعة.
7.7ا�ستبع��اد تفعيل الأعمال الم�سلحة� ،سواء في ال�ضفة �أو من قطاع غزة في هذه الفترة ،ذلك
مجد ،في ظ��ل الأو�ضاع العربية الراهنة،
�أن مث��ل هذا الخي��ار �سيكون مكلف ًا جداً ،وغير ٍ
وموازين القوى� .إن �إ�سرائيل التي �ستحر�ص على بقاء االنق�سام وتعميقه ،يمكنها �أن تتحمل
�إل��ى حين وجود �أ�سلحة تنطوي على تهدي��د �أمني من قطاع غزة� ،شرط �أن تلتزم المقاومة
بالتهدئ��ة وعدم المبادرة بتفعيل العمل الم�سلح ،ولكن ف��ي حالة نجاح الم�صالحة ،ف�إنها
�أي �إ�سرائيل� -ستبادر �إلى �سحق المقاومة ،وتوجيه �ضربات مدمرة للبنية التحتية.8.8تفعي��ل وت�سيي�س دور منظم��ات المجتمع المدني ف��ي اتجاه تن�شيط العم��ل الت�ضامني
وتعزي��ز ال�شراكة بينها ،وبخا�صة �إزاء دوره��ا الخارجي بالعالقة مع منظمات المجتمع
المدني ،الدولية.
9.9تن�شيط الدع��م ال�سيا�س��ي والإعالمي وال�شعبي لن�ض��االت الحركة الوطني��ة الفل�سطينية
داخل �إ�سرائيل ،لف�ضح الأبعاد العن�صرية والتمييزية للدولة الإ�سرائيلية ،ولحماية الحقوق
الوطنية والتاريخية الفل�سطينية في القد�س.
�1010إعادة النظر في الدور ال�سيا�سي لتجمعات ال�شتات الفل�سطيني ،والدفع باتجاه تفعيل دور
الجالي��ات الفل�سطينية والعربية في المهاجر ،ونح��و ت�شكيل لوبيهات �ضغط وم�ساندة،
وتفعي��ل دور المنظمات ال�شعبية والنقابات في مجال التحالف��ات الدولية وتعبئة الر�أي
العام الدولي.
1111التوج��ه نحو تعزيز العالقات مع رو�سيا وال�صين ،ومجموعات الدول المنا�صرة للق�ضية
الفل�سطينية ،دون الت�ضحية بالعالقات القائمة مع االتحاد الأوروبي والواليات المتحدة.
�1212إع��ادة بن��اء وتقوي��ة م�ؤ�س�سات منظم��ة التحري��ر وتفعيل ال��دور ال�سيا�س��ي لل�سفارات
والممثليات الفل�سطينية في دول العالم ،وبخا�صة �أوروبا الغربية.
1313االمتن��اع عن كل ما ي�ساع��د �إ�سرائيل على التخلي عن م�س�ؤولياته��ا القانونية والإن�سانية
كدولة احتالل عن قطاع غزة.
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االحتمال الثاني:
�أن تتخ��ذ القيادة الفل�سطينية قراراً بح��ل ال�سلطة ،و�إنهاء الم�س�ؤولي��ات التي رتبتها اتفاقيات
�أو�سل��و ،وترك االحتالل يتحمل م�س�ؤولياته مبا�شرة ،ع��ن المواطنين الفل�سطينيين ،وفي هذه
الحالة �ست�سود فو�ض��ى عارمة ،وذلك ب�سبب انفتاح ال�صراع على ات�ساعه ،وانك�شاف فئات
وا�سع��ة تعتمد في حياته��ا على الوظيفة الر�سمية ،ومن غير الم�ستبع��د �أن تتخللها مواجهات
عنيفة ،وعمليات ع�سكرية فردية ومنظمة �ضد قوات االحتالل وم�ستوطنيه.
وف��ي هذه الحالة ،م��ن المتوقع �أن ت�شدد قوات االحتالل قب�ضته��ا على ال�سكان ،وتمعن في
تدمي��ر البنية التنظيمية للف�صائل الت��ي باتت مك�شوفة �إلى حد بعيد ،ما يجعلها غير قادرة على
�إعادة تنظيم �صفوفها ،وعودة �أجزاء من هذه الف�صائل للعمل ال�سري.
قط��اع غزة �سيك��ون خارج هذا الح�ساب� ،إذ ال تنكر �إ�سرائي��ل وال م�صلحة لها في العودة �إلى
احتالله ،ولكنها �ستعمل بكل الو�سائل من �أجل التخل�ص من التهديد الأمني المحتمل للمقاومة،
حتى لو تطلب منها ذلك ،اجتياح القطاع ،والق�ضاء على البنية التحتية واللوج�ستية للمقاومة.
ف��ي مواجهة هذا الواقع ،ومع كل ما يترتب عليه م��ن م� ٍآ�س و�آالم لل�شعب الفل�سطيني ،ي�صبح
المطل��وب من الحركة الوطني��ة� ،إعادة بناء نف�سه��ا ،و�إ�ستراتيجياته��ا وخياراتها من جديد،
و�إع��ادة بناء وتمكين منظمة التحرير الفل�سطينية كقي��ادة ،وكيان �سيا�سي ومعنوي ،وكممثل
وحيد لل�شعب الفل�سطيني.
ويترت��ب على ذل��ك ،الحاجة لإعادة بناء التحالف��ات الإقليمية والدولي��ة ،وفتح ملف الأمم
المتح��دة على ات�ساعه ،لع��زل �إ�سرائيل ومحاكمتها ،وتحقيق المزي��د من النجاحات للدولة
والحقوق الفل�سطينية.
�أم��ا في ال�ضف��ة الغربية ،ف�إن القيادة ال�سيا�سي��ة معنية ب�إطالق طاقة المقاوم��ة ال�شعبية ال�سلمية
لمواجه��ة االحتالل ،ورفع م�ستوى التن�سيق والتعاون م��ع الجماهير الفل�سطينية في المناطق
المحتلة العام .1948
وقط��اع غ��زة ال ي�ستطي��ع الم�ساهمة كثيراً في مثل ه��ذه المجابهات� ،س��وى التدرج المرن
والإيجاب��ي ف��ي ال�سياق الع��ام لتطوير البن��ى ال�سيا�سية والن�ضالي��ة الفل�سطينية ،م��ع ا�ستمرار
الن�شاط��ات الجماهيرية االحتجاجي��ة ،والم�ساهمة الفعالة في االرتق��اء بم�ستوى وم�ضامين
الحركة الت�ضامنية الأوروبية والدولية مع ال�شعب الفل�سطيني.
عل��ى �أن العنوان الأبرز -الذي يترت��ب على الفل�سطينيين اعتماده بعد �إع��ادة بناء �صفوفهم،
ويحتاج �إلى درا�سة قانونية معمقة فيما يت�صل بالمبادرة �إلى طلب الحماية الدولية ،ففل�سطين
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دولة غير ع�ضو ،وتحت االحتالل ،الأمر الذي يوفر الأ�سا�س القانوني الملزم للأمم المتحدة
بالتعاط��ي مع هذه المبادرة ،على الرغم مم��ا يمكن �أن تالقيه من اعترا�ضات �أمريكية قوية -
هو �أن طلب الحماية الدولية �صالح في حالتي حل ال�سلطة �أو بقائها.

االحتمال الثالث:
يذه��ب باتجاه �أن تبادر �إ�سرائيل �إلى تنفيذ ان�سحاب من طرف واحد في ال�ضفة� ،ضمن خطة
االنط��واء ،بحيث تتخل���ص من الكثافة ال�سكانية الفل�سطينية ،وتت��رك للفل�سطينيين �أن يقرروا
عالقاتهم ،في قطاع غزة باتجاه م�صر ،والمنطقة التي تن�سحب منها في ال�ضفة باتجاه الأردن.
�إن �إ�سرائي��ل متنبه��ة جداً ،التخاذ كل ما يل��زم لمنع تحقق خيار دولة واح��دة ثنائية القومية،
حتى و�إن كانت تخل�صت من قطاع غزة ،حتى ال ت�صبح محكومة في الحق ال�سنين للميزان
الديمغراف��ي الذي يميل ب�شكل متزايد ل�صال��ح الفل�سطينيين ،وينطوي على تهديد الم�شروع
ال�صهيوني ،وهوية الدولة وم�ستقبلها.

ال�سيناريو الثالث :ا�ستمرار الو�ضع الراهن
�إذا كان��ت الوقائع ت�شير �إل��ى ا�ستبعاد خيار دولة ثنائية القومية ،وف��ي �ضوء ال�صعوبات البالغة
الت��ي تنتظر المفاو�ض��ات ،ما يرجح احتمال ف�شله��ا ،و�أي�ض ًا رف�ض �إ�سرائي��ل ا�ستمرار الواقع
على ما هو عليه ،ف�إن الخيار المرجح هو �أن تذهب �إ�سرائيل بعد ف�شل المفاو�ضات �إلى تنفيذ
ان�سحاب �أحادي الجانب من ال�ضفة الغربية ،تتراوح م�ساحته من � 40إلى  ،%45وبما ي�شمل
المناطق الفل�سطينية كثيفة ال�سكان.
�إ�سرائي��ل التي �ستروج لمث��ل هذا االن�سحاب المحتمل ،على �أنه خط��وة تخدم ال�سالم ،كما
فعل��ت في قطاع غزة العام � ،2005ستكون �صادرت بقية الحقوق الفل�سطينية ،بما في ذلك
القد���س والالجئون ،ور�سمت حدوده��ا من جديد ،وحققت �أمنه��ا الإ�ستراتيجي بعيداً عن
المخاوف الديمغرافية.
و�سماها الحل
تع��ود هذه الخطة في الأ�سا�س �إلى الفكرة التي طرحها �ش��ارون العام ّ ،2001
المرحل��ي بعيد المدى ،الذي يقت�ضي كما �ش��رح �شارون ،االن�سحاب من  %42من ال�ضفة.
�إذا طابقن��ا الوقائ��ع على الأر���ض ،بالن�سبة للقد���س ،وغور الأردن ،وما ي�ص��ادره اال�ستيطان
وجدار الف�صل العن�صري ،ف�إن ما يتبقى من �أرا�ض يتوافق بن�سبة عالية مع ما طرحه �شارون.
خط��ة �شارون ،اقت�ضت تو�سي��ع القد�س ،وتهويدها ،وعزلها ع��ن محيطها وف�صل قطاع غزة
عن ال�ضفة ،وموا�صلة م�صادرة الأرا�ضي وتكثيف اال�ستيطان ،حتى تجاوز عددهم في ال�ضفة
ن�صف مليون م�ستوطن.
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هذه الخطة تقفل عملي ًا مرحلة طويلة من ال�صراع والبحث عن ال�سالم ،وتقفل معها الم�شروع
الوطني الفل�سطيني المعروف بمكوناته ،وت�ضع الن�ضال الوطني الفل�سطيني في م�أزق ،لكنها
تنط��وي على فتح ال�صراع وا�سع�� ًا ،وتجنيب الفل�سطينيين كارثة �إنه��اء ال�صراع عبر اتفاق ال
يعطيهم الحد الأدنى من حقوقهم.
ف��ي مثل ه��ذه الحالة ،تن�ش���أ �أو�ضاع جديدة مختلفة كلي�� ًا عن الراهنة ،م��ن �ش�أنها �أن تدخل
الفل�سطينيي��ن ف��ي �إ�شكاليات كبيرة م��ع الأردن من ناحية ،ومع م�صر من ناحي��ة ثانية ،اللتين
عليهم��ا �أن تجدا �صيغ ًا للتعامل مع قطاع غزة ال��ذي ال يت�سع ل�سكانه ،وبقايا ال�ضفة ،كما �أنه
�سيو�سع عملية الف�صل بين التجمعات الفل�سطينية الأ�سا�سية ،وبخا�صة فيما يتعلق بالفل�سطينيين
داخل �إ�سرائيل.
من المتوقع �أن ت�سود �أو�ضاع الفل�سطينيين وحركتهم الوطنية حالة من االرتباك واال�ضطراب،
وق��د يتخللها �صراعات لفترة م��ن الزمن قبل �أن ي�ستعيدوا توازنهم ويعي��دوا بناء م�ؤ�س�ساتهم
و�إ�ستراتيجياتهم وخياراتهم.

�أ�شكال الن�ضال المنا�سبة وفق هذا ال�سيناريو:
ف��ي �ضوء الوقائ��ع المحتمل ن�شو�ؤه��ا ،ف�إن ال�صراع �سيك��ون مفتوح ًا على �أ�ش��كال الن�ضال
كافة ،وفي مقدمته��ا ك�أولوية الن�ضال ال�سيا�سي الدبلوما�سي على ال�ساحة الدولية ،و�سيتحمل
الفل�سطيني��ون في �إ�سرائي��ل وزن ًا �أكبر في الن�ض��ال الوطني ،ولكن الأولوي��ة بالن�سبة لهم هي
اختيار �شكل الن�ضال ال�سيا�سي الديمقراطي االجتماعي.
و�إذا كان��ت �إ�سرائي��ل ال تطيق «تر�سانة» الأ�سلحة الموجودة ف��ي قطاع غزة ،على توا�ضعها،
وبالتال��ي �ستعم��ل عل��ى تدميرها� ،س��واء ب�شكل مبا�ش��ر� ،أو غي��ر مبا�شر ،وبخا�ص��ة �أن هذه
الأ�سلح��ة ،ت�شكل تهديداً للأمن الإ�ستراتيجي الإ�سرائيلي ،وللأمن القومي الم�صري في حال
�شهدت م�صر ا�ستقراراً على م�ستوى النظام ال�سيا�سي الذي تتجه نحو تحقيقه خارطة الطريق
الم�صري��ة ،ف�إن م�ساهمة القطاع في الكفاح الم�سلح �ستكون محدودة جداً ،وربما تعود في
مراح��ل الحقة �إلى �أ�ساليب ح��رب الع�صابات ،والعمليات الخا�ص��ة ،لكنها تظل محدودة.
لق��د تحول الوجود الع�سكري المقاوم في قطاع غزة �إلى عامل �أ�سا�سي في الت�أثير على ميزان
القوى الداخلي ولحماي��ة الو�ضع القائم في غزة ،وافتقد المبادرة كفعل مقاوم ،وتحول �إلى
�شيء من الدفاع عن النف�س ،مرهون دوره ووجوده ب�أهداف �إ�سرائيلية.
وف��ي هذه الحالة �أي�ض ًا ،ف�إن �سكان قطاع غزة ،والحرك��ة الوطنية� ،ستكون جزءاً من الن�ضال
الوطني العام ،مع فقدان الخ�صو�صية.
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�إن قط��اع غزة من ال�صعب �أن يكون هان��وي� ،أي القاعدة الخلفية لعملية التحرير ،والأرجح
�أن ت�ش��كل ال�ضفة� ،سواء في �صيغة م�ستقلة� ،أو متوا�صلة ب�شكل �أو ب�آخر مع الأردن ،مثل هذه
القاعدة التي تتجدد منها مقاومة ال�شعب الفل�سطيني �ضد االحتالل.
وف��ي هذه الحالة ،ي�صع��ب التكهن ب�ش�أن ال�صي��غ الم�ؤ�س�سية التمثيلية القائم��ة ،ونحو �إعادة
�صياغ��ة حركة التحرر الوطني مع مراعاة الإ�شكالية الجديدة في العالقة بين قطاع غزة وبقية
ال�ضفة الغربية ،وهو �أمر يقت�ضي بحث ًا �آخر.
�إن تنفي��ذ مثل هذا ال�سيناريو من �شـ�أنه �أن ينتقل بال�صراع ،وبالن�ضال الوطني الفل�سطيني� ،إلى
مرحلة نوعي��ة جديدة ،مختلفة تمام ًا عن المراحل ال�سابقة ،من��ذ قيام �إ�سرائيل العام ،1948
وبالتالي ف���إن من ال�صعب التكهن ب�أ�شكال الن�ضال الت��ي �ستفر�ضها �شروط وعوامل جديدة،
من غير المرجح �أن تتيح على المدى المنظور ،العودة �إلى �إ�ستراتيجية الكفاح الم�سلح ،التي
اعتمدتها الثورة الفل�سطينية بعد حرب حزيران � ،1967أو �أ�شكال العمل الم�سلح التي �سادت
خالل انتفا�ضة الأق�صى العام .2000
و�أخيراً� ،أعتقد �أنه في كل الأحوال ،ومهما كانت ال�سيناريوهات المحتملة ،ف�إن ثوابت البناء
والوجود الفل�سطيني الرا�سخة التي تبنى عليها �أ�شكال الن�ضال الأخرى كافة ،هي:
1.1وحدة التمثيل الفل�سطيني والكيانية الفل�سطينية التي تج�سدها منظمة التحرير الفل�سطينية
الآن ،التي يفتر�ض �إعادة بنائها وتفعيل م�ؤ�س�ساتها.
2.2المحافظ��ة عل��ى الهوية والثقاف��ة الوطنية التحرري��ة وبلورتها في �إط��ار منظمة التحرير
الفل�سطينية التي تن�ضوي تحت لوائها التيارات ال�سيا�سية والمجتمعية كافة.
3.3ال�صم��ود والبقاء على الأر���ض الفل�سطينية .وبغ�ض النظر عن ال�صعوب��ات الكبيرة التي
تواج��ه عملية ال�صمود ،ف�إن الم�ؤ�س�سات الوطني��ة والف�صائلية معنية ب�إعطاء هذه الم�س�ألة
�أولوية في برامجها ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية.
4.4ا�ستم��رار اال�شتباك مع االحتالل ،ومخططاته و�سيا�ساته بم�ساحة تبد�أ من ميدان ال�صراع
ب�أ�شكال مختلفة وفق ًا لطبيعة كل مرحلة وظروفها ،وموازين القوى فيها ،وتمتد لت�شمل
العال��م كل��ه بم�ؤ�س�ساته المختلف��ة ،ومنظماته الر�سمي��ة والأهلية ،لتن��وع اخت�صا�صاتها
ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية.
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فلسطينيو 1948
أهمية إعادة االرتباط مع القضية الفلسطينية
�أنطـوان �شلحـت

تت�س��م المرحل��ة الحالية ل��دى الفل�سطينيين ف��ي مناط��ق  1948بتكثيف الح��راك ال�سيا�سي
والفك��ري الهادف �إلى �إعادة االرتب��اط بين ّ
حل الق�ضية الفل�سطيني��ة ،وبين تح�سن مكانتهم
و�أو�ضاعه��م .وال �ش��ك �أن ذلك يط��رح العديد من الأ�سئل��ة ،وال�سيما فيم��ا يتعلق ب�أدوات
وو�سائ��ل العمل ال�سيا�سي المطلوب من �أجل تحقي��ق هذه الغاية (�إعادة االرتباط) �أو ًال ،ومن
�أجل بلورة �إ�ستراتيجيات المقاومة الكفيلة بالدفع قدم ًا نحو حل الق�ضية الفل�سطينية ثاني ًا.
تعر�ض �إلى االهتزاز �أعوام�� ًا طويلة ،ووهن كثيراً
ف��ي واقع الأمر ،كان االرتباط ال�سال��ف قد ّ
ف��ي �إثر «اتفاق �أو�سل��و» المبرم �سنة  1993بين �إ�سرائيل ومنظم��ة التحرير الفل�سطينية ،الذي
تمثل��ت ح�صيلته الأبرز بالن�سب��ة �إليهم في تر�سيخ �شعور الأغلبي��ة ال�ساحقة منهم بما ا�صطلح
عل��ى ت�سميته «التهمي���ش المزدوج»؛ �أي تهمي�شهم على م�ست��وى ال�شعب الفل�سطيني ،على
غرار التهمي�ش الذي كانوا وما زالوا يخ�ضعون له على م�ستوى المجتمع الإ�سرائيلي.
التحول نحو �سيرورة النظر �إلى �أنف�سهم،
وقد حدا هذا الأمر في حينه به�ؤالء الفل�سطينيين �إلى
ّ
والبحث عن �سبل تتيح �إمكان الم�شاركة الفكرية الفاعلة في تقرير م�صيرهم وم�ستقبلهم.
مرت حت��ى الآن بمراحل عدة� ،إلى
وبمراجع��ة �سريع��ة ،يمكن القول �إن ه��ذه ال�سيرورة ّ
- 269 -

�أن بلغ��ت مرحلة من الن�ضوج خالل �سنت��ي  2007 2006-بالتزامن مع �صدور مبادرات
فكري��ة عدة في �ش���أن الر�ؤى الم�ستقبلي��ة المن�شودة ،التي �شكلت تح��و ً
ال مهم ًا في �سياق
مح��اوالت متع��ددة ترمي �إلى الن���أي عن �صي��رورة تهمي�شهم فل�سطيني��اً ،وكذلك داخل
وطنهم المغت�صب.
وترتبت على هذه ال�سيرورة ا�ستنتاجات فكرية مهمة عدة ،لعل �أهمها هو ما �أ�شار �إليه عزمي
ب�ش��ارة في كتابه المرجعي «العرب في �إ�سرائيل :ر�ؤية م��ن الداخل» ،وفحواه �أن العرب في
�إ�سرائيل هم �سكان البالد الأ�صالنيون ،وهم جزء من الأمة العربية التي تعي�ش حالة �صراع مع
�إ�سرائيل ،ومن ال�شع��ب الفل�سطيني الذي تعر�ض لعملية �سطو م�سلح على �أر�ضه �شملت هدم
م�شروع��ه الوطن��ي .وقد ن�ش�أت ق�ضيتهم تاريخي ًا كجزء من الق�ضي��ة الفل�سطينية ،فلوال ن�شوء
ق�ضية الالجئين لما ن�ش�أت م�س�ألة «�أقلية» عربية في الداخل� .أما الممار�سات الإ�سرائيلية التي
تت�ضم��ن م�صادرة �أرا�ضي العرب في الداخل ومحا�صرته��م وتجميعهم ديموغرافي ًا ،والعمل
عل��ى �إعادة ت�شكيل هويتهم الثقافية بم��ا يتنا�سب مع احتوائهم ك�أقلي��ات متنافرة متنازلة عن
الم�س��اواة الكاملة وع��ن ال�شخ�صية العربية الكامل��ة في دولة يهودية  ...فه��ذه كلها لي�ست
مج��رد مركبات ف��ي �سيا�سة تمييز ،بل هي جزء م��ن �سيا�سة ت�شكل ا�ستم��راراً تاريخي ًا لق�ضية
فل�سطي��ن وت�ضع لنف�سها �أي�ض ًا �أهداف ًا تاريخية .وهي ما زالت تجري وتنفذ بعقلية كولونيالية
ا�ستيطانية �إحاللية ،وتتخذ �شك ً
ال كولونيالي ًا �أي�ض ًا.
وتُع��زى �إلى ب�شارة ،م�ؤ�س���س حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» ف��ي �أوا�سط ت�سعينيات
الق��رن الع�شرين الفائت� ،أعمق التحليالت النظرية المتعلق��ة بكينونة الفل�سطينيين في مناطق
 1948وم�آالته��ا و�إحاالته��ا .وق��د ُبنيت عليه��ا مواقف ،و�شكلت مر�ش��داً لتجربة عملية
انعك�س��ت في طرح م�شروع وطني ديمقراطي في ظ��روف الداخل قائم على جدلية العالقة
بين الوطني والمدني ،وبين الخطاب العروبي الفل�سطيني والمواطنة.
وما زال حزب «التجمع» هو الحامل لهذا الم�شروع من خالل العمل البرلماني ،ومن خالل
الن�شاطات الجماهيرية التي يقوم بها.
وكان المنطل��ق الرئي�سي لهذه التحلي�لات هو �أنه ال يمكن �أن نفهم م�س�أل��ة الفل�سطينيين في
بتجرد عن تاري��خ ن�شوء هذه الم�س�ألة ،من خ�لال تحليل بنية دولة
الداخ��ل بنيوي�� ًا فقط� ،أي ّ
�إ�سرائيل ك�أنها دولة وطنية عادية -هي الدولة اليهودية -تعي�ش فيها �أقلية عربية تتعر�ض للتمييز
�أو الإهم��ال .كم��ا �أنه ال يمكن �أن نفهم ق�ضية عرب الداخ��ل بالنهج التاريخي وحده� ،إذ ال
يكف��ي فهم تاريخ ت�شكل الق�ضية الفل�سطينية وكيفية تح��ول الفل�سطينيين �إلى �أقلية في بلدهم
في فهم واقعهم الحالي .ولذا ،ال ُبد من الدمج بين التاريخي والبنيوي.
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ن�ضوج فكري وديمقراطي
ويرى خليل نخلة �أن الن�ض��وج الذي ي�سم المرحلة الراهنة ي�شكل ن�ضوج ًا فكري ًا ديمقراطي ًا،
وهو ُيرجع بداياته �إلى مبادرات تحليلية مركزة ومتزامنة� ،سعت �إلى �إظهار العالقات المعقدة
والمركبة ،بدءاً بتحدي��د �أعمق و�أ�شمل للت�سا�ؤل «من نحن؟» ،مروراً بعالقة الفل�سطينيين في
الداخ��ل مع المجتمع اليهودي في �إ�سرائيل ،وعالقتهم مع التجمعات الفل�سطينية في الأجزاء
الأخ��رى من فل�سطين ،وانتهاء بتحديد عالقته��م مع التيار التحرري الوطني الفل�سطيني ومع
منظم��ة التحرير الفل�سطيني��ة ،وعالقتهم القومية مع الوطن العربي ،وم��ع حركات المقاومة
المنغم�سة في داخله.
وترجمت هذه المبادرات في عدد من الوثائق والدرا�سات ،في مقدمها ثالث وثائق رئي�سية
نجم��ت عن جداالت مركزة ومتوازية بين مجموعات مختلف��ة من المثقفين والنا�شطين في
العمل الأهلي وال�سيا�سي ،خالل ال�سنوات .2007 2002-
وت��م ن�شر هذه الوثائق وتعميمها ر�سمي ًا ابتداء م��ن منت�صف  2006وحتى �أيار/مايو . 2007
وه��ذه الوثائ��ق ،بح�س��ب ت�سل�سل ظهوره��ا الزمني ،ه��ي« :الت�ص��ور الم�ستقبل��ي للعرب
الفل�سطينيي��ن في �إ�سرائي��ل» التي تم �إنجازها بمبادرة من «اللجن��ة القطرية لر�ؤ�ساء ال�سلطات
المحلية العربية في �إ�سرائيل»؛ «الد�ستور الديمقراطي» الذي تم �إنجازه بمبادرة من «عدالة-
المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في �إ�سرائيل»؛ «وثيقة حيفا» التي تم �إنجازها بمبادرة
من «مدى الكرمل -المركز العربي للدرا�سات االجتماعية التطبيقية».
وب�ص��ورة عامة ،ثمة و�ض��وح وتجان�س بين هذه الوثائق الثالث ب�ش���أن تعريف الذات ،على
الرغ��م عن وجود تفاوت في بع�ض الم�صطلحات الم�ستعملة ،وربما في الفكر الموجه لهذه
الم�صطلحات.
فوثيق��ة «الت�ص��ور الم�ستقبلي» تعرف فل�سطيني��ي  1948بالعبارات التالي��ة« :نحن ،العرب
الفل�سطيني��ون في �إ�سرائيل� ،أهل الوط��ن الأ�صليون ،ومواطنون في الدولة ،وجزء من ال�شعب
الفل�سطين��ي والأم��ة العربية والف�ض��اء الثقافي العرب��ي والإ�سالمي والإن�سان��ي»؛ «نحن �أهل
الب�لاد الأ�صليون ،تحولنا ق�س��راً �إلى �أقلية ف��ي وطننا ،ولنا عالقة ع�ضوي��ة وتاريخية بالوطن
 ...ونح��ن جزء حي وال يتج��ز�أ من ال�شعب العربي الفل�سطيني»؛ «�إن فل�سطين التاريخية هي
الوط��ن ووحدة المكان حتى و�إن كان مجز�أً �سيا�سي�� ًا ومحت ً
ال وممزق ًا ( ...و) نحن جزء من
ه��ذا المكان وهو ي�صوغ وعينا ولغتن��ا الأدبية ويبلور هويتنا»...؛ «نحن مواطنون عرب في
الدول��ة� ،سكان البالد الأ�صلي��ون ،وجزء من ال�شعب العربي الفل�سطين��ي الم�شتت في �أرجاء
العالم ،وجزء من المنطقة العربية ،وم�ساهمون في الحوار العالمي».
- 271 -

وتعرفه��م وثيق��ة «الد�ست��ور الديمقراطي» على النح��و التالي« :نحن الع��رب الفل�سطينيون
مواطن��و دولة �إ�سرائيل نعي�ش في هذا الوطن منذ الق��دم ،هنا ولدنا وهنا تجذرت وترعرعت
�أ�صولنا التاريخي��ة ،وهنا تطورت وازدهرت حياتنا القومي��ة والثقافية ،م�ساهمين فاعلين في
تط��ور الح�ضارة والتاريخ الإن�ساني كامت��داد للأمة العربية والإ�سالمي��ة وكجزء ال يتجز أ� من
ال�شعب الفل�سطيني»؛ «نحن �أقلية وطن».
� ّأم��ا «وثيقة حيفا» فتعرفهم كما يلي« :نحن� ،أبناء وبنات ال�شعب العربي الفل�سطيني ،الباقون
في وطننا رغم النكبة ،الذين تحولنا ق�سراً �إلى �أقلية في دولة �إ�سرائيل »...؛ «نحن البقية الباقية
من �أ�صحاب الوطن الأ�صليين».
وي�ؤك��د نخلة �أن هن��اك �إجماع ًا ف��ي الوثائق الثالث عل��ى بنود ومقوم��ات التعريف للذات
(«الهوي��ة الوطني��ة») ،انطالق�� ًا م��ن مرتكزات وطني��ة وقومية ت��م ح�صرها ف��ي )1( :القيم
والح�ض��ارة الإن�ساني��ة )2( .اللغ��ة والثقافة العربي��ة )3( .الذاكرة الجماعي��ة الم�ستمدة من
التاري��خ الفل�سطيني والعربي ومن الح�ضارة العربية والإ�سالمي��ة )4( .العالقة المتوا�صلة مع
الأر���ض والوطن )5( .تجرب��ة الن�ضال الم�ستم��ر والمت�صاعد لت�أكيد حقنا ف��ي البقاء)6( .
التوا�صل مع �أبناء وبنات ال�شعب الفل�سطيني )7( .التوا�صل مع الأمة العربية.
وبالتالي ،ف�إنه ي�صل �إلى اال�ستنتاجات التالية:
•�إن التعريف المطروح هنا هو تعريف مبادر وجازم وقوي ولي�س خجو ًال.
•�إن تحدي��د وجودن��ا ك�أقلية وط��ن هو م�صدر ق��وة ،ي�ضعنا في �صل��ب تاريخنا ،وير�سخ
عالقتنا مع الأر�ض ويثبتها على �أنها عالقة ع�ضوية لها عمق ح�ضاري ،وعلى �أن وجودنا
هنا لي�س �صدفة تاريخية.
•التعري��ف يركز عل��ى �أننا ل�سنا «�ش��راذم» من �شعب ،لك��ن «بقية باقي��ة» وع�ضوية منه،
�أ�صبح��ت هكذا ق�سراً ،ولي�س طوع�� ًا ،و�إنما نتيجة تدخل ا�ستعماري من الخارج هاجم
كياننا وتغلغل في هيكلية مجتمعنا ،و�أ�صبح حدث ًا مف�صلي ًا في تحديد م�ستقبلنا.
ال وتفاع ً
•التعريف يركز على �أن لنا جذوراً في هذه الأر�ض ،وعلى �أن لنا توا�ص ً
ال م�ستمراً
مع �أمتنا وح�ضارتنا ال�شمولية ،وعلى �أننا نتاج ع�ضوي لهذا التوا�صل والتفاعل.
•�إن تعريفنا هذا لذاتنا هو تعريف نقي�ض لطبيعة الأغلبية المهيمنة التي فر�ضت نف�سها علينا
با�ستخدام القوة الع�سكرية الإجرامية ،وا�ستعمالنا لهذا التعريف يظهر بالتالي �أن عالقتها
مع هذه الأر�ض هي عالقة وهمية وغيبية ومفتعلة.
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•وفق ًا لهذا التعريف ،ف�إن حقوقنا تنبع من كوننا جزءاً من �شعب� ،أ�صبح هكذا نتيجة غبن
تاريخ��ي ،و�أن هذه الحقوق ال يمكن �أن تكون مج��ز�أة ،ويجب �أن تعاد لنا كا�ستحقاق
الت�سول.
�إن�ساني وح�ضاري وحتمي ،ونرف�ض �أن نح�صل عليها من خالل
ّ

اال�ستحقاقات
ف��ي الوقت ذاته ،ال ُبد من �أن ن�شير �إلى �أن��ه لدى تحليل ما جاء في هذه الوثائق المهمة ب�ش�أن
نظ��رة الفل�سطينيين ف��ي الداخل �إلى اال�ستحقاق��ات المترتبة على تعريفه��م لذاتهم ،يتبين �أن
تل��ك النظرة ال تعك�س م�ست��وى الو�ضوح الذي تميز به التعريف نف�سه ،بل ات�سمت بقدر من
الغمو���ض والم�ساومة ،والت�أرجح بين ما يجب �أن يكون حقهم ،وبين كيفية التعبير عن ذلك
ب�صورة تكون مقبولة من ال�سلطة المهيمنة.
ونتج عن ذلك كثير من الثغرات التي تحتاج �إلى مقاربات جازمة �أكثر.
وم��ن هذه الثغرات –مث ً
ال -قب��ول بع�ض الطروحات مبد أ� تجزئة ال�شع��ب الفل�سطيني ،وقبول
الت�سوي��ات المتداولة لكل جزء من هذا ال�شعب .وفي هذا ال�سياق ،تم ح�صر مفهوم االحتالل
في المناطق الفل�سطينية المحتلة منذ  ،1967وجرت المطالبة بحق تقرير الم�صير �سيا�سي ًا لهذه
المناط��ق ،بموازاة المطالبة بح��ق تقرير الم�صير ثقافي�� ًا للفل�سطينيين ف��ي �إ�سرائيل ،وذلك من
منطل��ق كونهم غير محتلين ،وكونهم �أقلية وط��ن ومجموعة قومية لها حقوق مواطنة �أ�سا�سية،
ت�شمل فيما ت�شمل �إعادة �أرا�ضيها الم�صادرة و�أمالكها .كما تمت المطالبة بتحقيق حق العودة
لالجئين الفل�سطينيين ،لكن من دون تحديد «العودة» �إلى �أين ،وهذا يبقي مفهوم الإقرار بالغبن
التاريخي ،الذي ورد في هذه الوثائق كمطلب يتعين على �إ�سرائيل �أن تقبل به ،منقو�ص ًا.
كما �أن تعريف الوثائق للفل�سطينيين في الداخل ب�أنهم جزء ال يتجز�أ من �شعب فل�سطيني واحد
ي�سعى �إلى الحرية واال�ستقالل ،لم يقترن بطرح يقول ب�ضرورة العمل على الو�صول �إلى �إطار
ديموقراط��ي واحد يحقق مطالب ال�شعب الفل�سطيني بجمي��ع �أجزائه ،من دون نفي حقوق
الآخرين.
في واقع الأمر ،ف�إن الحال التي يجد الفل�سطينيون في الداخل �أنف�سهم في خ�ضمها في الآونة
الأخيرة ،ال تختلف عن حال �سائر �أجزاء ال�شعب الفل�سطيني .وهي ناجمة �أ�سا�س ًا عن افتقار
هذا ال�شعب �إل��ى قيادة �سيا�سية تحظى بتوافق ،وم�ؤ�س�سات وطني��ة جامعة ،و�إ�ستراتيجيا ُعليا
ت�ش��رك كل مكوناته ف��ي الن�ضال المتعدد الم�ستويات .وتت�سبب ه��ذه الحال بتفتيت الحقل
الوطن��ي �إلى «حقول محلي��ة» ،الأمر الذي يف�ضي �إلى انغالق مكون��ات ال�شعب الواحد في
جزر معزولة عن بع�ضها البع�ض ،ومك�شوفة ل�سطوة �شرطها المو�ضوعي.
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وال �ش��ك في �أن هذه الحال �إذا ما ا�ستمرت ،من �ش�أنها �أن تنتج (�إذا لم تكن قد �أنتجت فع ً
ال)
تبدد
و�ضع�� ًا من تعددية الإ�ستراتيجي��ات وال�سلطات وم�صادر القرار .وبالتال��ي ،يمكنها �أن ّ
القدرة على �أن يحتكم الكل الفل�سطيني �إلى تعريف جمعي للم�صلحة الوطنية العليا ،والقدرة
على االتفاق على ركائز هذه الم�صلحة ،كمرجعية و�إطار عام لإ�ستراتيجية وطنية يتم التوافق
مكونات ال�شعب الفل�سطيني ونظامه ال�سيا�سي وم�ؤ�س�ساته.
عليها من طرف ّ

القوة الكامنة لدى فل�سطينيي 48
تتك��رر كثيراً في الآونة الأخي��رة مقولة مفادها �أن الفل�سطينيين ف��ي مناطق  1948يمتلكون
ّ
ق��وة �سيا�سي��ة كامنة يمكنه��ا �أن ت�ساهم كثيراً في الدف��ع قدم ًا نحو �إنجاز ح��ل عادل للق�ضية
الفل�سطينية.
وف��ي نظرة �إلى الما�ضي ،ي�ؤكد �أ�صحاب هذه المقولة �أن عدم ا�ستثمار تلك القوة في ال�سياق
ال�صحيح ،وال�سيما �ضمن الم�ساعي الرامية �إلى �إيجاد حل دائم لهذه الق�ضية ،قد �أهدر فر�ص ًا
ثمينة عدة ،و�شكل �أحد �أ�سباب �إعاقة تحقيق انت�صار لل�شعب الفل�سطيني حتى الآن.
وف��ي نظرة �أخرى �إلى الحا�ضر والم�ستقبل -وهي ما تعنينا �أكثر هنا -يرى عدد من الباحثين
�أن تل��ك القوة الكامنة تتمثل حالي ًا في ما يمك��ن اعتبارها مرحلة جديدة من الوعي ال�سيا�سي
جلي في الأعوام القليلة الفائتة ،و�إن بد�أت تبا�شيرها
لدى ه�ؤالء الفل�سطينيين برزت على نحو ّ
الأول��ى تلوح منذ �أكثر من عقدين بالتزامن م��ع توقيع اتفاق �أو�سلو ،وهي ت�شكل ،راهن ًا ،من
تحدي ًا غير م�سبوق لفكرة الدولة اليهودية التي تعمل �إ�سرائيل على دفعها
�ضمن �أمور �أخرىّ ،
�إلى الأمام؛ �سواء في �إطار المفاو�ضات التي تجريها مع الفل�سطينيين� ،أو في نطاق االت�صاالت
مع الواليات المتحدة والعالم �أجمع.
��د من �أن ن�شير في ه��ذا ال�ش�أن مث ً
ال �إلى الباحث نديم روحان��ا الذي يعتقد بحق �أن ثمة
وال ُب ّ
التحدي ال�سال��ف ،وب�إمكانها �إذا ما ُوجهت في الم�سار ال�صحيح
ق��وة �أخرى كامنة �أي�ض ًا في
ّ
�أن تُو�ص��ل في نهاية المطاف فكرة الدول��ة اليهودية �إلى طريق م�سدودة ،و�أن ت�ساهم في فتح
الآفاق �أمام طرح بدائل لها.
التحدي يمكن ا�ست�شفافه في الوقت
ينوه ،على وجه الخ�صو�ص ،ب�أن �إدراك جوهر هذا
ّ
وهو ّ
عين��ه من ردات الفع��ل الإ�سرائيلية على �آخ��ر التطورات في العمل ال�سيا�س��ي الفل�سطيني في
الداخ��ل ،وبخا�صة تلك المتعلق��ة ب�صدور ثالث وثائق فل�سطينية ب�ش���أن الم�ستقبل ال�سيا�سي
للفل�سطينيي��ن في الداخل ،ت�شترك كلها في رف�ض فكرة الدولة اليهودية من ناحية ،وفي طرح
بدي��ل ديمقراطي وثنائي القومي��ة �أو دولة متع��ددة الثقافات وثنائية اللغة م��ن ناحية �أخرى،
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وكذلك يمكن ا�ست�شفافه من بع�ض ال�سيا�سات الإ�سرائيلية الرئي�سية الأخيرة تجاه الفل�سطينيين
ت�ص��ب في العمق في ال�صراع على تثبيت فكرة الدولة اليهودية� ،سيا�سي ًا
ف��ي مناطق  ،48التي
ّ
ود�ستوري ًا وديموغرافي ًا وجغرافي ًا.
وال يج��وز لأي قارئ مو�ضوعي ع��دم مالحظة �أن ردات الفعل هذه ق��د تفاقمت كثيراً منذ
ظه��ور الفكر ال�سيا�سي ال��ذي انطوى ،من جهة ،على مواجهة الفك��ر ال�صهيوني من منطلق
فهمه العميق لتناق�ضاته الداخلية ،ومن جهة �أخرى ا�شتمل على تقديم م�شروع فكري �سيا�سي
يفجر هذه التناق�ضات.
ديمقراطي من �ش�أنه �أن ّ
وقد اعتم��د هذا الم�شروع الذي طرح فكرة «دولة كل مواطنيه��ا» ك�شعاره الأ�سا�سي� ،أو ًال
عل��ى القوة الكامنة ف��ي الهوية القومي��ة وفي مواطن��ة الفل�سطينيين في الداخ��ل ،وثاني ًا على
�إمكان��ات تفعيلهم في ك�شف الغب��ن الناتج عن فكرة الدولة اليهودية ،وفي ف�ضح تناق�ضها مع
الأ�س�س الأولية للديمقراطية.
الحد �أن ت�شديد رئي�س الحكوم��ة الإ�سرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو
علين��ا �أن ن�ؤكد عند هذا ّ
عل��ى مو�ضوع الدولة اليهودي��ة ناجم ،بح�سب ما ي�ؤكد المقربون منه �صباح م�ساء ،عن دافع
م��زدوج تاريخ��ي � -إ�ستراتيجي وكورقة م�ساومة .وبالتالي ،فمن الخط���أ النظر �إليه باعتباره
ورقة م�ساومة فقط.
وفي �أحاديث جديدة �أدلى بها نتنياهو خالل جل�سات مغلقة ،قال �إن ت�صريحات وزير المال
الإ�سرائيل��ي يائير لبيد (رئي�س الحزب الجديد «يوجد م�ستقب��ل») ب�ش�أن عدم حاجة �إ�سرائيل
تعبر عن مواقف الي�سار الإ�سرائيلي ال عن موقف
�إل��ى اعتراف الفل�سطينيين بها دولة يهوديةّ ،
الحكوم��ة  .وكان لبيد �أكد في �سياق مقابلة �أجرته��ا معه �شبكة التلفزة الأميركية «بلومبرغ»
�أن��ه ال يتفق مع رئي�س الحكوم��ة الإ�سرائيلية في كل ما يتعلق ب�ض��رورة اعتراف الفل�سطينيين
ب�إ�سرائي��ل دولة يهودية م��ن �أجل التو�صل �إلى اتفاق �سالم نهائي معه��م .و�أ�ضاف �أن «فكرة
تحرر ال�شعب اليهودي من �أي تبعية للآخرين بعد �ألفي
�إقامة دولة �إ�سرائيل ولدت على �أ�سا�س ّ
عام من العبودية ،ولذا فال حاجة �إلى �أن يعترف الفل�سطينيون بها دولة يهودية».
يبقى الأه��م �أن رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية �أ�شار في جل�ساته المغلقة �إلى �أن الهدف من وراء
مطل��ب االعتراف ب�إ�سرائيل دول��ة يهودية ،هو كبح �أي نية ل��دى الفل�سطينيين لال�ستمرار في
كفاحه��م القوم��ي داخل حدود دول��ة �إ�سرائيل بع��د التو�صل �إلى اتفاق �س�لام نهائي معهم.
و�ش��دد على �أنه في حال عدم الح�صول على اعتراف الفل�سطينيين بالدولة اليهودية� ،سي�ستمر
ّ
الكف��اح من �أجل ح�صول عرب منطقة الجليل على حكم ذاتي ،و�سيتوا�صل الكفاح القومي
في �صفوف البدو في منطقة النقب.
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الم�ستهدف
ولهذه الت�صريحات داللة واح��دة ووحيدة ،هي �أن الفل�سطينيين في الداخل هم ُ
بتحديها ومواجهتها.
الأكبر من فكرة الدولة اليهودية ،وبناء على ذلك ف�إنهم �أكثر المعنيين
ّ
التحدي الذي يقدمه الفل�سطينيون في
مقومات قوة
ّ
وبالع��ودة �إلى ما يقوله روحانا ،ف�إن �أحد ّ
�إ�سرائي��ل لجوه��ر �إ�سرائيل يكمن في الواقع في ال�ضعف الأخالق��ي للفكرة ال�صهيونية نف�سها
التحدي موقع
الت��ي ال تتعاي�ش مع الم�س��اواة وتعتمد على العنف لتحقيقها .ويزيد م��ن قوة
ّ
ه�ؤالء الفل�سطينيين ومكانتهم المدنية كمواطنين يطالبون بتحقيق مطالب ديمقراطية �أ�سا�سية
مثل الم�ساواة.
ّ
المحكات
وال ن�سقط من الح�ساب �أن معاملة �إ�سرائيل مع المواطنين العرب فيها تظل �أحد �أهم
الت��ي يتك�شف م��ن خاللها اعتماد ال�صهيونية الحتمي على العن��ف والت�سلط والتمييز و�سلب
الم��وارد .ويتك�شف �أي�ض�� ًا التناق�ض ال�صارخ بي��ن ال�صهيونية ومبادئ المواطن��ة المت�ساوية
ب�ش��كل ال ت�ستطيع �إ�سرائيل �أن تخفيه تمام ًا وراء �ست��ار «مواجهة الإرهاب» �أو «االعتبارات
الأمنية» كما درجت العادة.

تفعيل القوة الكامنة
تق��دم ،ما زالت م�ساعي تفعي��ل القوة الكامنة ل��دى الفل�سطينيين في
عل��ى الرغ��م من كل ما ّ
مناطق � 48أدنى من الم�ستوى المن�شود� ،سواء من طرف ه�ؤالء الفل�سطينيين �أنف�سهم وقواهم
ال�سيا�سية وال�شعبية� ،أو حتى من طرف القيادة الفل�سطينية.
تح��د �سيا�سي حقيقي
وبح�س��ب روحان��ا �ستبقى هذه الق��وة كامنة و�سي�صع��ب تحويلها �إلى
ٍّ
وعمل��ي ما لم يتم التغلب على بع���ض نقاط ال�ضعف البنيوي في تركيب المجتمع الفل�سطيني
في الداخل ،وفي �أولويات و�أ�شكال وم�ضامين القيم االجتماعية وال�سيا�سية التي يفرزها.
وبر�أي��ه تع��ود �أ�سباب هذا ال�ضع��ف �إلى الأ�س���س التاريخية للت�شكي��ل ال�سيا�سي واالجتماعي
والثقافي لـ «الأقلية الفل�سطينية في �إ�سرائيل».
التطور االجتماعي وال�سيا�س��ي من المو�ضوعات
وتبق��ى هذه الأ�س���س وت�أثيرها على م�س��ار
ّ
الت��ي تحظى باهتم��ام قليل من جانب الباحثين العرب ،لكن تكف��ي الإ�شارة �إلى بع�ض الآثار
الت��ي خلفتها النكبة على التركيب ال�سيا�سي واالجتماع��ي ،والتي لم يتم �إلى الآن تخطيها �أو
حت��ى ت�شخي�صها حتى ُيت��اح �إمكان العمل على تجاوزها� ،إ�ضافة �إل��ى الآثار العميقة للحكم
الع�سكري في الفترة الأولى بعد قيام �إ�سرائيل الذي ا�ستمر حتى �سنة .1966
�إن مو�ض��وع التغلب على نقاط ال�ضعف البنيوي هذا ما زال �س�ؤا ًال مطروح ًا على الم�ستقبل،
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وي���ؤرق بع�ض القوى ال�سيا�سية ،لكنه لم ي�ص��ل بعد �إلى درجة تحقيق �أي اختراق على �صعيد
تحويله �إلى مطلب ملح يحتل مرتبة متقدمة في �سلم �أولويات الفل�سطينيين في الداخل.
ال ينف��ي هذا الكالم حقيق��ة �أن المرحلة الحالية التي يعي���ش الفل�سطينيون في مناطق 1948
ف��ي خ�ضمها هي مرحلة انتقالية ،ت�شكل معبراً لخو�ض معركة م�ؤجلة دفاع ًا عن الأر�ض وعن
الهوية .وهي مرحلة انتقالية قد تطول وقد تق�صر ،وترتبط �أ�سا�س ًا بم�آلٍ تطورات محلية عدة،
وتطورات �إقليمية وعالمية.
وثمة م��ن يتوقع �أن ي�ؤدي ف�شل المفاو�ضات الإ�سرائيلي��ة -الفل�سطينية ب�ش�أن ما ي�سمى «حل
الدولتين» �إلى �إعطاء الفل�سطينيين في الداخل مركز ثقل لم يح�صلوا عليه �أبداً في تاريخ الق�ضية
الفل�سطيني��ة ،وذلك �إلى ناحية تحديد معالم الحل الم�ستقبلي لل�صراع الم�ستمر منذ �أكثر من
مئة عام بين الحركة ال�صهيونية وال�شعب الفل�سطيني.
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المؤسسات والمرجعيات
الفلسطينية الرسمية العاملة في
القدس ودورها في تعزيز صمود
المواطن المقدسي
�إعداد :الباحثة نائلة الرازم

ت�أت��ي هذه الورقة لعر�ض �أهم م�ضامين ونتائج التقري��ر الذي تم �إنجازه قبل �أ�شهر عدة ل�صالح
م�ؤ�س�س��ة االئت�لاف من �أجل النزاه��ة وال�شفافية (�أم��ان) ،والذي جاء بعن��وان «الم�ؤ�س�سات
الفل�سطينية الر�سمي��ة العاملة في القد�س :فح�ص بيئة النزاهة وال�شفافية في عمل وزارة �ش�ؤون
القد�س ومحافظة القد�س».
وعل��ى الرغم من �أن هدف التقرير كان التركي��ز على محافظة ووزارة �ش�ؤون القد�س كونهما
تقدم��ان خدم��ات للمواطن المقد�س��ي ،وباعتبارهما حلقة الو�صل بي��ن المواطن المقد�سي
وال�سلط��ة الوطني��ة ،ف�إنه فتح الباب عل��ى ق�ضية في غاي��ة الأهمية تتعلق بتع��دد المرجعيات
الفل�سطيني��ة الر�سمية العامل��ة في القد�س ،والت��ي �سيتم التركيز عليها في ه��ذا العر�ض وعلى
دورها في تعزيز �صمود المواطن المقد�سي.
قب��ل ا�ستعرا�ض المرجعيات ال بد من التطرق �إلى الأثر الذي تركه رحيل في�صل الح�سيني العام
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 ،2001ال��ذي كان يمثل العنوان الرئي�سي والموح��د للقد�س ومواطنيها ،وما تبعه من �إغالق
لبي��ت ال�شرق الذي كان ي�شكل نقطة انطالقة مهمة لمعظ��م الن�شاطات االجتماعية وال�سيا�سية
والن�ضالية ،حيث �شكل رحيله عالمة فارقة في تراجع العمل الفل�سطيني الموحد والمن�سق فيما
يتعلق بالقد�س ،حيث �سادت حالة من الت�شتت والإرباك بالعمل الوطني في القد�س ،وكترجمة
له��ذه الحالة �ص��درت العديد من المرا�سي��م الرئا�سية والقرارات الحكومي��ة بخ�صو�ص تعيين
هيئات وم�ؤ�س�سات ولجان تتولى متابعة القد�س وق�ضاياها في مراحل زمنية متعددة� ،أبرزها:

�أوالً .مرجعيات تابعة لمنظمة التحرير الفل�سطينية :تمثلت بـ
1.1الم�ؤتمر الوطني ال�شعبي للقد�س :تم �إن�شا�ؤه في العام  2008عقب عقد م�ؤتمر جمع فيه
� 500شخ�صية من الجهات العاملة في القد�س :ر�سمية� ،أهلية� ،شخ�صيات وقوى وطنية،
نج��م عن��ه ت�شكيل �أمانة عامة للم�ؤتم��ر م�شكلة من  21ع�ضواً .وق��د �صدر مر�سوم عن
رئي�س اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يق�ضي ب�أن ي�شكل الم�ؤتمر المرجعية لكل محاور
العمل الخا�صة بالقد�س .وناق�ش الم�ؤتمر ثالثة محاور رئي�سية :النظام الأ�سا�سي ،الوثيقة
البرامجية للم�ؤتمر ،ت�شكيل لجان المتابعة.
2.2دائ��رة �ش���ؤون القد�س :ت�أ�س�ست الع��ام  2009كمرجعية للقد�س تابع��ة لمنظمة التحرير
ح�سب المذكرة الت�أ�سي�سية للدائرة والمن�شورة على الموقع الإلكتروني للدائرة.
�3.3أم��ا �أهم �أعمال كل من الم�ؤتمر والدائرة ،ف�إنه ،وعلى الرغم مما يحمله النظام الداخلي
والوثيق��ة البرامجي��ة لكل منهما لعناوين كبي��رة لمحاور العمل في القد���س ،ف�إن ن�شاط
وعم��ل كل منهم��ا يقت�صر على عق��د الم�ؤتمرات وور���ش العمل والأن�شط��ة الإعالمية
الخا�صة بالقد�س وق�ضاياها.

ثانياً .مرجعيات تابعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وهي:
•محافظ��ة القد�س :ت��م �إن�شاء محافظ��ة القد�س مع ق��دوم ال�سلطة الوطني��ة الفل�سطينية ،التي
م��ن المفتر���ض �أن تكون مهامه��ا الحفاظ على الأم��ن والأخالق والنظ��ام وتحقيق الأمن
االقت�صادي واالجتماعي والعمراني� ،إال �أنه وب�سبب عدم وجود �سيادة لل�سلطة على القد�س،
بخا�صة داخل الجدار ،ف�إنها تعجز عن القيام بهذه المهمات �إال ما ندر ،و�ضمن الإمكانيات
والقدرات المتاحة لها .وتبلغ الموازنة ال�شهرية للمحافظة � 100ألف �شيكل �شهري ًا.
•وزارة �ش�ؤون القد���س( :التي تعتبر الجهاز التنفيذي للحكومة الفل�سطينية ،والتي يمكن
م��ن خاللها تقييم مدى جدية تعاطي الحكومة الفل�سطينية مع القد�س ومواطنيها) حيث
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لوح��ظ عدم انتظام وجود ملف �أو وزارة القد�س في ت�شكيالت الحكومات الفل�سطينية
المتعاقب��ة .فمنذ ن�ش���أة ال�سلطة الوطني��ة الفل�سطينية وت�شكيل الحكوم��ات الفل�سطينية
المتعاقب��ة وحتى العام  ،2009كان يتم �إ�شغال ملف �ش���ؤون القد�س لوزير دولة ،ولي�س
لوزير مخت�ص ب�ش�ؤون القد�س� ،إلى حين ت�شكيل الحكومة الثالثة ع�شرة في العام ،2009
حي��ث تم تعيين حاتم عبد القادر وزيراً ل�ش�ؤون القد���س الذي �سرعان ما تقدم با�ستقالته
بعد م�ضي �أقل من �شهرين لتوليه هذا المن�صب ،احتجاج ًا على �آلية تعاطي ال�سلطة الوطنية
الفل�سطيني��ة مع ال��وزارة ،واعتبارها للمن�صب على �أنه بروتوكول��ي لي�س �أكثر .ومن ثم
تول��ى رئي�س ال��وزراء من�صب وزير �ش�ؤون القد�س ليقوم بتكلي��ف محافظ القد�س متابعة
ملف القد�س �إلى �أن تم تعيينه وزيراً لوزارة �ش�ؤون القد�س حتى الآن.
ومنذ تولي محافظ القد�س لمن�صب وزير �ش�ؤون القد�س� ،ألحقت الوزارة وموظفيها -مكاني ًا-
بمبنى المحافظة (المحافظة والوزارة في المبنى ذاته) لتنجز مهامها و�أعمالها اللوج�ستية من
خ�لال ا�ستخدامها للمكاتب والأجهزة والأدوات المكتبية الخا�صة بالمحافظة ،على الرغم
من اال�ستقاللية المالية والإداري��ة المفتر�ضة بين المحافظة والوزارة ،الأمر الذي �أوجد حالة
من التداخل بين الم�ؤ�س�ستين.
وف��ي �إطار عملها تنفذ الوزارة برنامج دعم ال�صمود للمواطنين المقد�سيين الذي يتفرع لعدد
م��ن الملفات :مل��ف هدم المنازل من قب��ل الجانب الإ�سرائيلي ،حيث تق��وم ب�صرف منحة
�إ�سكان تتراوح من � 5000إلى  10000دوالر لتمكين من تعر�ض منزله للهدم ا�ستئجار منزل،
ملف مخالفات البناء حيث تقوم ب�صرف � 10آالف �شيكل من قيمة المخالفة� ،إال �أنه في ظل
�شح الموازنة وعدم االنتظام بال�صرف وفق ًا لما هو مقر لها ،لم تعمل الوزارة منذ عامين على
تغطي��ة �أي جزء من مخالف��ات البناء للعامين المن�صرمين ،ملف الم�ساع��دة القانونية التي تتم
عب��ر توفير محامين لمتابعة ق�ضايا الهدم والمخالف��ات وم�صادرة الأرا�ضي ،ملف الم�ساعدة
الهند�سي��ة ودعم ال�صمود الوطني الذي يتابع ق�ضايا مختلفة مثل :ق�ضايا اال�ستيطان وم�صادرة
الأرا�ضي ،ق�ضاي��ا الإخالء من قبل الجانب الإ�سرائيلي ،برنامج دع��م الأندية والم�ؤ�س�سات،
الدع��م الإن�ساني والم�ساعدات االجتماعي��ة .وقد خ�ص�صت الحكوم��ة الفل�سطينية موازنة
لوزارة القد�س قدرها  20مليون �شيكل �ضمن الموازنة العامة للعام .2013

ثالثاً .مرجعيات تابعة للرئا�سة وديوان الرئا�سة:
1.1اللجن��ة الوطني��ة العلي��ا للقد���س� :أن�ش���أت اللجنة عب��ر �إ�ص��دار مر�سوم رئا�س��ي بتاريخ
 2011/6/1يق�ضي بت�ش��كل اللجنة الوطنية العليا للقد�س ،بحيث يكون رئي�س اللجنة
التنفيذي��ة لمنظمة التحرير الفل�سطينية رئي�س ًا لها ،ورئي�س الوزراء نائب ًا للرئي�س ،وع�ضوية
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كل م��ن :رئي�س ديوان الرئا�سة ،محافظ القد�س ،رئي�س دائ��رة �ش�ؤون القد�س في منظمة
التحرير (�أب��و العالء) ،الأمين العام للم�ؤتمر الوطني ال�شعبي للقد�س (عثمان �أبو غربية).
وح��دد المر�سوم ب�أن تكون هذه اللجنة هي المرجعي��ة لكافة الجهات الفل�سطينية ذات
االخت�صا���ص ب�ش�ؤون مدينة القد�س .وقد عقدت اللجنة االجتماع الأول لها بعد مرور
عام ون�صف على �إن�شائها و�أقرت بع�ض الم�شاريع.
2.2وح��دة �ش�ؤون القد���س في ديوان الرئا�س��ة (�سابق ًا) :جرى �إن�شاء ه��ذه الوحدة في العام
 2005الت��ي ا�ضطلعت بالعديد من المهام التنفيذية �أبرزها� :إعداد الخطة الإ�ستراتيجية
للتنمية القطاعية للقد�س للأع��وام  2013-2011بم�شاركة عدد ال ب�أ�س فيه من ممثلين
عن القطاعات المختلفة التي قام االتحاد الأوروبي بتمويل جزء من الم�شاريع المقترحة،
كم��ا قامت بتقديم م�ساعدات ل�ضحايا �سيا�س��ات هدم المنازل الإ�سرائيلية ،وتغطية جزء
م��ن مخالفات البناء ،ودعم الم�ؤ�س�سات والأندية المقد�سي��ة عبر م�شاريع �صغيرة .وقد
ح�صل��ت الوحدة على موازنتها بدعم م��ن االتحاد الأوروبي ب�شكل منف�صل عن موازنة
ال�سلط��ة الوطنية .وتحت عنوان توحي��د مرجعيات القد�س واعتم��اد الم�ؤتمر الوطني
ال�شعبي للقد�س كمرجعية لكل محاور العمل في القد�س ،تم نقل تبعية الوحدة من ديوان
الرئا�س��ة لتن�ضوي تحت �إطار الم�ؤتمر الوطني ال�شعب��ي للقد�س .وبذلك خلت هيكلية
دي��وان الرئا�سة من �أي دائ��رة خا�صة بالقد�س ،با�ستثناء ا�ستم��رار وجود م�ست�شار لرئي�س
دي��وان الرئا�سة للقد�س ال��ذي ال يمار�س �أي عم��ل تنفيذي� .أما الخط��ة الإ�ستراتيجية،
فم�صيرها بات مجهو ًال.

النتائـج:
خل�ص التقرير �إلى العديد من النتائج التي يمكن �إبراز �أهمها على النحو التالي:
1.1الف�شل في بلورة مرجعية موحدة.
2.2تع��دد المرجعي��ات الفل�سطينية الر�سمي��ة العاملة في القد�س وا�ستحداثه��ا �سواء في �إطار
ال�سلطة �أو منظمة التحرير في كثير من الأحيان جاء «العتبارات �شخ�صية» ،ولي�س �ضمن
ر�ؤية وا�ضحة تعك�س جدية في التعامل مع القد�س وق�ضاياها.
3.3تعدد المرجعيات وغياب التن�سيق فيما بينها انعك�س ب�شكل �سلبي على القد�س ومواطنيها
وق�ضاياها في جوانب عدة:
 -ن�ش��وء �أزم��ة ثقة بي��ن المواط��ن المقد�سي و�أجه��زة ال�سلط��ة الوطني��ة الفل�سطينية،والت�شكيك في جدية التعاطي مع ق�ضية القد�س ومواطنيها.
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 -التع��دد في العناوين والتداخل في ال�صالحيات والمهام والإرباك في العمل ي�ضعف�إ�ستراتيجية ال�صمود لدى المواطن المقد�سي والم�ؤ�س�سات المقد�سية.

 -ال�ص��راع على المرجعي��ة �أدى ،في بع�ض الأحيان� ،إلى تغلي��ب ال�صراع على تقديمالدع��م وال�صمود للقد�س والمواط��ن المقد�سي .ون�ش�أة ظاه��رة «اال�ستزالم» لكل
مرجعية �أخذت ت�سيء لبع�ضها البع�ض ،على ح�ساب الق�ضية الرئي�سية.
4.4وجود قيود �سيا�سية و�أمنية تحد من قدرة ال�سلطة على التدخل الفعال في �ش�ؤون القد�س،
م��ع مالحظة وجود التزام –مبالغ فيه -من قبل ال�سلط��ة الوطنية لالتفاقيات الموقعة مع
الجان��ب الإ�سرائيل��ي فيما يتعلق بالقد�س ،ف��ي الوقت الذي انتهكت في��ه �إ�سرائيل هذه
االتفاقيات ب�شكل متع�سف في �أكثر من مجال وب�شكل خا�ص في القد�س.
5.5افتق��ار ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة لر�ؤي��ة و�إ�ستراتيجية وا�ضحة تج��اه القد���س ،واللجوء �إلى
االرتجالية والع�شوائية وردات الفعل في اتخاذ القرارات.
�6.6شح الموازنة المخ�ص�صة لدعم القد�س ومواطنيها مقارنة بحجم التحديات واالحتياجات
للت�ص��دي للإجراءات الإ�سرائيلية لتهويد القد�س� ،إ�ضافة �إلى عدم االنتظام بال�صرف كما
هو مقر.
7.7وج��ود م�شكالت بنيوي��ة ووظيفية في الدور الذي تقوم به كل م��ن الوزارة والمحافظة
كواجه��ة رئي�سي��ة للعم��ل الحكومي ف��ي القد�س ،انعك���س ذلك في ق�ضايا ع��دة تتعلق
بالجانب الإداري ،وبرامج الم�ساعدات و�إ�شكالية العالقة مع المواطن المقد�سي.

التو�صيـــات:
1.1العم��ل عل��ى بلورة مرجعية وطنية موح��دة ذات طابع م�ؤ�س�سي ت�ضطل��ع بمهمة توحيد
الجهود وتن�سيقها �سواء عل��ى الم�ستوى الر�سمي �أو ال�شعبي في مواجهة التحديات التي
تتعر�ض لها المدينة المقد�سة ومواطنيها.
2.2الدع��وة �إلى تق�سيم العم��ل والأدوار بين المرجعيات ذات الطاب��ع ال�سيا�سي ،وبخا�صة
ف��ي �إطار منظمة التحري��ر وبين الم�ؤ�س�سات التنفيذية �ضم��ن م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية
والحكومة الفل�سطينية.
3.3على الم�ست��وى التنفيذي ،الدعوة �إلى توحيد وتكثيف العمل الحكومي وت�شكيل لجنة
برئا�سة وزارة �ش�ؤون القد�س ت�ضم في ع�ضويتها م�ستويات �إدارية عليا -مهنية وفنية -من
ال��وزارات كافة ،ت�ضطلع اللجنة م��ن خاللها ب�إعداد خطة عملية لر�س��م �آليات وو�سائل
التعامل الحكومي مع القد�س واحتياجاتها.
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4.4الدع��وة �إلى �أن ت�صبح ال�سلطة الوطنية في حل م��ن االتفاقيات التي تحد من تدخلها في
القد���س ،و�أن تبد�أ بالتدخل العملي والفع��ال لإدراج القد�س �ضمن �أولوياتها الوطنية في
خط��ة التنمية الوطني��ة ،ال�سيما �أن القي��ود الدولية حول تمويل م�شاري��ع ل�صالح القد�س
بد�أت تتراجع �شيئ ًا ف�شيئ ًا.
�5.5ض��رورة بل��ورة �إ�ستراتيجية وطني��ة للقد�س ترتكز عل��ى ثالثة محاور دع��م «ال�صمود،
والت�صدي ،والتنمية» وتقود �إلى ترجمة القد�س كعا�صمة للدولة �إلى واقع ملمو�س.
6.6تخ�صي���ص موازنة �ضمن الموازنة العام��ة بحيث تلبي االحتياج��ات المتزايدة لمدينة
القد���س ،والتحرك الفعال لتوفي��ر تمويل داخلي وخارجي ل�صال��ح القد�س بما يتالءم
م��ع حجم التحديات التي تواجهها المدينة المقد�سة ومواطنيها على مختلف ال�صعد.
و�إع��ادة تفعيل الخط��ة الإ�ستراتيجية للتنمي��ة القطاعية التي �أعدتها وح��دة القد�س في
دي��وان الرئا�س��ة في ظل الت��زام قطر بالتبرع برب��ع مليون دوالر لدع��م القد�س في قمة
الكويت الأخيرة.
ف��ي الختام� ،س�ؤال يمكن طرحه قد يتحول �إلى تو�صية ف��ي القريب العاجل :ما هو التكييف
القانوني وال�سيا�سي لو�ضع القد�س و�سبل المواجهة والت�صدي للإجراءات الإ�سرائيلية في مدينة
القد�س ف��ي ظل الو�ضع القانوني الجديد لدولة فل�سطين في الأمم المتحدة ،وبخا�صة ونحن
ن�شه��د في ه��ذه المرحلة توجهات فل�سطيني��ة متجددة لالن�ضمام لالتفاقي��ات والمعاهدات
الدولية ،و�أخ�ص بالذكر االتفاقية الدولية لقمع جريمة الف�صل العن�صري والمعاقبة عليها التي
وقعت العام  – 1973تاريخ النفاذ .1976
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الصمود والثبات في القدس  ..مقاومة
محمد خ�ضر قر�ش

مدخل
كلفني مركز م�سارات ب�إعداد ورقة حول �إ�ستراتيجية ال�صمود والمقاومة والثبات في القد�س،
ترك��ز ب�شكل رئي�س حول الآليات والمقترحات العملي��ة والمعقولة التي يمكن تقديمها من
واق��ع المعاي�ش��ة اليومية لأجل النهو���ض بالأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادي��ة والجماهيرية في
المدين��ة ،باعتباره��ا العا�صم��ة الأبدية ل�شع��ب فل�سطين ودولت��ه الم�ستقبلي��ة .ووفق ًا لما تم
االتف��اق عليه ،ف�إن الورقة ل��ن ت�ستعر�ض �أو ت�سهب في عملي��ات ت�شخي�ص الواقع الم�ؤلم في
المدين��ة ،لكونه بات معروف�� ًا للجميع وال داعي لتكراره .لكن من المفيد التذكير بالأ�سباب
الت��ي �أو�صلت الو�ضع في المدينة �إلى هذه الحال��ة المتردية ،والتي يمكن �إرجاعها �إلى ثالث
مجموع��ات رئي�سة دون �شرح ،كما يمكن تعميمها عل��ى الحالة في ال�ضفة الغربية والقطاع
مع بع�ض التحفظات هنا وهناك.
ل��م َ
تعط القد�س االهتمام الفعلي الذي ت�ستحقه ،من��ذ وقوعها تحت االحتالل العام . 1967
فعل��ى الرغم من كثرة الم�ؤتمرات والندوات واالجتماع��ات واللقاءات واللجان وال�صناديق
الت��ي �شكلت في الداخل والخارج والقرارات العديدة للمجال�س الوطنية والمركزية واللجنة
التنفيذي��ة ،من �أج��ل النهو�ض ب�أو�ضاعه��ا االقت�صادي��ة واالجتماعية والثقافي��ة والجماهيرية
والوطنية باعتبارها عا�صمة دول��ة فل�سطين ،ف�إن النتائج الميدانية المتحققة على �أر�ض الواقع
- 285 -

ح��د �سواء .ودون الولوج في
ل��م تلم�س ول��م ت�شاهد من قبل المقد�سيين والفل�سطينيين على ٍّ
الأ�سباب التي حالت دون ذلك ،ف�إنه يمكن تلخي�صها في ثالث مجموعات رئي�سة هي:
•المجموع��ة الأولى :وهي الأهم الناجمة عن االحتالل الإ�سرائيلي للمدينة وما يمار�سه من
�سيا�سة التهويد والإلحاق وال�ضم والم�صادرة للعقارات والأرا�ضي ،وتهجير �أبناء القد�س
و�سح��ب هوياتهم ،وف�صلها ع��ن محيطها الفل�سطيني وتغيير معالمه��ا العربية ،وتعطيل
اال�ستثم��ار والتنمية فيها ،و�إجها�ض كل المح��اوالت الهادفة ال�ستعادة المبادرة ال�شعبية
والوطنية �ضد مخططات االحتالل  ...الخ.
•المجموعة الثاني��ة :عدم جدية وتراخي ال�سلطة الوطنية ومنظمة التحرير والف�صائل على
اختالفه��ا منذ التوقيع عل��ى اتفاقية �أو�سلو تحديداً ،في تثبي��ت الوجود الفل�سطيني في
المدين��ة وتن�شيط �أو�ضاعه��ا االقت�صادية واالجتماعية لتمكينها م��ن ال�صمود والثبات.
لقد راهنت القيادة الفل�سطينية �-إلى حد كبير -على نتائج المفاو�ضات لحل الم�شاكل
الم�ستع�صي��ة ف��ي المدينة غير مكترث��ة �أو مهتمة بما يقوم به االحت�لال من تغيير فعلي
ومنتظم لديموغرافية ومعال��م وتاريخ المدينة� ،سواء االقت�صادية منها �أو االجتماعية �أو
التراثي��ة والدينية والجيو�سيا�سية� ،إ�ضافة �إلى تعدد وتناق�ض المرجعيات الر�سمية المعنية
ب�إدارة �ش�ؤون المدينة ((3(.وكان ذلك وا�ضح ًا بوجود التناق�ض في البرامج والأولويات
و�ضع��ف �أداء الم�س�ؤولين المعنيين وعدم التجان�س والتنافر فيما بينهم ،ما عك�س نف�سه
عل��ى عدم تخ�صي�ص موازن��ة �سنوية �أو وجود خطط تنموية م�ستقل��ة لها� ،أ�سوة بغيرها
م��ن المدن والقطاعات والم�شاري��ع �ضمن خطط التنمية ال�سنوي��ة لل�سلطة ،وللأ�سف
فه��و ما زال قائم ًا �إلى الآن ،م��ا �ساهم في تردد القطاع الخا���ص الفل�سطيني ،و�أحيان ًا
كثيرة في عزوفه عن التو�سع في اال�ستثمارات ،وبالتالي �إبقاء الفجوة التنموية والتعليمية
قائم��ة ،بل وازدادت حدة خالل ال�سنوات الع�شر الأخيرة .وقد �أدى ذلك �إلى انت�شار
العدي��د من الظواه��ر االجتماعية ال�ضارة كالبطالة ،وانت�شار المخ��درات ب�أنواعها ،ما
ب��ات يهدد ،ب�شكل جدي ،الن�سيج االجتماع��ي للمدينة الذي ات�سمت به عبر الع�صور
الما�ضية ،و�أ�صبح ي�ؤثر �سلبي ًا على تن�شيط و�إنعا�ش اقت�صادها ،و�أ�ضعف من قدرتها على
ال�صم��ود والثب��ات .كما �أنها لم تفع��ل �شيئ ًا يذكر �أمام انتقال العدي��د من الم�ؤ�س�سات
والمراك��ز التي م��ا زال لديها تراخي���ص مزاولة العمل من قبل �سلط��ات االحتالل في
القد���س ال�شرقية ،ولم تفعل م��ا ي�ستوجب عمله �إزاء هذه المغ��ادرة غير المبررة وغير
المفهومة من المدينة.
35

وج��ود خم���س مرجعيات �سيا�سية ر�سمية للمدينة ،دون تن�سيق بينها ،ومعظمها مرجعيات �شكلية ال وزن وال ت�أثير لها
على الأر�ض.
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•المجموع��ة الثالثة :تردد القط��اع الخا�ص الفل�سطيني وعزوفه ع��ن اال�ستثمار في المدينة
لأ�سب��اب مختلفة لعل من �أهمها –�إ�ضافة �إلى م��ا ذكر �أعاله– خ�شيته من تحقيق خ�سائر
ب�سب��ب ع��دم وجود �ضمان��ات �أو حوافز م��ن قبل ال�سلط��ة� ،إ�ضافة �إلى ع��دم الإحاطة
بقواع��د و�شروط اال�ستثمار في القد�س ،والق��درة على التعامل مع القوانين والت�شريعات
والإجراءات الإ�سرائيلية ذات العالقة ،وعدم وجود حوافز مبا�شرة وغير مبا�شرة لتعوي�ض
القط��اع الخا�ص عن �أي �إجراءات قد تتخذها �سلطات االحتالل �ضده .ويف�ضل رجال
الأعم��ال الذين يحمل��ون الهويات المقد�سي��ة اال�ستثمار خارج المدين��ة ب�سبب القيود
والمعوق��ات الإ�سرائيلي��ة �سالفة الذكر� ،إ�ضاف��ة �إلى خ�شيتهم م��ن المالحقات ال�ضريبية
وقواعد و�شروط التعاقد مع العمال التي تت�ضمن حداً �أدنى من الأجور والت�أمين ب�أنواعه،
بما فيها تعوي�ضات نهاية الخدمة.
تل��ك هي �أب��رز المعوقات التي حال��ت دون ا�ستنها�ض الأو�ضاع في المدين��ة وتحويلها �إلى
عا�صمة فعلية للدولة الفل�سطينية بكل ما للكلمة من معنى .من هنا ،ف�إنه من الأهمية بمكان في
ه��ذه الحالة ،طرح مجموعة مقترحات وتو�صيات ،يمكن �أن ت�شكل مدخ ً
ال لتعزيز ال�صمود
والمقاوم��ة في المدين��ة ،من خالل و�ضع برام��ج تنفيذية تهدف �إلى �إع��ادة االعتبار لمكانة
القد���س العربية الفل�سطينية من الناحيتين االقت�صادية وال�سيا�سية ،واالجتماعية والثقافية ،وقبل
هذا لتكون عا�صمة لديها كل المقومات التي تتوافر لبقية العوا�صم الأخرى.
لقد و�ضع للمدينة المقد�سة العديد من الخطط التنموية( ((3والدرا�سات والم�شاريع والبرامج،
لك��ن الذي كان ينق�صه��ا هو التنفيذ والتمويل الدائم والمنتظم وع��دم وجود قنوات و�آليات
و�أدوات لإق��رار الم�شاري��ع ومراقب��ة �أدائها ،من خالل مرجعية وطني��ة واحدة .لقد �شكلت
الم�صال��ح الفئوية ال�ضيقة عائق ًا كبيراً �أمام اال�ستنها���ض الوطني العام ،وبخا�صة في ظل تعدد
المرجعي��ات وتناف�سها غي��ر المو�ضوعي وغير المب��رر� .إن ال�ض��رورات الوطنية ت�ستوجب
الخ��روج من ه��ذا الم�أزق �أو النفق الطوي��ل غير المنتهي ب�شعاع �ضوء م��ن الأمل ،والتعاون
المبا�ش��ر مع قطاع��ات وا�سعة م��ن الم�ؤ�س�س��ات العامة والخا�ص��ة .فالأح��زاب والف�صائل
والح��ركات الوطني��ة والإ�سالمية كافة ،وفوقهم جميع ًا منظمة التحري��ر الفل�سطينية ،تتحمل
الم�س�ؤولي��ة الكامل��ة عما �آل �إليه و�ضع المدين��ة حالي ًا .وهو ما كان يج��ب الإ�شارة �إليه قبل
الول��وج في المقترحات والتو�صيات المتعلقة بتعزي��ز ال�صمود والثبات في المدينة ،باعتباره
مكون ًا رئي�س ًا من �إ�ستراتيجية المقاومة الوطنية في الوطن ككل.

36

كان �آخره��ا الخطة التي �أعدت بتمويل من االتحاد الأوروب��ي ،وتابعتها وحدة �ش�ؤون القد�س في الرئا�سة ،و�صدرت
في ت�شرين الثاني .2010
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المقترحات والتو�صيات
م��ن �أجل ت�سهي��ل المعالجة ،ف�إن الورق��ة �ستقدم تو�صياتها ف��ي كل مجال/قطاع على حدة،
لي�سهل مناق�شتها و�إبداء الر�أي حولها .وقبل التطرق �إلى المقترحات ،ال بد من تثبيت ما يلي:
.ألق��د كر�س الجدار العن�صري الذي انق�ضى عليه عق��د كامل ،وقائع م�ؤلمة �ضمن حدود
المدين��ة �أدت �إل��ى ح��دوث ت�شوهات في البن��اء االقت�ص��ادي واالجتماع��ي والن�ضالي
والثقاف��ي ،باتت معه تحتاج �إلى ن�ضاالت ملمو�سة لت�ضميد الجراح والتغلب على الآثار
ال�سلبية للجدار الذي �أحاط االحتالل المدينة المقد�سة به.
.بتمك��ن االحتالل �-إلى حد ما -من تحويل القد���س �إلى مجرد منامة للمقد�سيين .فجل
الن�شاط��ات والأعمال تتم خارج المدينة ،وحتى الأفراح والأحزان باتت تقام خارجها
العتب��ارات لها عالقة بت�شت��ت العائالت بين داخ��ل الجدار وخارجه ،وع��دم �إمكانية
م�شاركة من هم خارج الجدار في المنا�سبات.
.جالقد�س تنام مبكراً جداً ،فمن النادر �أن ت�شهد ن�شاطات ثقافية واقت�صادية واجتماعية بعد
ال�ساع��ة ال�سابعة م�ساء ف��ي ال�شتاء ،وكحد �أق�صى الثامنة ف��ي ال�صيف .وهذا خطير جداً
على م�ستقبل المدينة.
.دلم تت��م اال�ستفادة بالمطلق من اختي��ار القد�س عا�صمة للثقافة العربي��ة ،نظراً لأن معظم
الفعاليات والن�شاطات نظمت خارج الجدار العن�صري.

االقتراحات في المجال ال�سيا�سي والوطني والفعاليات الجماهيرية
فيم��ا يتعلق بهذا الجانب ،ف�إن الكثير من الخط��وات والبرامج والخطط يمكن اقتراحها بما
يخدم �إ�ستراتيجية المقاومة ،و�سنحاول تلخي�صها فيما يلي:
�1.1أقام االحتالل الج��دار العن�صري والمعابر فيما بعد دون �أي احتجاجات �أو اعترا�ضات
ر�سمي��ة و�شعبي��ة .وهذا بح��د ذاته ي�شكل دلي ً
ال عل��ى الي�أ�س والإحب��اط ال�سائدين لدى
قطاع��ات وا�سعة من المقد�سيين ،لذا ف�إن �أول الخطوات ،وبالأدق الن�ضاالت ،الواجب
ا�ستعادته��ا ،تكمن ف��ي و�ضع برامج مواجه��ة �أ�سبوعية على غرار م��ا يح�صل في نعلين
وبلعي��ن والمع�صرة وف��ي �أماكن �أخرى ،تمتد على طول الج��دار من الجنوب وال�شرق
وال�شم��ال .فهن��اك �أماكن ف��ي الرام والعيزري��ة وال�ضاحية ت�سهل االحتج��اج والتظاهر
الدوري وا�ستنزاف االحتالل.
2.2تعان��ي الأح��زاب والف�صائ��ل الوطنية منه��ا والإ�سالمية تره� ً
لا وتف�سخ�� ًا ملمو�س ًا عك�س
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نف�س��ه على مجم��ل الن�شاطات الوطني��ة والن�ضالية ،وقد ف�شلت ف��ي اال�ستفادة من الفر�ص
الكثي��رة التي �أتاحته��ا الظروف لغر�ض ا�ستنها�ض الهمم وتحفي��ز الن�شاطات الجماهيرية.
فاالعتداءات �شبه اليومية على الأق�صى و�إطالق �سراح بع�ض ال�سجناء وهدم البيوت واقتحام
الجمعي��ات واال�ستفزاز المتعمد للمواطنين وحظ��ر الحركة والن�شاطات ب�أوامر ع�سكرية،
و�إغ�لاق العديد من الجمعيات ،والتع�سف في تح�صيل �ضريبة «الأرنونا» ،عدا المنا�سبات
الوطني��ة العديدة ،كل ذل��ك لم يدفع هذه الأح��زاب نحو و�ضع برام��ج وفعاليات ن�ضالية
م�شترك��ة لمواجهة �سيا�سة االحتالل .وعليه ،فالخط��وة الثانية ال�ضرورية لل�صمود والثبات
ف��ي القد�س ،تتلخ�ص في ت�شكيل لجنة وطنية علي��ا ت�شرف على كل الن�ضاالت والفعاليات
الجماهيرية ،ويمكن لها اال�ستفادة من تجربة القيادة الموحدة في االنتفا�ضة الأولى.
3.3العم��ل على �إعادة فتح مق��رات الجمعيات والمراكز المهني��ة المختلفة في القد�س التي
�أغلقت �أبوابها بقرار ذاتي ،ولي�س بقرار من �سلطات االحتالل .وبالمنا�سبة ،ف�إن عددها
ي�صل �إلى نحو  160م�ؤ�س�سة.
4.4تفعيل �شبكات التوا�صل االجتماعي فيما يتعلق بق�ضايا الأ�سرى والمعتقلين المقد�سيين،
بما في ذلك �إيجاد موقع متخ�ص�ص يتحدث با�سمهم �أ�سوة بالأ�سرى الفل�سطينيين.
�5.5إن�ش��اء �صندوق لتمويل التزامات المقد�سيين نح��و �ضريبة «الأرنونا» بالدرجة الأ�سا�س،
من خالل تقديمه قرو�ض ًا مي�سرة لهم.
6.6االت�ص��ال والتن�سي��ق م��ع الجمعي��ات المقد�سية المتواج��دة في الأردن وغي��ره بغر�ض
�إع��داد تقارير للمنظمات الدولية عن الواق��ع ال�سيا�سي واالجتماعي الم�ؤلم الذي يعي�شه
المقد�سي��ون ،وبخا�ص��ة ف��ي جانب التميي��ز �ضدهم وحرمانه��م من ت�أدي��ة ال�صالة في
الأق�صى .ف�سلطات االحتالل تمنع �أهل القد�س ممن تقل �أعمارهم عن  50عام ًا من �أداء
ال�صالة في الأق�صى.
7.7الب��دء بالتح�ضي��ر والإعداد للإ�ض��راب العام في وق��ت ما من العام الج��اري؛ كمحطة
�ضرورية نحو �إعالن الع�صيان المدني في القد�س.
8.8و�ض��ع برامج عملية لمواجهة خطط الم�ستوطني��ن الذين يطلقون على �أنف�سهم «جماعة
دفع الثمن» ،حيث يقومون بتخريب المن�ش�آت وال�سيارات والتعدي على �أماكن العبادة
الإ�سالمية والم�سيحية.
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االقتراحات في المجال االقت�صادي واالجتماعي والتعليمي

(((3

�سنبد أ� بالمقترحات المتعلقة بالقطاع ال�سياحي نظراً لكونه ي�ساهم في نحو  %45من �إجمالي
الناتج الإجمالي المحلي للمدين��ة .ونق�صد بال�سياحة الفنادق والمكاتب ال�سياحية والأدالء
ال�سياحيي��ن والمهن الحرفي��ة المرتبطة بال�سياحة والمطاعم والمتنزه��ات والنقل ال�سياحي،
�إ�ضافة �إلى العاملين فيه.
�1.1إن�ش��اء وحدة تابعة لوزارة ال�سياحة ت�ش��رف على �أعمال المن�ش�آت ال�سياحية في القد�س،
يكون مقرها في الغرفة التجارية ،على �أن يكون جميع �أفرادها من حملة هوية القد�س.
2.2تخ�صي���ص موازنة �سنوية لدعم البنية التحتي��ة للم�ؤ�س�سات ال�سياحية في القد�س ،على �أن
ت�صرف بمعرفة كل من الغرفة التجارية والدائرة الم�شرفة في وزارة ال�سياحة على القطاع
ال�سياحي في القد�س ،ولجنة من ممثلي القطاع ال�سياحي في المدينة.
�3.3إعادة تفعيل وتن�شيط دور المجل�س ال�سياحي الأعلى الذي �أغلقته �إ�سرائيل العام ،2001
حي��ث من الممكن عق��د اجتماعاته في �ضاحية البريد والم�صنف��ة ك�أرا�ضي �ضفة ،على
الرغم من وقوعها داخل الجدار .فمقر الغرفة التجارية يقع في ال�ضفة حالي ًا �أي�ض ًا ،كغيره
من الم�ؤ�س�سات ،بما فيها مكاتب �صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما.
4.4ت�أ�سي���س �شرك��ة م�ساهمة عام��ة �أو خا�صة في القد���س ال�شرقية تعن��ي بتطوير القطاعات
ال�سياحية ،وتقديم القرو�ض والت�سهيالت للمن�ش�آت كافة ،والعمل على تطوير الخدمات
الفندقي��ة ،بما في ذلك بناء الفنادق والمتنزه��ات ال�سياحية وتح�سين الأماكن والمناطق
ال�سياحي��ة ،علما �أن بع���ض المقد�سيين قد ح�صلوا على رخ�صة �إقام��ة فندقين في ال�شيخ
جراح بالقرب من جمعية ال�شابات الم�سيحية ومدر�سة خليل ال�سكاكيني.
5.5عق��د وتنظيم م�ؤتم��رات �سنوية دورية في القد�س� ،إ�ضافة �إل��ى الور�ش واللقاءات ،ت�شمل
مختل��ف فروع القطاعات ال�سياحية ،وذلك بغر�ض و�ضع الأ�س�س العملية لتعزيز التعاون
والعمل الم�شترك بين المن�ش�آت ال�سياحية المختلفة في المدينة وخلق حيوية ون�شاط فيها.
6.6تحديث الخدم��ات ال�سياحية وت�شجي��ع ال�سياحة الداخلية ،وذلك للتغل��ب على الإجراءات
الإ�سرائيلية ومواجهة �ضعف بع�ض الموا�سم .ويمكن البدء بالرحالت المدر�سية لطلبة المرحلة
االبتدائي��ة لعدم وجود موانع وقي��ود �إ�سرائيلية عليها ،ونظراً لكون �أعمارهم دون الـ � 15سنة.
كم��ا يمكن االت�صال مع فل�سطينيي الداخ��ل ( )1948بغر�ض ت�شجيع الموا�سم ال�سياحية بد ًال
م��ن �أن تك��ون دينية فقط ،وف��ي �أوقات معينة (�أي��ام الجمع ورم�ضان) .كم��ا يمكن تحريك
37
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قطاعات وا�سع��ة من الجمهور الفل�سطيني للح�ضور كل يوم جمعة و�أحد لل�صالة في الأق�صى
والكني�س��ة ،كما يح�صل ف��ي �شهر رم�ضان و�أعي��اد الميالد المجيدة .فه��ذا التحرك ال�شعبي
ف��ي غاية الأهمية لك�سر الح�صار الذي تفر�ضه �سلط��ات االحتالل على المدينة وفر�ض وقائع
فل�سطينية على الأر�ض ،وهي �أ�سهل الطرق و�أنجعها لإعادة ربطها بمجتمعها الفل�سطيني.
�7.7إن�ش��اء معهد تدريب تاب��ع لجامعة القد�س في بي��ت حنينا ،لتخري��ج الأدالء ال�سياحيين
والفروع ال�سياحية الأخرى.
8.8دع��م الغرفة التجارية في القد�س ،وتو�سيع مكاتبه��ا الحالية ،لكي تتمكن من الم�شاركة
في تن�شي��ط القطاعات ال�سياحية ،ولك��ي توفر المقر المنا�سب لوح��دة خدمة ال�سياحة
التابعة للوزارة ،علم ًا �أن موقعها الحالي يعتبر �أرا�ضي �ضفة غربية.
�أم��ا فيما يتعلق بقطاع الإ�سكان الذي نق�صد فيه ال�سكن والعقارات التجارية ،فتجربة العقود
الما�ضي��ة �أكدت عدم �إمكانية نجاح قي��ام �شركات م�ساهمة عامة �أو خا�صة كبيرة في معالجة
وتطوي��ر هذا الجانب ،نظراً للعقبات التي ت�ضعها �سلط��ات االحتالل في وجهها ،ما ي�ستلزم
�إيج��اد الحل��ول البديل��ة .ولعل �أنجع تلك البدائ��ل هو االتفاق م��ع �أ�شخا�ص نجحوا خالل
العق��ود الما�ضية ف��ي �إقامة وحدات وعم��ارات �سكنية في بيت حنين��ا ،و�شعفاط ،والطور،
وال�شياح ،وبيت �صفافا ،وباعوها للمقد�سيين تحديداً ب�أقل قدر من االعترا�ضات الإ�سرائيلية.
لذا ،يتوجب االت�صال مع ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،وتوفير قرو�ض مالية لهم لآجال طويلة ليتمكنوا
من موا�صلة عملهم في هذا النطاق .لقد ثبت هذا الأ�سلوب فعاليته في �إقامة م�شاريع �سكنية
وحتى تجارية .لذا يجب التركيز عليه �إذا ما �أريد حل م�شكلة الإ�سكان في القد�س .فالتجربة
�أك��دت �أن العم��ل الفردي اله��ادئ والبعيد عن و�سائ��ل الإعالم في القد�س ف��ي هذا القطاع
بال��ذات ،يحقق نتائ��ج معقولة بالمقارنة بالقي��ود والعقبات التي ت�ضعه��ا �سلطات االحتالل
أرا�ض
الإ�سرائيلي على ال�شركات .كما يمكن تقديم قرو�ض للأ�شخا�ص الذين يملكون قطع � ٍ
خا�ص��ة بهم ليقيموا عليها عمارات �سكني��ة �أو تجارية ح�سب مكان قطعة الأر�ض وموقعها.
فالعمل الفردي المنظم في هذا القطاع �أثبت نجاح ًا ملمو�س ًا بعك�س ال�شركات الكبيرة.
�أم��ا فيما يتعلق بقطاع التعلي��م بمراحله المختلفة ،وعلى الرغم من تعر�ضه ل�ضربات موجعة،
ف�إن��ه يمكن بناء مدار�س ،وبخا�صة لأن بلدية االحتالل تدع��م مالي ًا �إدارات هذه المدار�س ما
بي��ن � -800 600شي��كل �سنوي ًا عن كل طالب وفق�� ًا للمرحلة الدرا�سية ،كم��ا ت�شجع �إقامة
المدار���س الخا�صة للتخل�ص م��ن الأعباء والتكالي��ف المالية المرهقة بالن�سب��ة لها .فالطاقة
اال�ستيعابي��ة للمدار�س القائمة حالي ًا محدودة جداً نظراً لع��دم اال�ستثمار في هذا القطاع منذ
فت��رة طويلة� .أما التعليم الجامعي ،والمح�ص��ور عملي ًا في فرع جامعة القد�س  -بيت حنينا،
وكلية هند الح�سيني ،فيمكن تقديم التو�صيات التالية ب�ش�أنه:
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•تو�سيع كليات جامعة القد�س  -بيت حنينا ،بحيث ت�صبح قادرة على تدري�س كل العلوم
والم�ساق��ات التدري�سية .ويمكن تحقيقه عن طريق تو�سيع المبنى من خالل بناء كليات
جديدة ،وهذا يحتاج �إلى ا�ستثمار كبير بغر�ض تعزيز بقاء ال�شباب في المدينة طيلة النهار.
•تقدي��م حوافز للطلب��ة المقد�سيين ب�أولوي��ة الت�شغيل في الم�ؤ�س�س��ات الر�سمية والخا�صة
الفل�سطينية� ،إذا �أنهوا تح�صيلهم العلمي في جامعة القد�س -بيت حنينا.
م��ن جه��ة �أخرى ،ف�إنه من الممك��ن �إحياء المهن الحرفي��ة في المدينة ،وبخا�ص��ة في البلدة
القديم��ة ،وفتح المتاج��ر والدكاكين المغلق��ة التي يتجاوز عدده��ا  250مح ً
ال �ضمن خطة
المحافظة وتطوير �أ�سواق البدة القديمة؟
وفيم��ا يتعل��ق بالتنمية المجتمعي��ة ،ونق�صد به��ا هنا المنظم��ات غير الحكومي��ة والنوادي
الريا�ضي��ة واالجتماعية والثقافية والجمعيات الأهلية واالتحادات النقابية في المدينة ،يت�ضح
لمن ي�سكن في القد�س �أن ن�شاطات الفئات الم�شار �إليها محدودة جداً وغير فعالة .لذا يمكن
التو�صية بما يلي:
1.1الطلب من النوادي والمراكز االجتماعية والثقافية ،وبالتناوب� ،إقامة �سهرات وندوات
ثقافية واجتماعية بواقع يومين في الأ�سبوع (الخمي�س وال�سبت).
2.2دع��وة �أبناء بيت المقد�س �إلى �إقامة حفالت ال��زواج والمنا�سبات االجتماعية في فنادق
وقاع��ات القد�س بد ًال من �إقامتها في رام اهلل وبيت لحم والعيزرية والرام؛ بغر�ض تفعيل
الحياة االجتماعية وال�سياحية والثقافية� ،إ�ضافة �إلى تن�شيط الأو�ضاع االقت�صادية.
3.3دع��وة �أع�ضاء مجل�س �إدارة الغرفة التجارية في القد�س لتكثيف ات�صاالتهم واجتماعاتهم
ب�أع�ض��اء الغرف��ة والقيام بن�شاطات دورية مهني��ة لتطوير �أداء الغرفة وزي��ادة ت�أثيرها على
الج�س��م التجاري برمته .فال �أحد ي�سم��ع �أو ي�شاهد ن�شاطات للغرفة بحجة الخ�شية من
قيام �سلطات االحتالل ب�إغالقها ،كما فعلت في ال�سابق .فن�شاطها مح�صور �أو مركز في
ح�ضور المنا�سبات الت��ي تقيمها القن�صليات الأجنبية في القد�س ،واللقاءات التي تتم مع
بع�ض ال�شخ�صيات الدولية� ،أو تلبية الدعوات لح�ضور اجتماعات في الخارج ،و�إ�صدار
ال�شهادات والت�صديق على بع�ض المعامالت.
�4.4إقامة التناف�س الريا�ضي ال�سنوي بين �أندية القد�س ،وتقديم حوافز مختلفة لها لتتمكن من
خلق الحيوية والن�شاط بين ال�شباب تحديداً.
5.5ت�شييد م�سابح ومتنزهات ومجمع��ات ريا�ضية في المدينة ،وت�شجيع ت�شكيل �أو ت�أ�سي�س
مجموع��ات �شبابية على �شب��كات التوا�صل االجتماعي (في�سب��وك وتويتر) بق�صد ربط
ال�شباب وزيادة الألفة والتعارف فيما بينهم.
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الحاجة إلعادة بناء الذات للمقدسي في
أسرلة القدس وتهويدها
مواجهة
َ
د .غ�سان عبداهلل

م��ا م��ن �شك �أن المواطن المقد�سي ب��ات يمر في �أدق و�أخطر مرحلة م��ن حياته على �صعيد
وجوده و�صموده وهويته ال�سيا�سي��ة والح�ضارية �أمام م�شاريع الترحيل الإ�سرائيلية التي د�أبت
الحكومات الإ�سرائيلية و�أذرعها المختلفة تمار�سها �ضده .وقد فاقم �سلب ًا من و�ضع المواطن
المقد�س��ي غياب القي��ادات المرجعي��ة الفعلية المقبولة وطني�� ًا ومجتمعي ًا ،وحال��ة التناق�ض
والمماح��كات بين عدد م��ن ال�شخ�صيات المقد�سية ،و�سيا�سة �إهم��ال بع�ض الأنظمة العربية
لحالة القد�س ،والتوافق الأمريكي الإ�سرائيلي بخ�صو�ص القد�س.
وق��د عمدت �سلطات االحت�لال الإ�سرائيل��ي ،ومنذ احتالله��ا لما تبقى م��ن فل�سطين العام
 ،1967لي���س �إلى م�ص��ادرة الأر�ض والثروات الطبيعية ونهبها فح�س��ب ،بل نهجت �أي�ض ًا
�سيا�س��ة مدرو�سة لتحطيم المعنويات وتقليل تقدير المواطن الفل�سطيني لذاته وقدراته .ولعل
من �أبرز نماذج النهج االحتاللي هذا ما يلي:
•ت�ش��كل الحواجز الع�سكرية الإ�سرائيلية (التي ال يقل عددها عن  98حاجزاً اليوم بعد �أن
كانت تزيد على  668حاجزاً) م�صدر �إزعاج متوا�صل للمواطن الفل�سطيني ب�شكل عام،
والمقد�س��ي ب�شكل خا�ص ،حيث تعيق من حرية الحركة والتنقل والو�صول �إلى القد�س
ب�سهولة ،الأمر الذي ا�ضطر العديد ممن لديهم م�صالح تجارية و�أ�شغال� ،أو الطلبة الذين
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يدر�سون في م�ؤ�س�سات التعليم العالي الفل�سطينية� ،إلى ترك بيوتهم واالنتقال �إلى ال�سكن
خ��ارج منطقة الجدار الفا�صل .وق��د �أثر ذلك �سلب ًا على موا�صل��ة ه�ؤالء في االنخراط
ف��ي المجتمع المحل��ي المقد�سي ،والقيام بالواجب��ات العائلية ،الأمر ال��ذي �ساهم في
ال�شع��ور بانتقا�ص من الح���س الإن�ساني نحو الآخر ،من خالل الإقرار بالعجز عن القيام
بالواجب��ات ،ما يجعله ي�شعر دوم ًا بال�ضيق النف�س��ي والحرج االجتماعي ،كونه مهزوم ًا
ذاتي ًا ،وغير قادر على موا�صلة التعامل مع �أهله.
•�سيا�سة العزل االنفرادي في �سجون االحتالل التي تمار�سها على الأطفال والبالغين �سوية
بهدف تحطيم معنوياتهم.
•من��ذ احتالل �إ�سرائي��ل لفل�سطين ،وهي تمار�س حرب�� ًا نف�سية قا�سية م��ن خالل الت�ضليل
الإعالم��ي ون�شر الإ�شاعة وتعزيز دور الطابور الخام���س ،واتباع �سيا�سة فرق ت�سد ،كل
هذا بهدف �إلحاق هزيمة ذاتية بالروح المعنوية للمواطن الفل�سطيني ،وغ�سل دماغه.
•و�إذا م��ا اتفقن��ا على �أن مفهوم ال��روح المعنوية ه��و مجموعة من الخ�صائ���ص النف�سية
كال�شجاع��ة والجل��د والت�شب��ث بالحق والثقة بال��ذات ،نرى �أبرز ما ترك��ز عليه �سيا�سة
الح��رب النف�سي��ة الإ�سرائيلية على المقد�سيين هو �أن �إ�سرائي��ل حقيقة تاريخية ،وت�صوير
حرب العام  1948بمثابة �إعادة قيام دولة �إ�سرائيل تحقيق ًا للنبوءة الدينية.
•كم��ا تعمل �إ�سرائيل دوم ًا على �إب��راز �أنها حقيقة ح�ضارية مرتبطة بالغرب ،ولديها تفوق
تكنولوجي هائلّ ،
ولعل من �أحد �أهداف ت�شجيع الرحالت المدر�سية للطلبة المقد�سيين
للم�ؤ�س�سات الإ�سرائيلية ومراكز الترفيه فيها ،هو خلق �صدمة ثقافية لديهم.
•ول��م تقلل ال�سيا�سة الإ�سرائيلي��ة الر�سمية من �أهمية توظيف الإ�شاع��ة في غ�سل الأدمغة؛
�س��واء نمط الإ�شاعة القائم على الخوف� ،أو الإ�شاع��ة الوردية التي تحاول ن�شرها ،ومن
الأمثل��ة على ذلك ،تل��ك اليافطة الكبيرة الموجودة عند حاج��ز قلنديا الع�سكري ،التي
ت�صور الحاجز باعتباره م�صدر رزق و�أمل و�أمان.
•نه��ج �آخر تمار�س��ه حكومات االحت�لال الإ�سرائيلي المتعاقبة ،يتمثل ف��ي �آليات الطرد
ال�صام��ت لل�سكان المقد�سيين� ،سواء من خالل تحديد منح رخ�ص البناء� ،أو �سيا�سة هدم
و�إغالق المنازل� ،أو �سحب هويات المقد�سيين.
•وهن��ا ال بد من الأخذ باالعتبار جهود االحت�لال لتهويد ال�شخ�صية المقد�سية من خالل
عزله��ا عن بقية �أبناء المجتمع الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؛ ولتحقيق ذلك
�أ�ص��درت ال�سلط��ات الإ�سرائيلي��ة (ف��ي « ،)1968/8/28قانون التنظيم��ات القانونية
الإدارية» ل�سنة  ،1968ومن بين بنوده:
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1.1كل عرب��ي �صاحب عم��ل �أو مهنة وكان يمار�س عمله �أو مهنت��ه ،يجب عليه �أن يح�صل
على رخ�صة �إ�سرائيلية بموجب القوانين الإ�سرائيلية.
2.2كل �شركة عربية في القد�س ،وم�سجلة بموجب القوانين الأردنية ،عليها �أن تعيد ت�سجيل
نف�سها لدى المحاكم «الإ�سرائيلية» ،وبموجب القوانين والأنظمة «الإ�سرائيلية».
3.3كل عرب��ي يعم��ل طبيب�� ًا �أو مهند�س�� ًا �أو مدق��ق ح�ساب��ات ،علي��ه �أن يتق��دم لل�سلطات
«الإ�سرائيلية» بطلب موافقة تتيح له اال�ستمرار بمهنته ،بموجب القوانين «الإ�سرائيلية».
4.4عل��ى كل عربي �صاحب امتياز �أو عالمة تجاري��ة �أو اختراع� ،أن يعيد ت�سجيل امتيازه �أو
عالمته �أو اختراعه لدى ال�سلطات «الإ�سرائيلية» ،وبموجب القوانين «الإ�سرائيلية».

المق�صود هنا م��ن تكرار عبارة «بموجب القوانين الإ�سرائيلي��ة» ،هو العمل على �إعادة
ت�شكيل الهوية الخا�صة بجميع �أ�شكال الأن�شطة والأداء العام لفل�سطينيي القد�س ،لتكون
النتيجة تهويداً لل�شخ�صية الفل�سطينية المقد�سية ،ح�سب الأهداف الإ�سرائيلية.

•�أول��ت حكومات االحت�لال الإ�سرائيلي المتعاقبة اهتمام ًا كبيراً م��ن �أجل حرف النظام
الترب��وي التعليمي في القد�س عن �أهدافه الإن�ساني��ة والوطنية ،وذلك من خالل تهمي�ش
دور المدر�س��ة ف��ي تعزيز مفاهيم االنتم��اء والقيم والأخالق الإن�ساني��ة ،جاعلة الهدف
الأ�سا�س��ي من النظام التعليمي الذي فر�ضته على المدار�س في القد�س ،هو فقط من �أجل
�إيجاد جيل ال يعي دوره الوطني والإن�ساني ،جيل ينخرط في �سوق النخا�سة الإ�سرائيلية،
ليعمل ب�أجر زهيد دون �إك�سابه مهارات الحياة اليومية.
�إ�ضاف��ة �إلى ذلك ،توا�ص��ل �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي م�ساعيها ف��ي المجال التعليمي من
�أج��ل تجهي��ل الطالب المقد�سي وعزله ع��ن ما�ضيه وتراثه وق�ضيته ،وت�شوي��ه التاريخ العربي
والإ�سالم��ي ،وذلك من �أجل تحطيم الثقة بالذات ب�أمته العربية وتاريخها وح�ضارتها .وهذا
ما يف�سر لنا الجهود الر�سمية الإ�سرائيلية القديمة الجديدة المتمثلة في محاولة �أ�سرلة المناهج
التعليمي��ة ،بدءاً من محاول��ة  ،1968-1967ومحاولة  ،1972-1971ومحاولة -1972
 ،1973ومحاولة حذف وت�شويه المناهج .2013-2012
�إن نتائ��ج الممار�س��ات الإ�سرائيلية هذه يجب ع��دم ح�صرها بعدد المعتقلي��ن �أو ال�شهداء �أو
الجرح��ى ،وال بعدد البيوت التهي هدمت� ،أو م�ساحات الأرا�ضي التي تمت م�صادرتها ،بل
الأكثر خط��راً هو ذاك التنامي المت�سارع للوجود ال�صهيوني ف��ي القد�س ع�سكري ًا واقت�صادي ًا
وثقافي ًا ،وتزايد حاالت الإلحاق العديدة.
وتنحاز هذه الر�ؤيا �إلى قناعتين �أ�سا�سيتين ،هما:
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1.1ال بدي��ل فعلي ًا وواقعي ًا عن التركيز على التربية والتعليم في عملية �إعادة بناء ذات الإن�سان
المقد�س��ي ،وذلك م��ن منطلق كون التعليم حق�� ًا �إن�ساني ًا ،وهو �أ�سا���س المواطنة والقيم
والديمقراطي��ة ،ناهي��ك عن كون��ه الأداة الناجعة م��ن �أجل تحقيق التنمي��ة االجتماعية
واالقت�صادية الم�ستدامة في ظل �سيادة وطنية م�ستقلة.
�2.2ضرورة �أخ��ذ البعد النف�سي بعين االعتب��ار ،وعلى الم�ستوي��ات االنفعالية واالجتماعية
كاف��ة ،وذلك م��ن منطلق فهم �أن م��ا يمار�سه الإن�س��ان يقع لي�س �ضم��ن المعيار الذاتي
فح�سب ،بل �أي�ض ًا �ضمن مجموعة القيم والأخالق الناظمة ل�سلوكنا ،وبهذا ي�شعر الفرد
بقيمته الذاتية ودوره الفردي في المجتمع.
وف��ي محاولة للإجاب��ة عن �س�ؤال ما العمل؟! ف�إن ذلك يتطل��ب ،بداية ،الوقوف عند تحديد
المفاهيم الت��ي ن�ستعملها عند الحديث عن مو�ضوع الورقة هذه ،وذلك تجنب ًا للب�س ،و�سعي ًا
�إلى خلق توافق جمعي.
�أما نمط التربية والتعليم الذي نحن بحاجة �إليه ،ففي ر�أيي �أنه ال مجال وال مكان �سوى لتربية
الفرد/الإن�س��ان المقد�سي على االنخ��راط مع المجتمع الذي يعي�شه ويتفاعل معه ،وذلك من
�أجل تمتين روح الجماعة والإقرار بدور ووجود الآخر الفل�سطيني .ومن �أجل تحقيق ذلك،
ف�إننا بحاجة �إلى:
•تربي��ة وتعلي��م ي�ؤ�س�س للحق في الحي��اة ك�إن�سان ،والعمل على ع��دم ال�سماح لأي كان
بتكدير حياته.
•تربية تعزز �إدراك الواجبات مثلما هو الحال �إدراك الحقوق� ،إذ �أن على كل فرد واجب/
واجبات نحو الآخرين (المجتمع).
•تربية تجع��ل الفرد يفتخر ب�أنه مقد�س��ي فل�سطيني عربي يتفاعل م��ع الجميع والمجتمع
وي�ؤمن بالت�شاركية والم�شاركة كنهج حياة.
•تربي��ة تفر�ض احترام ر�أي الآخر وتعترف بالتعددي��ة ،و�أن االختالف في الر�أي ال يعني
الخالف �أو العمل على �إق�صاء من اختلف معي.
وكل ه��ذا يمك��ن �أن يت�أتى من خ�لال تربية مدنية ت�ستن��د �إلى القيم والفك��ر الإن�ساني الحر
المتنور ،الم�ستند �إلى التاريخ العربي والتراث والأديان.
وف��ي ر�أيي ،ال يمكن ف�ص��ل دور المدر�سة عن دور الأ�سرة التي تمث��ل الخلية الن�شطة الأولى
الت��ي يجب �أن يتقاط��ع دورها مع دور المدر�سة المطلوب ،والمتمث��ل في تعزيز قيم التعاون
واالنفت��اح من خالل �إثارة الف�ضول والبح��ث والتفكير الناقد .وينطبق هذا القول �أي�ض ًا على
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المطالبة بتوفير المزيد من فر�ص التفاع��ل االجتماعي والحوار على طريق بناء
دور الجامع��ة
َ
التفكير الديمقراطي.
ثم��ة مفهوم �آخر يتوجب تناوله؛ �أال وهو مفه��وم الوطن ،و�أين دور كل واحد فينا حيال هذا
الوط��ن :هل �أنا مطال��ب ب�أن �أكون فاع ً
ال �أم مج��رد مفعول به �أو مفع��و ًال لأجله؟! هل نولي
االهتم��ام الأكثر بالب�شر والإن�سان �أم بالحجر والعم��ار؟! �أعتقد �أن التركيز على الإن�سان �أهم
م��ن التركي��ز على الحجر ،ف�إذا م��ا كان لدينا �إن�سان �صحي �سليم فاعل ،ف���إن ب�إمكانه الدفاع
وال��ذود ع��ن الحجر والم�ؤ�س�سة مهم��ا اختلف نوعها� .إن عالقت��ي بالوطن تقوم على مدى
م�شاركت��ي في بنائه ،بنا ًء على م�ستوى الوع��ي والإدراك لواجباتي ومن ثم حقوقي ،وال نريد
عالق��ة مع الوطن تقوم على �أ�سا�س الم�صلحة ،وال مواطنة تغلب م�صلحة التنظيم والحزب �أو
الع�شيرة على م�صلحة الوطن.
�إنه��ا مواطن��ة تجمع بين الأمل والعمل ،بي��ن م�صلحة الذات وم�صلح��ة المجموعة ،مواطنة
تك��ون �أحد مخرجات التفاعل والم�شاركة الم�س�ؤولة ،ال مواطن��ة ت�أتي بقرار فوقي من هذه
ال�سلطة �أو تلك.
وع��ودة للإجابة ع��ن �س�ؤال ما العمل؟ ومن خ�لال التو�ضيح ال�سابق لمفه��وم المواطنة التي
نريدها في القد�س ،يمكنني الآن اقتراح �إجابات ممكنة ال تحتاج �إلى التعقيدات؛ مثل:
1.1تعزيز دور الم�شاركة ال�سيا�سية للمواطن المقد�سي من خالل �أن�شطة تطوعية ،والم�شاركة
ف��ي االنتخابات وجل�سات الحوار والندوات ،وقد يكون ذلك من خالل االنخراط في
العمل الحزبي الفاعل غير التقليدي ،حينها �سي�شعر المقد�سي بكيانه الفعلي بعد �أن وجد
�أن له دوراً في الحياة ال�سيا�سية الجادة� .إن نطرة فاح�صة و�سريعة �إلى المجتمع المقد�سي،
تك�شف عن وجود ونمو �أ�صوات تدعو �إلى المهادنة (فئة تنحدر من البرجوازية الوطنية
تح�سب ًا من عدم تناق�ض م�صالحها االقت�صادية مع الم�صلحة االقت�صادية لالحتالل ،وبع�ض
م��ن هذه البرجوازي��ة الوطنية قبل لذاته �أن يك��ون طحلب ًا مت�سلق ًا عل��ى هام�ش الوطنية)
وكذل��ك الالمباالة ال�سيا�سي��ة ،و�أحيان ًا ال�شعور باالغتراب ال�سيا�س��ي� ،إذ ي�شعر ال�سكان
�أن ال�سلط��ة والقوى الوطنية ال ت�ست�شعران همومه وق�ضاياه ،وك�أن المواطن المقد�سي ال
قيمة وال وجود له ،ما يقلل من الدافعية للم�شاركة الفاعلة .وقد يتخذ هذا ال�شعور �شك ً
ال
م��ن �أ�شكال االغتراب؛ �سواء ببعده النف�سي ،و�أحيان ًا رف�ض الأدوار التي تمار�س عليه� ،أو
المي��ل �إلى المعار�ضة ،ولعل الت�شجيع عل��ى الت�صويت في انتخابات المجل�س الت�شريعي
الأولى والثانية خير داعم لهذا القول� .إن توفير فر�ص ال�شراكة الم�س�ؤولة ّ
يمكن من الحد
من ظاه��رة الت�شكيك -الناجم ع��ن الإح�سا�س بالظلم الواقع على ال�س��كان -ب�إمكانية
الو�ص��ول �إلى �شط الأمان م�ستقب ً
ال .ناهيك عن �أن الم�شاركة ال�سيا�سية ب�إمكانها ترجمة
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�شعور المواطن بالم�س�ؤولية االجتماعية ،والرغبة في بدء تحقيق و�إنجاز الحرية والتنمية
الم�ستدامة التي ال يمكن �إنجازها دون م�شاركة مجتمعية.
2.2حت��ى نتمكن من �إعادة بناء ذات المواطن المقد�سي ،ال ب��د من جعله ي�ؤمن ب�أن له دوراً
ف��ي الت�أثير ،و�أنه �سيح�صل على ما يج��ب �أن يح�صل عليه من حقوق� ،إذا ما قام بت�أدية ما
علي��ه من واجبات .وفي هذا الإطار ،لي�س المطل��وب م�شاركة �سيا�سية متقطعة ينغم�س
فيها البع�ض تلقائي ًا �أثناء جل�سات الحوار العائلي �أو ال�شبابي.
�3.3إن الإبق��اء على النمط التقلي��دي للعمل التنظيمي الحزبي القائ��م على التراث التنظيمي
ال�ص��ارم� ،أو االعتم��اد على المواه��ب الفردية دون الكف��اءة الحزبي��ة المتمر�سة ،لي�س
م�س���ؤو ًال عن غي��اب الم�شاركة الج��ادة المطلوبة فح�سب ،بل هو �أي�ض�� ًا �أحد م�سببات
الأزم��ة الفكرية والتنفيذية عند جمي��ع الأحزاب والتنظيم��ات الفل�سطينية ،الأمر الذي
�أحدث خل ً
ال في العالقة بين القيادات وقواعدها من الجماهير.
م�ؤ�شر �آخر هو العالقة غير ال�سليمة بين الأجيال والفئات العمرية المختلفة داخل هذه الأحزاب
والتنظيم��ات .ومما زاد من الطي��ن بلة ،عالقة التناحر والإق�صاء بين هذه الأحزاب ،كل هذا
�أدى -في ر�أيي� -إلى تراجع خطير في دور هذه الأحزاب ،وانح�سرت قواعدها الجماهيرية،
ما كان له الأثر ال�سلبي المتمثل في تراجع الم�شاركة ال�سيا�سية للمواطن المقد�سي.
ق��د ال ي��روق للبع�ض قولي �إن االحت�لال الإ�سرائيل��ي �أدرك مثل هذا الواقع لح��ال القيادات
الموجودة ،فعمد �إلى ترك هذه القيادات ت�سرح وتمرح ،في حين �شدد من قمعه وبط�شه �ضد
المواطن العادي ،ال�سيما قطاع ال�شباب المتمرد الثائر غير القابل للتدجين.
�إن الفعالي��ات والأن�شطة التالية المقترحة تنطلق من قناعت��ي الذاتية ب�أن الفرد ي�ستمد �صالبته
النف�سي��ة والفكرية من خالل مجتمعه ،ما يتطل��ب تعزيز روح الجماعة والتعاون والتكاتف،
وفي هذا ال�سياق يمكن توظيف التراث والتاريخ من �أجل ذلك ،وتنمية ال�شعور باالنتماء �إلى
الأم��ة العربية والتفاعل م��ع ق�ضاياها من خالل زيادة الوعي ال�سيا�س��ي للمواطن ،مع التركيز
على �سالمة التن�شئة االجتماعية ومه��ارات التفكير الإبداعي واالبتعاد عن التع�صب والفئوية
ال�ضيقة.
ف��ي ال�ساب��ق� ،شكلت الحركة الثقافية ف��ي القد�س �صمام �أمان للحفاظ عل��ى الهوية الوطنية.
وكلن��ا ي�ستذكر كيف كانت القد�س مرك��زاً ثقافي ًا للجميع ،لدرج��ة �أن �أي فنان� ،أو �شاعر �أو
فرقة م�سرحية ،وحتى تنال الم�صداقية الوطنية ،كان لزاما عليها الحج للقد�س لتعميد نتاجها،
�أين نحن اليوم من ذلك؟!
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وت�أت��ي هذه الفعاليات المقترحة من �أجل بناء ثقافة وطنية �أ�صيلة تقوم على الذاكرة الجمعية،
وتتج��اوز الغ��رف المغلقة وعق��ول النخب لت�صل �إل��ى كل مقد�سي ،وذلك ع��ن طريق ن�شر
الوعي بكل �أ�صنافه القانوني والإن�ساني ،مع �ضمان الموازنة بين البعد الوطني والعالمي لهذا
الوع��ي ،حتى ال تنتج حال��ة من الإرباك في وعي المواطن كما ه��و حا�صل الآن ،وكمقدمة
�أولى لإعادة بناء الذات للإن�سان المقد�سي .وكما يت�ضح من هذه الر�ؤية ،ف�إنها تحر�ص على
عدم الغو�ص في المفاهيم النظرية ،وتعمد �إلى:
1.1محاكاة الواقع الفل�سطيني والبناء على التاريخ الممتد عبر الحقب الزمنية المتفاوتة.
2.2توظيف الذات والذاكرة ال�شعبية الجمعية والفردية ،وذلك من خالل الـ (�أنا) والـ (نحن)
توطين ًا وهوية .فممار�سات الطرف الآخر �ضد اللغة والذات والآثار ،تحتم علينا ذلك.
كل ذلك حتى يبقى مو�ضوعنا متقداً.
3.3توظي��ف حاالت الف�صل الجغرافي ما بين الم��دن والمحافظات ،فبد ًال من نمو حاالت
التمح��ور ح��ول الذات ف��ي كل منطق��ة جغرافي��ة ،ف�إننا بحاج��ة �إلى العم��ل الجمعي
والمت�ضامن.
�إن �أولى الآلي��ات والفعاليات المقترحة للم�ساهمة في �إعادة بن��اء الذات للمواطن المقد�سي
تكمن في تبني:
•التاري��خ هو الهوية :والق�ص��د هنا بتعبير الهوي��ة ،تلك المحلية منه��ا والقومية ،ووازع
ال�شعور باالنتماء من خ�لال عنا�صر اللغة والثقافة ووحدة الم�صير والم�صالح الم�شتركة
ووحدة الدم .ويتم التركيز هنا على محطات تاريخية مهمة؛ مثل وعد بلفور ،والزحف
اال�ستيطاني �إلى فل�سطين منذ القدم ،وكيف اتخذ التاريخ الفل�سطيني حاالت ن�ضالية �ضد
ذلك على طريق تر�سيخ الهوية ،مع توظيف العوامل التاريخية واالجتماعية وال�سيا�سية.
•الموازن��ة بين القومي والوطني :ويق�ص��د بذلك دوام الت�أكيد عل��ى عروبة الق�ضية ،و�إن
الهوية ال�سيا�سية لي�ست بدي ً
ال عن الهوية القومية.
•الوح��دة الوطنية :ويتم التعبير عنها من خالل دوام الت�أكيد على وحدة مكونات ال�شعب
بكاف��ة فئات��ه وطبقاته ،وحدة الق��وى المن�صوبة في منظم��ة التحري��ر الفل�سطينية وغير
المن�ضوية.
•حاالت الهجرة �أو التهجير جراء الأو�ض��اع القا�سية اقت�صادي ًا ،وفر�ض القيود وم�صادرة
الحري��ات ال�شخ�صي��ة والمجتمعية �ضد ال�شب��اب ،وتبيان خطورة ذل��ك على التم�سك
بالهوية الوطنية.
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•الدي��ن والأ�سرة والمحيط االجتماعي عنا�صر مهمة ف��ي تعزيز الهوية ،وذلك من خالل
توا�ص��ل عملية التن�شئ��ة ما بين البيت والمدر�سة ،والعمل عل��ى تقليل التناق�ض بينهما �إن
ل��م يكن �إلغاءه .و�أعتق��د �أن الدين عامل �أ�سا�سي في تكوين الهوي��ة ،ومن واجب العائلة
والمدر�سة تعزيز هذا الدور.
•المدر�س��ة والتعلي��م المبا�ش��ر وغير المبا�ش��ر� :سواء من خ�لال التعليم �أو ق��راءة الن�شيد
الوطن��ي� ،أو الوقوف دقيقة حداد  ...الخ� ،أو ب�إمكان المدر�سة العمل على تعزيز وتنمية
الهوي��ة الوطنية والهوية الدينية وكذلك الهوية ال�سيا�سية االجتماعية دون تناق�ض بينهما،
وذل��ك من خالل الم�شاركة الن�شط��ة تمام ًا ،حيث ال يمكن تعليم الطالب ال�سباحة دون
الممار�سة العملية ،وهنا �أقترح ما يلي:
1.1توظي��ف �أ�سلوب ا�ستخدام الحاالت الذي يتيح تب��ادل المعلومات بين الطلبة من خالل
التعلم التعاوني ،مع �ضمان �إثراء النقا�ش والحوار.
2.2عقد دورات ت�أهيلية للهيئ��ات التدري�سية والمر�شدين في مو�ضوع مواءمة المنهاج حتى
يت�لاءم مع حاجات الطال��ب ،على �أن يكون �أح��د مخرجات هذه ال��دورة �إنتاج مواد
�إثرائية.
3.3عق��د دورات بخ�صو���ص الأه��داف ال�سلوكية وغيره��ا من الأهداف ،عل��ى �أن تو�ضع
�أه��داف �سلوكية لكل مو�ضوع يدر�س �إلى جانب الأه��داف التعليمية الأخرى .وبهذا
�سيتحقق غر�س القيم مع ذكر �أمثلة على ذلك من الواقع.
4.4العم��ل على تخفيف «الأنا» الموجودة ف��ي حياة الطالب (النظرة الفردية) ،وتعزيز روح
التع��اون والتكافل االجتماع��ي .وقد يكون ذلك من خالل التعلي��م على �شكل فريق �أو
مجموعات طالبية بدل الفردية التي يحر�ص الطالب فيها على ا�ستعمال كلمة «�أنا» دوم ًا.
5.5جوالت ف��ي القرى المهجرة ومدين��ة القد�س ومخيماتها ،من خ�لال ت�سخير ح�ص�ص
التربي��ة المدني��ة والوطني��ة وبقية المواد م��ن �أمثلة و�أ�سئل��ة امتحانات بم��ا يخدم ق�ضية
معمرين للحديث عن التراث وقراهم
القد���س ،و�إجراء مقابالت �شخ�صية مع �أ�شخا���ص ّ
ومدنه��م المهجرة ،والتعري��ف بالمنتجات المقد�سية (كنافة جعف��ر /كعك الم�صرارة)
والقي��ام بزيارات لها ،وت�سجي��ل �أ�سماء ال�شوارع والأماكن عل��ى ال�ساحات المدر�سية،
و�أعم��ال تطوعية يق��وم بها الط�لا ،ومخاطبة م�ؤ�س�س��ات وفرق الم�س��رح الفل�سطيني
لعر�ض م�سرحيات ومعار�ض حول القد�س ،وح�ضور المنا�سبات االجتماعية ،وتوظيف
الم�شاريع والأبحاث والتقارير لما لها من دور في تقوية البحث والتمحي�ص ،وذلك من
�أجل �ضمان:
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حرية التعبير

تعزيز الهوية
الحريات

حرية التفكير

المدنية

عبر المهارات التالية:
تفاعل وتبادل
ت�سامح

تفكير �أخالقي

تعزيز الهوية
تقبل الآخر

تمرد

التعددية
ت�شبيك
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وفي الختام �أ�ستذكر قول ال�شاعر:
الل ا ْل ُم ْق َع ْد
عبد هَّ ِ
«ا ْن َه ْ
�ض يا َ
افتح َع ْي َن ْي َك،
ْ

مت ُي َن ِادي:
ال�ص ِ
ف�ص ْو ُت َّ
ال�ض ْو ِء ِ
َ
القاد ِم ِم ْن َو َج ِع َّ
�ض
عبد ا ِ
هلل ا ْل ُم ْج َه ْ
يا َ

هذا َد ْر ُب َك َم ْر ُ�ص ٌ
وف،
لل�ش ْم ِ�س على َمر َمى َح َج ٍر،
َّ

عب َر..
َي ْ�س َت ْجدي َخ ْط َو َك �أنْ َي ُ
�ض».
فا ْن َه ْ
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التعقيبات
�إبراهيم ال�شنطي:
ج��اءت ورق��ة الأ�ستاذ طالل ع��وكل م�ستوفية البح��ث والتحليل التاريخي وق��راءة الحا�ضر
الفل�سطين��ي وم�ست�شرفة للم�ستقبل ،عب��ر تقديمة لل�سيناريوهات المحتمل��ة التي تتنا�سب مع
عن��وان ورقته .لكن من الم�آخذ على الورقة من حي��ث عنوانها� ،أنها قدمت مراجعة �شاملة،
ولم تركز على خ�صو�صية الن�ضال في قطاع غزة ،وقد يكون ذلك مق�صوداً ،حر�ص ًا منه على
�أهمي��ة �أن يظ��ل قطاع غزة غير منف�صل ع��ن �سياق الن�ضال الوطني ،وربم��ا يريد �أن يقول �أن
تحري��ر فل�سطين ي�أتي عبر حاجز «�إي��رز» ،ولي�س عن طريق الجنوب �أكث��ر؛ �أي االلتحام مع
م�صر ،ولكن ذلك عاد وبرز في الم�ستخل�صات ،ليعيد التفكير والربط على خ�صو�صية قطاع
غزة التي �صاغها الباحث ،وبخا�صة في البند الأول منها .و�أنا �أتفق مع العديد من النقاط التي
ج��اءت في ورقته ،منها ما تلخ�صه الورقة حول الوجود الع�سكري لف�صائل المقاومة ،ب�أنه لم
يع��د م�ستنداً �إلى المقاومة ،بل انطلق م��ن حالة الدفاع لحماية الو�ضع القائم ،وهو ما �أخ�شى
�أن ي�ستمر طوي ً
ال مع حالة االنق�سام التي �ستعطي فر�صة لالحتالل وجي�شه من �أجل �إبقاء الحال
عل��ى ما هو علي��ه ،لخلق واقع جديد مختل��ف موائم مع م�صالح دول��ة االحتالل ،وينعك�س
�سلب�� ًا على واقعنا كفل�سطينيين ،ويبقي ان�شغال ف�صائ��ل المقاومة ب�إدارة م�صالحها وامتيازاتها
عل��ى ح�ساب الم�شروع الوطني الجام��ع ،وبالتالي �أ�شدد على �أن ُيجم��ع الفل�سطينيون على
�إ�ستراتيجي��ات مقاوم��ة تتالءم وغاي��ات التحرر وبناء الدول��ة الفل�سطيني��ة وتراعي الظروف
الحالية.
وكم��ا �أ�شارت الورقة ،لل�شع��ب الحق في تقرير م�صيره ،وا�ستخدام �أ�ش��كال المقاومة كافة،
وال�شع��ب الفل�سطين��ي يقرر أ� ّيه��ا المنا�سب وفق تواف��ق وطني ُيجمع علي��ه الفل�سطينيون في
مناطق تواجدهم كافة.
و�أود التنويه �إلى �أن الورقة �أغفلت ،من دون ق�صد ،قدرة ال�شباب على قلب الأمور ،والمبادرة
من �أجل خلق واقع جديد كما هو دائم ًا في �سياق تاريخ الق�ضية الفل�سطينية ،وال�شباب بادروا
�إلى خلق واقع مختلف بناء على ر�ؤيتهم ،قد تكون م�ؤ�شراته �إلى ما ي�سمى «االنتفا�ضة الثالثة»
والمقاومة ال�شعبية ،وما حاول بع�ض ال�شباب �أن يقوموا به هنا في غزة� ،أو في ال�ضفة الغربية،
و�إن كان بع�ضه��ا موجه ًا من بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية ح�سب م�صالح معينة ،تكاد تتراجع �أو
تنتهي ،لكن تبقى م�ؤ�شراً ي�ستحق االهتمام والدرا�سة.
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�سلمان الناطور:
ُكر�س عا�صمة لل�شعب
بالن�سبة لورقة الأخ محمد عن القد�س ،الواقع �أن القد�س لي�س فقط ال ت ّ
ُكر�س عا�صمة
ُكر�س مدينة فل�سطينية وال مدينة ي�سكن فيها �إن�سان ،وحتى ت ّ
الفل�سطيني ،بل ال ت ّ
فل�سطينية هناك الكثير لعمله.
و�أريد التعقيب على ورقة �أنطوان �شلحت ،و�أعتقد �أنها ت�شخي�ص للواقع ،لكن هي لم تتطرق
�إل��ى مو�ضوع الم�ؤتمر �أو حتى عنوانها ،حيث لم تذكر عدداً من الق�ضايا الجوهرية الأ�سا�سية
المرتبط��ة بدور الفل�سطينيين في �أرا�ضي  48فيما يتعلق بالمقاومة ،وهناك ثالث ق�ضايا مهمة
ال يمكن المرور عنها عند الحديث عن �أهالي الداخل ،وهي:
•المواجه��ة الفكري��ة والأيديولوجي��ة وال�سيا�سي��ة على الخ��ط الأمام��ي لل�صهيونية،
ففل�سطيني��و الداخل هم في خط المواجهة وفي �أتون ال�صهيونية ،بالتالي ف�إن �أي قرار
�سيا�س��ي �أو تحرك �صهيوني عل��ى �أي م�ستوى ،فهم الط��رف الأول الذي يتعر�ض له
ويواجهه.
•ق�ضية المقاومة الثقافية �أو ثقافة المقاومة �أو �أدب المقاومة ،وكلما ن� أش� من �أدب وثقافة
ف��ي �سياق المقاومة ،فالفل�سطيني��ون في الداخل �أخذوا هذا ال��دور من الخم�سينيات،
و�أدرك��وا �أهمي��ة دوره��م الثقافي في مواجه��ة ال�صهيوني��ة ومقارعتها ثقافي�� ًا بالأدب
وال�سينما والم�سرح.
•مج��رد وجودهم في هذا الجزء م��ن فل�سطين هو ما يعيق تحقي��ق الم�شروع ال�صهيوني
كم��ا خططوا له ،بالتالي ف�إن مقاومته��م تحتاج �إلى دعم و�إلى ح�ضور دائم وتزويد دائم
بالقوة والطاقة.
كما وجدت في ورقة �شلحت بع�ض النقاط غير الدقيقة التي تحتاج �إلى فح�ص ،وهي:
1.1يوج��د مو�ضوع مركزي في الورقة حول قول �أو ادعاء عن وجود فك ارتباط فل�سطينيي
الداخ��ل عن حل الق�ضي��ة الفل�سطينية بع��د �أو�سلو ،وهذا لي�س دقيق�� ًا ،حيث يعتمد هذا
االدع��اء على �أبحاث �أجراها عدد من الباحثي��ن االجتماعيين الإ�سرائيليين الذين حاولوا
�أن يثبت��وا �أنه خالل ال�سنوات الع�شر �أو الع�شرين الأخيرة ،يتوجه فل�سطينيو الداخل نحو
أ�سرلة بعد �أن «زعلوا» من��ا ،لأن الفل�سطينيين تخلوا عنهم في جل�سات المفاو�ضات.
ال َ
وه��ذا غير �صحيح ،بالعك�س في هذه ال�سن��وات تحديداً ظهر تعميق �أكبر لهذا االنتماء،
فاالرتباط وجداني بالأ�سا�س ،وهو ارتباط في الموقف والر�ؤية ،بحيث �أخذ معاني �أكبر
م��ن التي كانت في الما�ضي ،يمك��ن �أن يحدث التبا�س في �أنه �إلى جانب تعميق ال�شعور
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الوطن��ي وتعميق الهوية الوطنية ،هن��اك �أي�ض ًا ما ي�سمى بالمواطن��ة �أو الحقوق المدنية.
وقد �أ�شار �شلحت لها ك�أنها �شيء جديد ،لكنها لي�ست كذلك ،بل كانت موجودة طوال
الوق��ت ،وكان مو�ضوع الحقوق المدنية ،وا�ستعمال كلمة المواطنة هو ما �أحدث هذه
البلبلة ،وهنا �إذا كان هناك ق�ضية يجب �أن تناق�ش ،فهي :كيف يمكن تعزيز هذا االنتماء،
وفي الوقت ذاته المطالبة بالحقوق المدنية؟
2.2كما طرح في الورقة عن القوة الكامنة ،و�أعتقد �أنه �صحيح �أن القوة الكامنة لم تُ�ستنفَد،
وكان بالإمكان �أن تتطرق الورقة �إليها �أكثر.

هنادي قوا�سمي:
�أب��د�أ بالتعلي��ق على ورقة الباحثة نائلة الرازم� .أي �شخ�ص عادي ُي�س�أل في ال�شارع في القد�س
ع��ن ر�أيه ف��ي ال�سلطة الفل�سطيني��ة وم�ؤ�س�ساتها ف��ي تعزيز �صمود المقد�سيي��ن يجيب بكلمة
واح��دة «دكاكين» ،بمعنى �أن كل �شخ�ص يفتح دكانة لتمثل ال�سلطة �أو تلعب دور �أنها تدعم
�صمود المقد�سيين ،و�إال بماذا يف�س��ر وجود م�ؤتمرين عقدا العام الما�ضي لمناق�شة مو�ضوع
أ�سرلة التعليم في القد�س»؟ �أال يكفي م�ؤتمر واحد ،بما �أن الدكانين اللذين عقدا الم�ؤتمرين
«� َ
يمث�لان الجهات الر�سمي��ة الفل�سطينية ،وهناك تنازع على ه��ذه المنا�صب ،وك�أنها ت�شريف
ولي�ست تكليف ًا.
كم��ا يالحظ غياب الوجوه المقد�سية التي تحمل هذه المنا�صب عن نقاط ال�صراع الأ�سا�سية
ف��ي القد���س ،فن��ادراً م��ا نراهم في م�شاه��د هدم بي��وت المقد�سيي��ن ،ونادراً م��ا نراهم في
المواجه��ات الت��ي تحدث عند باب العم��ود� ،إنما نراهم �أكثر في رعاي��ة الحفالت وتكريم
ال�صحافيي��ن والن�شط��اء ،وك�أن وظيفة الجهات الر�سمية تقت�صر عل��ى منح �شهادات لقاء دور
مجتمعي ب�سيط.
وتعقيب�� ًا عل��ى ورقة الأ�ستاذ محم��د خ�ضر قر�ش ،فب�ش��كل عام �أقول :ع��ادة عندما ي�س�أل
المقد�سي��ون ع��ن �أحوالهم ،يتم ترديد خطابين ،الأول ي�س�أل بي�أ���س «�أين هي ال�سلطة؟ �أين
م�ؤ�س�ساتها؟ �أين ال�شعب الفل�سطيني؟» ،والخطاب الثاني ،ربما ي�أخذ من الخطاب الدارج
ف��ي الداخل ويخاط��ب بلدية االحتالل بالقول «مقد�سيون نحم��ل البطاقة الإ�سرائيلية وال
يج��وز التمييز بيننا ،و�أن القانون الإ�سرائيلي يمنع التمييز بين الإ�سرائيليين والفل�سطينيين».
و�أن��ا �سعيدة �صراحة بوجود جيل �شاب ومب��ادرات �شبابية بد�أت تظهر في القد�س تتجاوز
هذين الخطابين ،فال ت�س�أل �أين هي ال�سلطة الفل�سطينية لأنها تعلم يقين ًا وواقع ًا �أن ال وجود
فعلي ًا لل�سلطة بفعل اتفاقيات �أو�سلو في مدينة القد�س ،وترف�ض �أي�ض ًا الخطاب الذي يتوجه
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لبلدي��ة االحتالل من �أجل تح�صي��ل بع�ض الحقوق االقت�صادي��ة واالجتماعية التي ال تركز
عل��ى كون القد�س مدينة محتلة� .أذكر -عل��ى �سبيل المثال -في العا�صفة الثلجية الأخيرة
الع��ام الما�ضي ،كانت هناك مجموعة �شبابية من البل��دة القديمة اجتمعت ورتبت �أمورها
قب��ل بدء العا�صفة ،وو�ضعت خطة من �أجل م�ساع��دة النا�س المحا�صرين في بيوتهم بفعل
الثل��وج ،وقامت ف��ي ع ّز البرد بالخروج �إلى ال�شوارع ال�ضيقة ف��ي البلدة القديمة من �أجل
�إزال��ة الثلوج و�إتاحة المرور للمقد�سيين ،وهذا الخطاب �أرى �أنه �أهم و�سيلة من �أجل دعم
ُفر�ض
المقاوم��ة ف��ي مدينة القد�س ،وهي مقاوم��ة وثقافة مقاومة ت َُر ّبى م��ن الأ�سفل ،وال ت َ
من الم�ؤ�س�س��ات الر�سمية ،هذا �إن كانت الم�ؤ�س�سات الر�سمية �أ�سا�س ًا معنية بهذا النوع من
المقاومة .ونبهني الأ�ستاذ غ�سان عبد اهلل �إلى مبادرة �أطول �سل�سلة قراءة حول �سور القد�س
الت��ي نفذت ال�شهر الما�ض��ي ،وكان لها �أثر رائع في �إظهار ق��درة ال�شباب المقد�سي على
أتحدى �أي �سيا�سي فل�سطيني �أن يكون قادراً على تح�شيد هذا العدد الكبير من
التح�شيد ،و� ّ
الفل�سطينيي��ن .و�أعتق��د �أن الكثيرين لم ي�أتوا من �أجل الق��راءة بقدر ما �أتوا لإثبات الوجود
الفل�سطيني والعربي في هذه المدينة.
�أ�ش��دد على �أن المجتمع الفل�سطيني ف��ي القد�س يجب �أن يطور �إ�ستراتيجي��ة للبقاء بعيداً عن
ا�ستجداء حقوق من بلدية االحتالل للم�ساواة مع المحتلين الإ�سرائيليين.

غ�سان عبداهلل:
تعقيب��ي عل��ى ورقتي الأ�ست��اذ محمد قر���ش والأ�ستاذ طالل ع��وكل� .أنا �أفخر بم��ا يقوم به
أ�سرلة
المقد�سي��ون و�سكان القد�س من مح��اوالت ومبادرات مهما �صغرت ف��ي مواجهة ال َ
قر�ش من معاناة المقد�سيين هو لي�س فقط �إجراءات االحتالل،
ومحاوالت التهويد ،وما �أغفله ّ
�إنما الخلل الكبير والم�شهود في نمط القيادة الفل�سطينية الموجودة في القد�س .حالة التناف�س
وحال��ة الم�شاحنات وللأ�سف حالة الإق�صاء التي يمار�سها ال��كل �ضد الكل ،وحالة ال�صراع
بي��ن الجيل ال�ش��اب والقيادة ،وبين جيل «العجائ��ز» في الإطار التنظيم��ي ،كل هذه الأمور
انعك�ست �سلب ًا على �سلوكيات المقد�سيين ومعنوياتهم.
�أرى �أن ال بدي��ل فعلي ًا للحرك��ة الوطنية الفل�سطينية ب�شكل ع��ام ،وللمقد�سيين ب�شكل خا�ص
قر���ش �أي�ض ًا في ورقت��ه �إلى جانب الأ�ست��اذ عوكل -ال بدي��ل عن �ضرورة
وه��ذا م��ا �أغفله ّاال�ستثم��ار ف��ي مجال التربية والتعليم .لي�س جزاف ًا ما يقوم ب��ه االحتالل من تدمير للم�ؤ�س�سة
التربوية التعليمية في القد�س ،وهنا لي �أن �أفخر بم�شروع تربوي وطني تقوم به هذه الم�ؤ�س�سة
بالتعاون مع مدار�س القد�س من �أجل تعزيز االنتماء والهوية الفل�سطينية في مدينة القد�س.
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نح��ن بحاجة �إلى تربية ف��ي القد�س تعزز �إدراك الواجبات والحق��وق على حد �سواء ،ونحن
بحاج��ة �إل��ى تربية تجعل من الفرد يفخر بنف�س��ه كونه مقد�سي ًا فل�سطيني�� ًا عربي ًا مع الجميع،
وي�ؤمن بالت�شاركية والم�شاركة كنهج حياة.
و�أتق��دم ببع�ض التو�صيات :هذا الن�شاط و�سابقه والحقه وحت��ى ال يبقى بمثابة جزر منف�صلة
عن بع�ضها� ،أقترح ت�شكيل جبهة وطنية عري�ضة من الجميع �أحزاب ًا وف�صائل ،من �أجل مواجهة
م��ا يجري من برامج عديدة ،وا�سمح��وا لي با�ستخدام كلمة ربما ال ت��روق للجميع ،برامج
هدفها «خ�ص��ي» ال�شباب! و�أقترح لهذه الجبهة� ،إن تم تفعيلها� ،أن تجابه �أ�شكال «الن�ضال»
العاه��ر غير الم�س�ؤول ف��ي الوقت الذي كانت تُدك غزة ،كنا فقط ن�سي��ر بم�سيرات ت�ضامنية
م��ع غزة ،ونكتفي ببيانات ال�شجب واال�ستنكار� .آن الأوان لنعود �إلى مرحلة الن�ضال الفعلي
القائم على ال�شراكة والم�ساءلة وعدم الإق�صاء بغ�ض النظر عن لونه وحزبه.

رجا زعاترة:
�س�أعقب على ورقة الأ�ستاذ �أنطون ،لدي ب�ضع المالحظات والم�آخذ �آمل �أن يت�سع لها �صدره:
ج��اء فيه��ا �أن المرحلة الحالية تت�سم بتكثيف الحراك ال�سيا�س��ي والفكري الهادف �إلى �إعادة
االرتباط بين حل الق�ضي��ة الفل�سطينية وتح�سن �أو�ضاعهم ،وال �أعرف حقيقة �إن كنا نتحدث
ع��ن المجموعة ال�سكانية نف�سها ،لأننا ف��ي الواقع نواجه حالة من االن�سالخ عن الذات ومن
االنكف��اء عن ال�سيا�سة .تحدثنا عن مخطط براف��ر ،وكانت هناك ثالثة �أيام غ�ضب بم�شاركة
متظاهري��ن من الداخ��ل ومناطق  67والعال��م العربي ،وم�ؤخراً جرى حف��ل ع�شاء عندنا في
�إح��دى قرى الداخل لفوز �أحدهم برئا�سة بلدية ،واجتم��ع فيه � 30ألف �شخ�ص ،وهذا يناهز
ع��دد الذي��ن �شاركوا في كل �أي��ام الغ�ضب في كل العال��م! في ليلة واحدة ف��ي مدينة واحدة
 ...نح��ن ل�سنا خ��ارج ال�سياق الفل�سطين��ي �أو ال�سياق العربي �إذا كنا نتح��دث عن االنق�سام
�سم��ى الربيع العرب��ي� .س�أقول �أمراً م�ؤ�سف�� ًا وم�ؤلم ًا لكنه الحقيقي��ة؛ للأ�سف لو لم
�أو عم��ا ُي ّ
نك��ن نعي���ش تحت حكم دولة �إ�سرائيل لر�أين��ا بيننا في ال�شوارع ذبح ًا كم��ا نرى في �سوريا،
ولر�أين��ا جل��داً في ال�شوارع كما يحدث في غزة ،و�إذا كان محم��ود دروي�ش قال «كم كذبنا
حي��ن قلن��ا نحن ا�ستثن��اء» ،فـ«نحن» جزء في الداخ��ل �أي�ض ًا� ،أمع ّنا في الك��ذب حين قلنا �إننا
ا�ستثناء عن �سائر ال�شعب الفل�سطيني ،و�أي �صحافي مبتدئ يعرف �أنه ال توجد �أي قيمة للحياد
والمو�ضوعي��ة في ال�صحاف��ة ،وكان هذا حري ًا بالزميل �أنطوان ،وهو م��ن �أ�ساطين ال�صحافة،
وق��د تتلمذ على ي��دي �إميل حبيبي ،ل�سن��ا نتوقع من��ه المو�ضوعية ،لكن نتوخ��ى القليل من
النزاهة واال�ستقامة الثقافية والفكرية ،لكن من ح�سن الحظ �أن االحتالل ي�سيطر على المجال
الج��وي الفل�سطيني ،ما يحول دون هبوط مركب��ات ف�ضائية ،لأنه لو هبط كائن ف�ضائي اليوم
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�إل��ى البيرة ،وقر أ� ورقة �أنطوان العتقد �أن الفل�سطينيين في الداخل اكت�شفوا كونهم فل�سطينيين
فق��ط في �أوا�س��ط الت�سعينيات ،ولي�س منذ الع��ام  .1948وتحدث الأ�ست��اذ �سلمان الناطور
ع��ن �أدب المقاومة ،وكل كوكبة الأدباء خرجت من حيف��ا والجليل ،ويوم الأر�ض انبثق من
الجليل ،وهناك وثيقة لم تذكرها الورقة ،وهي وثيقة حزيران  1980بعد اتفاق كامب ديفيد،
تقول الوثيقة بو�ضوح «نحن �أهل هذه البالد ،ولي�س لنا غير هذا الوطن ،ال ننكر ،وال يمكن
�أن ننك��ر �أنن��ا جوبهنا بالموت نف�س��ه� ،أ�صلنا العري��ق �أننا جزء حي واع م��ن ال�شعب العربي
الفل�سطين��ي ،لن نتنازل وال يمكن �أن نتنازل عن حق ه��ذا ال�شعب في تقرير م�صيره من �أجل
الحرية واال�ستقالل» .وهذه الوثيقة تتحدث �أي�ض ًا عن حقوق قومية ويومية مت�ساوية جماعية
في اللغة ،والثقافة ،والدين ،والأر�ض ،والالجئين ،وهذه م�شتقة وم�ستنبطة من حقنا في تقرير
الم�صير لل�شعب الفل�سطيني.
ومن يطرح �أن ال�سقف الأعلى في الداخل هو حزب التجمع الوطني الديمقراطي ،و�أنا لدي
هن��ا وثائق ،وهي معروفة .بالن�سبة لق�ضية االحتالل ،نحن ال يوجد لدينا �أحد على الم�ستوى
يعرفنا ب�أننا تحت احتالل ،ال في النظري��ة �أو الممار�سة ،وبالتالي ال داعي لنتوهم.
ال�سيا�س��ي ّ
وتو�صية �أخيرة لمنظمي الم�ؤتمر ،ب�أال تعتمد ورقة �أنطوان �شلحت.
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أسئلة
حول مرتكزات إعادة تعريف
المشروع الوطني

�إبراهيم �أبرا�ش
�أني�س فوزي قا�سم
داود تلحمي
زهرية كمال
�صالح �أبو �أ�صبع

عبد الرحيم م ّلوح
غانية ملحي�س
ف�ؤاد مغربي
ماجد كيايل
حم�سن �صالح

منري �شفيق
وفاء عبد الرحمن
يحيى مو�سى العباد�سة
يزن جمج
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اللجنة التحضيرية للمؤتمر السنوي الثالث
أسئلة حول مرتكزات إعادة تعريف المشروع الوطني
يكر�س المركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات الإ�ستراتيجية – م�سارات م�ؤتمرة
الثال��ث المنوي عقده يومي الجمعة وال�سب��ت  4و 5ني�سان  ،2014على محاور عدة �ضمن
عن��وان �إ�ستراتيجي��ات المقاومة في ظ��ل �سيناريوهات مختلفة لتطور ال�ص��راع ،وهو عنوان
ت��رى اللجنة التح�ضيرية للم�ؤتمر �صعوبة تناوله دون �إعادة تعريف �أهداف الم�شروع الوطني
الت��ي ت�سعي �إ�ستراتيجي��ات المقاومة �إلى تحقيقه��ا ،وكذلك درا�سة م�ست��وى و�أ�سباب تقدم
الم�ش��روع ال�صهيون��ي .وهي مهمة تحتاج �إل��ى ت�ضافر جهود فريق وطن��ي من المفكرين،
وذوي الخب��رات ال�سيا�سية والقانونية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والع�سكرية ،وعدد
م��ن مراكز الأبحاث الجادة المتخ�ص�ص��ة .لذلك ،ي�أمل مركز م�س��ارات �أن ي�شكل م�ؤتمره
الق��ادم محطة في �سياق تحفيز التفكير الإ�ستراتيجي ب�ش�أن �صياغة مرتكزات الر�ؤية الجديدة
للم�شروع الوطني و�إ�ستراتيجية التحرر الوطني.
لقد �شهدت م�سي��رة الحركة الوطنية المعا�صرة ،باعتبارها المكون الرئي�سي لمنظمة التحرير
الفل�سطينية ،محطات رئي�سي��ة لعبت دوراً في �إثارة الخالف حول ماهية الم�شروع الوطني،
ب��دءاً بتبني الميثاق الوطني وه��دف التحرير ال�شامل لبناء الدول��ة الديمقراطية الواحدة على
�أنقا���ض �إ�سرائيل وم�شروعها ال�صهيوني ،مروراً بتبني برنامج النقاط الع�شر ،ومن ثم البرنامج
المرحل��ي على طريق �إقامة الدول��ة الديمقراطية في دورة المجل�س الوطني الثانية ع�شرة العام
 ،1974وم��ن ثم تبني خيار «حل الدولتين» ر�سمي�� ًا وفق القرارين  242و ،338عبر �إعالن
وثيق��ة اال�ستقالل وتبن��ي خيار الت�سوية التفاو�ضية ك�سبيل لحل ال�ص��راع ،و�صو ًال �إلى م�ؤتمر
مدريد العام  ،1991ومن ثم توقيع اتفاق �أو�سلو العام .1993
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�إن الم���أزق الراهن لخيار «ح��ل الدولتين» يعلي من وزن الآراء الت��ي تدعو �إلى مراجعة هذا
الم�س��ار ،ال�سيم��ا منذ االنزالق �إل��ى خطاب «بناء الدول��ة» و�إثبات الج��دارة الذي تجاهل
الحقوق الطبيعي��ة والتاريخية لل�شعب الفل�سطيني ،التي ت�شكل جوه��ر الم�س�ألة الفل�سطينية،
وت�ؤك��د عل��ى �أهمية �إعادة �صياغ��ة م�شروع التح��رر الوطني على قاع��دة التم�سك بخطاب
الحق��وق التاريخية ،ال�سيما في �ضوء ان�سداد �أفق الت�سوية التفاو�ضية القائمة على فكرة «حل
الدولتي��ن» ،واالنفتاح على �أهداف �إ�ستراتيجية للم�ش��روع الوطني لي�س من بينها بال�ضرورة
حق تقرير الم�صير باال�ستناد �إلى فكرة «الدولة».
ولتحقيق غر�ض تحفيز التفكير الإ�ستراتيجي ب�ش�أن �إعادة �صياغة الم�شروع الوطني ،يطرح مركز
م�سارات مجموعة من الأ�سئلة ذات العالقة بمرتكزات الر�ؤية الجديدة لهذا الم�شروع� ،آم ً
ال ب�أن
ت�شكل الإجابة عنها� ،أو عن بع�ضها ،ب�شكل كتابي من قبل مجموعة من المفكرين والأكاديميين
وال�سيا�سيي��ن ،ومن خ�لال ور�ش لمجموع��ات ب�ؤرية متخ�ص�ص��ة ،ب�شكل ي�أخذ بعي��ن االعتبار
م�ست��وى تقدم الم�شروع ال�صهيون��ي ومتطلبات هزيمته� ،إحدى الو�سائ��ل ل�صياغة ورقة �أو �أكثر
تت�ضم��ن خال�صات هذا الجهد الجماعي والآراء المتنوعة التي يمكن �أن تطرح في �سياقه ،ب�ش�أن
مرتك��زات الم�شروع الوطني التي ينبغي ت�ضافر جهود الجهات ذات العالقة في �صياغتها خالل
المرحلة القادمة ،على �أن تناق�ش خالل يوم درا�سي خا�ص ،ومن ثم تقدم للم�ؤتمر ال�سنوي.
وتتوزع هذه الأ�سئلة على المحاور المقترحة التالية:

�أوالً .تعريف الم�شروع الوطني
•ه��ل يوجد م�ش��روع وطني بعد  65عام ًا عل��ى النكبة ،ونحو ن�صف ق��رن على ت�أ�سي�س
منظمة التحرير وانطالقة الثورة الفل�سطينية؟
•ما هو تعريف الم�شروع الوطني من وجهة نظرك؟
•ما هو تعريف فل�سطين والفل�سطيني في �ضوء ذلك؟
•هل نحن بحاجة �إلى م�شروع وطني جديد �أم �إعادة تعريف هذا الم�شروع؟

ثانياً .الميثاق والأهداف الإ�ستراتيجية
•هل هناك حاجة لميثاق وطني جديد� ،أم تعديل الميثاق القائم� ،أم و�ضع د�ستور� ،أم هناك
حاج��ة لالثني��ن مع ًا� ،أم بقاء الو�ض��ع على حاله دون تغيير ،ال�سيما ف��ي �ضوء رفع مكانة
فل�سطين في الأمم المتحدة �إلى دولة ب�صفة مراقب؟
•م��ا هي العالقة بي��ن الم�شروع الوطن��ي بما يعنيه من �إع��ادة تعريف الأه��داف الوطنية
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الإ�ستراتيجية ،والميثاق الجامع الذي يحدد ركائز الم�صلحة الوطنية العليا؟
•ه��ل بلورة الم�ش��روع الوطني والميث��اق ت�سبق �أم تلح��ق �إعادة بناء الم�ؤ�س�س��ة التمثيلية
الجامعة؟ �أي هل و�ضع ميثاق وطني جديد �أو معدل ي�سبق �إعادة بناء �أو تفعيل �أو �إ�صالح
منظمة التحرير؟
•م��ن يقوم به��ذه المهمة ،وكيف ،في ح��ال كانت الحاج��ة لبلورة الم�ش��روع الوطني
والميث��اق قبل بن��اء الم�ؤ�س�سة التمثيلية (مث� ً
لا هيئة ت�أ�سي�سية �أق��رب للمجل�س الد�ستوري
الت�أ�سي�س��ي في بع���ض الدول� ،إطار حواري بي��ن القوى ال�سيا�سي��ة ومنظمات المجتمع
المدنية وم�ستقلين وخبراء وقانونيين)...؟ وما هي متطلبات و�شروط �أي تعديل الحق؟
•م��ا هو اله��دف الإ�ستراتيجي الوطني الجام��ع (المركزي) للم�ش��روع الوطني :تحرير
فل�سطين و�إقامة الدولة الديمقراطية على �أنقا�ض �إ�سرائيل والم�شروع ال�صهيوني ،بحيث
يعي�ش فيها العرب واليهود المقيمون حالي ًا كمواطنين مت�ساوين دون االعتراف بحقوق
قومي��ة لليه��ود في فل�سطي��ن� ،أم �إقامة دول��ة �إ�سالمي��ة� ،أم دولة لكل مواطنيه��ا� ،أم دولة
واحدة لقوميتين� ،أم دولة ثنائية القومية يتم االعتراف فيها باليهود �أينما كانوا� ،أو اليهود
الإ�سرائيليين فقط ،ك�شعب له حق تقرير الم�صير؟
•كيف يمكن الربط بين الهدف الإ�ستراتيجي الوطني والأهداف الخا�صة ب�أولويات الكفاح
الناجم��ة ع��ن خ�صائ�ص وظروف ٍّ
كل م��ن التجمع��ات الفل�سطينية في الوط��ن وال�شتات
(الن�ض��ال �ضد االحت�لال واال�ستيطان في ال�ضفة ،ومن �أجل رف��ع الح�صار عن قطاع غزة
والت�صدي لالعتداءات الإ�سرائيلية ،الن�ضال �ضد �سيا�سات التمييز ومن �أجل حقوق الأقلية
الفل�سطيني��ة والم�ساواة في �أرا�ضي  ،48الن�ضال من �أج��ل الحقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية في عدد من التجمعات كالأردن ،ولبنان ،و�سوريا ،وغير ذلك).

ثالثاً .الم�شروع الوطني في ظل �سيناريوهات مختلفة
كي��ف يمكن تحقيق الم�شروع الوطني الذي تراه منا�سب ًا في ظل �سيناريوهات مختلفة لتطور
ال�صراع ،ومنها:
•ه��ل يمك��ن �إقامة دول��ة فل�سطيني��ة م�ستقلة على ح��دود العام � ،1967أم ه��ل بات هذا
ال�سيناريو وهم ًا ال بد من التخل�ص منه؟
•ه��ل من الممك��ن �إقامة دويلة على ج��زء من ال�ضف��ة الغربية (مع �أو ب��دون قطاع غزة)
�ضم��ن ح��دود م�ؤقتة ،ف��ي �سياق ت�سوي��ة انتقالية يراد له��ا �أن ت�صبح نهائي��ة ،مع ت�صفية
ق�ضي��ة الالجئين ،وربما االعت��راف ب�إ�سرائيل كدولة يهودية؟ وفي حال التمكن في �إطار
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المفاو�ض��ات الثنائية من فر�ض مثل هذا الحل االنتقالي ،ما هو م�صير الم�شروع الوطني
والحقوق التاريخية لل�شعب الفل�سطيني؟
•في حال و�صول المفاو�ضات النهائية �إلى طريق م�سدودة تف�ضي �إلى انهيارها ،كيف �ست�ؤثر
الخي��ارات ال�سيا�سية الفل�سطينية البديلة ،مثل االن�ضم��ام �إلى االتفاقات والوكاالت الدولية
على م�ستقبل الم�شروع الوطني؟ وفي المقابل ،كيف �سي�ؤثر �سيناريو الخطوات الإ�سرائيلية
�أحادية الجانب (�ضم �أرا�ض ،ان�سحابات جزئية  )...على م�ستقبل الم�شروع الوطني؟
•كيف �سي�ؤث��ر �سيناريو بقاء الو�ضع القائم على حاله ،ال�سيم��ا من حيث ا�ستمرار ال�سلطة
بذات ال�شكل والدور والوظائف ،مع تح�سين �شروط الحياة تحت االحتالل ،من حيث
الظروف االقت�صادية وحركة تنقل الأفراد والب�ضائع ،على هذا الم�شروع؟

رابعاً .البرنامج الوطني (�إ�ستراتيجية التحرر) والبرنامج ال�سيا�سي
•م��ا هي العالقة بي��ن الم�شروع الوطن��ي بما يعنيه من �إع��ادة تعريف الأه��داف الوطنية
الإ�ستراتيجي��ة ،والميثاق الجامع الذي يحدد ركائ��ز الم�صلحة الوطنية العليا ،والبرنامج
الوطن��ي الذي يمثل �إ�ستراتيجية التحرر الأكثر فعالية لتحقيق �أهداف الم�شروع الوطني،
والبرنامج ال�سيا�سي الذي يمثل خطة العمل ال�سيا�سي اليومي و�أ�شكال المقاومة الأجدى
والعالق��ات مع المحيط الخارجي والتحرك الدولي من �أج��ل ال ّت�أثير الفاعل في الو�ضع
ال�سيا�س��ي القائم ،وخل��ق الوقائع وفق �أف�ض��ل �أداء ممكن ح�س��ب المعطيات والعوامل
وموازين القوى القائمة؟
•هل بلورة البرنامج الوطني ت�سبق �أم تلحق �إعادة بناء الم�ؤ�س�سة التمثيلية الجامعة؟
•من يقوم بهذه المهمة؟ وكيف؟ في حال كانت الحاجة ل�صياغة البرنامج الوطني قبل بناء
الم�ؤ�س�سة التمثيلية (مث ً
ال كنتيجة لحوار بين القوى ال�سيا�سية ومنظمات المجتمع المدنية
وم�ستقلين وخبراء وقانونيين)...؟ وما هي متطلبات و�شروط �أي تعديل الحق؟
•ف��ي حال كانت بلورة كل ذلك من مهمات الم�ؤ�س�سة التمثيلية بعد �إعادة بنائها ،فكيف
�سيتم ذلك ،وهل ينبغي �أن يخ�ضع البرنامج الوطني للمتغيرات في موازين القوى الناجمة
عن �أحجام تمثيل مختلف القوى في المجل�س الوطني وباقي م�ؤ�س�سات المنظمة؟
•هل هناك حاجة لإقرار برنامج العمل ال�سيا�سي الذي يهدف �إلى تحقيق �أهداف البرنامج
الوطن��ي (�إ�ستراتيجية التح��رر الوطني) من قبل المجل�س الوطن��ي� ،أم من قبل المجل�س
المرك��زي� ،أم تت��رك ه��ذه المهمة للهيئ��ة القيادية الأول��ى (اللجنة التنفيذي��ة) في �ضوء
المتغيرات التي يمكن �أن تطر�أ على بيئة ال�صراع المحلية والإقليمية والدولية؟
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خام�ساً .الحامل الوطني (المنظمة ،ال�سلطة ،مكونات الحركة الوطنية)
•ه��ل هناك حاجة �إلى كيان وطني تمثيلي موحد وجامع ،وما هو البديل للكيان الموحد
والقي��ادة الواح��دة والم�ش��روع الجامع في حالة ع��دم الحاجة لهذا الكي��ان؟ وما هي
الم�سوغات التي تدعم مثل هذا الر�أي؟
•في حالة الحاجة لكيان تمثيلي جامع ،هل يتطلب ذلك االكتفاء ب�إ�صالح منظمة التحرير
وتفعيلها� ،أم �إعادة بناء م�ؤ�س�ساتها� ،أم ت�شكيل كيان جديد؟
•م��ا هي الأ�سالي��ب المثلى ل�ضم��ان ال�صفة التمثيلي��ة للكيان الموحد ف��ي ظل خ�صائ�ص
وظروف مختلف التجمعات الفل�سطينية؟ وهل تُعتبر االنتخابات -حيث �أمكن ذلك-
الو�سيل��ة لتحقيق ذلك� ،أم �أن اختزال الديمقراطي��ة باالنتخابات ،في ظل مرحلة التحرر
الوطني وظروف الواقع الفل�سطيني ،لي�ست الو�سيلة المثلى لإعادة بناء التمثيل الوطني؟
•م��ا هي �أ�شكال العالقة المثلى بي��ن الكيان التمثيلي والتجمع��ات الفل�سطينية في الوطن
وال�شتات ،بمن في ذلك فل�سطينيو �أرا�ضي  ،48من حيث �شكل التمثيل عبر االنتخابات
�أو بدونها ،والم�ؤ�س�سات المعني��ة بمتابعة �ش�ؤون التجمعات (مث ً
ال ا�ستبدال �صيغة دوائر
المنظم��ة القائمة عل��ى القطاع ب�أخرى على �أ�سا�س جغراف��ي� ،أو الدمج بين ال�صيغتين)،
وكذلك عالقة برامج و�أولويات الكفاح التي تعك�س الأهداف والم�صالح الخا�صة بكل
تجمع بالن�ضال الجماعي لتحقيق �أهداف الم�شروع الوطني؟
•ما هو موقع وم�ستقبل ال�سلطة الفل�سطينية في �ضوء عملية �إعادة تعريف الم�شروع الوطني؟
هل هناك حاجة لبقائها كما هي� ،أم حلها نهائي ًا� ،أم هناك �ضرورة لإعادة النظر في �شكلها
ودوره��ا ووظائفها ،ف��ي �ضوء الواقع القائ��م حالي ًا من حيث وج��ود المنظمة و«الدولة
المراقب��ة» وال�سلطة؟ وكيف يمكن تعزيز دور منظم��ة التحرير لال�ضطالع بم�س�ؤولياتها
الوطنية كونها �صاحبة الوالية في �صياغة الم�شروع الوطني الفل�سطيني ومتابعته؟
•ه��ل يمكن للبن��ى التنظيمية والبرنامجي��ة الحزبية/الف�صائلي��ة القائمة �أن تق��وم بمهمة الحامل
الوطن��ي لعملية �إعادة تعريف الم�شروع الوطني و�إعادة بن��اء الكيان التمثيلي ،دون تجديد في
بنيتها؟ ما هي متطلبات تجديد مكونات الحركة الوطنية ،والأ�س�س المطلوبة لل�شراكة ال�سيا�سية
بين التيارات الوطنية والديمقراطية والعلمانية والإ�سالمية في �ضوء تجربة االنق�سام الداخلي.

�ساد�ساً� .أ�شكال و�أ�ساليب الن�ضال
•ما ه��ي �أ�شكال الن�ضال الأكثر جدوى لتحقيق �أه��داف الم�شروع الوطني وفق التعريف
الذي تتبناه :الكفاح الم�سلح ،المقاومة ال�شعبية ،المقاومة ال�سلمية (الالعنفية) ،المقاطعة
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ال�سيا�سية واالقت�صادية والأكاديمية والثقافية لدولة االحتالل ،مقاومة التطبيع ،المزج بين
المقاومة الم�سلحة وال�شعبية وفق ظروف ٍّ
كل من التجمعات الفل�سطينية؟
•كي��ف يمكن الرب��ط بين �أ�ش��كال و�أ�سالي��ب الكفاح لتحقي��ق �أه��داف و�أولويات كل
م��ن التجمع��ات الفل�سطينية (ال�ضف��ة ،القطاع� ،أرا�ض��ي  ،48الأردن ،لبن��ان� ،سوريا،
�أوروب��ا ،)...والن�ض��ال الجماعي لتحقيق �أه��داف الم�شروع الوطن��ي؟ وكيف يمكن
للكي��ان التمثيل��ي الموح��د �أن يدعم في المقاب��ل �أ�شكال الن�ضال ف��ي كل تجمع �ضمن
�إ�ستراتيجية تحرر وطني واحدة؟

�سابعاً .المتغيرات العربية والإقليمية والدولية
•كي��ف يمكن �إعادة النظر في العالق��ات الفل�سطينية مع المحيط العربي والإقليمي والدولي
في �ضوء المتغيرات الجارية وتداعياتها على الق�ضية الفل�سطينية� ،سواء من حيث التطورات
العا�صف��ة في عدد من البل��دان العربية� ،أو ا�صطفافات المحاور عل��ى الم�ستوى الإقليمي،
�أو تداعي��ات التوجه الدول��ي الأميركي الرو�س��ي الأوروبي للتوافق عل��ى ت�سويات لبع�ض
الملفات الإقليمية ،مثل �سوريا و�إيران ،ومدى �إمكانية �أن تمتد لت�شمل ال�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي؟ وكيف يمكن تفعيل البعد ال�شعبي وغير الر�سمي ،عربي ًا وعالمي ًا ،في الت�ضامن
مع ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني ،و�إعادة بناء العالقات مع الأحزاب والمنظمات والم�ؤ�س�سات
الداعمة للق�ضية الفل�سطينية والمناه�ضة لالحتالل والعن�صرية على الم�ستوى العالمي؟
•م��ا هو موقع الأمم المتح��دة والقرارات ال�ص��ادرة عن هيئاتها ،والقان��ون الدولي ،في
الكفاح الفل�سطيني لتحقيق الم�شروع الوطني؟
•في حالة تبني م�شروع وطني غير قائم على فكرة «الدولة»� ،أو ما ي�سمى «حل الدولتين»،
كي��ف يمكن التعامل مع ق��رارات الأمم المتحدة القائمة على «مبد أ� التق�سيم» من جهة،
والقان��ون الدولي الذي يكفل التم�سك بالحقوق التاريخية لل�شعب الفل�سطيني مثل حق
تقرير الم�صير ،وحق العودة ،من جهة �أخرى؟
•كيف يمكن اال�ستفادة من االن�ضمام �إلى كل االتفاقات والوكاالت الدولية التابعة للأمم
المتح��دة �أو بع�ضها لخدم��ة وقف تقدم الم�شروع ال�صهيون��ي الكولونيالي اال�ستيطاني
على �أج��زاء وا�سعة من الأر�ض الفل�سطيني��ة ،و�إعادة �إحياء الق�ضي��ة الفل�سطينية وتحقيق
الم�ش��روع الوطن��ي؟ �أم �أن هناك م�سار �آخ��ر ينبغي اتباعه ،مثل اعتم��اد نموذج جنوب
�أفريقي��ا ف��ي الن�ضال �ضد نظام الف�ص��ل العن�صري ،من خالل طل��ب ت�شكيل لجنة دولية
لمناه�ضة النظام ال�صهيوني اال�ستيطاني العن�صري في فل�سطين؟
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�أ .د� .إبراهيم �أبرا�ش
�أوالً .تعريف الم�شروع الوطني
•ه��ل يوجد م�ش��روع وطني بعد  65عام ًا عل��ى النكبة ،ونحو ن�صف ق��رن على ت�أ�سي�س
منظمة التحرير وانطالقة الثورة الفل�سطينية؟
 -كان يوج��د م�ش��روع وطني محل توافق غالبي��ة القوى ال�سيا�سية ،وهو م��ا كانت تمثلهمنظمة التحرير ،ولكن مع ظهور «حما�س» و«الجهاد» من خارج منظمة التحرير ،ومع
مراهن��ة منظمة التحرير على الت�سوي��ة ال�سيا�سية وتراجعها عن كثير من منطلقاتها الأولى
المن�صو���ص عليها في الميثاق الوطن��ي ،ومع حالة االنق�سام ،ف�لا يوجد اليوم م�شروع
وطني وا�ضح المعالم ما دام ال يوجد اتفاق على الأهداف الوطنية و�إ�ستراتيجية تحقيقها.
•ما هو تعريف الم�شروع الوطني من وجهة نظرك؟
 -بالن�سب��ة ل�شعب خا�ضع لالحتالل ،ف���إن الم�شروع الوطني هو م�ش��روع تحرر وطني،وه��و الر�ؤية الوطنية لكيفية التخل���ص من االحتالل ،وت�شمل الر�ؤية االتفاق على مفهوم
الحق��وق الوطنية ،وهل ه��ي الحقوق التاريخي��ة� ،أم الحقوق الم�ستم��دة من ال�شرعية
الدولي��ة وقراراتها� ،أم الحقوق التي يمكن التو�ص��ل �إليها من خالل المفاو�ضات؟ �أي�ض ًا
االتف��اق على �إ�ستراتيجية تحقيقها بالعمل الم�سل��ح �أم بالمفاو�ضات �أم بالجمع بينهما؟
ووجود قيادة وطنية تمثل كل ال�شعب.
•ما هو تعريف فل�سطين والفل�سطيني في �ضوء ذلك؟
 -الفل�سطيني��ون هم من عرفهم الميث��اق الوطني الفل�سطيني ،وعدده��م اليوم حوالي 12ملي��ون ن�سمة� .أما فل�سطين ،فه��ي فل�سطين التاريخية بحدوده��ا االنتدابية� ،إال �أن هذه
الأخي��رة ال يمكن اعتمادها �أ�سا�س ًا للتحرك ال�سيا�سي اليوم ،وتبقى حالة وجدانية �أو حق ًا
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تاريخي ًا يمك��ن التم�سك به عاطفي ًا ووجداني ًا ،وفي ثقافتن��ا وذاكرتنا .وبالتالي ،يمكن
اعتب��ار ال�ضفة وغزة ه��ي الأرا�ضي الفل�سطينية الت��ي يمكن �إقامة دول��ة فل�سطينية عليها
ح�س��ب قرارات ال�شرعية الدولية و�أهداف الت�سوية .وفي حالة ف�شل حل الدولتين ،ف�إن
هذا ال ينهي وج��ود فل�سطين والفل�سطينيين ،ويمكن للفل�سطينيين �إعادة تحديد الهدف
�ضمن فل�سطين التاريخية ،ومقاومة �أي محاولة لتمرير مخطط الوطن البديل؛ �سواء �أكان
في الأردن �أم في غزة المو�سعة نحو �سيناء.
•هل نحن بحاجة �إلى م�شروع وطني جديد �أم �إعادة تعريف هذا الم�شروع؟

 �-إع��ادة تعري��ف الم�شروع الوطني يعني وجود الجدي��د ،لأن الم�شروع الوطني كما هومت�ضمن في ميثاق منظمة التحرير لم يعد ممكن التطبيق.

ثانياً .الميثاق والأهداف الإ�ستراتيجية
•هل هناك حاجة لميثاق وطني جديد� ،أم تعديل الميثاق القائم� ،أم و�ضع د�ستور� ،أم هناك
حاج��ة لالثني��ن مع ًا� ،أم بقاء الو�ض��ع على حاله دون تغيير ،ال�سيما ف��ي �ضوء رفع مكانة
فل�سطين في الأمم المتحدة �إلى دولة ب�صفة مراقب؟

 -ت��م تجاوز كثير م��ن بنود الميثاق الوطني من خالل ق��رارات المجل�س الوطني المتعاقبة،وبالتالي نحتاج لميثاق جديد ت�ضعه كل القوى ال�سيا�سية المتواجدة في ال�ساحة الفل�سطينية،
ولك��ن يجب التفريق بين ميثاق لدولة ،وفي ه��ذه الحالة نحتاج لد�ستور ،وميثاق لحركة
تحرر في حالة االتفاق على �أن المفاو�ضات ف�شلت ،وحل الدولتين ف�شل.
•ه��ل بلورة الم�ش��روع الوطني والميث��اق ت�سبق �أم تلح��ق �إعادة بناء الم�ؤ�س�س��ة التمثيلية
الجامعة؟ �أي هل و�ضع ميثاق وطني جديد �أو معدل ي�سبق �إعادة بناء �أو تفعيل �أو �إ�صالح
منظمة التحرير؟

 -منظم��ة التحرير الجديدة هي الت��ي �ست�ضع الميثاق الجديد ب�صيغت��ه النهائية والمف�صلة،ولكن ي�سبق ذلك توافق وطني على المبادئ الرئي�سة لهذا الميثاق ،ونعتقد �أن «حما�س»
و«الجه��اد» ل��ن يقبال �أن يكونا جزءاً م��ن المنظمة الجدي��دة دون التوافق الم�سبق على
المبادئ الأ�سا�سية ،ووثيقة الوفاق الوطني ت�شكل ركيزة للمبادئ الأ�سا�سية.
•من يقوم بهذه المهمة؟ وكيف؟ في حال كانت الحاجة لبلورة الم�شروع الوطني والميثاق
قبل بن��اء الم�ؤ�س�سة التمثيلية (مث ً
ال هيئة ت�أ�سي�سية �أقرب للمجل�س الد�ستوري الت�أ�سي�سي في
بع���ض الدول� ،إطار حواري بين القوى ال�سيا�سية ومنظمات المجتمع المدنية وم�ستقلين
وخبراء وقانونيين)...؟ وما هي متطلبات و�شروط �أي تعديل الحق؟
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 -الآلي��ة التي نراه��ا للقيام بمهمة �إعادة البناء هي تو�سيع الإط��ار القيادي الم�ؤقت لمنظمةالتحري��ر ال��ذي تم االتفاق عليه ف��ي القاهرة والدوح��ة ،من خالل �إ�ش��راك ممثلين عن
م�ؤ�س�س��ات المجتمع المدني واالتحادات ال�شعبي��ة و�شخ�صيات وطنية �أكاديمية ومهنية
م��ن الداخل والخ��ارج ،لي�صل الع��دد حوالي المائة ،ويق��وم الإطار القي��ادي لمنظمة
التحرير بالتوافق على الأع�ضاء الجدد ،على �أن ال تزيد ن�سبة ممثلي الأحزاب والف�صائل
على ن�صف �أع�ضاء الإطار القيادي الجديد.
ي�صب��ح الإطار الجديد بمثابة (مجل�س ت�أ�سي�سي) يتكل��ف بعملية �إعادة بناء المنظمة كما
ن�صت على ذلك وثائق الوفاق الوطني وورقة الم�صالحة الم�صرية ،وي�شمل ذلك �صياغة
ميث��اق المنظمة ،ويمك��ن اال�ستئنا�س بوثيقة الوفاق الوطني في ه��ذا ال�ش�أن ،كما يمكن
له��ذا (المجل�س الت�أ�سي�سي) اال�ستعانة بخبراء من جامعة الدول العربية ،ومنظمة الم�ؤتمر
الإ�سالم��يُ ،لي�ضفي على الميث��اق بعداً قومي ًا و�إ�سالمي ًا .ويمكن له��ذا المجل�س� ،أي�ض ًا،
�أن يقت��رح م�سم��ى بدي ً
ال لمنظم��ة التحرير �إن لزم الأم��ر ،وتتم مرا�سل��ة الأمم المتحدة
والمنظم��ات الإقليمية والعربية العتماد الم�سمى الجدي��د ،وهناك �ضرورة �أي�ض ًا لإعادة
�صياغة وتحديد عالقة منظمة التحرير بال�سلطة الوطنية وبالدولة التي اعتمدت كمراقب
في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
•م��ا هو اله��دف الإ�ستراتيجي الوطني الجام��ع (المركزي) للم�ش��روع الوطني :تحرير
فل�سطين و�إقامة الدولة الديمقراطية على �أنقا�ض �إ�سرائيل والم�شروع ال�صهيوني ،بحيث
يعي�ش فيها العرب واليهود المقيمون حالي ًا كمواطنين مت�ساوين دون االعتراف بحقوق
قومي��ة لليه��ود في فل�سطي��ن� ،أم �إقامة دول��ة �إ�سالمي��ة� ،أم دولة لكل مواطنيه��ا� ،أم دولة
واحدة لقوميتين� ،أم دولة ثنائية القومية يتم االعتراف فيها باليهود �أينما كانوا� ،أو اليهود
الإ�سرائيليين فقط ،ك�شعب له حق تقرير الم�صير؟
 -الممكن الآن هو دولة فل�سطينية في �إطار قرارات ال�شرعية الدولية ،وقد يقول البع�ض �إنح��ل الدولتين و�صل لطريق م�سدود ،وقد يكون هذا كالم ًا �صحيح ًا ،ولكن لأن البدائل
الأخ��رى �أكث��ر �صعوبة من حل الدولتين ،وال توجد �أي مرجعي��ة دولية لها ،ومن يف�شل
ف��ي �إنجاز دولة ف��ي ال�ضفة وغزة وغير م�ستعد لخو�ض مقاومة م��ن �أجلها ،لي�س م�ؤه ً
ال
لخو�ض معارك من �أجل دولة على كامل فل�سطين ،ومن يف�شل في �إقامة دولة �إ�سالمية في
قطاع غزة غير م�ؤهل لإقامة دولة �إ�سالمية في كل فل�سطين.
•كي��ف يمكن الربط بي��ن الهدف الإ�ستراتيج��ي الوطني والأهداف الخا�ص��ة ب�أولويات
الكف��اح الناجم��ة عن خ�صائ�ص وظ��روف كل م��ن التجمعات الفل�سطيني��ة في الوطن
وال�شت��ات (الن�ضال �ضد االحتالل واال�ستيطان في ال�ضف��ة ،ومن �أجل رفع الح�صار عن
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قط��اع غزة والت�صدي لالعتداءات الإ�سرائيلي��ة ،الن�ضال �ضد �سيا�سات التمييز ومن �أجل
حقوق الأقلية الفل�سطينية والم�ساواة في �أرا�ضي  ،48الن�ضال من �أجل الحقوق ال�سيا�سية
واالقت�صادي��ة واالجتماعية في عدد م��ن التجمعات كالأردن ،ولبن��ان ،و�سوريا ،وغير
ذلك)؟
 -ه��ذه لي�ست حالة جديدة ،فقد ت��م و�ضع الميثاق الوطني وانطلق��ت الثورة الفل�سطينيةف��ي ظل ه��ذه الخ�صو�صيات .القي��ادة الوطنية الموح��دة التي تمثل ال��كل الفل�سطيني
�ستتف��ق على �أولويات كل تجم��ع فل�سطيني ،ففل�سطينيو  48لن يطل��ب منهم ما ُيطلب
من فل�سطينيي ال�ضفة وغزة� ،إال في حالة قرر الفل�سطينيون اعتماد خيار الدولة الواحدة،
حينئ��ذ يكون فل�سطينيو  48ر�أ�س الحربة ،وبالن�سبة لالنق�سام وح�صار غزة ،فيفتر�ض �أن
الم�صالح��ة التي بمقت�ضاه��ا �ستتم �إعادة بناء المنظمة والم�ش��روع الوطني� ،ستنهي حالة
االنق�سام ،وبالتالي حالة الح�صار.

ثالثاً .الم�شروع الوطني في ظل �سيناريوهات مختلفة
كي��ف يمكن تحقيق الم�شروع الوطني الذي تراه منا�سب ًا في ظل �سيناريوهات مختلفة لتطور
ال�صراع ،ومنها:
•ه��ل يمك��ن �إقامة دول��ة فل�سطيني��ة م�ستقلة على ح��دود العام � ،1967أم ه��ل بات هذا
ال�سيناريو وهم ًا ال بد من التخل�ص منه؟
•ه��ل من الممك��ن �إقامة دويلة على ج��زء من ال�ضف��ة الغربية (مع �أو ب��دون قطاع غزة)
�ضم��ن حدود م�ؤقتة ،في �سياق ت�سوية انتقالية يراد لها �أن ت�صبح نهائية ،مع ت�صفية ق�ضية
الالجئي��ن ،وربم��ا االعتراف ب�إ�سرائي��ل كدولة يهودي��ة؟ وفي حال التمك��ن ،في �إطار
المفاو�ضات الثنائية ،من فر�ض مثل هذا الحل االنتقالي ،ما هو م�صير الم�شروع الوطني
والحقوق التاريخية لل�شعب الفل�سطيني؟
•في حال و�صول المفاو�ضات النهائية �إلى طريق م�سدودة تف�ضي �إلى انهيارها ،كيف �ست�ؤثر
الخي��ارات ال�سيا�سية الفل�سطينية البديلة ،مثل االن�ضم��ام �إلى االتفاقات والوكاالت الدولية
على م�ستقبل الم�شروع الوطني؟ وفي المقابل ،كيف �سي�ؤثر �سيناريو الخطوات الإ�سرائيلية
أرا�ض ،ان�سحابات جزئية )..على م�ستقبل الم�شروع الوطني؟
�أحادية الجانب (�ضم � ٍ
•كيف �سي�ؤث��ر �سيناريو بقاء الو�ضع القائم على حاله ،ال�سيم��ا من حيث ا�ستمرار ال�سلطة
بذات ال�شكل والدور والوظائف ،مع تح�سين �شروط الحياة تحت االحتالل ،من حيث
الظروف االقت�صادية وحركة تنقل الأفراد والب�ضائع ،على هذا الم�شروع؟
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الم�شار �إليها �أع�لاه تبدو ممكنة الحدوث ،وتجعلنا في حالة
 -كل االحتم��االت والمخاطر ُ�ضع��ف تجاهها ،لأننا منق�سمون ،ولأنه ال يوجد م�ش��روع وطني فل�سطيني جامع ،ولكن
بعد ت�أ�سي�س� ،أو �إع��ادة بناء الم�شروع الوطني الذي يجمع الكل الفل�سطيني� ،ست�صبح لدينا
ق��درة �أكبر على �إف�شال كل هذه الم�شاريع ،ويمكن بوحدتنا جعل حل الدولتين �أكثر قابلية
للتحق��ق ،كما يمكننا �إف�شال محاوالت تكري�س االنق�س��ام و�إف�شال دولة غزة ،كما �أن كل
تق��دم نحو بن��اء الم�شروع الوطني �سيدفع باتجاه �إعادة النظر ف��ي وجود ال�سلطة� ،أو �إعادة
النظر في وظائفها ،لأن الو�ضع المزري لل�سلطة �سببه �ضعف الحالة الفل�سطينية ب�شكل عام.

رابعاً البرنامج الوطني (�إ�ستراتيجية التحرر) والبرنامج ال�سيا�سي
•م��ا هي العالقة بي��ن الم�شروع الوطن��ي بما يعنيه من �إع��ادة تعريف الأه��داف الوطنية
الإ�ستراتيجي��ة ،والميثاق الجامع الذي يحدد ركائ��ز الم�صلحة الوطنية العليا ،والبرنامج
الوطن��ي الذي يمثل �إ�ستراتيجية التحرر الأكثر فعالية لتحقيق �أهداف الم�شروع الوطني،
والبرنام��ج ال�سيا�س��ي ال��ذي يمثل خطة العم��ل ال�سيا�س��ي اليومي ،و�أ�ش��كال المقاومة
الأج��دى ،والعالقات مع المحيط الخارجي ،والتح��رك الدولي من �أجل ال ّت�أثير الفاعل
ف��ي الو�ضع ال�سيا�سي القائم ،وخل��ق الوقائع وفق �أف�ض��ل �أداء ممكن ح�سب المعطيات
والعوامل وموازين القوى القائمة؟

 �-أعتق��د �أن ال داع ل��كل ه��ذه الت�سميات �أو ا�صطن��اع تعار�ض بينها .فهن��اك الم�شروعالوطن��ي كما عرفن��اه ،ويت�ضمن ميثاق منظم��ة التحرير الذي ب��دوره �سيحدد الأهداف
والإ�ستراتيجي��ات� .أم��ا البرنامج ال�سيا�سي ف�سيك��ون برنامج الحكوم��ة؛ �سواء �أكانت
حكومة �سلطة حكم ذاتي �أم حكومة الدولة �إن تم اتخاذ قرار وطني بفر�ض الدولة على
�أر���ض الواقع .ويجب التذكير �أنه لي�س �ضروري�� ًا تحديد الو�سائل الن�ضالية علن ًا وتحديد
طرقه��ا ،فالخطاب المعل��ن �أو البرنامج ال�سيا�سي قد يقول �شيئ ًا ،ولكن قد تتوافق القوى
ال�سيا�سية على �أ�ساليب ن�ضالية غير من�صو�ص عليها في البرنامج ال�سيا�سي.
•في حال كانت بلورة (البرنامج الوطني) من مهمات الم�ؤ�س�سة التمثيلية بعد �إعادة بنائها،
فكيف �سيتم ذلك ،وه��ل ينبغي �أن يخ�ضع البرنامج الوطني للمتغيرات في موازين القوى
الناجمة عن �أحجام تمثيل مختلف القوى في المجل�س الوطني وباقي م�ؤ�س�سات المنظمة؟

 -بالت�أكي��د ،فالتمثيل الن�سبي �سيكون الأ�سا�س لم�شارك��ة كل القوى ال�سيا�سية ،و�إن كانتمكان��ة وقوة «حما�س» تراجعت كثيراً بعد ما جرى ف��ي م�صر� ،إال �أن و�ضع حركة فتح
والمنظم��ة لي�س �أف�ضل حا ًال ،ونعتق��د �أن دوراً مهم ًا يجب �أن يكون ل�شخ�صيات وقوى
من خارج الأحزاب التقليدية التي فقدت كثيراً من ح�ضورها وم�صداقيتها.
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خام�ساً .الحامل الوطني (المنظمة ،ال�سلطة ،مكونات الحركة الوطنية)
•ه��ل هناك حاجة �إلى كيان وطني تمثيلي موحد وجامع؟ وما هو البديل للكيان الموحد
والقي��ادة الواح��دة والم�ش��روع الجامع في حالة ع��دم الحاجة لهذا الكي��ان؟ وما هي
الم�سوغات التي تدعم مثل هذا الر�أي؟

 -بالت�أكي��د يجب وجود كيان وطني تمثيلي كما كان الحال مع منظمة التحرير قبل ظهورجماع��ات الإ�سالم ال�سيا�س��ي الفل�سطينية ،وحتى ل��و كان هذا الكي��ان معنوي ًا ،فيجب
تواج��ده ليمث��ل كل ال�شعب الفل�سطيني في كل مكان ،وفي حال��ة غياب هذا الكيان �أو
ال�صف��ة التمثيلية ،ف�سيفقد الفل�سطينيون �صفتهم التمثيلية في الأمم المتحدة ،وغيرها من
المنظم��ات الدولية والإقليمية ،كم��ا �أن غياب هذا الإطار الجام��ع �سي�شجع جماعات
فل�سطيني��ة على خلق �أط��ر تمثيلية بديلة وكيان��ات �سيا�سية خا�صة به��ا ،مث ً
ال «حما�س»
وغزة� ،أو كانتونات م�ستقلة في ال�ضفة.
•في حالة الحاجة لكيان تمثيلي جامع ،هل يتطلب ذلك االكتفاء ب�إ�صالح وتفعيل منظمة
التحرير� ،أم �إعادة بناء م�ؤ�س�ساتها� ،أم ت�شكيل كيان جديد؟

 -نب��د أ� ب�إع��ادة بن��اء منظمة التحري��ر ،و�أثناء ذلك يمك��ن مناق�شة �إمكاني��ة طرح م�سمىجدي��د ،ولكن كل ذل��ك بالتوافق ،مث ً
ال �إذا ما قامت دول��ة فل�سطينية في ال�ضفة وغزة،
وت��م التو�صل لحل لم�شكلة الالجئين ،فقد يتطلب ذلك �إعادة النظر في وجود منظمة
التحرير �أو في م�سماها.
•م��ا هي الأ�سالي��ب المثلى ل�ضم��ان ال�صفة التمثيلي��ة للكيان الموحد ف��ي ظل خ�صائ�ص
وظروف مختلف التجمعات الفل�سطينية؟ وهل تُعتبر االنتخابات -حيث �أمكن ذلك-
الو�سيل��ة لتحقيق ذلك� ،أم �أن اختزال الديمقراطي��ة باالنتخابات ،في ظل مرحلة التحرر
الوطني وظروف الواقع الفل�سطيني ،لي�ست الو�سيلة المثلى لإعادة بناء التمثيل الوطني؟

 -ط��وال �ستة عقود من عم��ر منظمة التحرير ،ل��م تكن االنتخاب��ات الأ�سا�س في ت�شكيلوا�ستم��رار المنظمة ،كما �أن الواق��ع الفل�سطيني والعربي ،وف�شل تج��ارب انتخابية في
حل م�ش��اكل ال�شعوب مث ً
ال في م�صر وليبيا وتون�س ،كل ذلك يدفع للبحث عن �أ�ساليب
�أخرى؛ مث ً
ال التوافق والترا�ضي.
•م��ا هي �أ�شكال العالقة المثلى بي��ن الكيان التمثيلي والتجمع��ات الفل�سطينية في الوطن
وال�شتات ،بمن في ذلك فل�سطينيو �أرا�ضي  ،48من حيث �شكل التمثيل عبر االنتخابات
�أو بدونها ،والم�ؤ�س�سات المعني��ة بمتابعة �ش�ؤون التجمعات (مث ً
ال ا�ستبدال �صيغة دوائر
المنظم��ة القائمة عل��ى القطاع ب�أخرى على �أ�سا�س جغراف��ي� ،أو الدمج بين ال�صيغتين)،
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وكذلك عالقة برامج و�أولويات الكفاح التي تعك�س الأهداف والم�صالح الخا�صة بكل
تجمع بالن�ضال الجماعي لتحقيق �أهداف الم�شروع الوطني؟
 -تمت الإجابة عنه.•م��ا هو موق��ع وم�ستقبل ال�سلط��ة الفل�سطينية في �ض��وء عملية �إعادة تعري��ف الم�شروع
الوطني؟ هل هناك حاجة لبقائها كما هي� ،أم حلها نهائي ًا� ،أم هناك �ضرورة لإعادة النظر
في �شكله��ا ودورها ووظائفها ،في �ضوء الواقع القائم حالي�� ًا من حيث وجود المنظمة
و«الدول��ة المراقب��ة» وال�سلطة؟ وكيف يمك��ن تعزيز دور منظم��ة التحرير لال�ضطالع
بم�س�ؤولياته��ا الوطني��ة كونها �صاحب��ة الوالية في �صياغ��ة ومتابعة الم�ش��روع الوطني
الفل�سطيني.
 �-ستبق��ى ال�سلطة �أداة من �أدوات تنفيذ الم�شروع الوطني ،ولكن بعد �إعادة بناء الم�شروعالوطن��ي ال��ذي �سيمثل ال��كل الفل�سطين��ي� ،ستت��م �إعادة النظ��ر بوظائ��ف ال�سلطة ،بل
وبمرجعيتها كاتفاقية �أو�سلو والمفاو�ضات ،كما �ستتم �إعادة النظر �أي�ض ًا بحكومة و�سلطة
غ��زة .كما �أن وجود ال�سلطة مرتبط بمدى التقدم في ملف المفاو�ضات والدولة ،وكل
تقدم نحو الدولة يعني انتقال ال�سلطة من �سلطة حكم ذاتي مرجعيتها اتفاقية �أو�سلو� ،إلى
�سلطة دولة وطنية مرجعيتها قرارات ال�شرعية الدولية والتوافق الوطني.
�أما في حالة �إعادة بناء الم�شروع الوطني من خالل منظمة التحرير دون �أن يحدث تقدم
على م�س��ار الدولة ،ف�إن المنظمة الجديدة �سيكون لها كام��ل ال�صالحية في �إعادة النظر
بوظائف ال�سلطة الوطنية ،لأن ال�سلطة ت�أ�س�ست بقرار من المنظمة.
•هل يمكن للبنى التنظيمية والبرنامجية الحزبية/الف�صائلية القائمة �أن تقوم بمهمة الحامل
الوطني لعملية �إعادة تعريف الم�شروع الوطني و�إعادة بناء الكيان التمثيلي ،دون تجديد
ف��ي بنيتها؟ ما ه��ي متطلبات تجدي��د مكونات الحرك��ة الوطنية ،والأ�س���س المطلوبة
لل�شراكة ال�سيا�سي��ة بين التيارات الوطنية والديمقراطي��ة والعلمانية والإ�سالمية في �ضوء
تجربة االنق�سام الداخلي.
 �-أي م�صالحة� ،أو �إعادة بناء الم�شروع الوطني والمنظمة باالقت�صار على القوى ال�سيا�سيةالقائمة لن ينتج عنها �إال م�شروع وطني م�أزوم� ،أو م�صالحة �إدارة االنق�سام ،فالم�أزومون
والفا�شل��ون ال يمكنه��م ا�ستنها�ض حالة وطني��ة ،وقد الحظنا كيف �أن ق��وى الي�سار لم
ت�ستطع ال توحيد نف�سها في �إطار �أو جبهة واحدة ،ولم ت�ستطع ا�ستنها�ض نف�سها داخلي ًا،
وحرك��ة فتح تتعثر ف��ي عملية اال�ستنها�ض ،ب��ل وتزداد تفككا ،فكي��ف لمن يف�شل في
ا�ستنها���ض نف�س��ه �أن ي�ستنه�ض حالة وطني��ة؟ وعليه ،يجب الدف��ع ب�شخ�صيات وقوى
جديدة في عملية �إعادة بناء الم�شروع الوطني.
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�ساد�ساً� .أ�شكال و�أ�ساليب الن�ضال
•م��ا هي �أ�شكال الن�ضال الأكثر جدوى لتحقي��ق �أهداف الم�شروع الوطني وفق التعريف
الذي تتبناه :الكفاح الم�سلح ،المقاومة ال�شعبية ،المقاومة ال�سلمية (الالعنفية) ،المقاطعة
ال�سيا�سية واالقت�صادي��ة والأكاديمية والثقافية لدولة االحت�لال ،مقاومة التطبيع ،المزج
بين المقاومة الم�سلحة وال�شعبية وفق ظروف كل تجمع من التجمعات الفل�سطينية؟
 -كل الأ�ساليب التي تقرها ال�شرعية الدولية وا�ستعملتها حركات التحرر ،ولكن الم�شكلةف��ي الحالة الفل�سطينية غياب �إ�ستراتيجية وطني��ة لممار�سة هذه الو�سائل ،وو�ضع بع�ضها
ف��ي حال��ة تعار�ض مع بع�ضها الآخ��ر .ويعود للقي��ادة الوطنية اختيار الو�سيل��ة الن�ضالية
الأف�ضل ح�سب الظ��روف والإمكانيات ،وح�سب خ�صو�صيات كل �ساحة من �ساحات
التواجد الفل�سطيني.
•كي��ف يمكن الرب��ط بين �أ�شكال و�أ�سالي��ب الكفاح لتحقيق �أه��داف و�أولويات كل من
التجمع��ات الفل�سطيني��ة (ال�ضف��ة ،قطاع غ��زة� ،أرا�ض��ي  ،48الأردن ،لبن��ان� ،سوريا،
�أوروب��ا ،)...والن�ض��ال الجماعي لتحقيق �أه��داف الم�شروع الوطن��ي؟ وكيف يمكن
للكي��ان التمثيل��ي الموح��د �أن يدعم في المقاب��ل �أ�شكال الن�ضال ف��ي كل تجمع �ضمن
�إ�ستراتيجية تحرر وطني واحدة؟
 -القي��ادة الوطنية الجامعة هي التي �ستحدد �شكل الن�ض��ال في كل �ساحة ،وذلك بالتوافقمع الدول العربية المعنية والقوى ال�سيا�سية المنا�ضلة في كل بلد ،مع تجنب التدخل في
ال�ش���ؤون الداخلية لهذه البلدان .ونعتقد �أن الكي��ان التمثيلي الموحد ،وبعد االعتراف
العربي والدولي به� ،سيكون قادراً على تفعيل الحالة ال�سيا�سية الفل�سطينية في الخارج.

�سابعاً .المتغيرات العربية والإقليمية والدولية
•كيف يمكن �إعادة النظر في العالقات الفل�سطينية مع المحيط العربي والإقليمي والدولي
ف��ي �ض��وء المتغيرات الجاري��ة وتداعياتها عل��ى الق�ضي��ة الفل�سطينية� ،س��واء من حيث
التطورات العا�صفة في عدد من البلدان العربية� ،أو ا�صطفافات المحاور على الم�ستوى
الإقليم��ي� ،أو تداعي��ات التوج��ه الدول��ي الأميركي الرو�س��ي الأوروب��ي للتوافق على
ت�سويات لبع�ض الملف��ات الإقليمية ،مثل �سوريا و�إيران ،ومدى �إمكانية �أن تمتد لت�شمل
ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي؟ وكيف يمكن تفعيل البعد ال�شعبي وغير الر�سمي ،عربي ًا
وعالمي ًا ،في الت�ضامن مع ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني ،و�إعادة بناء العالقات مع الأحزاب
والمنظمات والم�ؤ�س�سات الداعمة للق�ضية الفل�سطينية والمناه�ضة لالحتالل والعن�صرية
على الم�ستوى العالمي؟
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 -طبيعة الق�ضية الفل�سطيني��ة تجعلها في حالة ت�شابك مع محيطها العربي والإ�سالمي ومعالعال��م الخارجي ،وبالتالي ف�إن �أي حديث عن الم�ش��روع الوطني يجب �أن ال يتجاهل
ه��ذه الأبعاد .وتاريخي ًا ،كانت منظم��ة التحرير تعتمد مبد�أ ع��دم التدخل في ال�ش�ؤون
الداخلي��ة للدول العربية ،وهذا مبدا �صحيح ،ويجب التم�سك به اليوم في ظل االنق�سام
الحاد الذي ت�شهده غالبية الدول العربية ،ولكن ال يعني عدم التدخل االبتعاد عن العالم
العرب��ي والإ�سالمي من خ�لال المراهنة على وا�شنطن والغرب فق��ط كما جرى خالل
ال�سنوات الأخيرة� .إعادة تفعيل الأبعاد العربية والإ�سالمية والدولية ،تحتاج ،بدايةً� ،إلى
وحدة الموق��ف الفل�سطيني ،وو�ضع ر�ؤية فل�سطينية حول مفه��وم البعد القومي والبعد
الإ�سالم��ي للق�ضي��ة الفل�سطينية .ويحتاج الأم��ر �إلى �إعادة ن�س��ج العالقة مع الحركات
والقوى الوطنية والقومية والتقدمية التي خ�سرنا كثيراً منها.
المطل��وب �أي�ض ًا �إعادة عالق��ات ال�صداقة مع دول لها وزن مثل ال�صي��ن والهند و�إيران،
واالنفت��اح مجدداً على �أفريقيا و�أمريكا الالتينية ،وه��ذا مرتبط بالدبلوما�سية الفل�سطينية
وح�سن اختيار ال�سف��راء وطواقم ال�سفارات ،وت�أ�سي�س مراكز
الت��ي تحتاج لإعادة هيكلة ُ
ثقافية فل�سطينية في كل الدول التي تربطنا عالقات معها.
•م��ا هو موقع الأمم المتح��دة والقرارات ال�ص��ادرة عن هيئاتها ،والقان��ون الدولي ،في
الكفاح الفل�سطيني لتحقيق الم�شروع الوطني؟

 -ال يمك��ن تجاه��ل ال�شرعي��ة الدولية ب��كل مكوناتها ،وحتى ل��و تجاهلناه��ا ،فهي لنتتجاهلنا ،لأن الق�ضية الفل�سطينية وال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي يحظى باهتمام دولي.
�أي�ض�� ًا تعتبر الأم��م المتحدة منبراً عالمي ًا يمكن من خالله �إي�ص��ال �صوتنا �إلى كل العالم.
وق��د �أ�صدرت الأم��م المتحدة كثيراً من الق��رارات التي تدعم حقوقن��ا� ،أو التي يمكن
البن��اء عليها في دع��م حقوقنا الم�شروعة كقرار التق�سيم ،وق��رار عودة الالجئين ،وقرار
االعتراف بحق تقرير الم�صير لل�شعب الفل�سطيني ،بل �أ�صدرت الجمعية العامة قرارات
تمنحن��ا الحق باللج��وء للو�سائل كافة ال�ستعادة حقوقنا ،بم��ا فيها الكفاح الم�سلح ،وال
نن�س��ى قرار محكمة الهاي ح��ول الجدار ،والقرار الأخير باالعت��راف بفل�سطين دولة
مراقب  ...الخ.

ولك��ن للأ�سف هن��اك ارتجالية من ط��رف الفل�سطينيين في التعامل م��ع الأمم المتحدة
وقراراته��ا .وال يوجد ق��رار �إ�ستراتيجي باعتم��اد الأمم المتح��دة وقراراتها كمرجعية
لعملي��ة الت�سوية ،بل ما زالت القيادة تراهن على المفاو�ضات ،وعلى وا�شنطن كمرجعية
و�أ�سا�س لحل النزاع.
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•في حالة تبني م�شروع وطني غير قائم على فكرة «الدولة»� ،أو ما ي�سمى «حل الدولتين»،
كي��ف يمكن التعامل مع ق��رارات الأمم المتحدة القائمة على «مبد أ� التق�سيم» من جهة،
والقان��ون الدولي الذي يكفل التم�سك بالحقوق التاريخية لل�شعب الفل�سطيني مثل حق
تقرير الم�صير ،وحق العودة ،من جهة �أخرى؟
 -كل ق��رارات ال�شرعية الدولية التي تمنحنا حقوق ًا �سيا�سية تعترف في الوقت نف�سه بدولة�إ�سرائي��ل في حدود الهدنة ،وبالتال��ي �أي خيار �سنعتمده بدي ً
ال ع��ن الر�ؤية الحالية لحل
الدولتين ،يجب �أن ال يت�صادم مع ال�شرعية الدولية� ،أو يطالب علن ًا بالق�ضاء على �إ�سرائيل،
لأننا لن نجد من يقف بجانبنا حتى الدول العربية� .أما حق العودة ،ف�سيبقى قائم ًا في كل
الخيارات حتى مع خيار الدولة الواحدة.
•كيف يمكن اال�ستفادة من االن�ضمام �إلى كل االتفاقات والوكاالت الدولية التابعة للأمم
المتح��دة �أو بع�ضها لخدم��ة وقف تقدم الم�شروع ال�صهيون��ي الكولونيالي اال�ستيطاني
على �أج��زاء وا�سعة من الأر�ض الفل�سطيني��ة ،و�إعادة �إحياء الق�ضي��ة الفل�سطينية وتحقيق
الم�ش��روع الوطن��ي؟ �أم �أن هناك م�سار �آخ��ر ينبغي اتباعه ،مثل اعتم��اد نموذج جنوب
�أفريقي��ا ف��ي الن�ضال �ضد نظام الف�ص��ل العن�صري ،من خالل طل��ب ت�شكيل لجنة دولية
لمناه�ضة النظام ال�صهيوني اال�ستيطاني العن�صري في فل�سطين؟
 �-أو ًال ،يجب توفر قرار وطني حا�س��م ونهائي باعتماد ال�شرعية الدولية مرجعية للت�سوية.وخو���ض معركة ال�شرعي��ة الدولية بالتقدم بطل��ب الع�ضوية ف��ي كل المنظمات الدولية
الم�سم��وح لنا دخولها اعتماداً على قرار االعتراف بفل�سطين دولة مراقب ،وفي الوقت
نف�س��ه يمكن اجت��راح و�سائل ن�ضالية جديدة كالنموذج ال��ذي اعتمدته جنوب �أفريقيا،
م��ع الأخذ بعين االعتبار االخت�لاف بين الحالتين ،والتحرك عل��ى م�ستوى المنظمات
القانوني��ة الدولي��ة وم�ؤ�س�سات المجتمع المدن��ي الدولي .المهم �أن نك��ون م�ستعدين
لذل��ك ،فقد ح�صلنا من محكمة الهاي على ر�أي ا�ست�شاري مهم ب�ش�أن الجدار ،ولكننا
لم ن�ستفد منه ،وتم و�ضعه في الأدراج ،وك�سبنا ع�ضوية اليون�سكو ولم ن�ستطع اال�ستفادة
من ه��ذه الع�ضوية ،ونعتقد �أن بني��ة النظام ال�سيا�سي الحالي غي��ر م�ؤهلة لخو�ض معركة
ال�شرعية الدولية ،ما يتطلب �أن يكون الم�شروع الوطني الجديد م�ؤه ً
ال لذلك.
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إستراتيجيات المقاومة
د� .أني�س فوزي قا�سم
�إن �أي مقاوم��ة لالحت�لال الأجنبي تقوم عل��ى ركيزتين رئي�سيتين؛ قي��اده �سيا�سية وبرنامج
�سيا�س��ي .وتكت�سب القي��ادة م�شروعيتها من برنامجها ال�سيا�سي ،ذل��ك �أن القيادة ال ت�أتي
عبر �صناديق االنتخاب� ،إنما هي مجموعة من الأفراد تعلن عن نف�سها �أنها الممثل ال�شرعي
لل�شع��ب الذي انطلق��ت منه .وحتى تتمكن ه��ذه القيادة من تجميع ق��وى ال�شعب الذي
بد لها من و�ضع برنام��ج �سيا�سي يعبر عن �أو�س��ع رغبات ومطالب هذا
تدع��ي تمثيل��ه ،فال ّ
ّ
ال�شع��ب؛ �أي �أن العالقة التي تقوم بي��ن القيادة والبرنامج ال�سيا�سي هي عالقة جدلية .نقدم
القي��ادة الجزائرية مثا ً
ال جي��داً كو�سيلة �أي�ضاً ،ذلك �أن مجموعة �أف��راد بقيادة �شخ�ص ا�سمه
�أحم��د بن بيال �أعلنت عن نف�سها �أنها تمثل ال�شعب الجزائري ،و�أن برنامجها ال�سيا�سي هو
تحري��ر الجزائر من اال�ستعمار الفرن�سي و�إقامة الدول��ة الجزائرية الم�ستقلة .بهذا البرنامج
يعبر عن رغبات ال�شعب الجزائري ،قدم هذا ال�شعب ت�ضحيات جليلة.
الوا�ضح الذي كان ّ
تم �إلق��اء القب�ض على القيادة الجزائرية ،ا�ستمر الن�ضال لإنجاز ذلك البرنامج
وحتى بعد �أن ّ
تم تحقيقه.
�إلى �أن ّ

وتجرب��ة فيتنام لي�ست � ّ
أقل داللة ،بل هي �أقرب �إلى التجربة الفل�سطينية ،من حيث �أنها دامت
لفترة طويلة جداً� ،إذ �أنها ت�صدت لال�ستعمار الفرن�سي ابتدا ًء ،ومن بعده للإمبريالية الأميركية،
وا�ستمرت المقاومة عل��ى البرنامج ال�سيا�سي ذاته دون كلل ،ولم تظهر على ال�شعب �أعرا�ض
التعب والإنهاك على الرغم من ا�ستمرار الن�ضال لعقود طويلة.
�إن التجرب��ة الفل�سطينية اختلفت اختالف ًا جذري ًا عن مثيالتها من تجارب ال�شعوب الأخرى.
وج��اءت القيادة الأولى بزعامة الحاج �أمين الح�سيني تحت �شعار وقف الهجرة واال�ستيطان
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وا�ستق�لال فل�سطين .ثم جاءت قيادة ال�سيد �أحمد ال�شقيري وميثاق منظمة التحرير القومي،
والدع��وة �إل��ى تحرير فل�سطين م��ن النهر �إلى البحر ،وط��رد الم�ستوطنين .ث��م جاءت قيادة
يا�س��ر عرفات وميثاق منظمة التحرير الوطني ،ثم �إلى برنام��ج النقاط الع�شر ،ثم �إلى «�إعالن
أرا�ض
اال�ستق�لال» ،ثم �إلى «برنامج اتفاقيات �أو�سل��و» ،و�أخيراً �إلى حدود  1967مع تبادل � ٍ
دون الحديث عن جدار الف�صل العن�صري.
وي�ضاف �إلى هذا الخلط� ،أن القيادة الفل�سطينية راوحت بين ا�ستخدام �أدوات الن�ضال من العمل
الدبلوما�سي والوثوق بوعود «ال�صديقة بريطانيا»� ،إلى ا�ستخدام �أ�سلوب «الفزعة» ،حين كانت
تنتقل القيادة �إلى العمل الع�سكري� ،إلى ا�ستخدام قوات التحرير المدربة تدريب ًا فني ًا عالي ًا ،ولكن
بق�ص��د المفاو�ضات ولي�س بق�صد التحرير� ،إلى تحريم ا�ستخ��دام �أي �أداة من �أدوات المقاومة
لالحتالل �إال �أداة المفاو�ضات ،والمفاو�ضات وحدها ،لأن الحياة مفاو�ضات.
ثم �إلى
ال �ش��ك �أن هذا التذبذب ف��ي البرنامج الوطن��ي �أدى �إلى فقدان البو�صل��ة �أو ًال ،ومن ّ
تجريح م�شروعية القيادة والنيل منها ،وهكذا انتهينا �إلى �أكثر من قياده و�أكثر من برنامج.
ث��م ننتقل �إل��ى �أدوات المقاومة ،حي��ث تراوحت من ا�ستخ��دام �أداة ال�سعي ل��دى ال�صديقة
بريطاني��ا ال�ستخ��دام نفوذها� ،إل��ى ا�ستخ��دام الأدوات الدبلوما�سية بال�سع��ي �إلى االعتراف
الدول��ي بمنظمة التحري��ر الفل�سطيني��ة وو�ضعها على خريط��ة العالم� ،إل��ى ا�ستخدام العنف
لدرج��ة العمليات الإرهابي��ة ،دون �أن تتم المزاوجة بين �أدوات الن�ض��ال ،وبالتالي لم يحقق
الفل�سطينيون �أي نتائج.
بد من الت�صدي لمقولة �أن المقاومة تعني ا�ستخدام العنف الم�سلح ،وال مقاومة دون
بداية ،ال ّ
ت�صور �ساذج ،ذلك �أن الذي يحدد الأداة المنا�سبة للمقاومة هو درجة
مقاومة م�سلحة .هذا ّ
ال�ص��راع ونوعية العدو وطبيعة البيئة .لم يكن غاندي �ساذج ًا حين اختار نوع مقاومته ،ولم
يك��ن ماو ت�س��ي تونغ منحرف ًا حين اخترع نوع ًا �آخر .وكان��ت االنتفا�ضة الفل�سطينية الأولى
تعب��ر عن فهم عمي��ق لظروفها حين اخت��ارت �أدوات غير ال�سالح� .إن ه��ذا ال يعني �أبداً �أن
ّ
ا�ستخ��دام ال�سالح في المقاومة لالحتالل �أمر معيب ،بل �إن الذي يحدد وقت ا�ستخدامه هو
الظروف الن�ضالية وبيئة المقاومة.
�إن �أكب��ر نواق���ص المقاومة الفل�سطينية هي عدم تمكنها م��ن المزاوجة بين �أدوات المقاومة،
ولج���أت �إل��ى ا�ستخ��دام �أداة واحدة ف��ي كل مرحلة .مثال ذل��ك� ،أن المقاوم��ة الإ�سالمية
لج���أت �إلى العمليات االنتحارية ووقفت عندها ،ولج���أت القيادة الحالية �إلى المفاو�ضات،
حدين متباعدين.
والمفاو�ض��ات وحدها ،ووقفت عندها .وهكذا تراوح��ت المقاومة بين ّ
�إما �أق�سى درجات العنف ،و�أما �أدنى درجات ال�ضغط ،وال �شيء بين هذين القطبين.
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�إن �أدوات المقاوم��ة عديدة ،منها الحرب النف�سية والحرب االقت�صادية والحرب الإعالمية،
والح��رب ال�سيا�سية ،والحرب القانونية ،والحرب الم�سلح��ة ،والحرب الإرهابية� .إن هذه
الأدوات متاح��ة ل��كل �شعب تح��ت االحتالل .وح��ق المقاومة ،ب��كل �أ�شكالها ،م�شروع
ومب��اح في القان��ون الدولي ،بما في ذلك قرارات هيئة الأم��م المتحدة� .إن حملة المقاطعة
الت��ي يتوالها نا�شطون فل�سطينيون ودوليون م��ا زالت تحدث ترددات في الأو�ساط ال�شعبية،
وبد�أت تطرق �أبواب الم�س�ؤولين الإ�سرائيليين والأميركيين الذين بد�أوا يتحدثون عن مخاطر
نزع ال�شرعية الدولية عن �إ�سرائيل.
�إن حرب�� ًا �إعالمية مقرونة بحمل��ة المقاطعة الدولية ،على �أن تكون حملة ن�شطة ومنظمة �ضد
ممار�س��ات �إ�سرائيل العن�صرية ،وف�ضح الفكر ال�صهيوني ،وتجنيد حمالت دولية لف�ضح تلك
الممار�سات� ،سوف تحدث مردودها في �أو�ساط ال�شباب في مختلف �أرجاء العالم ،وال�سيما
ف��ي �أو�ساط الجامعات والكنائ�س .ويمكن �أن ت�ساهم مراك��ز الأبحاث الفل�سطينية في �ضخ
�أدبيات علمية ودرا�سات موثقة لدعم هذه الأن�شطة.
م��ن الثاب��ت الآن �أن �إ�سرائيل لم تت��رك مع�صي��ة �إ ّال وارتكبتها تحت مظلة القان��ون الدولي.
�إن التقاري��ر الدولي��ة التي ت�صدر ع��ن الأمم المتح��دة و�أجهزتها كافة ،وتقاري��ر المنظمات
الت��ي تعنى بحقوق الإن�سان ،بما في ذل��ك الإ�سرائيلية ،قدمت �أدل��ة و�إثباتات تمكن �أجهزة
القي��ادة الفل�سطيني��ة من تجنيد خب��رات قانونية فل�سطينية ودولي��ة لمالحقة مجرمي الحرب
الإ�سرائيليين .وعلى الرغم من �أن بع�ض المنظمات الفل�سطينية قد قامت بمحاوالت �شجاعة
وجريئة في هذا الم�ضمار ،ف�إنه لو توفّر لها الدعم الر�سمي من القيادة الفل�سطينية لربما كانت
النتائ��ج �أف�ضل .والظن عندي �أن العالم �أدرك �أن �سلوك القيادة الفل�سطينية في تبديد الثروات
القانونية �أمر ذو مغ��زى ،ما ا�ضطر بع�ض العوا�صم لكي ت�ضغط في �إف�شال الم�ساعي القانونية
التي تحاولها منظمات المجتمع المدني الفل�سطيني .ولنا في تجربة تقرير غولد�ستون ،وقبله
ف��ي تبديد الر�أي اال�ست�شاري لمحكمة العدل الدولية ،خي��ر �أمثلة على الق�صور في ا�ستخدام
الحرب القانونية ك�أداة م��ن �أدوات الن�ضال والمقاومة ،على �أن تكون هذه الحرب القانونية
مترافقة مع الحرب االقت�صادية والإعالمية.
�إن الحرب الدبلوما�سية يمكن �أن تكون �أداة فعالة كذلك في مقاومة االحتالل .بماذا ت�ساهم
البعث��ات الدبلوما�سية الفل�سطينية في الدول والمنظمات الدولي��ة والإقليمية؟ �إن هناك عيوب ًا
فا�ضح��ة في �أن البعثات الدبلوما�سية تقوم غالب ًا بمهم��ة ا�ستقبال م�س�ؤولي المنظمة ،وترتيب
االجتماع��ات م��ع م�س�ؤولي ال��دول التي يزوره��ا الرئي�س .ه��ذه مهام ال ترتق��ي �إلى مرتبة
«المقاومة» بالمفهوم الفل�سطيني� ،أو �أنها «مقاطعه دبلوما�سية».
وهك��ذا يقال ع��ن ا�ستخ��دام باق��ي �أدوات المقاومة و�أ�سلحته��ا ،وتظل المهم��ة الأ�صعب
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ه��ي م�س�أل��ة المزاوجة بين ا�ستخ��دام هذه الأدوات ب��ذكاء وعلم وتخطيط .ولن��ا �أن نقارن
بي��ن االنتفا�ضة الأولى وعبقريته��ا ،واالنتفا�ضة الثانية و�أخطائه��ا� .إن ا�ستخدام ال�سالح في
الثاني��ة �أعطى الإ�سرائيليين المب��رر التام ال�ستخدام �أعتى ما عندهم من �أ�سلحة لي�س في مقدور
المقاوم��ة الفل�سطينية مجاراتها ،و�إن ابت��كار االنتفا�ضة الأولى للحج��ر� ،إ�ضافة �إلى �أدوات
ح��رب اقت�صادية ،قد �ش ّلت قدرات الإ�سرائيليين الع�سكرية والإعالمية .و�أيقن رابين ،بعد �أن
�أمر بتك�سير �أذرع المقاومين� ،أن ال قدرة لإ�سرائيل لل�سيطرة على هذا ال�شعب ،و�أنه ال بد من
المفاو�ضات.
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�أ .داود تلحمي

�أوالً .تعريف الم�شروع الوطني
•ه��ل يوجد م�ش��روع وطني بعد  65عام ًا عل��ى النكبة ،ونحو ن�صف ق��رن على ت�أ�سي�س
منظمة التحرير وانطالقة الثورة الفل�سطينية؟
•ما هو تعريف الم�شروع الوطني من وجهة نظرك؟
•ما هو تعريف فل�سطين والفل�سطيني في �ضوء ذلك؟
•هل نحن بحاجة �إلى م�شروع وطني جديد �أم �إعادة تعريف هذا الم�شروع؟
طبعاً ،ما زالت المهم��ات الكبرى مطروحة �أمام ال�شعب الفل�سطيني لإنهاء الظلم التاريخي
الذي لحق به منذ �أكثر من �ستين عاماً� ،أو على الأقل ،لمعالجة بع�ض جوانبه الأكثر �إلحاحاً.
وبما �أنه تبين واقعي ًا �أن عملية التو�صل حتى �إلى �إنجاز الأهداف المرحلية ،التي بد�أت ترت�سم
مالمحه��ا ف��ي الهيئات التمثيلية الفل�سطيني��ة منذ العام  ،1974والتي كان��ت مفتر�ضة قريبة
التحقي��ق ن�سبياً ،ما زالت ع�سيرة وغير مرئية في الأمد القري��ب ،ف�إن من ال�ضروري �أن يتم،
في الوقت ذاته الذي ال بد من التم�سك فيه بهدف �إنهاء االحتالل للأرا�ضي الفل�سطينية التي
احتل��ت في العام  ،1967و�ضمان حق العودة لالجئي��ن والم�شردين من وطنهم ،وممار�سة
ال�شع��ب الفل�سطيني لحقه في تقرير الم�صي��ر ،وذلك نظراً للزخم العالم��ي والت�أييد الوا�سع
اللذي��ن اكت�سبتهما ه��ذه الأهداف .ال بد �أي�ض ًا من تحديد �أه��داف مبا�شرة ال تقل �إلحاحاً،
يمك��ن �أن تك��ون خا�صة بكل تجمع من تجمعات ال�شع��ب الفل�سطيني� ،سواء في الأرا�ضي
الواقع��ة تحت ال�سيط��رة الإ�سرائيلية �أو ف��ي �أقطار اللجوء ،لي�صبح مجم��وع هذه الأهداف
المبا�ش��رة والمرحلية ه��و الم�شروع الوطن��ي الجامع لكل ال�شع��ب الفل�سطيني .ويمكن،
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عل��ى �أر�ضية هذا الو�ضع القائم� ،أن يتم تطوي��ر �أ�شكال من التمثيل الموقعي تتقرر عبره تلك
الأه��داف المبا�شرة الخا�صة ب��كل تجمع ،وفق ظرف هذا التجم��ع واحتياجاته المبا�شرة،
ث��م تتم بل��ورة وحدة وطنية من نمط جدي��د انطالق ًا من مجمل ه��ذه التجمعات ،وانطالق ًا
م��ن احتمال بقاء التوزع الجغرافي الفل�سطيني م�ستم��راً لفترة من الزمن ال يمكن �أن يكتفى
خالله��ا بطرح هدف وطني عام لكل التجمعات ،كم��ا كان عليه الحال عملي ًا منذ بدايات
حرك��ة المقاومة المعا�صرة في ال�ستينيات ومطلع ال�سبعينيات ،مع و�ضع خا�ص فر�ض نف�سه
للكتل��ة الفل�سطينية في �أرا�ضي  ،48تقوم هي من خ�لال و�ضعها بتقرير برنامجها الخا�ص،
عالوة على دعمها للبرنامج الوطني العام.
مث��ل هذه ال�صيغة تكر���س ا�ستمرار وحدة الأهداف والتطلعات لعم��وم ال�شعب الفل�سطيني،
وتكر���س بالتالي االنتماء الم�شترك لق�ضية �شع��ب يمكن �أن ي�شعر ب�أنه ،على الرغم من ظروفه
المتباين��ة بين تجم��ع و�آخر ،يدافع ع��ن ق�ضية واح��دة ،بجوانبها المختلف��ة ،وبتداخالتها،
بال�ضرورة ،مع ق�ضايا المحيط العربي ،حيث تعي�ش ن�سبة كبيرة من ال�شعب الفل�سطيني.

ثانياً .الميثاق والأهداف الإ�ستراتيجية
•هل هناك حاجة لميثاق وطني جديد� ،أم تعديل الميثاق القائم� ،أم و�ضع د�ستور� ،أم هناك
حاج��ة لالثني��ن مع ًا� ،أم بقاء الو�ض��ع على حاله دون تغيير ،ال�سيما ف��ي �ضوء رفع مكانة
فل�سطين في الأمم المتحدة �إلى دولة ب�صفة مراقب؟
•م��ا هي العالقة بي��ن الم�شروع الوطن��ي بما يعنيه من �إع��ادة تعريف الأه��داف الوطنية
الإ�ستراتيجية ،والميثاق الجامع الذي يحدد ركائز الم�صلحة الوطنية العليا؟
•ه��ل بلورة الم�ش��روع الوطني والميث��اق ت�سبق �أم تلح��ق �إعادة بناء الم�ؤ�س�س��ة التمثيلية
الجامعة؟ �أي هل و�ضع ميثاق وطني جديد �أو معدل ي�سبق �إعادة بناء �أو تفعيل �أو �إ�صالح
منظمة التحرير؟
•م��ن يقوم به��ذه المهمة ،وكيف ،في ح��ال كانت الحاج��ة لبلورة الم�ش��روع الوطني
والميث��اق قبل بن��اء الم�ؤ�س�سة التمثيلية (مث� ً
لا هيئة ت�أ�سي�سية �أق��رب للمجل�س الد�ستوري
الت�أ�سي�س��ي في بع���ض الدول� ،إطار حواري بي��ن القوى ال�سيا�سي��ة ومنظمات المجتمع
المدنية وم�ستقلين وخبراء وقانونيين)...؟ وما هي متطلبات و�شروط �أي تعديل الحق؟
•م��ا هو اله��دف الإ�ستراتيجي الوطني الجام��ع (المركزي) للم�ش��روع الوطني :تحرير
فل�سطين و�إقامة الدولة الديمقراطية على �أنقا�ض �إ�سرائيل والم�شروع ال�صهيوني ،بحيث
يعي�ش فيها العرب واليهود المقيمون حالي ًا كمواطنين مت�ساوين دون االعتراف بحقوق
قومي��ة لليه��ود في فل�سطي��ن� ،أم �إقامة دول��ة �إ�سالمي��ة� ،أم دولة لكل مواطنيه��ا� ،أم دولة
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واحدة لقوميتين� ،أم دولة ثنائية القومية يتم االعتراف فيها باليهود �أينما كانوا� ،أو اليهود
الإ�سرائيليين فقط ،ك�شعب له حق تقرير الم�صير؟
•كيف يمكن الربط بين الهدف الإ�ستراتيجي الوطني والأهداف الخا�صة ب�أولويات الكفاح
الناجم��ة ع��ن خ�صائ�ص وظروف كل م��ن التجمع��ات الفل�سطينية في الوط��ن وال�شتات
(الن�ض��ال �ضد االحت�لال واال�ستيطان في ال�ضفة ،ومن �أجل رف��ع الح�صار عن قطاع غزة
والت�صدي لالعتداءات الإ�سرائيلية؛ الن�ضال �ضد �سيا�سات التمييز ومن �أجل حقوق الأقلية
الفل�سطيني��ة والم�ساواة في �أرا�ضي 48؛ الن�ضال من �أج��ل الحقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية في عدد من التجمعات كالأردن ،ولبنان ،و�سوريا ،وغير ذلك).
م��ن المفيد والحيوي� ،أن تت��م الدعوة �إلى حوار وطني �شامل لج�س��م يمثل مختلف �أطياف
وتجمع��ات ال�شعب الفل�سطيني ،فعلي ًا ولي�س �شكلي�� ًا ،ويتم انتخابه (�أو االتفاق عليه) بطريقة
مالئم��ة ،لمناق�شة مجمل ه��ذه الق�ضايا .ويف�ضل �أن يكون هذا الج�س��م محدود العدد� ،أي
بالع�ش��رات ولي���س بالمئات ،لفائدة التركي��ز في النقا�ش والتقرير .وم��ن الوا�ضح �أن الو�ضع
الفل�سطين��ي الحالي ب��ات يتطلب ،من حيث المب��د�أ وبفعل التط��ورات الهائلة التي جرت،
ميثاق�� ًا ي�أخذ بعين االعتبار م��رور �أكثر من �أربعين عام ًا على و�ضع الميثاق الوطني ،الذي حل
ب��دوره مكان ميثاق �آخر كان قد �أعد قبل ذلك ب�أربع��ة �أعوام فقط .ولكن� ،إذا ما كان و�ضع
الميث��اق الجديد �سيكون م�ص��در �إعاقة لإعادة توحي��د الحركة الوطني��ة الفل�سطينية ،يمكن
اال�ستعا�ض��ة عنه بنوع من الوثيقة المكثفة التي يمكن �أن تحق��ق الإجماع �أو �شبه الإجماع.
�أم��ا الد�ستور ،فهو يرتبط بقيام الدولة �أو اقتراب قيامه��ا ،وا�ستيعاب المعطيات التي �ستحيط
بو�ض��ع ه��ذه الدولة حين قيامه��ا .وفي واقع الحال ،ف���إن االتفاق الوا�سع عل��ى برنامج� ،أو
�إ�ستراتيجي��ة ،تنطلق م��ن المعطيات الملمو�سة هو المدخل الأه��م  ...والحوار الهادف �إلى
بلورة الإ�ستراتيجية المالئمة هو الذي يمكن �أن يبحث ب�أ�شكال تطوير الهيئة الجامعة لل�شعب
الفل�سطيني� ،أو �إعادة بنائها ،ومالءمتها للظرف والمعطيات الجديدة ،ولكيفية �إدارة �أو�ضاع
مجم��ل التجمعات الفل�سطينية ،في الوطن وخارجه على حد �س��واء .والذي ي�سبق هنا ،هو
االتف��اق عل��ى الإ�ستراتيجية وبرامج العم��ل ،وعلى �صيغة الهيئة التمثيلي��ة ( ...يبدو لي �أنني
ا�ستبق��ت الإجاب��ة على بع�ض ما ورد ف��ي الأ�سئلة �أعاله في ما ورد �سابق�� ًا)  ...وتبقى م�س�ألة
الهدف الإ�ستراتيجي بعيد المدى ،وهو هدف غير مرئي طبع ًا ،ولكن يمكن من الآن التركيز
عل��ى �ضرورة كون ال�صيغة المقترحة للحل ديمقراطية ،تلغ��ي كل �أ�شكال الغبن واال�ضطهاد
والتميي��ز العن�ص��ري ،وال ت�ستبدلها ب�صي��غ جديدة من الغب��ن ،فتحترم �شخ�صي��ة وثقافة كل
مكون��ات الدولة الديمقراطية ،كما يقررها كل مكون ،بحيث يكون هناك ،من جهة� ،شعب
عرب��ي فل�سطيني ،ومن جهة �أخرى� ،شع��ب عبري الثقافة ،وتتقرر �صيغ��ة ر�ؤية هذا التجمع
الب�شري (الإ�سرائيلي اليهودي) لنف�سه �آنذاك ك�شعب واحد �أو مجموعات �إثنية عدة ،وفق ما
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تتط��ور عليه الأمور .ونظري ًا ،يمكن اعتبار ال�صيغة ال�سوي�سرية الأكثر مالءمة في حال كهذه،
بحيث تكون كل والية� ،أو «كانتون» وفق الت�سمية ال�سوي�سرية( ،على الرغم مما يحمله هذا
التعبي��ر في منطقتنا �أحيان ًا من �شحنة �سلبية نتيجة ا�ستخدامه �إبان الحرب الأهلية اللبنانية لفتح
ب��اب التق�سيم الطائفي للبنان) ،ذات توا�صل جغراف��ي وتجان�س في ال�شخ�صية والثقافة ،قدر
الإم��كان ،وهي �صيغة �سبق �أن طرحها عدد م��ن القيادات التاريخية والمثقفين الفل�سطينيين.
وه��ي ،في كل الأحوال ،كما ذكرنا ،م�ؤجلة ،ومحكوم��ة بالو�ضع الذي �سيكون قائم ًا حين
يقترب هذا الهدف من التحقق.

ثالثاً .الم�شروع الوطني في ظل �سيناريوهات مختلفة
كي��ف يمكن تحقيق الم�شروع الوطني الذي تراه منا�سب ًا في ظل �سيناريوهات مختلفة لتطور
ال�صراع ،ومنها:
•ه��ل يمك��ن �إقامة دول��ة فل�سطيني��ة م�ستقلة على ح��دود العام � ،1967أم ه��ل بات هذا
ال�سيناريو وهم ًا ال بد من التخل�ص منه؟
•ه��ل من الممك��ن �إقامة دويلة على ج��زء من ال�ضف��ة الغربية (مع �أو ب��دون قطاع غزة)
�ضم��ن ح��دود م�ؤقتة ،ف��ي �سياق ت�سوي��ة انتقالية يراد له��ا �أن ت�صبح نهائي��ة ،مع ت�صفية
ق�ضي��ة الالجئين ،وربما االعت��راف ب�إ�سرائيل كدولة يهودية؟ وفي حال التمكن في �إطار
المفاو�ض��ات الثنائية من فر�ض مثل هذا الحل االنتقالي ،ما هو م�صير الم�شروع الوطني
والحقوق التاريخية لل�شعب الفل�سطيني؟
•في حال و�صول المفاو�ضات النهائية �إلى طريق م�سدودة تف�ضي �إلى انهيارها ،كيف �ست�ؤثر
الخي��ارات ال�سيا�سية الفل�سطينية البديلة ،مثل االن�ضم��ام �إلى االتفاقات والوكاالت الدولية
على م�ستقبل الم�شروع الوطني؟ وفي المقابل ،كيف �سي�ؤثر �سيناريو الخطوات الإ�سرائيلية
أرا�ض ،ان�سحابات جزئية  )...على م�ستقبل الم�شروع الوطني؟
�أحادية الجانب (�ضم � ٍ
•كيف �سي�ؤث��ر �سيناريو بقاء الو�ضع القائم على حاله ،ال�سيم��ا من حيث ا�ستمرار ال�سلطة
بذات ال�شكل والدور والوظائف ،مع تح�سين �شروط الحياة تحت االحتالل ،من حيث
الظروف االقت�صادية وحركة تنقل الأفراد والب�ضائع ،على هذا الم�شروع؟
على الرغم من تكثيف وتيرة اال�ستيطان في ال�ضفة الغربية المحتلة ،بما فيها القد�س ال�شرقية،
خ�لال العقدين الأخيرين ،على الرغم م��ن اتفاق �أو�سلو ومن المفاو�ض��ات التي جرت منذ
الع��ام  ،1991وا�ستم��رت طوال هذين العقدي��ن ب�أ�شكال و�صيغ متنوعة ،م��ا يجعل من قيام
دول��ة فل�سطينية م�ستقلة فع ً
ال على هذه الأرا�ضي �أمراً متزايد ال�صعوبة ،ف�إنه من الخط�أ التخلي
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ع��ن ه��دف �إنهاء االحتالل ع��ن الأرا�ضي التي احتلت ف��ي الع��ام  1967وممار�سة ال�شعب
الفل�سطين��ي لحقه في تقري��ر الم�صير ،بما ي�شمل الم�شردين والالجئي��ن منه الذين يت�سلحون
بحقه��م الم�شروع ف��ي العودة كما ت�ضمنه لهم قرارات الأمم المتح��دة ،لأن النتيجة العملية
الوحي��دة له��ذا التخلي �ستكون رفع �سي��ف ال�شرعية الدولية عن عملي��ة اال�ستيطان والتهويد
الجاري��ة في القد���س وال�ضفة الغربية .وبمع��زل عن �إمكانية تحقيق ه��دف الدولة الم�ستقلة
ف��ي �أمد قريب ،عل��ى الرغم من الت�أييد الدول��ي الكا�سح لهذا الهدف وقب��ول دولة فل�سطين
كدول��ة مراقبة غير ع�ضو ف��ي الأمم المتحدة في العام  ،2012ف���إن التم�سك بهذه الأهداف
الت��ي ت�شمل الجوان��ب المختلفة للق�ضية الفل�سطينية كما تدعمها ق��رارات ال�شرعية الدولية،
وموا�صل��ة الن�ض��ال تحت رايتها في ظ��ل موازين القوى القائمة حالي ًا ه��و المدخل الممكن
لموا�صلة العمل ،بنف�س طويل ،من �أجل �إنهاء الظلم الواقع على ال�شعب الفل�سطيني منذ العام
 .1948ولكن ينبغي �أن يكون وا�ضح ًا لدى المواطنين الفل�سطينيين ،في الوطن وخارجه،
�أن ه��ذه الأهداف ،وبخا�صة هدف ممار�س��ة حق العودة ،لي�ست ،في ظل الموازين الحالية،
قابل��ة للتحق��ق في �أمد قريب ،م��ع �أنها تحظى بم�شروعي��ة دولية وا�سعة .فم��ن الوا�ضح �أن
عملي��ة �إنجاز الحقوق الوطنية الفل�سطينية ،حتى المرحلي��ة منها ،هي عملية تاريخية طويلة،
تتوق��ف لي�س على فعل ون�ضال ال�شعب الفل�سطيني فح�سب ،و�إنما على تطورات الو�ضع في
المحيط العربي والإقليمي ومجمل التوازنات الدولية �أي�ض ًا .وبمعزل عن م�صاعب الأو�ضاع
وتعقيداته��ا في المحيط العربي ،وبخا�صة مع الثورات والحراكات والحروب الداخلية التي
اندلع��ت في مطلع العقد الثاني من القرن الجديد في �أكثر من بلد عربي ،وفي بلدان المحيط
خا�ص��ة ،ف�إن م�صير الن�ض��ال الفل�سطيني محكوم� ،إلى قدر كبير ،بع��ودة المحيط العربي �إلى
النهو���ض والت�أثير والفع��ل على الم�ستويين الإقليمي والعالم��ي .و�أهمية خا�صة هنا ،بالن�سبة
للمحي��ط العربي ،تتوقف على تط��ور الأو�ضاع في م�صر ،الدول��ة الكبرى في المحيط وفي
مجم��ل المنطقة العربي��ة ،ذات الت�أثير والإ�شعاع الكبيرين ف��ي التاريخ المعا�صر للمنطقة ...
�أم��ا م�س�أل��ة القبول بدولة ذات حدود م�ؤقتة ،فمن الوا�ضح �أنه��ا لن تكون خطوة �إلى الأمام،
حي��ث يمكن �أن تتحول مع الزمن �إلى حل نهائي ،وتفقد ال�شعب الفل�سطيني ق�سم ًا مهم ًا من
الدعم الدولي لمطالبه الحالية  ...وفي عملية الن�ضال طويل الأمد لتحقيق الأهداف الوطنية،
وحتى تتوفر �شروط النهو�ض في المحيط ،من المهم مراكمة النقاط الن�ضالية �ضد االحتالل،
�س��واء عل��ى الأر�ض وبما يوفر �ش��روط ال�صم��ود للمواطنين في مختل��ف تجمعات ال�شعب
الفل�سطيني في الوطن المحتل� ،أو على ال�صعيد الدبلوما�سي وعلى �أ�صعدة المقاطعة والح�صار
االقت�ص��ادي وال�سيا�سي وا�ست�صدار القرارات والإج��راءات العقابية الدولية لالحتالل .ومن
المحتم��ل ،طبع ًا� ،أن يق��وم االحتالل ب�إج��راءات رد على �أر�ض الواقع ،ينبغ��ي �إيجاد ال�سبل
المنا�سبة للت�صدي لها �أو تحقيق �إدانة وا�سعة على الم�ستوى الدولي لها� ،إلى �أن تتوفر ال�شروط
ال�ضرورية لفر�ض بداية االنكفاء على الم�شروع االحتاللي ،وبداية الت�سليم بالحقوق الوطنية
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الفل�سطيني��ة ،وبخا�ص��ة حق ال�سيادة على الأرا�ضي المحتلة الع��ام  ،1967وحق ال�شعب في
تقرير م�صيره ،و�ضمان حق الالجئين في العودة ،حتى تتوفر الحق ًا �شروط ممار�سة هذا الحق
 ...وبالطبع ،بالإمكان �إعادة النظر في وظائف ال�سلطة في الأرا�ضي المحتلة ،دون الهروب
باتجاه �إنهائه��ا �أو حلها ،بما يوفر ال�شروط الأف�ضل لموا�صلة مراكمة �شروط تحقيق التحول
في ميزان القوى العام ،بما يفر�ض بدء االنكفاء للم�شروع االحتاللي .وفي هذه الأثناء ،كما
�سب��ق وذكر �أعاله ،من ال�ضروري االهتمام بالأو�ضاع الحياتية لتجمعات ال�شعب الفل�سطيني
المختلف��ة في الوطن وف��ي �أقطار اللجوء ،والعمل على توفير �ش��روط حياة كريمة ،حتى قبل
�إنج��از الحقوق الوطنية وقبل ممار�س��ة الالجئين لحقهم في العودة ،مع الحفاظ ،طبع ًا ،على
وحدة ال�شع��ب وهويته الوطنية ووحدة عمله وحركته لإنه��اء الظلم التاريخي الذي لحق به
ب�أفق طويل الأمد.

رابعاً .البرنامج الوطني (�إ�ستراتيجية التحرر) والبرنامج ال�سيا�سي
•م��ا هي العالقة بي��ن الم�شروع الوطن��ي بما يعنيه من �إع��ادة تعريف الأه��داف الوطنية
الإ�ستراتيجي��ة ،والميثاق الجامع الذي يحدد ركائ��ز الم�صلحة الوطنية العليا ،والبرنامج
الوطن��ي الذي يمثل �إ�ستراتيجية التحرر الأكثر فعالية لتحقيق �أهداف الم�شروع الوطني،
والبرنام��ج ال�سيا�س��ي ال��ذي يمثل خطة العم��ل ال�سيا�س��ي اليومي ،و�أ�ش��كال المقاومة
الأج��دى ،والعالقات مع المحيط الخارجي ،والتح��رك الدولي من �أجل ال ّت�أثير الفاعل
ف��ي الو�ضع ال�سيا�سي القائم ،وخل��ق الوقائع وفق �أف�ض��ل �أداء ممكن ح�سب المعطيات
والعوامل وموازين القوى القائمة؟
•هل بلورة البرنامج الوطني ت�سبق �أم تلحق �إعادة بناء الم�ؤ�س�سة التمثيلية الجامعة؟
•من يقوم بهذه المهمة ،وكيف ،في حال كانت الحاجة ل�صياغة البرنامج الوطني قبل بناء
الم�ؤ�س�سة التمثيلية (مث ً
ال كنتيجة لحوار بين القوى ال�سيا�سية ومنظمات المجتمع المدنية
وم�ستقلين وخبراء وقانونيين)...؟ وما هي متطلبات و�شروط �أي تعديل الحق؟
•ف��ي حال كانت بلورة كل ذلك من مهمات الم�ؤ�س�سة التمثيلية بعد �إعادة بنائها ،فكيف
�سيتم ذلك؟ وهل ينبغي �أن يخ�ضع البرنامج الوطني للمتغيرات في موازين القوى الناجمة
عن �أحجام تمثيل مختلف القوى في المجل�س الوطني وباقي م�ؤ�س�سات المنظمة؟
•هل هناك حاجة لإقرار برنامج العمل ال�سيا�سي الذي يهدف �إلى تحقيق �أهداف البرنامج
الوطن��ي (�إ�ستراتيجية التح��رر الوطني) من قبل المجل�س الوطن��ي� ،أم من قبل المجل�س
المرك��زي� ،أم تت��رك ه��ذه المهمة للهيئ��ة القيادية الأول��ى (اللجنة التنفيذي��ة) في �ضوء
المتغيرات التي يمكن �أن تطر�أ على بيئة ال�صراع المحلية والإقليمية والدولية؟
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لدي �شعور ب�أن معظم هذه الأ�سئلة تناولها رد ال�س�ؤال الأول �أعاله .باخت�صار ،م�س�ألة البرنامج
ّ
الوطن��ي ال عالقة لها بموازين القوى الداخلية في الحركة الوطنية الفل�سطينية� ،أو ال ينبغي �أن
تك��ون كذلك ،بل ال بد �أن تنطلق �أ�سا�س ًا م��ن درا�سة المعطيات وموازين القوى مع الخ�صم،
والمعطيات الإقليمية والدولية الم�ؤثرة في ال�صراع لو�ضع ر�ؤية للطريق التي تحدد الأهداف
القابلة للتحقيق في �أمد منظور على طريق الهدف الإ�ستراتيجي الذي يمكن �أن يتلخ�ص ب�إنهاء
معاناة ال�شعب الفل�سطيني والإجحاف الذي لحق به على الأقل منذ العام  .1948وكما �سبق
وورد �أعاله ،هناك �ضرورة لبلورة الإ�ستراتيجية المالئمة بالن�سبة للأمدين القريب والمتو�سط
ف��ي �إطار هيئة تمثيلية حقيقية ،يت��م انتخابها �أو التوافق عليها ،حي��ث ال �إمكانية لالنتخاب،
بحي��ث تتمثل القوى الحية لل�شع��ب الفل�سطيني وتجمعاته كاف��ة .الم�س�ألة ،بالطبع ،لي�ست
�سهلة ،ولدينا تراث طويل من جرجرة �أ�شكال تمثيلية �سابقة ال تعك�س بال�ضرورة دائم ًا الواقع
الراه��ن للخارطة ال�سيا�سية واالجتماعية الفل�سطينية ف��ي مختلف مناطق التوزع الفل�سطيني.
ولك��ن �أعتقد �أن الو�ضع الراهن للم�سيرة الفل�سطيني��ة ،بتعقيداتها وم�صاعبها الجمة ،تتطلب
ال�سع��ي الجاد �إلى مثل هذا الحوار .وعلى الرغ��م من �أن تعبير هيئة �أو جمعية ت�أ�سي�سية يتعلق
غالب�� ًا بو�ضع د�ست��ور جديد في منعطف معي��ن بالن�سبة ل�شعب �أو دولة ما ،ف���إن هيئة الحوار
والقرار المقترحة يمكن �أن ت�شكل على غرار الهيئات الت�أ�سي�سية ،دون اال�سم ،ولدينا نماذج
متع��ددة لت�شكيل مثل ه��ذه الهيئة ،من بينها نموذج��ا الجمعية الت�أ�سي�سية ف��ي تون�س ،وهيئة
و�ض��ع الد�ستور في م�صر ،مع الفروق��ات الكبيرة بين الو�ضع الفل�سطين��ي الم�شتت ،وو�ضع
البلدين وال�شعبين والمجتمعين القائمين في تون�س وم�صر .وبالطبع ،يمكن �أن يتقرر ت�شكيل
ه��ذه الهيئة عبر هيئات منظمة التحرير ،ولكن من المهم �أن تكون ممثلة لل�شعب الفل�سطيني
وتجمعاته المختلفة كما هو الواقع الراهن فع ً
ال ،ولي�س كما كان قبل ع�شرين �أو ثالثين عام ًا؛
�أي ينبغي الحر���ص على تمثيل كافة التيارات والح�سا�سيات ال�سيا�سية واالجتماعية بحجمها
التقريبي في الواقع ،ولي�س كحجم مفتر�ض �أنه كان قائم ًا قبل عدة عقود.

خام�ساً .الحامل الوطني (المنظمة ،ال�سلطة ،مكونات الحركة الوطنية)
•ه��ل هناك حاجة �إلى كيان وطني تمثيلي موحد وجامع ،وما هو البديل للكيان الموحد
والقي��ادة الواح��دة والم�ش��روع الجامع في حالة ع��دم الحاجة لهذا الكي��ان؟ وما هي
الم�سوغات التي تدعم مثل هذا الر�أي؟
•في حالة الحاجة لكيان تمثيلي جامع ،هل يتطلب ذلك االكتفاء ب�إ�صالح منظمة التحرير
وتفعيلها� ،أم �إعادة بناء م�ؤ�س�ساتها� ،أم ت�شكيل كيان جديد؟
•م��ا هي الأ�سالي��ب المثلى ل�ضم��ان ال�صفة التمثيلي��ة للكيان الموحد ف��ي ظل خ�صائ�ص
وظروف مختلف التجمعات الفل�سطينية؟ وهل تُعتبر االنتخابات -حيث �أمكن ذلك-
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الو�سيل��ة لتحقيق ذلك� ،أم �أن اختزال الديمقراطي��ة باالنتخابات ،في ظل مرحلة التحرر
الوطني وظروف الواقع الفل�سطيني ،لي�ست الو�سيلة المثلى لإعادة بناء التمثيل الوطني؟
•ما ه��ي �أ�شكال العالقة الأمثل بي��ن الكيان التمثيلي والتجمع��ات الفل�سطينية في الوطن
وال�شتات ،بما في ذلك فل�سطينيو �أرا�ضي  ،48من حيث �شكل التمثيل عبر االنتخابات
�أو بدونها ،والم�ؤ�س�سات المعني��ة بمتابعة �ش�ؤون التجمعات (مث ً
ال ا�ستبدال �صيغة دوائر
المنظم��ة القائمة عل��ى القطاع ب�أخرى على �أ�سا�س جغراف��ي� ،أو الدمج بين ال�صيغتين)،
وكذلك عالقة برامج و�أولويات الكفاح التي تعك�س الأهداف والم�صالح الخا�صة بكل
تجمع بالن�ضال الجماعي لتحقيق �أهداف الم�شروع الوطني؟
•ما هو موقع وم�ستقبل ال�سلطة الفل�سطينية في �ضوء عملية �إعادة تعريف الم�شروع الوطني؟
هل هناك حاجة لبقائها كما هي� ،أم حلها نهائي ًا� ،أم هناك �ضرورة لإعادة النظر في �شكلها
ودوره��ا ووظائفها ،ف��ي �ضوء الواقع القائ��م حالي ًا من حيث وج��ود المنظمة و«الدولة
المراقب��ة» وال�سلطة؟ وكيف يمكن تعزيز دور منظم��ة التحرير لال�ضطالع بم�س�ؤولياتها
الوطنية كونها �صاحبة الوالية في �صياغة ومتابعة الم�شروع الوطني الفل�سطيني؟
•هل يمكن للبنى التنظيمية والبرنامجية الحزبية/الف�صائلية القائمة �أن تقوم بمهمة الحامل
الوطن��ي لعملي��ة �إعادة تعري��ف الم�شروع الوطني ،و�إع��ادة بناء الكي��ان التمثيلي ،دون
تجديد في بنيتها؟ ما هي متطلبات تجديد مكونات الحركة الوطنية ،والأ�س�س المطلوبة
لل�شراكة ال�سيا�سي��ة بين التيارات الوطنية والديمقراطي��ة والعلمانية والإ�سالمية في �ضوء
تجربة االنق�سام الداخلي؟
مرة �أخرى ،هناك رد على بع�ض الأ�سئلة الواردة هنا في �سياق الردود ال�سابقة .ويمكن �إ�ضافة
التالي :مهما كانت ال�صيغة التي يتفق عليها لت�شكيل هيئة الحوار الخا�صة ب�إعادة �صياغة الر�ؤية
الفل�سطينية للم�ستقبل القريب والمتو�سط ،ف�إن وجود منظمة التحرير الفل�سطينية كهيئة تحظى
ب�أو�س��ع اعت��راف عربي وعالمي ينبغي التم�سك به ،والعمل عل��ى تطويرها وفق ما يتم التوافق
علي��ه في �إطار هيئة الحوار؛ �أي دون محو لإنجازات الما�ضي ومراكماته ،ولكن دون تكبيل
�أنف�سن��ا وم�شروعنا الوطني ب�أ�شكال و�صيغ كانت منا�سب��ة �أو ت�ساعد على العمل في الما�ضي،
ولكنه��ا بحاجة �إل��ى تطوير وتحديث عل��ى �ضوء الوقائع الجدي��دة ،الفل�سطيني��ة والإقليمية
والدولية المتعلقة بمعطيات وتطورات ال�صراع مع االحتالل وم�سيرة التحرر الوطني . ...
وبالت�أكيد ،ف�إن الحوار ال�شامل المن�شود ب�صيغة فعلية ،ولي�س �شكلية كما كان يجري في بع�ض
الهيئ��ات الوطنية �أحيان ًا ،يمكن �أن ي�ساعد كل مكونات الحركة الوطنية الفل�سطينية (ووطنية
هن��ا ال تقت�صر على المنظمات الفل�سطينية التي ال ت�ستند �إلى المرجعية الدينية) لتطوير نف�سها
وطرائ��ق عملها وتنظيمه��ا ،و�إذا لم تت�أقلم م��ع متطلبات الو�ضع ،ف�إنها تفق��د بال�ضرورة من
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ر�صيده��ا ال�شعبي الحقيقي ،والمجال مفت��وح طبع ًا لأ�شكال تنظيمية و�أطر جديدة يمكن �أن
يفرزه��ا هذا الواقع الجديد والوعي ال�شعبي المتغير والمتطور ل�ضرورات وكيفية الن�ضال من
�أجل �إنجاز �أهداف ال�شعب وحركة تحرره الوطني . ...
بالن�سب��ة لم�ستقب��ل ال�سلطة في ال�ضفة الغربي��ة وقطاع غزة ،ف�إن ما قي��ل ي�شملها؛ �أي �أن هيئة
الح��وار تعال��ج و�ضعها وم�صيرها .م��ن حيث المبد�أ ،م��رة �أخرى ،الق�ضي��ة ال تتعلق ب�إلغاء
ال�سلط��ة �أو «حلها» ،و�إنما ب�إع��ادة النظر بوظائفها ومكانتها ف��ي الم�سيرة الوطنية وعالقتها
مع مختلف الهياكل المن�شودة للمرحلة المقبلة  ...وفي هذا ال�سياق ،من الوا�ضح �أن الو�ضع
الفل�سطين��ي الراهن يتطلب ت�شكيل هيئات ذات �صالحي��ات وا�سعة على م�ستوى كل تجمع
من تجمعات ال�شعب الفل�سطين��ي الرئي�سية ،مع �صيغة توحيدية تجمعها كلها في �إطار الهيئة
الوطنية الواحدة ،مع الأخ��ذ بعين االعتبار ا�ستمرار خ�صو�صية و�ضع الفل�سطينيين في مناطق
 48كم��ا ف��ي الأردن ،وبالتالي �ضرورة التمييز في التعامل مع هذين التجمعين فيما بينهما،
وبي��ن تجمعات مثل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،والمجتمعات الفل�سطينية الالجئة في �سوريا
ولبنان ،وربما بلدان �أو كتل جغرافية �أخرى في العالم العربي والمهاجر الأخرى.

�ساد�ساً� .أ�شكال الن�ضال و�أ�ساليبه
•م��ا هي �أ�شكال الن�ضال الأكثر جدوى لتحقي��ق �أهداف الم�شروع الوطني وفق التعريف
ال��ذي تتبن��اه :الكفاح الم�سل��ح ،المقاوم��ة ال�شعبية ،المقاوم��ة ال�سلمي��ة (الالعنفية)،
المقاطعة ال�سيا�سية واالقت�صادية والأكاديمية والثقافية لدولة االحتالل ،مقاومة التطبيع،
المزج بين المقاومة الم�سلحة وال�شعبية وفق ظروف كل من التجمعات الفل�سطينية؟
•كيف يمك��ن الربط بين �أ�ش��كال الكفاح و�أ�ساليب��ه لتحقيق �أه��داف و�أولويات كل من
التجمع��ات الفل�سطيني��ة (ال�ضف��ة ،قطاع غ��زة� ،أرا�ض��ي  ،48الأردن ،لبن��ان� ،سوريا،
�أوروب��ا ،)...والن�ض��ال الجماعي لتحقيق �أه��داف الم�شروع الوطن��ي؟ وكيف يمكن
للكي��ان التمثيلي الموحد �أن يدعم -ف��ي المقابل� -أ�شكال الن�ضال في كل تجمع �ضمن
�إ�ستراتيجية تحرر وطني واحدة؟
ه��ذه م�س�ألة �ستكون بال�ضرورة على جدول �أعمال هيئة الحوار الوطني .والمهم في �أ�شكال
الن�ض��ال ه��و جدواها ودوره��ا في �شق طريق التح��رر و�إنهاء االحتالل .فلي���س هناك �شكل
مح��دد مفرو�ض في كل مكان ومرحلة ،ولي�س هن��اك �شكل م�ستبعد بالمطلق .وهذه م�س�ألة
تعال��ج في �سياق الم��ردود الن�ضالي في كل تجمع وفي كل مرحل��ة .فبع�ض �أ�شكال الن�ضال،
مث��ل الكفاح الم�سلح ،كان��ت �ضرورية في مرحلة الت�أ�سي�س واالنط�لاق وتحقيق االعتراف
العالم��ي بال�شع��ب الفل�سطيني وحقوق��ه الأ�سا�سي��ة ،و�أ�شكال �أخرى يمك��ن �أن تكون ذات
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م��ردود وفعالي��ة �أكبر في مراحل �أخ��رى .وال نغفل هنا الم�صاعب المتعلق��ة بالخلل الكبير
ف��ي موازين القوى بين ال�شع��ب الفل�سطيني ودولة االحتالل الإ�سرائيل��ي ،وال�صعوبات التي
واجهت الم�سيرة الفل�سطينية طوال العقود الخم�سة الما�ضية في توفير «قاعدة �آمنة» لموا�صلة
الن�ضال وحمايته ،وهو ما يفتر�ض ابتكار �أ�شكال مالئمة ،في كل مرحلة ،لدفع ق�ضية التحرر
الفل�سطيني��ة نحو الأمام .ف�إ�شكالية الحركة الوطنية الفل�سطينية ،طوال العقود الخم�سة هذه،
كان��ت تحدي��داً في عدم توفر هذه «القاع��دة الآمنة» في �أي بلد من بل��دان الطوق ،كما في
الأرا�ضي المحتلة نف�سها .وهو ما ينبغي �أن يفتح المجال للتفكير ب�أ�شكال متعددة من الن�ضال
في مواقع و�ساحات مختلفة ،يمكن بلورتها ومناق�شة جدواها بعمق في �سياق الحوار الوطني
المقت��رح .وبالطبع ،ف�إن مبادرات مثل المقاطعة والدعوة �إلى �إجراءات عقابية هي مبادرات
مهم��ة .ومرة �أخرى ،كل �شيء ينبغ��ي �أن يكون قاب ً
ال للنقا�ش من حيث الجدوى والمردود،
وال �أ�سلوب م�ستبعداً ،وكل المبادرات القاعدية والمحلية ينبغي �أن تدر�س بجدية ،كما ينبغي
�إخ�ض��اع كل �أ�شكال العم��ل والن�ضال للتقييم الم�ستمر بغر���ض التحديث ،و�أخذ التطورات
المحلية والإقليمية والدولية بعين االعتبار.

�سابعاً .المتغيرات العربية والإقليمية والدولية
•كيف يمكن �إعادة النظر في العالقات الفل�سطينية مع المحيط العربي والإقليمي والدولي
ف��ي �ض��وء المتغيرات الجاري��ة وتداعياتها عل��ى الق�ضي��ة الفل�سطينية� ،س��واء من حيث
التطورات العا�صفة في عدد من البلدان العربية� ،أو ا�صطفافات المحاور على الم�ستوى
الإقليم��ي� ،أو تداعي��ات التوج��ه الدول��ي الأميركي الرو�س��ي الأوروب��ي للتوافق على
ت�سويات لبع�ض الملف��ات الإقليمية ،مثل �سوريا و�إيران ،ومدى �إمكانية �أن تمتد لت�شمل
ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي؟ وكيف يمكن تفعيل البعد ال�شعبي وغير الر�سمي ،عربي ًا
وعالمي ًا ،في الت�ضامن مع ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني ،و�إعادة بناء العالقات مع الأحزاب
والمنظمات والم�ؤ�س�سات الداعمة للق�ضية الفل�سطينية والمناه�ضة لالحتالل والعن�صرية
على الم�ستوى العالمي؟
•م��ا هو موقع الأمم المتح��دة والقرارات ال�ص��ادرة عن هيئاتها ،والقان��ون الدولي ،في
الكفاح الفل�سطيني لتحقيق الم�شروع الوطني؟
•في حالة تبني م�شروع وطني غير قائم على فكرة «الدولة»� ،أو ما ي�سمى «حل الدولتين»،
كي��ف يمكن التعامل مع ق��رارات الأمم المتحدة القائمة على «مبد أ� التق�سيم» من جهة،
والقان��ون الدولي الذي يكفل التم�سك بالحقوق التاريخية لل�شعب الفل�سطيني مثل حق
تقرير الم�صير وحق العودة ،من جهة �أخرى؟
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•كيف يمكن اال�ستفادة من االن�ضمام �إلى كل االتفاقات والوكاالت الدولية التابعة للأمم
المتح��دة �أو بع�ضها لخدم��ة وقف تقدم الم�شروع ال�صهيون��ي الكولونيالي اال�ستيطاني
على �أج��زاء وا�سعة من الأر�ض الفل�سطيني��ة ،و�إعادة �إحياء الق�ضي��ة الفل�سطينية وتحقيق
الم�ش��روع الوطن��ي؟ �أم �أن هناك م�سار �آخ��ر ينبغي اتباعه ،مثل اعتم��اد نموذج جنوب
�أفريقي��ا ف��ي الن�ضال �ضد نظام الف�ص��ل العن�صري ،من خالل طل��ب ت�شكيل لجنة دولية
لمناه�ضة النظام ال�صهيوني اال�ستيطاني العن�صري في فل�سطين؟
�صحي��ح �أن المنطقة العربية ت�شهد منذ �أواخر الع��ام � 2010سل�سلة من الثورات والحراكات
ال�شعبي��ة التي �أدخلتها في مرحل��ة نوعية جديدة ،لكن ،على الرغم م��ن الخطوات الإيجابية
الت��ي تحققت ،وبخا�صة ف��ي تون�س و�إلى حد ما في م�صر ،على �صعي��د البدء في �إر�ساء نمط
جديد من الأنظمة في منطقتنا تعبر ب�شكل �أف�ضل عن م�صالح وتطلعات �شعوب المنطقة ،ف�إن
ه��ذه العملية هي عملي��ة (برو�سي�س) تاريخية ،لي�س من الوا�ضح مت��ى �ستكتمل وتبد�أ ب�إعطاء
ثماره��ا الملمو�سة� ،سواء عل��ى �صعيد و�ضع المواطنين في البلد المعن��ي� ،أو على �صعيد بناء
نظ��ام �إقليمي جديد �أكثر فعالية وت�أثيراً على ال�صعيد الدول��ي .ومن الوا�ضح �أن قيام مثل هذا
النظام� ،أو ه��ذه الأنظمة ،مهم جداً بالن�سبة لنا لتداخل م�صلح��ة �شعبنا الفل�سطيني وم�ستقبله
م��ع م�صالح وتطلعات �شعوب المنطق��ة المحيطة بنا .ومن البديهي �أن ما �ست�ؤول �إليه الأمور
ف��ي م�صر� ،سيكون بالغ الأهمية بالن�سبة لل�شع��ب الفل�سطيني وق�ضية حقوقه الوطنية� .أما في
الأمد المبا�شر ،فلي�س من المتوقع �أن تحدث هذه التطورات ت�أثيراً مبا�شراً باتجاه �إيجابي على
الو�ض��ع الفل�سطيني� ،إال في حالة وجود حاالت بعيدة الر�ؤية ف��ي الجانب الإ�سرائيلي تدرك
المدل��ول التاريخي للتحوالت العربية وت�ستب��ق ت�أثيراتها ،وهو ما لي�س عليه الحال في مراكز
الق��رار ال�سيا�سي الحالية في �إ�سرائيل � ...أما على ال�صعي��د الدولي ،فمن ال�صحيح �أن خارطة
جدي��دة للتوازنات العالمية بد�أت تت�ضح معالمها الأولي��ة ،وبخا�صة منذ �أوا�سط العقد الأول
م��ن القرن الجديد ،مع �صعود الوزن االقت�ص��ادي والإجمالي لل�صين ،وا�ستعادة رو�سيا لوزن
دول��ي م�ؤثر ،وبروز قوى �أخرى ف��ي �آ�سيا و�أميركا الالتينية مر�شحة ل��دور �أكبر على ال�صعيد
العالم��ي ،وتراجع ن�سب��ي (ولي�س مطلق ًا) للقوة الأميركية ،جع��ل �إدارة �أوباما الحالية تتعامل
بح��ذر �أكبر من م�شكالت العال��م ومنطقتنا مما كان عليه �سل��وك �إدارة بو�ش االبن ال�سابقة،
وه��و م��ا يف�سر االنكف��اء الأميركي الن�سبي في منطقتن��ا في بلدان مثل الع��راق وم�س�ألة �إيران
النووي��ة وحتى �أفغان�ستان ،وبروز دور �أكثر ديناميكية لرو�سيا في ال�ش�أن ال�سوري ،هو ما دفع
لتن��ازالت و�صفقات (غير مكتملة بعد) خ�لال الأ�شهر الأخيرة ب�ش�أن ق�ضيتي �سوريا و�إيران،
لكن ال�ص��راع الفل�سطيني -الإ�سرائيل��ي و�ضعه مختلف ب�سبب احت��كار الواليات المتحدة
الكام��ل للت�أثير الدولي فيه من خالل عالقتها المميزة مع �إ�سرائيل .ولذلك ،من غير المتوقع
�أن يح��دث تحول كبير في التوجه الأميركي للتعاط��ي مع هذا ال�صراع ،في غياب �أي �ضغط
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جاد من الجانب الفل�سطيني (وهو ،في كل الأحوال� ،سيكون محدوداً) ،والأهم من الجانب
العرب��ي المنغم���س في ال�صراع العرب��ي  -الإ�سرائيلي �أو المعني فيه .ولذل��ك ،نعود هنا �إلى
�أهمي��ة نهو���ض الو�ضع العربي للت�أثير عل��ى الحلف الإ�سرائيلي – الأميرك��ي ،وهو �أمر ،كما
ذكرن��ا ،لي�س م��ن الممكن توقع المدى الزمني الذي يحتاج��ه  ...وهنا ،وحتى ال نركن �إلى
�سل��وك انتظاري ،هناك مج��االت ت�أثير وفعل فل�سطينية ال�ستنها�ض ح��راكات ت�ضامن وت�أييد
�شعبي��ة عربية ودولية ،يمك��ن �أن ت�ساعد في محا�صرة �أو التخفيف من ح��دة �سيا�سات الأمر
الواقع االحتاللية على �صعيد اال�ستيطان والتهويد والتطهير العرقي الزاحف ،وهي �أ�شكال من
الفعل بد�أتها حراكات �شبابية و�شعبية فل�سطينية� ،سواء على �صعيد مواجهة اال�ستيطان �أو على
�صعي��د حمالت المقاطعة على الم�ستوى الدولي .طبع�� ًا ،كل ذلك هو لم�شاغلة االحتالل،
دون �أوه��ام ح��ول كونه كافي ًا وحده لح�سم ال�ص��راع باالتجاه المرغوب في��ه فل�سطيني ًا ...
والأم��ر نف�سه ينطب��ق على قرارات الأمم المتح��دة والحراك الم�ستمر فيه��ا منذ �أربعة عقود
ونيف ،حيث تمك��ن الفل�سطينيون و�أن�صارهم من انتزاع قرارات جيدة وقوية ،وو�صل عدد
الم�صوتين على قرارات الجمعية العامة ب�ش�أن حق ال�شعب الفل�سطيني في تقرير الم�صير ،بما
ي�شم��ل �إقامة دولة� ،إلى زه��اء  180دولة ع�ضواً في ال�سنوات الأخي��رة� ،إلى جانب قرار رفع
م�ستوى التمثيل الفل�سطيني في �أواخر العام  .2012لكن من الوا�ضح �أن لي�ست هناك روافع
دولي��ة �أو في منطقتنا لعك�س هذه النتائج على الأر�ض ،مع ا�ستمرار حماية الواليات المتحدة
لإ�سرائي��ل من �أي عقاب �أو �أي �إجراء ال�ستمرارها ف��ي تجاهل قرارات الأمم المتحدة ،لي�س
فق��ط من العام � 1967أو ( 1974عام الت�صويت على القرار  ،)3236و�إنما منذ العام 1948
(ع��ام الت�صويت على الق��رار  )194وحتى العام ال�سابق ،عام الت�صوي��ت على قرار التق�سيم.
م��ن المهم ،طبع ًا ،موا�صلة العمل في الأم��م المتحدة والم�ؤ�س�سات الدولية عامة ،ولكن هذا
الن�شاط يحتاج �إلى روافع على ال�صعيد الدولي الفاعل في المنطقة ،كما على ال�صعيد الإقليمي
المحل��ي لترجمت��ه على الأر�ض ،وهي غير متوفرة حتى الآن .لك��ن عملية المراكمة مهمة.
ومن المهم هنا �أن ن�شير �إلى �أن ن�ضال �شعب جنوب �أفريقيا �ضد نظام الف�صل العن�صري لم يتم
ح�سمه فقط من خالل الن�ضال الدبلوما�سي و�أنظمة المقاطعة والإدانات الدولية.
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�أ .زهيرة كمال

�أوالً .تعريف الم�شروع الوطني
•ه��ل يوجد م�ش��روع وطني بعد  65عام ًا عل��ى النكبة ،ونحو ن�صف ق��رن على ت�أ�سي�س
منظمة التحرير وانطالقة الثورة الفل�سطينية؟

 -الم�شروع الوطني الفل�سطيني هو ما ن�ص عليه برنامج منظمة التحرير الفل�سطينية.•ما هو تعريف الم�شروع الوطني من وجهة نظرك؟

 -ح��ق ال�شعب الفل�سطيني في تقري��ر م�صيره ،و�إقامة دولته الم�ستقل��ة على الأرا�ضي التياحتل��ت العام  1967وعا�صمته��ا القد�س ال�شرقية ،وعودة الالجئي��ن الفل�سطينيين وفق
القرار .194
•ما هو تعريف فل�سطين والفل�سطيني في �ضوء ذلك؟

 -فل�سطي��ن هي المنطق��ة الجغرافي��ة المح�صورة ما بي��ن البحر المتو�سط ونه��ر الأردن،والدول��ة الفل�سطينية هي تلك المقامة على جزء من هذه المنطقة ،والم�شار �إليها �سابق ًا،
والفل�سطيني هو الذي ولد على هذه الأر�ض.
•هل نحن بحاجة �إلى م�شروع وطني جديد �أم �إعادة تعريف هذا الم�شروع؟

 �-أعتق��د �أن الم�ش��روع الوطني الفل�سطيني كان يجب �أن ي�ستند �إل��ى قرار التق�سيم ،181باعتب��ار �أن هذا القرار هو الذي �أقيم��ت على �أ�سا�سه دولة �إ�سرائيل ،وكان يجب �أن تقوم
الدول��ة الفل�سطيني��ة ا�ستناداً �إلى القرار نف�سه .وعليه ،ف���إن �إعادة تعريف الم�شروع وفق ًا
لذلك قد يحقق في حده الأدنى الدولة بحدود .1967
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ثانياً .الميثاق والأهداف الإ�ستراتيجية
•هل هناك حاجة لميثاق وطني جديد� ،أم تعديل الميثاق القائم� ،أم و�ضع د�ستور� ،أم هناك
حاج��ة لالثني��ن مع ًا� ،أم بقاء الو�ض��ع على حاله دون تغيير ،ال�سيما ف��ي �ضوء رفع مكانة
فل�سطين في الأمم المتحدة �إلى دولة ب�صفة مراقب؟

 -في �ضوء رفع مكانة فل�سطين �إلى دولة مراقب ،الأمر الذي يمكن �أن يرتقي �إلى دولة فيحال بذل الجهود المطلوبة لذلك ،وا�ستثمار الدعم الدولي لفل�سطين ،نحن بحاجة �إلى
و�ض��ع د�ستور فل�سطيني ع�صري وتقدمي يقر بالم�ساواة التامة بين المواطنين دون تمييز
قائم على �أ�سا�س الجن�س� ،أو الدين� ،أو العرق.
•م��ا هي العالقة بي��ن الم�شروع الوطن��ي بما يعنيه من �إع��ادة تعريف الأه��داف الوطنية
الإ�ستراتيجية ،والميثاق الجامع الذي يحدد ركائز الم�صلحة الوطنية العليا؟

 -الم�شروع الوطني يتم من خالله تعريف للأهداف الوطنية و�سبل تحقيق هذه الأهداف،ف��ي حين �أن الميث��اق هو الذي يحدد العالقة بين الأط��راف الوطنية المختلفة ،وي�ضمن
تعهدها بتحقيق هذه الأهداف ،باعتبارها الحد الأدنى المتفق عليه فل�سطيني ًا.

•ه��ل بلورة الم�ش��روع الوطني والميث��اق ت�سبق �أم تلح��ق �إعادة بناء الم�ؤ�س�س��ة التمثيلية
الجامعة؟ �أي هل و�ضع ميثاق وطني جديد �أو معدل ي�سبق �إعادة بناء �أو تفعيل �أو �إ�صالح
منظمة التحرير؟

 �-إع��ادة بن��اء المنظمة مبنية عل��ى ما يتفق عليه كح��د �أدنى �أو كقا�سم م�شت��رك بين جميعالأط��راف ،وهذا ي�سبق �إعادة بناء المنظمة باعتب��ار �أن كل من ي�شارك هو موافق على ما
يتم التوافق عليه.
•من يق��وم بهذه المهمة ،وكيف ،في حال كانت الحاج��ة لبلورة الم�شروع الوطني
والميثاق قبل بناء الم�ؤ�س�سة التمثيلية (مث ً
ال هيئة ت�أ�سي�سية �أقرب للمجل�س الد�ستوري
الت�أ�سي�س��ي في بع�ض الدول� ،إطار حواري بين القوى ال�سيا�سية ومنظمات المجتمع
المدني��ة وم�ستقلين وخب��راء وقانونيين)...؟ وما هي متطلب��ات و�شروط �أي تعديل
الحق؟

 -من ال�ضروري ،وفي �ضوء تغير و�ضعية منظمة التحرير بعد االعتراف بها دولة مراقبفي الأمم المتحدة� ،أن يتم ت�شكيل مجل�س د�ستوري ت�أ�سي�سي ي�ضم الأحزاب/القوى
ال�سيا�سي��ة ومنظمات المجتمع المدن��ي وخبراء اقت�صاديي��ن واجتماعيين وتربويين
وقانونيي��ن وفناني��ن وكت��اب .وبذل��ك ال �أجد �ضمن ه��ذه الت�شكيل��ة �شخ�صيات
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م�ستقل��ة خارجة عن هذه الت�صنيفات ،ف�أي م�ستق��ل/ة له ت�أثير ور�أي هو �ضمن هذه
الت�صنيفات.
•م��ا هو اله��دف الإ�ستراتيجي الوطني الجام��ع (المركزي) للم�ش��روع الوطني :تحرير
فل�سطين و�إقامة الدولة الديمقراطية على �أنقا�ض �إ�سرائيل والم�شروع ال�صهيوني ،بحيث
يعي�ش فيها العرب واليهود المقيمون حالي ًا كمواطنين مت�ساوين دون االعتراف بحقوق
قومي��ة لليه��ود في فل�سطي��ن� ،أم �إقامة دول��ة �إ�سالمي��ة� ،أم دولة لكل مواطنيه��ا� ،أم دولة
واحدة لقوميتين� ،أم دولة ثنائية القومية يتم االعتراف فيها باليهود �أينما كانوا� ،أو اليهود
الإ�سرائيليين فقط ،ك�شعب له حق تقرير الم�صير؟
 -م��ا زلت �أعتقد �أن الم�شروع الوطني الفل�سطيني يج��ب �أن يكون قائم ًا على �أ�سا�س حلالدولتين والم�ستند �إلى قرار التق�سيم  ،181والدولة الفل�سطينية هي لكل مواطنيها ،دولة
علمانية� ،أما بالن�سبة لإ�سرائيل فهي دولة �أي�ض ًا لكل مواطنيها ،ويجب عدم الت�سليم ب�أنها
دولة يهودية ورف�ض ذلك تمام ًا.
•كي��ف يمكن الربط بي��ن الهدف الإ�ستراتيج��ي الوطني والأهداف الخا�ص��ة ب�أولويات
الكف��اح الناجم��ة عن خ�صائ�ص وظ��روف كل م��ن التجمعات الفل�سطيني��ة في الوطن
وال�شت��ات (الن�ضال �ض��د االحتالل ،واال�ستيطان ف��ي ال�ضفة ،ومن �أج��ل رفع الح�صار
ع��ن قطاع غزة والت�ص��دي لالعتداءات الإ�سرائيلية؛ الن�ضال �ض��د �سيا�سات التمييز ومن
�أج��ل حقوق الأقلي��ة الفل�سطينية والم�ساواة في �أرا�ض��ي 48؛ الن�ضال من �أجل الحقوق
ال�سيا�سي��ة واالقت�صادية واالجتماعية في عدد م��ن التجمعات كالأردن ،ولبنان ،و�سوريا
وغير ذلك)؟
 -اعتقد �أن المقاطعة �ضد �إ�سرائيل هو هدف جامع لكل الفل�سطينيين في �أماكن تواجدهمكاف��ة ،ويمك��ن للفل�سطينيين في تجمعاتهم كاف��ة ،وفي �أي بل��د� ،أن يعملوا على حث
ال�شع��وب في تلك ال��دول على تحقيق ه��دف المقاطعة ،ون�ش��ر ممار�سات االحتالل
�ضد �شعبنا (الجدار واال�ستيطان والح�ص��ار) بهدف اعتبار �إ�سرائيل دولة عن�صرية يجب
مقاطعتها.
ي�ض��اف �إلى ذل��ك الن�ضال في الأر���ض الفل�سطينية �ضد اال�ستيطان والج��دار والح�صار وفي
�أرا�ضي � 48ضد �سيا�سات التمييز ،ومن �أجل الحقوق المت�ساوية.
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ثالثاً .الم�شروع الوطني في ظل �سيناريوهات مختلفة
كي��ف يمكن تحقيق الم�شروع الوطني الذي تراه منا�سب ًا في ظل �سيناريوهات مختلفة لتطور
ال�صراع ،ومنها:
•ه��ل يمك��ن �إقامة دول��ة فل�سطيني��ة م�ستقلة على ح��دود العام � ،1967أم ه��ل بات هذا
ال�سيناريو وهم ًا ال بد من التخل�ص منه؟

 -نع��م ،حيث حقق هذا الم�شروع دعم ًا دولي ًا ،والمطلوب التم�سك به ،وعدم تقديم �أيتنازالت ،كما �أن من المطلوب �أن يعترف الجميع بحقوقنا ك�شعب في �إقامة دولتنا على
�أرا�ضينا المحتلة العام  ،1967وا�ستناداً �إلى قرار  ،181ويكفينا ما تم التنازل عنه بالن�سبة
لقرار التق�سيم ،الذي �أقيمت �إ�سرائيل على �أ�سا�سه ،و�ضرورة �إيفاء الدول بالتزاماتها لي�س
منة منهم ،ولكن ذلك مطلوب �أي�ض ًا لتحقيق م�صداقيتهم.
•ه��ل من الممك��ن �إقامة دويلة على ج��زء من ال�ضف��ة الغربية (مع �أو ب��دون قطاع غزة)
�ضم��ن ح��دود م�ؤقتة ،ف��ي �سياق ت�سوي��ة انتقالية يراد له��ا �أن ت�صبح نهائي��ة ،مع ت�صفية
ق�ضي��ة الالجئين ،وربما االعت��راف ب�إ�سرائيل كدولة يهودية؟ وفي حال التمكن في �إطار
المفاو�ض��ات الثنائية من فر�ض مثل هذا الحل االنتقالي ،ما هو م�صير الم�شروع الوطني
والحقوق التاريخية لل�شعب الفل�سطيني؟

- -يجب عدم القبول نهائي ًا بمثل هذا الحل ،ورف�ض مناق�شته من حيث المبد�أ.

•ف��ي حال و�ص��ول المفاو�ض��ات النهائية �إل��ى طريق م�س��دودة تف�ضي �إل��ى انهيارها،
كي��ف �ست�ؤثر الخي��ارات ال�سيا�سية الفل�سطيني��ة البديلة ،مثل االن�ضم��ام �إلى االتفاقات
وال��وكاالت الدولي��ة على م�ستقب��ل الم�شروع الوطن��ي؟ وفي المقاب��ل ،كيف �سي�ؤثر
أرا�ض ،ان�سحابات جزئية )...
�سيناري��و الخطوات الإ�سرائيلية �أحادية الجانب (�ض��م � ٍ
على م�ستقبل الم�شروع الوطني؟

 -م��ن ال�ضروري اال�ستعداد لهذه المرحلة وتحميل �إ�سرائي��ل م�س�ؤولية الف�شل .وفي هذهالحالة� ،سيكون هناك دعم دولي الن�ضمام فل�سطين �إلى الوكاالت والم�ؤ�س�سات الدولية،
وتفعي��ل عملية المقاطعة ،وهناك مب��ادرات �أوروبية جيدة ،وهذا من �ش�أنه عزل �إ�سرائيل
بم��ا يفر�ض عليها الحق�� ًا القبول بالحق��وق الفل�سطيني��ة� .ضم الأرا�ضي �إل��ى �إ�سرائيل
مرفو���ض دولي ًا ،وهذا �أي�ض�� ًا يعر�ض �إ�سرائيل لعقوبات في ح��ال ا�ستخدمنا ذلك لف�ضح
ال�سيا�س��ة الإ�سرائيلية� ،أم��ا بالن�سبة لالن�سحابات الجزئية ،فيج��ب اال�ستعداد لها ،وعدم
تكرار التجربة التي تمت في قطاع غزة.
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•كيف �سي�ؤث��ر �سيناريو بقاء الو�ضع القائم على حاله ،ال�سيم��ا من حيث ا�ستمرار ال�سلطة
بذات ال�شكل والدور والوظائف ،مع تح�سين �شروط الحياة تحت االحتالل ،من حيث
الظروف االقت�صادية وحركة تنقل الأفراد والب�ضائع ،على هذا الم�شروع؟

 -ه��ذا هو الأخطر ،م��ع �أنه حق ،حيث �سي�شعر البع�ض باالرتي��اح ،وي�ضعف ذلك الروحالن�ضالية من �أجل الحفاظ على مثل هذه المكت�سبات .وعليه ،وفي حال تم ذلك ،يجب
ا�ستخدام مثل هذه الحريات باعتبارها حق ًا ،مع �ضرورة ا�ستمرار الن�ضال وت�سليط ال�ضوء
على ممار�ساته في ا�ستالب الأر�ض واال�ستيطان والح�صار.

رابعاً .البرنامج الوطني (�إ�ستراتيجية التحرر) والبرنامج ال�سيا�سي
•م��ا هي العالقة بي��ن الم�شروع الوطن��ي بما يعنيه من �إع��ادة تعريف الأه��داف الوطنية
الإ�ستراتيجي��ة ،والميثاق الجامع الذي يحدد ركائ��ز الم�صلحة الوطنية العليا ،والبرنامج
الوطن��ي الذي يمثل �إ�ستراتيجية التحرر الأكثر فعالية لتحقيق �أهداف الم�شروع الوطني،
والبرنام��ج ال�سيا�س��ي ال��ذي يمثل خطة العم��ل ال�سيا�س��ي اليومي ،و�أ�ش��كال المقاومة
الأج��دى ،والعالقات مع المحيط الخارجي ،والتح��رك الدولي من �أجل ال ّت�أثير الفاعل
ف��ي الو�ضع ال�سيا�سي القائم ،وخل��ق الوقائع وفق �أف�ض��ل �أداء ممكن ح�سب المعطيات
والعوامل وموازين القوى القائمة؟

 -الدخ��ول في الم�ؤ�س�س��ات وال��وكاالت الدولية هو �إح��دى الآلي��ات ال�ضرورية لتحقيقالم�ش��روع الوطني على ال�ساحة الدولية ،كما �أن ن�ش��ر الممار�سات الإ�سرائيلية وت�أثيراتها
عل��ى مجم��وع ال�شعب الفل�سطيني ،و�ض��رورة تفعيل المقاطعة �ض��د �إ�سرائيل عقاب ًا على
ممار�ساتها ،ي�ضاف �إلى ذلك �ضرورة التوجه �إلى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة �إ�سرائيل
على ممار�ساتها (اال�ستيطان وحماية الم�ستوطنين في ممار�ساتهم �ضد المواطنين ،الجدار
وت�أثي��ره على المواطنين ،وبخا�ص��ة �أن هناك ر�أي ًا ا�ست�شاري ًا مهم�� ًا بهذا الخ�صو�ص يجب
ا�ستثم��اره) .وهذا من �ش�أنه عزل �إ�سرائيل وخلق وقائع جديدة في عالقة �إ�سرائيل مع دول
العال��م ،كما من �ش�أنه تغيير موازين القوى العالمية .وهنا يجب �أي�ض ًا عدم �إهمال �ضرورة
�أن تلع��ب الدول العربي��ة دوراً مهم ًا بهذا الخ�صو�ص ،عبر الت�أكي��د للواليات المتحدة �أن
الم�صالح الأميركية في الوطن العربي هي �أهم من م�صلحتها مع �إ�سرائيل ،و�ضرورة �أن يتم
التوافق على بع�ض المقاطعات االقت�صادية ل�شركات وم�ؤ�س�سات تدعم �إ�سرائيل.
•هل بلورة البرنامج الوطني ت�سبق �أم تلحق �إعادة بناء الم�ؤ�س�سة التمثيلية الجامعة؟

 -بل��ورة البرنامج ت�سبق �إعادة بن��اء الم�ؤ�س�سة الجامعة عبر ت�شكي��ل مجل�س ت�أ�سي�سي يقومببلورة هذا البرنامج.
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•من يقوم بهذه المهمة ،وكيف ،في حال كانت الحاجة ل�صياغة البرنامج الوطني قبل بناء
الم�ؤ�س�سة التمثيلية (مث ً
ال كنتيجة لحوار بين القوى ال�سيا�سية ومنظمات المجتمع المدنية
وم�ستقلين وخبراء وقانونيين)...؟ وما هي متطلبات و�شروط �أي تعديل الحق؟

- -المجل�س الت�أ�سي�سي هو الذي يقوم بهذه المهمة وفق التركيبة التي �أ�شير �إليها �سابق ًا.

•ف��ي حال كانت بلورة كل ذلك من مهمات الم�ؤ�س�سة التمثيلية بعد �إعادة بنائها ،فكيف
�سيتم ذلك ،وهل ينبغي �أن يخ�ضع البرنامج الوطني للمتغيرات في موازين القوى الناجمة
عن �أحجام تمثيل مختلف القوى في المجل�س الوطني وباقي م�ؤ�س�سات المنظمة؟

 -م��ن يحجم ع��ن الم�شاركة في المنظمة لي���س من حقه �أن يعتر�ض الحق�� ًا ،فالأجدر �أني�شارك الجميع في بناء الم�ؤ�س�سة.
•هل هناك حاجة لإقرار برنامج العمل ال�سيا�سي الذي يهدف �إلى تحقيق �أهداف البرنامج
الوطن��ي (�إ�ستراتيجية التح��رر الوطني) من قبل المجل�س الوطن��ي� ،أم من قبل المجل�س
المرك��زي� ،أم تت��رك ه��ذه المهمة للهيئ��ة القيادية الأول��ى (اللجنة التنفيذي��ة) في �ضوء
المتغيرات التي يمكن �أن تطر�أ على بيئة ال�صراع المحلية والإقليمية والدولية؟

 -بعد �إع��داد البرنامج من قبل المجل�س الت�أ�سي�سي ،تج��ري انتخابات المجل�سين الوطنيوالمركزي على هذا الأ�سا�س ،ويتم �إقرارهما من المجل�س الوطني.

خام�ساً .الحامل الوطني (المنظمة ،ال�سلطة ،مكونات الحركة الوطنية)
•في حالة الحاجة لكيان تمثيلي جامع ،هل يتطلب ذلك االكتفاء ب�إ�صالح منظمة التحرير
وتفعيلها� ،أم �إعادة بناء م�ؤ�س�ساتها� ،أم ت�شكيل كيان جديد؟

�- -إعادة بناء المنظمة وفق ًا للد�ستور الذي يتم �إعداده من قبل لجنة ت�أ�سي�سية هو المطلوب.

•ما ه��ي الأ�ساليب المثلى ل�ضمان ال�صفة التمثيلية للكي��ان الموحد في ظل خ�صائ�ص
وظروف مختل��ف التجمعات الفل�سطيني��ة؟ وهل تُعتبر االنتخاب��ات -حيث �أمكن
ذل��ك -الو�سيل��ة لتحقيق ذل��ك� ،أم �أن اخت��زال الديمقراطية باالنتخاب��ات ،في ظل
مرحل��ة التحرر الوطن��ي وظروف الواقع الفل�سطيني ،لي�س��ت الو�سيلة المثلى لإعادة
بناء التمثيل الوطني؟

 -طبع�� ًا االنتخابات ه��ي الحل الأمث��ل ،وب�شكل خا���ص داخل الوطن� ،أم��ا على �صعيدالداخ��ل فهناك �أطر تمثيلية متع��ددة حزبية ونقابية يمكن اعتماده��ا ،وكذلك الأمر في
الأردن .والجالي��ات الفل�سطينية في �أوروبا و�أمي��ركا يمكنها �إجراء انتخابات ،ويمكن
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لل�سفارات في تل��ك البلدان الإ�شراف عليها ،وتبقى �سوريا ولبنان وبع�ض الدول العربية
يمكن التوافق على التمثيل وفق معايير محددة.
•م��ا هي �أ�شكال العالقة المثلى بي��ن الكيان التمثيلي والتجمع��ات الفل�سطينية في الوطن
وال�شتات ،بما في ذلك فل�سطينيو �أرا�ضي  ،48من حيث �شكل التمثيل عبر االنتخابات
�أو بدونها ،والم�ؤ�س�سات المعني��ة بمتابعة �ش�ؤون التجمعات (مث ً
ال ا�ستبدال �صيغة دوائر
المنظم��ة القائمة عل��ى القطاع ب�أخرى على �أ�سا�س جغراف��ي� ،أو الدمج بين ال�صيغتين)،
وكذلك عالقة برامج و�أولويات الكفاح التي تعك�س الأهداف والم�صالح الخا�صة بكل
تجمع بالن�ضال الجماعي لتحقيق �أهداف الم�شروع الوطني؟
 �-أعتقد �أن العالقة يج��ب �أن تكون على �أ�سا�س المهام لتحقيق الم�شروع الوطني؛ بمعنى�أنه قائم على �أ�سا�س الدوائر.
•ما ه��و موقع وم�ستقبل ال�سلط��ة الفل�سطينية في �ض��وء عملية �إع��ادة تعريف الم�شروع
الوطن��ي؟ هل هن��اك حاجة لبقائها كما ه��ي� ،أم حلها نهائياً� ،أم هن��اك �ضرورة لإعادة
النظ��ر في �شكله��ا ودورها ووظائفها ،في �ض��وء الواقع القائم حالي�� ًا من حيث وجود
المنظم��ة و«الدول��ة المراقب��ة» وال�سلط��ة؟ وكيف يمك��ن تعزيز دور منظم��ة التحرير
لال�ضط�لاع بم�س�ؤولياتها الوطنية كونها �صاحب��ة الوالية في �صياغة ومتابعة الم�شروع
الوطني الفل�سطيني.
 -م��ن المفتر���ض �أن ال�سلطة ه��ي �أداة م��ن �أدوات المنظمة لتحقيق الم�ش��روع الوطنيالفل�سطين��ي ،وعلي��ه ،فالو�ضع الحالي ه��و الو�ضع المختل والمقل��وب لهذه العالقة،
ويج��ب ت�صحيحه��ا �شريطة �أن يع��اد بناء المنظم��ة ،واعتماد ال�شفافي��ة والم�ساءلة في
العالقة بينهما.
•هل يمكن للبنى التنظيمية والبرنامجية الحزبية/الف�صائلية القائمة �أن تقوم بمهمة الحامل
الوطني لعملية �إعادة تعريف الم�شروع الوطني و�إعادة بناء الكيان التمثيلي ،دون تجديد
ف��ي بنيتها؟ ما ه��ي متطلبات تجدي��د مكونات الحرك��ة الوطنية ،والأ�س���س المطلوبة
لل�شراكة ال�سيا�سي��ة بين التيارات الوطنية والديمقراطي��ة والعلمانية والإ�سالمية في �ضوء
تجربة االنق�سام الداخلي؟
 -من ال�ض��روري تجديد البنية التنظيمية للأحزاب والف�صائ��ل من �أجل �أن تكون حام ًال
للم�ش��روع الوطني ،فال يمك��ن مطالبة المنظمة ب�إعادة بنائها ف��ي حين تبقى الف�صائل
كما هي.
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�ساد�ساً� .أ�شكال الن�ضال و�أ�ساليبه
•م��ا هي �أ�شكال الن�ضال الأكثر جدوى لتحقي��ق �أهداف الم�شروع الوطني وفق التعريف
ال��ذي تتبن��اه :الكفاح الم�سل��ح ،المقاوم��ة ال�شعبية ،المقاوم��ة ال�سلمي��ة (الالعنفية)،
المقاطعة ال�سيا�سية واالقت�صادية والأكاديمية والثقافية لدولة االحتالل ،مقاومة التطبيع،
المزج بين المقاومة الم�سلحة وال�شعبية وفق ظروف كل من التجمعات الفل�سطينية؟

 �-إن ال�ش��كل الن�ضالي الأف�ض��ل هو المقاومة ال�شعبي��ة والمقاطعة ال�سيا�سي��ة والأكاديميةوالثقافية لدولة االحتالل .وتعتبر مقاومة التطبيع هي �أحد �أ�شكال المقاطعة ،مع �ضرورة
تعريف التطبيع ،حيث يغالي البع�ض في تعريفه.
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المشروع الوطني الفلسطيني إلى أين؟
[بناء الإن�سان المهمة الأولى]
�أ .د� .صالح �أبو �أ�صبع
قب��ل الحديث عن الم�شروع الوطني الفل�سطيني ،ف�إنه يج��در بنا الإ�شارة �إلى محطات عدة،
من��ذ منت�صف ال�سبعينيات من القرن الع�شرين قد �أثرت في حركة ال�صراع العربي الإ�سرائيلي،
وجعلته ي�أخذ م�ساراً جديداً في خدمة الم�شروع ال�صهيوني ،وهذه العوامل هي:
1.1زيارة ال�سادات للقد�س واتفاقي��ات كامب ديفيد ،و�إخراج م�صر من دورها في ال�صراع
العربي  -الإ�سرائيلي.
2.2الغ��زو الإ�سرائيلي للبنان الع��ام  ،1982وخروج المقاومة من لبنان �إلى تون�س ،و�إبعادها
عن مركز ال�صراع والمقاومة.
3.3االنتفا�ض��ة الأول��ى ،وقوته��ا ال�شعبية وما �أحدثته��ا من تعاطف دولي و�إح��راج للكيان
الإ�سرائيلي ،ما �ساعد في توقيع اتفاقيات �أو�سلو.
4.4اتفاقي��ة �أو�سلو و�إقامة ال�سلطة الفل�سطينية وعودة ع�ش��رات الآالف من الفل�سطينيين �إلى
الوطن.
5.5االحتالل العراقي للكويت وت�أثيراته على �إحداث ال�شرخ بين الدول العربية.
6.6االنتفا�ض��ة الثاني��ة (انتفا�ضة الأق�ص��ى) و�إجها�ضها ،ما زاد من القب�ض��ة الإ�سرائيلية على
ال�ضفة وزيادة اال�ستيطان.
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7.7االنق�سام الفل�سطيني بين �سلطتي ال�ضفة والقطاع.
8.8التمزق العربي و�إق�صاء ال�صراع العربي الإ�سرائيلي من �أولويات الأجندة العربية.
9.9انهيار االتحاد ال�سوفييتي وخ�سارة الق�ضية الفل�سطينية لدعم الكتلة ال�شرقية.
1010ت�ضا�ؤل دور دول عدم االنحياز على ال�ساحة الدولية.
1111تداعيات الربيع (الجحيم) العربي عربي ًا وفل�سطيني ًا.

�أوالً .تعريف الم�شروع الوطني
يتح��دد الم�ش��روع الوطني الفل�سطيني :ب�� ِـ [تمكين ال�شعب الفل�سطيني ف��ي المهاجر من العودة
�إل��ى وطنه فل�سطين بحدودها التاريخية من النهر �إلى البحر ،وتمكين ال�شعب الفل�سطيني من �سيادته
على �أر�ضه وال�سيطرة على مواردها و�إمكانياتها وحدودها و�أمنها في دولة ديمقراطية ذات �سيادة].

ثانياً .الميثاق والأهداف الإ�ستراتيجية
من ال�ضروري �أن تتم بلورة الم�شروع الوطني و�إعادة النظر في الميثاق الوطني ،بحيث يلتزم
بالحق��وق الوطنية التاريخية الثابتة لل�شعب الفل�سطيني ،و�إقامة دولة ديمقراطية يت�ساوى فيها
كل مواطنيها بغ�ض النظر عن العرق �أو الدين.
وه��ذا ي�ستلزم �أن تقوم بهذه المهمة هيئة ت�أ�سي�سية تمثل القوى ال�سيا�سية ومنظمات المجتمع
المدني في التجمعات الفل�سطينية الكبيرة التي تقدم م�شروعها الوطني ،وعلى �أن يراعى هذا
الم�شروع الأهداف التكتيكية لمواجهة الظروف الخا�صة والمعاناة اليومية للفل�سطينيين في
تجمعاتهم من خالل ما يلي:
•العمل على �إنهاء االنق�سام بين ال�سلطتين في ال�ضفة والقطاع.
•تنظيم قوى المجتمع لمجابهة االحتالل واال�ستيطان.
•العمل على دعم حقوق الفل�سطينيين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية في المنافي.
•العم��ل عل��ى ت�أ�سي�س جبهة عربي��ة �شعبية لم�سان��دة الن�ضال الفل�سطين��ي في المجاالت
ال�سيا�سي��ة واالقت�صادية واالجتماعي��ة والثقافية كافة (المنظمة العربي��ة العالمية من �أجل
فل�سطين).
•العم��ل على ت�أ�سي�س حركة عالمية م��ن القوى الديمقراطية الإن�ساني��ة في الدول الغربية
والإ�سالمية لدعم حقوق الفل�سطينيين الثابتة في وطنهم.
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ثالثاً .الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة
ال يمكن تحقيق �إقامة دولة فل�سطين م�ستقلة على حدود ( ،)1967وذلك لأ�سباب عدة:
1.1افتق��اد القيادة الفل�سطينية قوة �أ�سا�سية لتفر�ض �إرادته��ا على المحتل لإنجاز االن�سحاب
الكامل من ال�ضفة.
2.2الم�شروع ال�صهيوني اال�ستيطاني الذي ابتلع �أرا�ضي ( )1967وفر�ض جغرافيا متداخلة
لب�ؤر ا�ستيطاني��ة لمئات الآالف من الم�ستوطنين ال�صهاينة ،م��ع �سيطرة �إ�سرائيل الكاملة
على الحدود.
3.3الإ�صرار الإ�سرائيلي على فكرة ال�سيطرة على الأمن ،ما يفقد �أي �سلطة فل�سطينية �إرادتها
وا�ستقاللها.
4.4الإ�صرار الإ�سرائيلي -مع دعم �أمريكي -على االعتراف الفل�سطيني بيهودية الدولة العبرية.
5.5ان�ص��راف العرب والعال��م الإ�سالمي ودول العال��م الثالث عن الدع��م للفل�سطينيين في
الت�صدي للم�شروع ال�صهيوني� ،إذ قامت دول عديدة من بينها دول عربية بفتح الأبواب
للتعامل مع الكيان ال�صهيوني و�إنهاء مقاطعة �إ�سرائيل.
6.6االنغما���س الجماهيري العربي بالهموم اليومي��ة واالنفالت من الم�س�ؤولية تجاه الق�ضية
الفل�سطينية.
7.7ب��روز �أجيال جديدة م��ن الفل�سطينيين في المهاج��ر بعيداً عن الوط��ن واندماج العديد
منه��م في المجتمعات التي يعي�شون فيها ،و�أ�صبح ارتباطهم بق�ضية وطنهم واهن ًا ،وبات
عملهم من �أجل الق�ضية �ضعيف ًا.
ومهم��ا كانت الم�شاريع التي يحمله��ا وزير الخارجية الأمريكي «ج��ون كيري» في جعبته
لل�سلطة الفل�سطينية ،ف�إن القيادة الفل�سطينية لو قبلت بها ،ف�إنها لن تقنع ال�شعب الفل�سطيني �إذا
ل��م تكن القد�س هي العا�صمة ،ودون �أن تكون هناك �سيادة حقيقية على مواردها واقت�صادها
و�أمنه��ا ،ودون حفظ حق العودة لماليين الالجئين ،ودون �إخ�لاء الم�ستوطنات الإ�سرائيلية
ال�سرطاني��ة م��ن ال�ضفة ،ودون ال�سيطرة على المعابر ،ودون �إزال��ة الجدار العازل الذي ابتلع
�أرا�ضي النا�س ،ودون االن�سحاب الكامل و�إزالة الحواجز التي جعلت تنقل النا�س بين �أرجاء
وطنهم ت�شكل معاناة يومية.
ومن ثم ف�إن الواقع �سيعود بنا �إلى المربع الأول وهو:

[�سلطة فل�سطينية دون �سلطات �سيادية ،واحتالل دون �أن يدفع ثمن احتالله].
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رابعاً .الم�شروع الوطني الفل�سطيني
�سوف يوف��ر الم�شروع الوطني الفل�سطيني وااللتفاف حوله م��ن ِق َب ِل جميع الف�صائل ،تعزيز
زخ��م المقاومة ب�أ�شكالها المختلفة ،وال مجال الآن للحديث عن مقاومة م�سلحة ،فالمرحلة
الآن تحتاج �إلى بناء وطني متما�سك ومتم�سك بالثوابت الوطنية .وهذا البناء ي�ستدعي:
1.1بن��اء �شخ�صية الإن�سان الفل�سطين��ي المرتبط ب�أر�ضه وق�ضيته الذي يحم��ل �شعاراً مناق�ض ًا
[�ش َّلت
(�ش َّلت يميني �إذا ن�سيت��ك يا �أور�شليم) وليكن ال�شعارُ :
لل�شع��ار ال�صهيوني القائل ُ
يميني �إذا قبلت وطن ًا بدي ً
ال لك يا فل�سطين].
�2.2إعطاء التعليم ونوعيته �أولوية لبناء الإن�سان.
3.3التمكي��ن االقت�صادي الجماعي من خالل م�شاريع تعاونية تخدم الإن�سان الفل�سطيني في
بناء �شخ�صيته وتعزز منعته االقت�صادية؛ �سواء داخل الوطن �أو في المهاجر.
4.4تمكين المر�أة لت�أخذ دورها الفاعل في الحركة الوطنية.
5.5تفعي��ل �شبكات م��ن التوا�صل االجتماع��ي عبر الإنترنت بي��ن الجالي��ات الفل�سطينية،
و�إبقا�ؤها على االطالع على مجريات الواقع ال�سيا�سي ومتغيراته.
6.6تعزيز روح العمل التطوعي لدى الأجيال النا�شئة لخدمة �أبناء ال�شعب ،والإ�سهام في حل
م�شاكل المجتمع.
7.7تعزي��ز دور الفن الهادف والحف��اظ على التراث ال�شعبي الفل�سطين��ي الذي يعزز الهوية
الوطنية.
8.8تعزيز روح التبرع من خالل �إيجاد �صناديق في المهاجر تدعم م�شاريع التعليم الجامعي
للمتفوقي��ن ولأبن��اء الفق��راء ،ودعم الم�شاري��ع الثقافي��ة والعلمية الفل�سطيني��ة ،ومراكز
البحوث الفل�سطينية.
9.9العم��ل عل��ى �إقامة مواق��ع �إعالمية باللغ��ات الأجنبية لمواجه��ة �آلة الدعاي��ة الإ�سرائيلية
وال�صهيونية العالمية.
1010العمل عل��ى �إحياء فكرة الجبهة العربية الم�ساندة ،وبخا�ص��ة في �إطارها ال�شعبي ،لتعود
الق�ضية الفل�سطينية �إلى �سابق عهدها؛ الق�ضية الأولى للإن�سان العربي.
1111العمل على �إحياء فكرة الجبهة ال�شعبية الإ�سالمية الم�ساندة لتحرير الأق�صى.
�1212إن�ش��اء �شبكة عالمي��ة للعلماء الفل�سطينيي��ن ،لتعزيز روح البحث العلم��ي عند الأجيال،
بهدف التوا�صل وتبادل الخبرات ،ودعم الباحثين ال�شباب.
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خام�ساً .الظروف المحبطة للبرنامج الوطني والبرنامج ال�سيا�سي
لي�س من �شك في �أن الظروف المو�ضوعية للعمل الفل�سطيني هي ظروف بالغة التعقيد ،نابعة
كما نعرف من:
1.1وج��ود �سلطتين في ال�ضفة والقطاع في ظل احتالل يهيمن مبا�شرة على ال�ضفة ،وي�سيطر
على القطاع من خالل الح�صار والأجواء الم�ستباحة للطيران وال�صواريخ الإ�سرائيلية.
2.2ت�شتت الفل�سطينيين في �أنحاء المعمورة ،وتنوع م�صالحهم وارتباطها ب�أماكن وجودهم،
وتنت��ج ع��ن ذلك �أحيان ًا م�صالح وحاج��ات تحول دون م�شاركتهم ف��ي العمل من �أجل
ق�ضيته��م� ،إ�ضافة �إلى القيود المفرو�ضة عليهم المرتبطة بتواجدهم ،التي قد ت�شل حركة
العمل من �أجل فل�سطين.
3.3اختالف الر�ؤى الفكرية لدى الفل�سطينيين التي تتراوح من الي�سار المتطرف �إلى اليمين
المتطرف ،وتجد انعكا�ساتها بدرجات متفاوتة في التنظيمات الفل�سطينية على ال�ساحة،
ويتبلور ذلك في برامج �سيا�سية متفاوتة و�أحيان ًا متناق�ضة.
4.4ع��زوف الأجيال ال�شابة عن االلتحاق ب�أط��ر تنظيمية قادرة على تحريك طاقاتهم للعمل
من �أجل الق�ضية الفل�سطينية ،وفقدان الثقة بالتنظيمات الموجودة.
5.5الظرف الدولي المتناق�ض تجاه الق�ضية الفل�سطينية ،الذي �أتاح لأن تكون فل�سطين دولة
ب�صف��ة مراقب في الأمم المتحدة مع العديد من ق��رارات الأمم المتحدة ل�صالح الق�ضية
الفل�سطيني��ة ،وفي الوقت نف�سه ي�ضف��ي هذا الظرف ال�شرعية عل��ى الكيان الإ�سرائيلي،
ويغطي على جرائمه واعتداءاته الدائمة على ال�شعب الفل�سطيني و�أر�ضه.
ه��ذه الظروف مجتمع��ة ت�ستدعي وجود كيان وطن��ي جامع لل�شت��ات الفل�سطيني  ...وفي
الحقيق��ة �أن �إيجاد �آلي��ة ت�ضمن التمثيل هي �آلية معقدة في ظل الظ��روف الم�شار �إليها �أعاله،
وف��ي ظل ظ��روف ال�سيطرة الحالي��ة على منظم��ة التحري��ر واال�ستعا�ضة عنه��ا بال�سفارات
الفل�سطينية التي ت�أخذ طابع ًا دبلوما�سي ًا ر�سمي ًا يحول دون �أن تتحرك �شعبي ًا ،ولذا يجب العودة
�إل��ى دور م�ؤ�س�سات المنظم��ة لتحريك الجماهير من خالل المنظم��ات ال�شعبية (النقابات،
واالتحادات ،والجمعيات) التي يكون لها تمثيلها في الكيان الجامع (منظمة التحرير).
وعملي�� ًا ،ف�إنه لي�س بالمقدور اعتماد االنتخابات لتحقيق التمثيل الوطني ،ومن ثم ف�إنه يمكن
اال�ستعا�ضة عنه من خالل تفعيل �إطار منظمة التحرير ليكون التمثيل الفل�سطيني جغرافي ًا وعبر
القطاعات المختلفة التي ترتبط بدوائر المنظمة.
وتكون هذه القوى التمثيلية في نهاية المطاف هي المنوطة ب�إقرار الم�شروع الوطني.
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�ساد�ساً .ال�سلطة الفل�سطينية
لي���س من �ش��ك �أن ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة بواقعها الحالي عاج��زة عن تحقي��ق �أماني ال�شعب
الفل�سطيني ،و�أثبتت مفاو�ضاتها عن عج��ز في تحقيق �أب�سط الحقوق الفل�سطينية� ،أو تحقيق
ال�سيط��رة على الأرا�ضي التي بحوزتها ،م��ا يجعلها مجرد غطاء يخدم االحتالل تحت �شعار
وجود �سلطة تمثل الفل�سطينيين.
والآن الحاج��ة ملحة لإعادة النظر ف��ي دور ال�سلطة الفل�سطينية كي ال تكون مجرد ا�سم �آخر
للإدارة المدنية التي كانت تديرها �إ�سرائيل قبل اتفاقية �أو�سلو.

�سابعاً� .أ�ساليب الن�ضال والمتغيرات الإقليمية والدولية
في ظل الظروف الحالية (االنق�سام الفل�سطيني) والت�شتت العربي في متاهات الربيع العربي،
وعدم وجود �أي حا�ضنة عربية للكفاح الفل�سطيني ر�سمي ًا و�شعبي ًا ،وفي ظل الهيمنة الأميركية
عل��ى ال�سيا�سة الدولية وعلى مجل���س الأمن ،والمناخ الدولي العام ال�سائد باتجاه الت�سوية ،ال
يمك��ن الحديث الآن عن الكف��اح الم�سلح ،ويبقى �أمامنا ال�سبيل �إل��ى �أ�شكال مقاومة �شعبية
�سلمية بتعزيز مقاومة التطبيع ال�سيا�سي��ة واالقت�صادية والأكاديمية والثقافية ،وتعزيز المقاطعة
االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية ،و�إيجاد الأن�صار عربي ًا ودولي ًا لتعزيز هذا االتجاه.
ولع��ل من الأولويات بن��اء �شخ�صية الإن�س��ان المق��اوم والم�ستعد للت�ضحي��ة ،والرهان على
الم�ستقبل بنه�ضة عربي��ة تعزز القدرة الفل�سطينية على ال�صمود ثم الت�صدي ،وقدرة فل�سطينية
على ا�ستيعاب الواقع والتجاوب معه بفر�ض م�شروع م�ستقبلي للتحرير ،وكذلك نمو الوعي
ل��دى ال�ضمي��ر العالمي بجرائم الكي��ان ال�صهيوني تجاه ال�شعب الفل�سطين��ي ،وزيادة الدعم
العالمي للحق الفل�سطيني.
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أهداف المشروع الوطني الفلسطيني
�أ .عبد الرحيم م ّلوح
تعرف الم�شروع الوطني وفق ًا لتقديراتها ال�سيا�سية في كل
علينا معرفة �أن هناك �أكثر من جهة ّ
مرحلة من المراحل ،ومن هذا المنطق �أتقدم بهذه المداخلة.
ت�أت��ي �أهمية نقا�ش م�س�ألة «الم�شروع الوطني» من ف�شل اتفاق �أو�سلو من جهة ،ومن م�شروع
كيري وزير خارجية �أميركا باعتبارها الحليف الإ�ستراتيجي لإ�سرائيل من جهة ثانية ،ومن ما
�أطلق عليه الربيع العربي والم�أزق الذي تمر به الثورة الفل�سطينية المعا�صرة من جهة ثالثة.
ل��دي ت�سا�ؤل عما ورد في المقدم��ة من �أنه «لقد �شهدت م�سيرة الحرك��ة الوطنية المعا�صرة
باعتبارها المكون الرئي�س لمنظمة التحرير الفل�سطينية» ،والت�سا�ؤل هنا :هل الحركة الوطنية
المعا�صرة ،ت�شكل المكون الرئي�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية؟!
الت�سا�ؤل الثاني ،هل «حل الدولتين» م�س�ؤولية الحركة الوطنية الفل�سطينية؟! �أم �أن م�س�ؤوليتها
تكمن �أ�سا�س ًا في بناء دولة فل�سطين؟!
بعد هذا �أتقدم �إلى الأمام لمناق�شة الأ�سئلة المطروحة.

�أوالً .تعريف الم�شروع الوطني
الزمن ال يلغي حقنا الوطني الفل�سطيني �أكان  65عام ًا على النكبة �أو ن�صف قرن على ت�أ�سي�س
(م.ت.ف) ،فالحق ل�شعوب الأر�ض ول�شعبنا الفل�سطيني ثابت من ثوابت الحياة ،وم�شروعنا
الوطني هو ثابت لنا ك�شعب.
- 357 -

والتعري��ف لم�شروعنا الوطني ف��ي هذه المرحلة ،هو ما �أقره المجل���س الوطني الفل�سطيني:
العودة ،وتقرير الم�صير ،والدولة الم�ستقلة وعا�صمتها القد�س ،كخطوة �أولى ومرحلة ابتدائية
لفل�سطين الديمقراطية لكل مواطنيها الم�سلمين والم�سيحيين واليهود.
وم��ن هذا التعريف ينطل��ق �أ�سا�س ًا �أن الفل�سطينيين هم �أبناء فل�سطي��ن الأر�ض وال�شعب ،ولهم
الحق بالحياة الحرة والكريمة كباقي �شعوب الأر�ض.
وم��ن ها المنطلق وباال�ستناد �إليه ،ل�سنا بحاجة �إلى م�شروع جديد �أو �إعادة تعريف م�شروعنا
الوطني كم�شروع ،لأنه معرف جيداً ،من ر�ؤية �شعبنا لحقوقه الوطنية.

ثانياً .الميثاق والأهداف الإ�ستراتيجية
ال �أرى �أنه الوقت المنا�سب في هذه المرحلة لميثاق وطني جديد �أو تعديل الميثاق الوطني،
وال �أرى �أن الوقت والمرحلة مالئمان لكال المقترحين .وال�سبب من وجهة نظري �أن الو�ضع
الفل�سطين��ي في �أزم��ة عامة ،وفي �أوقات الأزمات ال يجري تغيير الوثائ��ق� .أنا أ��ؤيد ما اتخذ
ف��ي الجمعية العامة ،و�أرى تطويره بالذهاب مبا�ش��رة �إلى وكاالت الأمم المتحدة ،وبخا�صة
�إلى محكمة روما ،و�إلى مجل�س الأمن الدولي ،وعدم مراعاة �أميركا في هذا ال�ش�أن �أو في �أي
�ش�أن يم�س الحقوق الوطنية ل�شعبنا.
�أرى �أن الم�صال��ح الإ�ستراتيجية العليا تنطبق كل االنطباق على الم�شروع الوطني الفل�سطيني
ف��ي هذه المرحل��ة التاريخية ،وبالتال��ي يجب �أخذها باالعتب��ار في تكتيكن��ا و�إ�ستراتيجيتنا
للم�شروع الوطني.
كما �أرى �أن الأداة ،وهي منظمة التحرير الفل�سطينية ،ال تتقدم على الم�شروع الوطني ،وهي
وج��دت لأجل هذا الم�شروع وتنفيذه ،وعلينا تذكر �أن القادة الأوائل لل�شعب والمنظمة هم
م��ن �صاغ الأمر بعد عقد المجل�س الوطني الفل�سطيني الأول للمنظمة و�أثناءه .ويقوم بمهمة
ال�صياغ��ة المجل���س الوطني الفل�سطيني الجدي��د والمنتخب �إذا ارت�أينا ف��ي حلقاته المختلفة
(ال�ضفة  +غزة � +أرا�ضي  + 48الخارج).
�إن اله��دف الإ�ستراتيجي الجام��ع ل�شعبنا هو الدولة الديمقراطية ،بحي��ث يعي�ش فيها جميع
المتواجدي��ن عل��ى �أر���ض فل�سطين مواطني��ن مت�ساوين .وم��ن م�س�ؤولي��ة المجل�س الوطني
الفل�سطين��ي �صون الهدف الوطني الجام��ع ،وعلى القيادة االلتزام بم��ا ير�سمه لها المجل�س
الوطني الفل�سطيني .وم��ن م�س�ؤولية القيادة الأخذ باالعتبار ،عند و�ضعها التكتيك المالئم،
وبخا�صة تكتيك �أولويات الكفاح ل��كل مرحلة من مراحل الن�ضال ،تحديد هذه الأولويات
لكل تجمع فل�سطيني� ،أكان في الداخل �أم في الخارج� .إن ال�شيء المهم هو الهدف الجامع
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للفل�سطينيي��ن والم�ؤ�س�س��ة القيادية الجامعة ،ومن م�س�ؤولي��ات المجل�س الوطني ،والمجل�س
الوطني الخا�ص في كل تجمع� ،أن يحدد �أ�سلوبه في الكفاح لكل مرحلة.

ثالثاً .الم�شروع الوطني في ظل �سيناريوهات مختلفة
�أرى ف��ي هذه المرحلة من ن�ضالن��ا �أن نتم�سك بالهدف المرحلي ال��ذي يت�ضمن حق العودة
وتقرير الم�صي��ر والدولة ،من �أجل تحقيق الهدف الإ�ستراتيجي (فل�سطين ديمقراطية لجميع
مواطنيها) .هذا ما علينا التم�سك به ،ولي�س الهروب �إلى الأمام �أو النكو�ص للخلف.
وال �أرى �إمكانية عملية لإقامة دولة بال�ضفة الغربية �أو في غزة� ،أو دولة بحدود م�ؤقتة ،فالهدف
االنتقالي لدى الحكومات الإ�سرائيلية هو الثابت الوحيد ،وعلينا تذكر اتفاق �أو�سلو ،وكيف
م�ضى عليه ما يقرب  20عام ًا.
�إنني ل�ست مع المفاو�ضات الجارية الآن ،وهي ال بد �أن ت�سير �إلى الطريق الم�سدود من زاوية
الم�صالح الوطنية العليا فل�سطيني ًا .و�أرى �أن العمل الآن يجب �أن يتم على محورين ،هما)1( :
محور ميداني هنا وهو مقاومة االحتالل )2( .محور �سيا�سي ،وهو العمل �سيا�سي ًا لالعتراف
بحقوقنا الوطنية ،بما فيها الذهاب للوكاالت الدولية مبا�شرة .طبع ًا ،هذا الطريق لي�س �سه ً
ال
وفيه �صعوبات كبيرة ب�سبب الدعم الأميركي المطلق لإ�سرائيل ،واالنق�سام الفل�سطيني ،لكن
علينا ولوجه �إذا �أردنا تحقيق حقوق �شعبنا الوطنية� .إن بقاء الو�ضع على حاله تحت االحتالل
الإ�سرائيلي يحول الجميع �إلى تنفيذ �سيا�سة االحتالل.

رابعاً .البرنامج الوطني (�إ�ستراتيجية التحرر) والبرنامج ال�سيا�سي
•يجب �أن تن�سج��م البرامج بخطوطها العري�ضة مع الأه��داف الإ�ستراتيجية العليا ل�شعبنا
ومع م�صالحه العليا ،ومن دون ذلك نقع في خط�أ كبير.
•البرنامج الوطني يجب �أن يلحق ب�إعادة بناء الم�ؤ�س�سة الجامعة .وعلى القيادة االلتزام به
في عملها ون�شاطها اليومي.
•ال �أرى �إمكانية ل�صياغة البرنامج قبل �إعادة بناء الم�ؤ�س�سة الجامعة .هل �ستنفذ الم�ؤ�س�سة
الجامع��ة برنامج�� ًا غي��ر برنامجها هي؟ جميع ممثل��ي االتجاه��ات المختلفة يجب �أن
يكونوا �أع�ضاء في الم�ؤ�س�سة الجامعة.
•�أرى �أن الجه��ة التي لديها الغالبي��ة ال�ساحقة في الم�ؤ�س�سة الجامع��ة ،هي �صاحبة الحق
باتخاذ القرار بالبرنامج الذي تراه مالئم ًا للمرحلة ،مع التزامها بالأهداف الإ�ستراتيجية،
ولدينا �صيغة �أخرى هي بالتوافق بين مختلف الجهات بمعزل عن �أيديولوجيتها.
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•�أرى �أن على (اللجنة التنفيذية) �أو الهيئة القيادية الأولى ،االلتزام بالبرنامج الوطني ،و�إذا
ر�أت �أن��ه غي��ر قابل للتنفيذ �أو به عوار ،يمكن �أن تلج�أ �إلى الهيئة الأعلى لأخذ ذلك بعين
االعتبار� .أما �إقرار البرنامج ،فمن م�س�ؤولية الهيئة الأولى (المجل�س الوطني) و�إال لماذا
ينتخب من الحلقات الأربع وفق التمثيل الن�سبي الكامل.

خام�ساً .الحامل الوطني (المنظمة ،ال�سلطة ،مكونات الحركة الوطنية)
•نحن بحاجة �إلى كيان فل�سطيني جامع .فهذا الأمر يفر�ضه الت�شتت الفل�سطيني ،ويفر�ضه
كوننا حركة تحرر وطني فل�سطيني ،ولهذا وغيره فنحن بحاجة �إلى كيان جامع.
•منظمة التحرير الفل�سطينية ال تزال ت�شكل هذا الكيان الجامع ،وما تحتاج �إليه هو تفعيلها
ب�إع��ادة بن��اء م�ؤ�س�ساتها� .أما الحاجة لكي��ان جديد نحتاج��ه �إذا ا�ستنفدت (م.ت.ف)
دوره��ا ووظيفته��ا ،و�إذا كنا �أمام واق��ع فل�سطيني جديد يفتر�ض تغييره��ا ،وهذا الواقع
الجديد يمثل نفاد مهمتها كحركة تحرر وطني مث ً
ال.
•�أرى �أن يتم االنتخاب للتجمعات الفل�سطينية الأربعة وفق التمثيل الن�سبي (ال�ضفة  +غزة
� +أرا�ض��ي  + 48الخ��ارج) وفق الإمكانية ،وبعد ذلك يتم التوافق حول من يمثل من ال
تجري فيه االنتخابات لأ�سباب قاهرة وخارجة عن الإرادة الوطنية.
•�أرى �أن تت��م العالقة بين الكي��ان التمثيلي الجام��ع والتجمعات الفل�سطيني��ة المختلفة،
ب�إقام��ة مجال�س خا�صة لكل تجمع ،وتنتخب��ه كل الجماهير الفل�سطينية المتوافق عليها.
وه��ذه المجال�س ت�شكل المجل�س الوطني الفل�سطيني الجامع ،وهي (المجال�س) تناق�ش
الخا�صة بكل تجمع ،ولكن اله��دف الوطني والبرنامج
وتتخ��ذ التو�صيات بالأه��داف
ّ
الوطن��ي ال�شاملين يبقيان من م�س�ؤولية المجل�س الوطن��ي الفل�سطيني ،ويمكن �أن تكون
الدوائر � ...إلخ� ،أدوات لتحقيق الأهداف الوطنية العامة ،وفق ما ترتئيه اللجنة التنفيذية
للمنظمة.
• ال�سلط��ة الوطنية هي دائ��رة �أو �أداة من �أدوات عمل المنظم��ة ،لتحقيق الهدف الوطني
الفل�سطين��ي ،وعلين��ا عدم الإخالل بذل��ك ،لأن الإخالل به �أكان ل�صال��ح ال�سلطة على
ح�س��اب المنظمة كما ه��و قائم حالي ًا� ،أو العك�س ،ي�ضر بم�صلحتن��ا الوطنية .و�أرى �أن
تك��ون مهمة ال�سلطة الوطنية �إداري��ة مح�ضة ،وال يكون له��ا دور �سيا�سي على ح�ساب
المنظمة ،و�إذا ارت�أى االحتالل �أن عليه �إنهاءها بتعقيد عملها فهذا جيد وال ب�أ�س به.
•من ح��ق ال�شعب الفل�سطين��ي -كباقي �شع��وب الأر�ض� -أن ي�ش��كل ف�صائله ،ومن كل
اتج��اه �أيديولوجي ،و�أن يعبر عن نف�سه �سيا�سي ًا ،ومن م�س�ؤولية هذه االتجاهات �أن تعقد
- 360 -

م�ؤتمراتها الدورية بعد �أن تتخذ ما ترتئيه من قرارات ،و�أن تدافع عنها ،والمهم �أن تبقى
ملتزم��ة بالم�شروع الوطني وبكونه��ا حركة تحرر وطني ،و�أال ت�صب��ح ذي ً
ال لح�سابات
خا�ص��ة وذاتية للق��وة الأكبر �سيا�سي�� ًا .وكل هذا يحك��م عليه ال�شع��ب ،فالديمقراطية
ونزاهته��ا واحترامها هي الأ�سا�س ،والديمقراطية تقوم ،م��ن وجهة نظري ،على �أ�سا�س
التمثي��ل الن�سب��ي؛ كون��ه النظام االنتخاب��ي الأمثل ،وي�ؤم��ن لكل التجمع��ات والفئات
االجتماعي��ة حقها في التمثيل ،وحقه��ا في �إبداء الر�أي؛ �أي االنتخ��اب بنزاهة و�شفافية
وديمقراطية.

�ساد�ساً� .أ�شكال الن�ضال و�أ�ساليبه
الم��زج بين هذه الأ�ساليب ،والعمل وفقها ،هو ال�شكل �أو الأ�سلوب الأكثر مالءمة لنا ،وعلى
القي��ادة (اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري��ر الفل�سطينية) اختيار الأ�سلوب �أو ال�شكل المنا�سب
لكل مرحلة ولكل تجمع ،مع الأخذ بعين االعتبار �أننا �أ�صحاب حق ،والأمم المتحدة �أخذت
قراراً بهذه الأ�ساليب كلها �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا.

�سابعاً .المتغيرات العربية والإقليمية والدولية
•ال�ش��يء الأ�سا�س��ي الذي علينا ر�ؤيته ه��و �أن ن�ضال ال�شعوب لتغيي��ر قيادتها هو حق لها،
الأمر الآخر هو �أن �شعوب �أمتنا العربية تنا�ضل من �أجل حقها في الحرية والديمقراطية،
ط��ال الزمان �أم ق�صر ،وانعكا�س ن�ضاله��ا علينا وعلى ق�ضيتنا الفل�سطينية ،قد يكون م�ؤقت ًا
الن�شغاله��ا بهمومه��ا وم�شاكلها الداخلية ،ولكن على المديي��ن المتو�سط والبعيد ،فهي
معن��ا ،وفي نهاية المطاف ف���إن عملها ون�ضالها يخدمان ق�ضيتن��ا و�شعبنا م�ستقب ً
ال .وما
علين��ا �سوى الن�شاط ال�سيا�سي واالجتماعي مع ال�شع��وب العربية والإ�سالمية والإن�سانية
جمع��اء ،وعمل لجان دائمة لدعم ن�ضال �شعبنا �ضد العن�صرية ،ومن �أجل الحرية وتقرير
الم�صير والعودة.
•ال�شرعي��ة الدولية والأمم المتحدة جاءت بعد الحربي��ن الأولى والثانية ،ولديها قرارات
ن�ستطي��ع االرتكاز عليها في ن�شاطنا اليومي لتحقيق حقوق �شعبنا ،وعلينا اال�ستفادة منها
ومما �أفرزته.
•نحن حركة تحرر وطني فل�سطينية ،وم�س�ؤوليتنا الوطنية تكمن هنا ،ول�سنا م�س�ؤولين عن
ال�شع��وب الأخرى� ،إال بالمنا�صرة والت�أييد ال�سيا�سي .علين��ا العمل وفق م�صالح �شعبنا،
�أكان ذل��ك في الأمم المتحدة �أم خارجها ،والمطالبة بتطبي��ق ما نراه مالئم ًا وم�ستجيب ًا
لهذه الحقوق.
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•يمكنن��ا كحركة تحرر وطن��ي و�شعب فل�سطين��ي اال�ستفادة من ان�ضمامن��ا للم�ؤ�س�سات
وال��وكاالت الدولية .وما علينا ،الآن ومنذ زمن� ،سوى االن�ضمام لهذه الوكاالت ،وفي
مقدمتها محكم��ة روما الدولية ،وبعدها نفتح �أمامنا الأب��واب للعمل ال�سيا�سي والعمل
الميداني.
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د .غانية ملحي�س

م��ا زل��ت �أواج��ه ال�صعوبة ذاته��ا في التعام��ل م��ع العناوين الت��ي يطرحها المرك��ز الموقر،
(يطم��ح الم�ؤتمر الثال��ث للمركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�س��ات والدرا�سات الإ�ستراتيجية
 م�س��ارات� ،أن ي�شكل محطة باتج��اه تحفيز التفكير الإ�ستراتيج��ي الفل�سطيني على طرحت�ص��ورات لإ�ستراتيجيات المقاومة ح�سب �سيناريوه��ات متباينة لتطور ال�صراع ،وفي �سياق
درا�س��ة مرتكزات ومتطلبات �إعادة تعريف وبناء الم�ش��روع الوطني التحرري ،الذي ت�سعى
هذه الإ�ستراتيجيات �إلى تحقيق �أهدافه».
و�أج��د حرج ًا بالغ�� ًا في تك��رار المالحظات ذاتها ،الت��ي تعود ،في الأ�سا���س� ،إلى اختالف
المناهج في التعامل مع الق�ضايا ،دون �أن يعني ذلك بال�ضرورة ترجيح �إحداها على الأخرى،
لك��ن ما �أق�صده هو تباين اهتماماتي مع اهتمام��ات مركزكم الموقر .و�إذ �أحترم الدور الذي
يق��وم به مركز م�س��ارات للت�أثير الفاعل في الأحداث عبر االنخ��راط فيها ومحاولة تح�سينها
و�إث��ارة النقا���ش حول ق�ضاي��ا حيوية كما ورد في �إط��ار الدرا�سة «�إن ال�سي��اق الناظم لدرا�سة
�إ�ستراتيجي��ات المقاومة الأكث��ر فعالية على الم�ستوى الوطني الع��ام ،وعلى م�ستوى ٍّ
كل من
التجمعات الفل�سطينية ،في مجمل �أعمال الم�ؤتمر ،هو ال�سيناريوهات المختلفة التي تطرحها
تط��ورات الواقع ،ال�سيما مع انتهاء الفترة المحددة للمفاو�ض��ات الثنائية» ،غير �أن اهتمامي
ينح�ص��ر في «التفكير خ��ارج الن�ص» بعد قرن من المح��اوالت والإخفاقات ،وعدم قناعتي
التقيد بقاعدة المفا�ضلة
بمنه��ج تغيير الواقع عبر االنخراط فيه ،لأن ذلك �سيق��ود ُحكم ًا �إلى ّ
ال�صهيوني
ال�صراع مع الم�شروع ّ
�سيئة ،باختيار الأقل �سوءاً .فيما �أعتقد �أن حل ّ
بين خيارات ّ
ح�ضاري
تحرري
م�شروع
تاريخي ًا ،عبر
المجربة
ي�ستوجب منا البحث عن �أف�ضل الخيارات
ٍّ
ٍّ
ٍ
ّ
ّ
نه�ضوي نقي�ض.
ٍّ
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�سيا�سي ًا ،وتقديري ل�ضرورته
وعل��ى الرغم من احترامي للجهد الموازي ال��ذي يبذله الن�شطاء
ّ
لتخفي��ف �أعباء الن�ضال التحرري وتعزي��ز المناعة الوطنية ،ف�إنن��ي �أدرك� ،أي�ض ًا ،مخاطره في
غياب بو�صلة وا�ضحة ،و�أدرك ،كذلك ،محدودية ت�أثيره في �إخراج الفل�سطينيين من �أزمتهم
الوجودي.
الهيكلية في �إدارة �صراع ال يزال يحتفظ بطابعه
ّ
ّ
و�أج��د ،ب�سبب ذل��ك ،حرج ًا كبيراً في اال�ستجاب��ة لدعوتكم وتكرار الظه��ور دوم ًا بمظهر
المتحفظة على ما ُيطرح ،وبخا�صة بالنظر �إلى انفتاحكم ،ودبلوما�سيتكم الالفتة.
ُ
إمكانية بل��ورة �إ�ستراتيجياتَّ � ،أي ًا كان��ت طبيعتها ،في غياب تعريف
ال �أزال �أعتق��د بتعذر �
ّ
وا�ضح وفهم محدد للم�شروع ال ّتحرري الفل�سطيني الجامع ،المفتر�ض �أن الإ�ستراتيجيات
ٍ
المطلوب بلورتها ومناق�شتها ت�ستهدف بلوغه .وكما �سبق وبينت في �أكثر من مداخلة ،ما
ؤالت جوهريّة -بعد قرن من بدء ال�صراع
زلت �أعتقد ب�ض��رورة الإجابة فل�سطيني ًا عن ت�سا� ٍ
المت�صلة باهظ��ة التكاليف لمواجهته ،واالبتعاد
مع الم�ش��روع ال�صهيوني ،والمحاوالت ُ
أهمها بالأ�سباب الذاتي��ة والمو�ضوعية لإخفاقاتنا
المتوا�صل ع��ن بلوغ الأهداف -يتعلق � ّ
ال�صهيونية المتوا�صلة،
والمو�ضوعية لنجاحات الحرك��ة
الذاتية
المتالحقة ،وبالأ�سب��اب
ّ
ّ
ّ
الفل�سطيني��ة ،وما �إذا
التحررية
م��ا يف�ضي بال�ض��رورة �إلى تقويم مدى مالءم��ة الأه��داف
ّ
ّ
امتل��ك الفل�سطينيون هدف ًا تحرري ًا وا�ضح ًا �أجمعوا عليه ،وا�ستهدفت تجمعاتهم المختلفة
وعملت على تحقيقه؟!
بديهي��ة ،لكن تدقيق ذل��ك يحتاج �إلى مراجع��ة نقد ّية �شامل��ة ،للت� ّأكد من
ق��د تب��دو الإجابة
ّ
وطن��ي جامع ،بما يعنيه تعريف الم�شروع من
كيفي��ة ترجمة الأهداف التحرر ّية في م�شروع
ٍّ
مركزي وا�ض��حّ ،
تمكينية متع��ددة ومتكاملة كي تنجزها
توجه �أهداف ًا
ه��دف
ٍّ
ي�شكل بو�صلة ّ
ّ
زمنية محددة ومعلوم��ة ،تراعي م�صالحها
التجمع��ات الفل�سطيني��ة المختلفة خالل فت��رات ّ
والمجتمعية ،وبين الأهداف
الوطنية لي�ست اختياراً بين الم�صال��ح الفرد ّية
وظروفه��ا ،حيث
ّ
ّ
الفرعية �إلى تقوية
التحرر ّي��ة بل ر�ؤية مثلى للتوفي��ق بينهما ،وحيث ي�ؤ ّدي تحقيق الأه��داف
ّ
الفل�سطينية وتنمية القدرة ّ
ؤ�س�سية،
المناعة المجتمعية
اتية ب�أبعادها المختلفة؛ الفكر ّية والم� ّ
الذ ّ
ّ
والعلمية واالقت�صادية
إعالمي��ة
وجوانبها المتع��ددة الع�سكرية وال�سيا�سي��ة والدبلوما�سية وال
ّ
ّ
والثقافية � ...إلخ ،بما ي� ّؤ�س�س لالقت��راب الوطني من الهدف المركزي ب�شكل
واالجتماعي��ة
ّ
تدريجي وتراكمي.
ونقطة البداية ،باعتقادي ،تكمن في �ضبط الم�صطلحات الم�ستخدمة واالتفاق على تعريفها
بو�ضوح ال يحتمل الت�أويل.
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�أو ً
ال .بتحدي��د مفه��وم الم�شروع التحرري الفل�سطيني الجام��ع الم�ستهدف بلوغه ،وهل
فع ً
ال ال ي��زال لدى التجمعات الفل�سطيني��ة كافة الم�شروع التح��رري الجامع ذاته؟ �ألي�س
الم���أزق الراهن ناجم ًا عن ال ّتهرب من الإجابة عن �س�ؤال حول ماهية و�ضوابط الم�شروع
التح��رري الذي يجد جمي��ع الفل�سطينيين م�صلحة في العمل لتحقيق��ه ،دون �إغفال تمايز
الم�صالح الراهنة للتجمعات المختلفة بحكم اختالف الظروف بفعل تداعيات الم�شروع
ال�صهيوني وتطوراته.
كيف يمكن �أن نفتر�ض �أن لدينا م�شروع ًا جامع ًا ونحن نوا�صل �إق�صاء ثلثي ال�شعب الفل�سطيني
(داخ��ل  1948وفي ال�شتات) لي�س فقط عن الم�شاركة في القرار الذي يحدد م�صيرهم ،بل،
يا�سية المرتكزة على
�أي�ض ًا� ،إزاء ما يبدو من ا�ستعدادٍ لمقاي�ضة حقوقهم وفق ًا لمبد أ�
الواقعية ِّ
ال�س ّ
ّ
الزمنية لالحتالل؟
أقدمية
ّ
ال ّ
الفل�سطينية �إنجازاً للم�شروع التحرري؟
هل من �سبيل �إلى جعل �إنجاز �أي جزء من ال ّتجمعات
ّ
لم��اذا ينجح الأكراد مث ً
ال ف��ي جعل �إنجاز تجمعهم في العراق ،دعم�� ًا لأكراد �سوريا وتركيا
و�إيران؟ في حين ي�صبح ان�سحاب �إ�سرائيل من غزة مث ً
ال عبئا على الم�شروع التحرري؟ ولماذا
إمكانية قيامه��ا على �أرا�ضي العام  1967-م�صير
ُيه��دد قيام دولة فل�سطينية -حتى بافترا�ض �
ّ
وم�صالح ثلثي ال�شعب الفل�سطيني وراء الخط الأخ�ضر وفي ال�شتات؟
ثاني ًا .بتعريف التفكير الإ�ستراتيجي «لمحاذرة فو�ضى المفاهيم والم�صطلحات وال�شعارات
تداول��ة» على حد تعبير د .ح�سين �أبو النم��ل ((3(،الذي يحدد �ضوابط للم�صطلح بتعريفه
المـ َ
ُ
«الحدث المو�صوف بالإ�ستراتيجي �أنه:
كتمل� ،أي ح�صيلة نهائية ،ولي�س ح�صيلة �إحدى مراحله.
مـ ِ
.أ ُ

.بيترتب عليه تغيير م�سار الأحداث؛ التاريخ ،عما كان عليه قبل وقوع الحدث.

.جتمتد �آثاره من المدى القريب �إلى المتو�سط ،وربما البعيد.
.دال تُ�صحح نتائجه �إال �إ�ستراتيجي ًا.
.هتم�س �آثاره الثقافة؛ الأفكار؛ ال�سيا�سة ؛ المواقف العملية.
.وت�صيب �آثاره المجتمع؛ الجماعة ككل ولي�س طرف ًا دون �آخر.
38

ح�سين �أبو النمل .مداخلة في مركز الزيتونة بعنوان« :البيئة الإ�ستراتيجية الحا�ضنة للم�صالحة الفل�سطينية والم�سارات
المـح َتملة».
ُ
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تحول
وبالمعن��ى الم�ش��ار �إليه ،ف���إنّ تعبي��ر �إ�ستراتيج��ي يعني الفعل اله��ادف �إلى �إح��داث ّ
جوهري في ميزان القوى بمفهومه ال�شمولي ،الذي يجبر الطرف الآخر على تغيير مفاهيمه
ٍّ
(((3
و�أهدافه».
وعلي��ه ،ف�إن ال ّتفكير الإ�ستراتيجي يتعامل مع �سيناريو وحي��د يت�صل بالحقوق و�سبل بلوغها،
ال�سلوكيات التي
ل�سلوكيات ،و�أن تغييره ره��ن بتغيير
وينطل��ق من فهم للواق��ع باعتباره نتاج
ّ
ّ
�أف�ض��ت �إلي��ه ،وهو نقي�ض لمنهج التعامل م��ع تعدد ال�سيناريوهات المعتم��دة على فعل الغير
ال�ستنباط ردود الأفعال الممكنة عليها.
ال�صهيوني ذاته قد ب��د�أ بفكرة ا�ستعمار ّية ا�ستيطاني��ة عن�صرية ،بدت في
ف���إذا كان الم�ش��روع ّ
مو�ضوعي� ،إذ
ذاتي �أو
وقته��ا مح�ض خيال ،ال يبررها �أ�سا�س �
ّ
أخالقي ،وال يدعمها واقع قائم ّ
ّ
إ�سالمية مكون ًا �أ�صي ً
العربية وال
كان يهود فل�سطين والمنطقة
ال من ن�سيج �شعوبها وح�ضارتها،
ّ
ّ
ول��م ّ
ي�شكل الم�ستوطن��ون اليهود
الغربيون الوافدون �إلى فل�سطي��ن �سوى ب�ضعة �آالف جاءوا
ّ
ف��ي ال�سياق اال�ستعم��اري التقليدي ،وعار�ض �آن��ذاك معظم يهود العالم فك��رة �إقامة الدولة
قارة .ومع ذلك،
اليهوديّ��ة ،واحت��ار م�ؤ ّيدو قيامها في االختيار بين مواقع عدة ف��ي �أكثر من ّ
ن�سبي ًا ،وفي توقيت
زمن
وج��د الم�شروع ال�صهيوني طريقه لل ّتنفيذ ف��ي ٍ
قيا�سي وبكلفة �ضئيلة ّ
ٍّ
يبدو معاك�س ًا التجاه حركة التاريخ مع �أفول عهد اال�ستعمار.
ف�إذا كان ذلك ُممكن ًا ،فلماذا ّ
يتعذر في �أذهان البع�ض �إنجاز الم�شروع التحرري الفل�سطيني،
تحرر ّية نقي�ضة للفكر اال�ستعماري اال�ستيطاني العن�صري ،مواكبة
الذي ينطلق من فكرة � ّ
إن�سانية ّ
والوطنية الم�شروعة ،ويبدي ا�ستعداداً
التاريخية
التجاه حركة التاريخ ،ويرتكز على الحقوق
ّ
ّ
لالعتراف بحقوق مكت�سب��ة ليهود �إ�سرائيل ح�صري ًا ( 5.9مليون) ،ولي�س عموم اليهود ،عند
تخليهم عن الفكر اال�ستعماري اال�ستيطاني العن�صري والقبول بالعي�ش الم�شترك في �إطار من
الم�ساواة التامة .وينطلق من واقع �صلب ،حيث ال يزال ي�سكن فل�سطين التاريخية نحو 5.8
العربية ،ممن تم
ملي��ون فل�سطيني ،ويعي�ش مثلهم على مقربة منهم كالجئين في دول الجوار
ّ
بالقوة ،بحرمان كامل م��ن الحقوق المدنية وال�سيا�سية بانتظ��ار العودة ،وي�شكلون
طرده��م ّ
مر�شح ًا للت�صفية �أو �إعادة ال ّتهجير.
فائ�ض ًا �سكاني ًا غير مرغوب فيه ّ
ال �أو ُم ّ
واقعي ًا؟ والثاني م�ستحي ً
تعذرا؟
لماذا يبدو ال ّأول
ّ
لم��اذا يوا�صل ال�شع��ب الفل�سطيني القب��ول بنهج قيادته عل��ى الرغم من الإخف��اق المتكرر
الب�شري لنماذج حل
لل�ص��راع خارج ما دلّل عليه التاري��خ
ّ
ف��ي البحث عن مخارج وحلول ِّ
ال�صراع��ات الم�شابهة؟ لماذا ال تتم مراجعة نتائج مح��اوالت البحث عن حلول بمعزل عن
ّ
39

ح�سين �أبو النمل ،الم�صدر ال�سابق.
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ال�صراع الوجودي
تقيم نتائج خو���ض تجربة البحث عن فر�ص لت�سوي��ة ِّ
الحق��وق؟ لماذا ال ّ
م��ع الم�شروع اال�ستيطان��ي ال�صهيوني وفق ًا لمبد�أ التق�سيم عل��ى الرغم من انعدام نجاح حل
اال�ستيطانية باقت�سام الأوطان؟ لماذا ال نراجع نتائج التنازالت وفقا
ال�صراع��ات مع الم�شاريع
ّ
الزمنية لالحتالل على وحدة ال�شعب الفل�سطين��ي ووحدة الق�ضية؟ لماذا ال نراجع
أقدمي��ة
ّ
لل ّ
الدولية ومبادئ القانون الدولي على الق�ضية
رعية
تداعيات القبول
ّ
بمرجعيات خارج �إطار ال�شّ ّ
ّ
الفل�سطينيين
حق
نقيم نتائج االحتكام
القوة المرفق بالتن��ازل عن ّ
ل�شرعية ّ
ّ
ّ
الوطني��ة؟ لم��اذا ال ّ
رعي في ال ِّن�ضال �ضد االحتالل لتغيير موازين القوى القائم؟ هل يمكن البحث عن مخرج
ال�شّ ّ
من الم�أزق الفل�سطيني عبر البحث عن بدائل في الإطار ذاته؟
باعتق��ادي� ،أنه ال مج��ال للخروج من الم���أزق الفل�سطيني المزم��ن �إال بمواجهة ّ
الذات في
الحقيقية التي �أوجدته ،والتي ّ
ت�شكل مناق�شتها مدخ ً
ال وحيداً لإيجاد حلول ممكنة
الأ�سباب
ّ
لل�ص��راع ال ّتاريخ��ي ،مغايرة ل�صيغ اال�ست�سالم التي يتم تداوله��ا ،باالحتكام �إلى الواقع القائم
ّ
ودولي ًا.
إقليمي ًا
محلي ًا
الذي يمليه ميزان القوى القائم
ّ
وعربي ًا و� ّ
ّ
ّ
ال�صراع تفاو�ضي ًا،
وباعتقادي �أن نقطة البداية تكمن في االعتراف بعدم توفر الظروف لحل ِ ّ
فل�سطيني ًا في اتفاقات �إذعان تزيد في تعقي��د الموقف الفل�سطيني .ولي�س
وتجن��ب الدخ��ول
ّ
هن��اك من مفر �أمام مكا�شفة ال�شعب الفل�سطيني بالحقيقة ،فالبدائل المطروحة �أمامنا ال تفتح
� ّأي �آف��اق لجعل الم�ستقبل �أف�ضل من واقع االحت�لال ال�سيئ ،بل تزيد �صعوبته ،ولنا في نتائج
عمالٍ م�ستغلين �إلى عاطلين ن�ستجدي العون الدولي
تجربة �أو�سلو خير مثال ،فقد ّ
حولتنا من ّ
إداري قوامه 22.000
وحولت الإدارة
المدنية من جه��از � ٍّ
الم�ش��روط بالتنازل عن الوط��نّ ،
ّ
ؤولياته اتجاه
مدني��ة
و�شرطية تعفي االحتالل م��ن م�س� ّ
ّ
�إل��ى �سلطة قوامه��ا  150.000بمهام ّ
ال�شع��ب المحتل ،وتخف�ض كلفته وترف��ع عوائده ،وحولت ت�صنيفنا م��ن منا�ضلين من �أجل
الحر ّي��ة �إلى �إرهابيين ،وق�ضت عل��ى التوا�صل الفعلي -الذي كان قائم ًا بفعل االحتالل -بين
والق�ضية ،و�أ�ضعفت
فل�سطيني��ي ال�ضفة والقطاع ومناطق  ،1948وج�� ّز�أت ال�شعب والوطن
ّ
وح��دة االنتماء الفل�سطيني ،وبعثت �شك��وك ًا بين تجمعاته في �
إمكانية تواط�ؤ البع�ض والقبول
ّ
بمقاي�ضة وتجاوز حقوقهم وم�صالحهم.
بالن�سب��ة لن��ا كاقت�صاد ّيين ،المكا�شف��ة �أقل الحلول خ�س��ارة عندما تخف��ق الم�شاريع ،ولهذا
تحتم��ي الم�شروعات التي تواجه الإخفاق بقانون �إع�لان الإفال�س لوقف الخ�سائر ،وتعمد
�إلى �إجراء تقييم �شامل ك�سبيل للبحث عن مخارج.
عرفها المفكرون ب�أنها اقت�صاد مك ّثف تخ�ضع للقواعد ذاتها ،وتاريخ ال�شعوب
وال�سيا�سة التي ُي ِّ
الت��ي نه�ضت بعد الهزائم خير دليل ،وجميعها بد�أ باالعتراف بالم�أزق ،وقام بمراجعة نقد ّية
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�شاملة لأ�سبابه ،وا�ستند �إلى نتائجها في بلورة م�شروع للنهو�ض ،وفي تحديد الإ�ستراتيجيات
القادرة على تحقيقه ،وانتهج �سلوك ًا مغايراً ف�صنع الن�صر.
�شخ�صي ًا ،وفي �إطار ما تبقى لي من عمر ،ال �أجد طاقة �أو قدرة على الم�شاركة
وعلي��ه ،ف�إنن��ي
ّ
أثم��ن عالي ًا ما تقومون به من جهد و�أهتم
فكري �أو
ف��ي �أي جه��د
ٍّ
بحثي خارج هذا الفهم ،و� ّ
ٍّ
بمواكبته.
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مالحظات حول الوضع الراهن
�أ .د .ف�ؤاد مغربي

(((4

لق��د بات �أمراً وا�ضح�� ًا ومعترف ًا به �أن حل الدولتي��ن لل�صراع الفل�سطين��ي الإ�سرائيلي ينتمي
لمزبل��ة التاريخ� ،أما حقيقة �أن��ه ال تزال فيه بقية حياة ،و�أن المفاو�ضات العقيمة حوله ال تزال
م�ستم��رة ،تعود �أ�سا�س ًا �إلى منافع �سيا�سية مريبة يطمع ف��ي الح�صول عليها بع�ض الفرقاء ذوي
الم�صالح الخا�صة .لقد كان البروفي�سور �إيان لو�ستيك محق ًا تمام ًا (نيويورك تايمز� 14 ،أيلول
 )2013عندما و�ضع قائمة ب�أولئك الذين ي�سعون �إلى منافع �سيا�سية من خالل الإبقاء على هذا
الوهم الذي تحول �إلى «ال�سالم ك�صناعة»« .ال�سلطة الفل�سطينية بحاجة �إلى �أن ي�صدق �شعبها
�أن هن��اك تقدم ًا يجري تحقيقه نحو ح��ل الدولتين ،حتى تتمكن من اال�ستمرار في الح�صول
على الدعم االقت�صادي والدبلوما�س��ي الذي يمول م�ستوى الحياة لقادتها ،وي�ؤمن الوظائف
لع�شرات الآالف من الجنود والجوا�سي�س و�ضباط البولي�س وموظفي الدولة ،وكذلك �سيطرة
ال�سلطة على المجتمع الفل�سطيني الذي يراها فا�سدة وعديمة الكفاءة».
وبح�س��ب لو�ستي��ك ،تتم�سك �إ�سرائي��ل بحل الدولتين لأن��ه يعك�س رغبة الغالبي��ة اليهودية،
ويحم��ي الدولة من الت�شهير الدولي ،ويغطي على التو�س��ع الإ�سرائيلي الذي ال هوادة فيه في
ال�ضف��ة الغربية .لقد مكنت عملية مفاو�ضات ال�سالم الطويلة �إ�سرائيل من اال�ستمرار في �ضم
وا�ستيطان المزيد من الأرا�ضي الفل�سطينية.
�أم��ا عن الأمريكيين ،ف�إنهم بحاجة �إلى ا�ستمرار الحديث عن حل الدولتين لكي يظهروا �أنهم
يعمل��ون من �أجل حل دبلوما�س��ي ،وليحموا �أنف�سهم من اللوبي الم�ؤي��د لإ�سرائيل ،وكذلك
ليغطوا على «عجزهم المهين عن ك�شف التواط�ؤ بين وا�شنطن والحكومة الإ�سرائيلية».
40

بروفي�سور فخري في العلوم ال�سيا�سية ،جامعة تيني�سي في ت�شاتانوغا.
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والأم��ر الوا�ض��ح �أي�ض ًا ،ه��و عدم ظه��ور �أي بديل قابل للحي��اة لحل الدولتي��ن� .إنه من غير
المحتمل �أن ت�ستطيع الدبلوما�سية الدولية فر�ض مثل هذا الحل البديل ،على الرغم من �أن معظم
المحللين وال�سيا�سيين يحذرون مراراً وتكراراً من الأخطار على جميع الأطراف ،التي �ستنتج
ع��ن اتجاهات راهنة :تفاقم نظام الف�صل العن�صري الموج��ود حالي ًا ،االنزالق نحو الأ�صولية
الإ�سالمية الراديكالية ،ازدياد حدة العامل الديموغرافي الذي �سي�ؤدي �إلى و�ضع يرى لو�ستيك
والعديد من الإ�سرائيليين (وكذلك من اليهود الأمريكيين الليبراليين) �أن «زوال �إ�سرائيل كدولة
لي���س فقط ممكن ًا ،ولكنه محتم��ل» .تاريخي ًا ،من النادر �أن ت�أتي ه��ذه البدائل نتيجة لحلول
دبلوما�سي��ة مفرو�ضة ،ولكنها تظه��ر نتيجة لعوامل ديناميكية على الأر���ض ،تدفعها قدم ًا في
غالب الأحيان قوى �سيا�سية متعددة ا�ستجابة للتغيرات في الظروف المو�ضوعية.
�إن ف�ش��ل حل الدولتي��ن ال يعود �إلى م�شكالت في منطق حل ال�ص��راع ذاته ،وفي الواقع ف�إنه
يمكن تحديد لحظات في التاريخ الحديث �أدت فيها الفر�ص ال�ضائعة �إلى نتيجة مماثلة ،ففي
المراح��ل الأولى من ال�صراع كان يمكن قيام دولتين علمانيتي��ن م�ستقلتين ،ولكن مع تفاقم
ال�صراع بد�أ نوع من التمتر�س في الظهور ،حيث �سارت �إ�سرائيل بالتدريج باتجاه كيان يميني
�إثني ديني ،وبد أ� الفل�سطينيون باالنزالق نحو �أ�صولية دينية ،وهذا ما جعل من ال�صعب� ،إن لم
يكن من الم�ستحيل ،التو�صل �إلى ت�سوية تاريخية ذات معنى.
�إن التفاع��ل الديناميكي بين كي��ان ا�ستعماري ا�ستيطاني و�شعب �أ�صلي �ضعيف هو الذي �أدى
ف��ي نهاية المط��اف �إلى خلق العوامل التي �ساعدت في ت�شكي��ل كال الكيانين النا�شئين ،ومن
الوا�ض��ح �أنه ال يمكن فهم تط��ور ٍّ
كل من الكيانين دون فهم وا�ضح للتفاعل بينهما� .إن نظرة
مقارنة �إلى ما جرى على خطوط التما�س ،يمكن �أن تكون مفيدة في هذه الحالة ،ففي الفترة
الأول��ى تمك��ن المجتمع اال�ستيطان��ي ال�صهيوني من �إن�ش��اء ديمقراطية حيوي��ة ،و�إن كانت
م�شوه��ة جذري�� ًا ،بدت وك�أنها تعك���س �أطروحة تيرنر حول ما جرى ف��ي �أمريكا ال�شمالية.
�إنه��ا ديمقراطية م�شوهة ل�سب��ب رئي�سي ،وهو المنط��ق ال�صهيوني المت�أ�ص��ل في الم�شروع
اال�ستيطان��ي الذي هدف ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الإق�صاء الكل��ي� ،إن لم يكن الق�ضاء تمام ًا ،على
الجمهور المحلي غير اليهودي .ولكن هذه التجربة لم تع�ش طوي ً
ال ،حيث �أن هذا المجتمع
نف�سه بد�أ ي�سير بعد االحتالل العام  1967باتجاه كيان عرقي ديني.
لق��د �أ�ص��رت الحكومات الإ�سرائيلي��ة المتعاقبة على اتب��اع المنطق ال�صهيون��ي اال�ستيطاني
اال�ستعم��اري ،بدعم وتحري�ض م��ن الإدارات الأمريكية المتعاقبة عل��ى مدى �سنوات ،على
الإق�ص��اء الت��ام للخ�صوم ،ولم تت�صرف عل��ى الإطالق تجاه خ�صومها ب���أي طريقة يمكن �أن
ت�شج��ع ،ولو بالح��د الأدنى� ،أي �شكل من �أ�شكال التعاي�ش� .إن ه��ذا المنطق الإق�صائي نظر
�إل��ى الوجود الفل�سطيني باعتب��اره مجرد �إزعاج ال لزوم له ،و�أدى �إل��ى عدم وجود �أي رغبة
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ف��ي التعام��ل حتى مع �أكثر الفل�سطينيي��ن اعتدا ًال� .إن كيان ًا يرغب ف��ي التعاي�ش مع جيرانه ال
يت�ص��رف به��ذه الطريقة� ،إال ،بالطبع� ،إذا �أرغم على عك�س ذل��ك .ولكن توازن القوى كان
وال ي��زال ّ
يمكن الحكومات الإ�سرائيلية ،بغ�ض النظر عن توجهاتها ال�سيا�سية ،من اال�ستمرار
لا �أم �آج ً
ف��ي الت�صرف وك�أنها ت�ستطيع �أن تفر�ض �إرادتها عاج� ً
ال� .إن من ي�سمون بالمعتدلين
والواقعيي��ن من الفل�سطينيين يخدعون �أنف�سهم باالعتقاد �أنهم ي�ستطيعون �أن يحققوا �أي �شيء
في ظل هذه المعادلة ،فكلما تنازلوا �أكثر ،طالبهم الكيان ال�صهيوني بالمزيد ،ويمكنهم فعل
ذلك ب�سهولة ب�سبب من التواط�ؤ الإ�سرائيلي.
بالمقاب��ل ،ف�إن منطق المقاومة الفل�سطيني رف�ض �أي�ض�� ًا الإقرار ،ولو من بعيد ،ب�أي �شكل من
�أ�ش��كال التعاي�ش مع الكي��ان ال�صهيوني .وعلى المدى الطويل ،ف���إن ال�صراع على الحدود
قوى الم�شروع ال�صهيوني ،و�أنتج �صورته في المر�آة بين �أبناء ال�شعب الفل�سطيني.
ّ
لق��د و�صل كال المنطقين �إلى طريق م�سدود ،والنتيجة ه��ي �أن القيادة في الجانبين �أ�صبحت
م�شلول��ة وت��راوح مكانها ،وغي��ر قادرة عل��ى االنطالق من �أج��ل طرح �أي �صيغ��ة �سيا�سية
ت�ستجي��ب للمتطلبات الحيوية لل�شعبي��ن ،وهنا تكمن الم�شكلة الرئي�سي��ة وال�سبب الرئي�سي
لف�شل حل الدولتين .وال�س�ؤال هو� :إلى �أين نذهب من هنا؟
لقد مات النظام القديم مع لغته و�أنماط خطابه ،ونحن نمر الآن في مرحلة انتظار ومراجعة،
وبالتالي ف�إن هناك الكثير م��ن الت�أمل الذاتي الجاري م�ؤخراً من قبل �إ�سرائيليين وفل�سطينيين،
�إ�ضافة �إلى عدد ال ي�ستهان به من اليهود الأمريكيين� .إن بع�ض الكتابات والأفكار الجديدة،
مما لم �أحلم بر�ؤيته يوم ًا� ،آخذة في الظهور ب�شكل منتظم ،عاك�سة القلق ال�صادق الذي ي�شعر
ب��ه �أنا�س يدركون جدية هذه اللحظة التراجيدية التي يجد الطرفان نف�سيهما فيها .هناك قدر
كبي��ر من التفكير حول بدائ��ل ممكنة وحول جدواها �أو عدم جدواها .هل من الممكن �أننا
نتجه نحو حل الدولة الواحدة؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،كيف �سيبدو هذا الحل؟ �أم هل نحن
�أقرب �إلى ر�ؤية ا�ستمرار للو�ضع الراهن وازدياد نظام الف�صل العن�صري ،القائم حالي ًا� ،سوءاً؟
عل��ى الجان��ب الفل�سطين��ي هناك جماع��ات عديدة تبحث ع��ن مخرج ،في حي��ن توا�صل
جماع��ات �أخ��رى التم�سك بالعادات القديم��ة والمواقف المتحجرة .يق��ول الدكتور علي
الجرباوي ،المحل��ل ال�سيا�سي المرموق (نيويورك تايمز 25 ،كانون الأول « :)2013نحن
الفل�سطينيي��ن نعي�ش �أ�سو أ� و�ض��ع مررنا به ل�سنوات» ،ويم�ضي ليع��دد العوامل التي قد تقود،
بر�أيه� ،إلى انفجار فل�سطيني �آخر �أو انتفا�ضة ثالثة .مع ذلك ،ف�إنه ال يطرح ح ً
ال ،ولكنه يو�صي
بب�ساط��ة ب�أن ي�ستم��ر الفل�سطينيون في المفاو�ض��ات ،دون �أي وهم ب�أنه��ا �ست�ؤدي �إلى حل،
ولك��ن باعتبارها من��اورة تكتيكية في محاولة لتح�سين الأو�ض��اع على الأر�ض ،وهو يطرح
�أي�ض�� ًا �أن مثل هذه االنتفا�ضة الآن ق��د ت�ستهدف االحتالل الإ�سرائيل��ي وال�سلطة الفل�سطينية
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عل��ى ح��د �سواء .هل نجر�ؤ على الدفع بهذا المنطق �إلى نقط��ة �أبعد ونقول �إنه �إذا قامت مثل
هذه االنتفا�ضة ،ف�إنها يجب �أن تبتعد كلي ًا عن �أي �أفعال عنف ،و�أن تنخرط في �أن�شطة ع�صيان
مدن��ي مدرو�سة جيداً؟ وهل نجر�ؤ �أي�ض ًا على اقتراح �أن يدعو الفل�سطينيون جماعات ال�سالم
الإ�سرائيلي��ة لالن�ضم��ام �إليهم في هذه االنتفا�ض��ة؟ �إن لدينا تاريخ ًا م�ؤث��راً لمثل هذا التعاون،
فالمواجه��ات الأ�سبوعية في الق��رى المحاذية لجدار الف�صل العن�ص��ري (وبع�ضها موثق في
�أفالم حائزة على جوائ��ز ،مثل فيلم خم�س كاميرات محطمة) ت�ضم فل�سطينيين و�إ�سرائيليين.
�إن المنط��ق ال�سائد ف��ي المرحلة الجديدة يقت��رح �أن هذه االنتفا�ضة الثالث��ة يجب �أن تكون
انتفا�ضة فل�سطينية �إ�سرائيلية م�شتركة.
بغ���ض النظر ع��ن المزايا ل ٍّأي من ال�سيناريوه��ات المحتملة ،ف�إن هناك حقيق��ة مهمة و�شديدة
الو�ض��وح ،وهي �أنه توجد دولة واحدة ت�سيطر على الأر�ض بين نهر الأردن والبحر المتو�سط،
وه��ذه الدولة هي دولة غير ديمقراطية و�إق�صائية وقائمة على الف�صل العن�صري .ومن هنا ،ف�إن
م�س�ألة الديمقراطية والحقوق ال�سيا�سية الأ�سا�سية ت�صبح الم�س�ألة الأبرز ،لي�س فقط للفل�سطينيين
تح��ت االحتالل ،ولكن �أي�ض ًا لأولئك الذي��ن يعي�شون داخل دولة �إ�سرائيل نف�سها .كذلك ف�إن
م�س�ألة الديمقراطية م�س�ألة جوهري��ة للفل�سطينيين حيال �سلطتهم الفل�سطينية في ال�ضفة الغربية،
وم�س�ألة �أكثر خطورة لأولئك الذين يعي�شون في قطاع غزة ،كما �أنها جوهرية �أي�ض ًا ربما بدرجة
�أقل ،ولي�س �أهمية �أقل ،لفئات وا�سعة في المجتمع الإ�سرائيلي .وغني عن القول �أن الديمقراطية
ال تقل �أهمية للأعداد الكبيرة من المواطنين العرب في منطقة تمر بتغيرات �سيا�سية هائلة.
والأم��ر الذي ال يقل �أهمية ه��و ا�ستيعاب الأقليات في الج�سم ال�سيا�سي للمنطقة كلها ،وهذه
الم�شكل��ة تت�سبب حالي ًا في قدر هائل من المعاناة و�إراقة الدماء ،ويجب حلها قبل �أن تتحول
المنطق��ة كله��ا �إلى حم��ام دم� .إنه من المرع��ب ر�ؤية الهجمات على الأقلي��ة الم�سيحية في
المنطق��ة ،وي�ساويه��ا في الب�شاعة مظاه��ر �صراعات مذهبي��ة وطائفية �أخ��رى ت�شعلها قوى
خارجي��ة ووكال�ؤها المحلي��ون� .إن هناك الكثير في التاريخ العرب��ي والإ�سالمي مما يمكن
اال�ستف��ادة منه لحماية حقوق الأقليات ف��ي المنطقة ،ولمواجهة الت�أثي��رات ال�سامة الوهابية
النفطية التي بد�أت في الظهور في ال�سبعينيات ،وتثير الفو�ضى الآن عبر ال�شرق الأو�سط كله.
عل��ى ال�صعي��د الفل�سطيني ،ال بد م��ن ظهور مبادرات جريئ��ة و�شجاع��ة� .إن �أي �إعالن عن
الأهداف ال�سيا�سية للم�ستقبل المنظور ،يجب �أن يقوم على الإقرار بحقوق اليهود الإ�سرائيليين
والع��رب الفل�سطينيين ،في العي�ش ب�سالم و�أم��ان على �أ�سا�س الم�ساواة ال�سيا�سية ،وهذا يجب
�أن ي�ستبع��د ب�شكل قاطع �أي حديث عن �إ�سرائيل كدولة يهودية� ،أو فل�سطين كدولة �إ�سالمية.
وبكلم��ات �أخرى ،ف���إن الهدف النهائي هو �ضمان العي�ش الم�شت��رك لل�شعبين في دولة لكل
مواطنيه��ا عل��ى �أ�سا�س الم�ساواة في الحق��وق والواجبات .وفي الوقت ذات��ه ،يمكن �إن�شاء
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�صيغة جديدة ت�ضمن �أن ك ً
ال من ال�شعبين ي�ستطيع �أن يقرر م�صيره ويحافظ على هويته الثقافية
والديني��ة� .أما التعوي�ضات ع��ن الممتلكات فت�ستخدم لإعادة توطي��ن الالجئين الذين يعي�ش
الكثير منهم الآن في ظروف قا�سية في �سوريا ولبنان وغيرهما ،ولتطوير م�ؤ�س�سات اجتماعية
واقت�صادية قابلة للحياة للفل�سطينيين.
�إن اله��دف الرئي�سي للفل�سطينيي��ن ،يجب �أن يكون تفكيك نظام االحت�لال ،والق�ضاء على
الج��دران والحدود الفا�صلة ،وح��ق الحركة بال قيود ،و�إنهاء عملي��ة اال�ستعمار اال�ستيطاني
والتهوي��د الم�سعور للقد�س وهدم البي��وت� .إن الفل�سطينيين ي�شكلون �شعب ًا واحداً له حقوقه
الوطني��ة ،وهذا ي�ضم الذين يعي�شون ف��ي فل�سطين التاريخية ،والالجئي��ن �أو ن�سلهم ،ويجب
�إن�شاء مفو�ضية لإعادة دمج الفل�سطينيين ،تقرر �شرعية حق العودة ،والتعوي�ض عن الممتلكات
المفقودة ،والم�سائل المتعلقة بالأر�ض المفقودة.
يج��ب �أن ي�صر الموقف الفل�سطيني على اعتراف �إ�سرائيل بم�س�ؤوليتها عن نكبة العام 1948
وتجلياتها الم�ستمرة.
ويمك��ن �أن يت�ضمن �إعالن المب��ادئ �أي�ض ًا مجموعة من البنود المهمة ،ولكن هذا لي�س كافي ًا في
نهاية المطاف� .إن ما يجب فعله هو الفح�ص المنهجي لإمكانيات مختلفة للتعاي�ش� ،سواء منها
الموج��ودة حالي ًا على الأر�ض� ،أو تلك الت��ي يمكن �إن�شا�ؤها في الم�ستقبل .وبكلمات �أخرى،
ما هي الم�شاريع الم�شتركة الموجودة؟ وكيف يمكن تقويتها وتطويرها؟ وفي التحليل النهائي،
م�ساع م�شتركة
�إذا كان �سيجري �صنع حل ديمقراطي قابل للحياة ،ف�إنه يجب �أن ينفذ من خالل
ٍ
ومتزامن��ة من قبل اليه��ود الإ�سرائيليين والعرب الفل�سطينيين .ومن هن��ا ،ف�إن ما يجب فعله هو
درا�س��ات تعتمد على التجربة ،تتفح�ص مثل هذه الم�شاريع م��ن �أجل �إظهار �أن هذه االحتمالية
لي�ست مجرد مثالية يوتوبية ،بل هي جزء من واقع م�ستمر داخل المجتمع المدني .وهذا يجب
�أال يتناق���ض مع روح حركة المقاطعة و�سحب اال�ستثمار وفر�ض العقوبات ( )BDSالتي يجب
�أن تُ�صان وتُدعم بحما�سة �أكبر ،ذلك �أنه ال يوجد فيها ما ي�ستثني الم�شاريع الم�شتركة بين اليهود
الإ�سرائيليي��ن والع��رب الفل�سطينيين على �أ�سا���س من الم�ساواة ،ومن �أج��ل البحث عن �أهداف
م�شترك��ة� .إن ك�شف الوجه الب�شع للف�صل العن�ص��ري (�أبارتهايد) ونزع ال�شرعية عنه ،يجب �أن
ي�ستمر بالتزامن مع جهد فعال لإظهار �أنه بالإمكان حقيقة �إيجاد بديل وا�ضح.
�إن الفل�سطينيي��ن بحاج��ة �أي�ض ًا �إلى بحث �إمكانية خلق حزب �سيا�س��ي جديد� ،أو حركة ،من
�أجل الديمقراطية والتغيير ،ت�ضم العرب الفل�سطينيين واليهود الإ�سرائيليين الملتزمين بالتعاي�ش
عل��ى �أ�سا���س الم�ساواة ال�سيا�سية لجمي��ع المواطنين .و�إذا كنا نتطلع �إل��ى م�ستقبل مبني على
العي���ش الم�شترك ،ف�إننا يجب �أن نتخلى عن الأفكار القديمة مثل �إعادة �إحياء منظمة التحرير
الفل�سطينية� ،أو �إن�شاء م�ؤ�س�سات منف�صلة� .أنا �أعرف �أنه في ظل التاريخ القريب لل�صراع ،من
- 373 -

ال�صع��ب تخيل ح��ل كهذا ،كما �أنه من ال�صعب تخيله في �ضوء تح��ول المجتمع الإ�سرائيلي
نحو اليمين المتطرف ،وازدياد العن�صرية المعادية للعرب .كذلك من ال�صعب �أن نتخيل هذا
الح��ل �إذا �أخذنا باالعتبار الخطاب الإق�صائ��ي الفل�سطيني المقابل ،والرف�ض ال�شامل الخالي
من المنطق لأي �شيء يتعلق بالإ�سرائيليين.
ولكنني �أرف�ض تقبل طغيان هذه التوجهات الإق�صائية في كال الطرفين ل�سبيين رئي�سيين :الأول
هو �أن غالبية ال�شعبين قد تعبوا من ال�صراع ،ويرغبون في ر�ؤية نهاية له من �أجل �أن يعي�شوا حياة
طبيعية .والثاني �أنه ما �إن تُ�صاغ ترتيبات جديدة ويبد أ� النا�س بر�ؤية �أنها يمكن �أن تعود عليهم
بالفائ��دة ،ف�إنهم ي�صبحون �أكثر قابلية لتغيير مواقفهم و�إعط��اء ال�سالم فر�صة� .إن مجموعات
�صغي��رة فقط من المت�صلبي��ن ذوي المواقف المتحجرة �سي�ستمرون ف��ي التم�سك بعواطفهم
القديمة ،ولكن في النهاية �سيتم تحييدهم وتهمي�شهم كما حدث في جنوب �أفريقيا.
�إنن��ا ن�ستطي��ع ،ب��ل ويج��ب علين��ا� ،أن نتخي��ل م�ستقب ً
ال مختلف�� ًا ،يعم��ل في��ه الإ�سرائيليون
والفل�سطيني��ون مع ًا من �أجل تقديم تجربة فريدة في الديمقراطية في المنطقة .وهنا �أتفق مرة
�أخرى مع �إيان لو�ستيك الذي يقول« :في مثل هذه البيئة الجديدة كلي ًا ،ي�ستطيع الفل�سطينيون
العلمانيون في �إ�سرائيل وال�ضفة الغربية �أن يتحالفوا مع حركة ما بعد ال�صهيونية في تل �أبيب،
والمهاجري��ن اليهود الناطقين بالرو�سية ،والعمال الأجانب ،والقرية العالمية لرجال الأعمال
ف��ي �إ�سرائي��ل� .أما اليهود الوطني��ون المتدينون ،فيمك��ن �أن يجدوا لهم ق�ضي��ة م�شتركة مع
الأ�صوليي��ن الم�سلمي��ن� .إن الإ�سرائيليين الذين جاءت عائالتهم م��ن البلدان العربية ،والذين
التغير ،قد يجدون �أ�سباب ًا جديدة
ال تقيده��م فكرة ال�صهيونية الجامدة ف��ي �شرق �أو�سط �سريع ّ
للنظ��ر �إل��ى �أنف�سه��م لي�س «ك�شرقيي��ن» ،ولكن كعرب� .أم��ا جماهير الالجئي��ن الم�سلمين
والع��رب الم�ضطهدين والم�سحوقين في غزة وال�ضفة الغربية و�إ�سرائيل نف�سها ،فقد يرون �أن
الديمقراطي��ة ولي�س الإ�سالم هي الحل لترجمة ما يملكون��ه (�أعداد) �إلى ما يريدونه (حقوق
وم��وارد) .واليه��ود الإ�سرائيلي��ون الملتزمون باال�ستيط��ان في �أر�ض �إ�سرائي��ل الكبرى ،قد
يجدون �أن ترتيبات قائمة على �أ�سا�س كونفدرالي� ،أو على �صيغة �إقليمية ،هو �أمر �أكثر جاذبية
من فكرة الوطنية الإ�سرائيلية ال�ضيقة».
�إن انتظ��ار �أن يتدخل المجتمع الدولي لط��رح ت�سوية عادلة هو �أ�شبه ما يكون بانتظار غودو.
وهذا ي�صح �أي�ض�� ًا على حكومة الواليات المتحدة التي �أ�صبح خداعها وعدم كفاءتها موثق ًا،
كم��ا ي�صح على وكاالت وق��وى دولية �أخرى ،بم��ا فيها محكمة الجناي��ات الدولية .وفي
الملح �أن يق��وم الأطراف المحلي��ون �أنف�سهم ب�أخذ زم��ام المبادرة و�صنع
النهاي��ة ،ف�إن��ه من
ّ
م�صيره��م مع ًا� .إننا ن�ستطيع حتم ًا �أن نت�صور م�ستقب ً
ال مختلف ًا ،و�أن نحدد طبيعته ،ونعمل مع ًا
لتحقيقه .في ر�أيي لي�س هناك طريق �آخر.
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مساهمة في البحث عن معنى
المشروع الوطني
�أ .ماجد كيالي

تقديم:
بداية �أود �أن �أعبر عن تقديري لمركز «م�سارات» على جهوده ود�أبه ،في ت�صديه لهذه المهمة
الم�ضني��ة والمعق��دة ،ال�سيما مع افتق��اد الفل�سطينيين لمراك��ز �صنع ق��رار� ،أو لهيئات قيادية
و�إطارات �شرعي��ة ،تحدد خياراتهم وتر�سم �سيا�ساتهم .وقد �أح�سن المركز باختيار الأ�سئلة،
الت��ي تختزل مجمل جوانب العملية الوطني��ة الفل�سطينية ،في محاولة منه لتنظيم النقا�ش ،مع
الت�أكيد على �أن م�شكلتنا ال تكمن فقط في وجود �أو عدم وجود �إجابات� ،إذ هي تكمن� ،أو ًال،
ف��ي احتكار القرار في ال�ساحة الفل�سطيني��ة ،و�ضعف عالقات الم�شاركة والتمثيل والم�أ�س�سة
والديمقراطية .وثاني ًا ،في تك ّل�س واهتالك البني ال�سيا�سية ال�سائدة ،التي يفتر�ض بها حمل �أي
خيارات وطنية فل�سطينية مهما كان نوعها .وثالث ًا� ،ضعف �إمكانيات ال�شعب الفل�سطيني �إزاء
الموحد لل�شعب الفل�سطيني.
�إ�سرائيل .ورابع ًا ،في غياب الحقل ال�سيا�سي
ّ
عل��ى �أي حال ،ف�إننا في ه��ذه الظروف ،وفي ظل �ضياع الم�ش��روع الوطني ،وتدهور حال
حركة التح��رر الفل�سطينية ،وواقع الإحب��اط على ال�صعيد المجتمعي� ،أح��وج ما نكون �إلى
البح��ث عن �إجابات جديدة ،بعيدة عن الو�صفات الجاهزة� ،أو الرغبوية؛ �أي �أننا بحاجة �إلى
ّ
المركبة ،التي تتنا�سب مع التعقيد الهائل في ق�ضية ال�صراع الفل�سطيني -
ن��وع من الإجابات
الإ�سرائيل��ي ،والتي توفق بي��ن الممكن والمطلوب ،وبين الواق��ع والطموح ،والحق الن�سبي
والحق المطلق.
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�أوالً .في تعريف الم�شروع الوطني وفي الحاجة �إلى التجديد
يك�ش��ف البح��ث في معنى الم�ش��روع الوطن��ي الفل�سطيني عن �ضياع ه��ذا الم�شروع ،بعد
حوالي ن�صف قرن على انطالقة الحركة الوطنية الفل�سطينية ،بما في ذلك تبديد الت�ضحيات،
الت��ي تم بذلها ،وت�آكل المنجزات ،التي تم تحقيقها ،كما يك�شف حال التدهور� ،أو الأفول،
التي تمر بها هذه الحركة.
فمنذ زمن ،وبالأخ�ص منذ التوقيع على اتفاقات �أو�سلو ( ،)1993لم يعد بالإمكان الحديث
ع��ن م�شروع وطن��ي للفل�سطينيين ،ال بمعنى م�شروع جامع لهم ف��ي �أماكن تواجدهم كافة،
وال بمعن��ى الم�شروع الذي يجيب عن مختلف الأ�سئلة التي ولدتها الق�ضية الفل�سطينية .فما
لدين��ا اليوم مجرد م�شروعات مختلفة ومتباينة ،تح��اول الإجابة عن حاجات كل تجمع من
تجمع��ات ال�شع��ب الفل�سطيني� ،أو تياراته ال�سيا�سية ،م��ن دون �أي رابط يجمع بينها ،ال على
�صعي��د الر�ؤية ال�سيا�سية الم�ستقبلية ،وال على م�ستوى تعزيز الهوية الوطنية والكيانية ال�سيا�سية
للفل�سطينيين.
ال ي�ص��در الم�ش��روع الوطني كتعبير عن ر�ؤي��ة ذاتية� ،أو رغبوية ،بقدر م��ا ي�صدر كتعبير عن
الق�ضي��ة الوطني��ة ذاتها ،لأنه �إذا لم ِّ
يكف عن كونه
يغ��ط الأ�سئلة التي تطرحها تل��ك الق�ضيةّ ،
مجرد م�شروع �سيا�سي ،يعك�س ،ربما ،طموحات طبقة �سيا�سية� ،أو
م�شروع�� ًا وطني ًا ،ويغدو ّ
جماعة ب�شرية ،معينة.
وف��ي حالتن��ا ،فقد بد�أت الق�ضية مع ظه��ور الم�شروع اال�ستيطان��ي ال�صهيوني في فل�سطين،
توجت ب�إقامة �إ�سرائيل ،التي نجم عنها ت�شري��د حوالي مليون من الفل�سطينيين ،وانك�سار
ث��م ّ
الوح��دة المجتمعي��ة لهم ،وتهمي���ش هويتهم ،وتقوي���ض كيانيتهم ال�سيا�سية .ل��ذا ،ف�إن �أي
م�ش��روع وطني ينبغ��ي �أن ينطلق بداهة م��ن هذه النقط��ة ،بال�ضبط� ،أما االنح��راف عنها �أو
تجاوزه��ا ،تحت �أي مبرر كان ،فه��و ي�ؤدي �إلى �ضياع الم�شروع الوطن��ي ،و�إزاحة الرواية
ت�صدعات في الهوية الوطنية ،وفي �شعور الفل�سطينيين بوحدتهم ك�شعب.
الأ�سا�س ،ما يخلق ّ
«التكيف»� ،إلى حد ما ،مع الر�ؤية
�أي�ض�� ًا ،ف���إن االنحراف عن هذه النقطة ،يعني في ما يعني��ه
ّ
الإ�سرائيلي��ة ،التي تنظ��ر لإ�سرائيل باعتبارها نتاج حركة تحرر قوم��ي لليهود ،والتي تعتبر �أن
الق�ضي��ة بد�أت مع االحتالل الذي بد�أ ف��ي  ،1967في ال�صراع بين �شعبين على الأر�ض ذاتها
(وه��ي هنا ال�ضف��ة) .وال �شك �أن هذا االنحراف يعتبر� ،أي�ض ًا ،بمثابة �إقرار بهزيمة الم�شروع
الوطني الفل�سطيني.
هك��ذا ،ف�إن نكو���ص الحركة الوطني��ة الفل�سطيني��ة عن �أهدافه��ا الأولي��ة ،واختزالها ق�ضية
فل�سطي��ن ،بمج��رد �أر�ض محتلة في ال�ضف��ة والقطاع ( ،)1967وتحوله��ا من حركة تحرر
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وطن��ي �إلى مجرد �سلطة ف��ي ال�ضفة والقطاع� ،أي لجزء من �شعب عل��ى جزء من �أر�ض ،قبل
دح��ر االحتالل ،ولّد تداعيات كبيرة وخطيرة .فقد بدت هذه الحركة ،في تحوالتها تلك،
أقرت بهزيمته��ا ،في حين بدت �إ�سرائيل وك�أنها
ك�أنه��ا اقتربت من االدعاءات الإ�سرائيلية ،و� ّ
هي التي ك�سبت المعركة على الوعي ،باحتاللها وعي الطبقة ال�سيا�سية الفل�سطينية المهيمنة،
ب��دل �أن يحتل الفل�سطينيون وعي الإ�سرائيليين ،في معرك��ة «ال�صراع على المخيلة» �أو على
الوع��ي (بح�سب تعبي��ر لإدوارد �سعيد) � .أي�ض�� ًا فقد نجم عن اختزال ق�ضي��ة فل�سطين م�س�ألة
�أخ��رى ،على غاية ف��ي الخطورة ،تتمثل بفت��ح م�سار قد يودي �إلى تفكي��ك مفهوم ال�شعب
الفل�سطين��ي ،مع �إخراج ماليين الالجئين ،ف��ي الأردن و�سورية ولبنان ،من هذا الإطار ،ومن
مع��ادالت موازي��ن القوى في ال�صراع الج��اري مع �إ�سرائيل ،وهذا بح��د ذاته ك�سر لمفهوم
وحدة ال�شعب الفل�سطيني ،وتفريط بكتلة كبيرة من الفل�سطينيين.
ل��م تقف الم�س�ألة عن��د هذه االختزاالت الثالثة للق�ضية والأر���ض وال�شعب ،ذلك �أن الكيان
تورط� ،أي�ض ًا� ،أو ا�ست��درج نحو ممانعة �أ�شكال المقاومة كاف��ة ،و�ضمنها ال�شعبية �أو
النا�ش��ئ ّ
المدني��ة ،وهي التي كانت متاحة قبل مجيء قيادات المنظمة والف�صائل �إلى الداخل ،ال�سيما
مت�ضخمة ،ت�شتغل في �إطار من التن�سيق الأمني مع �إ�سرائيل.
مع وجود �أجهزة �أمنية
ّ
على ذلك ،ف�إن م�شكلتنا اليوم ال تكمن فقط في اختزال الم�شروع الوطني بمجرد قيام كيان
�سيا�سي ناق�ص ،ويخ�ضع للهيمنة الإ�سرائيلية ،في مختلف المجاالت ،و�إنما في االنعكا�سات
الخطي��رة الت��ي تنجم عن ذل��ك� ،أي�ض ًا ،لجه��ة تدهور مكان��ة الحركة الوطني��ة الفل�سطينية،
ف��ي مجتمعها وفي �صراعه��ا �ضد عدوها ،كما ف��ي انعكا�سات ذلك لجهة ت���آكل �إدراكات
الفل�سطينيين لذاتهم ،ولكونهم �شعب ًا .فما قيمة �أي كيان� ،إذا كان بثمن ك�سر وعي الفل�سطينيين
لذاتهم ولق�ضيتهم ولحقوقهم ولهويتهم؟ وما �أهمية �أي �إنجاز� ،إذا كان تح�صيله مرهون ًا ،في
الأغلب ،بهزيمة الم�شروع الوطني ،وبانت�صار �إرادة �إ�سرائيل ،وفر�ضها لم�صالحها ولروايتها
ور�ؤيتها عن ذاتها وعن حاجاتها الأمنية؟
م��ا الحل؟ �أعتق��د �أن ت�صحيح هذا الو�ضع يفتر�ض من الفل�سطينيي��ن تجديد معنى م�شروعهم
الوطني ،بحيث تت��م المطابقة بين �أر�ض فل�سطين و�شعب فل�سطين وق�ضية فل�سطين والحركة
الوطني��ة الفل�سطينية� .إذ ال يمكن الحديث ع��ن م�شروع وطني ينتق�ص حقوق الفل�سطينيين،
�أو يلب��ي حق��وق بع�ض منهم� ،أو يت�أ�س�س عل��ى �إقامة كيان على جزء م��ن �أر�ضهم ،ال�سيما �إذا
لم يرتبط ذلك بر�ؤية م�ستقبلي��ة ،ت�ضمن تطوير هويتهم الوطنية وكيانيتهم ال�سيا�سية ،وت�ضمن
ي�صدع هذا التطابق؟
التطابق بين الق�ضية وال�شعب والأر�ض ،فكيف �إذا كان الأمر ينتق�ص �أو ّ
الآن ،قد يبدو هدف «التحرير» ،على نحو ما جاء في الت�صورات الأولية للم�شروع الوطني،
كنتاج لحرب �شعبية �أو نظامية ،وباال�ستناد �إلى دعم جيو�ش �أنظمة عربية ،قد تجاوزه الزمن،
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ال�سيم��ا �أن التجرب��ة بينت ق�صور القدرة على �إنجاز ذلك ،لأ�سب��اب عديدة ،لكن البديل عن
ذل��ك ال يفتر�ض التخل��ي عن الرواية والحقوق والطموح��ات الفل�سطينية ،ال بحجة موازين
القوى� ،أو تغير الواقع ،وال بحجة المعطيات العربية والدولية غير المواتية ،لأن ذلك لن يحل
�شيئ ًا ،ولأن الق�ضية الوطنية ،والأ�سئلة المنبثقة عنها� ،ستبقى هي ذاتها.
الق�ص��د �أنه ال ينبغي حل ه��ذه الم�شكالت بخلق م�شكالت �أخ��رى ،و�إنما من خالل �إيجاد
حلول مبتكرة للق�ضية ذاتها ،ما يفتر�ض مراجعة المفاهيم التقليدية ،التي �سادت طوال العقود
الما�ضي��ة ،عن هذا ال�ص��راع وكيفية حله ،والتي ثبت ق�صوره��ا .وي�أتي �ضمن ذلك مراجعة
المفه��وم ال�سائ��د عن «التحرير» ،لي���س ب�إلغائه ،و�إنما بتطوير معاني��ه ،بحيث ال يقت�صر هذا
المعن��ى على تحرير الأر�ض ،وبحي��ث ت�شمل هذه العملية تحري��ر الفل�سطينيين من عالقات
اال�ستعم��ار والعن�صرية والهيمنة الإ�سرائيلية ،وتحرير اليه��ود ذاتهم ،من ال�صهيونية ،و�إ�ضفاء
قيم الحرية والم�ساواة والديمقراطية على عملية التحرير.
ولعل هذا كله يجد تم ّثالته في م�شروع الدولة الواحدة (الديمقراطية العلمانية) ،الذي يمكن
�أن يتماه��ى مع فكرة التحري��ر ،بمعنى التحرر م��ن ال�صهيونية ،ك�أيديولوجي��ة وم�ؤ�س�سات،
للفل�سطينيي��ن وللإ�سرائيليي��ن اليهود ،ال�سيما �أن هذا الخيار يحمل ف��ي م�ضامينه معنى الحل
النهائ��ي وال�شامل والعادل (ولو ن�سبي ًا) ،لمجمل تج ّليات ال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي،
�أكثر من غيره من الحلول الأخرى.
وي�ستم��د ه��ذا الحل م�شروعيت��ه من كونه الخي��ار الأمثل ،ربما ،ال��ذي يجيب عن مختلف
م�شكالت ال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي (الالجئين ،والقد�س ،والحدود ،والم�ستوطنات،
والترتيب��ات الأمني��ة) ،وم��ن كونه الم�ش��روع الوحيد ال��ذي يخاطب الإ�سرائيليي��ن ويتم ّثل
م�شكلته��م ،وفق ر�ؤية وطنية ،تحررية و�إن�سانية وديمقراطية ،تت�أ�س�س على الحقيقة والعدالة،
ولو ب�شكل ن�سبي.
ق��د يفيد لفت االنتباه هن��ا� ،أي�ض ًا� ،إلى �أن خي��ار الدولة الواحدة الديمقراطي��ة العلمانية بات
في ه��ذه المرحلة ي�ستم��د م�شروعيت��ه� ،أي�ض ًا ،من �صع��ود دور المجتمع��ات المدنية ،على
ال�صعي��د الدولي ،و�شيوع قيم الحرية والكرام��ة والعدالة والم�ساواة ،كقيم عالمية ،وكذا من
�إم��كان قي��ام دولة مواطنين في البلدان العربية ،المحمولة على ري��اح الثورات ال�شعبية (على
عالته��ا وم�شكالتها ونواق�صها) ،والتي يفتر�ض �أن تحرم �إ�سرائي��ل مكانتها ،باعتبارها ذاتها
الديمقراطي��ة الوحيدة في هذه المنطقة ،و�إظهارها على حقيقته��ا باعتبارها دولة ا�ستعمارية
وعن�صرية ودينية.
وهن��ا يج��در التنويه �إلى ثالث مالحظ��ات� ،أوالها ،عدم اعتبار خيار الدول��ة الواحدة بدي ً
ال
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تطورات عند
لخيار الدولة الم�ستقلة� ،أو نقي�ض ًا له ،لأنه بطبيعته خيار م�ستقبلي ،ويحتاج �إلى ّ
المعنيين ،و�إلى توفّر المعطيات الدولية والعربية المالئمة .وتنبثق عن ذلك ثالث
المجتمعين
ّ
ّ
م�سائ��ل ،الأول��ى ،وتتعلق ب�ضرورة فتح �أفق الحلول والخي��ارات الفل�سطينية ،وعدم �إغالقها
�إزاء التطورات الم�ستقبلية .والثانية ،وتتع ّلق في عدم االنح�صار في �إطار خيار واحد ووحيد
وال ف��ي �أي مرحل��ة �أو ظرف .والثالث��ة ،تتع ّلق ب�ضرورة ربط كل الخي��ارات بر�ؤية م�ستقبلية
ت�صب كل الحلول في هذا الحل.
للحل النهائي؛ بمعنى �أن تجري مراعاة �أن
ّ
�أم��ا المالحظة الثانية ،فتتعلق بع��دم �ضرورة تحديد �شكل الدولة الديمقراطية الواحدة� ،إذ �أن
ه��ذا الأمر يمكن �أن يح�سم ف��ي الم�ستقبل ،وبح�سب تطور الحال��ة ال�صراعية بين الطرفين،
�أي الفل�سطينيي��ن والإ�سرائيليي��ن .وم��ع �أن حل الدول��ة الديمقراطية الواح��دة ،القائمة على
دول��ة المواطنين المت�ساوين الأحرار ه��و الأمثل ،ف�إن الواقع قد ي�ضعنا �أمام محطات انتقالية،
وتدريجي��ة ،كالدولة الديمقراطية الواح��دة القائمة على �أ�سا�س «ثنائي القومية»� ،أو �أمام نوع
م��ن الدولة الديمقراطية الواحدة القائم��ة على �أ�سا�س فدرالي ،وهكذا .كما قد تن� أش� ظروف
�أخرى في الم�ستقبل تفتح �أمام خلق اتحاد فدرالي �أو كونفدرالي في الإطار ال�شرق �أو�سطي،
�أو في الم�شرق العربي (طبع ًا على �أ�سا�س تقوي�ض ال�صهيونية).
وتبق��ى المالحظ��ة الثالث��ة ،وتفيد ب���أن حل الدول��ة الديمقراطي��ة الواحدة يبق��ى م�شروع ًا،
ومطروح�� ًا ،بغ�ض النظر عن ال�سيناريوهات المتوقعة للمفاو�ضات� ،أي في حال بقي الو�ضع
عل��ى حاله� ،أو تعثرت المفاو�ضات� ،أو تقدمت ،ل�سب��ب ب�سيط مفاده �أن الأ�سئلة المطروحة
في كل الأحوال ،ما زالت هي نف�سها ،على الرغم من تغير الظروف.
هك��ذا ففي �إطار ه��ذه الر�ؤية يمكن تجديد معن��ى الم�شروع الوطن��ي الفل�سطيني ،باعتباره
تحرري ًا
ال يخت�ص��ر الق�ضية في
مج��رد ال�صراع على جزء من �أر�ض ،و�إنما باعتب��اره م�شروع ًا ّ
ّ
وديمقراطي ًا ،ي�سته��دف الفل�سطينيين والإ�سرائيليين ،وي�سير مع حركة التاريخ ،كونه النقي�ض
لإ�سرائي��ل اال�ستعمارية والعن�صرية والدينية ،وكونه الم�شروع الذي يطابق بين �أر�ض فل�سطين
و�شع��ب فل�سطين وق�ضي��ة فل�سطين ،والذي ّ
يمك��ن الحركة الوطنية الفل�سطيني��ة من ا�ستعادة
تحرر وطني.
طابعها كحركة ّ

ثانياً .الميثاق والأهداف الإ�ستراتيجية
�أعتقد بوجوب الحاجة �إلى ميثاق وطني جديد� ،أو ًال ،لتطوير الميثاق القديم ،و�إغناء م�ضامينه،
بم��ا يتالءم مع الم�ش��روع الوطني المطروح .وثانيا ،كي يتالءم م��ع الدرو�س الم�ستنبطة من
التجربة الوطنية الفل�سطينية .وثالث ًا ،كي يراعي المتغيرات االجتماعية وال�سيا�سية عند طرفي
ال�صراع ،وعلى ال�صعيدين العربي والدولي.
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�أي�ض�� ًا ،ينبغي التميي��ز بين الميثاق الوطني ،ال��ذي يخ�ص قوى الحركة الوطني��ة الفل�سطينية،
يخ���ص الكيان الفل�سطيني ،في عالقة ال�سلط��ة بم�ؤ�س�ساتها ،وعالقتها
وبي��ن الد�ستور ،الذي
ّ
بالمجتمع ،وبالمواطن.
وبالن�سبة ٍّ
لكل من الم�شروع الوطني والميثاق والبرنامج ال�سيا�سي ،فلكل منها حقله الخا�ص،
لكن المهم �أن تت�أ�س�س ال�صلة بينها على التكامل ،ال التعار�ض �أو التناق�ض.
بخ�صو���ص �أيهم��ا �أ�سبق الم�شروع الوطن��ي والميثاق وبن��اء الم�ؤ�س�سة التمثيلي��ة ،ف�أعتقد �أن
الأولوي��ة هي لتحدي��د الر�ؤية� ،أو لتحديد الم�ش��روع الوطني ،لأنه عل��ى �أ�سا�س ذلك يمكن
تقرير �شكل البنية التي �ستحمل هذا الم�شروع.
ف��ي الحالة الطبيعية ،من البديهي �أن بلورة الم�شروع الوطني ،والميثاق الوطني ،ت�سبقان بناء
الم�ؤ�س�س��ة التمثيلية ،لكن في حالتنا ،وبعد كل ه��ذه التجربة ،ربما الظروف تفر�ض ت�شكيل
هيئ��ة تمثيلية ،تراعي مختل��ف خ�صائ�ص «المجتمعات» الفل�سطيني��ة ،وحاجاتها ومطالبها،
على �أن يكون مفهوم ًا �أن المطلوب اال�شتغال على توليد ر�ؤية وطنية جديدة.

ثالثاً .الم�شروع الوطني في ظل �سيناريوهات مختلفة
عل��ى الأرجح ،ف�إن خيار �إقامة دولة فل�سطينية ،في ال�ضفة والقطاع المحتلين ( ،)1967بات
يواج��ه ان�س��داداً حقيقي ًا ،ب�سبب ال�سيا�س��ات التي تنتهجها حكوم��ات �إ�سرائيل ،ومع ن�صف
ملي��ون م�ستوطن �إ�سرائيلي ف��ي ال�ضفة الغربية ،يعي�شون ف��ي  144م�ستوطنة ،عدا عن النقاط
اال�ستيطانية الع�شوائية ،ناهيك عن الجدار الفا�صل ،والطرق االلتفافية ،وكلها تحد من حركة
الفل�سطينيين ،ومن التوا�صل الجغرافي بين مدن ال�ضفة ،وتحول دون قيام دولة طبيعية وقابلة
للحياة.
وعل��ى �أي ح��ال ،فلي�س من قبي��ل ال�صدف ت�ضاع��ف �أع��داد الم�ستوطنين مع قي��ام ال�سلطة
الفل�سطيني��ة ،الت��ي ن�ش���أت بعد توقي��ع اتفاق �أو�سل��و ( ،)1993وبن��اء الج��دار للف�صل بين
الفل�سطينيي��ن والإ�سرائيليي��ن في ال�ضفة ،وبهدف �ضم الكتل اال�ستيطاني��ة الكبيرة �إليها .وما
ينبغ��ي مالحظته� ،أي�ض�� ًا� ،أن �إ�سرائيل ال تتعامل مع فل�سطينيي ال�ضف��ة باعتبارها �سلطة احتالل
فح�س��ب� ،إذ هي تتعاط��ى معهم� ،أي�ض�� ًا ،باعتبارهم مجرد �سكان مقيمي��ن ،ال يمتلكون �أي
حق��وق� ،إال ما تمنحهم �إياه ،كم��ا تتعاطى مع �سلطتهم باعتبارها مجرد �سلطة على ال�سكان،
ووفق ما تتيحه لها.
وا�ض��ح �أن الإ�سرائيليي��ن ا�ستمر�أوا هذه الح��ال كونهم باتوا يعي�شون ف��ي واقع من االحتالل
المري��ح والمربح ،مع قيام ال�سلطة� ،إذ لم يعد ثمة ثمن لالحتالل وال لال�ستيطان ،ولم يعودوا
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ي�شع��رون بالفل�سطينيين ،وال بعذاباتهم ،الأمر الذي خفّف م��ن حافزيتهم لإنهاء االحتالل،
�شجعهم على م�صارعة الفل�سطينيي��ن ،بزيادة اال�ستيطان،
بالقيا���س �إلى ال�سابق ،بل �إن ذل��ك ّ
وطرح مزيد من اال�شتراطات على �سعيهم �إلى �إقامة دولة م�ستقلة لهم ،وهو ما يمكن مالحظته
بازدياد نفوذ التيارات اليمينية المت�شددة ،الدينية والقومية.
المعن��ى �أن كل الم�ؤ�ش��رات ت�ؤكد �أن �إ�سرائيل ل��ن ت�سمح ب�إقامة دولة م�ستقل��ة للفل�سطينيين،
عل��ى النحو الذي يدور في مخيلتهم ،على الرغم م��ن التنازالت التي قدمتها قيادتهم ،بدليل
طرحه��ا عليهم مطالب تعجيزية ،وغي��ر م�سبوقة ،كمثل موافقتهم عل��ى االعتراف بها دولة
أرا�ض بح�سب
يهودية ،وتواجد جي�شها في الأغوار ،على الحدود مع الأردن ،و�إجراء تبادل � ٍ
م�صالحه��ا ،وبقاء القد�س موحدة تحت �سيادتها ،والتخلي عن حق العودة لالجئين ،واعتبار
�إقامة دولة كهذه نهاية للمطالب الفل�سطينية.
يو�ضح �أن �إ�سرائيل تنته��ج �سيا�ستين متناق�ضتين ،فهي توافق عل��ى �إقامة دولة فل�سطينية،
ه��ذا ّ
لكنه��ا في المقابل تعمل على تجويف معن��ى ومبنى هذه الدولة ،بح�صرها في نوع من كيان
�سيا�س��ي ،تحت هيمنتها ،في �أجزاء من ال�ضفة (مع �أو بدون القطاع) ،ووفق ترتيبات �سيا�سية
و�أمني��ة واقت�صادي��ة معها ،فهذا هو مفه��وم �إ�سرائيل للدولة الفل�سطينية ،حت��ى لو كان ا�سمها
�إمبراطوري��ة ،وحت��ى لو �أخذت الع�ضوية في الأمم المتح��دة .وي�ستنتج من ذلك �أن �إ�سرائيل
ال تري��د م��ن الفل�سطينيين التنازل ع��ن � 77أو  78بالمئة (مع التبادل) م��ن حقهم في �أر�ضهم
التاريخي��ة ،فقط ،بل �إنه��ا تريد منهم� ،أي�ض�� ًا ،التخلي عن روايتهم التاريخي��ة ،وعن ر�ؤيتهم
لذاته��م ك�شعب ،وبالتال��ي الموافقة على الإق��رار بهزيمتهم� ،أو الإق��رار بانت�صار م�شروعها
وروايتها ،عن حقها «التاريخي» و«ال�شرعي» و«الرباني» بفل�سطين.
عل��ى �أي حال ،ف�إن ان�سداد خيار الدولة الم�ستقلة ،كما تخيلها الفل�سطينيون منذ �أربعة عقود
( ،)1974لي�س مجرد تقييم فل�سطيني فح�سب� ،إذ �أن بع�ض المراقبين الدوليين و�صل �إلى هذا
اال�ستنت��اج .فهنري �سيغمان ،مث ً
ال ،يحيل تع ّثر الت�سوية �إلى �سعي �إ�سرائيل �إلى ال�سيطرة «على
ّ
«تتحول تدريجي ًا من دول��ة ديمقراطية �إلى دولة ذات
كل فل�سطي��ن» ،وهو ي��رى �أن �إ�سرائيل
ّ
ديمقراطي��ة عرقية» (الحياة .)3102/11/22 ،وبر�أي �سيغمان ،ف�إن ال �أحد يمكنه �أن يقتنع
�أن «م�ش��روع �إ�سرائي��ل اال�ستيطاني في ال�ضفة الغربية  ..ال يه��دف �إلى ت�أمين �سيطرة �إ�سرائيل
الدائم��ة على فل�سطين من البحر المتو�سط حتى الحدود الأردنية» (الحياة.)2011/3/29 ،
ويالحظ �إي��ان لو�ستيك �أن «ر�ؤية متط ّلع��ة لدولتين فل�سطيني��ة و�إ�سرائيلية خرجت من كونها
معقول��ة �إل��ى �شبه م�ستحيل��ة» (نيوي��ورك تايم��ز ،2013/9/14 ،ترجمة� :أحم��د القاروط
http://www.nytimes.com/201315/09//opinion/sunday/twostate -illusion.html?_r=0).
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�أما �أبراهام ب��ورغ ،الرئي�س الأ�سبق «للكني�ست» ،فيرى �أن «اتفاق �أو�سلو مات ،و�أن ال�سلطة
الفل�سطينية تحولت �إلى «مقاول ثانوي لالحتالل» (الخليج ،ال�شارقة.)2013/7/2 ،
جدير بالذكر �أنه في اليمين الإ�سرائيلي باتت تبرز �أ�صوات تدعو �إلى نبذ حل الدولتين ،وعدم
أرا�ض ف��ي ال�ضفة ،ولو بثمن �ضم الفل�سطينيين �إل��ى �إ�سرائيل ،للحفاظ على مبد�أ
التخل��ي عن � ٍ
«تكامل �أر�ض �إ�سرائيل» ،لأ�سباب ديني��ة و�أيديولوجية و�أمنية ونفعية .وهذه الأ�صوات تقلل
من �ش�أن ما ي�سمى «الخطر الديمغرافي ،ومن تداعيات منح الفل�سطينيين المواطنة الإ�سرائيلية،
باعتب��ار ذلك تحدي ًا على �إ�سرائيل الديمقراطية �أن تخو�ضه .وهذا ما طرحه ،مث ً
ال ،القياديون
ف��ي ليكود روبي ريفلين ،رئي�س كني�ست �سابق ،وداني �أيالون نائب وزير الخارجية ،ومو�شيه
�أرين��ز ،وزير الدفاع الأ�سبق ،ال��ذي يقول �صراحة�« :أ�صبحت �إ�سرائي��ل دولة ثنائية القومية،
يحي��ا فيها مواطنون يه��ود وعرب  ...التح��دي الماثل �أمامنا هو �إدم��اج المواطنين العرب
أرا���ض من �أر���ض �إ�سرائيل �إلى دول��ة �إ�سرائيل لي�ست
ف��ي المجتم��ع الإ�سرائيل��ي� .إن �إ�ضافة � ٍ
تحدي�� ًا ال ت�ستطيع الديمقراطي��ة الإ�سرائيلية مجابهت��ه( .ه�آرت���س )2013/8/13 ،وهذا ما
طرح��ه ،م� ّؤخراً ،ع�ضو الكني�س��ت زبولون كالفا ،من حزب «البي��ت اليهودي» المتطرف،
ال��ذي يحاول ا�ست�صدار قرار من الكني�ست يعترف فيه بدولة واحدة بين نهر الأردن والبحر،
الحق في الت�صويت
وه��ي دولة �إ�سرائيل ،ويمنح المواطن��ة للفل�سطينيين في ال�ضفة ،ويعطيهم ّ
بالكني�ست» (الحياة الجديدة ،رام اهلل.)2014/2/12 ،
طبع�� ًا ،ثم��ة فرق بين طرح اليمين الدين��ي والقومي ،الذي يرى الدول��ة الواحدة �شك ً
ال ل�ضم
الأرا�ضي المحتلة والهيمنة على ال�شعب الفل�سطيني ،وبين طرح القوى الي�سارية� ،أو المتعاطفة
مع حقوق الفل�سطينيين .فهذا �إبراهام بورغ ،مث ً
ال ،يعتقد �أن «معادلة دولتين ل�شعبين لفظت
�أنفا�سه��ا» .والبديل عنده يكم��ن في «طرح نموذج ال يبد أ� من ح��ل الق�ضايا القومية ،و�إنما
م��ن االلت��زام بالق�ضايا االجتماعية ،حي��ث ال فرق بين اليهود والع��رب� ،أي بم�ساواة كاملة.
وهذا ي�ستلزم �أن �إ�سرائي��ل لي�ست دولة يهودية ديمقراطية ،و�إنما دولة ديمقراطية  ...وجميع
المواطني��ن مت�ساوون �أم��ام الديمقراطية  ...ل��كل �إن�سان يعي�ش ...بين نه��ر الأردن والبحر
المتو�سط الحق نف�سه والم�ساواة نف�سها � ...إذا كنت يهودي ًا �أو عربي ًا ،رج ً
ال �أو امر�أة ،حريدي ًا
�أو علماني�� ًا .لكل �إن�سان الحق نف�سه� ،أن َينتخ��ب و ُينتخب ،الحق في الحياة  ...في التنظيم
 ...ف��ي التعبي��ر عن الر�أي وما �إلى ذل��ك  ...في دولة جميع مواطنيه��ا  ...الخال�ص هو في
االندماج في ال�شرق الأو�سط».
�أي�ضاً ،يقول يوري �أفنيري�« :أنا على قناعة ب�أنه حتى نهاية هذا القرن –حين لن يكون بع�ضنا
عل��ى قي��د الحياة– �سيقوم حك��م عالمي ،بهذا ال�ش��كل �أو ذاك .ومن��ذ الآن ال يمكن حل
الم�شاكل الوجودية للب�شرية بدون قوة عالمية ملزمة ،ذات قدرة على اتخاذ القرار والتنفيذ.
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فمه��ام مثل �إنقاذ الك��رة الأر�ضية ،وتنظي��م االقت�صاد العالمي ،ومن��ع الحروب والحروب
الأهلية ،و�ضمان حقوق الإن�سان ،وم�ساواة الن�ساء ،وحماية الأقليات ،والق�ضاء على الجوع
والمر���ض – كل ه��ذا ي�ستوجب نظام ًا عالمي�� ًا جديداً  ...يجدر بن��ا �أن نفكر منذ اليوم في
ه��ذه الإمكاني��ات ،حتى عندما تكون ال تزال تبدو خيالي��ة» (ه�آرت�س � .)2013/8/11أما
�إي��ان لو�ستيك ،فيقول« :لم تعد الم�س�ألة كيف يتم ر�سم ح��دود �سيا�سية بين اليهود والعرب
عل��ى خريطة ،بل �أ�صبحت كيف يمكن تحقيق الم�ساواة في الحقوق ال�سيا�سية  ...للبع�ض،
التخل��ي عن حل الدولتين قد يب��دو كنهاية العالم .ولكن هو لي�س كذلك» (نيويورك تايمز،
 ،2013/9/14م�صدر �سبق ذكره).
على �ض��وء ذلك ،ف�إن انهيار المفاو�ضات وا�ستمرار الأم��ر الواقع �أو نجاح المفاو�ضات ،ال
يبدو �أنه �سيغير من الواقع كثيراً� ،إذ �أن الق�ضايا الأ�سا�سية �ستبقى على حالها تقريب ًا ،وكذا واقع
الهيمن��ة الإ�سرائيلية ،وواقع �إ�سرائيل كدولة ا�ستعمارية وعن�صرية ودينية ،وواقع الفل�سطينيين،
داخل الأر�ض المحتلة� ،أو خارجها.
لكن ذلك ال يعني �أنه لن تح�صل تغيرات بالمطلق ،فما �سيتغير في حال تقدم المفاو�ضات هو
واق��ع الطبقة ال�سيا�سية الفل�سطينية المهيمنة في عالقتها مع �إ�سرائيل ،وفي عالقتها مع �شعبها،
كذلك ففي حال تقدمت المفاو�ضات ،ف�إن عالقة �إ�سرائيل بال�سلطة الفل�سطينية �ستتغير ل�صالح
منحها هام�ش �سلطة �أكبر.
وبالمعن��ى العام ،ف���إن الواقع لن يتغير كثيراً� ،إال بمدى ا�ستعداد ال��دول الأوروبية والواليات
المتح��دة لتمرير مفاعيل المقاطعة و�سح��ب اال�ستثمارات ومعاقبة �إ�سرائيل ،في حال تعثرت
المفاو�ض��ات ،لأنه من دون ذلك لن تت�أث��ر �إ�سرائيل ب�أي �ضغط ،ال�سيما �أننا نتحدث في واقع
ال ت�ستطيع فيه ال�سلط��ة الفل�سطينية �أن تفعل �شيئ ًا ،مع ارتهانها لخيار المفاو�ضات ،والتن�سيق
الأمني واالقت�صادي مع �إ�سرائيل ،ومع اعتمادها على دعم الدول المانحة.
ف��ي هذا الو�ضع� ،أي عدم التقدم في المفاو�ضات� ،سيح�ص��ل ال�سيناريو المعروف والمتمثل
بذه��اب �إ�سرائي��ل نحو انتهاج مزي��د من �سيا�سات الف�ص��ل العن�ص��ري �إزاء الفل�سطينيين ،مع
منحه��م مواطنة� ،أو من دون ذل��ك ،لأنها ح�صنت نف�سها باعتبارها دول��ة يهودية ،وباعتبار
قوانين الأ�سا�س فيها انطلقت من هذا االعتبار.
ولع��ل الن�ص التالي ال��ذي كتبه �إيان لو�ستي��ك ير�سم ب�شكل �أف�ضل التح��والت التي يمكن
�أن تح�ص��ل في �إ�سرائي��ل .يقول لو�ستي��ك« :االفترا�ضات ال�ضرورية للحف��اظ على �شعار
ح��ل الدولتي��ن �أعمتنا عن �سيناريوهات �أخ��رى �أكثر احتما ً
ال  ...ما ه��و متبقٍ من ال�سلطة
الفل�سطيني��ة �سيختفي� .إ�سرائيل �ستواجه التحدي القا�سي وهو التحكم بالأن�شطة ال�سيا�سية
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واالقت�صادي��ة ،و�أي�ض ًا كل الأرا�ضي والم��وارد المائية بين نه��ر الأردن والبحر المتو�سط.
الم�سرح �سيكون خالي ًا ال�ضطهاد عنيف وح�شد جماهيري و�أعمال �شغب وعنف و�إرهاب
وهجرة عربي��ة و�إ�سرائيلية وارتفاع في ال�ضغوطات وا�ستنكار المجتمع الدولي لإ�سرائيل.
ومواجه��ة بغ�ضب مت�صاع��د ،الواليات المتحدة �ست�صبح غير ق��ادرة على تقديم دعم غير
م�ش��روط لإ�سرائيل .بمجرد �أن ينتهي وه��م الحل ال�سائغ الجميل لل�صراع ،قد يبد�أ القادة
الإ�سرائيلي��ون بر�ؤية –كما القادة البي�ض في جنوب �أفريقي��ا ر�أوا في نهايات الثمانينيات-
�أن ت�صرفاته��م تخل��ق عزل��ة وهجرة وي�أ�ساً .فكر جدي��د ب�إمكانه وقته��ا �أن يبد�أ عن موقع
�إ�سرائيل في منطقة مت�سارعة التغير  ...لعل االعتراف العلني بالأخطاء الإ�سرائيلية ،وتحمل
الم�س�ؤولية ع��ن معاناة الفل�سطينيين ،قد يجعل الجانب العربي يتقبل ما هو �أقل من العدالة
الكاملة  ...مثل هذه الفكرة ال يمكن �إثارتها طالما وهم مفاو�ضات حل الدولتين يحتكر
كل االهتم��ام  ...يمك��ن للفل�سطينيي��ن العلمانيين ف��ي �إ�سرائيل وال�ضف��ة الغربية في هذه
البيئ��ة الجدي��دة ب�شكل ج��ذري� ،أن يتحالفوا مع جماعة ما بع��د ال�صهيونية في تل �أبيب،
ومهاجرين غير يهود ناطقين بالرو�سية ،وعمال �أجانب ورواد �أعمال �إ�سرائيليين من القرية
العالمية .قد ي�شترك اليهود المتطرفون المعادون للقومية في الق�ضية نف�سها مع الم�سلمين
التقليديين .بمعزل عن �صهيونية الدولة في �شرق �أو�سط �سريع التغير ،قد يجد الإ�سرائيليون
م��ن �أ�صول عربية �أ�سباب ًا جديدة تدفعه��م للتفكير ب�أنف�سهم كعرب ولي�س غربيين .قد يرى
ع��دد كبير من الالجئي��ن العرب والم�سلمي��ن الم�ضطهدين الذين يت��م ا�ستغاللهم في غزة
وال�ضف��ة الغربية وفي �إ�سرائيل نف�سها� ،أن الديمقراطية ولي�س الإ�سالم هي الحل لترجمة ما
هم علي��ه (�أعداد) �إلى ما يريدونه (حقوق وموارد) .اليه��ود الإ�سرائيليون الملتزمون قبل
كل �شيء بالعي�ش في دولة �إ�سرائيل العظمى ،قد يف�ضلون الت�سوية القائمة على الكونفدرالية
�أو المعادلة الإقليمية �أكثر من القومية الإ�سرائيلية المحدودة .وال يزال ممكن ًا �أن تظهر يوم ًا
م��ا دولتان حقيقيتان ،لكن يجب التخلي ع��ن حجة �أن المفاو�ضات تحت �شعار «دولتين
ل�شعبين» قد تف�ضي �إلى هذا الحل .فالوقت كفيل بعمل �أ�شياء ال ي�ستطيع فعلها ال�سيا�سيون.
فكما ا�ستقلت �إيرلندا عن طريق االنف�صال بعد � 120سنة من ان�ضمامها للمملكة المتحدة،
ق��د تكون الدولة الواحدة الطريق �إل��ى ا�ستقالل فل�سطيني الحقاً .لكن هذه النتائج تتطور
تدريجي��ا ولي�س فج�أة � ...صناعة ال�سالم وبناء دول��ة ديمقراطية يتطلبان دماء ومعجزات.
لي�س ال�س�ؤال هو �إذا ما كان الم�ستقبل يحمل �صراع ًا ينتظر �إ�سرائيل وفل�سطين ،فهذا م�ؤكد.
ولي���س ال�س���ؤال �أي�ض ًا اذا ما كان يمكن تجنب ال�ص��راع ،فذلك غير ممكن .لكن لتجنب
تغير كارثي حقيقي ،ال بد من تخلي�ص المنطقة المخنوقة من فكرة قديمة ،وال�سماح لكال
ويتكيفوا معه كما هو» (نيوي��ورك تايمز ،2013/9/14 ،م�صدر
الطرفي��ن �أن يروا الواقع
ّ
�سبق ذكره).
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رابعاً .البرنامج الوطني (�إ�ستراتيجية التحرر) والبرنامج ال�سيا�سي
ال �ش��ك �أن العالقة ينبغ��ي �أن تكون وثيقة ،فلي�س من المعقول �أن يكون الم�شروع الوطني
يقوم على تحرير فل�سطين ،وتقوي�ض الم�شروع ال�صهيوني ،في حين يقوم البرنامج الوطني
عل��ى �إقامة دول��ة فل�سطينية في ال�ضفة والقطاع ،باعتبار ذلك ه��و الم�شروع الوطني كله،
كم��ا جرى ف��ي التناق�ض بين الميث��اق الوطني ومق��ررات المجال�س الوطني��ة بعد الدورة
� .)1974( 11أي�ض��اً ،لي���س م��ن المعقول �أن يتوخ��ى الم�شروع الوطن��ي خيار الدولة
الديمقراطي��ة الواح��دة ،التي يتعاي�ش فيه��ا الفل�سطيني��ون واليهود ،بم�س��اواة كمواطنين
�أح��رار ،في حي��ن �أن البرنامج ال�سيا�سي يتحدث ع��ن اعتبار المقاوم��ة الم�سلحة ال�شكل
الوحي��د للن�ضال� ،أو انتهاج نمط العمليات التفجيرية ،في المجمعات المدنية الإ�سرائيلية.
وفي تجربتنا ،في االنتفا�ضة الثاني��ة ،مث ً
ال ،انتهجت كتائب الأق�صى التابعة لـ«فتح» ،نمط
العملي��ات التفجيرية في المدن الإ�سرائيلية ،بدل �أن تركز عل��ى ح�صر المقاومة الم�سلحة
�ض��د الع�سكريين والم�ستوطني��ن الإ�سرائيليين في ال�ضفة والقط��اع ،ك�أنها كانت في ذلك
تتماث��ل مع «حما���س» ،في �إطار المناف�سة معه��ا ،بدل �أن ت�شد حما���س �إليها .وقد بدت
«فتح» حينها في تناق�ض مع ر�ؤيتها المتعلقة ب�إقامة دولة فل�سطينية في ال�ضفة والقطاع ،بما
يعني �أن ثمة فجوة حتى في برنامجها ال�سيا�سي ،بين ر�ؤيتها ال�سيا�سية وبين �أ�شكال الن�ضال
التي تعتمدها.
الق�ص��د هن��ا �أن الم�ش��روع الوطني ه��و الذي يح��دد �أ�شكال الن�ض��ال المنا�سب��ة ،فلي�س من
المعقول �أن تتبنى م�شروع الدولة الواحدة ،و�أن تخاطب الإ�سرائيليين لتحريرهم من العقيدة
ال�صهيوني��ة ،وم��ن فكرة «الح��رب الوجودي��ة» ،التي تروجه��ا �إ�سرائيل لطم���س تناق�ضاتها
الداخلي��ة ،و�أن ت�ساهم الحركة الوطني��ة الفل�سطينية في تكري�س هذه الفكرة عبر انتهاج نمط
«العملي��ات التفجيرية» ،فهذا ينم ع��ن تناق�ض ،وي�ضر ب�صدقية وعدال��ة الكفاح الفل�سطيني،
ف�ض ً
ال عن �أنه �أفاد �إ�سرائيل وغطى على بط�شها بالفل�سطينيين.
طبع ًا ،هذه لي�ست دعوة لالنتهاء من المقاومة الم�سلحة ،و�إنما هي دعوة لو�ضع هذه المقاومة
ف��ي �إطارها ال�صحيح� ،ضمن منظومة المقاومة ال�شعبي��ة؛ �أي �أن المقاومة الم�سلحة ينبغي �أن
ت�صدر عن حاجات الكفاح الفل�سطيني ،ووفق �إمكانياته الذاتية ،وبح�سب قدرة الفل�سطينيين
ال عن �أن المقاومة الم�سلحة لي�ست عم ً
على التحمل ،ف�ض ً
ال مزاجي ًا ،بمعنى �أنها ينبغي �أن ت�أتي
وف��ق ح�سابات الجدوى ،والكلفة والمردود ،ناهيك عن انتقاء الأهداف ،وتاريخ العمليات
ومكانه��ا .وفي كل الأحوال ،ينبغي �أن ال يطغى العمل الم�سلح على المقاومة ال�شعبية ،و�أن
ال تكون بدي ً
ال عنها.
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خام�ساً .الحامل الوطني (المنظمة ،ال�سلطة ،مكونات الحركة الوطنية)
ثم��ة نوع م��ن �إجماع ب�أن الأزم��ة الوطنية الفل�سطيني��ة ،لها وجه��ان ،الأول ،يتمثل ب�ضياع
الم�شروع الوطني الفل�سطيني ،والثاني يتمثل بت�آكل الحركة الوطنية الفل�سطينية المعا�صرة.
وف��ي الحقيق��ة ،ف�إن الحرك��ة الوطني��ة الفل�سطيني��ة باتت جد متقادم��ة وم�ستهلك��ة ،ببناها
وخطاباته��ا وعالقاتها و�أ�شكال عملها ،كما باتت فاق��دة �أهليتها وطاقتها الكفاحية ،بحيث
ل��م يعد لديها م��ا ت�ضيفه .وهذا لي���س مجرد ر�أي ،و�إنم��ا هو واقع ت�ؤكده �أح��وال المنظمة
تعرفن��ا عليها من ال�ستينيات �إلى
والف�صائ��ل والمنظم��ات ال�شعبية ،التي لم تعد هي ذاتها التي ّ
الثمانين��ات� ،إذ �أنه��ا بعد قي��ام ال�سلطة ،باتت �شيئ�� ًا �آخر .وفوق ذلك ،فق��د اختفى الكفاح
الم�سل��ح ،الذي و�سم الحرك��ة الوطنية الفل�سطينية بطابعه ،وغاب ه��دف التحرير ،ولم تعد
فل�سطين المن�شودة ،عند معظم هذه الف�صائل ،هي ذاتها التي تعرفنا عليها في �أدبياتها الأولية،
كم��ا في الخرائ��ط ودرو�س التاريخ ،وق�صائد ال�شعراء و�أغان��ي المغنين� ،إذ باتت تقت�صر على
ال�ضفة وغزة ،وحتى تعريف الفل�سطينيين �أ�ضحى ملتب�س ًا ،بعد �إخراج الالجئين من المعادالت
ال�سيا�سي��ة الفل�سطينية ،باقت�صار المواطن��ة الفل�سطينية على �سكان ال�ضفة والقطاع ،وهو لي�س
�أمراً �شكلي ًا ،وال تف�صي ً
ال ثانوي ًا.
وكم��ا ذكرت ،ف���إن تقرير الو�ضع على هذا النح��و ال يت أ�تّى من رغبة �أو م��زاج ذاتيين� ،إذ �أن
الف�صائ��ل المعنية ه��ي التي قطعت مع تراثها وتجربتها و�شعاراته��ا بتحولها من حركة تحرر
�إل��ى �سلطة ،في جزء من الأر�ض لجزء من ال�شعب ،في ظل االحتالل ،وفي �إطار من اتفاقات
التن�سيق الأمني واالقت�صادي مع �إ�سرائيل ،واالعتمادية على الخارج في الموارد المالية ،بد ًال
من االعتماد على ال�شعب.
وال نن�س��ى �أن هذه الف�صائ��ل لم تعد تمار�س الكفاح الم�سلح ،ال ف��ي ال�ضفة وال على حدود
غزة ،وال حتى المقاومة ال�شعبية ،و�أغلبها لم يعد يعنيه �شعار التحرير �إال لأغرا�ض اال�ستهالك.
وف��ي المح�صلة ،ف���إن �أغلب هذه الف�صائل ل��م يعد لها دور في مواجه��ة عدوها ،وال مكانة
تمثيلي��ة عند �شعبها (بدالل��ة نتائج انتخابات المجل�س الت�شريع��ي  ،)2006وال هوية �سيا�سية
�أو فكري��ة تميزها عن بع�ضها ،والأنكى �أنها هي ذاتها لم تعد قادرة على التطور ،ب�سبب عدم
تجديدها ل�شبابها ،بحكم �ضعف الحراك ال�سيا�سي والعالقات الديمقراطية داخلها.
ويت�ضح من ذلك �أن النظام الف�صائلي ،والقائم على المحا�ص�صة الف�صائلية ،هو الذي ي�ؤ ّبد النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني القديم ،ويعوق تطوره ،وهو الذي يحر�س الطبقة ال�سيا�سية الم�سيطرة في
كل الف�صائ��ل ،من خالل منحها ح�صتها في التمثيل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،وفي
موارد المنظمة المالية ،بغ�ض النظر عن دورها وعن مكانتها التمثيلية عند �شعبها.
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ه��ذا يعني �أن ثمة �شبك��ة من القياديين والمتنفّذين في كل ه��ذه الكيانات ،باتت بمثابة طبقة
�سيا�سي��ة قائم��ة في ذاته��ا ولذاتها ،و�أ�ضحت م��ن الر�سوخ بحيث ت�ستطي��ع فر�ض مفاهيمها
وعالقاته��ا و�أ�ش��كال عملها عل��ى الحق��ل ال�سيا�سي بمجمل��ه� ،أي على المنظم��ة وال�سلطة
والف�صائ��ل ،و�أ�صبحت من القدرة بحيث ت�ستطيع �إعادة �إنتاج نف�سها بنف�سها� ،ضمن منظومة
قوة
م��ن عالقات وو�سائط ال�سيطرة ال�سيا�سية والمالية والأمني��ة وبف�ضل ما تحوزه من فائ�ض ّ
ت�ستمده من عالقاتها الإقليمية.
ّ
وبديهي �أن هذا كله يجعل من هذه الطبقة المهيمنة ،التي تقف وراء هذا الم�شروع ،حري�صة على
ا�ستم��راره ،بل و�إعادة �إنتاجه ،من موقعها في ال�سلطة ،وب�أي ثمن ،للحفاظ على مكانتها القيادية
وعل��ى امتيازاتها ،الأمر ال��ذي يجعلها عبئ ًا على �شعب فل�سطين ،وقيداً عل��ى �أية محاولة لتطوير
العمل الفل�سطيني ،وعقبة ك�أداء �أمام �أي محاولة لتوليد خيارات وطنية بديلة �أو حتى موازية.
ت�سهل له��ذه «الطبقة» ،التي بات��ت بمثابة «جي�ش» ،تعزي��ز هيمنتها على
طبع�� ًا ثم��ة عوامل ّ
الفل�سطينيي��ن ،وال�سيطرة على حراكاتهم ال�شعبية .وهذه تكم��ن في� :أو ًال ،تم ّزق المجتمع
الفل�سطين��ي ،الذي يتو ّزع على بلدان عديدة ،ويخ�ضع ل�سلطات وظروف متباينة ،ما ي�ضعف
قوتها وفاعليتها .ثاني�� ًا ،عدم اعتماد الكيانات ال�سائدة على
الح��راكات المجتمعية وي�ش ّتت ّ
موارد �شعبها ،بقدر ما �أن قطاعات من �شعبها تعتمد في مواردها عليها (ال�سيما في الأرا�ضي
حد �أقل في مخيم��ات لبنان) .وبديهي �أن االرتهان المعي�شي ينجم عنه نوع
المحتل��ة ،و�إلى ّ
تتحدد بعالقات
م��ن ارتهان �سيا�سي .ثالث�� ًا ،لم تعد ال�شرعية ال�سيا�سية الفل�سطينية ،منذ زمنّ ،
الإقن��اع ،وبالدور الوطن��ي ،وب�صناديق االقتراع ،بق��در ما باتت تخ�ض��ع لو�سائط ال�سيطرة
ّ
والتحكم بمورد العي�ش ،والنفوذ ال�سيا�سي .رابع ًا ،غلبة الروح
المبا�شرة عبر الأجهزة الأمنية،
الأبوي��ة ،وعالق��ات المح�سوبية والزبائنية ف��ي الكيانات ال�سيا�سي��ة بمجملها ،على ح�ساب
الطابع الم� ّؤ�س�ساتي والعالقات الديمقراطية والروح النقدية .خام�س ًا ،ت�ستمد الطبقة ال�سائدة
بع�ض�� ًا من �شرعيتها من ما�ضيها الن�ضالي ،ب�سبب انتمائه��ا �إلى جيل الآباء الم� ّؤ�س�سين للثورة،
تقد�س الت�ضحيات من دون ال�س�ؤال عن
ال�سيما في ظل �سي��ادة نزعة عاطفية بين الفل�سطينيين ّ
الإنجازات �أو ح�سابات الجدوى.
وق��د يج��در التذكير هنا� ،أي�ض ًا� ،أن ه��ذه «الطبقة» ،التي ّ
حد ذاته��ا ج�سم ًا وازن ًا في
ت�شكل في ّ
المتفرغين في
الكيان��ات ال�سيا�سية (المنظمة وال�سلطة والف�صائل) ،لديه��ا ع�شرات الألوف من
ّ
قوتها
الأجه��زة ال�سيا�سية والأمني��ة والخدمية التابعة لف�صائلها ،كما يدخل ف��ي ح�سبان م�صادر ّ
موظف��و ال�سلطة ،من العاملين في ال�سلكين المدن��ي والأمني ،الذين يناهز عددهم حوالى 160
�ألف ًا ،ثلثهم وربما �أكثر في الأجهزة الأمنية ،ما يفيد ب�أن ثلث الفل�سطينيين الذين يعي�شون في ال�ضفة
والقطاع� ،إنما يعتمدون في دخلهم على الموارد المت�أتّية من عملهم في ال�سلطة والف�صائل.
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«يعد العم��ل الأمني �ضد
ع��ن ه��ذا الو�ضع يقول الخبي��ر ال�سيا�س��ي والأمني ال�ستر ك��روكّ :
«المتمردي��ن» مجرد عن�صر �صغير في مجمل عنا�ص��ر العقيدة الأمريكية المتعلقة باالنتفا�ضة
الم�ض��ادة  ...ومبادئها تت�ضمن بناء نخبة حاكمة لتعمل وفق خطة �أمريكية وت�أ�سي�س خدمات
�أمنية م�س�ؤولة فقط �أمام هذه النخبة ،وتركيز ال�سيطرة االقت�صادية في �أيدي هذه النخبة لإ�ضفاء
اعتماد مادي (و�سكون) لدى النا�س و�سيا�سة م�ساعدات كريمة ت�ضمن «ت�سرب ال�شرعية» �إلى
تلك النخبة .والفكرة المتكررة في هذه العقيدة من الفلبين �إلى فيتنام كانت ن�شر الخ�ضوع،
وفي ال�سياق الفل�سطيني ،ف�إن مكونات هذه العقيدة ا�ستخدمت لتوفير التعاون الفاعل والوطيد
م��ع «�إ�سرائيل» وتفكيك المقاوم��ة الفل�سطينية  ...وجوهرها نظري ًا ه��و التبادل القائم على
زيادة النزعة اال�ستهالكية ،التي يتم تو�صيلها عبر الليبرالية الجديدة مقابل الهدوء غير ال�سيا�سي
 ...ربم��ا �ضمن ه��ذا الت�أطير الخاطئ «للدول��ة» ،ف�إن الطبقة الو�سط��ى الفل�سطينية الجديدة
قد تعي���ش براحة �أكثر ،وربما �سيكون هناك حر�ص على �إخف��اء الأدوات الظاهرة لالحتالل
والتحك��م بالحياة الفل�سطينية ،ولك��ن مثل هذه «الدولة» لن تكون دولة ا�ستقالل و�سيادة بل
�ستك��ون احتال ًال  ...من الم�ستبعد �أن تقوم الدولة الفل�سطينية من خالل التفاو�ض بغياب قوة
م�ساوم��ة ب�أيدي الفل�سطينيي��ن ،لأن �إن�شاء دولة �شرعية ذات �سيادة يتطلب من الفل�سطينيين �أن
يجبروا «�إ�سرائيل» على �إعطاء �شيء لي�س من م�صلحتها �إعطا�ؤه ،وهو التخلي عن ال�صهيونية.
وبالتال��ي ،ف�إنه من المنا�سب �أكثر بالن�سب��ة لـ«�إ�سرائيل» �أن يكون لديها «دولة» بدون حدود،
بحي��ث يمكنه��م اال�ستمرار في التفاو�ض عل��ى الحدود ،واالعتماد على ن�ش��ر ال�شك لإبقاء
الخ�ضوع (ت�صور دولتين :ت�سهيل الدولة الواحدة الإق�صائية  ...مركز الزيتونة2011/4/1 :
.)http://www.alzaytouna.net/permalink/4851.html
قرر �أن يقول ذلك،
ه��ذا يفيد ب�أن الزمن الف�صائل��ي انتهى ،بما له وما عليه ،لي�س لأن �أحداً ما ّ
و�إنم��ا لأن معظ��م الف�صائل لم يعد لها وج��ود ،ال في ميدان ال�صراع �ض��د عدوها ،وال عند
�شعبه��ا ،ناهي��ك عن تقادمه��ا وا�ستهالكها .فمن الوا�ض��ح �أن القي��ادة الفل�سطينية ،والطبقة
ال�سيا�سية التي تقف خلفها ،و�صال �إلى نهاية طريقهما ،ولم يعد في جعبتهما ما يقدمانه ،على
�صعيد تجديد الم�شروع الوطني الفل�سطيني ،بر�ؤاه وبناه و�أ�شكال عمله.
وي�ستنتج من ذلك �أن الفل�سطينيين ،وهم يبحثون عن م�شروعهم الوطني ،معنيون �أي�ض ًا ب�إعادة
�صياغة بناهم الوطنية الفل�سطينية (المنظمة ،وال�سلطة ،والف�صائل ،والمنظمات ال�شعبية) كي
تتنا�سب مع هذا الم�شروع ،وكي تكون قادرة على حمله.
وربم��ا يجدر لفت االنتباه هنا �إل��ى الغياب الملحوظ للبرجوازي��ة الفل�سطينية التي يبدو �أنها
ا�ستقال��ت من لعب �أي دور ،منذ هيمنت ف�صائل المقاومة على الحقل ال�سيا�سي الفل�سطيني.
هكذا ،حت��ى الآن ،ال توجد جريدة فل�سطينية م�ستقلة ،وال محطة �إذاعة ،وال قناة تلفزيونية،
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وال جامع��ة ،وال مرك��ز �أبح��اث ،علم ًا �أن ثم��ة رجال �أعم��ال فل�سطينيي��ن كثيرين يملكون
الإمكاني��ات ،وال يعوزهم الخي��ال وال الوطنية لتقديم بع�ض �إمكاناته��م في �سبيل ا�ستنها�ض
�أحوال �شعبهم .ومع تفهم �صعوبة بروز دور م�ستقل لها ،لأ�سباب ذاتية ومو�ضوعية ،بخا�صة
�أنها ال ت�شتغل في �إقليم خا�ص� ،أو في �إطار ت�شكيلة اقت�صادية  -اجتماعية واحدة ،ف�إنها معنية
بمراجعة دورها ،وبلورة حاالت معينة ت�شتغل في العمل العام �أو لم�صلحته.

�ساد�ساً� .أ�شكال الن�ضال و�أ�ساليبه
بديه��ي �أن الأ�سا�س ف��ي �أي مقاومة� ،أن تكون مقاومة ال�شعب ب��كل فئاته ،بحيث تعبر عنه،
وت�صدر بما يتنا�سب مع �إمكانياته الخا�صة ،ومع ظروفه ،و�أن تراعي قدرته على التحمل ،و�أن
يك��ون جدواها على مجتمع العدو� ،أو جي���ش العدو� ،أكبر من �أثرها على المجتمع المقاوم.
وعليه ،ف�إن مختلف �أ�شكال الن�ضال م�شروعة ،على �أن تتنا�سب� ،أي�ض ًا ،مع الم�شروع الوطني،
م��ع الت�أكي��د �أن بع�ض المراحل قد ت�شهد ت�صعيداً في هذا ال�ش��كل �أو ذاك ،بح�سب الظروف
والإمكاني��ات وح�سابات الجدوى ،كما �أن بع�ض الأ�ش��كال قد تكون منا�سبة في مكان ما،
وغير منا�سبة في مكان �آخر.
وبح�س��ب هذه القواع��د ،لي�س ثم��ة تعار�ض بي��ن المقاومة ال�شعبي��ة وال�سلمي��ة والمقاومة
الم�سلحة ،وال بينها وبين المقاومة المتمثلة بحمالت نزع ال�شرعية عن �إ�سرائيل ،والمقاطعة
ال�سيا�سي��ة واالقت�صادية والأكاديمية لدولة االحتالل ،والم�ؤ�س�سات المنبثقة عنها ،والمهم �أن
تخدم جميعها الم�شروع الوطني ،و�أن ت�سهم في هزيمة الم�شروع ال�صهيوني.
الآن ،بفر���ض تقدم المفاو�ض��ات ،وحتى بفر�ض قيام دولة فل�سطينية ف��ي ال�ضفة والقطاع ،ف�إن
ه��ذا الأمر ال يعني انتفاء م�شروعية موا�صلة الن�ضال من �أجل نزع ال�شرعية عن �إ�سرائيل ،وعزلها
ومقاطعتها ،باعتبارها دولة ا�ستعمارية وعن�صرية ،وباعتبارها م�س�ؤولة عن م�أ�ساة الالجئين ،على
خ�لاف ما تت�صرف القيادة الفل�سطينية اليوم ،التي تقدم نف�سها باعتبارها ج�سراً لتطبيع عالقات
�إ�سرائي��ل مع الدول العربية والإ�سالمية في حال قامت الدول��ة الفل�سطينية ،ك�أن قيام هذه الدولة
ينهي الق�ضية (كما جاء في خطاب الرئي�س �أمام الطلبة الإ�سرائيليين في رام اهلل في �شباط).
في هذا الإطار ،من المفيد �أن تدرك الحركة الوطنية الفل�سطينية� ،أن ثمة �إ�سرائيليين ك�إبراهام
بورغ ،وعميرة ه�س ،وجدعون ليفي ،و�أيال �شوحط ،و�إيالن بابيه ،يعتبرون دولتهم عن�صرية
تميز حتى �ضد يهود من ال�شرقيين ،والأفارقة ،كما �أن
�إزاء الفل�سطينيي��ن ،ال�سيم��ا �أن �إ�سرائيل ّ
ثم��ة �إ�سرائيليين يكافحون �ضد اعتبار �إ�سرائيل دولة دينية ،ويهودية ،وهذان؛ �أي الكفاح �ضد
العن�صري��ة و�ضد �إ�سرائيل كدولة دينية ،هما مجاالن للعمل الم�شترك مع قطاعات من اليهود،
يفتر�ض اال�ستثمار فيها.
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عل��ى �أي حال ،من الوا�ضح �أنه لم يعد ممكن ًا الحديث عن مقاومة م�سلحة ،ال في ال�ضفة وال
في القطاع ،ال بعمليات تفجيرية وال بقذائف �صاروخية ،وال حتى بعمليات مقاومة م�سلحة
�ض��د الم�ستوطنين والع�سكريي��ن ،ال من قبل «فتح» ،وال من قب��ل «حما�س» ،وذلك ب�سبب
�ضعف الإمكانيات الذاتية ،واختف��اء الظروف المحيطة (العربية) التي كانت ت�سمح بذلك،
و�أي�ض ًا ب�سبب الدرو�س الم�ستنبطة من التجربة ال�سابقة.
الالف��ت �أن ه��ذه النق�لات ،والتحوالت ،لم َ
تحظ باهتم��ام� ،أو تف�سي��ر� ،أو تنظير في معظم
الأدبي��ات ال�صادرة عن الف�صائل ،بل على العك���س ثمة ف�صائل ال تمار�س المقاومة الم�سلحة
ت�صر على التم�سك
منذ عقود ،ب�سبب �ضعف �إمكاناتها (الب�شرية والمادية) ،ومع ذلك ،ف�إنها ّ
بالكفاح الم�سلح و «البندقية الفل�سطينية» ،من دون تو�ضيح كيف تترجم ذلك عملي ًا.
بن��اء على ذلك ،ف���إن المرحلة المقبل��ة ،التي تفتر���ض ا�ستنها�ض ال�شع��ب الفل�سطيني ،وفق ًا
لظروف��ه و�إمكانياته الخا�صة ،ق��د ت�شهد تو�سع ًا في �أ�شكال المقاوم��ة ال�شعبية� ،ضد الأن�شطة
اال�ستيطاني��ة و�سيا�سي��ة التميي��ز الإ�سرائيلية ،بالت��وازي مع تعزيز حمالت ن��زع ال�شرعية عن
�إ�سرائي��ل ومقاطعتها وفر�ض العقوبات عليها ،باعتبارها الأ�شكال المتاحة في هذه الظروف،
من دون ا�ستبعاد لعمليات المقاومة الم�سلحة.

�سابعاً .المتغيرات العربية والإقليمية والدولية
ف��ي الحقيقة ،ف�إن الظ��روف الدولية والعربية ال�سائدة تتجه نح��و و�ضع عالمات �شك حول
و�ضع �إ�سرائيل وم�شروعيتها ،ال�سيا�سية والقانونية والأخالقية في المنطقة ،وهو ما بات يتمثل
بم�سارات ن��زع ال�شرعية عن �إ�سرائي��ل ومقاطعة بع�ض م�ؤ�س�ساته��ا االقت�صادية والأكاديمية،
والتبرم علن ًا من ال�سيا�سات التي تنتهجها �ضد الفل�سطينيين.
ّ
ت�شجع على طرح م�شروع الدولة الواحدة الديمقراطية ،دولة
ولعل هذه المناخات هي التي ّ
المواطنين �أو ثنائية القومية� ،ضد م�شروع �إ�سرائيل اال�ستعمارية والعن�صرية والدينية/اليهودية.
بتفح�ص المعطيات الجديدة ،والتحوالت
هك��ذا ،ف�إن الفل�سطينيين لهم م�صلحة �أكيدة اليوم ّ
الحا�صلة لتجديد م�شروعهم الوطني ،وا�ستعادة حركتهم ال�سيا�سية لطابعها كحركة تحرر.
ولنت�أمل الو�ضع الحا�صل ،ف�إ�سرائيل تخ�سر محيطها ،والعالم بات مختلف ًا بالن�سبة لها ،لذا فهي
التي يجب �أن تخاف م��ن المتغيرات الجارية ،والتي يجب �أن تخ�شى من ك�سر الفل�سطينيين
للقواعد التي تم العمل عليها طوال العقود الما�ضية ،وهي التي ينبغي �أن تقلق من تحولها �إلى
ظاهرة رجعية في المنطقة بنظر العالم.
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د .مح�سن �صالح
�أوالً .حول تعريف الم�شروع الوطني
تكم��ن الإ�شكالي��ة ف��ي �أن ال�شعب الفل�سطين��ي لم يكن مختلف�� ًا على ثوابت��ه الأ�سا�سية التي
يبن��ي عليه��ا م�شروعه الوطني عل��ى مدى عقود ،وه��ي ثوابت مرتبط��ة بالأر�ض وال�شعب
والع��دو وطرق التحرير .غير �أن ه��ذه الثوابت تعر�ضت الهت��زازات كبيرة ،وبخا�صة منذ
تم التنازل عن الثابت المتعلق بتعريف �أر�ض فل�سطين ،حيث اعترف
اتفاقيات �أو�سلو عندما ّ
بـ«�إ�سرائي��ل» على  %77من فل�سطي��ن التاريخية ،و�ضربت هذه االتفاقي��ات من جهة ثانية
الثاب��ت المتعل��ق بالعدو من خالل بن��اء العالقات ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة والتن�سيق الأمني
والتطبي��ع مع��ه .كما �ضربت ،من جهة ثالثة ،ا�ستخدام الكف��اح الم�سلح كو�سيلة وحيدة �أو
رئي�سية لمقاومته.
وق��د �أ�س�س ذلك لحالة انق�سام حقيقي غير مرتبطة بمج��رد التناف�س ال�سيا�سي ،و�إنما بجوهر
الم�شروع الوطني ،وطرق تنزيله على الأر�ض .وعلى الرغم من �أن جذور االختالف يمكن
�إعادتها �إلى برنامج النقاط الع�شر (�سنة � )1974أو حتى قبل ذلك ،ف�إن «محطة �أو�سلو» مثلت
تم �إنزاله على الأر�ض ،وعلى جزء من ال�شعب الفل�سطيني؛
نقطة تحول لأنها ارتبطت ببرنامج ّ
وحاول �إكراه قطاع وا�سع معار�ض من ال�شعب الفل�سطيني على توجهاته والتزاماته.
�إن الإ�شكالي��ة تكمن �إذاً ،في �أن توجه ًا فل�سطيني ًا معين�� ًا تنازل عن ثوابت فل�سطينية جوهرية،
و�أراد �أن ُيل��زم قطاعات وا�سعة معار�ضة (الف�صائ��ل الع�شر) بما التزم به .وها هو الآن ي�ستعد
حق الالجئين بالعودة.
للتنازل عن ثابت جوهري متعلق بال�شعب ،وهو ّ
وبالتال��ي� ،إذا �أم�سينا نختلف على الثواب��ت ،بما في ذلك ما يتعلق بالأر�ض وال�شعب والعدو
وط��رق التحرير؛ ف���إن النتيجة الطبيعية �أن��ه �سيكون من العبث الحدي��ث عن م�شروع وطني
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حقيقي .و�سنجد �أنف�سنا �أمام م�سارين ي�ستند جوهر �أحدهما �إلى الت�سوية ال�سلمية واالعتراف،
وي�ستند جوهر الثاني �إلى المقاومة وعدم االعتراف.
وقد يمثل البحث عن الم�شترك في الم�شروع الوطني (كما في م�شروع الم�صالحة) مخرج ًا
للإ�شكالية؛ غير �أننا �سنجد �أنف�سنا �أمام حالة �إدارة �أزمة ،ولي�س حل للأزمة الداخلية ،المرتبطة
بالر�ؤية والم�سار والمنهج .وربما ا�ستطعنا �أن نحقق بع�ض التعاي�ش من �أجل الم�صلحة العامة،
لكن حالة التجاذب �ستفر�ض نف�سها مع �أي تغيير حقيقي في المعطيات الداخلية والإ�سرائيلية
والعربية والدولية.
�إذاً ،المدخ��ل ال�صحيح للم�شروع الوطني هو االتفاق عل��ى الثوابت التي ي�ستند �إليها ،وعند
ذلك ال ي�صعب ترتيب الأولويات و�أ�س�س و�ضوابط العمل والبرامج المرحلية وغيرها.

ثانياً .الميثاق والأهداف الإ�ستراتيجية
غير  25مادة من م��واد الميثاق الوطني
م��ن الناحي��ة العملية� ،ألغى اتفاق �أو�سل��و �أو عطل �أو َّ
الفل�سطين��ي المك��ون من  32مادة .وقد ت��م تثبيت ذلك في المجل���س الوطني المنعقد �سنة
 ،1996والمنعقد كذلك �سنة .1998
وباخت�ص��ار ،فال نظ��ن �أن الطرف الفل�سطين��ي الم�ؤيد التفاق �أو�سلو (تحدي��داً فتح) م�ستعد
ف��ي هذه المرحلة للتراجع عن (�أو مراجع��ة) التزاماته تجاه م�شروع الت�سوية ومترتباتها؛ كما
�أن معار�ض��ي �أو�سل��و (حما�س والجهاد ...وغيرهم) غير م�ستعدي��ن لتقديم تنازالت مرتبطة
باالعت��راف بـ«�إ�سرائيل» �أو بالتنازل عن � ٍّأي من الثواب��ت .وبالتالي ،فهناك �صعوبة بالغة في
عم��ل ميثاق جدي��د� ،إال �إذا فقد لونه وطعمه ورائحته� ،أي �أ�صبح فاق��داً لما يتعلق بالثوابت،
وبالتالي يفقد معناه كميثاق �أو د�ستور .كما �أن هناك �صعوبة بالغة في العودة للميثاق القديم
�إذا ما �أ�صر الفريق الم�ؤيد للت�سوية على التزاماته .هذا �إذا و�ضعنا جانب ًا اعترا�ضات الإ�سالميين
عل��ى الميث��اق الوطن��ي ب�سبب روح��ه العلماني��ة  ،...بع��د �أن الحظنا ا�ستع��داد «حما�س»
و«الجهاد» للتعامل معه ب�شكل �إيجابي على �أ�سا�س محافظته على الثوابت.
ما زلت أ��ؤم��ن بتحرير كل فل�سطين من نهرها �إلى بحرها ،على �أنقا�ض الم�شروع ال�صهيوني
والكي��ان الإٍ�سرائيل��ي .وما زلت �أ�ؤمن بالر�ؤية الإ�سالمية لتحري��ر فل�سطين ،وبهويتها العربية
الإ�سالمية الح�ضارية والنه�ضوية.
العام ِلين لفل�سطين يمكن �أن يجدوا لأنف�سهم ،وعلى الرغم من اختالف �أيديولوجياتهم
غير �أن ِ
وتوجهاته��م ال�سيا�سية ،مجاالت وا�سعة للعمل الوطني الم�شت��رك من �أجل تحرير فل�سطين،
و�أال ي�شغلوا �أنف�سهم الآن بق�ضايا �سابقة لأوانها.
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ثالثاً .مالحظات �أُخرى
•تكمن عملية �إعادة االنطالق للم�شروع الوطني في جانبين �أ�سا�سيين:
1.1تحديد الثوابت الوطنية.
2.2تكري�س البناء والعمل الم�ؤ�س�س��ي من خالل تفعيل الم�ؤ�س�سات التمثيلية الفل�سطينية
(م .ت .ف ومجال�سه��ا وم�ؤ�س�ساته��ا ودوائره��ا  ،)...واحت��رام �إرادة ال�شع��ب
الفل�سطيني ،وقواعد العمل الم�ؤ�س�سي الم�شترك.
•يواج��ه م�شروع الت�سوية ال�سلمية �أزمة حقيقية ،وهو ال يملك فر�ص ًا لتحقيق الحد الأدنى
م��ن تطلع��ات ال�شعب الفل�سطيني؛ وه��ي �أزمة تنعك�س ب�شكل ح��اد على (م .ت .ف)،
وعلى ال�سلطة الفل�سطينية ،وعلى فتح  ،...وعلى الم�شروع الوطني ككل.
•كم��ا يواجه م�شروع المقاومة في و�ضعه الراه��ن �أزمة كبيرة ،لكنه لم يقع حتى الآن في
فخ التنازل عن الثوابت.
ّ
•وال بد �أن يتاح المجال لكافة القوى المخل�صة للجلو�س لعمل مراجعات حقيقية ونقا�شات
نقدية ،تخرج بم�سارات جديدة؛ ولو �أدى ذلك �إلى «قلب الطاولة» كما فعل الفل�سطينيون
في �ستيني��ات القرن الما�ضي؛ بما في ذلك �إعادة تعريف ال�سلط��ة الفل�سطينية �أو �إنها�ؤها،
و�إعادة تعريف منظمة التحرير ودفعها باتجاهات �أكثر تمثي ً
ال و�أكثر قوة وحيوية.
•المرحل��ة الحالية هي من �أ�شد مراحل اال�ست�ضعاف التي تعان��ي منها الق�ضية الفل�سطينية.
وهي مرحلة ال يج��وز للقيادة الفل�سطينية �أن تدخل فيها في اتفاقات تاريخية �أو تنازالت
جوهرية بناء على ح�سابات اال�ست�ضعاف والإحباط الراهنة .والأَولى في مثل هذه المرحلة
هو التركيز على �إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني وتقوية الجبهة الداخلية الفل�سطينية.
•هن��اك حاجة لكي��ان وطني فل�سطيني جامع� ،ش��رط احترام العم��ل الم�ؤ�س�سي وااللتزام
ب�ضوابط��ه وثوابته و�آلياته وقرارات��ه .والم�س�ألة لي�ست مرتبطة بال�شكل والهياكل ،ولكن
�إذا وجد الإخال�ص والإرادة والثق��ة المتبادلة واحترام الآخر ،فعند ذلك ت�صبح الق�ضايا
الأخرى مجرد تف�صيالت.
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حول «المشروع الوطني الفلسطيني»
�أ .منير �شفيق
تنب��ع م�شكلة الم�شروع الوطن��ي الفل�سطيني وخ�صو�صيته من عاملي��ن رئي�سين :الأول طبيعة
ال�صراع �أو جوهره بين الكيان ال�صهيوني وال�شعب الفل�سطيني ،والثاني ميزان القوى العالمي
والإقليمي والعربي وانعكا�سه على ميزان القوى في فل�سطين.
ف���إذا �سلمنا بالبدهي��ة الأولى التي تعتبر طبيع��ة ال�صراع �أو جوهره قام��ا على �صراع وجود
ولي���س �صراع ًا مع احت�لال لجزء من الأر���ض �أو حدود ،وهذا ما تعك�س��ه كل من ال�سردية
الفل�سطيني��ة – العربية – الإ�سالمي��ة ،وال�سردية ال�صهيونية وامتداده��ا العالمي ،الأمر الذي
يجعل الم�شروع الوطني الفل�سطيني يختلف اختالف ًا نوعي ًا عن الم�شروع الوطني لحركات
التح��رر الوطنية عالمي ًا �ضد اال�ستعمار ،وحتى يختل��ف عن الم�شروع الوطني الذي خي�ض
ات�سم ب�إلغاء الأبارتهايد� ،أو الحل عل��ى �أ�سا�س �إلغاء الأبارتهايد.
في جن��وب �أفريقيا ،والذي ّ
وق��د �أعطي��ت الأغلبية الأ�صلية حق قي��ادة الدولة في مرحلة اال�ستقالل و�إلغ��اء الأبارتهايد.
وال ُيلغ��ي هذه الحقيقة �إذا ناق�ش البع�ض �أن ورث��ة الأبارتهايد من البي�ض ما زالوا يتحكمون
بمفا�صل الدولة واالقت�صاد والثقافة.
و�إذا تابعنا حالة ميزان القوى العالمي منذ ن�ش�أة الم�شروع ال�صهيوني ونزوله �إلى التطبيق بعد
 ،1917ف�سنج��د اختالف�� ًا نوعي ًا عن الح��االت التي واجهتها ح��ركات التحرر الوطني �ضد
اال�ستعمار ،بما في ذلك حالة جنوب �أفريقيا .والدليل الب�سيط العاجل على ذلك يكمن ،من
جه��ة ،في ت�أخر انت�صار الم�شروع الوطني الفل�سطين��ي حتى اليوم و�إلى م�ستقبل غير منظور،
ويتك�ش��ف ،من جهة �أخرى ،عما واجهه الم�شروع الوطن��ي الفل�سطيني من تخبط في تغيير
�أهداف��ه و�أ�ساليب ن�ضاله (تغير برامجه و�إ�ستراتيجيته وتكتيكه) وذلك و�صو ًال �إلى يومنا هذا،
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�إذ م��ا زال ُيط��رح ال�س�ؤال ما هو الم�ش��روع الوطني الفل�سطيني كي��ف نَعرفه؟ وكيف نُحدد
هدفه؟ وكيف نرى �إ�ستراتيجيته وتكتيكه؟
ب��ل ال�س�ؤال هل ت�سميت��ه الم�شروع الوطن��ي الفل�سطيني منا�سبة �أو مطابق��ة لواقع ال�صراع �أم
الأ�صح ا�ستخدام ت�سمية م�شروع التحرير الفل�سطيني �إذا كنا نتحدث عن كل فل�سطين ،ولي�س
عن جزء من فل�سطين �أو دولة على ذلك الجزء.
ويمك��ن �أن ي�ض��اف �إلى ما تق��دم �أن و�ضع ال�شع��ب الفل�سطين��ي انق�سم الي��وم ومنذ النكبة
� 1948إل��ى ثالث حاالت �أ�سا�سية تمثلت بالفل�سطينيين الذين بقوا تحت الدولة ال�صهيونية
من��ذ  ،1948وبالفل�سطينيين الذين بقوا في ال�ضف��ة الغربية وقطاع غزة ،و�أخيراً ولي�س �آخراً،
بالفل�سطينيين الذين ت�شتتوا كت ً
ال الجئة في بلدان عربية عدة.
وحتى هذا التق�سيم الثالثي يحمل في داخل الق�سمين الأخيرين جداراً بين حالتي الفل�سطينيين
ف��ي كل م��ن ال�ضفة والقط��اع ،و�إن قلل احتالل حزي��ران  1967ن�سبي ًا من حال��ة تباين ي�شبه
مق��درة ال ُي�ستهان بها في ما بين
االنق�س��ام بين �ضف��ة غربية وقطاع غزة ،وكذلك ثمة فروق
ّ
كت��ل الفل�سطينيين الت��ي هاجرت �إلى الأردن ولبنان و�سورية والع��راق ف�ض ً
ال عن ال�شتات في
بل��دان العال��م المختلفة ،وقد ح�ص��ر هذا التباين ،بداي��ة بين كتل اللجوء ف��ي الأردن ولبنان
و�سوري��ة والع��راق .ولكن ال�شتات العالمي� ،أ�صبح اليوم ُيعد كتل��ة كبيرة ال يفوقها عدداً �إ ّال
الذين لج�أوا �إلى الأردن.
ه��ذا التنوع تف�صل بينه جدران بالرغم من وحدة ال�شعب ووحدة ق�ضيته ،الأمر الذي �أ�ضاف
عام� ً
لا ثالث�� ًا لتعقيدات م�شروع التحري��ر الفل�سطيني ،ال�سيما بعد انتقاله �إل��ى برنامج النقاط
الع�ش��ر وتداعياته و�ص��و ًال �إلى اليوم ،الأمر الذي �سمح بفر���ض �أو �إ�شاعة م�صطلح الم�شروع
الوطن��ي الفل�سطين��ي وما يحمله م��ن تنازالت �أ�سا�سي��ة وفي مقدمها التن��ازل عن  %78من
فل�سطين ،والدخول في لعبة «حل الدولتين».
م��ن هن��ا ،يمكن �أن نقطع ب�أنن��ا �أمام خ�صو�صية ال تدخل �ضمن ما ه��و عام بين خ�صو�صيات
م�شاريع التحرر الوطني التي عرفتها حركات الن�ضال �ضد اال�ستعمار �أو العن�صرية اال�ستيطانية.
�ضد الم�ش��روع ال�صهيوني في مرحلة  1948-1918تغييراً في
ع��رف ال�صراع الذي خي�ض ّ
الإ�ستراتيجي��ة والتكتي��ك (�أ�سلوب تحقيق الهدف) تراوح بين المقاوم��ة ال�شعبية ال�سلمية �أو
الالعنفي��ة والكفاح الم�سلح (الثورة الم�سلحة) �أو الجمع بين الإ�ستراتيجيتين ،ولكن �أهداف
تم�س جوهر ال�ص��راع وطبيعته .وهذا ما
البرنام��ج كان��ت في الغالب واح��دة وبتغييرات ال ّ
التحرر الوطني �ضد اال�ستعمار.
عرفته �أغلب حركات
ّ
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وعرف��ت بع���ض حركات التحري��ر مراحل في �إنجاز اله��دف ،منها تحرير ج��زء من البالد،
وموا�صلة الن�ضال لتحرير الجزء الثاني (مثال فيتنام) ،وذلك من دون تغيير في الهدف الثاني،
�أو الإ�ص��رار على وحدة البلد وتحري��ره كام ً
ال (وهذا فُر�ض فر�ض ًا ،ول��م يكن برنامج ًا ق�سم
التحرير �إلى مرحلتين (مرحلة حد �أدنى ومرحلة حد �أعلى) ،وهو ما جرى التالعب به لتمرير
م�شروع النقاط الع�شر في حينه).
وهنال��ك حاالت انق�س��م فيها البلد �إل��ى دولتين قارتي��ن ن�سبي ًا ،ولك��ن ك ً
ال منهما ت�شكلت
م��ن ال�شعب نف�سه من دون التخلي ع��ن ق�ضية الوحدة� ،أو االعت��راف بقوميتين ،مثل الحالة
الكوري��ة� ،أو الحال��ة االيرلندية �أو الحالة الألمانية بعد الحرب العالمي��ة الثانية .ولم تت�ضمن
تهجير �شعب و�إحالل «�شعب» مهاجر مكانه.
طبع�� ًا ،م��ا من حال��ة �إ ّال لها خ�صو�صيتها وف��ي الغالب باختالف��ات تف�صيلية� .أم��ا الم�شكل
الفل�سطين��ي فلي�س له مثيل من حيث عالقة موازين القوى العالمية والإقليمية به .فاال�ستعمار
البريطاني هو الذي فر�ض الم�شروع ال�صهيوني منذ الن�ش�أة حتى �إقامة الدولة� ،إلى حد ي�سمح
بالقول :كما لو �أ�سقطها بمظلة.
عرف تاريخ ال�صراع الفل�سطيني �أنماط ًا من تغيير في م�شروع التحرير الفل�سطيني الأ�صل.
يج��ب �أن يالحظ �أن كلمة الوطني بد ًال من كلمة التحرير الكامل لفل�سطين بد�أت تدرج بعد
برنام��ج النقاط الع�ش��ر� .أما ا�ستخدام وطني في و�صف الميث��اق الوطني الفل�سطيني لمنظمة
التحري��ر الفل�سطينية في مرحلته الثانية  ،1968ق�صد من��ه ا�ستبعاد كلمة القومي ،ولم ت�ستبعد
كلم��ة التحرير (التحرير الكامل الذي بقي على حاله) ،ومع ذلك ،فقد ت�ضمن هذا درجة من
التراجع �ستظهر �أ�ضرارها الحق ًا.
�إن ا�ستخدام عبارة الم�شروع الوطني جاءت ما بعد النقاط الع�شر ،وال�سيما بعد �إعالن هدف
�إقامة دولة على حدود  ،1967وذلك تمهيداً لإ�سقاط هدف التحرير.
ل��و راجعنا الأدبيات الفل�سطيني��ة التي راحت تتحدث عن الم�ش��روع الجديد؛ �أي م�شروع
برنامج النقاط الع�شر لوجدناها مرتبكة ،وهي تحاول االنتقال من م�شروع التحرير الكامل،
كما عبر عنه كل من الميثاق القومي والميثاق الوطني لمنظمة التحرير في مرحلتيهما ال�شقيرية
والعرفاتي��ة ،وذل��ك من خالل الت�أكيد على �أن م�شروع النق��اط الع�شر يت�ضمن حتى في بنوده
ع��دم التخلي عن م�شروع التحري��ر الكامل الذي يت�ضمن ت�صفية الكي��ان ال�صهيوني (ت�صفية
الدول��ة بكل م�ؤ�س�ساته��ا) ،كما يت�ضمن عدم التخلي عن �إ�ستراتيجي��ة الكفاح الم�سلح (�إقامة
�سلط��ة مقاتل��ة) ،وعدم القبول بق��رار � 242أو قرار التق�سيم .ولكن ه��ذا الإلحاق بم�شروع
ال�سلط��ة كان �شكلي ًا لجر موافقة المعتر�ضين عليه في حينه .فهو عملي ًا كان بداية التخلي عن
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القوم��ي والوطني �سيراً باتجاه �أو�سلو �أو ما ي�شبهها .وقد �سقطت البنود الت�سعة التي و�ضعت
الجرار.
لتمرير بند ال�سلطة كما �صفتها «المقاتلة» �شهراً بعد �شهر ،وما زال الحبل على ّ
ل��م يكن ف��ي العام  1974حين تقرر م�شروع النقاط الع�ش��ر كبرنامج مرحلي ،ما ي�شبه الذي
حدث في فيتنام الجنوبية حين قامت جمهورية فيتنام ال�شمالية ،وحملت هدف تحرير فيتنام
الجنوبي��ة ،و�إعادة وحدة الفيتناميين .كان ذلك لطم�أنة (خداع) الذين اتهموا برنامج النقاط
الع�ش��ر بب��دء التخلي عن م�ش��روع التحرير الكام��ل خطوة بعد خطوة� ،أو بع��د الدخول في
الخطوة الأولى.
��رر بها م�شروع النقاط الع�ش��ر .ولم يعد �أحد من
طبع�� ًا ،اختف��ت اليوم كل الأدبيات التي ُم ّ
�أ�صحابه��ا يك��رر بع�ض ًا منها .ب��ل راح ي�سعى ليغمرها ف��ي غطاء �سميك م��ن الن�سيان التام.
و�أغلبهم ن�شروا وين�شرون الق�صائد في المطالبة بتطبيق مبد�أ «النقد والنقد الذاتي».
لق��د بد�أ الزحف روي��داً رويداً لالنتقال من ال�سلط��ة المقاتلة ونقاطها الع�ش��ر� ،إلى �إعالن دولة
أقره المجل�س الوطني الفل�سطيني العام  1988في الجزائر ،محدداً
اال�ستقالل في البرنامج الذي � ّ
حدوده��ا وفق ًا لق��رار  242لهيئة الأمم المتح��دة �أي ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة .وهنا يكون
«الم�ش��روع الوطني الفل�سطيني» قد �أخذ حلته التي تطوي مرحلة م�شروع النقاط الع�شر ،بل ما
تاله من قرارات المجال�س الوطنية ما بين  .1988-1974فقد �أ�صبح «الم�شروع الوطني» منذ
حين��ه متهيئ ًا للدخول في الت�سوية وم�ستعداً لالعت��راف بدولة �إ�سرائيل (دولة الكيان ال�صهيوني،
على الأرا�ضي التي احتلت العام � 1948أو �أرا�ضي ما قبل الرابع من حزيران .)1967
ول��م يعد من مجال لل�شك ف��ي �أن �أ�صحاب م�ش��روع برنامج النقاط الع�شر م��روراً ببرنامج
�إع�لان الدولة الفل�سطينية  ،1988ذهبوا خطوة بعد خطوة �إلى االتفاق الكارثي الذي عرف
با�س��م اتف��اق �أو�سلو للعام  .1993وقد مهدوا له بالم�شاركة ف��ي م�ؤتمر مدريد  ،1991وما
تاله من مفاو�ضات مبا�شرة.
وبه��ذا يك��ون «الم�شروع الوطن��ي الفل�سطيني» الذي عبر عن��ه باتفاق �أو�سل��و �أو �إقامة دولة
فل�سطيني��ة في حدود �أرا�ض��ي  1967وعا�صمته��ا القد�س ال�شرقية ،قد تن��ازل عن  %78من
فل�سطين ،واعترف عملي�� ًا وواقعي ًا (و ُمبدي ًا اال�ستعداد لالعت��راف الدبلوما�سي) بدولة الكيان
ال�صهيون��ي .وقد ع ّلق �إقامة الدولة الفل�سطينية في حدود الرابع من حزيران  ،1967كما ع ّلق
ق�ضية القد�س ،وق�ضية الالجئين بالمفاو�ضات التي �ستنطلق من قاعدة اتفاقية �أو�سلو وروحيتها.
وقد �صح��ب ذلك ،في اتف��اق �أو�سلو وملحقات��ه (الر�سائل المتبادلة) ،التخل��ي الكامل عن
الكفاح الم�سلح ،بل �إدانته وااللت��زام بم�سار الت�سوية وبالمفاو�ضات من دون انتزاع االلتزام
ب���أي مرجعية ،وقد راح العدو ي�سارع في اال�ستيطان ف��ي ال�ضفة الغربية وتهويد القد�س وفي
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انت��زاع ق��رار من جان��ب �أمريكا وال�سلط��ة الفل�سطينية بالقب��ول بمبد أ� تب��ادل الأرا�ضي� ،أي
اختراق االلتزام بمرجعية حدود  67ليطرح الحق ًا «اقت�سام» ال�ضفة والقد�س والدوران حول
االعتراف بيهودية الدولة.
ل��و راجعنا ه��ذا الم�سار منذ م�ش��روع النقاط الع�شر حت��ى يومنا هذا ،وما ط��رح من برامج
وطني��ة عبر مختل��ف دورات المجل�س الوطن��ي منذ  ،1974و�صو ًال �إل��ى المجل�س الوطني
غير ميثاق منظمة التحرير في العام  ،1998بل و�صو ًال �إلى المبادئ التي تناق�شها
العتيد الذي ّ
المفاو�ض��ات الحالية ب�إ�شراف وزير خارجي��ة �أمريكا جون كيري ،لوجدن��اه م�ساراً متتابع ًا
لتن��ازالت متدرجة من جانب واحد ،ه��و جانب �أ�صحاب الم�ش��روع الوطني الفل�سطيني.
يت�سم
فف��ي كل مرة كان يحدث فيه��ا تغيير �أو تعديل في الم�شروع الوطن��ي الفل�سطيني كان ّ
بتنازل جديد .بل يمكن القول ،وب�صورة قاطعة� ،إن ما من م�شروع وطني فل�سطيني خرج �أو
يمكن �أن يخرج من رحم م�شروع النقاط الع�شر �أو رحم حل الدولتين بل �أي م�شروع وطني
�سع��ى �إلى وقف م�سل�سل التنازل� ،إ ّال و�سيكون قد اكتف��ى بما قدم من التنازالت ،فهو متخم
البط��ن بها بال�ضرورة .وبهذا ي�صبح الفارق في مدى فداحة التنازالت بين برنامجين �أو �أكثر
من برامج التبرع بتقديم حلول للق�ضية الفل�سطينية.
لي���س هنالك من «م�شروع وطني» بديل �إ ّال ويحمل قدراً كبيراً من التنازالت ،وال يفرقه عن
الم�شاري��ع الوطني��ة ال�سابقة غير ظنه الوهمي �أن��ه ي�ستطيع �أن يحقق ما ل��م ي�ستطع �أن تحققه
الم�شاريع ال�سابقة� ،أو الظن �أنه خرج من تقديم التنازالت المجانية ،فاحذروا الخطوة الأولى
�أيتها الأجيال ال�شابة ،ويا من �ست�أتون بعدهم.
�إن ق��راءة التجرب��ة الفل�سطيني��ة م��ن خالل مختل��ف البرامج الت��ي حاول��ت �أن تلب�س لبو�س
«الم�ش��روع الوطني الفل�سطين��ي» ،ت�شير �إلى �أنها حملت مقدم ًا تن��ازالت فل�سطينية مجانية
تقدم للدول الكبرى ومن خاللها للعدو  ...فالمقابل كان ُيقا َبل بر�ضا م�ؤقت من قبل �أمريكا
�أو �أوروبا ،وف��ي البداية االتحاد ال�سوفياتي ،وذلك لت�شجيعه على تقديم المزيد .ولهذا كان
الر�ض��ا الدول��ي المكت�سب م�ؤقت ًا �سرعان م��ا يتحول �إلى �ضغوط لتقديم تن��ازل جديد .ولم
يك��ن هنالك من مفر ،كما �أكد الم�سار الواقعي ،من تقديم تنازل جديد كل مرة .فقد �أ�صبح
المتنازل��ون هنا معلقين ف��ي الهواء �أو متورطين ال ي�ستطيعون ح��ل م�أزقهم �إ ّال بتنازل جديد،
م��ا يزيدهم تورط ًا ،في�صبح��ون معلقين في الهواء �أكثر� .إن الخطوة الأولى باتجاه التنازل في
الق�ضية الفل�سطينية ت�ستدعي الخطوة التي تليها �إلى ما ال نهاية ،لأن الرجوع ي�صبح �شبه محال
بالن�سبة �إلى من يبد�أ رحلة التنازالت.
ه��ذه التجربة ال مثيل لها ف��ي كل تجارب حركات التحرر ،بما في ذل��ك �أكثرها و�سطية �أو
تناز ًال عن بع�ض �أهدافها ،حيث كان يح�صل ذلك مقابل مك�سب ما على الأر�ض.
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�أم��ا في تجرب��ة البرام��ج الفل�سطينية ،فكان��ت �سمة المجاني��ة حا�ضرة دائم ًا ،ب��ل �أ�صبحت
خ�صو�صي��ة مالزمة ،فيما تجربة الكيان ال�صهيوني لم يقاب��ل بتاريخه تناز ًال بتنازل ،فمث ً
ال لم
يواف��ق على �أي قرار من قرارات هيئة الأمم المتحدة ،فقد كان دائم ًا �إما راف�ض ًا و�إما متحفظ ًا
و�إم��ا �ضبابي ًا �إزاء كل حل يق��دم لل�صراع ،بما في ذلك قرار التق�سيم نف�سه .وهذا ظاهر حتى
في المفاو�ضات الراهنة� ،إذ �أ�سقط كل المرجعيات التي حاول المفاو�ض الفل�سطيني اعتبارها
�أ�سا�س ًا للتفاو�ض ،ولم يطرح م�شروع ًا ،في تاريخه ،للحل� ،أو ما ي�سمى بم�شروع وطني كما
بد من �أن يت�ضمن تناز ًال ما .لذلك بقيت الكرة (كرة
ه��و الحال عندنا .لأن �أي حل ُيقدم ال ّ
التقدم بحلول �أو الموافقة على حلول) في الملعب الفل�سطيني ،وما زالت للأ�سف.
نح��ن دائم ًا كان مطلوب�� ًا منا التقدم بم�شروع لحل الق�ضية ،فت��ارة تحت حجة ك�سب الر�أي
الع��ام العالمي ،وط��وراً تحت حجة التقدم بح��ل �إن�ساني ينفي عنا التط��رف ،و�أحيان ًا نزو ًال
عن��د الرغبة الدولية �أو التقدم بحل لك�سب الدول الكبرى مجتمعة �أو منفردة .ويوم ًا قيل لنا
التقدم بحل لإنقاذ ما يمكن �إنقاذه؛ �أي الواقعية والتعامل مع ال�سيا�سة باعتبارها فن الممكن.
(مرة �أخرى ،الت�شبيه كان غير
وال نن�سى يوم طلب منا �أن نق�سم الن�ضال �إلى مرحلتين كفيتنام ّ
دقيق مطلق ًا)� ،أو يوم طلب منا ت�سهيل ك�سب التحالف مع االتحاد ال�سوفييتي بالموافقة على
ق��رار  242وقبله م�شروع النقاط الع�شر ،لأنه لن يقبل منا التم�سك بهدف التحرير الكامل �أو
ت�صفية الكيان ال�صهيوني.
قدم تنازل ما من جانب واح��د ،فيما القيادة ال�صهيوني��ة تتقبل ما ُيقدم
وهك��ذا في كل م��رة ّ
وتطل��ب المزيد لأن��ه غير كاف ،ناهيك عن ع��دم تقديم ما يقابله .وهذا م��ا فعلته حتى مع
مب��ادرة ال�س�لام العربية �سيئة ال�صيت وال�سمعة والنية .فقد رحب��ت بها واعتبرتها غير كافية،
وطالبت بالمزيد �أو بالدخول بمفاو�ضات مبا�شرة حولها.
طبع�� ًا حج��ة المفاو�ضات المبا�شرة �ألقيت بع��د تورط الفل�سطينيين ب�إع�لان دولة اال�ستقالل
 .1988وعندما خ�ضعوا للمفاو�ضات المبا�شرة للخال�ص من هذه الحجة ،و�إذا بهم ي�صلون
�إل��ى ما و�صل��ه محمود عبا�س الآن حي��ث المطلوب منه التنازل ع��ن كل الأغوار ،وما تقوم
علي��ه الم�ستوطنات ،وطرقها االلتفافية ،وما ي�شمله الجدار من �أرا�ض ومياه جوفية ،وعن كل
القد���س ،بما في ذلك اقت�سام الم�سج��د الأق�صى ،و�أخيراً ولي�س �آخ��راً ،يجب �إ�سقاط كل ما
له عالقة بح��ق العودة ،ناهيك عن ال�شروط المتعلقة بالأم��ن وترتيباته ،ثم هنالك االعتراف
بيهودية الدولة وبال�سردية ال�صهيونية بالن�سبة للحق في فل�سطين قديم ًا وتاريخي ًا وراهن ًا.
�سوغ��ت التقدم بم�شروع
وخال�ص��ة :لق��د �أثبتت كل النظريات والحج��ج والمقوالت التي ّ
وطن��ي يتن��ازل عن �سقف الميث��اق القومي ،ثم �سقف الميث��اق الوطني ،ب�أنه��ا متهافتة وغير
واقعي��ة .ول��م تثبت جدواها حتى ف��ي الحد الأدن��ى – الأدنى .والدليل م��ا و�صله الو�ضع
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الفل�سطين��ي على الأر�ض ،وما راحت تناق�شه المفاو�ض��ات حول اتفاق �إطار� ،أو اتفاق على
مب��ادئ اتفاق �إط��ار ،م�ؤقت ًا ،لب�ضع �سنين ،بم��ا يكفل المزيد من ت���آكل الحقوق والمزيد من
الخراب في ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني عملي ًا وواقعي ًا نتيجة لما �سي�ؤول �إليه «اتفاق الإطار».
المج��رب .ناهيك عن الذين تورط��وا ولي�س لهم من
وم��ع ذلك ،هنالك م��ن يريد تجريب
ّ
فكاك غير تقديم المزيد من التنازالت والتدحرج �إلى ح�ضي�ض ،ومن ح�ضي�ض فح�ضي�ض �إلى
ح�ضي�ض «يهودية الدولة».
وله��ذا� ،إن الر�أي ال�سديد هنا يتلخ�ص بالعودة �إل��ى الميثاق القومي� ،أو في الأقل �إلى الميثاق
الوطني �أهداف ًا و�إ�ستراتيجية وتكتيك ًا و�سردية لأ�صل ال�صراع وطبيعته وجوهره .وليحذر كل
والعملية في التطبيق،
من يتجر�أ ليتهم هذه العودة بالالواقعية والالعملية بعد ف�ضيحة الواقعية
َ
�أو ف�ضيحة نظرية «�إنقاذ ما يمكن �إنقاذه» (تجربة ما بعد �أو�سلو بالن�سبة �إلى اال�ستيطان وتهويد
القد�س)؛ �أي تبني م�شاريع وطنية ذات �سقف �أدنى.
من هنا ،ما كان ينبغي للفل�سطينيين �سابق ًا ،وما ينبغي لهم الآن �أو الحق ًا ،التقدم بحل للق�ضية
الفل�سطينية عدا الت�أكيد على حقهم التاريخي في فل�سطين ،وعلى الحق الذي يعطي حق تقرير
الم�صي��ر وفق ًا للقانون الدولي الذي ح�صر حق تقرير الم�صير في ال�شعوب التي كانت ت�سكن
ف��ي البلد المعني لحظة حل��ول اال�ستعمار على �أر�ضها .ومن ثم ع��دم االعتراف بما �أحدثه
اال�ستعم��ار م��ن تغيير �سكاني �أو حدودي فيها .وبهذا يك��ون فل�سطينيو  1917و�أحفادهم،
و�أحفاد �أحفادهم ،وحدهم ،هم الذين يحق لهم تقرير م�صير فل�سطين وفق ًا للقانون الدولي.
التقدم بحل من جانب الفل�سطينيين،
لقد �أثبتت التجربة الواقعية �أن ال جدوى من �أي تنازل �أو ّ
وذل��ك ابتدا ًء حتى من ح��ل الدولة الديمقراطية الفل�سطينية ال��ذي طرحته فتح العام ،1969
لأن��ه �أعطى حق ًا لليه��ود الذين هاجروا �إلى فل�سطي��ن وا�ستوطنوها م�ساوي�� ًا لحق الم�سلمين
والم�سيحيين فيما رف�ض ه�ؤالء المهاج��رون االعتراف بالحق المت�ساوي و�إياهم بالن�سبة �إلى
الم�سيحيين والم�سلمين العرب الفل�سطينيين �أ�صحاب الحق الأ�صليين.
فم��ا الج��دوى من التقدم بهذا التنازل الذي ُرحب به بداية ،ث��م اعتبر متطرف ًا ،حيث توهمنا
�أنه��م �سي��رون فيه ح ً
ال �إن�ساني ًا ،وب�أننا ال نريد قذف اليهود ف��ي البحر .ولكن هذا ال�سبب لم
ي���ؤ ِّد الغر�ض منه ،ب��ل تحول �إلى نقطة �ضغط على الفل�سطينيين لكي يذهبوا �إلى حل الدولتين
عملي�� ًا ،لأن ح��ل الدول��ة الديمقراطية غير واقعي وغي��ر قابل للتطبيق ،وهذا م��ا قاد� ،أو من
الأ�سباب التي قادت� ،إلى طرح م�شروع النقاط الع�شر.
ولكن برنامج النقاط الع�شر ،وبعد الترحيب به� ،أ�صبح نقطة �ضغط على الفل�سطينيين ليهبطوا
به �إلى المطالبة بدولة فل�سطينية في ال�ضفة والقطاع� ،أو �ضمن ما يعطيه قرار  .242ثم تكرر
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�سيناريو ال�ضغط باال�ستناد �إلى �إعالن الدولة الفل�سطينية العام  1988للو�صول �إلى �أو�سلو ،وما
للتقدم بم�شروع وطني يت�ضمن ح ً
ال للق�ضية .ولهذا يجب �أن نخل�ص
زال��ت ال�ضغوط تتتالى ّ
�إلى ما يلي:
�1.1أي م�ش��روع وطن��ي ال ي�ستند �إلى الحق الكامل لل�شع��ب الفل�سطيني في كل فل�سطين �أو
يت�ضم��ن اعتراف�� ًا قانوني ًا �أو واقعي ًا بم��ا �أحدثه االنتداب البريطاني م��ن تغيير �سكاني عبر
الهج��رة اليهودية التي تمت تح��ت ال�سالح� ،أو يعترف بق��رار التق�سيم رقم  181العام
 1947ال��ذي وفر الغطاء الدولي لإعالن قيام «دول��ة �إ�سرائيل» في العام  ،1948يجب
�أن يكون مرفو�ض ًا ،وال يجوز اعتباره �ضمن الم�شاريع الوطنية لحركات التحرر الوطني
لل�شع��وب التي نا�ضلت �ض��د اال�ستعمار �أو االحتالل الأجنب��ي �أو العن�صرية ،لأنه يكون
ف��رط منذ البداية بالأ�سا�س الذي قامت عليه الق�ضي��ة الفل�سطينية ،وما دار من �صراع
قد ّ
فل�سطيني �ضد الم�شروع ال�صهيوني في فل�سطين منذ  1918حتى اليوم.
�2.2أي م�ش��روع وطني فل�سطين��ي يجب �أن يعتبر ق�ضية فل�سطين ق�ضي��ة قومية عربية وق�ضية
�إ�سالمي��ة وق�ضي��ة تحرر عالمي .ومن ث��م ال يحق لمقولة «الممث��ل ال�شرعي والوحيد»
حل �إ ّال على �أ�سا�س التحري��ر الكامل .و�إ ّال �أُ�سقط ٌّ
كل من الحق
الم�شبوه��ة �أن تقبل ب� ّأي ٍ
العربي والإ�سالمي �أي�ض ًا.
�3.3أي م�شروع وطني فل�سطيني ال يتعلم من التجربة التاريخية من حيث ال جدوى الم�شاريع
الت��ي قبلت بتقديم التن��ازالت �أو اعترفت بالق��رارات الدولية ،وا�ستن��دت �إليها في تقرير
حقه��ا ف��ي فل�سطين ،وذل��ك باعتبارها لم تفعل غي��ر التنازل المجاني م��ن دون �أي عائد
مقاب��ل في حينه �أو نتيجت��ه .وقد قامت جميع التنازالت تحت دع��وى عدم القدرة على
�إنج��از التحرير �أو ا�سترداد الحق الكامل �أو �إنق��اذ ما يمكن �إنقاذه .فما فعله اتفاق �أو�سلو
ي�ش��كل المثال الواقعي على �أنه لم ينقذ ما يمكن �إنقاذه ،بل �ضاعف حتى الآن اال�ستيطان
في ال�ضفة الغربية �أكثر من �سبع مرات عما كان عليه قبله ،و�أو�صل القد�س �إلى التهويد �شبه
الكامل ،و�أطلق ،في ظله ،حتى المطالبة باقت�سام الم�سجد وما زال الحبل على الجرار.
�4.4إن م�سل�س��ل التن��ازالت غطى ،ب�صورة مبا�شرة وغير مبا�ش��رة ،تخلي الدول الكبرى عن
الق��رارات الدولية كلها .و�أ�سقطت مرجعيتها و�سلم��ت للمفاو�ضات المبا�شرة ،ولأي
حل يخرج من المفاو�ضات ،ولو �ضرب عر�ض الحائط بكل تلك القرارات على الرغم
من �إجحافها الم�ستمر بحقوق الفل�سطينيين.
5.5يجب �أن ت�سقط ف��ي معالجة الق�ضية الفل�سطينية �أو عند طرح م�شروع وطني فل�سطيني،
منهجي��ة ك�سب الدول الكبرى �إلى جانبنا� ،إذا نزلنا �إلى ال�سقف الذي تحدده ،وبخا�صة
�أمري��كا والدول الغربية ،لأنها كانت تنتقل ،دائم ًا ،بعد ذلك �إلى �سقف �أدنى منه ،فنجد
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�أنف�سنا في �صراع مع ال�سقف الأدنى الجديد لتتغلب منهجية ك�سب الدول الكبرى مرة
�أخ��رى بالن��زول �إلى ال�سقف الأدن��ى الجديد .وهكذا بتكرار مم��ل وبليد وق�صير نظر
وغي��ر واقعي ،وحتى و�صل الأمر �إلى ال�سقف الحالي لمبادئ اتفاق الإطار الذي طرحه
جون كيري وزير الخارجية الأميركي ،وقد هبط عن �سقفه الذي بد أ� منه كذلك .فنحن
�أم��ام منهجية كان��ت كارثية ،لي�س من ناحية التنازل عن ثواب��ت الق�ضية فح�سب ،و�إنما
�أي�ض�� ًا من ناحي��ة ال واقعيتها ،وعدم جدواها وعدم �إنقاذها حت��ى لحق بقاء عرب الـ48
على �أر�ضهم� ،أو حتى لمجرد وقف اال�ستيطان والتهويد.
6.6كل الأ�سب��اب والحجج وما ق��دم من تنظير للموافق��ة على القرارات الدولي��ة� ،أو للتقدم
بم�ش��روع برنام��ج فل�سطيني يت�ضم��ن تنازالت� ،أو ابتع��اداً عن الميث��اق القومي لمنظمة
التحرير ،طارت هبا ًء مع كل مرحلة جديدة تت�ضمن تنازالت وابتعاداً جديدين .فنحن �أمام
تده��ور م�ستمر لم يقف عند حد .بل جاء كل تن��ازل لي�شجع على تدهور جديد ب�إعطائه
ال�شرعية لما تحقق على الأر�ض حتى حينه .ف�إعطاء ال�شرعية لقرار التق�سيم الحق ًا ،قاد �إلى
التدهور نحو �إعطاء ال�شرعية لقرار  242الذي تنازل عن  %24من فل�سطين اغت�صبت فوق
الـ %54التي حددها قرار التق�سيم لدولة الكيان ال�صهيوني ،وهذا �أدى �إلى �إعطاء ال�شرعية
للتن��ازل عن قرار  ،194عل��ى الرغم مما عليه من م�آخذ ،وذلك بتحويل ق�ضية حق العودة
�إل��ى «�إيجاد حل عادل لق�ضي��ة الالجئين» .يعني لي�س هناك فرق من ناحية «الواقعية» بين
التم�س��ك بمبادئ الميثاقين القومي والوطني لمنظمة التحرير من جهة ،وبين الذين ذهبوا
�إل��ى تقديم م�شاريع وطنية �أدنى �سقف ًا م�شروع ًا بع��د �آخر تحت حجة الواقعية واالعتراف
بالأمر الواقع لإنقاذ ما يمكن �إنقاذه� .أما الفرق الحا�سم ،ففي م�صلحة التم�سك بالمبادئ
والثواب��ت الأ�سا�سية من ناحية �إبقاء الم�شروع ال�صهيون��ي فاقداً لكل اعتراف ب�شرعية له،
في الأقل ،من الجانب الفل�سطيني .فالم�أ�ساة المزدوجة هنا تتمثل بالن�سبة �إلى الفل�سطيني
ف��ي �أن يفقد فل�سطين ويعترف لعدوه ب�شرعية ما اغت�صبه وارتكبه في �آن واحد .والم�س�ألة
بب�ساط��ة �إعطاء �شرعية مجانية لع��دوه وهو ي�ستولي على �أر���ض الفل�سطيني وبيته ويطرده
منهم��ا ويقيم دولته على  %78من فل�سطين ،فيم��ا يذهب �إلى اقت�سام الـ %22الباقية .ثم
يزي��دون االعتراف بحق��ه التاريخي بفل�سطين من خالل االعت��راف بيهودية الدولة� .إنها
لكارث��ة مزدوج��ة تتمثل في تحقيق الم�ش��روع ال�صهيوني لأهداف��ه و�إعطائه من الجانب
الفل�سطين��ي �شرعي��ة لما �أنجزه في الع��ام 1948؛ �أي اال�ستيالء عل��ى  %78من فل�سطين،
وتهجي��ر ثلث��ي ال�شع��ب الفل�سطين��ي .والأنكى القبول بمب��د أ� التفاو�ض ح��ول �إعطاء �أو
ع��دم �إعطاء �شرعية على  %22المحتلة والخا�ضع��ة ال�ستيطان وتهويد م�ستمرين ،و�أخيراً
التفاو���ض على �إعطاء �شرعية بيهودية الدولة ولي�س كا�سم للدولة ،و�إنما كحق تاريخي في
فل�سطين� ،أو على حد تعبير �أوباما �أن فل�سطين وطن تاريخي لل�شعب اليهودي.
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7.7يج��ب �أ ّال يقوم ح��ق العودة باال�ستن��اد �إلى ق��رار  ،194لأن هذا الحق ه��و حق �أ�صلي
أقر به جزئي ًا،
ويقر به القانون الدول��ي والمواثيق الدولية ،فيما قرار  ،194و�إن � ّ
ومبدئ��ي ّ
ف�إن��ه ت�ضمن اختراقات ل��ه ،وال ي�صلح لال�ستناد �إليه �إ ّال ف��ي محاججة الذين وافقوا عليه
ويري��دون الآن �سح��ب اعترافهم به كلي ًا ،وقد �صاغ��وه ب�أيديهم ليكر�س��وا مبد�أ� :إيجاد
ح��ل عادل تفاو�ضي لق�ضية الالجئين؛ �أي ليح��ل مكانه .فالمق�صود �إ�سقاط حق العودة
نهائي�� ًا لح�ساب الحل على �أ�سا�س التعوي�ض والتوطين .ولكن ا�ستخدام قرار  194حتى
للمحاجج��ة بحمل مخاطر �إبدال الحق الأ�صلي به لي�صبح ح��ق العودة جزئي ًا ومخترق ًا
بالتخيير بين العودة والتعوي�ض.
8.8عندم��ا لم يعد هنالك م�شروع فل�سطيني ما بين ( 1964-1951ت�شكيل م.ت.ف ومن
قبله��ا �إرها�صات لت�شكل منظمات مقاومة وا�ستعادة الم�ش��روع الفل�سطيني في الن�ضال
لتحري��ر فل�سطين) ،وعندما �ساد الرف�ض ال�شعب��ي الفل�سطيني والعربي خالل تلك الفترة
لق��رار التق�سيم �أو االعتراف بدولة الكيان ال�صهيون��ي ،راحت ال�ضغوط الدولية تن�صب
فق��ط على االعتراف بق��رار التق�سيم دون التنازل عن حق الع��ودة .وكانت حكومات
الكيان ال�صهيوني في حالة قلق دائم من �أن يفر�ض عليها العودة �إلى حدود قرار التق�سيم
يف�سر احتفاظها «ب�إدارة �أمالك الغائبين» وعدم ا�ستمالكها،
وع��ودة الالجئين .وهذا ما ّ
وتركيز الأبنية التحتية والتطوير على الـ %54؛ فعلى �سبيل المثال ،لم تقم الم�ستعمرات
ف��وق الق��رى التي تمت �إزالتها ،و�إنم��ا بعيداً عن مكانها الأ�صل��ي .وال معنى لبقاء �آثار
التح�سب من احتمال فر���ض العودة وتعديالت
الق��رى الممحية وعدم البناء فوقه��ا �إ ّال
ّ
ح��دود � .1948أما عندما بد أ� م�سل�سل التنازالت والتخلي الر�سمي العربي عن المطالبة
بتطبي��ق قرار التق�سي��م� ،أو وفق ًا للمطالب��ة الر�سمية« :تطبيق ق��رارات الأمم المتحدة»،
وال�سيما عندما «وقعت المعاهدة الم�صرية – الإ�سرائيلية» ،واقت�صرت المطالبة الر�سمية
العربي��ة على تطبيق القرار  ،242ن�شطت �أعمال بناء الأوت�سترادات والأبنية التحتية على
نط��اق وا�سع ف��ي الأرا�ضي المحتلة ما فوق حدود قرار التق�سيم؛ �أي حتى حدود ما قبل
الخام���س من حزيران � .1967أما بعد اتفاق �أو�سل��و ،فقد بد�أت عمليات ومخططات
تهويد الأحياء العربية في القد�س ،ويافا ،وحيفا ،وعكا ،على �سبيل المثال� ،أما قبل ذلك
فق��د �أُ�شغل��ت بمهاجرين مع بقائها �أم�لاك غائبين� ،أو �أمالك ًا لبقايا �س��كان فل�سطينيين.
والآن فتح ب��اب ا�ستمالكها والإ�سقاط التدريجي لقانون «�أم�لاك الغائبين» .وبكلمة،
كل تن��ازل واعتراف ب�شرعية ما للكيان ال�صهيوني ف��ي فل�سطين من قبل الفل�سطينيين �أو
الع��رب ،كان ي�صحبهما ا�ست�شراء التهويد و�سق��وط كل قلق �صهيوني من احتمال فر�ض
العودة �إلى حدود قرار التق�سيم� ،أو عودة الالجئين� ،أو حتى تنفيذ قرار  242بالن�سبة �إلى
ال�ضفة الغربية والقد�س .ناهيك عن القلق من التحرير الكامل.
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9.9م��ع الدخول بم�سل�سل تقديم �شرعية من قب��ل الفل�سطينيين لواقع قام على االحتالل والقوة
والم�صادرة ،و�صل الأمر بحكومة الكيان ال�صهيوني و�إدارة �أوباما �إلى و�ضع االعتراف من
قبل الفل�سطينيين بيهودية الدولة �شرط ًا لحل الدولتين حتى في مبادئ اتفاق الإطار ،ناهيك
عن االتفاق النهائي .وكانت �إدارة بو�ش االبن تبنت هذا الموقف ولكن بجر�أة �أقل.
من هنا ،ندرك خطورة كل قبول من جانب الفل�سطينيين ب�شرعية ما للكيان ال�صهيوني؛ �سواء
�أج��اء من خالل ال�سلط��ة الفل�سطينية� ،أم اللجنة التنفيذية لمنظم��ة التحرير الفل�سطينية� ،أم من
ال�صوغ ،لي���س من حيث م�سا�سه المبدئ��ي بثوابت الق�ضية
م�ش��روع وطن��ي فل�سطيني تحت
ْ
الفل�سطيني��ة فح�س��ب ،و�إنما �أي�ض ًا من ناحي��ة ت�أثيره الواقعي على الأر���ض الفل�سطينية ككل،
ا�ستيطان ًا ،وتهويداً ،وخلق ًا لأمر واقع جديد؛ �أي حتى من الناحية الواقعية والعملية هو كارثي
�إلى جانب التفريط المبدئي.

هل من بديل؟
�أم��ا من الناحيتي��ن الواقعية والعملية فهنالك الكثي��ر مما يمكن �أن يقال ،لي���س في نقد �إقامة
الم�شروع الوطني الفل�سطيني على غير �أ�سا�س الميثاقين القومي والوطني لمنظمة التحرير في
العامين ( 1964القومي) و( 1968الوطني) فح�سب ،و�إنما �أي�ض ًا في �ضرورة تبني �إ�ستراتيجية
وتكتيك الكفاح الم�سلح وما تخللهما من �إ�ستراتيجية وتكتيك االنتفا�ضتين الأولى -1987
 ،1993والثانية .2005-2000
ف���إذا كان مج��رد اال�ستم�س��اك بعدم االعت��راف بقرار التق�سي��م �أو االعت��راف بدولة الكيان
�سموا بعرب
ال�صهيوني ،ومجرد اال�ستم�ساك بحق العودة والتجذر في الأر�ض من قبل الذين ّ
حد من التهويد ولو جزئي ًا و�أبقى
� ،48ش��كل قلق ًا دائم�� ًا لحكومات الكيان ال�صهيوني ،وقد ّ
«�أم�لاك الغائبين» و�آثار القرى المدم��رة بالكامل ،والأحياء العربية ف��ي المدن الفل�سطينية،
فكي��ف عندم��ا �صحب ذلك قي��ام (م.ت.ف) بميثاقه��ا القومي �أو قي��ام (م.ت.ف) الثورة
والمقاوم��ة وميثاقه��ا الوطني ،وما فتحاه م��ن �آفاق هجومية من جان��ب الفل�سطينيين لإعادة
�إحي��اء الق�ضية الفل�سطينية باعتباره��ا ق�ضية تحرير لكل فل�سطين من خ�لال الكفاح الم�سلح
و�سد الطرقات
والمقاوم��ة ،واالنتفا�ضتين ال�شعبيتي��ن الم�شتبكتين مع االحتالل بالحج��ارة ّ
والع�صيان المدني والمقاومة.
حول جي�شه �إلى قوات
هن��ا �أ�صبح احتالل ال�ضف��ة الغربية مكلف ًا جداً للكيان ال�صهيون��ي� ،إذ ّ
�شرط��ة عملي�� ًا ،وراح اال�ستيط��ان ي�ش��ق طريقه كمن ينحت ف��ي ال�صخر ،وك�سب��ت الق�ضية
الفل�سطيني��ة ومقاوم��ة ال�شعب الفل�سطين��ي تعاطف ًا متزايداً من قبل ال��ر�أي العام العالمي حتى
و�ص��ل الأم��ر في  2003مع االنتفا�ضة الثانية وما تخللها من كفاح م�سلح �إلى �أن يعتبر %59
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م��ن ال��ر�أي العام الأوروب��ي� ،أن «دول��ة �إ�سرائيل» �أخطر دول��ة على ال�سلم ف��ي العالم ،وفق ًا
ال�ستط�لاع ر�سمي �أجراه االتحاد الأوروبي ،ما �أ�سهم في �إجب��ار حكومة الكيان ال�صهيوني
عل��ى اتخاذ قرار العام  2005بفك االرتباط بقطاع غ��زة ،وتفكيك الم�ستوطنات منها؛ �أي
تح��ول بعد ذلك بثالث �سنوات
تحري��ر جزء من الأر���ض الفل�سطينية بال قيد �أو �شرط .وقد
ّ
�إل��ى قاعدة مقاومة ع�سكرية انت�صرت في حربين �ض��د عدوانين �صهيونيين �أحدهما في العام
 ،2009/2008حيث ل��م ي�ستطع االحتالل تجريد غزة من مقاومتها و�سالحها وان�سحب
م��رة �أخرى مهزوم�� ًا ،وثانيهما في ح��رب  ،2012حيث كان العدوان لي��وم واحد باغتيال
ال�شهيد �أحمد الجعبري ،وق�صف بع�ض مواقع ال�صواريخ المفتر�ضة ،فيما �شنت المقاومة من
«حما���س» و«الجهاد» حرب ًا دامت �سبعة �أيام انتقل فيها الجي�ش ال�صهيوني �إلى مواقع الدفاع
على الرغم من ق�صف تل �أبيب والقد�س ور�ضخ �أخيراً لهدنة وفق ًا ل�شروط المقاومة.
ف�شت��ان بين و�ضع االحتالل واال�ستيطان والتهويد ما بي��ن  1993-1967في عهد المقاومة
وبي��ن الو�ضع في ظل اتفاق �أو�سلو و�إ�ستراتيجية التفاو�ض المبا�شر تحت �شعار دولة فل�سطينية
في القطاع وال�ضفة ،حيث �أ�صبح و�ضع االحتالل واال�ستيطان وتهويد القد�س برتبة «خم�س
نجوم» بما ي�شبه فندق الخم�س نجوم على حد و�صف �صحافي �صهيوني.
و�شت��ان بي��ن العودة �إل��ى االنتفا�ضة والمقاومة م��ا بي��ن  ،2005 – 2000والعودة بعد ذلك
�إلى �سيا�س��ة الق�ضاء على المقاومة الم�سلحة والحيلولة دون اندالع انتفا�ضة من خالل قوات
�أمني��ة جدي��دة � ّأ�س�سها الجنرال دايتون تح��ت مظلة �إ�ستراتيجية التفاو���ض ،والتفاو�ض فقط،
م��ع الت�ساه��ل في مقاومة الج��دار في بلعين ونعلين فق��ط ويوم ًا واحداً ف��ي الأ�سبوع .فعلى
�سبي��ل المثال ف��ي مرحل��ة  ،2005 – 2000كان الجي�ش ال�صهيون��ي والم�ستوطنون تحت
اال�ستنفار واال�شتباك الدائم ،و�أُجبرا على ترك القطاع فيما �أ�صبحا في �شبه �أمان تحت حماية
ق��وات الأمن الفل�سطينية ما بي��ن � 2005إلى الآن في ال�ضفة الغربية عدا �إرها�صات الحركات
والتحركات ال�شبابية التي راحت تخترق الو�ضع الجديد باتجاه انتفا�ضة ثالثة.
هن��ا يمكن القول �إن هذه الإرها�صات ال�شبابية وم��ا �أخذ يلوح في الأفق من احتمال اندالع
انتفا�ض��ة ثالثة (�ستكون لها خ�صو�صيتها غير االنتفا�ضتي��ن ال�سابقتين) هو ما يجب �أن ي�صبح
اله��دف الآني المبا�شر للإ�ستراتيجية الفل�سطينية بعد كل التجارب الفاجعة المريرة مع برامج
«الم�شروع الوطني الفل�سطيني» منذ  1974حتى اليوم ،وذلك با�ستخدام �إ�ستراتيجية انتفا�ضة
�شبابي��ة �شعبية ت�شتبك مع االحت�لال واال�ستيطان وال تتوقف قبل فر���ض ان�سحاب االحتالل
وتفكيك الم�ستوطنات من ال�ضف��ة الغربية والقد�س ،و�إطالق �سراح كل المعتقلين ،وبال قيد
�أو �ش��رط ،وذلك في �إطار م�شروع التحرير الكام��ل لكل فل�سطين ،ورف�ض �إعطاء �أي �شرعية
للم�شروع ال�صهيوني في فل�سطين من حيث �أتى ،كما رف�ض �أي تفاو�ض معه.
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�إن ق��راءة دقيقة للمتغيرات ف��ي ميزان القوى العالم��ي والإقليمي والعرب��ي ،ت�سمح بترجيح
�إمكان انطالق انتفا�ضة ثالثة ت�ستطيع �أن تحقق �أهداف دحر االحتالل وتفكيك الم�ستوطنات
وا�ستنق��اذ القد���س وتحرير الأ�سرى بال قيد �أو �شرط ،وذلك اعتم��اداً على ما راحت تتعر�ض
ل��ه الواليات المتحدة والغرب من تراجع في �سيطرتهما العالمية وفي قدرتهما على المبادرة
الع�سكرية لالحتالل من جديد ،وذلك �شريطة �أن يتوقف ح�صار قطاع غزة من جانب م�صر،
ويتح��رك ر�أي عام عرب��ي وا�سع لدعم االنتفا�ض��ة ،و�سي�صحبه دعم ر�أي ع��ام عالمي �أ�صبح
مهي���أً .وبهذا تدخل حكوم��ة الكيان ال�صهيوني والإدارة الأميركي��ة واالتحاد الأوروبي في
م���أزق مع �أطفال الحجارة من جديد ،وهو م�أزق �أ�شد كثيراً من �سابقيه ،ما �سيفر�ض التراجع
�أمام االنتفا�ضة .وثمة احتمال �أن تولّد االنتفا�ضة مناخ ًا عام ًا ي�سمح بتطور المقاومة كذلك.
البع���ض ق��د ال تعجبه عبارة فر�ض دحر االحتالل �أو تفكي��ك الم�ستوطنات بال قيد �أو �شرط،
علم�� ًا �أن هذا ما حدث في جنوبي لبن��ان وقطاع غزة .ففي قطاع غزة ،رجت �سلطة رام اهلل
ودول مح��ور االعتدال العرب��ي �شارون �أ ّال يترك القطاع ويف��كك الم�ستوطنات� ،إ ّال باتفاق
م��ع القي��ادة الفل�سطينية .ولكنه ف�ضل فك اال�شتب��اك �أو االرتباط بال قي��د �أو �شرط ،بد ًال من
ي�سمى ما يفعله فك ارتباط مع
اتفاقي��ة ان�سحاب وتفكيك م�ستوطن��ات .ذلك لأنه يف�ضل �أن ّ
يقر فيه ان�سحاب ًا من �أر�ض يعتبرها جزءاً
حق العودة �إلى االحتالل متى ي�شاء من �أن يوقع اتفاق ًا ّ
يف�سر لماذا رف�ض بيريز �أن ي�سمى التخلي عن مناطق (�أ) في اتفاق
م��ن �أر���ض �إ�سرائيل .وهذا ّ
�أو�سلو ان�سحاب ًا و�إنما «�إعادة انت�شار».
وله��ذا ،ف���إن �أي تدخل للتفاو�ض في حال ان��دالع االنتفا�ضة �سيفتح باب�� ًا عري�ض ًا للم�ساومة
وبق��اء االحت�لال والم�ستوطنات ،فيما التم�س��ك بمبد أ� الفر�ض بال قي��د �أو �شرط ي�سهل على
يم�س بثوابت
الكيان ال�صهيوني �أن يعيد االنت�شار� ،أو يفك االرتباط بد ًال من اتفاق ان�سحاب ّ
«�أر�ض �إ�سرائيل».
ال�شرين»� ،أي
طبع�� ًا هذا ال يتحقق �إ ّال �إذا وجد الكيان ال�صهيوني نف�سه �أمام خيار «بين �أهون ّ
ا�ستمرار االنتفا�ضة وتداعياتها مع فقدان الأمل بوقفها ،ومن ثم ما �سيترتب عليه من تداعيات
�شر التراجع العملي ب�لا اتفاقية �أهون �شراً من البقاء
داخلي��ة وعربية و�إ�سالمية وعالمية يجعل ّ
تحت انتفا�ضة ال تراجع عنها حتى تحقيق الأهداف.
ويج��ب �أن ي�ض��اف هنا �صحة موق��ف حزب اهلل عندم��ا رف�ض �أي تفاو�ض عل��ى ان�سحاب
االحت�لال ال�صهيوني العام  ،2000ما �سمح بتحقي��ق انت�صار بال قيد �أو �شرط ،ف�شكل قاعدة
للت�سل��ح والإع��داد و�صلت �إلى دحر ع��دوان حرب  .2006وهو ما ح��دث مع «حما�س»
حررته االنتفا�ض��ة والمقاومة ،بال قي��د �أو �شرط ،الأمر
و«الجه��اد» ف��ي قطاع غزة بع��د �أن ّ
ال��ذي �شكل قاع��دة للت�سل��ح والإعداد بع��د  2007و�صل��ت �إلى حد دحر ع��دوان حرب
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 ،2009/2008و�إل��ى ح��رب الثمانية �أيام وق�صف تل �أبيب والقد�س وفر�ض �شروط الهدنة
ف��ي ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،2012ومن ثم ال يحق لمن وراءه هذه التجارب وهذا التراث �أن
ي�شكك في جدوى المقاومة واالنتفا�ضة.
فالم�ش��روع التحري��ري الفل�سطيني يجب �أ ّال يتجه �إلى تقديم حل �شام��ل للق�ضية الفل�سطينية
«ح��ل الدولتين» مث ً
ال� ،أو حل الدول��ة الديمقراطية� ،أو ثنائية القومية ،وما �شابه ،بل يجب �أال
تطرح �إقام��ة دولة فل�سطينية قبل �إنجاز دحر االحتالل وتفكيك الم�ستوطنات حتى ال ت�صبح
مو�ضوع م�ساومة على الأر�ض والحقوق التاريخية وكامل فل�سطين.
�إن ع��دم ط��رح حل من جانبنا ،واالقت�ص��ار على ممار�سة حق المقاومة ي�شب��ه ما يفعله وفعله
الع��دو دائم ًا؛ �أي ع��دم اقتراح حل محدد للق�ضية الفل�سطيني��ة ،و�إنما التعامل العملي مع كل
ي�سمى بالبرنامج المرحل��ي .فمثل هذه القوالب
خط��وة ،مرحلة بعد مرحلة ،وم��ن دون ما ّ
البرمجية غير منا�سبة للحالة الفل�سطينية ب�سبب طبيعة ال�صراع وجوهره.
التم�س��ك الع��ام بالحق الكامل ف��ي فل�سطين وتحريره��ا وتبني �أهداف �آنية قابل��ة للتحقيق من
خالل �إ�ستراتيجية المقاومة واالنتفا�ضة ،وح�شد الدعم العربي – الإ�سالمي ،وت�أييد الر�أي العام
العالمي ،هو الخط ال�صحي��ح .فنحن ،بب�ساطة ،نقاوم اليوم احتال ًال وا�ستيطان ًا وتهويداً لل�ضفة
الغربي��ة والقد���س ،وتثبيت ًا لتحرير قطاع غ��زة ومقاومته ،وال يحق لالحت�لال �أو اال�ستيطان �أو
التهوي��د �أن ُيكا َف���أ على م��ا هو غير �شرعي �أ�ص� ً
لا ،وال يجوز على �أي م�ست��وى �إ�صباغ �شرعية
على احتالل ال�ضفة الغربي��ة والقد�س وفق ًا لكل ال�شرائع العالمية والقانون الدولي ،وحتى على
م�ستوى ق��رار الأمم المتحدة  ،242على الرغم من وجوب عدم االعتراف به من قبل ال�شعب
الفل�سطين��ي ،فنحن نقاوم احتال ًال وا�ستيطان�� ًا لل�ضفة الغربية وتهويداً للقد�س ،ونطالب ب�إطالق
�أ�سران��ا (ويجب �أال نزيد على ذل��ك المطالبة ب�إقامة دولة فل�سطيني��ة) .وبعد تحقيق الأهداف
الآنية والممكنة التحقيق باالنتفا�ضة والمقاومة في وقت قريب� ،سيكون لكل حادث حديث.
ٌ
�أم��ا حل الق�ضي��ة الفل�سطينية ح ً
متروك للم�ستقب��ل ،ولي�س هو في كل الأحوال
أمر
ال نهائي ًا ،ف� ٌ
يقدم ح ً
ال ،فهو من يحتل فل�سطين ،ويمتلك الجيو�ش
تحت قدرتنا الآن� .أما من في قدرته �أن ّ
والأ�ساطيل والقنابل النووية ومن ي�ؤيدونه ،فال يريد ح ً
ال ولم يقل ما الحل الذي عنده .فلماذا
والمحا�صر ،والذي تحت االحتالل وتحت ال�سياط �أن يتقدم بالحل؟
الم�شرد من �أر�ضه
يتقدم
َ
ّ
علم�� ًا �أن ما من حل ،كما �أكد �سابق ًاُ ،ج ّر �إليه بع���ض الفل�سطينيين �أو (م.ت.ف) �إ ّال وت�ضمن
وجر وراءه �سل�سلة من التنازالت ،و�أو�صلنا �إلى ما و�صلنا �إليه.
تناز ًال مجاني ًا وبال جدوىّ ،
جرب.
جرب ُ
فقطع دابر هذه اللعبة اللعينة يجب �أن يكون الدر�س الذي يتعلمه من ال ُي ّ
الم َّ
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�أ .وفاء عبد الرحمن

�أوالً .تعريف الم�شروع الوطني
•ه��ل يوجد م�ش��روع وطني بعد  65عام ًا عل��ى النكبة ،ونحو ن�صف ق��رن على ت�أ�سي�س
منظمة التحرير وانطالقة الثورة الفل�سطينية؟

 �-أعتقد �أن ال م�شروع وطني -جامع مانع -لدينا في هذه المرحلة .لدينا م�شاريع مق ّزمةومتفرق��ة يتفق عليها فريق م��ن الفل�سطينيين وال ت�شكل �إجماع�� ًا كم�شروع الدولة على
حدود الرابع من حزيران (الذي تقزم هو الآخر ب�إخراج القطاع وثلث ال�ضفة ،و�إخراج
الالجئين)� ،أو م�شروع الكيان الإ�سالمي في قطاع غزة� ،أو م�شروع ال�سلطة الفل�سطينية.
كله��ا م�شاري��ع جزئية وقزم��ة ،وحتى لو تم جمعه��ا مع ًا لن ت�ش��كل �أي م�شروع وطني
يخاطب �أغلب الفل�سطينيين (ولي�س بال�ضرورة كلهم).
•ما هو تعريف الم�شروع الوطني من وجهة نظرك؟

 �-أعتقد �أن الم�شروع الوطني ،هو م�شروع يرتكز �أ�سا�س ًا على «حق تقرير الم�صير لل�شعبالفل�سطين��ي كله بغ�ض النظر ع��ن �أماكن تواجده» .وبالتالي يمك��ن �أن ن�سميه م�شروع
الإجم��اع الفل�سطيني ،يبد أ� ب�إنهاء االحتالل وحق تقرير الم�صير ،وينتهي ب�إقرار الحقوق
التاريخية المادي��ة والإن�سانية لل�شعب الفل�سطيني الذي ي�ستطيع حينها �أن يتنازل عن �أي
مطالبات م�ستقبلية لأنه حقق مطلبه بالعدالة وحق تقرير م�صيره.

الم�ش��روع الوطني ملك ل��كل الفل�سطينيين ،وال يقت�صر على �س��كان ال�ضفة والقطاع،
وجميعهم �شركاء �أ�صيلون في تحقيقه و�إدراكه.
و�أخي��راً الم�ش��روع الوطني عليه �أن يحدد �أي�ض ًا �أدوات عمل��ه ،بتوافق جبهاوي عري�ض،
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يم��زج بين الأدوات المتنوعة للن�ضال التي ه��ي �أدوات ولي�ست هدف ًا بحد ذاتها ،ويعلن
�أي�ض ًا �أي مجتمع نريد (لي�ست الدولة هدف ًا ،بل المجتمع التعددي ،الديمقراطي .. ،الخ)
•ما هو تعريف فل�سطين والفل�سطيني في �ضوء ذلك؟

 -فل�سطي��ن :ه��ي فل�سطي��ن االنتدابي��ة -الخارط��ة المعروفة من��ذ االنت��داب البريطاني،والفل�سطين��ي ،هو كل �شخ���ص مولود لأب �أو �أم فل�سطينية قبل العام ( 1948حالي ًا نحن
نتحدث عن الأحفاد) بغ�ض النظر عن الدين �أو الطائفة.
•هل نحن بحاجة �إلى م�شروع وطني جديد �أم �إعادة تعريف هذا الم�شروع؟

 -بر�أي��ي �أن �إعادة التعريف تعني م�شروع وطني جديد ،منذ العام  ،1988ونحن نتحدثع��ن الدولة كهدف ،مطلوب �أن نتحدث عن حق تقرير الم�صير بغ�ض النظر عن ال�شكل
(الدول��ة)� .إذا اختلف الهدف ،فبالطبع �ستختلف �أدواته ومحدداته ،و�أ�سئلته .الخروج
م��ن ال�صندوق يعني رفع ال�سقف والبحث في �إجابات تتج��اوز م�شروع الدولة لتتناول
البحث في «م�شروع �شعب».

ثانياً .الميثاق والأهداف الإ�ستراتيجية
•هل هناك حاجة لميثاق وطني جديد� ،أم تعديل الميثاق القائم� ،أم و�ضع د�ستور� ،أم هناك
حاج��ة لالثني��ن مع ًا� ،أم بقاء الو�ض��ع على حاله دون تغيير ،ال�سيما ف��ي �ضوء رفع مكانة
فل�سطين في الأمم المتحدة �إلى دولة ب�صفة مراقب؟

 -ان�سجام ًا مع �أفكاري ال�سابقة� ،أعتقد �أن الد�ستور لدولة غير موجودة وغير واقعية وال ممكنةالحدوث هو هروب من واقع لالن�سجام مع معطيات دولية� .إذن الخيارات المتبقية:
�أو ًال� .إم��ا الإبق��اء عل��ى الميثاق القديم كما ه��و (على الرغم من �أن متغي��رات هائلة قد
طالته) ولكن عدم فتحه ،يعني ع��دم فتح جبهات اختالف وخالفات فل�سطينية داخلية
ف��ي ظل االنق�سام الذي نعانيه ،وبذلك يبقى في وعينا �أن هناك اتفاق ًا/ميثاق ًا يجمعنا ولو
نظري�� ًا .كذلك عدم فتح الميث��اق القديم �سيوفر علينا جهد الدخول في معارك ال معنى
لها بتحري�ض �إ�سرائيلي و�أمريكي لدول العالم ال�صديقة وغير ال�صديقة.
ثاني ًا� .إما االتفاق على ميثاق جديد ،وعلى الرغم مما فيه من وجاهة لتوحيد الفل�سطينيين
(�أو على الأقل ت�صليب جبهة عري�ضة تتفق على الحد الأدنى الم�شترك بينها) ،ف�إنني �أرى
مخاطره �أكثر.
يمك��ن �أن يك��ون الخيار الأ�سلم ف��ي هذه المرحلة ه��و العودة �إل��ى (محددات�/أ�س�س
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الم�صلح��ة العليا لل�شعب الفل�سطيني) ،تمرين يجب �أن نقوم به لي�س على قاعدة الو�ضع
الحال��ي ،والمقبول والمرفو�ض دولي ًا ،بل عل��ى قاعدة م�صلحة ال�شعب الفل�سطيني وما
الذي يجمعه.
•م��ا هي العالقة بي��ن الم�شروع الوطن��ي بما يعنيه من �إع��ادة تعريف الأه��داف الوطنية
الإ�ستراتيجية ،والميثاق الجامع الذي يحدد ركائز الم�صلحة الوطنية العليا؟
•ه��ل بلورة الم�ش��روع الوطني والميث��اق ت�سبق �أم تلح��ق �إعادة بناء الم�ؤ�س�س��ة التمثيلية
الجامعة؟ �أي هل و�ضع ميثاق وطني جديد �أو معدل ي�سبق �إعادة بناء �أو تفعيل �أو �إ�صالح
منظمة التحرير؟

 -بل��ورة الم�شروع الوطني ت�سبق بل��ورة الم�ؤ�س�سة التي �ستحمله ،بمعن��ى �أننا حين نتفقعل��ى الم�ش��روع ،يجب �أن نفكر ب�إبداعي��ة ما �شكل الم�ؤ�س�سة الجامع��ة التي يجب �أن
تتبن��اه كي ي�صبح واقع ًا ولي���س العك�س� .ستبقى منظمة التحرير ه��ي الم�ؤ�س�سة ،ولكن
التغيي��ر على �شكلها ووظيفتها ينبع من االتفاق عل��ى �شكل و�أدوات الم�شروع الوطني
المطل��وب منها حمايته ،والت�أكد من تحقيقه �أهدافه .وان�سجام ًا مع ما طرحت �سابقاً،
ي�صب��ح المطلوب داخل هذه الم�ؤ�س�س��ة (الجبهة) �أن ت�ؤ�س�س قواعد عمل ،ولي�س ميثاق ًا
بالمعنى المتعارف عليه.
•م��ن يقوم به��ذه المهمة ،وكيف ،في ح��ال كانت الحاج��ة لبلورة الم�ش��روع الوطني
والميث��اق قبل بن��اء الم�ؤ�س�سة التمثيلية (مث� ً
لا هيئة ت�أ�سي�سية �أق��رب للمجل�س الد�ستوري
الت�أ�سي�س��ي في بع���ض الدول� ،إطار حواري بي��ن القوى ال�سيا�سي��ة ومنظمات المجتمع
المدنية وم�ستقلين وخبراء وقانونيين)...؟ وما هي متطلبات و�شروط �أي تعديل الحق؟

 �-إطار حواري بين القوى ،والم�ؤ�س�سات والخبراء والن�شطاء (وهو عبارة عن �أطر حواريةمت�شابه��ة القوام في كل �أماك��ن تواجد ال�شعب الفل�سطيني -للت�أك��د من تمثيل �أو�سع ما
يمك��ن م��ن ال�شعب الفل�سطيني الم�شت��ت) .تجتمع هذه الأطر في اط��ار تمثيلي �أ�صغر
يناق���ش مخرجات كل مك��ون جغرافي ،وي�ضع المالمح الأ�سا�سي��ة للم�شروع الوطني،
وم��ن ثم يتم فتح النقا�ش الأو�سع �شعبي ًا في كل �أماك��ن تواجد الفل�سطينيين للو�صول �إلى
�صيغ��ة نهائية تحظ��ى بتوافق �أغلبية ال�شع��ب الفل�سطيني (عملية طويل��ة و�صعبة ولكنها
ت�ستحق الجهد �إن كنا نبحث عن حلول �إ�ستراتيجية ولي�ست �آنية).
•م��ا هو اله��دف الإ�ستراتيجي الوطني الجام��ع (المركزي) للم�ش��روع الوطني :تحرير
فل�سطين و�إقامة الدولة الديمقراطية على �أنقا�ض �إ�سرائيل والم�شروع ال�صهيوني ،بحيث
يعي�ش فيها العرب واليهود المقيمون حالي ًا كمواطنين مت�ساوين دون االعتراف بحقوق
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قومي��ة لليه��ود في فل�سطي��ن� ،أم �إقامة دول��ة �إ�سالمي��ة� ،أم دولة لكل مواطنيه��ا� ،أم دولة
واحدة لقوميتين� ،أم دولة ثنائية القومية يتم االعتراف فيها باليهود �أينما كانوا� ،أو اليهود
الإ�سرائيليين فقط ،ك�شعب له حق تقرير الم�صير؟

 -بر�أي��ي الهدف :الحرية من االحت�لال الإ�سرائيلي ،وحق ال�شع��ب الفل�سطيني في تقريرم�صيره .ال�شكل ي�أتي الحق ًا ،يعني �أن دولة �أو دولتين هو �س�ؤال الحق يقرره ال�شعب.
•كيف يمكن الربط بين الهدف الإ�ستراتيجي الوطني والأهداف الخا�صة ب�أولويات الكفاح
الناجم��ة ع��ن خ�صائ�ص وظروف كل م��ن التجمع��ات الفل�سطينية في الوط��ن وال�شتات
(الن�ض��ال �ضد االحت�لال واال�ستيطان في ال�ضفة ،ومن �أجل رف��ع الح�صار عن قطاع غزة
والت�صدي لالعتداءات الإ�سرائيلية؛ الن�ضال �ضد �سيا�سات التمييز ومن �أجل حقوق الأقلية
الفل�سطيني��ة والم�ساواة في �أرا�ضي 48؛ الن�ضال من �أج��ل الحقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية في عدد من التجمعات كالأردن ،ولبنان ،و�سوريا ،وغير ذلك).
•المقاوم��ة الم�شروع��ة بحاجة لإع��ادة تعريف ،فالمفاو�ض��ات �إن �أح�سن��ا �إدارتها هي
مقاوم��ة ،والمقاطعة مقاومة ،وتثبيت الفل�سطيني عل��ى �أر�ضه مقاومة ،وتح�سين و�ضع
الالجئين في �أماكن تواجدهم مقاومة ،و�أعتقد �أن ال خالف في �أن التجمعات الفل�سطينية
تختلف في خياراتها النتقاء �أدواتها التي يجب �أن تحقق الهدف الإ�ستراتيجي وهو حق
تقري��ر الم�صير .وهذا ما يمك��ن �أن تعمل عليه الأطر الحواري��ة التي تحدثت عنها في
ال�س�ؤال ال�سابق.

ثالثاً .الم�شروع الوطني في ظل �سيناريوهات مختلفة
كي��ف يمكن تحقيق الم�شروع الوطني الذي تراه منا�سبا في ظل �سيناريوهات مختلفة لتطور
ال�صراع ،ومنها:
•ه��ل يمك��ن �إقامة دول��ة فل�سطيني��ة م�ستقلة على ح��دود العام � ،1967أم ه��ل بات هذا
ال�سيناريو وهم ًا ال بد من التخل�ص منه؟

- -بر�أيي هو وهم وغير قابل للتحقق.

•ه��ل من الممك��ن �إقامة دويلة على ج��زء من ال�ضف��ة الغربية (مع �أو ب��دون قطاع غزة)
�ضم��ن ح��دود م�ؤقتة ،ف��ي �سياق ت�سوي��ة انتقالية يراد له��ا �أن ت�صبح نهائي��ة ،مع ت�صفية
ق�ضي��ة الالجئين ،وربما االعت��راف ب�إ�سرائيل كدولة يهودية؟ وفي حال التمكن في �إطار
المفاو�ض��ات الثنائية من فر�ض مثل هذا الحل االنتقالي ،ما هو م�صير الم�شروع الوطني
والحقوق التاريخية لل�شعب الفل�سطيني؟
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 -ه��ذا �سيناريو يعني الق�ضاء على �أي �أمل ل�شعب فل�سطيني يحقق تقرير م�صيره ،بل يق�ضيعلى الحقوق التاريخية والجغرافية والإن�سانية لهذا ال�شعب.
•ف��ي ح��ال و�ص��ول المفاو�ضات النهائي��ة �إلى طري��ق م�س��دود يف�ضي �إل��ى انهيارها،
كي��ف �ست�ؤثر الخي��ارات ال�سيا�سية الفل�سطيني��ة البديلة ،مثل االن�ضم��ام �إلى االتفاقات
وال��وكاالت الدولي��ة على م�ستقب��ل الم�شروع الوطن��ي؟ وفي المقاب��ل ،كيف �سي�ؤثر
أرا�ض ،ان�سحابات جزئية )...
�سيناري��و الخطوات الإ�سرائيلية �أحادية الجانب (�ض��م � ٍ
على م�ستقبل الم�شروع الوطني؟

 �-أو ًال ،ال �أرى �أن القي��ادة لديه��ا خيارات بديلة في حال انهي��ار المفاو�ضات (االن�ضماملالتفاقات والم�ؤ�س�سات الدولية لي�س خياراً بدي ً
ال بل كان عليه �أن ي�ستمر في ظل ا�ستمرار
المفاو�ضات ،وال يتم التعامل معه كبديل  -وهذه الأزمة الأولى في طريقة تعاطي القيادة
مع �أوراق كانت �ستقوي موقفه ف��ي التفاو�ض) .الخطوات الإ�سرائيلية �أحادية الجانب
ه��ي خيار مط��روح وبقوة ،ولكنه يعني كانتونات �شبيهة بقط��اع غزة متناثرة في ال�ضفة
الغربية دون �سلطة مركزية� ،إذن نتحول لواقع بلديات تدير تجمعات �صغيرة ،وهذا يعني
عودة الفل�سطينيين للمربع الأول وهو المواجهة المك�شوفة مع االحتالل.
•كيف �سي�ؤث��ر �سيناريو بقاء الو�ضع القائم على حاله ،ال�سيم��ا من حيث ا�ستمرار ال�سلطة
بذات ال�شكل والدور والوظائف ،مع تح�سين �شروط الحياة تحت االحتالل ،من حيث
الظروف االقت�صادية وحركة تنقل الأفراد والب�ضائع ،على هذا الم�شروع؟

 -بقاء الو�ضع الراهن هو من �أخطر ال�سيناريوهات على الإطالق ،فالنا�س تتعاي�ش معه ببطءوبالن�سبة لها �أف�ضل من الفو�ضى �أو من ا�ستيالء «حما�س» (باالنتخاب �أو االنقالب) على
مقاليد ال�سلطة -المنقو�صة ب�أي حال� .أما الطبقة الم�ستفيدة التي ات�سعت عبر ال�سنوات،
فه��ي �أي�ض ًا تتعاي�ش وتطور �أدواتها لال�ستفادة �أكثر من الو�ضع القائم .تعاي�ش النا�س على
الرغ��م من عدم الر�ضى الذي لم ي�صل لمرحلة الغ�ض��ب قد ي�ستمر لع�شر �أو ع�شرين �سنة
�أخرى ،وهذا خطير.
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�أ .يحيى مو�سى العباد�سة

�أوالً .تعريف الم�شروع الوطني
•ه��ل يوجد م�ش��روع وطني بعد  65عام ًا عل��ى النكبة ،ونحو ن�صف ق��رن على ت�أ�سي�س
منظمة التحرير وانطالقة الثورة الفل�سطينية؟

 �-إذا كنت تق�صد من ال�س�ؤال ما �آلت �إليه الأمور بفعل ال�سيا�سات الوطنية والإقليمية العربية،فنقول �إنه ال يوجد م�شروع وطني بالمفهوم المتفق عليه ،والمجمع عليه من ال�شعب ،و�إنما
هناك لكل ف�صيل ت�صوره الخا�ص عن ماهية الم�شروع الوطني ،فـ«فتح» لها م�شروع حل
الدولتين ،و«حما�س» لها م�شروع تحرير فل�سطين ،وباقي الف�صائل لها ر�ؤيتها لهذا الأمر،
�أي ال يوج��د م�شروع وطن��ي جامع بالمعنى ال�سيا�سي ،ولكن ال ي��زال وجدان الجماهير
ي�ؤم��ن ب�أن فل�سطين هي �أر�ض ال�شعب الفل�سطيني ،وهي م�ستقبل ال�شعب الفل�سطيني ،ف�إن
كان ال�شع��ب ال يملك الحا�ضر ،ف�إنه ي�ؤمن �أنه يمتل��ك الما�ضي ويمتلك الم�ستقبل ،بينما
ال�صهاين��ة ال يملكون الما�ضي وال الم�ستقبل ،و�إنما يملكون الحا�ضر فقط ،والحا�ضر في
�صيرورة م�ستمرة ،وبخا�صة �إن لم يرتكز �إلى حقائق التاريخ والجغرافيا.
•ما هو تعريف الم�شروع الوطني من وجهة نظرك؟

 -الم�شروع الوطني من وجهة نظري يتلخ�ص في« :التحرير ،والعودة ،وتقرير الم�صير»:» »التحرير :لفل�سطين وتفكيك وزوال الكيانية ال�صهيونية.

» »العودة :عودة ال�شعب الفل�سطيني الذي هجر لأي �سبب كان �إلى بيوته وقراه ومدنه.
» »تقري��ر الم�صير :من حق ال�شع��ب الفل�سطيني �أن يقرر م�صيره ،وب�شكل حر ويختار
الطريق التي يعي�ش بها داخل وطنه ،و�أن يختار نظامه ال�سيا�سي الخا�ص به.
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•ما هو تعريف فل�سطين والفل�سطيني في �ضوء ذلك؟

 -فل�سطي��ن ،هي الأر�ض التي هي جن��وب �سوريا وهي جزء من ب�لاد ال�شام ،وهي الجزءال��ذي تم احتالله من قبل بريطانيا العظمى� ،أي بالح��دود االنتدابية .والفل�سطيني :هو
كل �شخ�ص ولد لأب فل�سطيني� ،سواء داخل فل�سطين �أو خارجها.
•هل نحن في حاجة �إلى م�شروع وطني جديد �أم �إعادة تعريف هذا الم�شروع؟

 -نحن في حاجة لإعادة تحدي��د �أهداف الم�شروع الوطني ،وذلك بالعودة �إلى البداياتالأولى التي تم تحديدها بدقة وو�ضوح في الميثاق الوطني الذي تم �إلغا�ؤه.

ثانياً .الميثاق :والأهداف الإ�ستراتيجية
•هل هناك حاجة لميثاق وطني جديد� ،أم تعديل الميثاق القائم� ،أم و�ضع د�ستور� ،أم هناك
حاج��ة لالثني��ن مع ًا� ،أم بقاء الو�ض��ع على حاله دون تغيير ،ال�سيما ف��ي �ضوء رفع مكانة
فل�سطين في الأمم المتحدة �إلى دولة ب�صفة مراقب؟

 -نح��ن في حاجة لتطوير الميثاق ولي�س تغيي��ره؛ �أي تعديله بما يطوره وال يعتدي علىجمل��ة الحقوق المتعلق��ة بالوطن ،و�إنم��ا يتم تعدي��ل اللغة بما يعط��ي هوام�ش �أكبر
لالنفتاح ومراع��اة التطور الإن�ساني والح�ضاري العام ،وي�ضيف ما يمكن �أن يفيد في
�ش��رح المظلومية الفل�سطينية ،وبم��ا ي�سهل الأهداف الوطنية ويخ��دم �إ�ستراتيجيات
التحرير.

•م��ا هي العالقة بي��ن الم�شروع الوطن��ي بما يعنيه من �إع��ادة تعريف الأه��داف الوطنية
الإ�ستراتيجية ،والميثاق الجامع الذي يحدد ركائز الم�صلحة الوطنية العليا؟

 �-إن كن��ا نتحدث عن م�صالح وطني��ة عليا ،حقيقية فهي ال تتعار�ض م��ع الحقوق الثابتة،وال تتعار���ض مع الميث��اق ،وال مع الأهداف الوطني��ة الإ�ستراتيجي��ة ،لأن ال�سيا�سة هي
الت��ي تتغير ،بينما الحقوق والمبادئ والقيم العامة ثابتة ال تقبل التبدل اللعب فيها تحت
�ضغوطات الواقع.
•ه��ل بلورة الم�ش��روع الوطني والميث��اق ت�سبق �أم تلح��ق �إعادة بناء الم�ؤ�س�س��ة التمثيلية
الجامعة؟ �أي هل و�ضع ميثاق وطني جديد �أو معدل ي�سبق �إعادة بناء �أو تفعيل �أو �إ�صالح
منظمة التحرير؟

 �-أرى �أن يت��م بن��اء الم�ؤ�س�س��ة التمثيلية الجامع��ة �أوالً ،وهي بدورها تق��دم م�شاريعالتطوير للميثاق.
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•م��ن يقوم به��ذه المهمة ،وكيف ،في ح��ال كانت الحاج��ة لبلورة الم�ش��روع الوطني
والميث��اق قبل بن��اء الم�ؤ�س�سة التمثيلية (مث� ً
لا هيئة ت�أ�سي�سية �أق��رب للمجل�س الد�ستوري
الت�أ�سي�س��ي في بع�ض الدول� ،إطار ح��واري بين القوى ال�سيا�سية ومنظمات المجتمع
المدني��ة وم�ستقلين وخب��راء وقانونيين)...؟ وم��ا هي متطلبات و�ش��روط �أي تعديل
الحق؟

 -الم�ؤ�س�سة التمثيلية هي التي تقدم ت�صوراً متكام ًال لهذا الم�شروع الوطني والميثاق.

•م��ا هو اله��دف الإ�ستراتيجي الوطني الجام��ع (المركزي) للم�ش��روع الوطني :تحرير
فل�سطين و�إقامة الدولة الديمقراطية على �أنقا�ض �إ�سرائيل والم�شروع ال�صهيوني ،بحيث
يعي�ش فيها العرب واليهود المقيمون حالي ًا كمواطنين مت�ساوين دون االعتراف بحقوق
قومي��ة لليه��ود في فل�سطي��ن� ،أم �إقامة دول��ة �إ�سالمي��ة� ،أم دولة لكل مواطنيه��ا� ،أم دولة
واحدة لقوميتين� ،أم دولة ثنائية القومية يتم االعتراف فيها باليهود �أينما كانوا� ،أو اليهود
الإ�سرائيليين فقط ،ك�شعب له حق تقرير الم�صير؟

 -اله��دف الإ�ستراتيج��ي الجامع ه��و :تحرير فل�سطي��ن و�ضمان ع��ودة الالجئين �إلىبيوته��م التي هج��روا منها ،وتقرير الم�صي��ر .وال مانع من الن�ص عل��ى �إقامة الدولة
الديمقراطية ،دون الحاجة في هذه المرحلة للحديث في تفا�صيل الم�ستقبل� .إذا تم
التحري��ر ،ت�صبح العودة ناجزة وي�صبح تقري��ر الم�صير ممكناً ،وهذا ال يت�سق مع بقاء
دولة (�إ�سرائيل) قائمة.
•كي��ف يمكن الربط بين الهدف الإ�ستراتيجي الوطن��ي والأهداف الخا�صة ب�أولويات
الكف��اح الناجمة عن خ�صائ���ص وظروف كل من التجمع��ات الفل�سطينية في الوطن
وال�شت��ات (الن�ضال �ضد االحت�لال واال�ستيطان في ال�ضفة ،وم��ن �أجل رفع الح�صار
ع��ن قطاع غزة والت�صدي لالعتداءات الإ�سرائيلية؛ الن�ضال �ضد �سيا�سات التمييز ومن
�أج��ل حقوق الأقلية الفل�سطينية والم�ساواة في �أرا�ضي 48؛ الن�ضال من �أجل الحقوق
ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة ف��ي عدد م��ن التجمع��ات كالأردن ،ولبنان،
و�سوريا ،وغير ذلك).

 �-أرى �أن تك��ون الأه��داف الإ�ستراتيجي��ة وا�ضحة ،ولك��ن �إ�ستراتيجي��ات الكفاح علىالأر�ض تتن��وع ح�سب ظروف كل تجمع ،فما يطيقه القطاع يختلف عما تطيقه ال�ضفة
والقد���س ،وق��د يختلف عما يطيقه مناط��ق الـ� 48أو ال�شتات ،وكل م��كان في ال�شتات
ينا�ضل ح�سب ظروفه المو�ضوعية ،وقدراته و�إمكانياته.
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ثالثاً .الم�شروع الوطني في ظل �سيناريوهات مختلفة
•ه��ل يمك��ن �إقامة دول��ة فل�سطيني��ة م�ستقلة على ح��دود العام � ،1967أم ه��ل بات هذا
ال�سيناريو وهم ًا ال بد من التخل�ص منه؟

 �-سيناري��و �إقامة فل�سطين م�ستقلة على ح��دود  ،1967لم يعد واقعي ًا وال عملي ًا بالنظر �إلىالوقائع االحتاللية على الأر�ض ،وبالنظر �إلى اختالف موازين القوى في الزمن المنظور،
فالأمور ت�سير من �سيئ �إلى �أ�سو�أ.
•ه��ل من الممك��ن �إقامة دويلة على ج��زء من ال�ضف��ة الغربية (مع �أو ب��دون قطاع غزة)
�ضم��ن ح��دود م�ؤقتة ،ف��ي �سياق ت�سوي��ة انتقالية يراد له��ا �أن ت�صبح نهائي��ة ،مع ت�صفية
ق�ضي��ة الالجئين ،وربما االعت��راف ب�إ�سرائيل كدولة يهودية؟ وفي حال التمكن في �إطار
المفاو�ض��ات الثنائية من فر�ض مثل هذا الحل االنتقالي ،ما هو م�صير الم�شروع الوطني
والحقوق التاريخية لل�شعب الفل�سطيني؟

أحد ،كان من كان� ،إقامة كيانية في ال�ضفة على جزء
 �-أعتق��د �أن من ال�صعب جداً �أن يقبل � ٌمنها ،لأن من �ش�أن ذلك �أن تكون مجرد هدنة م�ؤقتة ،ت�ؤ�س�س لعنف �أكبر بعد فترة.

•ف��ي حال و�ص��ول المفاو�ض��ات النهائية �إل��ى طريق م�س��دودة تف�ضي �إل��ى انهيارها،
كي��ف �ست�ؤثر الخي��ارات ال�سيا�سية الفل�سطيني��ة البديلة ،مثل االن�ضم��ام �إلى االتفاقات
وال��وكاالت الدولي��ة على م�ستقب��ل الم�شروع الوطن��ي؟ وفي المقاب��ل ،كيف �سي�ؤثر
أرا�ض ،ان�سحابات جزئية )...
�سيناري��و الخطوات الإ�سرائيلية �أحادية الجانب (�ض��م � ٍ
على م�ستقبل الم�شروع الوطني؟

 -ال �أعتق��د �أن الأطراف يمك��ن �أن تترك ال�ساحة في حالة ف��راغ ،و�إنما �ستمدد التفاو�ضبحيث تعم��ل المفاو�ضات على تبريد ال�ساحة با�ستمرار وعدم اندالع انتفا�ضة جديدة،
وه��ي عمليات ت�سكين لل�صراع ،تخ��دم بناء الوقائع االحتاللية عل��ى الأر�ض ،والقيادة
الفل�سطيني��ة الحالي��ة غير م�ؤهلة للذه��اب �إلى ع�ضوية الم�ؤ�س�س��ات الدولية ،و�إن فعلت
ذل��ك ،فلن تذهب للجنائية الدولية على وجه الخ�صو���ص ،لأن القيادة تعلم �أن �إ�سرائيل
قادرة على عقابها بالمال وبالحرمان من االمتيازات.
•كيف �سي�ؤث��ر �سيناريو بقاء الو�ضع القائم على حاله ،ال�سيم��ا من حيث ا�ستمرار ال�سلطة
بذات ال�شكل والدور والوظائف ،مع تح�سين �شروط الحياة تحت االحتالل ،من حيث
الظروف االقت�صادية وحركة تنقل الأفراد والب�ضائع ،على هذا الم�شروع؟

 �-ستبق��ى الم�شكل��ة في االحتالل ،وبقاء الو�ضع على حال��ه �سيزيد من االحتقان وتتعقد- 418 -

الأزم��ة ،لأن �أي حلول اقت�صادي��ة ،لن تعالج �أ�صل الم�شكل��ة ،لأن �أ�صل الم�شكلة في
�سرق��ة الوطن من قبل غرباء ،ال حق لهم فيه ،وحرم��ان ال�شعب الفل�سطيني من وطنه،
وال�شع��ب الفل�سطيني ال يمك��ن �أن تحل م�شاكله دون تقرير م�صي��ره على �أر�ض وطنه
الطبيعي.

رابعاً .البرنامج الوطني (�إ�ستراتيجية التحرير) والبرنامج ال�سيا�سي
•م��ا هي العالقة بي��ن الم�شروع الوطن��ي بما يعنيه من �إع��ادة تعريف الأه��داف الوطنية
الإ�ستراتيجي��ة ،والميثاق الجامع الذي يحدد ركائ��ز الم�صلحة الوطنية العليا ،والبرنامج
الوطن��ي الذي يمثل �إ�ستراتيجية التحرر الأكثر فعالية لتحقيق �أهداف الم�شروع الوطني،
والبرنامج ال�سيا�سي الذي يمثل خطة العمل ال�سيا�سي اليومي و�أ�شكال المقاومة الأجدى
والعالق��ات مع المحيط الخارجي والتحرك الدولي من �أج��ل ال ّت�أثير الفاعل في الو�ضع
ال�سيا�س��ي القائ��م وخلق الوقائ��ع وفق �أف�ض��ل �أداء ممكن ح�سب المعطي��ات والعوامل
وموازين القوى القائمة؟

 �-أرى م��ن ال�صعب الحديث عن �إ�ستراتيجية ت�أخذ بعين االعتبار ما ذكرت ،ولكن ب�شكلعام �أرى �أن تكون جميع الخيارات الن�ضالية مفتوحة ،بحيث تعمل جنب ًا �إلى جنب دون
ا�ستبع��اد ل ٍّأي منه��ا ،ومن ذلك جميع �أ�ش��كال المقاومة� ،إ�ضافة �إل��ى الو�سائل ال�سيا�سية
والدبلوما�سي��ة والمجتمعي��ة وال�شعبية والثقافية واالقت�صادي��ة � ...إلخ ،والقيادة هي التي
تجيب عن �س�ؤال كيف؟ ومتى؟ و�أين؟
•هل بلورة البرنامج الوطني ت�سبق �أم تلحق �إعادة بناء الم�ؤ�س�سة التمثيلية الجامعة؟

 -بن��اء الم�ؤ�س�س��ة �أو ًال ،وتعيي��ن القي��ادة الواح��دة الجامع��ة ،والقي��ادة ه��ي الت��ي ت�ضعالإ�ستراتيجيات والخطط والبرامج والإجراءات.
•من يقوم بهذه المهمة ،وكيف ،في حال كانت الحاجة ل�صياغة البرنامج الوطني قبل بناء
الم�ؤ�س�سة التمثيلية (مث ً
ال كنتيجة لحوار بين القوى ال�سيا�سية ومنظمات المجتمع المدنية
وم�ستقلين وخبراء وقانونيين )...؟ وما هي متطلبات و�شروط �أي تعديل الحق؟

 -الوفاق الوطني هو الأ�سا�س في �إدارة ال�ش�أن الوطني ،ما دمنا في مرحلة التحرير الوطني،�أم��ا االنتخاب فيمك��ن �أن يتم في ال�ش���أن المجتمعي وفي القطاع��ات ال�شعبية والثقافية
والنقابي��ة وفي البلديات ،وم��ا دون الإدارة العامة لل�سلطة ،فيمك��ن �أن يتم باالنتخاب،
مع التوافق على مجموعة من القواعد فوق الد�ستورية التي تحكم جميع �ش�ؤوننا العامة،
بحيث يتم �أخذ العبرة من تجربة االنق�سام في النظام ال�سيا�سي لل�سلطة.
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•ف��ي حال كانت بلورة كل ذلك من مهمات الم�ؤ�س�سة التمثيلية بعد �إعادة بنائها ،فكيف
�سيتم ذلك؟ وهل ينبغي �أن يخ�ضع البرنامج الوطني للمتغيرات في موازين القوى الناجمة
عن �أحجام تمثيل مختلف القوى في المجل�س الوطني وباقي م�ؤ�س�سات المنظمة؟

 -ه��ذه مهمة الإطار القيادي الموحد والحاكم ،وه��و الناظم لتحديد حجم التمثيل لكلق��وة ،وبال�ضرورة ال بد من مراعاة تطور �أوزان القوى ،ويمكن اعتماد معيار متفق عليه
لتحديد ذلك بحيث نحقق العدالة و�ضمان تمثيل الجميع �أي�ض ًا.
•ه��ل هناك حاجة لإقرار برنامج العمل ال�سيا�سي ال��ذي يهدف لتحقيق �أهداف البرنامج
الوطن��ي (�إ�ستراتيجية التح��رر الوطني) من قبل المجل�س الوطن��ي� ،أم من قبل المجل�س
المرك��زي� ،أم تت��رك ه��ذه المهمة للهيئ��ة القيادية الأول��ى (اللجنة التنفيذي��ة) في �ضوء
المتغيرات التي يمكن �أن تطر�أ على بيئة ال�صراع المحلية والإقليمية والدولية؟

 -البرنامج ال�سيا�سي وبالنظر �إلى �أنه جوهر التحرك القيادي ،ال بد من �إقراره من الم�ؤ�س�سةالمرجعية وهي المجل�س الوطني ،بعد �إعادة بناء الم�ؤ�س�سة التمثيلية.

خام�ساً .الحامل الوطني (المنظمة ،ال�سلطة ،مكونات الحركة الوطنية)
•ه��ل هناك حاجة �إلى كيان وطني تمثيلي موحد وجامع ،وما هو البديل للكيان الموحد
والقي��ادة الواح��دة والم�ش��روع الجامع في حالة ع��دم الحاجة لهذا الكي��ان؟ وما هي
الم�سوغات التي تدعم مثل هذا الر�أي؟

 -نع��م ،نح��ن بحاجة لكيان وطني تمثيل��ي موحد وجامع ،وال بديل ع��ن ذلك ،لأننا فيمرحل��ة تحرر وطن��ي ،وال�سلطة ال ت�صل��ح �أن تكون بدي ً
ال عن ذل��ك ،لوجود �شعبنا في
ال�شتات وفي الثمانية والأربعين ،ولي�س فقط في ال�ضفة والقطاع والقد�س.

•في حالة الحاجة لكيان تمثيلي جامع ،هل يتطلب ذلك االكتفاء ب�إ�صالح منظمة التحرير
وتفعيلها� ،أم �إعادة بناء م�ؤ�س�ساتها� ،أم ت�شكيل كيان جديد؟

 -المطلوب �إعادة بناء (م.ت.ف) ،وهذا هو الخيار الأول ،ولكن �إن تعذر ذلك وا�ستحالبفع��ل احتكار فريق �أو�سلو لتمثيل المنظمة ،وا�ستع�صى ذلك؛ فيمكن اللجوء �إلى انتزاع
المنظمة منهم بالقوة ال�شعبية ال�سلمية ،على طريقة الربيع العربي ،و�إن تعذر الو�صول �إلى
ذلك بكل ال�سبل ،تكون الجماعة الوطنية معذورة في �أن توجد البديل.

•ما هي الأ�ساليب المثلى ل�ضمان ال�صفة التمثيلية للكيان الموحد في ظل خ�صائ�ص وظروف
مختل��ف التجمعات الفل�سطينية؟ وه��ل تُعتبر االنتخابات -حيث �أمك��ن ذلك -الو�سيلة
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لتحقي��ق ذلك� ،أم �أن اخت��زال الديمقراطية باالنتخابات ،في ظ��ل مرحلة التحرر الوطني
وظروف الواقع الفل�سطيني ،لي�ست الو�سيلة المثلى لإعادة بناء التمثيل الوطني؟

 -االنتخاب��ات غير ممكن��ة ومتع�سرة ،وقد ال تكون الو�سيلة الأف�ض��ل في مراحل التحريرالوطن��ي ،قد تكون و�صفة للمغالبة واالنق�سام ،و�إنن��ي �أف�ضل الحوار الوطني والو�صول
�إلى توافق ،و�أن تقاد ال�ساحة الوطنية بالتوافق والترا�ضي بين جميع القوى والف�صائل.

•م��ا هي �أ�شكال العالقة المثلى بي��ن الكيان التمثيلي والتجمع��ات الفل�سطينية في الوطن
وال�شتات ،بما في ذلك فل�سطينيو �أرا�ضي  ،48من حيث �شكل التمثيل عبر االنتخابات
�أو بدونها ،والم�ؤ�س�سات المعني��ة بمتابعة �ش�ؤون التجمعات (مث ً
ال ا�ستبدال �صيغة دوائر
المنظم��ة القائمة عل��ى القطاع ب�أخرى على �أ�سا�س جغراف��ي� ،أو الدمج بين ال�صيغتين)،
وكذلك عالقة برامج و�أولويات الكفاح التي تعك�س الأهداف والم�صالح الخا�صة بكل
تجمع بالن�ضال الجماعي لتحقيق �أهداف الم�شروع الوطني؟

 �-أرى �أن تحقيق العدالة في التمثيل هو الهدف ،و�أن و�سائل الو�صول �إلى ذلك تبقى محلاجتهاد الإطار القيادي ،و�أن يقر المجل�س الوطني القادم ذلك ،و�أي �شكل يبقى خا�ضع ًا
للمراجعة الم�ستمرة لتح�سينه وتطويره.
•م��ا هو موق��ع وم�ستقبل ال�سلطة الفل�سطيني��ة في �ضوء عملية �إع��ادة تعريف الم�شروع
الوطن��ي؟ هل هناك حاجة لبقائها كم��ا هي� ،أم حلها نهائياً� ،أم هن��اك �ضرورة لإعادة
النظ��ر في �شكلها ودورها ووظائفه��ا ،في �ضوء الواقع القائ��م حالي ًا من حيث وجود
المنظم��ة و«الدول��ة المراقب��ة» وال�سلطة؟ وكيف يمك��ن تعزيز دور منظم��ة التحرير
لال�ضطالع بم�س�ؤولياته��ا الوطنية كونها �صاحبة الوالية في �صياغة ومتابعة الم�شروع
الوطني الفل�سطيني؟

 -المطلوب �إعادة تعريف ال�سلطة ووظائفها و�أدوارها مع الحفاظ عليها وتحويلها �إلىحا�ضن��ة للكفاح الوطني وتخلي�صها من كل م��ا ي�ضر بال�صالح الوطني العام مثل التعاون
الأمني� ،أو المالحقة الأمنية� ،أو الت�ضخم في الجهاز الإداري والبيروقراطي �أو غير ذلك
من �أوجه الف�ساد الأخرى.
•هل يمكن للبنى التنظيمية والبرنامجية الحزبية/الف�صائلية القائمة �أن تقوم بمهمة الحامل
الوطني لعملية �إعادة تعريف الم�شروع الوطني و�إعادة بناء الكيان التمثيلي ،دون تجديد
ف��ي بنيتها؟ ما ه��ي متطلبات تجدي��د مكونات الحرك��ة الوطنية ،والأ�س���س المطلوبة
لل�شراكة ال�سيا�سي��ة بين التيارات الوطنية والديمقراطي��ة والعلمانية والإ�سالمية في �ضوء
تجربة االنق�سام الداخلي؟
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 -الأ�ص��ل �أن تط��ور التنظيم��ات ثقافتها الحزبي��ة ،و�أن تو�ضع منظومة م��ن القيم الوطنيةالجامع��ة التي تتم �صياغتها بدقة وب�أمانة ومو�ضوعية ،بحيث تتربى عليها جميع الأجيال
القادمة ،وت���ؤدي �إلى تغليب الوطني العام على الحزبي الخا�ص .و�أعتقد �أنه لي�س هناك
م�شكل��ة حقيقية في التوفيق بين العلماني والإ�سالمي فال�صراع الأيديولوجي في ال�ساحة
الفل�سطينية يمكن تنظيمه و�إعادة توجيهه ل�صالح التناق�ض مع االحتالل.

�ساد�ساً� .أ�شكال الن�ضال و�أ�ساليبه
•ما هي �أ�شكال الن�ضال الأكثر جدوى لتحقيق �أهداف الم�شروع الوطني وفق التعريف
ال��ذي تتبناه :الكف��اح الم�سلح ،المقاومة ال�شعبي��ة ،المقاومة ال�سلمي��ة (الالعنفية)،
المقاطع��ة ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة والأكاديمي��ة والثقافية لدولة االحت�لال ،مقاومة
التطبي��ع ،الم��زج بين المقاومة الم�سلح��ة وال�شعبية وفق ظ��روف ٍّ
كل من التجمعات
الفل�سطينية؟

 -المزج بين جميع �أ�شكال الن�ضال وا�ستخدامها ح�سب ما تقرره قيادة موحدة ،تراعي فيذلك قدرات وطاقة كل تجمع فل�سطيني وت�ستجيب لحاجاته وتراعي م�شكالته.
•كي��ف يمكن الرب��ط بين �أ�شكال و�أ�سالي��ب الكفاح لتحقيق �أه��داف و�أولويات كل من
التجمع��ات الفل�سطيني��ة (ال�ضف��ة ،قطاع غ��زة� ،أرا�ض��ي  ،48الأردن ،لبن��ان� ،سوريا،
�أوروب��ا ،)...والن�ض��ال الجماعي لتحقيق �أه��داف الم�شروع الوطن��ي؟ وكيف يمكن
للكي��ان التمثيل��ي الموح��د �أن يدعم في المقاب��ل �أ�شكال الن�ضال ف��ي كل تجمع �ضمن
�إ�ستراتيجية تحرر وطني واحدة؟

 -من خالل و�ضع �إ�ستراتيجية تحررية ،مرنة ،وباعتماد �أنماط الإدارة المحلية الذاتية لكلتجم��ع ،و�أن يكون الإط��ار القيادي الجامع هو الناظم الع��ام والمن�سق العام ،لكل هذه
الجهود بحيث تخدم في النهاية هدف التحرير و�إ�ستراتيجيته.

�سابعاً .المتغيرات العربية والإقليمية والدولية
•كيف يمكن �إعادة النظر في العالقات الفل�سطينية مع المحيط العربي والإقليمي والدولي
ف��ي �ض��وء المتغيرات الجاري��ة وتداعياتها عل��ى الق�ضي��ة الفل�سطينية� ،س��واء من حيث
التطورات العا�صفة في عدد من البلدان العربية� ،أو ا�صطفافات المحاور على الم�ستوى
الإقليم��ي� ،أو تداعي��ات التوج��ه الدول��ي الأميركي الرو�س��ي الأوروب��ي للتوافق على
ت�سويات لبع�ض الملف��ات الإقليمية ،مثل �سوريا و�إيران ،ومدى �إمكانية �أن تمتد لت�شمل
ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي؟ وكيف يمكن تفعيل البعد ال�شعبي وغير الر�سمي ،عربي ًا
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وعالمي ًا ،في الت�ضامن مع ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني ،و�إعادة بناء العالقات مع الأحزاب
والمنظمات والم�ؤ�س�سات الداعمة للق�ضية الفل�سطينية والمناه�ضة لالحتالل والعن�صرية
على الم�ستوى العالمي؟

 -نح��ن نعي�ش حالة من ال�سيولة ف��ي المنطقة العربية ،وهذا يفر���ض علينا درجة عالية منالح��ذر ،لال�ستجابة لمح��اوالت ت�صفية الق�ضي��ة الفل�سطينية ،و�أن نك��ون على يقين �أن
الزم��ن على المدى الطويل يعم��ل ل�صالحنا ولي�س ل�صالح االحت�لال ،وعلينا �أن نحافظ
على �صمودن��ا و�أن ال ندخل في ت�سويات �سيا�سية ،تفر�ض علينا بو�ساطة القوى العظمي
وبتواط���ؤ الإقلي��م �ضدن��ا .و�إن حجر الزاوية ف��ي كل ما �سبق هو ف��ي توافقنا الداخلي،
وتما�سكنا ،ورف�ضنا للحلول الت�صفوية للق�ضية.
•م��ا هو موقع الأمم المتح��دة والقرارات ال�ص��ادرة عن هيئاتها ،والقان��ون الدولي ،في
الكفاح الفل�سطيني لتحقيق الم�شروع الوطني؟

 -الحقوق الوطنية ال ت�ستمد من قرارات الأمم المتحدة ،لأن الأمم المتحدة هي جزء منت�ضيي��ع الحقوق والت�آمر عل��ى �شعبنا ،ولكن ذلك ال يمنع �أن تتعام��ل ب�شكل انتقائي مع
ق��رارات الأمم المتحدة فنقر�أ ما نري��د قراءته ،ونفهمه بالطريقة التي نريد ،ونحن �أحرار
في ذلك ،وهذه الأمور لي�ست بدع ًا في ال�سيا�سة.
•في حالة تبني م�شروع وطني غير قائم على فكرة «الدولة»� ،أو ما ي�سمى «حل الدولتين»،
كي��ف يمكن التعامل مع ق��رارات الأمم المتحدة القائمة على «مبد أ� التق�سيم» من جهة،
والقان��ون الدولي الذي يكفل التم�سك بالحقوق التاريخية لل�شعب الفل�سطيني مثل حق
تقرير الم�صير ،وحق العودة من جهة �أخرى؟

 �-إنن��ي �أرى �أنه لي�س م��ن العدل� ،أن ن�شغل �أنف�سنا في تقديم مبادرات وحلول ،لتعقيداتالواق��ع ال�سيا�س��ي ،و�أن نجهد �أنف�سنا ف��ي محاولة تكييف �أو�ضاعنا م��ع قرارات الأمم
المتح��دة� .إن القان��ون ال�سائ��د في عالم ال�سيا�سة ه��و امتالك الق��وة ،وعلينا �أن نحدد
م��ا نري��د و�أن نم�ضي نح��وه دون �أن نحاول التكيف م��ع الواقع .وه��ذا ال يمنع تبني
�إ�ستراتيجي��ة تبقي الحوار مفتوح�� ًا مع العالم دون �إغالق الأبواب ،مثل �أن نطالب بحق
الع��ودة باعتبار �أن قرارات الأم��م المتحدة تخدمنا في ذل��ك ،و�أن نطالب بحق تقرير
الم�صي��ر وهذا مبد أ� من مبادئ القانون الدول��ي ،و�أن نتوقف عن الحديث عن التق�سيم
والكيانية الوطنية في ال�ضفة والقطاع.
•كيف يمكن اال�ستفادة من االن�ضمام �إلى كل االتفاقات والوكاالت الدولية التابعة للأمم
المتح��دة �أو بع�ضها لخدم��ة وقف تقدم الم�شروع ال�صهيون��ي الكولونيالي اال�ستيطاني
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على �أج��زاء وا�سعة من الأر�ض الفل�سطيني��ة ،و�إعادة �إحياء الق�ضي��ة الفل�سطينية وتحقيق
آخر ينبغي اتباعه ،مث��ل اعتماد نموذج جنوب
الم�ش��روع الوطني؟ �أم �أن هناك م�س��اراً � َ
�أفريقي��ا ف��ي الن�ضال �ضد نظام الف�ص��ل العن�صري ،من خالل طل��ب ت�شكيل لجنة دولية
لمناه�ضة النظام ال�صهيوني اال�ستيطاني العن�صري في فل�سطين؟

 -م��ن المهم اال�ستفادة م��ن نقاط �ضعف العدو ،و�أن نعمل على عزل��ه ومقاومته بال�صوروالأ�سالي��ب كاف��ة ،ومنه��ا المقاوم��ة ال�شعبية حيثم��ا �أمك��ن ،والإعالمي��ة وال�سيا�سية
والقانوني��ة في المحاف��ل الدولية ،ويمكن اال�ستف��ادة من كل التج��ارب العالمية دون
�أن نك��ون �أ�س��رى تجربة جنوب �أفريقي��ا �أو غيرها ،لأن الأمر مختل��ف ،فما ي�صلح في
بلد ،لي�س بال�ض��رورة �صالحه لنا ،كل بيئة لها ظروفه��ا وتعقيداتها وتكويناتها الثقافية
واالجتماعية وال�سيا�سية.
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�أ .يزن مجج

(((4

�إن الوقائع التي فر�ضته��ا �إ�سرائيل على �أر�ض الواقع خالل ال�سنوات ال�سبعين الما�ضية ب�شكل
عام ،وال�سنوات الخم�س ع�ش��رة الما�ضية ب�شكل خا�ص ،تتطلب لي�س �إعادة النظر في عملية
اال�ستنب��اط الفك��ري و�صناعة القرار الفل�سطيني فح�سب� ،إنما �أي�ض�� ًا في طريقة �إعداد وتنفيذ
خط��ط المقاوم��ة وربطه��ا بمفهوم تج��ردي لم�سيرة ال�شع��ب الفل�سطيني ي�سم��ح بمقاومة
االحت�لال م��ن جهة ،وي�سمح م��ن جهة �أخ��رى بنمو وتطوي��ر المواطن الفل�سطين��ي ب�سائر
مكنونات��ه ب�أ�سل��وب غير متقطع وغير مرتب��ط بالتغيرات ال�سيا�سي��ة والع�سكرية التي يفر�ضها
التخطي��ط الإ�سرائيلي المقرون بخطط مت�سارع��ة التنفيذ ،غيرت الواقع على الأر�ض �إلى حد
�أ�صبح��ت الم��دن والقرى الفل�سطينية بادي��ة للعيان كم�ستوطنات فل�سطيني��ة �ضمن م�شروع
�إ�سرائيلي عمراني يمد بناه التحتية من دون �أخذ �أي اعتبار لفكرة الدولتين.
ع��ن الواقع الإ�سرائيل��ي :قامت �إ�سرائيل خ�لال ال�سنوات الخم�س ع�ش��رة الما�ضية بتكثيف
ن�شاطاتها على �أكثر من م�ستوى ،وتتجلي في التالي:
1.1تحويل الم�ستوطنات الكبيرة والمتو�سطة الحجم على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية �إلى كيانات
متكامل��ة تتمتع بقدر عالٍ من اال�ستقاللي��ة االقت�صادية واالجتماعي��ة وال�سيا�سية ،وعلى
�صعيد البنى التحتية الأ�سا�سية والخدمية بقطاعاتها المختلفة من �صحة ،وتعليم ،وثقافة،
وبلديات � ...إلخ.
�2.2إكم��ال م�شروع تهويد القد�س ال�شرقية �إلى درجة عالي��ة ،وتطويق التجمعات ال�سكانية
الفل�سطيني��ة من مختلف الجهات ب�أ�ش��كال متعددة من مظاهر التو�س��ع في اال�ستيطان،
و�ش��ق الطرق ،و�إقامة المتنزهات وتو�سيع المقابر وا�ستخدام �سائر الحجج الديموغرافية
41
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والعقائدي��ة والتعليمي��ة وال�صحية والثقافية والبيئية لتبرير عملي��ة التحويط �أمام المجتمع
الدول��ي ،وذلك مع الحر�ص على �إبعاد ال�ضوء عن احتياجات الفل�سطينيين وطموحاتهم
على �سائر الأ�صعدة.
3.3التو�س��ع الممنهج في عملي��ة ربط البنى التحتية العمرانية وال�صناعي��ة والزراعية واللوج�ستية
والمائي��ة والكهربائية في �سائ��ر �أنحاء فل�سطي��ن التاريخية ب�شكل مت�س��ارع ،جعل الكفاءة
اللوج�ستية واالعتماد الذاتي على الموارد الطبيعية والأ�سا�سية ي�صل �إلى مراحل متقدمة جداً،
ويقترن هذا النهج بزي��ادة القدرة اال�ستيعابية ل�شبكات الطرق ،والقدرة التوليدية لمحطات
الطاقة الكهربائية ب�شكل ي�سمح با�ستخدام مخزونات الغاز الطبيعية الجديدة (�ضمن حدود
الكي��ان ال�صهيون��ي وخارجه) لتوليد الكهرب��اء ،وتحلية مياه البحر ،وتوفي��ر المياه الالزمة
لالحتياجات اليومية لل�سكان� ،إ�ضافة �إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي المرتبطة بالتطورات
التقانية المتقدمة في مجاالت الزراعة بكل �أ�شكالها ،وبكل ما يرتبط بها.
4.4التغي��رات المذهلة في تف�سير وتطبيق العقيدة ال�صهيوني��ة ال�سيا�سية ،حيث �أ�صبح اليمين
الإ�سرائيل��ي المتط��رف يدعو �إلى توطي��ن الفل�سطينيين ف��ي ال�ضفة الغربي��ة �ضمن دولة
�إ�سرائي��ل ،و�إعطائه��م حقوق المواطنة ،الأم��ر الذي يدلل على عم��ل المراكز الفكرية
الإ�سرائيلي��ة المختلفة عل��ى تفا�صيل �سيناريو �شبي��ه بالدولة الواحدة ،ف��ي وقت ما زال
الفل�سطينيون يتبحرون �سطحي ًا في هذا الحل ،من دون �أي نظرة وا�ضحة �أو خطط عمل
�إ�ستراتيجية ت�سمح با�ستيعاب هذا الحل.
5.5الو�ص��ول �إل��ى مراحل متقدمة من االحت��واء الأمني ،لي�س فق��ط للفل�سطينيين في ال�ضفة
الغربي��ة وغزة ،بل للبنان و�سوريا وم�صر والأردن ،حيث تعمل �إ�سرائيل على بناء منظومة
�أمنية متكاملة ،ت�شمل في طياتها جدارات عازلة فعلية مع دول الجوار� ،إ�ضافة �إلى جدار
مائي مع الأردن يتمثل في م�شروع نقل البحر الأحمر.
6.6عل��ى الرغم من النجاحات الكبيرة لحرك��ة المقاطعة الفل�سطينية ،ف�إن �إ�سرائيل وعلى الرغم
م��ن �إح�سا�سه��ا بالعزلة الدولية ،تنف��ذ مجموعة من الخطط التي ته��دف �إلى احتواء حركة
المقاطع��ة ،ومنه��ا تحويل �سائ��ر تجمعاتها ال�سكاني��ة لمنظومة االعتماد عل��ى الذات كما
�شرح �سابق�� ًا ،والعمل على تحالفات �سيا�سية – اقت�صادية مع دول واعدة بالموارد كجنوب
ال�س��ودان و�إقليم كرد�ستان ،ناهي��ك عن الكم الكبير من الأعمال غي��ر المعلنة ،التي ت�سهم
في �إي�صال الموارد والتقانيات �إل��ى �إ�سرائيل ب�شكل م�ستمر ،وذلك با�ستخدام القوة الكبيرة
لل�صهاينة واليهود الداعمين لدولة �إ�سرائيل و�أ�صدقائهم من ذوي الت�أثير على قطاعات البنوك،
والطاقة ،والمعادن الثمينة ،والإنتاج المعرفي ،والبحث العلمي ،والدبلوما�سية العالمية.
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في مقابل العم��ل المنهجي المكثف للإ�سرائيليين ،ي�ستمر التقاع���س الفل�سطيني في االتفاق
عل��ى مفاهيم عملي��ة دنيا بين �سائ��ر الأطياف ،يتم ترجمته��ا �إلى �أفعال وخط��ط ون�شاطات
�إ�ستراتيجية م�ؤثرة ،ال يتم تقوي�ضها من خالل �أي �أحداث �أو مواقف �أو م�ؤثرات تبث الفرقة،
وم��ا زال الفل�سطيني م�شتت ًا بين انتماءاته الحزبي��ة والت�أثيرات الخارجية والتباين في المواقف
الداخلي��ة وحالة الت�ش��رذم واالنق�سام بي��ن الف�صائل الكب��رى ،وال�شخ�صن��ة المفرطة للعمل
الوطني ،واالحتفال المبالغ به ب�إنجازات فردية �أو م�ؤ�س�ساتية ال تندرج �ضمن توجه عام متفق
عليه من كل الفل�سطينيين.
�أم��ا عن مواطن القوة التي ت�صب في م�صلحة الفل�سطينيين ،فتتمثل في التالي ،مع الأخذ بعين
االعتب��ار �أن مواطن القوة في كثير من الأحيان لم يت��م الو�صول �إليها ب�إرادة �أو فعل فل�سطيني
من�سق� ،أو حتى ب�إرادة �أو فعل فل�سطيني �أ�ص ً
ال:
1.1ازدي��اد الوعي العالمي بعدال��ة الق�ضية الفل�سطينية ،وبخا�صة في ظ��ل عالم التكنولوجيا
مقرون�� ًا بالجه��ود الفردي��ة والم�ؤ�س�ساتي��ة للفاعلي��ن الم�ؤثري��ن من المجتم��ع المدني
الفل�سطيني.
2.2نم��و القوة الن�سبية لالقت�صادات والأ�سواق العربي��ة على ال�صعيد العالمي في ظل الأزمة
االقت�صادية العالمية ،ما دف��ع دو ً
ال تت�ضمن حلفاء تقليديين وتاريخيين لإ�سرائيل التخاذ
مواق��ف متقدمة �ضد االحتالل ال�صهيوني ،في �سبيل الحفاظ على عالقاتهم االقت�صادية
وتطويرها مع العرب.
3.3ظه��ور جيل جديد من الإ�سرائيليي��ن ذي ن�سبة ديموغرافية عالي��ة ،ال ي�شعرون باالنتماء
نف�سه لإ�سرائيل� ،أو يتبنون العقيدة ال�صهيونية بالقوة نف�سها التي تبنتها الأجيال الم�ؤ�س�سة
للدولة ال�صهيونية والأجيال الأولى من الدولة.
4.4انته��اء الم�شاريع التو�سعية الإ�سرائيلية (الفرات �إلى النيل ،وحتى البحر �إلى النهر) بف�ضل
ال�صمود الفل�سطيني على �أر�ض فل�سطين ،و�ضمن حدود  ،48وتجلى هذا الواقع في بناء
الجدار العازل الذي �أ�صبح على �أر�ض الواقع حدوداً فعلية للدولة الإ�سرائيلية الحالية مع
انح�سار �أي فكر تو�سعي.
�5.5ساهم هذا الواقع الجديد �أي�ض ًا في انح�سار كبير ي�صل �إلى حد انتهاء مخططات التران�سفير
وع��ززه اتفاقيات ال�سالم م��ع الأردن وم�صر واال�ستع��داد اللبنان��ي – ال�سوري الجديد
وغي��ر المعلن حتى الآن للتو�ص��ل �إلى ت�سوية �سلمية مع �إ�سرائيل خوف ًا من تكرار �سيناريو
اتفاقيات �أو�سلو والمحادثات ال�سرية ال�سابقة لها �ضمن جولة المفاو�ضات الحالية.
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6.6ن�ش��وء جيل عرب��ي جديد ما بعد �أجي��ال الهزيمة �أب�ص��ر النور على انت�ص��ارات فعلية �أو
خ�سارات محدودة على الم�ستوى الع�سكري والمدني ،جاءت نتيجة لجهود جماعات
عقائدي��ة �أو حزبي��ة �أو مدنية ،ال ت�أخ��ذ �أوامرها من القيادات والحكوم��ات العربية ،ما
�أدى �إل��ى تال�شي �أ�ساطير الق��درة والتفوق والهيمنة غير القابل��ة للقهر عن الإ�سرائيليين؛
�س��واء على الم�ست��وى الع�سكري� ،أو التقان��ي� ،أو الإعالمي ،و�ساه��م االنت�شار المطرد
للمعرفة وللقدرة على التوا�صل والتفاعل نتيجة لثورة االت�صاالت وتقانيات المعلومات
ف��ي ت�شكيل نظرة هذا الجيل ومبادئه وطموحاته وتطلعاته خارج �إطار الرعوية الر�سمية
والتحكم المعرفي الذي مار�سته الأنظمة العربية على �شعوبها منذ بدايات ت�شكل الدول
العربية في الع�صر الحديث.
ويجدر التركيز هنا �أن ال�صمود الحياتي لل�شعب الفل�سطيني على �سائر �أر�ض فل�سطين� ،أثبت �أنه
هو القاعدة الأ�سا�سية التي تبنى عليها �أي نجاحات �أو مواطن قوة تخدم ال�شعب الفل�سطيني،
وق��د يكون من ال�ضروري �أن نعترف فل�سطيني ًا �أن هذا ال�صمود له �أ�سباب �أخرى و�أكثر �أهمية
من �أي نجاحات حققتها الحركة الوطنية الفل�سطينية ،ويدلل على ذلك ا�ستمرار هذا ال�صمود
في ظل كل الظروف ال�سلبية التي عا�شتها الحركة الوطنية ،وتت�ضمن هذه الأ�سباب التالي:
�1.1إ�ص��رار الفل�سطينيين في الداخل على اال�ستمرار بحياتهم ب�شكل طبيعي بغ�ض النظر عن
الظروف واالبتعاد �إلى �شكل كبير عن �سائر �أ�شكال التطرف والع�صبية والديموغاغية في
ت�سيير حياتهم اليومية.
2.2البراغمايت��ة العالية في التعامل مع الإجح��اف الإ�سرائيلي على الم�ستويات الحيوية التي
تتمح��ور معظمها في البع��د االقت�صادي ،مع دحر �سائر المح��اوالت الإ�سرائيلية للت�أثير
على الثقافة واللغة والتعليم والمعتقد والموروث المحلي.
3.3ت�سخي��ر ه��ذه البراغمايت��ة على الم�ست��وى القانون��ي وتقوي�ض الكثير م��ن االنتهاكات
الإ�سرائيلي��ة ال�صغي��رة والكبيرة من خ�لال القوانين المحلي��ة والدولية ،م��ا �أ�سهم على
الم�ستوى الفردي في ا�سترجاع �أرا�ض ومنازل محتلة من م�ستوطنين ،وا�سترجاع �أموال
وتح��ف و�آثار منهوبة ،وعلى الم�ستوى الجماعي في �إحباط م�شاريع خطيرة كم�شروع
بيغن-برافر ،لترحيل بدو النقب والكثير الكثير من الأمثلة الأخرى.
�إن عملية تطوير خطة للن�ضال الوطني الفل�سطيني ،وربط مكونات الن�ضال الوطني ،ال بد �أن
ت�ضع ن�صب عينيها هدف ًا عام ًا ت�صب �سائر الن�شاطات والجهود والمبادرات فيه ب�شكل مبا�شر،
ويتمث��ل هذا الهدف في تحوي��ر ال�صمود الفل�سطيني في الداخل �إل��ى مد جارف على �أر�ض
الواق��ع ،ي�صبح منهجي ًا و�ضمن م�ستهدفات زمني��ة قابلية للقيا�س جداراً منيع ًا لكل محاوالت
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�إنهاء الق�ضية الفل�سطينية من خالل فر�ض واقع فل�سطيني �صلب في الداخل تتك�سر عليه جميع
خط��ط وم�ؤامرات ومحاوالت تفتيت الق�ضية وال�شعب ،ويكون قادراً على االن�سجام �ضمن
�أو حت��ى الم�شارك��ة في قي��ادة عملية نه�ضوية عربي��ة تنتج ع�صراً ذهبي ًا جدي��داً ،يعيد للعرب
حيويتهم و�ألقهم وم�ساهمتهم الفاعلة والأ�سا�سية في تطوير الح�ضارة الإن�سانية.
ومن الق�ضايا الأ�سا�سية التي يتوجب التعامل معها �ضمن هذه الخطة التالي:

�أوالً .منهجية العمل
1.1تطوي��ر �أبحاث اقت�صادي��ة واجتماعية و�سيا�سية علمية تقدم �ص��ورة وا�ضحة ومو�ضوعية
للواق��ع الفل�سطيني ،وتبتعد عن �شخ�صنة الآراء وخلق وتعظي��م الرموز و�إق�صاء الآخرين
وتجميل الواقع و�إخفاء المعلوم��ات التي قد تكون معاك�سة للم�صالح الفردية �أو الفئوية
ل ٍّأي من الجهات ،وا�ستخدام نتائج هذه الأبحاث ل�صياغة الأهداف التف�صيلية ،وخطط
العمل ،والأطر الزمنية ،وتقدير المخاطر ،وتحديد االفترا�ضات.
2.2اعتماد العمل العلمي والمنهجي الجاد في �سائر مراحل عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة
والتقويم ب�شكل ال ي�سمح بالتقاع�س �أو بتعويم العمل واجتزائه �أو اختطافه وت�شويهه من قبل
جهات �أو �أفراد ال يفرقون بين المنفعة ال�شخ�صية والفئوية والم�صلحة العامة.
3.3تطوي��ر �إط��ار منهجي �شامل ق��ادر على ا�ستيع��اب التباين ف��ي الآراء والتوجهات يكون
مظل��ة �إ�ستراتيجية ذات مبادئ وقي��م وا�ضحة التعريف ومتفق عليها ،بحيث ت�سمح هذه
المظلة بتعاون مختلف الجهات العامة �ضمن الن�ضال الوطني الفل�سطيني على ن�شاطات
وم�شاري��ع ومبادرات م�شتركة ت�ض��ع �أي اعتبارات فئوية عل��ى الهام�ش خالل تنفيذها،
ويرتبط نجاحها بالأهداف العامة للن�ضال الوطني الفل�سطيني ،ولي�س بالأهداف الخا�صة
للفئات والف�صائل والهيئات الفل�سطينية المختلفة.
4.4ت�ضافر الجهود لتطوير جهاز �إعالمي وتوعوي م�ؤثر وقادر على �إي�صال الر�سائل والأفكار
والق�ضايا والجه��ود الن�ضالية لداعمي و�أ�صدقاء وحتى �أعداء الق�ضية الفل�سطينية ،بلغة �أو
لغ��ات موجهة وعلمية ومدرو�س��ة تخدم الأهداف العامة للن�ض��ال الوطني الفل�سطيني،
وتُخرج تدريجي�� ًا االختالفات الفل�سطينية الداخلية ومواط��ن التباين الأخرى من دائرة
اهتمامات ال��ر�أي العام العالمي ،وت�ستبدله بادراك عالمي ع��ام بالق�ضية العادلة لل�شعب
الفل�سطيني ،وب�آخر التطورات والتجاوزات والممار�سات الإ�سرائيلية والجهود المنظمة
من الحراك الن�ضالي الفل�سطيني لمجابهتها ودحرها.
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ثانياً� .صياغة �سيا�سات مو�ضوعية للن�ضال الفل�سطيني الحديث تركز على:
.أف��ك تبعية � ٍّأي من الف�صائل الفل�سطينية للجه��ات الخارجية من حيث ال�سلوك الن�ضالي،
وح��ث الداعمين للف�صائل على توفير دعم غير م�شروط للعمل الن�ضالي ،بحيث يتوقف
هذا الدعم والتبعية عن �إحداث ال�شروخ بين الف�صائل.
.بمطالب��ة الجه��ات غير الفل�سطيني��ة؛ �سواء �أكان��ت حكومية �أم حزبي��ة �أم عقدية بالوقف
الف��وري لكل توظيف للق�ضي��ة الفل�سطينية لأي م�آرب ال تمت ب�صل��ة بالق�ضية نف�سها،
و�إعادة توجيه اهتمامها ودعمها للخطط الن�ضالية دون �شروط م�سبقة.
.ت�إع��ادة مو�ضعة الن�ض��ال الفل�سطيني �ضمن منظوم��ة العدالة الإن�سانية ورب��ط �سائر �أوجه
الن�ضال بالتحركات العالمية لمكافحة الظلم واال�ستبداد واال�ستغالل والعبودية والتمييز
العن�صري والعرقي والديني.
.ث�إلقاء ال�ضوء على الوجه الح�ضاري التاريخي لفل�سطين بت�شعباته ومواطن تميزه الم�ستمرة
وت�شم��ل الثقافة والفولكل��ور ال�شعبي والتعاي�ش بي��ن �سائر مكون��ات ال�شعب ،والعالقة
الإيجابي��ة التاريخية مع كل المجموعات الإن�سانية الت��ي تقطن فل�سطين ،والتي ال بد �أن
ت�شم��ل اليهود وال�سامريين من �ضمنها ،وتو�ضيح التميي��ز الوا�ضح لدى الفل�سطينيين بين
اليهودية كديانة عربية ن�ش�أت وترعرعت في المنطقة وازدهرت تحت الحكم الإ�سالمي،
وال�صهيوني��ة كحركة عن�صرية غي��ر عربية تعك�س هو�س فئة متطرفة من اليهود غير العرب
قاموا بم�صادرة �سائر مكونات الديانة اليهودية ،و�أقحمتها بم�شروع كيان غير قابل للحياة
واال�ستمرار ،من دون �إعادة �إدماجه بمحيطه الفل�سطيني والعربي والإ�سالمي �ضمن �سياق
تاريخي تم ت�شويهه على �أيدي المتطرفين من اليهود الغربيين.
.جتطوي��ر �سيا�سات ت�شج��ع ن�شوء مراكز فكري��ة فل�سطينية متخ�ص�صة ف��ي موا�ضيع الهوية
الوطني��ة ،واالقت�ص��اد الفل�سطين��ي ،والمجتم��ع الفل�سطين��ي ،وال�سيا�س��ات القطاعية،
والأبحاث الديموغرافية وموا�ضيع �أخرى تعنى بالن�ضال الوطني الفل�سطيني ،كما تعمل
عل��ى البناء المعرفي المنهج��ي الذي يي�سر عملية �صنع الق��رار الفل�سطيني على مختلف
الأ�صع��دة ،وتتمتع با�ستقاللية عالية بالعمل ،وال يرتبط تمويلها ب�أي �أجندات فئوية معدة
م�سبق ًا تخرج عن �إطار الإجماع الفل�سطيني العام على مواطن الن�ضال.

ثالثاً .ال�شروع بالتنفيذ الح�سن لكافة خطط العمل و�آليات الن�ضال الفل�سطيني ،وا�ستخدام �أدوات
ع�صرية وغير تقليدية وناجعة في �سائر مراحل التنفيذ ،بحيث تت�ضمن هذه الأدوات التالي:
1.1الت�شبي��ك المنظم بي��ن الم�ؤثرين من الفل�سطينيين في الداخ��ل والخارج ،بهدف �ضمان
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توحي��د لغ��ة الن�ضال من جه��ة ،وا�ستقطاب وتوحي��د الموارد �ضمن م�س��ارات حرجة
ووا�ضحة تخدم الأهداف العامة للن�ضال الفل�سطيني من جهة �أخرى.
2.2المتابعة والتقويم الم�ستمر خالل مراحل التنفيذ وبطريقة احترافية و�شفافة ل�ضمان تقويم
الم�س��ار حين يقت�ضي الأمر ،وتعزي��ز �أو تو�سيع المبادرات والجه��ود التي تلقى نجاح ًا
ي�سرع من عملية الو�صول �إلى الأهداف.
ّ
3.3بناء قدرات ال�شباب الفل�سطينيين من خالل توظيفهم في مراحل التنفيذ (من دون ا�ستثناء
وواع وقادر على
م�شاركتهم في مراحل التخطيط والمتابعة والتقويم) لت�أهيل جيل م�ؤثر
ٍ
قي��ادة دفة التغيير ،وبخا�صة �أن ال�شباب ي�شكلون ال�سواد الأعظم من ال�شعب الفل�سطيني
ف��ي الداخل والخارج ،وما زال��وا يعاملون ك»قطاع» يحتاج لرعاي��ة ،ويدور في فلك
�أجي��ال �أ�صبح��ت خ��ارج دائرة ال�صالحي��ة من حيث معرفه��ا ومهاراته��ا و�سلوكياتها
وت�شبثه��ا بالهيمنة عل��ى مفا�صل الق�ضية ،بحيث �أ�صبحوا ه��م ق�ضية تحتاج لحل �ضمن
الق�ضية الفل�سطينية ،وال بد �أن ينتقلوا وب�شكل �سريع من موقع الرعاة �صانعي القرار� ،إلى
موقع الحكماء والنا�صحين ومورثي الخبرة التي خا�ضوها بح�سناتها و�سيئاتها.
4.4ت�سخير التقانيات الحديثة وو�سائل االت�صال االجتماعي في الح�شد والمنا�صرة وال�ضغط
لدع��م التنفيذ الح�سن لخطط الن�ض��ال الوطني الفل�سطيني ،وما يلحقه��ا من تعبئة عامة
وت�أثير على الر�أي العام العالمي ،و�إ�شعار المجتمع الدولي ب�أنه ال بد �أن يكون �شريك ًا في
الن�ض��ال الوطني الفل�سطيني ،حتى يك��ون من�سجم ًا مع مفاهيم العدالة وحقوق الإن�سان
التي يتغنى بها على �أهوائه.
�5.5إيج��اد مكان للم�شاركة لكل فل�سطيني في تنفيذ خطط الن�ضال الوطني ،بغ�ض النظر عن
عمره ،وموقعه االجتماعي واالقت�صادي ،وتح�صيله العلمي ،وجن�سه ،وبعده �أو قربه عن
فل�سطين ،وذلك من خالل �إطالق مبادرات �شعبية �شبيهة بحملة المقاطعة ،تكون ح�سنة
التنظيم ،وقادرة على �إي�صال �أهدافها و�أ�ساليبها ب�أ�سلوب ب�سيط ي�شجع �أي فل�سطيني على
الم�شارك��ة بما ا�ستطاع من جه��د �أو وقت �أو موارد ،ويتم ا�ستخدام الدرو�س الم�ستفادة
من هذه الممار�سات لتو�سيعها لت�شمل غير الفل�سطينيين في المراحل الالحقة.
6.6تطوي��ر خط��ط ا�ستباقية لدرء المخاط��ر التي �ستق��وم �إ�سرائيل بتعري���ض الن�ضال الوطني
الفل�سطين��ي له��ا ،من خالل التحديد الدقي��ق لهذه المخاطر ،واجت��راح خطط معالجة
الطوارئ ،وتخ�صي�ص الموارد الالزمة لها ،وبناء القدرات ذات العالقة بتنفيذها ،لي�صار
�إلى تنفيذها فور وقوع المخاطر ،وذلك تجنب ًا ل�سيا�سات ردات الفعل التي جلبت الكثير
من الويالت على الق�ضية الفل�سطينية وال�شعب الفل�سطيني.
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ملحق رقم 1
برنامج الم�ؤتمر ال�سنوي الثالث

�إ�ستراتيجيـّـات المقـاومة

الجمعة وال�سبت  4و 5ني�سان� /إبريل 2014
بلدية البيرة
قاعات ّ
متنزه ّ

مالحظة :كل جل�سة من جل�سات الم�ؤتمر عبارة عن عر�ض ل�سيا�سات وتو�صيات
تركز على ا�ست�شراف الم�ستقبل ،وم�ستندة �إلى الأوراق والور�شات التي عقدها
فل�سطينيا ،وبعد العر�ض �سيقوم عدد من
المركز� ،إ�ضافة �إلى الأفكار المتداولة
ً
ال�شخ�صيات المدعوة بالتعقيب عليها.
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اليوم الأ ّول

الخمي�س 2013/1/17
9:00 – 8:30

ت�سجيل
الجل�سة
االفتتاحية
ّ
9:50 – 9:00
ممدوح العكر :الكلمة االفتتاحية
هاني الم�صري :فل�سفة الم�ؤتمر� ،أهدافه و�آلية عقده

المتحدثان

الجل�سة الأولى� :إعادة تعريف الم�شروع الوطني والهدف الإ�ستراتيجي ()I
11:00 – 9:30
رئي�س الجل�سة

ممدوح العكر

المتحدث

نديم روحانا :عر�ض ت�صورات حول الم�شروع الوطني

المعقبون

قي���س عبد الكري��م ،يحيى العباد�س��ة ،عبد الرحي��م ملوح ،عزمي
ال�شعيبي ،ب�شير ب�شير ،داود تلحمي ،ح�سن يو�سف ،زكريا محمد،
طارق خمي�س ،مروان دويري
نقا�ش

11:10 – 11:00

ا�ستراحة

الجل�سة الثانية� :إعادة تعريف الم�شروع الوطني والهدف الإ�ستراتيجي ()II
12:40 – 11:10
رئي�سة الجل�سة

روان فرحات

المتحدث

خليل �شاهين :الهدف الوطني :اتجاهات وت�صورات

المعقبون

جمي��ل هالل ،نبي��ل �شعث ،خال��د البط�ش ،كايد الغ��ول ،رائف
زريق� ،سام بحور
نقا�ش
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14:00 – 12:40

�صالة الجمعة وغداء
الجل�سة الثالثة :واقع المفاو�ضات و�آفاقها
15:30 – 14:40

رئي�س الجل�سة

�إ�سماعيل الزابري

المتحدثون

�صائب عريقات :واقع المفاو�ضات و�آفاقها
�أحمد جميل عزم :عر�ض التو�صيات والخال�صات حول المفاو�ضات
ب�سام ال�صالحي :المفاو�ضات :درو�س وعبر

المعقبان

�سميح حمودة ،مح�سن �أبو رم�ضان
نقا�ش
الجل�سة الرابعة :المقاطعة عن�صر �ضروري في �إ�ستراتيجية الن�ضال الوطني
17:00 – 15:30

رئي�سة الجل�سة

لمى حوراني

المتحدثون

عمر البرغوثي :عر�ض ال�سيا�سات حول المقاطعة
م�صطفى البرغوثي :واقع المقاطعة والتحديات التي تواجهها
رجا زعاترة :واقع المقاطعة والتحديات التي تواجهها في �أرا�ضي 48

المعقبان

ح�سام زملط ،عمر ع�ساف
نقا�ش
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اليوم الثاني
ال�سبت 2014/4/5
9:00 – 8:30

ت�سجيل

الجل�سة الخام�سة :المقاومة ال�شعبية  ..درو�س وعبر و�آفاق الم�ستقبل
10:30 – 9:00
رئي�س الجل�سة

�صالح الخواجة

المتحدثان

عب��د الرحم��ن التميم��ي :عر�ض ال�سيا�س��ات والت�ص��ورات حول
المقاومة ال�شعبية
�إبراهي��م ال�شقاق��ي :االتجاه��ات االقت�صادية والتنموي��ة التي تعزز
المقاومة وال�صمود

المعقبون

جمال جمعة ،ماجدة الم�صري ،جميل البرغوثي،
�سمير �أبو مدللة ،مخيمر �أبو �سعدة ،خلود بدوي
نقا�ش

رئي�سة الجل�سة
المتحدثون

الجل�سة ال�ساد�سة� :إنهاء االنق�سام �ضرورة وطنية
11:45 – 10:30
فيحاء عبد الهادي
�سامي �أبو زهري :ر�ؤية «حما�س» للم�صالحة
عزام الأحمد :واقع الم�صالحة الفل�سطينية و�آفاقها
هاني الم�صري :المبادرات المطروحة لإنهاء االنق�سام

المعقبان

خالدة جرار ،م�أمون �أبو �شهال
نقا�ش

12:00 – 11:45

ا�ستراحة
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الجل�سة ال�سابعة� :إطالق �سراح الأ�سرى حق ولي�س ق�ضية تفاو�ضية
13:20 – 12:00
رئي�س الجل�سة

�سعد عبد الهادي

المتحدثون

ق�ضية الأ�سرى في �إطار �إ�ستراتيجية وطنية �شاملة
مروان البرغوثي (تلقيها فدوى البرغوثي)
�سحر فرن�سي�س
نا�صر الري�س

المعقبون

و�صفي كبها ،خ�ضر عدنان ،قدورة فار�س ،عطية الب�سيوني
نقا�ش
الجل�سة الثامنة� :أ�شكال الن�ضال في تجمعات القد�س ،غزة48 ،
15:00 – 13:20

رئي�س الجل�سة

�سلطان يا�سين

المتحدثون

�أنطوان �شلحت� :أ�شكال و�أهداف الن�ضال لفل�سطينيي 48
نائلة الرازم« :المرجعيات» الوطنية في القد�س
محمد قر�ش :ال�سيا�سات والتو�صيات حول القد�س
طالل عوكل� :إ�ستراتيجيات المقاومة وفق التطورات المحتملة

المعقبون

�سلمان ناطور� ،إبراهيم ال�شطلي ،هنادي قوا�سمي،
غ�سان عبد اهلل ،رجا زعاترة
نقا�ش

15:00

غداء
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ملحق رقم 2
الم�شاركون/ات في الم�ؤتمر
•�أ� .إبراهيم ال�شطلي :نا�شط مجتمعي وباحث مهتم بق�ضايا ال�شباب.
•�أ� .إبراهيم ال�شقاقي :باحث اقت�صادي.
•د� .أحمد جميل عزم� :أ�ستاذ الدرا�سات الدولية في جامعة بيرزيت.
•د� .إ�سماعيل الزابري :رئي�س الجمعية العمومية لم�ؤ�س�سة التعاون ،ع�ضو مجل�س �أمناء مركز
م�سارات.
•�أ� .أنط��وان �شلح��ت :كات��ب فل�سطيني ،مدي��ر وحدة «الم�شه��د الإ�سرائيل��ي» في المركز
الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية (مدار).
•�أ .ب�سام ال�صالحي :الأمين العام لحزب ال�شعب الفل�سطيني ،نائب في المجل�س الت�شريعي.
•د .ب�شير ب�شير :باحث في معهد فان لير بالقد�س ،ع�ضو مجل�س �أمناء مركز م�سارات.
•�أ .جمال جمعة :من�سق الحملة ال�شعبية لمقاومة الجدار واال�ستيطان.
•�أ .جميل البرغوثي :رئي�س مجل�س قروي «باب ال�شم�س».
•�أ .جميل هالل :عالم اجتماع فل�سطيني ،ع�ضو مجل�س �أمناء مركز م�سارات.
•د .ح�سام زملط :ديبلوما�سي و�أكاديمي فل�سطيني.
•�أ .ح�سن يو�سف :نائب في المجل�س الت�شريعي عن قائمة التغيير والإ�صالح.
•�أ .خالد البط�ش :قيادي في حركة الجهاد الإ�سالمي ،من�سق لجنة الحريات في قطاع غزة.
•�أ .خال��دة ج��رار :ع�ض��و المكتب ال�سيا�س��ي للجبهة ال�شعبي��ة لتحرير فل�سطي��ن ،نائب في
المجل�س الت�شريعي.

إ�ضرابا طويلاً عن الطعام.
•�أ .خ�ضر عدنان :قيادي في حركة الجهاد الإ�سالمي� ،أ�سير خا�ض � ً

•�أ .خلود بدوي :م�ست�شارة �إعالمية.

•�أ .خليل �شاهين :مدير البحوث وال�سيا�سات في مركز م�سارات ،ع�ضو مجل�س �أمناء المركز.
•�أ .داود تلحمي :كاتب وباحث �سيا�سي.
•د .رائ��ف زريق :باحث ومحا�ضر ف��ي مجال النظرية ال�سيا�سية ،ع�ض��و مجل�س �أمناء مركز
م�سارات.
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•�أ .رجا زعاترة :ممثل حركة مقاطعة �إ�سرائيل  BDSفي �أرا�ضي .48

•�أ .روان فرحات :محامية و�إعالمية.

•�أ .زكريا محمد� :شاعر وكاتب و�أديب ،ع�ضو مجل�س �أمناء مركز م�سارات.
•�أ .طارق خمي�س� :صحافي وباحث.

•�أ� .سام بحور :مدير عام �شركة .AIM

•د� .سامي �أبو زهري :الناطق با�سم حركة المقاومة الإ�سالمية «حما�س».

•�أ� .سحر فرن�سي�س :محامية ،مديرة م�ؤ�س�سة ال�ضمير لرعاية الأ�سرى وحقوق الإن�سان.

•�أ� .سع��د عبد الهادي :مدير عام م�ؤ�س�سة النا�ش��ر للدعاية والإعالن والعالقات العامة ،ع�ضو
مجل�س �أمناء مركز م�سارات.

•�أ� .سلط��ان يا�سي��ن :مب��ادرة �إدارة الأزمات الفنلندي��ة ( ،)CMIع�ضو مجل���س �أمناء مركز
م�سارات.
•�أ� .سلم��ان الناطور :كاتب و�أديب ،خبير في �ش���ؤون الثقافة الفل�سطينية ،ع�ضو مجل�س �أمناء
مركز م�سارات.

•د� .سميح حمودة� :أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة بيرزيت.

•د� .سمير �أبو مدللة :عميد كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية في جامعة الأزهر ،غزة.

•د� .صائب عريقات :ع�ضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،كبير المفاو�ضين الفل�سطينيين.

•�أ� .ص�لاح الخواجة :نا�شط في لجان المقاومة ال�شعبي��ة لمقاومة اال�ستيطان وجدار الف�صل
العن�صري.
•�أ .طالل عوكل :كاتب ومحلل �سيا�سي.

•د .عبد الرحمن التميمي :مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفل�سطينيين.
•�أ .عبد الرحيم ملوح :ع�ضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

•�أ .عزام الأحمد :ع�ضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،م�س�ؤول ملف الم�صالحة.

•د .عزمي ال�شعيبي :مفو�ض االئتالف من �أجل النزاهة والم�ساءلة «�أمان».

•�أ .عطية الب�سيوني� :أمين �سر لجنة الأ�سرى في القوى الوطنية والإ�سالمية في قطاع غزة.

•�أ .عم��ر البرغوث��ي :ع�ضو م�ؤ�س�س ف��ي حركة مقاطعة �إ�سرائي��ل ( ،)BDSنا�شط في مجال
حقوق الإن�سان.

•�أ .عمر ع�ساف :من�سق اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة.

•د .غ�سان عبد اهلل :مدير مركز الدرا�سات والتطبيقات التربوية (.)CARE
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•�أ .فدوى البرغوثي :محامية ،ع�ضو المجل�س الثوري لحركة فتح.

•د .فيحاء عبد اله��ادي :كاتبة و�شاعرة و�أكاديمية ،نا�شطة �سيا�سية ومجتمعية ،ع�ضو مجل�س
�أمناء مركز م�سارات.
•�أ .قدورة فار�س :مدير نادي الأ�سير.

•�أ .قي���س عب��د الكريم :نائب الأمين الع��ام للجبهة الديمقراطية لتحري��ر فل�سطين ،نائب في
المجل�س الت�شريعي.
•�أ .كايد الغول :ع�ضو المكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين.

•�أ .لمى حوراني :نا�شطة ن�سوية ،من�سقة برامج في م�ؤ�س�سة هينري�ش بول الألمانية.

•�أ .ماجدة الم�صري :ع�ضو المكتب ال�سيا�سي للجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين.

•�أ .م�أمون �أبو �شهال :رجل �أعمال ونا�شط ،وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني حاليا.

•�أ .مح�س��ن �أبو رم�ضان :كاتب ومحلل �سيا�سي ،من�س��ق �شبكة المنظمات الأهلية في قطاع
غزة.
•�أ .محمد قر�ش :باحث ومحلل اقت�صادي.

•د .مخيمر �أبو �سعدة� :أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة الأزهر.
•�أ .د .مروان دويري :بروفي�سور في علم النف�س.

•د .م�صطفى البرغوثي :الأمين العام للمبادرة الوطنية ،نائب في المجل�س الت�شريعي.

•د .ممدوح العكر :طبيب ،رئي�س مجل�س �أمناء مركز م�سارات ،مفو�ض في الهيئة الم�ستقلة
لحقوق الإن�سان.
محام ،الم�ست�شار القانوني لم�ؤ�س�سة الحق.
•�أ .نا�صر الري�س:
ٍ

•�أ .نائلة الرازم :باحثة.

•د .نبيل �شعث :ع�ضو اللجنة المركزية ومفو�ض العالقات الدولية في حركة فتح.

•�أ .د .ندي��م روحان��ا� :أ�ستاذ العالقات الدولية في جامعة تاف��ت الأميركية ،ومدير عام مركز
مدى الكرمل ،حيفا ،ع�ضو مجل�س �أمناء مركز م�سارات.

•�أ .هاني الم�صري :مدير عام مركز م�سارات ،ع�ضو مجل�س �أمناء المركز.
•�أ .هنادي قوا�سمي� :صحافية.

•�أ .و�صفي كبها :وزير الأ�سرى الأ�سبق.

•�أ .يحيى العباد�سة :نائب عن كتلة التغيير والإ�صالح.
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