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المشروع الوطني الفلسطيني تاريخيا
تلخَّصَّالمشروعَّالوطنيَّالفلسطينيَّبعدَّعامََّّ،1948بوصفهَّمشروعَّاَّيتميزَّعنَّسياساتَّالدولَّالعربيةَّبشأنَّالصراعَّ
معَّإسرائيلَّ،فيَّتحويلَّجماعاتَّمنَّالالجئينََّّوالمقيمينَّعلىَّأرضهمَّالواقعينَّتحتَّسيادةَّدولَّعربيةَّإلىَّشعبَََّّّواحدَّ
منظمَّصاحبَّقضيةَّوطنيةَّ،وبتأسيسَّحركةَّتحررَّوطنيَّفلسطينيةَّ.وقدَّتقاطعتَّهذهَّفيَّحاالتَّمعَّطروحاتَّالمشروعَّ
وحولت َّالتحريرَّإلىَّهدفَّإستراتيجي َّمرتبط َّبالصراع َّالعربي َّاإلسرائيليَّ.وفيَّ
القومي َّالعربي َّبشأن َّتحرير َّفلسطينّ َّ ،
حينهَّ،قامَّحقَّالعودةَّعلىَّفكرةَّالتحريرَّ،وليسَّعلىَّق ارراتَّاألممَّالمتحدةَّالتيَّتطالبَّإسرائيلَّبالسماحَّلالجئينَّبالعودةَّ

إلىَّأراضََّّباتتَّتحتَّلّهاَّوتقيمَّعليهاَّكيانَّدولةَّ .
يصعبَّتسميةَّهدفَّالتحريرَّحينذاكَّمشروعَّاَّوطنيَّاَّفلسطينيَّاَّخاصَّا؛َّفقدَّكانَّواضحَّاَّ َّّأنهَّممكنَّفقطَّفيَّإطارَّحربَّ
ةَّآمنتَّأنهَّممكنَّالتحقيقَّفعالََّّ،علىَّاألقلَّحتىَّماَّبعدَّحربَّ
َّّ
أنَّقياداتَّكثير
كَّعنديَّفيَّ َّّ
عربيةَّضدَّإسرائيلَّ.والَّش َّّ

ألنهاَّ
أكتوبرََّّ.1973كماَّيصعبَّتسميةَّالدولةَّالديمقراطيةَّالعلمانيةَّعلى َّأرض َّفلسطينَّمشروعَّاَّ ،أو َّحتىَّبرنامجَّاَّّ َّ ،
الَّاليسارَّاألوروبيَّالمحرج َّعن َّطروحات َّالميثاق"َّ:وماَّهوَّ
َّ
لمَّتطرحَّبجديةَّفيَّرأييَّ،بلَّفيَّإطارَّاإلجابةَّعن َّسؤ

مصيرَّالسكانَّاليهودَّبعدَّالتحرير؟"َّ.ولمَّتجرَّبلورةَّهذاَّالبرنامجَّوأدواتهَّبصورةَّكافيةَّفيَّالفسحةَّالواقعةَّبينَّالميثاقَّ
الوطنيَّالفلسطينيَّوالبرنامجَّالمرحليَّ َّ.
كان َّالميثاق َّالوطني َّالفلسطيني َّعقيدة َّسياسية َّاجتمع َّعليها َّممثلو َّالشعب َّالفلسطينيََّّ ،وأصبح َّبمقدماته َّالتاريخيةَّ
الحديثةَّ،بماَّفيَّذلكَّالتغيراتَّالتيَّطرأتَّعليهَّبعدَّعامََّّ،1967
َّّ
فلسطينيةَّ
وتعريفاتهَّجزءاَّمنَّصوغَّالهويةَّالوطنيةَّال
ّ

حتى َّفي َّباب َّالتعريفاتَّ:من َّ"فلسطينَّوطن َّعربي"َّ ،إلىَّ"فلسطينَّوطنَّالشعبَّالعربيَّالفلسطيني"َّ.وكذلكَّإضافةَّ
الكفاحَّالمسَّلّحَّطريقَّالتحريرَّ .
لقدَّأصبحَّالكفاحَّالمسلحَّمسألةَّهويةَّنضاليةَّ،وجزءاَّمنَّتحويلَّالالجئينَّإلىَّأفواجَّمنَّالفدائيينَّالمناضلينَّمنَّأجلَّ
النواحي َّالتيَّحافظتَّعلىَّنفسهاَّحتىَّفيَّالمخيماتَّ.والَّشكَّ
التحريرَّ ،بحيث َّتجاوزت َّعملية َّصهرهم َّحدودَّالقرىَّو َّ
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أن َّالمؤمنينَّبالكفاحَّالمسلحَّطريقَّا َّللتحريرَّ ،آمنوا َّفعالَّ َّبطريق َّحركات َّالتحررَّ ،بما َّفيها َّالحرب َّالشعبية َّالطويلةَّ
فيَّ َّّ
منتشرَّداخلَّحركةَّفتحَّذاتهاَّ .
ظّمَّاَّفيَّفصائلَّخاصةَّبهَّ،أمَّ َّا
األمدَّعندَّاليسارَّ،سواءَّأكانَّهذاَّاليسارَّمن َّ

مكوناَّمنَّالمشروعَّالوطنيَّالفلسطينيَّبغضَّالنظرَّعنََّّواقعيةَّالبرنامجَّ
كانَّالكفاحَّالمسلحَّوالمؤسساتَّالداعمةَّلهَّجزءاَّ َّّ

السياسيَّالذيَّكانَّيخدمهَّ،ومدىَّقدرتهَّعلىَّتحقيقَّهزيمةَّإسرائيلَّعسكريَّا؛َّهذاَّمعَّعدمَّالتقليلَّمنَّاألذىَّالذيَّلحقَّ
بإسرائيلَّ،وحالةَّاالستنفارَّالسياسيَّاالقتصاديَّاالجتماعيَّالتيَّعاشتهاَّفيََّّتلكَّالمرحلةَّ،والتيَّلمَّتَّرتخََّّإالَّمعَّتوقيعَّ
مرورَّبواديَّ
يَّالمنفردَّ،وحتىَّالسالمَّالفلسطينيَّاإلسرائيليَّالمنفردَّأيضَّاَّ َّ،ا
َّ
اتفاقياتَّالسالمَّ،منَّالسالمَّاإلسرائيليَّالمصر
عربةَّ .
كانتَّمقوماتَّالمشروعَّالوطنيَّالفلسطينيَّالذيَّمَّثّلتهَّ(مَّ.تَّ.فَّ).هيَّالتاليةَّ :
يتبنىَّثوابتهاَّالرئيسةَّ،والذيَّتمَّثّلَّبتأسيسَّمنظمةَّالتحريرَّوتمويلهاَّ
 .1التضامنَّالعربيَّالحاضنَّلقضيةَّفلسطينَّ،والذيَّ َّّ
قوتهاَّبنفسهاَّ.
والسماحَّلهاَّبالعملَّفيَّالدولَّالعربيةَّ،قبلَّأنَّتبحثَّعنَّمصادرَّتمويلهاَّوعواملَّ َّّ

 .2واقعَّدولَّالمواجهةَّومفهومهاَّ،وامكانيةَّاستخدامَّحدودهاَّبدءاَّباألردنَّحتىَّعامََّّ،1970وانتهاءَّبلبنانَّعامَّ.1982
ومصدرَّبشريَّاَّللكفاحَّالمسلح.
َّا
الفلسطينيةَّبوصفهاَّقاعدةَّاجتماعيةَّ،
 .3المخيماتَّ
ّ

الفلسطينيةَّممَّثّالََّّوطنيَّاَّللشعبَّالفلسطينيَّ،وانَّ
 .4اعترافَّالشعبَّالفلسطينيَّفيَّأماكنَّوجودهَّكافةَّبمنظمةَّالتحريرَّ
ّ
لمَّيكنَّممثالََّّشخصيَّاَّللفلسطينيَّبوصفهَّفردَّاَّ.فقدَّاندمجَّبعضَّالفلسطينيينَّفيَّبعضَّالدولَّوحمَّلَّجنسياتها.

ويمكنَّأنَّيضافَّإلىَّذلكَّظرفَّالحربَّالباردةَّوانقسامَّالعالمَّإلىَّمعسكرينَّ،وكذلكَّنشوءَّمجموعةَّدولَّعدمَّاالنحيازَّ
وحالةَّالتضامنَّضدَّاالستعمارَّ .

التحول إلى سلطة ،ومأزق المشروع الوطني الفلسطيني َّ
التحول إلى الدولة ونتيجته
ّ
ّ
بعدَّبوادرَّبانتَّفيَّوسطَّالسبعينياتَّ،انتقلَّالمشروعَّالوطنيَّالفلسطينيَّمنذَّالعدوانَّاإلسرائيليَّعلىَّلبنانَّعامََّّ1982
فلسطينية َّفيَّالضفةَّالغربيةَّوقطاعَّغزةَّ،وتحويلَّ
بشكل َّكاملَّعمليَّاَّ ،إلىَّالعملَّعلىَّتحقيقَّهدفَّواحدَّهوَّالدولةَّال
ّ
برنامجَّالحلَّالمرحليَّإلىَّمشروعَّبناءَّدولة؛َّوذلكَّبتوجيهَّمصادرَّالدعمَّالمختلفةَّإلىَّالمناطقَّالمحتلةَّعامََّّ،1967
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ل َّاهتمامها َّفيهاَّ،وهو َّما َّم ّكن َّمن َّاالرتقاءَّبتظاهراتَّ
الفلسطينية َّج َّّ
َّوتعزيز َّبناء َّالمؤسسات َّالوطنيةَّ،وتركيز َّالفصائل َّ
ّ
عامََّّ1987إلىَّمستوىَّانتفاضةَّوطنيةَّمدنيةَّعمادهاَّالمجتمعَّالفلسطينيَّعلىَّأرضهَّفيَّالداخلَّ .

وكان َّمن َّمستلزماتَّطرح َّمشروع َّالدولةَّفي َّإطار َّعملية َّسياسية َّدوليةَّاالعتراف َّاألميركي َّبمنظمة َّالتحريرَّ َّ،وتسديدَّ
ثمنَّهذاَّاالعترافَّبالتنازلَّعنَّالكفاحَّالمسلحَّ(و"أشكالَّاإلرهابَّكافة"َّ،كماَّجاءَّفيَّذلكَّالتعهدَّالذيَّقرأهَّياسرَّعرفاتَّ
أمامَّالكاميرات)؛َّ َّوكذلكَّاالعترافَّاإلسرائيليَّبهاَّ،وثمنهَّالتنازلَّعنَّالميثاقَّالوطنيَّ،وعنَّمنظمةَّالتحريرَّنفسهاَّعمليَّاَّ،
فلسطينيةَّفيَّالمناطقَّالتيَّتخليهاَّإسرائيلَّ .
لمصلحةَّإقامةَّسلطةَّ
ّ
جسدَّاَّللمشروعَّ
َّّ
تزامنتَّهذهَّالتنازالتَّمعََّّصيرور
اتَّغيرتَّجذريَّاَّذلكَّالعالمَّالذيَّنشأتَّفيهَّمنظمةَّالتحريرَّبوصفهاَّم ّ

أهمهاَّ :
الوطنيَّالفلسطينيَّ،و َّّ
.1

تقويض َّالتضامنَّالعربيَّفيَّاتفاقيةَّكامبَّديفيدَّللسالمَّالمصريَّاإلسرائيليَّوخروجَّمصرَّمنَّالمواجهةَّمعَّ

إسرائيلَّ،ومعَّاحتاللَّالعراقَّالكويتَّ،وقيامَّالتحالفَّالدوليَّبعضويةَّدولَّعربية،
.2

فقدانَّآخرَّجبهاتَّالمواجهةَّبعدَّعدوانَّإسرائيلَّعلىَّلبنانَّعامََّّ،1982وخروجَّمنظمةَّالتحريرَّمنهَّ ،

.3

لَّ
تحول َّالمخيم َّالفلسطيني َّمن َّمدرسة َّنضالية َّوقاعدة َّللكفاح َّالمسلح َّإلى َّأحياء َّفقر َّتأوي َّالفلسطينيينَّ ،بك َّّ
ّ

.4

أفولَّنظامَّالقطبينَّوانتهاءَّالحربَّالباردةَّ .

مميزاتَّأحياءَّالفقرَّالمعروفةَّ،زائدَّاَّتهميشَّالفلسطينيينَّبوصفهمَّغرباءَّ ،

اتَّ،ولكنهاَّتفاعلتَّمعهاَّ .
َّّ
الفلسطينيةَّالسببَّفيَّهذهَّالمتغير
لمَّتكنَّالسياسةَّ
ّ
الفلسطينيةَّ َّ،ومعهاَّجزءَّكبيرَّمنَّ
لقدَّاختلفناَّفيَّحينهَّ.وكانتَّشقةَّالخالفَّعلىَّاتفاقياتَّأوسلوَّعميقةَّ.وكانتَّالقيادةَّ
ّ
أنَّالتنازلَّعنَّالمشروعَّالوطنيَّالفلسطينيَّالسابقَّهوَّفيَّالواقعَّتنازالتَّوهميةَّ،ألَّّنهَّسوفَّ
الشعبَّالفلسطينيَّ،ترىَّ َّّ

الموجه َّلمعارضي َّاتفاقيات َّأوسلو َّ"ما َّهو َّبديلكم؟"َّ.لقد َّبداَّ
ينتقلَّإلىَّصيغةَّالدولةَّعلىَّأرض َّالوطنَّ.وكان َّالسؤال َّ َّّ

مشروعَّالدولةَّ .
فلسطينيةَّالتيَّتملكَّمشروعَّاَّ،أالَّوهوَّ َّ
فلسطينيةَّهيَّالقوةَّالوحيدةَّعلىَّالساحةَّال
وكأنَّالقيادةَّال
َّّ
ّ
ّ

مكونَّا َّمنَّمكوناتَّالمشروعَّالوطنيَّ،وانفصلتَّالمقاومةَّعنَّالسياسةَّ،
في َّهذهَّالمرحلةَّالجديدة َّانتهىَّالكفاحَّالمسلحَّ ّ
بلَّتناقضتَّمعهاَّ.أصبحتَّالمقاومةَّالمسلحةَّمقاومةَّمنَّالَّيشاركونَّفيَّالعمليةَّالسياسيةَّ،بلَّويقفونَّخارجَّالمشروعَّ
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مهامَّمشروعَّالسلطةَّالوطنيةَّوعمليةَّبناءَّالدولةَّ َّ.وفيَّكثيرَّ
الوطنيَّلبناءَّالدولةَّ.وأصبحتَّمكافحةَّاإلرهابَّمنَّضمنَّ َّّ
منَّالحاالتَّأصبحتَّالمقاومةَّالمسلحةَّموجهةَّضدَّالعمليةَّالسياسيةَّالمسماةَّعمليةَّالسالمَّ .

وكانَّياسرَّعرفاتَّآخرَّمنَّحاولَّالتوفيقَّبينَّاألمرينَّتكتيكيَّاَّ،والَّسيماَّحينماَّوصلَّالتفاوضَّإلىَّطريقَّمسدودَّ.وقدَّ
دفعَّحياتهَّثمنَّاَّلمحاولةَّالجسرَّبينَّخيارينَّأصبحاَّمتناقضينَّفيَّعصرَّالتنسيقَّاألمنيَّمعَّاالحتاللَّوالتزاماتهَّ.وليستَّ
أنَّاالتفاقَّ
تبينَّفيَّكامبَّديفيدَّ َّّ
أنَّمحاولتهَّتكثفتَّبعدَّمأزقَّالتفاوضَّ.وهوَّالمأزقَّالمستمرَّحتىَّيومناَّ.فقدَّ َّّ
صدفةَّ َّّ

فلسطينيةَّالتيَّتضعهاَّإسرائيلَّ
أنَّشروطَّقيامَّالدولةَّال
علىَّالحلَّالدائمَّمعَّإسرائيلَّغيرَّممكنَّفيَّالمفاوضاتَّالثنائيةَّ،و َّّ
ّ

تكتّمَّعلىَّالتسليمَّ
َّ.أماَّبخصوصَّقضيةَّالالجئينَّفقدَّجرىَّال َّ
وتجردهاَّمنَّالقدسَّأيضَّا َّّ
تنفيَّالدولةَّوالسيادةَّفيَّالجوهرّ َّ،

بعدمَّتحقيقَّحقَّالعودةَّ .
َّ
عمليَّاَّ

عندهاَّجرتَّمحاولةَّعرفاتَّالعودةَّإلىَّالتظاهراتَّالجماهيريةَّ،ثمَّالكفاحَّالمسلحَّبإقامةَّكتائبَّشهداءَّاألقصىَّ،وفيَّ
بعضَّالحاالتَّحتىَّمعَّحماسَّذاتهاَّ،ليكتشفَّأنه َّممنوع َّمن َّذلك َّدوليَّا َّواقليميَّاَّ.وتمردتَّعليه َّحتىَّمحاورَّالعمليةَّ
َّّ

السياسيةَّفيَّحركتهَّذاتهاَّ.لقدَّأصبحَّللعمليةَّالسياسيةَّنفوذََّّداخلَّحركةَّالتحررَّالوطنيَّالفلسطينيَّفيَّصيغتهاَّالجديدةَّ
عدهاَّ
بوصفهاَّسلطةَّ.ونشأتَّنخبَّجديدةَّترتبطَّمصلحيَّاـَّبلَّيرتبطَّوجودهاَّبهذهَّالعمليةَّ.ومنذَّاالنتفاضةَّالثانيةَّالتيَّ ّ
هؤالءَّكارثيةَّ،لمَّيهدأَّفعلَّالتناقضَّالمدمرَّبينَّالمقاومةَّوالسياسةَّ .
تكرسَّأيضَّاَّ
تحولتَّالمقاومةَّإلىَّهويةَّ،أيَّإلىَّقوةَّسياسيةَّتعَّّدَّنفسهاَّمقاومةَّحتىَّحينَّالَّتمارسَّالمقاومةَّ َّ،
وعندماَّ َّّ

منَّجهةَّ،ومنَّدونَّمقاومةَّمنَّجهةَّأخرىَّ.وأخطرَّماَّفيهَّ َّّأنهَّاتخذَّشكلَّ
َّ
االنقسامَّالسياسيَّحتىَّمنَّدونَّمفاوضاتَّ
يسميهماَّشقَّيَّ
الفلسطينيةَّ(البعضَّ َّّ
اعَّهوياتَّسياسيةَّ،وسيطرةَّعلىَّمنطقتينَّيفترضَّأنَّتش َّّكالَّسويةَّأرضَّاَّللدولةَّ
َّ
صر
ّ

نَّالوطنَّهوَّفلسطينَّكَّلّهاَّ،وليسَّالضفةَّالغربيةَّوقطاعَّغزة)َّ .
الوطنَّ،وأناَّالَّأسميهماَّسويةَّوطنَّاَّ،أل َّّ

ائيليونَّعمليةَّتهويدَّ
وتمددَّ .وواصلَّاإلسر َّ
وتوسع َّاالستيطانَّ َّّ
فلسطينيةَّ َّ.ولمَّتتحقق َّحتى َّمراحل َّاالنتقالَّّ َّ.
لم َّتنشأَّدولةَّ
ّ
طريق َّمسدودَّ
القدسَّبمثابرةَّ" ُيحسدون َّعليها"َّ ،حتى َّأصبح َّمن َّالصعب َّالتعرف َّعلى َّالمدينةَّ.ووصل َّالتفاوض َّإلى َّ َّ
كناَّنحنَّ،نقّادَّاتفاقياتَّأوسلوَّ،نكتبَّعنهاَّقبلَّسنواتَّ :
ألسبابَّ َّّ

 .1ال َّيوجد َّأساس َّمتفق َّعليه َّللمفاوضاتَّ .وخالفَّا َّللحوار َّبين َّاألصدقاء َّحيث َّالشراكة َّمعطى َّأصالََّّ ،ال َّتصلَّ
أيَّنتيجةَّإذاَّجرتَّدونَّأساسَّمتفقَّعليهَّ.وبهذاَّالمعنىَّيجبَّأنَّيسبقَّالمفاوضاتَّاالتفاقَّ
المفاوضاتَّبينَّأعداءَّإلىَّ َّّ
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أنَّالحلَّيسبقَّالمفاوضاتَّ،وتدورَّالمفاوضاتَّ
الضمنيَّبينَّأعداءَّ،والَّسيماَّإذاَّكانتَّموازينَّالقوىَّبينهماَّمختَّلّةَّ،أيَّ َّّ
لَّشيءَّمفتوحَّا.
حولَّتنفيذهَّفيَّالواقعَّ.وهذاَّماَّلمَّيكنَّقائمَّا؛َّففيماَّعداَّالمرحلةَّاالنتقاليةَّبقيَّك َّّ

 .2فيَّغيابَّقاعدةَّمشتركةَّ،وأساسََّّمتفقََّّعليهَّللتفاوضَّ،جرىَّاالرتكانَّإلىَّالوالياتَّالمتحدةَّلكيَّتجبرَّإسرائيلَّعلىَّ
الوالياتَّالمتحدةَّغيرَّراغبةَّفيَّذلكَّأوَّغيرَّقادرةَّعليهَّ،أوَّمرَّّكبَّمنَّ
الدولتينَّ،وثبتَّأنَّ َّ
َّّ
لَّ
وقفَّاالستيطانَّوقبولَّح َّّ

االنفجارات َّالشعبية َّبعدَّ
َّ
األمرين َّمعَّاَّ.فتُرك َّالفلسطينيون َّفريسة َّموازين َّالقوى َّبين َّالمحتل َّوالواقع َّتحت َّاالحتاللَّ.وما َّ
إال َّتمردَّا َّعلى َّواقع َّاالستفراد َّاإلسرائيليَّ
كامب َّديفيدَّ ،وبعد َّأزمة َّالمفاوضات َّوسحب َّالواليات َّالمتحدة َّيدها َّمنهاَّّ َّ ،
بالفلسطينيين.
الفلسطينيةَّأنَّتأخذَّعلىَّنفسهاَّالتزاماتَّالدولةَّوواجباتهاَّدونَّأنَّتكونَّدولة؛َّبحيثَّتحاربَّ"اإلرهاب"َّ،
 .3قبلتَّالسلطةَّ
ّ
ليسَّفيَّدولةَّذاتَّسيادةَّ،بلَّعندَّشعبَّواقعَّتحتَّاالحتاللَّ.وهذهَّمهمةَّمستحيلةَّ.ولذلكَّتبدوَّبعدهاَّالسلطةَّكمنَّلمَّ

أما َّإذاَّالتزمتَّهذه َّالشروط َّونالتَّالرضىَّ ،فال َّتكافئها َّإسرائيل َّعلى َّذلك َّبتنازالت َّسياسية َّتحفظ َّماءَّ
يلتزمَّالشروطَّّ َّ .
وجههاَّأمامَّشعبهاَّ،بلَّيشجعَّغياب َّالحالةَّالنضاليةَّ ،ونفسي َّةُ َّاالستكانةَّوالواقعيةَّاالحتاللَّ َّعلى َّالتمادي ََّّفيَّبناءَّ
َُّ

المستوطناتَّوممارساتَّاالحتاللَّالمعروفةَّ.

أدت َّالمفاوضات َّإلى َّتهميش َّما َّتبَّقّى َّمن َّتضامنَّ َّعربيَّودوليَّمنَّقبلَّالقيادةَّالتيَّأصبحتَّترىَّفيَّالتضامنَّ
َّّ .4
النضاليَّمعَّفلسطينَّالذيَّتقومَّبهَّالقوىَّالديمقراطيةَّفيَّالعالمَّأجمعَّ،مزايدة َّعلى َّالفلسطينيين َّالذين َّاختاروا َّطريقَّ
لمَّتنضمَّالسلطةَّإلىَّمطالبَّمقاطعةَّإسرائيلَّ.واكتفتَّبدعمَّفكرةَّمقاطعةَّمنتجاتَّالمستوطناتَّ.
َّّ
التفاوضَّ.ومنَّهناَّ،
أصبحَّالمطلوبَّمنَّأصدقاءَّالشعبَّالفلسطينيَّانتظارَّنتائجَّمفاوضاتَّثنائيةَّبينَّطرفينَّ.وصارتَّقوىَّالتضامنَّتجدَّ

فيَّالتضامنَّمعَّغزةَّالمحاصرةَّساحةَّلها.
وفيَّمرحلةَّماَّبعدَّاالنتفاضةَّالثانيةَّ،نجحتَّمحاوالتَّتطبيعَّالحياةَّفيَّغيتواتَّالفلسطينيينَّفيَّالضفةَّالغربيةَّبالتغطيةَّ
أنَّالناسَّأصبحواَّيقترضونَّمنَّالبنوكَّليشترواَّسياراتَّوشققَّاَّسكنيةَّ،لمَّيتغيرَّواقعَّاالحتاللَّ،
علىَّحقيقةَّ َّّأنهَّفيماَّعداَّ َّّ
تفاوضَّخيارَّ
َّا
عدتَّال
ووصلتَّالمفاوضاتَّإلىَّطريقَّمسدودَّ.وقدَّوصلتَّإلىَّطريقَّمسدودَّمعَّالقيادةَّال
فلسطينيةَّالتيَّ ّ
ّ

ألنهاَّلمَّتراهنَّعلىَّالمفاوضاتَّإستراتيجيَّاَّ،بلَّتكتيكيَّاَّفقطَّ،
وسافرةَّّ َّ،
إستراتيجيَّاَّوخطَّأتَّالقيادةَّالسابقةَّبصورةَّمضمَّرةَّ َّ
وتخَّلّتَّعنهاَّمنَّحينَّإلىَّآخرَّ.جرىَّهذاَّفيَّظلَّاالنفصالَّالنفسيَّعنَّغزةَّالمحاصرةَّفيَّثنائيةَّ"نحن"َّو"هم"َّجديدةَّ

تداخلتَّفيهاَّفتحَّوحماسَّ،وضفةَّوغزةَّ،واسالميَّوغيرَّإسالميَّ .
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وتوسعَّاالستيطانَّواعالنَّالوالياتَّالمتحدةَّ َّّأنهاَّالَّتؤَّثّرَّفيَّإسرائيلَّ،وهوَّفيَّالواقعَّماَّتعلنهَّإدارةَّ
معَّفشلَّالمفاوضاتَّ َّّ
أوباماَّفيَّسلوكهاَّالذيَّالَّيرسمَّأي َّحدودَّإلسرائيلَّ ،وصل َّالمشروع َّالوطني َّالفلسطيني َّمنذ َّعام ََّّ،1982أال َّوهوَّ
َّّ

مشروعَّالدولةَّ،إلىَّمأزقَّحقيقيَّ .

تحولَّإلىَّخيارََُّّيخاضَّخارجَّإطارَّمنظمةَّالتحريرَّ،وخارجَّالعمليةَّ
وماذاَّجرىَّلخيارَّالمقاومةَّالمسلحةَّفيَّالمقابل؟َّلقدَّ َّّ
تمسك َّهذا َّالخيار َّبالثوابتَّ
السياسيةَّ،بحيثَّالَّيستخدمَّللتأثيرَّفيهاَّ ،وال َّعالقة َّتفاعلية َّبينهَّوبينَّالخيارَّالسياسيَّّ َّ.

ولكنه َّحين َّانتقلَّإلى َّلغة َّالبرامج َّالسياسيةَّ
تتحول َّإلى َّبرنامج َّسياسيَّّ َّ.
الفلسطينيةَّ ،وطرح َّأهدافَّا َّميثاقية َّالطابع َّلم َّ َّّ
ّ

غزةَّمنَّطرفَّ
فأدتَّإلىَّانسحابَّإسرائيلَّمنَّقطاعَّ َّ
أماَّالمقاومةَّنفسهاَّ َّّ
تحدثَّعنَّدولةَّفيَّالضفةَّالغربيةَّوقطاعَّغزةَّّ َّ.
َّّ
واحدَّمنَّدونَّاتفاقَّسالمَّ،وبإدارةَّالظهرَّلسلطةَّرامَّاهللَّوالتفاوضَّمعهاَّ.كانتَّتلكَّفكرةَّشارونَّللتخَّلّصَّمنَّغزةَّمنَّ

أيَّثمنَّتفاوضيَّفيَّالضفةَّالغربيةَّمثالََّّ .
دونَّأنَّيدفعَّ َّّ
َّوحين َّانتصر َّداخليَّاَّ ،فرضت َّعليه َّإسرائيل َّومصرَّ
تحولت َّالمقاومة َّإلى َّموضوع َّصراع َّداخلي َّفي َّغزةَّ .
وبعدهَّّ َّ ،

فتحولَّإلىَّحالةَّدفاعَّعنَّالنفسَّ.وكماَّفيَّحالةَّلبنانَّ،بعدَّاالنسحابَّمنَّطرفَّواحدَّعامََّّ،2000أصبحتَّ
الحصارَّّ َّ،
الفلسطينيةَّ
تحولتَّإلىَّإستراتيجيةَّدفاعيةَّعنَّمناطقَّالسلطةَّ
الردَّعلىَّعملياتَّالمقاومةَّضدَّإسرائيلَّ.ولهذاَّ َّّ
الحربَّهيَّ َّّ
ّ
المحاصرةَّفيَّقطاعَّغزةَّ.هوَّردعَّإلسرائيلَّعنَّالهجومَّ،ودفاعَّعنَّالقطاعَّفيَّحالةَّالهجومَّ.وهوَّدفاعَّيزدادَّإتقانَّاَّ

لَّعدوانَّ .
بعدَّك َّّ

مالحظات حول مستقبل المشروع َّ
لَّمرحلةَّ،والَّق ارراتَّمجلسَّاألمنَّ،بلَّقصدناَّتلكَّ
تحدثناَّعنَّمشروعَّوطنيَّ،لمَّنقصدَّالحلولَّالمطروحةَّفيَّك َّّ
حينَّ َّّ
تلخصت َّفيَّبناء َّشعب َّومؤسساته َّبصيغةَّ
الفلسطينيةَّ.لقدَّ َّّ
المؤسسات َّواألدواتَّالتيَّأجمعتَّعليهاَّالحركةَّالوطنية َّ
ّ
حركةَّتحررَّوطنيَّخلفَّشعارَّالتحريرَّوالعودةَّ.ثمَّأصبحَّمشروعَّدولةَّبماَّفيَّذلكَّأدواتَّهذاَّالمشروعَّ َّ.

ومع َّمأزقَّمشروع َّالدولةَّ ،ومأزق َّالمقاومةَّ ،يطرحَّالسؤالَّ :ماَّهوَّالمشروعَّالذيَّيمكنَّأنَّتنخرطَّفيهَّقوىَّالشعبَّ
الفلسطينيَّاألساسيةَّحاليَّا؟ َّ
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يطرحَّهذاَّالسؤالَّفيَّحالةَّانقسامَّفلسطينيَّبينَّفتحَّوحماسَّ،وبينَّالضفةَّوغزةَّ.وقدَّجرىَّإقصاءَّالشتاتَّالفلسطينيَّ
تعرضَّالشتاتَّالفلسطينيَّفيَّسوريةَّإلىَّنكبةَّغيرَّخاصةَّ
ومؤخرَّّ َّ،
َّا
أيَّمشاركةَّفيَّمشروعَّشعبهَّالوطنيَّ.
تمامَّاَّمنَّ َّّ

بالفلسطينيينَّ،جزءَّا َّمنَّنكباتَّسوريةَّالتي َّلم َّتعد َّتحصىَّ.ووصلَّالالجئونَّالفلسطينيونَّفيَّلبنانَّإلىَّحالةَّانسدادَّ

ل َّمسألةَّاالستبدادَّفيَّبلدانهاَّ .وتوَّقّعناَّ
سياسيَّيضافَّإلىَّأوضاعهم َّالمعيشية َّالمزريةَّ.وانشغلتَّالشعوبَّالعربية َّبح َّّ
كنَّالثورةَّالعربيةَّ
الفلسطينيةَّبصورةَّكاملةَّمنَّوجودَّدولَّعربيةَّديمقراطيةَّورأيَّعامَّعربيَّفاعلَّ.ول َّّ
أنَّتستفيدَّالقضيةَّ
ّ
تعَّثّرتَّوتورطتَّفيَّمواجهةَّدمويةَّمعَّثورةَّمضادةَّتتجلىَّفيَّقوىَّالنظامَّالقديمَّمنَّجهةَّ،وحركاتَّدينيةَّمتطرفةَّغيرَّ

ملتزمةَّقضاياَّالشعوبَّالثائرةَّضدَّاالستبدادَّاقتحمتَّالمشهدَّ،منَّجهةَّأخرىَّ .
فلسطينيةَّفيَّخطابهَّاألخيرَّ
يسمىَّ"عمليةَّالسالم"َّ،بتجاهلهَّذكرَّالقضيةَّال
مماَّ َّّ
وعبرَّرئيسَّالوالياتَّالمتحدةَّعنَّيأسهَّ َّّ
َّّ
ّ

في َّاألمم َّالمتحدة؛ َّوذلك َّفي َّمقابل َّحكومة َّمستوطنين َّفي َّإسرائيلَّ ،وقادة َّعرب َّمنشغلين َّبالحفاظ َّعلى َّأنظمتهمَّ،
يحجونَّإلىَّالبيتَّاألبيضَّوالَّيذكرونَّموضوعَّفلسطينَّخاللَّزياراتهمَّ.
ومنخرطينَّفيَّمواجهةَّتهديداتَّداخليةَّواقليميةَّّ َّ،

يهمهمَّسوىَّاستمرارَّعمليةَّالسالمَّلكيَّيبعدَّعنهمَّإزعاجَّهذهَّالقضيةَّ،ولوَّإلىَّحينَّ .
والَّ َّّ
المترديةَّ،نشأتَّنقائضَّلعواملَّالضعفَّ :
فيَّهذهَّالحالةَّ َّّ

 .1ينضجَّإجماعَّدوليَّغيرَّمسبوقَّعلىَّعدالةَّقضيةَّفلسطينَّ،علىَّالرغمَّمنَّتهميشهاَّعلىَّاألجنداتَّالدوليةَّالتيَّ
تقررهاَّالدولَّالعظمىَّ .
َّ .2يتواصلَّالشبابَّالفلسطينيَّبوسائلَّمختلفةَّعابرةَّألماكنَّوجودَّهذاَّالشعبَّبينَّغزةَّوالضفةَّالغربيةَّبماَّفيهاَّالقدسَّ
وجهَّ
غيرَّم َّّ
ولكنهَّتواصلََّّ َُّ
الشرقيةَّوفلسطينييَّأراضيَّعامََّّ48والشتاتَّ.وقدَّوصلَّهذاَّالتواصلَّدرجاتَّغيرَّمسبوقةَّّ َّ.

منساب َّخارجَّأطرَّحركة َّوطنية َّومؤسساتهاَّ ،ولمَّيصلَّإلىَّدرجةَّبناءَّاألطرَّوالمؤسساتَّالعابرةَّللحدودَّبنفسه َّبعدَّ.
وهيَّكماَّيبدوَّليَّمهمةَّالَّبدَّمنها.

أنَّخيارَّالمقاطعةَّيؤَّثّرَّفيَّإسرائيلَّ،ويمكنَّتسويقهَّعلىَّمستوىَّالرأيَّالعامَّالديمقراطيَّفيَّعالمنا.
تبينَّ َّّ
َّّ .3

متقبالَّ َّأوضاع َّما َّبعدَّ
أن َّجيلَّماَّبعدَّأوسلوَّالفلسطينيَّلمَّيصبحَّجيالَّ َّ َّّ
مؤخر َّ َّّ
 .4أثبت َّانفجار َّالغضب َّالفلسطيني َّ َّا
أوسلوَّ ،وما َّزال َّيحلمَّبزوالَّاالحتاللَّ،ويعَّّد َّالشعبَّالفلسطينيَّشعبَّا َّواحدَّاَّ ،ولم َّتنطفئ َّفيه َّجذوة َّالنضالَّ.وبمنظورَّ

لَّجيلَّفلسطينيَّيبدعَّوسائلَّنضالهَّ،
أنَّك َّّ
فلسطينيةَّالعادلةَّتتجلىَّفيَّ َّّ
تاريخيَّ،ماَّزالتَّاالستم ارريةَّالتاريخيةَّللقضيةَّال
ّ
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يرويَّهذهَّاألرضَّ،
الَّيقبلَّأيَّجيلَّفلسطينيَّأنَّيمرَّفيَّهذاَّالعالمَّمثلَّسحابةَّجاَّفّةَّ،دونَّأنَّ َّ
َّّ
وانتفاضتهَّ،إذاَّشئتمَّ.و

ودونَّأنَّيتركَّبصمتهَّفيَّرفضَّاالحتاللَّعلىَّأرضَّفلسطين.

تياحَّالبعضَّلبعضَّاألساليبَّالمتّبعةَّ .ولكن َّالشعب َّالواقع َّتحت َّاالحتالل َّليس َّشركةَّ
َّ
وأعرف َّبشكل َّمباشرَّ ،عدمَّار
اندهاشهمَّمنَّأنَّثمةَّشبابَّاَّفلسطينيَّاَّ
َّّ
تأمينَّللمحتلَّ،وصوتَّنقدَّاألساليبَّالَّيسمعَّفيَّغمرةَّفرحَّالفلسطينيينَّوالعربَّو

أنَّ
طّيَّفيهاَّدمويةَّالقمعَّالعربيَّعلىَّالقمعَّاإلسرائيليَّ َّ.ويؤكدَّذلكَّ َّّ
مستعدَّاَّللنضالَّ،فيَّهذهَّاألوضاعَّاإلقليميةَّالتيَّتغ َّ

لَّشيءَّقضيةَّوطنَّسلبَّ
قضيةَّفلسطينَّالَّتقاسَّبعددَّالقتلىَّوالجرحىَّوصنوفَّالقمعَّالتيَّتمارسَّ،فهيَّأوالََّّوقبلَّك َّّ
فيَّعمليةَّسطوَّمسلحَّاستعماريةَّ.وتنبعَّمركزيتهاَّمنَّ َّّأنهاَّمتالحمةَّمعَّماَّ ُعَّّدَّالمسألةَّالعربيةَّ،ومعَّالمسألةَّاليهوديةَّ
عالميَّاَّ.والتحديَّهوَّفيَّتحويلَّهذهَّالمركزيةَّإلىَّعاملَّقوةَّ،بعدَّأنَّكانتَّعاملَّتعقيدَّوضعفَّ .

يَّتسميةَّأخرىَّتنصفها)َّ،تزعجَّإسرائيلَّمجتمعَّاَّ
هبةَّ،أوَّانتفاضةَّ،أوَّأ َّّ
وسموهاَّماَّشئتمَّّ َّ،
والحالةَّالنضاليةَّفيَّفلسطينَّ( َّّ
واقتصادَّاَّ،وتؤَّثّرَّفيهاَّ.والَّيجوزَّأنَّيستمرَّاالستيطانَّوتهويدَّالقدسَّمنَّدونَّحالةَّنضاليةَّفيَّمواجهتهَّ َّ.

لَّانتفاضةَّ.
ولكنهَّعادَّوانتشرَّكالفطرَّبعدَّك َّّ
إالَّخاللَّسنواتَّاالنتفاضاتَّّ َّ.
وتاريخيَّاَّ،لمَّيوضعَّحدََّّلالستيطانَّاإلسرائيليَّ َّّ
فإنَّأسئلةَّمثلَّ"ماذاَّبعدَّاالنتفاضة؟َّوماَّهيَّمطالبها؟"َّ،هيَّأسئلةَّجوهريةَّالَّيجوزَّأنَّتنكفئَّوتشعرَّبالحرجَّ
ومنَّهناَّّ َّ،

تلح َّعلىَّجوابَّلدىَّالقيادات َّالقادرة َّعلى َّتأطير َّسياسي َّلهذه َّالحالة َّالنضالية َّفيَّالداخلَّ
أمامَّالمزايداتَّ.ويجب َّأنَّ َّّ
والخارجَّ.يجبَّأنَّتمَّثّلهاَّأطرَّالَّتخشىَّأنَّتقولَّإَّّنهاَّمعهاَّوتدعمهاَّ،والَّتتدخلَّفقطَّلتنتقدَّإسرائيلَّعلىَّإطالقَّالنارَّ

علىَّمنَّتدعيَّ َّّأنهَّجاءَّللطعنَّ...ثمةَّحاجةَّإلىَّإطارَّيمَّثّلَّهذهَّالحالةَّالنضاليةَّ،وهذاَّيعنيَّدعمهاَّوالحديثَّباسمهاَّ
َّّ
ووضعَّمطالبَّلهاَّ،وتطويرهاَّأيضَّاَّ .

وديةَّ،ووصولَّالتماديَّ
نشبتَّهذهَّالحالةَّ
خلفيةَّتحويلَّالقدسَّالعر ّبيةَّإلىَّغيتوَّعربيَّفيَّمدينةَّيه ّ
النضاليةَّاألخيرةَّعلىَّ ّ
ّ

اإلسرائيليَّحدَّمحاولةَّإحداثَّتقسيمَّزمنيَّلألقصىَّفيَّغفلةَّمنَّالعربَّوالعالمَّ،واستمرارَّتنفيذَّخطةَّاستيطانَّمكَّثّفةَّ
الفعلَّ.وقدَّتطرقتَّلهذا َّكلّهَّفيَّ
ماَّسميَّفيَّعمليةَّأوسلوَّالمنطقةَّ(ج)َّإلىَّإسرائيلَّ ،فيَّالواقعَّو
ضم َّ
تهدف َّإلى َّ َّّ
ّ
ّ
كانونَّاألولََّّ/ديسمبرََّّ2013أيَّقبلَّعامينَّ .
محاضرتيَّبالعنوانَّذاتهَّفيََّّ7
ّ

إلىَّالمنظماتَّالدوليةَّفارقَّاَّكبيراَّ،وانَّاستجمعتَّالسلطةَّشجاعتهاَّلمخالفةَّمنطقَّ
َّّ
َّولمَّتش ّكلَّمغادرةَّالمفاوضاتَّمؤقتَّاَّ
ويبدوَّليَّأنَّ
األهم َّبالنسبةَّإليهاَّ .
المفاوضاتَّالثنائيةَّ.فقدَّبقيت َّإسرائيل َّمطمئنة َّإلى َّاستمرار َّالتنسيق َّاألمنيَّ ،وهذا َّ َّّ
ّ
ّ
فلسطينيةَّ،وتجاوزَّهذاَّالسقفَّ،تقتربَّ َّ.وماَّزالَّبوسعَّ
لحظةَّالحسمَّبينَّمواصلةَّالعملَّالسياسيَّتحتَّسقفَّالسلطةَّال
ّ
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عده َّأمامَّالعالم َّأعماالَّ َّفرديةَّ
ألنهاَّتقومَّعلىَّماَّيمكنَّ ّ
السلطة َّالتعايش َّمع َّاالنتفاضة َّالحالية َّدونَّإجراءَّهذاَّالحسمّ َّ ،
لسطينيةَّذاتهاَّ
الفلسطينيةَّ.ففيَّلحظةَّإعالنَّالقيادةَّالف
ظّمَّاَّمنَّقبلَّالقيادةَّ
ناجمةَّعنَّإحباطَّويأسَّ،وَّّأنهاَّليستَّعمالَّمن َّ
ّ
ّ

عن َّتنظيم َّالعمل َّالنضالي َّالمعادي َّلالحتاللَّ ،تنتهي َّامتيازاتَّالسلطة َّهذه َّتحتَّاالحتاللَّ ،ونعودَّإلى َّحالةَّياسرَّ
فاتَّفيَّظلَّالحصارَّ.ويبدوَّليَّأنَّالسلطةَّتميلَّعمومَّاَّإلىَّالتهدئةَّ .
َّّ
عر
الحاليةَّ
فقوامَّسياستهاَّالحاليةَّهوَّماَّاستنتجتهَّمنَّتجربةَّاالنتفاضةَّالثانيةَّمنَّعبرََّّومغازََّّ.ولكنَّإذاَّبقيتَّاالنتفاضةَّ ّ

َّمنَّأشكالَّالتفاوضَّ،
َّ
فلسطينية َّإلىَّشكل
وبعودةَّرسمية َّ
على َّحالهاَّ ،وأُنهكت َّمن َّدونَّتحقيقَّمطالبَّعينيةَّمحددةَّ ،
ّ
ّ
لَّ.وهذاَّالَّيجوزَّ .
نكونَّقدَّعدناَّإلىَّاللعبةَّالسياسيةَّذاتهاَّ،لكنَّبأوراقََّّأق َّّ

الفلسطينيةَّ،بدءاَّمنَّوقفَّالتنسيقَّ
ضدَّاالحتاللَّمنَّدونَّموقفََّّواضحََّّمنَّالقياداتَّ
تصورَّانتفاضةَّشاملةَّ َّّ
ّ
يصعبَّ ّ

اجهةَّمعَّاالحتاللَّ.ونحنَّنعلمَّأنَّهذاَّيعنيَّخياراَّجديداَّتماماَّمختلفاَّعنَّخيارَّالمفاوضاتَّ.لقدَّ
األمنيَّ،وانتهاءََّّبالمو
ّ

لَّتكتيكاتَّالتفاوضَّالممكنةَّ.ووصلتَّإلىَّماَّوصلتَّإليهَّحينَّتمسكتَّباالنسحابَّإلىَّحدودَّالرابعَّ
جربتَّالسلطةَّك َّّ
َّّ

منَّحزيرانَّ.وأعلنتَّ ّأنهاَّغيرَّقادرةَّعلىَّالتزامَّاالتفاقاتَّمعَّإسرائيلَّ،وذلكَّمنَّدونَّأنَّتعلنَّنهايةَّهذهَّاالتفاقياتَّ،أوَّ
تتوقفَّعنَّممارسةَّالتزامهاَّبهاَّ،بدءاَّمنَّالتنسيقَّاألمني.

يصدقَّأحدَّالتهديدَّالفلسطينيَّ
عندَّهذهَّالنقطةَّ،خرجَّالشبابَّإلىَّالشارعَّ،فيَّحينَّرابطتَّالسلطةَّفيَّموقفََّّغائمَّ.إذَّالَّ ّ
يلوحَّباحتمال َّعدمَّالتزام َّاالتفاقيات َّمع َّإسرائيلَّ ،فحتى َّهذاَّلمََُّّيصغَّ َّبلغةَّ َّتصعيديةَّ ،بلَّبلغةَّمناشدةَّالعالمَّأنَّ
الذي َّ ّ

لَّكلمةَّ
يفعلَّشيئَّاَّقبلَّأنَّتضطرَّالسلطةَّإلىَّعدمَّااللتزامَّ،ومعَّتكرارَّالتزامَّطريقَّالمفاوضاتَّوالحلَّالسياسيَّ،قبلَّك َّّ

يمكنَّأنَّيشتََّّّمَّمنهاَّرائحةَّتهديدَّ،وبعدهاَّ .
ُ
تصعيدَّالحالةَّالنضاليةَّفيَّالداخلَّوتحويلهاَّإلىَّمواجهةَّشاملةَّمعَّاالحتاللَّيتطلّبانَّفيَّنهايةَّاألمرَّقراراَّ
َّّ
نَّ
قلناَّإذاَّ،إ َّّ
فلسطينيةَّ .
فلسطينيةَّ.وهيَّإذاَّقررتَّذلكَّ،سوفَّتحتاجَّإلىَّإطارََّّجامعَّللفصائلَّال
واضحاَّمنَّالقيادةَّال
ّ
ّ

دَّاتضحَّأليَّ
َّّ
فلسطينية؛َّفق
ثمةَّاحتماالََّّلمصالحةَّ
صدقَّ َّّ
ومنَّدونَّمثلَّهذاَّالقرارَّ،وفيَّالوضعَّالراهنَّ،لمَّيعدَّأحدَّي ّ
ّ
أنَّ ّ

فلسطينيَّمتوسطَّأنَّالمصالحةَّبينَّسلطتينَّفيَّكيانَّسياسيَّواحدَّغيرَّممكنةَّ.ولكلََّّمنهماَّعراقيلهاَّالداخليةَّومخاوفهاَّ.
َّّ

ويمكنَّتصورهاَّفقطَّإذاَّسبقهاَّالتخَّلّيَّعنَّفكرةَّالسلطةَّ
َّّ
فلسطينيةَّفيَّالوضعَّالراهنَّغيرَّواردةَّبرأييَّ،
إنَّالمصالحةَّال
َّّ
ّ
وواقعهاَّلمصلحةَّمقاومةَّاالحتاللَّوفتحَّمسألةَّالحلولَّمنَّجديدَّلمفاوضاتَّجديدةَّعلىَّأسسَّواضحةَّتمامَّاَّ،بعدَّأنَّ
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حتميةَّإحقاقَّحقوقَّالشعبَّالفلسطينيَّ.أماَّالمراوحةَّفيَّطريقَّالمفاوضاتَّ
تكونَّإسرائيلَّوالوالياتَّالمتحدةَّقدَّاستنتجتاَّ
ّ

حاليَّاَّ ،فال َّتعني َّسوى َّوجود َّسلطةَّتحتَّاالحتاللَّ.وأصبحت َّالسلطة َّسلطتينَّ.ووجود َّسلطتينَّيعني َّعدم َّإمكانيةَّ
المصالحةَّبينهماَّ .

الفلسطينيةَّ ،خرج َّالشبابَّالفلسطينيَّلمقاومة َّالبديل َّالحقيقي َّالذي َّتمارسه َّإسرائيلَّ ،وهو َّليسَّ
ومع َّابتعاد َّحلم َّالدولة َّ
ّ
الضمَّبتهويدَّالقدسَّ،وتوسيعَّاالستيطانَّفيَّأجزاءَّكبيرةَّمنَّالضفّةَّالغر ّبيةَّ،
الحواراتَّحولَّالدولةَّالواحدةَّ،بلَّسياسةَّ َّّ

فلسطينيةَّإلىَّ"بنتوستان"َّيتألفَّمنَّجزرَّمنعزلةَّ،وهوَّماَّتوقعناهَّ،
َّمنفصلَّفيَّغزةَّ،وتحويلَّالسلطةَّال
وترسيخَّحالةَّكيان
ّ
ّ

ُبعيَّدَّتوقيعَّاتفاقياتَّأوسلوَّوالقاهرةَّ،وباستخدامَّهذهَّالمفرداتَّعينهاَّ َّ.

الفلسطينيةَّالمسلّحةَّ،بوصفهَّعمودَّاَّفقريَّاَّللمشروعَّالوطنيَّالفلسطينيَّ،
لقدَّاحتلَّجهازَّاألمنَّالفلسطينيَّمكانَّالفصائلَّ
ّ
العدوَّ.وأثبتتَّالتجربةَّ ّأنهَّقابلََّّ
عدَّ"اإلرهاب"َّهوَّ َّّ
ائيلَّهيَّالعدوَّإلىَّ َّّ
َّّ
عدَّإسر
وتغيرتَّعقيدتهَّفيَّالسنواتَّاألخيرةَّمنَّ َّّ
ّ

ضد َّاالحتاللَّ.فمنطق َّوجودَّ
أي َّتخطيطَّلمواجهةَّإسرائيلَّ،وحتىَّمعَّالمتظاهرينَّال
للدخول َّفي َّصدام َّمع َّ َّّ
فلسطينيين َّ ّ
ّ
وتعززَّديناميكياتَّاالنقسامَّالفلسطينيَّالقائمَّهذاَّالمنطقَّ.
السلطةَّال
فلسطينيةَّالحاليَّوبنيتهاَّيقودانَّبالضرورةَّإلىَّذلكّ َّ،
ّ
احتمالَّالتصعيدَّالجديَّممكنََّّفقطَّمعَّمغادرةَّاتفاقياتَّأوسلوَّبإعالنَّنهايتهاَّ.وتجاوزَّسقفَّالسلطةَّالحاليَّ
َّّ
فإنَّ
ولذلكَّّ َّ،
واالستفادةَّفيَّالوقتَّذاتهَّمنَّتجربةَّحصارَّياسرَّعرفاتَّ،وتجربةَّحركةَّحماسَّأيضاَّالتيَّتجدَّنفسهاَّاآلنَّفيَّحالةَّ

لَّماَّيمكنَّأنَّيؤديَّإلىَّحالةَّالحصارَّهذهَّ.
َّبعدَّأنَّأصبحتَّالمقاومةَّوسيلةَّللدفاعَّعنَّالنفسَّ،وذلكَّبتجنبَّك َّّ
َّّ
حصار

عماَّهوَّقائم.
فحالةَّالحصارَّتنقلَّالفلسطينيينَّمنَّالنضالَّلتحقيقَّحقوقهمَّإلىَّالدفاعَّ َّّ

التوسع َّاالستيطانيَّ
ثمة َّجبهات َّصراع َّأساسية َّمع َّإسرائيل َّوالصهيونية َّفي َّهذه َّالمرحلةَّ.1َّ:الصراع َّضد َّاالحتالل َّو َّّ
َّّ
فيَّالضفةَّالغربيةَّبماَّفيهاَّالقدسَّ.2َّ.الصراعَّضدَّمحاصرةَّقطاعَّغزةَّ،وتحويلهَّإلىَّمعسكرَّاعتقالَّكبيرَّ،ومحاوالتَّ

فصلهَّعنَّالضفةَّالغربيةَّ.3َّ.الصراعَّضدَّالسياسةَّالعنصريةَّفيَّإسرائيلَّذاتهاَّوالصدامَّمعهاَّعلىَّمحورينَّ:المواطنةَّ
المتساويةَّنقيضَّا َّللصهيونيةَّ،والحقوقَّالجماعيةَّللمواطنينَّالعربَّداخلَّاألراضي َّالتيَّاحتلتَّعامََّّ،1948وتزدادَّ
قدم َّنفسهاَّدولةَّ
ارَّ،فهوَّيجابهَّالصهيونيةَّعلىَّساحةَّاعتقدتَّأنهاَّتحتكرهاَّبوصفهاَّدولة َّت َّّ
َّّ
أهميةَّهذاَّالصراعَّباستمر

ديمقراطيةَّ،كماَّيؤَّّكدَّاالستم ارريةَّالعربيةَّعلىَّأرضَّفلسطينَّالتاريخيةَّ.4َّ.الصراعَّعلىَّالمستوىَّالعالميَّمعَّإسرائيلَّ
بوصفهاَّدولةَّفصلَّعنصريَّاستيطانيَّ َّ.
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تتكاملَّجبهاتَّالصراعَّهذهَّ،ويدارَّالصراعانَّاألخيرانَّكلََّّبمنطقهَّوديناميكيتهَّالخاصةَّ َّ.

عوامل مساعدة َّ
ندرك َّجميعاَّالحالةَّالصعبةَّالتيَّيمر َّبها َّالشتاتَّالفلسطينيَّ،فيَّسورية َّولبنان َّعلىَّوجهَّالخصوصَّ.هؤالء َّالذينَّ
لحَّ
عادتَّبهمَّالظروفَّإلىَّمرحلةَّماَّبعدَّعامََّّ1948مباشرةَّ،أيَّماَّقبلَّتنظيمَّحركةَّالتحررَّالوطنيَّالفلسطينيَّ.وت َّّ

الحاجة َّإلىَّتنظيم َّتضامن َّحقيقي َّمعهمَّ ،بحيث َّالَّيتجاهلَّآالمَّالشعوبَّالتيَّيعيشونَّبينَّظهرانيهاَّ،والتيَّتقاسمواَّ
المرَّ .
معهاَّالسعةَّوأيامَّالضيقَّ،وأقصدَّتحديداَّحالةَّسوريةَّ،حيثَّعاشَّالفلسطينيونَّمعَّالشعبَّالسوريَّفيَّالحلوَّو َّّ
أهليةَّنتيجةَّلردَّالنظامَّالعربيَّالقديمَّبالقوةَّوالعنفَّعلىَّمطالبَّالتغييرَّواإلصالحَّ
َّّ
لقدَّاجتاحتَّالمشرقَّالعربيَّحربََّّ
تؤدَّهذهَّ
التيَّرفعتهاَّالشعوبَّ،وتسَّلّلَّمنظماتَّمتطرفةَّغيرَّملتزمةَّقضاياَّثوراتَّالشعوبَّمنَّبابَّضعفَّالدولةَّ.ولمَّ َّّ
الحربَّاألهليةَّالمشرقيةَّإلىَّتحسينَّصورةَّإسرائيلَّعالميًّاَّ،بلَّحصلَّالعكسَّ.فالرأيَّالعامَّالعالميَّضاقَّذرعاَّبديمومةَّ
االحتاللَّاإلسرائيليَّ َّوممارساتهَّالعابرةَّللحقبَّالتاريخيةَّفيَّزمنَّالحربَّالباردةَّوبعدهاَّ،وبوجودَّالتضامنَّالعربيَّوفيَّ
تعنتَّإسرائيلَّ .
شيءَّيتغيرَّإالَّ َّّ
َّّ
لَّ
ةَّوبعدهاَّ.وكأنَّك َّّ
َّّ
غيابهَّ،وقبلَّالثوراتَّالعر ّبي
لتقبلَّالقمعَّواالحتاللَّاإلسرائيليَّينَّ،وأكثرَّتفهماَّللشعبَّالفلسطينيَّ.ومنَّالضروريَّعدمَّ
لَّاستعدادَّاَّ َّّ
لقدَّأصبحَّالعالمَّأق َّّ

وغزةَّ،ومعَّنضالَّالشعبَّالفلسطينيَّ
تفويتَّالفرصةَّلتوسيعَّنطاقَّشبكةَّأصدقاءَّالشعبَّالفلسطينيَّوالتضامنَّمعَّالقدسَّ ّ

سيما َّفي َّسورية َّولبنانَّ.وسوفَّيكونَّعلىَّ
ّ
ضد َّاالستيطانَّفيَّالضفةَّالغربيةَّ ،ومع َّالفلسطينيين َّفي َّالمخيماتَّ ،وال َّ ّ

أوجهَّلهمَّاآلنَّالحديثَّمباشرةَّ،االنخ ارطَّفيَّهذهَّالحمالتَّوالَّسّيماَّحملةَّالمقاطعةَّ
الشبابَّالفلسطينيَّفيَّالشتاتَّ،الذينَّ َّّ

جهدَّيوحدهَّ،حتىَّلوَّكانَّجهدَّاَّرياضيَّاَّأوَّغنائيَّاَّ،
َّّ
أيَّ
ضدَّإسرائيلَّ.وفيَّظلَّاالنقسامَّ،يتطلعَّالشعبَّالفلسطينيَّإلىَّ َّّ
ّ
أنَّالشبابَّالفلسطينيَّقادرَّعلىَّاالضطالعَّبالمهمةَّخلفَّحدودَّاالنقسامَّالفلسطينيَّ .
لديَّفيَّ َّّ
والَّشكَّ َّّ

ةَّأنَّمواجهةَّإسرائيلَّعلىَّالمستوىَّالعالميََّّ،والتيَّتعتاشَّفيهَّعلىَّ
وقدَّعَّلّمتناَّالتجربةَّ
ّ
الفلسطينيةَّوتجربةَّالثوراتَّالعر ّبي ّ

الضحية"َّ،تتطَّلّبَّبلورةَّخطابَّديمقراطيَّ .
اطيةَّالوحيدةَّفيَّالشرقَّاألوسط"َّ،و"احتكارَّدورَّ
ّ
فكرتَّيَّ"الديمقر ّ
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يتعذر َّخوض َّنضال َّديمقراطيَّ ،أمامَّالرأيَّالعامَّالعالميَّ ،يطالبَّبمقاطعةَّإسرائيلَّبوصفهاَّنظامَّ َّ"أبرتهايد" َّاستيطانيَّاَّ
بيَّأنظمةَّتقدميةَّ،
َّّ
احتالليَّاَّمنَّدونَّخطابَّفلسطينيَّديمقراطيَّ.والَّيمكنَّفعلَّذلكَّبخطابََّّيعَّّدَّأنظمةَّاالستبدادَّالعر
الشعوبَّالمطالبةَّبالحريةَّوالكرامةَّفيَّأوطانهاَّشعوباَّرجعيةَّ،ويتعاملَّمعَّحكومةَّروسياَّصديقةَّاليمينَّاألوروبيَّ
َّّ
ويعَّّدَّ

كأنهاَّ"االتحادَّالسوفييتيَّصديقَّالشعوب"َّ .
المتطرفَّواليمينَّاإلسرائيليَّ َّّ

ائيليةَّحولَّديمقراطيتهاَّ،عليناَّأنَّنكونَّنحنَّديمقراطيينَّ
صدقيةَّفيَّالنضالَّ َّّ
ضدَّزيفَّاالدعاءاتَّاإلسر ّ
لكيَّتكونَّلناَّ ّ

ومتفهمينَّنضالَّالشعوبَّاألخرىَّمنَّأجلَّالديمقراطيةَّ.الَّيمكنَّلفلسطينيََّّأنَّيظهرَّأمامَّالرأيَّالعامَّالعالميَّمدافعَّاَّ
عنَّحقوقَّالشعبَّالفلسطينيَّفيَّالوقتَّالذيَّيتجاهلَّفيهَّحقوقَّالشعوبَّاألخرىَّ،أوَّيناصبهاَّالعداءَّولوَّكانَّذلكَّ
علىَّمستوىَّالخطابَّفقطَّ،فهذاَّيضر َّبقضيتهَّ.كماَّالَّيمكنَّمواجهةَّاالستخدامَّاإلسرائيليَّالدين َّوالنصوصَّالدينيةَّ
ُّ
اَّمنهمَّأنهمَّيحيونَّ
فيَّاالستيطانَّوتهويدَّالقدسَّواجتذابَّهوسَّالتعصبَّالدينيَّكافّةَّإلىَّبالدناَّلالستيطانَّفيهاَّ،اعتقادَّ
ّ

ماضياَّمجيداَّعلىَّأراضََّّخاربةَّوخاويةَّ،أقولَّالَّيمكنَّمواجهةَّهذاَّبخطابََّّدينيَّمقابلَّ.قدَّيصلحَّهذاَّلتحشيدَّالتضامنَّ
اللبَّالدينيَّاألصوليَّ
ائيليةَّفيَّالغربَّ،وفضحَّ َّّ
َّّ
لكنهَّالَّيصلحَّلكشفَّز
معَّاألقصىّ َّ،
يفَّاالدعاءاتَّالديمقراطيةَّاإلسر ّ
ائيليةَّ .
تحتَّالقشرةَّالديمقراطيةَّاإلسر ّ

أسميهَّ
هذهَّبعضَّالدروسَّالناجمةَّعنَّتعقيدَّقضيةَّفلسطينَّوعالميتهاَّالناجمةَّعنَّتشابكهاَّمعَّالمسألةَّاليهوديةَّ،وماَّ َّّ
بالمسألةَّالعربيةَّ،األمر َّالذي َّوضعَّفي َّوجه َّالشعبَّالفلسطينيَّعقباتَّ َّ َّوتحديات َّلمَّتوضعَّفيَّطريقَّشعبَّيناضلَّ

أي َّشعبَّآخرَّتلبيةَّمثلَّهذهَّالشروطَّلكيَّيمارسَّالسيادةَّعلىَّأرضهَّ.
للتحرر َّالوطني َّواالستقاللَّ.فلم َّيطلب َّمن َّ َّّ
والتفكيرَّأعالهَّهوَّمنَّنوعَّاالجتهاداتَّالمطلوبةَّلتحويلَّمركزيةَّفلسطينَّهذهَّمنَّنقطةَّضعفَّإلىَّعنصرَّقوة.
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