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نديم روحانا*

فلسطين الجديدة

هناك 
الفكرية  والنخب  السياسية  الطبقة  أوساط  فقط يف  ليس  متزايد،  وعي 

التي  احلالية  املرحلة  بأن  أيضًا،  الناس  عامة  بين  بل  واألكاديمية، 

تعيشها قضية الشعب الفلسطيني أوشكت على نهايتها. ويعتقد كثيرون أنها انتهت يف 

الواقع، وأن ما كان حتى اآلن لن يكون يف املستقبل. ويبدو أن الشعب الفلسطيني مقبل 

على انتقال من مرحلة انتهت، إىل مرحلة مل يتم حتديد معاملها بعد.

يف هذه املقالة القصيرة أقدم فهمي للمرحلة التي انتهت، وتصّوري ملرحلة االنتقال 

التي  اجلديدة  لفلسطين  يقدم تصوراً  التي تستدعي مشروعًا وطنيًا  اجلديدة  وللمرحلة 

توحد الشعب الفلسطيني والوطن الفلسطيني من جديد من ناحية، وتأخذ يف احلسبان 

تاريخ أكثر من 100 عام من الصراع مع الصهيونية والواقع اجلغرايف والديموغرايف، 

وتقدم تصوراً سياسيًا ووطنيًا وإنسانيًا وحترريًا للتعامل معه من ناحية ثانية.

I ـ انتهاء مرحلة
الفلسطيني  الشعب  أن قضية  فيها،  أن نعتقد  املمكن  التي كان من  املرحلة  انتهت 

القدس  فيها  )بما  الغربية  الضفة  يف  فلسطينية  دولة  إقامة  طريق  عن  للحل  قابلة 

َعَكس أهداف  التفكير  الواقع، فإن هذا  أو على أجزاء منها. ويف  الشرقية( وقطاع غزة 

املشروع الوطني الفلسطيني الذي تبلور بالتدريج منذ منتصف السبعينيات، وصواًل إىل 

تمحور هذا املشروع حول إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة يف األراضي احملتلة منذ 

سنة 1967 وعاصمتها القدس، وإىل آخر هذه املقولة التي كررها اخلطاب السياسي 

هذه  أن  واضحًا  لقد صار  معناها.  فقدت  أنها  من  الرغم  على  امللل،  الفلسطيني حتى 

األهداف التي تتضمنها هذه املقولة تآكلت الواحد تلو اآلخر: من اإلصرار على حق عودة 

الالجئين، إىل حدود الدولة، وإىل النقاش بشأن ما هي األماكن التي يمكن اعتبارها 

قراءات يف الهّبة الفلسطينية

* املدير العام ملدى الكرمل ـ حيفا، وأستاذ العالقات الدولية ودراسات الصراع يف كلية القانون والدبلوماسية 
يف جامعة تافتس ـ بوسطن.
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مدينة القدس. وصارت هذه األهداف بالنسبة إىل األجيال اجلديدة أشبه بالكليشيهات التي 

الفلسطيني ألهدافه احملددة، وفقدانه  الوطني  فقدت معانيها. وبذلك، فإن فقدان املشروع 

املرحلة.  هذه  انتهاء  يف  ساهما  الكليشيهات،  ـ  األهداف  هذه  إىل  للوصول  استراتيجيات 

وبطبيعة احلال، تبقى األهداف العامة موجودة كحّق تقرير املصير والتحرر من االحتالل 

وما إليه، وهذه أهداف أصبحت عامة بشكل كبير، ما مل يتم تعريفها ضمن مشروع جديد، 

ورسم االستراتيجيات للوصول إليها.

منذ  الفلسطينية  األراضي  إسرائيل  احتالل  أن  االعتقاد  املنتهية  املرحلة  مميزات  ومن 

سنة 1967، هو احتالل موقت سيفاوض اإلسرائيليون على إنهائه بحسب معادالت مقبولة 

عربيًا أو فلسطينيًا. وعمل على تكريس هذا االعتقاد اتفاق أوسلو وما أفرزه من صيرورات، 

من  ُأخرى  جولة  مرمى  على  أنها  اعتقدت  التي  والنخب  اجلدوى،  عديمة  املفاوضات  مثل 

يف  يشكك  الذي  اجلديد  الوعي  أن  املصادفة  قبيل  من  وليس  الدولة.  لتالمس  املفاوضات 

انتهاء االحتالل قريبًا استغرق أكثر من جيلين بقليل كي ينشأ، وهو الوقت نفسه الذي احتاج 

إليه الفلسطينيون يف مناطق 48 للوصول ـ عبر عملية مشابهة، وبعد أعوام قليلة من اتفاق 

أوسلو ـ إىل إدراك أن مكانتهم كمواطنين داخل إسرائيل مل تعد موقتة يف ضوء هذا االتفاق، 

حالة  ويف  اجلماعي.  مستقبلهم  على  والفلسطينيين  إسرائيل  بين  تتم  لن  املفاوضة  وأن 

الفلسطينيين يف مناطق 48، ظهرت قوى فكرية وسياسية وحزبية جديدة بعد أوسلو ساهمت 

يف إنتاج الوعي اجلديد بأن مواطنتهم هي يف الواقع مواطنة كولونيالية، وأن الصهيونية 

تسعى ليس فقط الستالب أرضهم، بل جلعلهم أيضًا سكانًا يف وطن الشعب اليهودي وصوغهم 

الوعي  الذي سبق  كمجموعة بال هوية وبال وطن وهم يف وطنهم مقيمون، وأن مشروعهم 

اجلديد ـ وهو مشروع املساواة يف الدولة القائمة ـ ما هو إاّل سراب. وساهمت القوى اجلديدة 

ال  وجوهرها،  الصهيونية  مع  معركة  من  أقل  ليس  بصدده  هم  ما  بأن  الوعي  ترسيخ  يف 

مع سياسات تمييزية يف إسرائيل، وأن البراديغمات السياسية والفكرية التي وضعت إجناز 

املساواة يف الدولة القائمة نصب أعينها أخطأت يف التشخيص ويف أدوات العمل السياسي.

غير أن طبيعة التغيير السياسي البراديغماتي ال ُتنجز دائمًا بانقالب فكري حاد، وإنما 

بدخول منظومة فكرية جديدة تعرض فهمًا جديداً للواقع، وتعرض تصوراً للمستقبل يتحدى 

القديمة  القوى احلزبية والفكرية  القائم نفسه. ويف حالة فلسطينيي 48، فإن بعض  الفكر 

احلزبي  العمل  سوق  يف  ويتنافس  القائمة،  الدولة  يف  املساواة  سراب  وراء  يلهث  يزال  ال 

والفكري مع األطروحة اجلديدة القائلة إن الصراع هو مع الصهيونية وجوهرها، ومع النظام 

الكولونيايل بأجمله. وبشكل مشابه، فإنه مع انحسار املرحلة احلالية من الفكر الفلسطيني 

إزاء الدولة، ستبقى القوى السياسية واالقتصادية احلاملة لفكر هذه املرحلة، على الساحة، 

بقاء  التغيير،  بعد. فمن طبيعة عملية  يتبلور  الذي مل  املرحلة اجلديدة  وستتنافس مع فكر 

القديم واجلديد يف وقت واحد يف فترة انتقالية قبل أن يتبلور مشروع جديد بديل يستقطب 

القوى االجتماعية والسياسية الفاعلة، ويجّند قوى جديدة.

للقيادات  منها  بعضًا  أو  الثقة  منح  انتهت  التي  املرحلة  يف  املمكن  من  كان  وإذا 

الفلسطينية التي عملت على حتقيق أهداف املشروع الوطني بقيام الدولة، فإن الوعي اجلديد 

كثيرة،  فكرية  سياسية  قوى  وبين  خاصة،  بصورة  الشباب  أجيال  بين  واملنتشر  العميق 
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يرى أن تلك القيادات وصلت إىل نهاية طريقها، وأنها ال تمتلك استراتيجيا غير استراتيجيا 

التمسك بالطريق الذي يراه معظم الشعب الفلسطيني طريقًا عبثيًا. وتدور الشكوك حول قدرة 

ن 
َ
كم تبدو  احلالية  فالقيادات  جديد،  طريق  رسم  على  احلالية  السياسية  والنخب  القيادات 

ن أوقع نفسه يف شرك ال خمرج منه، ال إىل اخللف كما يدعو البعض مثاًل بحل 
َ
ُدفع، أو كم

السلطة الفلسطينية، وال إىل األمام باملساهمة يف تطوير وعي وعمل سياسي جديد يستطيع 

أن يتعامل مع التوحش الكولونيايل الذي يراه الفلسطيني حوله، أو أن يشير إىل املستقبل 

القيادة  تفتقد  ك، 
َ
ر الشَّ املكان  هذا  ومن  نظريًا.  كان  لو  حتى  له،  تصّور  تقديم  إىل  حتى  أو 

القدرة النظرية على استحداث سياسات جديدة، وعلى تبّني سياسات مقاومة وعمل سياسي 

يهدف إىل الوصول إىل املستقبل. وتهرب السلطة إىل الكليشيهات، وإىل استراتيجيا الصبر 

واالنتظار ـ انتظار ما ال نعلم، وإىل تهديدات فارغة أحيانًا، يصل أشدها إىل حّد استعمال 

احلق األويل يف التوجه إىل الدوائر الدولية!

ودورها  والفكرية  السياسية  والنخب  الفلسطينية  القيادات  على  كلمة  من  هنا  بد  وال 

الفلسطينية مسؤولية فشل املشروع الوطني  القيادت  فيما نحن فيه. فمن السهل أن نحّمل 

القدرة  وانعدام  اآلن،  حتى  املتعددة  االستراتيجيات  وفشل  أهدافه،  حتقيق  يف  الفلسطيني 

على تصور مشروع جديد. وإذا كان يف هذا بعض احلق، فإن إلقاء املسؤولية على القيادات 

وحدها، فيه كثير من اإلجحاف، ونوع من جتّنب نقد الذات، إذ يجب أن نشمل يف هذا النقد 

الطبقة السياسية والنخب الفكرية واألكاديمية عامة. ويتعين على عملية النقد هذه أيضًا، أن 

تأخذ يف احلسبان ما واجهته القيادات الفلسطينية بصورة عامة. لقد وجد الشعب الفلسطيني 

وقياداته أنفسهم أمام مشروع ربما يكون االنتصار عليه أصعب مّما اعتقدنا سابقًا. قد تكون 

ـ مثاًل، منذ البرنامج الدوالتي الذي  القيادات أخطأت يف فهم وعرض املشروع الصهيوين 

بدأ يف السبعينيات، أو يف قرارات استراتيجية مثل املوقف من احتالل الكويت ـ لكن علينا 

أن نتذكر دائمًا أن الشعب الفلسطيني وقياداته قدموا تضحيات بطولية نادرة، وخصوصًا 

يف الشتات ويف املناطق احملتلة منذ سنة 1967، وبشكل خمتلف تمامًا يف مناطق 48. غير 

أن هذه التضحيات والبطوالت مل تكن لتكون ممكنة يف مرحلة ما بعد بدء النكبة من دون 

قيادات ملتزمة ربما تكون قد ارتكبت أخطاء يف سياق العملية النضالية. كما أن ما واجهه 

الشعب الفلسطيني وقياداته مل يكن سهاًل، ال عربيًا وال دوليًا وال من ناحية طبيعة املشروع 

والتحرير"  "العودة  مشروع  يف  الفلسطيني  الشعب  بدأه  ما  املثال،  سبيل  فعلى  الصهيوين. 

بعد قيام منظمة التحرير، مل يعد ممكنًا االستمرار فيه بسهولة بعد سنة 1973 وما أعقبها 

ـــ إسرائيلية، وبعد طرح املبادرات العربية والدولية للوصول إىل سالم  من اتفاقيات عربية 

"النقاط العشر" واجلنوح  العربية وإسرائيل. وما بدأ يف سنة 1974 يف برنامج  الدول  بين 

نحو الدولة، كان طريقة القيادات للتعامل مع األوضاع العربية والدولية املعقدة، ومل يكن 

هدفه التخلي عن فلسطين، وإن كان كثيرون يعتقدون أن هذا املنحى كان خطأ من الناحية 

التحليلية والسياسية أدى بالضرورة إىل جتزئة الشعب الفلسطيني والوطن الفلسطيني.

األخذ يف  اليوم على مراحل سابقة من دون  لواقع  فهمنا  نطّبق  أن  أحيانًا  األسهل  من 

ومع  الصهيونية،  مع  املنهكة  السياسية  والتجربة  احلرجة،  التاريخية  األوضاع  احلسبان 

وما  ومصاحلها.  العربية  الدول  مواقف  ومن  اليهودية  املسألة  من  وموقفه  الغربي  العامل 
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يواجه الشعب الفلسطيني اليوم هو أصعب مّما واجهه يف السابق، ليس فقط بسبب الظروف 

ـ فكرة املشروع الوطني. لذلك يتحتم على  العربية والدولية، بل أيضًا بسبب فقدان الفكرة 

لصعوبة  التنبه  من  األقل،  على  االستفادة،  والسياسية  الفكرية  والنخب  اجلديدة  األجيال 

الفكرة وحتويلها إىل مشروع  بلورة  والعمل على  لذلك  املواجهة، وطول مداها، واالستعداد 

وطني جديد ما زلنا يف بداية الطريق نحو صوغه.

II ـ مرحلة االنتقال
كما ذكرت أعاله، فإن االنتقال من مرحلة سياسية تاريخية فكرية إىل مرحلة جديدة، 

نفسها  االنتقال  عملية  إن  بل   ،)Linear( خطي  بشكل  التغيير  يتقدم  وال  آيل،  بشكل  يتم  ال 

الوضع  القائمة واملنظومة اجلديدة. لكن ما يميز  هي صيرورة فيها صراع بين املنظومة 

الفلسطيني حاليًا أن املنظومة اجلديدة ليست حمددة املعامل، وال هي معروفة بعد. وستشهد 

ُأخرى، صراعات فكرية وحزبية وتنظيمية إىل أن تتحدد  مرحلة االنتقال من منظومة إىل 

واحلزبية  السياسية  القوى  مسؤولية  من  فإن  وبالتايل،  بوضوح.  اجلديدة  املرحلة  معامل 

أن  ـ  انتهت  السابقة  املرحلة  بأن  االقتناع  إىل  قد وصلت  إذا كانت  ـ  األكاديمية  والفكرية 

تساهم يف الصيغة السياسية والفكرية للمرحلة اجلديدة، كل من موقعها.

انتهاء مرحلة، وعدم وضوح معامل املرحلة اجلديدة وسط ارتباك سياسي  اليوم  نعيش 

املتجدد،  أو  اجلديد  الوطني  املشروع  عن  البحث  هو  املرحلة  هذه  يميز  ما  لكن  وفكري، 

ومناقشة أهدافه. ويبدو أن هذا البحث يشغل عدداً كبيراً من النخب السياسية والفكرية، وإن 

كان قد جاء متأخراً بسبب مراهنة كثير من النخب السياسية والفكرية واألكاديمية، حتى 

اللحظة األخيرة، على إمكان الوصول إىل حل يعتمد التقسيم، ويضمن قيام دولة فلسطينية 

إىل جانب دولة صهيونية، وعلى إمكان حصول فلسطينيي 48 على املساواة يف إسرائيل. 

ويبدو يل أن بعض مركبات الوعي اجلديد واملشروع اجلديد آخذة يف التشكل. وربما يكون 

من املبكر اإلشارة بثقة كاملة إىل هذه املرّكبات، ولذلك سأذكر منها ما يبدو يل أنه آخذ يف 

االنتشار والقبول يف أوساط قوى سياسية واجتماعية عديدة:

وبين  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  بين  الصراع  بأن  متجدد  وعي  هو  األول:  املركب 

الرغم  على  نهايته  إىل  الوصول  على  نوشك  ال  وأننا  األمد،  طويل  صراع  هو  الصهيونية 

تكشف  مع  باستمرار  ذلك  تبيان  ويزداد  التاسع عشر.  القرن  نهاية  بدأ يف  الصراع  أن  من 

من  التأكد  على  يعمل  الذي  اليمين  قوة  االحتالل، وصعود  التخلي عن  عدم  إسرائيل  نيات 

ذلك. وإذا كان إنهاء االحتالل هو أكثر األهداف الفلسطينية القابلة للتحقيق ـ مقارنة مثاًل 

بتحقيق عودة الالجئين، أو بتحقيق مواطنة متساوية للفلسطينيين يف مناطق 48 )ألن ذلك 

ـ فإن انحسار إمكان إنهاء  يعني بالضرورة استبدال النظام الصهيوين بنظام ديمقراطي( 

يف  تزيد  أمور  القدس،  تهويد  وتوحش  الغربية،  الضفة  يف  االستيطان  وتسارع  االحتالل، 

القناعة بأن هذا الصراع يتطلب تصوراً بعيد املدى من دون إهمال القضايا اآلنية. ولذلك، 

وضع  بل  استراتيجيًا،  تفكيراً  فقط  ليس  يتطلب  سياسي  عمل  إىل  املركب  هذا  ترجمة  فإن 

أهداف آنية يف جميع الساحات، من مواجهة التهويد يف القدس، إىل العمل على كسر احلصار 
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على غزة، واالهتمام بالقضايا احلياتية يف الضفة الغربية والشتات. إن اجلمع بين املدى 

البعيد والقضايا اليومية هو ما ستحتاج إليه املرحلة اجلديدة.

املركب الثاين: أن الصهيونية كحركة استعمارية كولونيالية ال يمكن أن توفر للفلسطيني 

العيش بكرامة يف أي جزء من وطنه، وأنه لذلك ال يمكن للفلسطيني التعايش مع الصهيونية. 

وإذا كان الفلسطيني يرى يف الصهيونية حركة كولونيالية، فإن الهدف سيكون واضحًا، وهو 

العنف والتوحش  أيديولوجيا  الكولونيايل. وتتكشف بشكل متصاعد مميزات  النظام  تفكيك 

بالقومي  الديني  وتداخل  الوطن  يف  والتفرد  واالستعالء  والتمييز  واالقتالع  واإلقصاء 

تسير ضد  مذهل كحركة  بتسارع  الكولونيالية  احلركة  هذه  معامل  وتتكشف  بالكولونيايل. 

مسار التقدم اإلنساين والتاريخي. ويتميز هذا الفهم لطبيعة احلركة الصهيونية بأنه ال ينتشر 

بين الفلسطينيين فقط )ذلك بأن الفلسطينيين خبروا ذلك منذ أكثر من قرن(، بل بين أوساط 

النخب الفكرية واألكاديمية الغربية أيضًا، وإن ليس بالوتيرة املطلوبة، وبين بعض النخب 

الكولونيايل  التحليل  العودُة إىل إطار  الفهم  يف اجملتمع اإلسرائيلي نفسه. وسيزيد يف هذا 

االستيطاين لفهم طبيعة الصهيونية )للمزيد انظر: نديم روحانا، "املشروع الوطني الفلسطيني: 

نحو استعادة اإلطار الكولونيايل االستيطاين"، "جملة الدراسات الفلسطينية"، العدد 97، شتاء 

ـ 39(، وازدياُد النشاط األكاديمي والفكري والسياسي فلسطينيًا وعامليًا  2014، ص 18 

يف هذا اإلطار.

ومن املفارقات املؤملة أن االنكشاف املتزايد لطبيعة الصهيونية يحدث يف زمن عربي 

القوى  هذه  مواجهة  يف  العربي  العامل  وشغل  احلديث،  العصر  يف  ظالمية  القوى  أكثر  أفرز 

واستغاللها أحيانًا لترسيخ األنظمة القمعية. واملؤمل أن العامل العربي، حتى اليوم، مل يقدم 

األمل  وإن  الصهيوين،  للنظام  وإنسانيًا  ومواطنيًا  ديمقراطيًا  نقيضًا  يكون  واحداً  نموذجًا 

املواجهة  فإن  ولذلك،  ُأجهض،  الديمقراطي  الشعبي  احلراك  بداية  يف  كهذا  نموذج  بتقديم 

مسؤولية  الفلسطينيين  على  تلقي  والصهيونية  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  بين  املباشرة 

خاصة يف تقديم النموذج النقيض الذي مل ينجح العامل العربي يف تقديمه حتى اآلن.

املركب الثالث: أنه مل يعد يف اإلمكان حتّمل الوضع اإلنساين الفلسطيني يف فلسطين 

نفسها، أو يف الشتات، وخصوصًا لدى جيل الشباب، إذ كيف يمكن لألجيال الشابة الناشئة 

يف أجواء اإلعالم املعومل، واالتصال اجلماهيري، واالنكشاف اللحظي للتجارب الفلسطينية 

حتت االحتالل وحتت احلصار، أن حتتمل قمع إنسانيتها؟ وإىل متى ستتحمل األجيال الشابة 

الناشئة يف مناطق 48 املواطنة الكولونيالية التي تسلب الفلسطيني حقه يف وطنه، وتفرض 

عليه شروطًا يحّتم قبولها إقراراً بدونيته يف مقابل الصهيوين، وإقراراً بأنه غير متساٍو حتى 

على املستوى االنساين يف مقابل االستعالء الصهيوين؟

ويبدو العمل الشبابي النشيط يف جميع أنحاء فلسطين، والتشبيك الشبابي العابر للحواجز 

األسمنتية واحلدود، واللذان جتليا يف عدد من مشاريع املقاومة الشعبية املشتركة يف النقب 

أّما عمليات  القائم.  للوضع  والرافض  املتحدي  عن روح اجليل  تعبيراً  الغربية،  الضفة  ويف 

وغزة،  الغربية  الضفة  يف  لوجه  وجهًا  االحتالل  قوات  مع  واملواجهات  واخلليل،  القدس 

انتهاء  عن  فتعبير  فيها،  رأينا  يكن  وأيًا  عليها،  القيمي  حكمنا  يكن  أيًا  للموت،  واالستعداد 

ـ  أوسلو  جيل  يسمى  ما  ـ  اجلديد  اجليل  يعد  مل  والتي  القيادات،  فيها  أفلست  التي  املرحلة 
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يستطيع فيها أن يقبل الوضع القائم الذي يتحكم فيه الكولونيايل يف الكثير من مناحي حياة 

الفلسطيني. إنه وضع جنوين مملوء بالسرقة والسلب واالستهتار بحياة الفلسطيني والتغول 

يميز  وما  الكولونيالية،  املمارسات  يميز  ما  هو  الالمعقول  صار  فقد  واإلهانة،  والتضييق 

أشكال مقاومتها.

املركب الرابع: إن الوعي اجلديد يشير إىل زيادة االقتناع لدى جميع مركبات الشعب 

الفلسطيني بأن املشروع الوطني اجلديد لن ُيكتب له النجاح إذا مل يشمل الشعب الفلسطيني 

عن  عمليًا  تخّليه  الدوالتي  املشروع  فشل  أسباب  أحد  ومن  الشتات.  ويف  فلسطين  يف  كله 

التفاعل يف  ملحوظًا يف  ازدياداً  األخيرة  األعوام  الشتات وعن فلسطينيي 48، وقد شهدت 

بسبب  القطاع  يف  أقل  حد  )وإىل  الضفة  يف  الفلسطينيين  بين  والسياسي  الفكري  النشاط 

اجلهد يف  بأعظم  السابق  الثقايف يف  احلقل  وبينما حظي  فلسطينيي 48.  وبين  احلصار(، 

جمع الفلسطينيين والتفاعل فيما بينهم، فإن التداخل بدأ يزداد يف العمل الفكري والسياسي، 

ويعود ذلك إىل عوامل مركبة أهمها اقتناع النخب الفلسطينية يف األراضي احملتلة منذ سنة 

1967 بخيبة مشروع الدولة، وبروز النخب الفكرية السياسية اجلديدة بعد أوسلو يف مناطق 

48، والتي حتّدت فكر املساواة يف الدولة القائمة وتبّنت مواجهة الصهيونية فكراً وممارسة 

الرغم من احلواجز واحلدود، فإن من املدهش أن وعيًا  كجوهر برناجمها السياسي. وعلى 

أن  مطلب  وصار  الصهيونية،  مواجهة  يف  الفلسطينية  القضايا  بوحدة  يترسخ  أخذ  جديداً 

يتعامل املشروع الوطني اجلديد مع جميع الشعب الفلسطيني يف فلسطين كلها ويف الشتات، 

التي  الشباب  مطلبًا قويًا يوشك أن يصبح مطلبًا فلسطينيًا جامعًا، وخصوصًا يف أوساط 

وجدت الطرق اجلديدة لتخّطي احلدود الفيزيائية وخلق فضاءات من الوجود املشترك والعمل 

املشترك والتجارب املشتركة واملشاريع السياسية والثقافية والفكرية املشتركة. ويبدو يل 

أن  تستطيع  الفلسطيني  الشعب  مكونات  جميع  بأن  ذلك  الترسخ،  يف  آخذ  االجتاه  هذا  أن 

تساهم، كل من موقعه، يف صوغ املشروع وقيادته والعمل على حتقيقه.

تتماشى  جديدة  مراحل  إىل  بها  واالنتقال  املقاومة  إىل  العودة  هو  اخلامس:  املركب 

مع متطلبات املشروع اجلديد، مع التشديد على أن الشعب الفلسطيني مل يتخّل عن املقاومة 

بمختلف أشكالها منذ بداية مواجهة املشروع الصهيوين، بل صارت املقاومة، قبل النكبة 

إذ  طبيعي،  أمر  وهذا  الفلسطيني.  هوية  مركبات  من  أساسيًا  مركبًا  اليوم،  وحتى  وبعدها 

إن املقاومة يف احلالة الفلسطينية هي التي تزود الفلسطيني بكرامته وبإنسانيته، وتقّوي 

قدرته على االستمرار، وعلى عدم قبول الدونية والوحشية والظلم، وتشحن القوة التحررية 

الفلسطينية، ليس  الهوية  الرمزية يف  البندقية أخذت مكانتها  أن  الكامنة. وليس مصادفة 

وليس  االستالب.  قبول  وعدم  والتضحية  للعناد  كرمز  وإنما  فيها،  املتمثل  العنف  بسبب 

مصادفة أيضًا اختيار حممود درويش كلماته يف قصيدة "مديح الظل العايل"، حين يقول: 

"هذه آياتنا فاقرأ باسم الفدائي الذي خلقا من جزمة أفقا". وكي نعلم أهمية املقاومة للهوية 

الفلسطينية يكفي أن نتخيل كيف كانت ستكون الهوية الفلسطينية ـ والكرامة الفلسطينية ـ 

من دونها، فمن دون مركب املقاومة يكون الفلسطيني إنسانًا مهزومًا يستدخل الهزيمة 

ويورثها. غير أن العودة إىل املقاومة ال تعني بالضرورة العودة إىل البندقية، وال يبدو يل أن 

اإلجماع على احلاجة إىل العودة إىل املقاومة يشمل إجماعًا على أشكالها. ومن نافل القول 
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أن أساليب املقاومة يجب أن تتالءم مع أهداف املشروع الوطني اجلديد ومع استراتيجياته. 

حترِّر  مشاريع  اتبعتها  التي  املقاومة  أساليب  يراجع  أن  اجلديد  الوطني  باملشروع  ويجدر 

ترك موضوع  يمكن  مثاًل. وال  أفريقية  اجلنوب  التجربة  مثل  االستيطانية  الكولونيالية  من 

استراتيجيات املقاومة للعمل الفردي الذي برز بالضبط بسبب غياب املشروع الوطني.

III ـ املرحلة اجلديدة
على الرغم من أن املرحلة اجلديدة غير املعّرفة بعد ستبدأ ببعض االرتباك والغموض، 

فإن من الواضح أنها ستشهد إرهاصات واجتهادات وجهوداً فكرية ونظرية جديدة، وستشهد 

نشاطات سياسية وتنظيمية أيضًا، وهذا كله سيساهم يف حتديد معاملها. ولذلك من املهم أن 

نرى يف فترة االنتقال إىل املرحلة اجلديدة فرصة للمساهمة يف عرض بعض األفكار، وليس 

فقط لتحديد األخطاء السابقة، على الرغم من أهمية ذلك. ويف هذا اجلزء من املقالة سأركز 

باقتضاب على اجلانب الفكري الذي أرى من املالئم التشديد عليه، وسأقّدم بعض املهمات 

األولية التي أعتقد أنه يجدر باملشروع اجلديد مراجعتها.

الفلسطيني تصوراً مفهوميًا وسياسيًا لفكرة  ربما يكون أهم هذه املهمات هو أن يقّدم 

فلسطين. مل تعد فلسطين قضية الفلسطينيين فقط، وإن كانوا هم الذي يدفعون ثمن التوحش 

والتوحش،  واالقتالع  العنصرية  ملواجهة  رمزاً  أيضًا  أصبحت  بل  بدايته،  منذ  الصهيوين 

وصار نضال الفلسطينيين يمثل نضااًل من أجل العدالة والتحرر، وضد القهر يف العامل، كما 

مل يعد من املمكن أن تتجاوب فكرة فلسطين مع متطلبات الشعب الفلسطيني وحده، وإن كان 

هذا أساسها. لقد صارت فكرة فلسطين، شئنا أو أبينا، هي رأس احلربة يف مواجهة ما تمثله 

الظالمية املتمثلة  القوى  أفريقيا رأس احلربة يف مواجهة  الصهيونية، مثلما كانت جنوب 

الفلسطيني عدالة  بينما يلمس  أنه  التي نحن فيها  املرحلة  األبارتهايد. ومن مفارقات  يف 

القوى  قضيته بشكل تلقائي، ويعي احلاجة إىل مشروع حترري بشكل عفوي، وبينما ترى 

التقدمية يف العامل العربي والعامل الثالث والغرب ـ بما فيها جمموعات شبابية فلسطينية 

النظام  الفلسطيني من  ـ عدالة هذه القضية، وتريد أن تتعاضد مع مشروع حترر  ويهودية 

الصهيوين، فإننا مل نصل بعد إىل مرحلة صوغ البرنامج التحرري التقدمي الذي سيجعل من 

فكرة فلسطين وحتررها قضية مركزية أمام قوى اليسار والقوى التقدمية يف العامل كافة. 

وتقع مسؤولية هذا الصوغ على الفلسطينيين أنفسهم، فعلى الفلسطيني اليوم أن يقدم فكرة 

فلسطين اجلديدة.

وسياسيًا  وطنيًا  برناجمًا  أفريقيا  جنوب  يف  األفريقي  الوطني  املؤتمر  قدم  ومثلما 

نظام  من  اجلميع  ويحرر  واالستالب،  القمع  من  املستَعمر  يحرر  حترريًا  وديمقراطيًا 

األبارتهايد وال يقبل التعايش معه، هكذا يتعين على املشروع الوطني الفلسطيني أن يقدم 

القمع واالستالب، ويوفر له احلرية والكرامة  الفكرة التحررية التي حترر كل فلسطيني من 

واالستقالل، ويحرر اجلميع من الصهيونية وال يتعايش معها. ويجدر بهذه الفكرة أن تتجاوب 

مع جميع مركبات الوعي اجلديد التي ذكرتها يف اجلزء السابق: برنامج طويل املدى )لكن 

ال يتخلى عن القضايا اآلنية(، مواجهًا للصهيونية، يجمع مركبات الشعب الفلسطيني كله، 



105جملة الدراسات الفلسطينية شتاء 0242016

القائم. والتجاوب مع  الوضع  الوطن اجلديد بأنه كل فلسطين، وال يقبل باستمرار  ويعّرف 

نظام  يف  املتساوية  واملواطنة  والعودة  االحتالل  إنهاء  يعني  الفلسطيني  الشعب  مركبات 

بنظام  األبارتهايد  نظام  أفريقيا  جنوب  استبدلت  مثلما  الصهيوين  النظام  يستبدل  جديد 

ديمقراطي.

املناهضة  وتضع  للصهيونية  مناهضة  فقط  تكون  لن  الفكرة  هذه  أن  الواضح  ومن 

كأحد أسسها املركزية، بل ستكون نقيضًا للصهيونية أيضًا. فعلى سبيل املثال، إذا كانت 

املساواة،  وعدم  املستعِمر  وديمقراطية  والسلب  واالستعالء،  االستثناء  تعتمد  الصهيونية 

ذلك،  نقيض  يكون  أن  اجلديد  الديمقراطي  باملشروع  يجدر  فإنه  املواطنية،  غير  والهوية 

العدل  وقيم  املتساوية  واملواطنة  احلقيقية  والديمقراطية  املتساوية،  املشاركة  باعتماده 

اإلجتماعي وعدم االستعالء والقوانين واملعاهدات الدولية وغير ذلك.

والتحررية،  اإلنسانية  القيم  اعتمادها  على  ترتكز  العامل  إىل  اجلديدة  فلسطين  فكرة 

النظام  واستبدال  االستيطاين،  الكولونيايل  النظام  تفكيك  وهو  املعلن  بهدفها  واجملاهرة 

السريعة  للجميع. وجتدر اإلشارة  الصهيوين بنظام يضمن احلرية واملساواة والديمقراطية 

هنا إىل أن القوى الديمقراطية والتقدمية يف "العامل الثالث" ستجد يف هذه الفكرة قوة جاذبة، 

على  الفلسطينية  الرواية  تفهم  بدأت  الغرب  يف  اجلديدة  الديمقراطية  القوى  أن  سيما  وال 

حقيقتها، وشرعت تتكافل وتتعاضد مع الشعب الفلسطيني وقضاياه. إن الشباب الفلسطيني 

يف الشتات ومناصريه يؤدون دوراً مركزيًا يف هذا املضمار، ألن هذه الفكرة تتجاوب مع 

خطوطهم العريضة. فحركة املقاطعة على سبيل املثال تشدد على إنهاء االحتالل والعودة 

إىل  وتتحدث  اجلديدة.  فلسطين  فكرة  يف  كلها  جتتمع  أن  يجب  التي  املتساوية  واملواطنة 

اليهودي اإلسرائيلي باللغة نفسها تمامًا، وجتد له مكانًا يف فلسطين اجلديدة يكون فيها 

مواطنًا متساويًا يتمتع بالديمقراطية والعدل واملساواة من دون امتيازات، وليس مستوطنًا 

تكفل له الصهيونية االمتيازات االستيطانية يف كل مكان يف فلسطين، وتتوجه إىل األجيال 

الشابة يف العامل العربي التي تتوق إىل الديمقراطية والعدل واحلرية، وال تتنازل عن جوهر 

املشروع ملراعاة هذه القوة االقليمية أو تلك.

أيضًا  هي  بل  فقط،  املتوحشة  الصهيونية  الظالمية  نقيض  ليست  اجلديدة  فلسطين 

مناقضة للقوى الظالمية يف العامل العربي، والتي تشكل مرآة يف أكثر من ُبعد للصهيونية 

الدينية القومية املتزمتة، وتشكل كذلك حتديًا لألنظمة العربية القامعة ألن فلسطين اجلديدة 

تعتمد الديمقراطية املواطنية احلقيقية.

التي  الطاقة  من  ستستمد  املشروع  وطاقة  الفكرة،  قوة  يف  هي  اجلديدة  فلسطين  قوة 

الفلسطيني  الشعب  أمام  الوقت  الديمقراطية احلقيقية. لقد حان  التحررية  الفكرة  ستفجرها 

بجميع مكوناته وقواه ونخبه، كي يعمل على صوغ الفكرة وصوغ املشروع. 


