
065 مقاالت

امل�رشوع الوطني الفل�سطيني عرب 

التاريخ1

رف بالنكبة، 
ُ
انتهت حرب 1948 بما ع

ومعها فقد الفل�ضطينيون اأغلب اأرا�ضيهم،

روا من ديارهم، كما فقدوا كيانهم 
ّ
وُهج

ال�ضيا�ضي، وقوتهم الم�ضلحة ال�ضئيلة الباقية: 

فحكومة عموم فل�ضطين لفظت اأنفا�ضها لحظة 

والدتها، وتحول رئي�ضها اأحمد حلمي عبد 

الباقي اإلى ممثل لفل�ضطين في جامعة الدول 

ا ''جي�س الجهاد المقد�س'' التابع 
ّ
العربية، اأم

حت 
ّ
ر

ُ
للـهيئة العربية العليا، فُنزع �ضالحه، و�ض

وحداته المنت�ضرة في ال�ضفة الغربية.

ومنذ ذلك الوقت، �ضكلت فكرة تحرير 

فل�ضطين هاج�ضًا دائمًا لالأجيال الفل�ضطينية 

المتعاقبة، واإن اختلفت الروؤى والطرق اإلى 

تحقيق ذلك. فقد ا�ضُتخدمت الق�ضية 

الفل�ضطينية في �ضراعات االأنظمة العربية فيما 

بينها، اأو في مواجهة خ�ضومها في الداخل، 

وبموازاة ذلك لم تغب عن ال�ضاحة الدولية يومًا 

مبادرات وم�ضاريع �ضيا�ضية وقرارات دولية 

خا�ضة بالق�ضية الفل�ضطينية، حتى بات ممكنًا 

القول اإنها غطت جميع الحقب الزمنية، وما 

زالت تتوالى حتى اليوم. وفي ذلك كله ما 
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اإعداد ال�ضباب الفل�ضطيني للم�ضاركة مع 

الجيو�س العربية النظامية في معركة التحرير 

�ضمن اال�ضتراتيجيا العربية الر�ضمية.

واإذا كان هذا هو االتجاه العام ال�ضائد في 

تلك المرحلة، اإاّل اإنه، ومنذ منت�ضف 

الخم�ضينيات، ترافق مع فكرة تاأ�ضي�س حركة 

تحرر وطني فل�ضطيني من خالل ت�ضكيل عدة 

بوؤر تحمل اأفكاراً متقاربة، وتلتقي حول 

اأ�ضكال وتجمعات وروابط �ضيا�ضية 

واجتماعية ونقابية في غزة وم�ضر واالأردن 

والكويت وال�ضعودية وقطر واأوروبا. ففي 

قد اجتماع للخلية االأولى التي 
ُ
الكويت ع

اأ�ض�ضت حركة ''فتح'' في �ضنة 1957، غير اأن 

ا�ضم ''فتح'' لم يظهر اإاّل في �ضنة 1959. 

وبداأت البوؤر االأُخرى باالن�ضمام اإليها، لكن 

عملياتها الع�ضكرية لم تبداأ �ضوى في مطلع 

كانون الثاني/يناير 1965. وفي الوقت 

ذاته، كانت اإرها�ضات م�ضابهة تدور اأي�ضًا 

في اأو�ضاط حركة القوميين العرب وحزب 

البعث العربي اال�ضتراكي، وعبر تجمعات 

طالبية وعمالية.

حرب حزيران/يونيو 1967

على الرغم من اختالل ميزان القوى كليًا 

لم�ضلحة العدو ال�ضهيوني بعد حرب حزيران/

يونيو 1967، فاإن ا�ضتراتيجيا فل�ضطينية 

مغايرة اأُر�ضيت بعد الحرب، واإن كان التب�ضير 

بها قد �ضبق تلك الحرب باأعوام قليلة من 

خالل ت�ضكيل خاليا للمنظمات الفل�ضطينية 

الم�ضلحة. واعتمدت هذه اال�ضتراتيجيا الكفاح 

الم�ضلح عبر حرب ال�ضعب الطويلة االأمد، التي 

كان هدفها تحرير كامل التراب الفل�ضطيني، 

والتي نمت وتطورت في ظلها الثورة 

الفل�ضطينية المعا�ضرة.

يوؤكد اأهمية الق�ضية الفل�ضطينية المحورية في 

راهن المنطقة وم�ضتقبلها، ومحاوالت القوى 

الدولية واالإقليمية الدائم ال�ضتخدام الق�ضية 

الفل�ضطينية في نزاعاتها، اأو اإيجاد حلول 

جزئية لبع�س م�ضكالتها، اأو تجميدها، اأو 

اإلهائنا بحلول مقترحة ال تلبث اأن تختفي 

ليحل مكانها اأفكار جديدة.

بعد النكبة اتجهت اأنظار ال�ضباب 

الفل�ضطيني نحو االأحزاب العربية بتالوينها 

الفكرية المتنوعة، قومية كانت اأم ي�ضارية اأم 

اإ�ضالمية، و�ضارك هوؤالء ال�ضباب في تاأ�ضي�ضها 

وقيادتها، على قاعدة اأن ا�ضتراتيجيا تحرير 

فل�ضطين تنطلق من تغيير الواقع العربي عبر 

ت�ضّلم هذه القوى النا�ضئة اأنظمة الحكم في 

بع�س االأقطار العربية. وترافق ذلك مع التعلق 

ين عربيين اأو اأكثر، في 
َ
بتحقيق وحدة قطر

وقت ظهرت اأفكار تتعلق بالكيان الفل�ضطيني 

في قطاع غزة، مترافقة مع ت�ضكيل بع�س 

الخاليا الع�ضكرية المنفردة اأو المرتبطة 

بالنظام الم�ضري،2 اأو ال�ضوري.3

الحقًا، في مرحلة ال�ضتينيات، واأمام 

تنامي النزعة اإلى ت�ضكيل منظمات فل�ضطينية 

ت�ضعى ب�ضكل رئي�ضي لح�ضد طاقات ال�ضعب 

الفل�ضطيني في اتجاه فل�ضطين، �ضكل اأع�ضاء 

االأحزاب فروعًا خا�ضة بالفل�ضطينيين في 

االأحزاب التي ينتمون اإليها. ويمكن اعتبار اأن 

االتجاه العام في تلك المرحلة الممتدة حتى 

حرب حزيران/يونيو 1967 تمثل في 

المحافظة على الهوية الفل�ضطينية، ورف�س 

م�ضاريع التوطين، والتطلع اإلى متغيرات في 

الواقع العربي وا�ضتعداداته لتحرير فل�ضطين. 

وجاء ت�ضكيل منظمة التحرير الفل�ضطينية 

بقيادة اأحمد ال�ضقيري، وت�ضكيل جي�س التحرير 

الفل�ضطيني، وفق هذا ال�ضياق الذي يت�ضمن 
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اأدى اإلى تغيير جذري في الم�ضروع الوطني 

الفل�ضطيني.

بداأ ذلك التحول بالتدريج عبر تبّني 

المجل�س الوطني الفل�ضطيني في �ضنة 1974، 

م�ضروع النقاط الع�ضر الذي ت�ضمن ال�ضعي 

�ضفت يومها باأنها 
ُ
الإقامة �ضلطة وطنية و

''مقاتلة''، كما اأن نطاقها الجغرافي في ذلك 

 
ّ

الوقت، ولغايات تمرير الم�ضروع، لم ين�س

�ضراحة على ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، 

واإنما ''على اأي بقعة ُتحررها من االحتالل.'' 

مي ذلك بالحل المرحلي، لكنه عمليًا 
ُ

و�ض

خ مفهوم التخلي عن تحرير 
ّ
وبالتدريج، ر�ض

كامل التراب الفل�ضطيني، واأدى اإلى التراجع 

عن هدف اإقامة دولة ديمقراطية تتعاي�س فيها 

االأديان كافة.

لم تكن طريق االنخراط في م�ضروع 

الت�ضوية مفرو�ضة بالورود، ولم تكن بال�ضهولة 

التي تخيلها البع�س. فقد اعتقد البع�س اأن 

ان�ضحابًا اإ�ضرائيليًا من ال�ضفة والقطاع هو اأمر 

حتمي بعد حرب ت�ضرين، واأن هناك فراغًا 

ن يمالأه، وتمّكن الرئي�س اأنور 
َ
يحتاج اإلى م

ال�ضادات من اإقناع القيادة الفل�ضطينية بعد 

حرب ت�ضرين االأول/اأكتوبر، مبا�ضرة في لقاء 

له مع �ضالح خلف وفاروق القدومي، باأن 

ال�ضفة يمكن اأن تت�ضلمها منظمة التحرير اإذا 

وافقت على ح�ضور موؤتمر ال�ضالم المفتر�س 

عقده، اأو تعود اإلى الملك ح�ضين. و�ضّكل ذلك 

اأول توجه فل�ضطيني في اتجاه ذلك الم�ضار 

ق الخالف مع النظام االأردني.
ّ
الذي عم

ومنذ ذلك الوقت، تحولت اال�ضتراتيجيا 

الفل�ضطينية اإلى ا�ضتراتيجيا البحث عن مقعد 

في قطار الت�ضوية، وانتزاع اعتراف عربي 

ودولي بمنظمة التحرير الفل�ضطينية كممثل 

�ضرعي ووحيد لل�ضعب الفل�ضطيني، وبات على 

اأ�ضبح هذا هدف الم�ضروع الوطني 

الفل�ضطيني وا�ضتراتيجيته، وقد �ضاعدت ظروف 

ما بعد حرب حزيران/يونيو على نمو هذا 

االتجاه، اإذ �ضعف التاأثير العربي الر�ضمي في 

منظمة التحرير الفل�ضطينية، واأ�ضبح في 

االإمكان اإعادة ت�ضكيلها على اأ�ض�س جديدة، 

وباتت اأكثر ا�ضتقاللية، وهيمنت ف�ضائل 

المقاومة عليها، االأمر الذي وّفر لهذه الف�ضائل 

اإطاراً �ضيا�ضيًا �ضرعيًا �ضرعان ما نال اعترافًا 

عربيًا ودوليًا وا�ضعًا. واأ�ضبحت حركة ''فتح'' 

في موقع القيادة الر�ضمية للحركة الوطنية 

الفل�ضطينية عندما تولت قيادة منظمة التحرير 

في �ضباط/فبراير 1969، وتعمقت ا�ضتقاللية 

القرار الفل�ضطيني بحكم �ضعف االأنظمة 

العربية المهزومة من جهة، ووهج المقاومة 

من جهة اأُخرى.

كما اأدى �ضعف االأنظمة العربية بعد 

الهزيمة، وااللتفاف ال�ضعبي حول المقاومة، 

اإلى تراٍخ في ال�ضوابط الحكومية، فتمكنت 

منظمات المقاومة من اإقامة قواعد ع�ضكرية 

لها في االأردن ولبنان، وتدخلت الدول العربية 

الحقًا من اأجل تخفيف االحتقان الناتج من 

ذلك، وفر�س اتفاقات تنّظم وت�ضرعن هذا 

الوجود. وقد نجح هذا في لبنان، لكن في 

االأردن اندلعت ا�ضتباكات موؤ�ضفة في اأيلول/

�ضبتمبر 1970 اأدت اإلى خروج المقاومة 

الفل�ضطينية منه، وفقدانها اأهم مواقعها خارج 

االأر�س المحتلة.

بداية التحول يف امل�رشوع الوطني

واإذا كانت هزيمة حزيران/يونيو 1967 

قد حّفزت اإرادة القتال، فاإن ن�ضر حرب ت�ضرين 

االأول/اأكتوبر 1973 فتح الباب على 

م�ضراعيه اأمام م�ضاريع الت�ضوية، االأمر الذي 



115جملة الدراسات الفلسطينية صيف 0682018

ها اإليه. 
ّ
بالتدريج ابتالع االأر�س العربية و�ضم

وترافق ذلك مع اجتياح بيروت في �ضنة 

1982، ومحاولة العدو اإنهاء الوجود 

الفل�ضطيني الم�ضلح في لبنان.

النتفا�سة تعيد فل�سطني اإىل 

ال�سدارة

بعد الخروج من بيروت في �ضنة 1982 

وحرب المخيمات، وتوزع قوات الثورة 

الفل�ضطينية على المنافي العربية، اندلعت 

االنتفا�ضة الفل�ضطينية االأولى بعد مقتل اأربعة 

�ضبان عرب في قطاع غزة في اإثر حادث �ضير 

مع �ضيارة ع�ضكرية �ضهيونيه في 

1987/12/8. لكن ذلك لم يكن اإاّل �ضرارة 

اأ�ضعلت حقاًل، واأطلقت االنتفا�ضة االأولى التي 

ا�ضتمرت �ضتة اأعوام تميزت باأ�ضكال متقدمة 

من المقاومة ال�ضعبية لالحتالل، واأعادت 

الق�ضية الفل�ضطينية مرة اأُخرى اإلى �ضدارة 

االأحداث، وكر�ضت قيادة منظمة التحرير عاماًل 

رئي�ضيًا في اأي حل للق�ضية الفل�ضطينية.

جاء التحول االأبرز في اال�ضتراتيجيا 

الفل�ضطينية في اجتماع المجل�س الوطني 

الفل�ضطيني في الجزائر في �ضنة 1988، والذي 

كر�ضت قراراته االتجاه ب�ضكل نهائي نحو 

اإقامة دولة فل�ضطينية في االأرا�ضي الفل�ضطينية 

المحتلة منذ �ضنة 1967، اأي ال�ضفة الغربية 

وقطاع غزة، ومهدت الطريق لالعتراف بقرار 

مجل�س االأمن الدولي رقم 242. وقد انعك�س 

هذا على برنامج قيادة منظمة التحرير 

لالنتفا�ضة االأولى التي ا�ضتمرت �ضتة اأعوام، 

واأ�ضفرت عن م�ضاركة وفد فل�ضطيني �ضمن 

مظلة اأردنية في موؤتمر مدريد لل�ضالم في �ضنة 

.1991

وباإيجاز �ضديد، اأدى �ضقف البرنامج 

المنظمة اأن تقّدم التنازل تلو التنازل كي تنال 

االعتراف االأميركي بها، وتثبت اأهليتها 

للم�ضاركة في مباحثات ال�ضالم.

لم يتوقف قطار الت�ضوية عند محطة منظمة 

التحرير، بل تجاوزها، وبداًل منه ا�ضتعلت في 

لبنان نيران حرب اأهلية ما اإن انتهت حتى 

توالت االجتياحات ال�ضهيونية. غير اأن التعلق 

ب�ضراب الت�ضوية اأدى اإلى تغيرات عميقة في 

اال�ضتراتيجيا الفل�ضطينية، اإذ تحولت قاعدة 

االرتكاز المفتر�ضة في لبنان اإلى منطقة نفوذ 

وورقة قوة لتاأكيد مكانة منظمة التحرير 

وحقها في الم�ضاركة في الت�ضوية المتخيلة. 

وتحولت ا�ضتراتيجيا الكفاح الم�ضلح وحرب 

ال�ضعب اإلى ا�ضتراتيجيا الدفاع عن الثورة 

وبقائها في ظل محاوالت العدو ال�ضهيوني 

اإ�ضعافها والق�ضاء عليها، والدفاع عن الذات 

في خ�ضم المعارك الداخلية التي خا�ضتها مع 

اأطراف عربية دفاعًا عن وجود الثورة 

واإنجازاتها، وحقها في الم�ضاركة في اأي 

ت�ضوية مقبلة؛ واأ�ضبح القرار الفل�ضطيني 

الم�ضتقل ومقررات موؤتمر القمة العربي في 

الرباط التي اعترفت للمنظمة بال�ضفة 

التمثيلية لل�ضعب الفل�ضطيني، بوابة الدخول في 

معترك الت�ضوية.

في هذه المرحلة، حافظت القيادة 

الفل�ضطينية على المقاومة الم�ضلحة من دون 

اأن ترتقي بها اإلى ا�ضتراتيجيا الحرب ال�ضعبية، 

وذلك في الوقت الذي كانت ت�ضق طريقها نحو 

الت�ضوية و�ضط عقبات عربية ودولية ومعار�ضة 

�ضديدة من العدو ال�ضهيوني الذي كان يحاول 

فر�س بدائله، مثل روابط القرى، وعر�س 

اأ�ضكال من الحكم الذاتي المحدود الذي يدير 

�ضوؤون ال�ضكان من دون تحقيق االن�ضحاب اأو 

اإعطاء اأي مظهر لل�ضيادة، وهو ما يتيح له 
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حل الدولتني والتنازل املتدرج

اأ�ضبح الم�ضروع الوطني الفل�ضطيني هو حل 

الدولتين، وباتت اال�ضتراتيجيا الوحيدة 

المتاحة هي المفاو�ضات لفترة انتقالية تمتد 

اإلى خم�ضة اأعوام قبل الو�ضول اإلى الحل 

النهائي المن�ضود. لكن الرئي�س يا�ضر عرفات 

اأدرك في �ضنة 2000، بعد مباحثات كامب 

ديفيد، اأن المفاو�ضات و�ضلت اإلى اأفق م�ضدود، 

وقّدر اأنه ال بد من ممار�ضة �ضغط اإ�ضافي 

لحمل الكيان ال�ضهيوني على قبول الحد 

االأدنى من المطالب الفل�ضطينية، فقام برعاية 

االنتفا�ضة الثانية التي كانت �ضرارتها زيارة 

اأريئيل �ضارون للم�ضجد االأق�ضى في 

2000/9/8، بل �ضجع على اأن تنحو منحى 

ع�ضكريًا، معتقداً اأن ذلك من �ضاأنه ربط مفهوم 

االأمن االإ�ضرائيلي بال�ضالم مع الفل�ضطينيين، 

والعودة اإلى المفاو�ضات من موقع اأقوى.

بعد ا�ضت�ضهاد يا�ضر عرفات، اأُعيد اإنتاج 

اتفاق اأو�ضلو، لتعود دائرة المفاو�ضات من 

جديد �ضمن مرجعية جديدة قوامها ما يمكن 

اأن يتفق عليه اأطراف النزاع. لم يعد االحتالل 

واال�ضتيطان و�ضرعيته مو�ضوع المفاو�ضات 

التي غرقت في التف�ضيالت، واإنما اأ�ضبحت 

المفاو�ضات تلد اأُخرى من دون التو�ضل اإلى 

بطت اأغلبية ال�ضوؤون اليومية 
ُ
اأي نتيجة، ور

الفل�ضطينية ب�ضيا�ضة االحتالل واإجراءاته، 

وت�ضاعدت �ضيحات الم�ضوؤولين باأنهم �ضلطة 

بال �ضلطة، وارتفع عدد الم�ضتوطنين في ال�ضفة 

الغربية والقد�س اإلى ما يقارب 750.000 

م�ضتوطن، وقام الكني�ضت ال�ضهيوني بت�ضريع 

قانون يميزهم من ال�ضكان الفل�ضطينيين في 

مقدمة الإعالن �ضم الم�ضتعمرات اإلى الكيان 

ال�ضهيوني.

واإذا علمنا اأن المناطق التي ي�ضيطر عليها 

ال�ضيا�ضي لمنظمة التحرير، عالوة على 

الح�ضار الذي تعر�ضت له بعد حرب الخليج 

االأولى، ورغبتها في اال�ضتثمار ال�ضريع 

لالنتفا�ضة، اإلى موافقتها على الذهاب اإلى 

مدريد، في الوقت الذي كان وفد فل�ضطيني 

يجري مباحثات �ضرية مبا�ضرة مع وفد 

�ضهيوني في اأو�ضلو اأ�ضفر عن انتهاء مباحثات 

مدريد، وتوقيع اإعالن المبادئ ب�ضاأن ترتيبات 

رف باتفاق 
ُ
الحكم الذاتي االنتقالي، وهو ما ع

اأو�ضلو.

اتفاق اأو�سلو.. التخلي عن الكفاح 

امل�سلح

نقل اتفاق اأو�ضلو اال�ضتراتيجيا الفل�ضطينية 

اإلى و�ضع جديد كليًا، اإذ جرى التخلي عن 

الكفاح الم�ضلح، واعترفت منظمة التحرير 

الفل�ضطينية بـ ''اإ�ضرائيل''، بينما اعترفت 

''اإ�ضرائيل'' باأن منظمة التحرير الفل�ضطينية هي 

الجهة الوحيدة التي تمثل الفل�ضطينيين في 

مفاو�ضات الحل النهائي وترتيباته؛ بمعنى 

اأنها لم تعترف باأي من الحقوق الم�ضروعة 

لل�ضعب الفل�ضطيني، واإنما اكتفت باالعتراف 

بال�ضفة التمثيلية لمنظمة التحرير للتفاو�س 

ب�ضاأن مختلف الق�ضايا �ضمن مفاو�ضات الحل 

النهائي. كما اأن االن�ضحاب من المناطق التي 

ا�ضُطلح على ت�ضميتها المناطق ''اأ''، و�ضملت 

ّلمت اإدارتها لل�ضلطة 
ُ

المدن الكبرى و�ض

الفل�ضطينية، اتخذ �ضيغة اإعادة انت�ضار للجي�س 

االإ�ضرائيلي، ولي�س ان�ضحابًا من هذه المناطق، 

وهو الو�ضع الذي لم يدم طوياًل، اإذ اأعاد 

الجي�س االإ�ضرائيلي اقتحامها في االنتفا�ضة 

الثانية.
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يف مواجهة �سفقة القرن

جاء اعتراف الرئي�س االأميركي دونالد 

ترامب بالقد�س عا�ضمة موحدة للكيان 

ال�ضهيوني بمنزلة اإعالن مبكر النطالق هذا 

الم�ضروع، وتمهيد له عبر اإخراج القد�س من 

دائرة المفاو�ضات، كذلك، وبح�ضب الت�ضريبات، 

اإخراج ق�ضية الم�ضتعمرات والالجئين )حق 

العودة( منها. اأي اأن ما بات مطروحًا للبحث 

هو ترتيبات لحكم ذاتي محدود يتعلق 

بال�ضكان ولي�س باالأر�س.

الحقًا وبح�ضب الت�ضريحات المتعاقبة 

للم�ضوؤولين االأميركيين، وخ�ضو�ضًا مبعوث 

الرئي�س االأميركي لل�ضرق االأو�ضط جي�ضون 

غرينبالت، فاإن الم�ضروع االأميركي لل�ضالم لن 

يت�ضمن عودة اإلى المفاو�ضات بين 

الفل�ضطينيين وال�ضهيونيين، مثلما كان �ضائداً، 

كما اأن ال�ضالم مع الفل�ضطينيين ما هو اإاّل 

منتج ثانوي لم�ضروع �ضالم عربي ــ اإ�ضرائيلي 

يفتح نافذة لل�ضالم مع الفل�ضطينيين.

ويعتمد هذا الم�ضروع على اإعادة �ضوغ 

التحالفات في المنطقة العربية، وتغيير 

اأولويات ال�ضراع فيها، بحيث ت�ضبح اإ�ضرائيل 

جزءاً اأ�ضا�ضيًا من تحالف اإقليمي ي�ضم اإلى 

جانبها بع�س الدول العربية، ويرفع التناق�س 

مع دول اإقليمية اأُخرى، مثل اإيران، من مرتبة 

خالف �ضيا�ضي ونزاع على مناطق النفوذ، اإلى 

خالف رئي�ضي له االأولوية على كل ما عداه، 

وخ�ضو�ضًا الق�ضية الفل�ضطينية. وبمعنى اآخر، 

االعتراف بدور اإقليمي الإ�ضرائيل يتيح لها 

التدخل في ق�ضايا المنطقة العربية عبر 

ا�ضتعادة دور ال�ضرطي الذي فقدته خالل حرب 

الخليج، واإيجاد حل اإقليمي للق�ضية 

الفل�ضطينية وت�ضفيتها بمعزل عن اإرادة 

الفل�ضطينيين وحقوقهم الم�ضروعة.

عرف بالمنطقة ''ج''، تبلغ 
ُ
اال�ضتيطان، اأو ما ي

م�ضاحتها 62%، بينما تبلغ م�ضاحة القد�س 

الكبرى 22%، فاإنه لم يتبّق للفل�ضطينيين في 

ال�ضفة الغربية �ضوى 16% �ضمن مدنهم 

وقراهم المف�ضول بع�ضها عن البع�س االآخر.

ف�ضل م�ضروع اأو�ضلو تمامًا، وتن�ضلت منه 

ين المركزي والوطني، 
َ
مقررات المجل�ض

وراوحت المفاو�ضات مكانها ثم توقفت، 

وابتلع اال�ضتيطان ال�ضفة الغربية، والتهمت 

الم�ضتعمرات حل الدولتين، وباتت محاوالت 

الم�ضالحة الفل�ضطينية حلمًا، بينما تكر�س 

االنق�ضام كابو�ضًا ثقياًل. فقطاع غزة ما زال 

محا�ضراً بعد ثالثة حروب خا�ضها منفرداً، 

والق�ضية الفل�ضطينية، كق�ضية عربية مركزية، 

تراجعت عن موقعها، وبع�س العرب باتوا 

من�ضغلين بحروبهم ومعاركهم وفتنهم 

الداخلية، وبخلق تناق�ضات جديدة ت�ضعل 

حروبًا في اأرجاء المنطقة، والم�ضروع 

الفل�ضطيني اأ�ضحى اأمام مواجهة وا�ضحة مع 

الم�ضروع ال�ضهيوني التوراتي الذي ي�ضتهدف 

كل فل�ضطين.

لم يتم بلورة اأي �ضيا�ضة فل�ضطينية جديدة 

للخروج من عنق الزجاجة الحالي، اإذ ال تزال 

ال�ضلطة توهم الجمهور الفل�ضطيني باأن ثمة 

حلواًل ومبادرات جديدة على الطريق، عبر 

هل تعطى للعدو وللمجتمع 
ُ
الحديث عن م

الدولي قبل اإعالن ف�ضل م�ضار الت�ضوية 

والمفاو�ضات، اأو التلويح باللجوء اإلى 

المنظمات الدولية ومجل�س االأمن، اأو اإيهامه 

باأن هناك اإجراءات و�ضيكة مقبلة مثل قرارات 

المجل�س المركزي بوقف التن�ضيق االأمني اأو 

 النور، وذلك كله 
َ
الوطني الحقًا، والتي لم تر

من اأجل اإبقاء ال�ضلطة في الدائرة ذاتها 

باعتبارها البديل الوحيد المتاح.



071 مقاالت مواجهة الدولة اليهودية ذات النظاَمين وتفكيك نظام األبارتهايد الصهيوين

االن�ضمام اإلى 22 منظمة دولية كان قد تعهد 

�ضابقًا باالن�ضمام اإليها، اأمام الدورة 28 

قد 
ُ
للمجل�س المركزي لمنظمة التحرير الذي ع

في رام اللـه في 16 كانون الثاني/يناير 

.2018

عر�س على الفل�ضطينيين �ضمن 
ُ
اإن ما �ضي

م�ضروع ترامب، ال يتعدى كونه كانتونات 

منف�ضلة ومتقطعة االأو�ضال في ال�ضفة 

الغربية على اأقل من 16% من م�ضاحة ال�ضفة، 

وذلك �ضمن حكم ذاتي على ال�ضكان، ولي�س 

دولة ذات �ضيادة، ومرتبط ع�ضويًا بالنظام 

ال�ضهيوني واالإدارة االإ�ضرائيلية.

نعم، رف�س الرئي�س عبا�س هذا الم�ضروع، 

لكنه لم ي�ضتطع الخروج من دائرته، واكتفى 

بتدوير الزوايا، ففي خطابه اأمام مجل�س االأمن 

في �ضباط/فبراير، اأعاد طرح ما قيل منذ �ضنة 

1974 حين طرح م�ضروع الموؤتمر الدولي 

لل�ضالم. لكن من الوا�ضح اأن ثمة ا�ضتدارة عن 

مقررات المجل�س المركزي وعدم رغبة فيها، اأو 

ربما عدم قدرة على الذهاب في مواجهة 

الم�ضروع االأميركي حتى النهاية، ولذا جرى 

االكتفاء باإحالة تو�ضيات المجل�س المركزي 

اإلى لجان فنية، اأي دفنها في االأدراج، 

واالكتفاء بموقف مبدئي يعار�س المبادرة 

من دون اتخاذ خطوات جدية في مواجهتها. 

وقد يكون ذلك تم بناء على م�ضورة بع�س 

االأطراف االإقليمية التي ن�ضحته بتجنب 

المواجهة مع الواليات المتحدة، اأو تغيير نمط 

العالقة ال�ضائد مع الكيان ال�ضهيوني في 

الفترة الحالية.

وترافق ذلك مع دعوة خبيثة اإلى قيام 

دولة فل�ضطينية في قطاع غزة تمتد اإلى اأجزاء 

من �ضيناء �ضمن ترتيبات اإقليمية ُتوهم 

الفل�ضطينيين باأن لهم دولة، وتهدف حقيقة 

موقف الرئي�س حممود عبا�س

بداية، يجب القول اإن الرئي�س محمود 

عبا�س لم يكن مرتاحًا للت�ضريبات التي و�ضلت 

اإليه عن �ضفقة القرن التي و�ضفها محقًا باأنها 

''�ضفعة القرن''، وهو عار�س ب�ضدة اعتراف 

ترامب بالقد�س عا�ضمة موحدة الإ�ضرائيل. 

ومعلوم موقفه في موؤتمر القمة االإ�ضالمي 

قد في اإ�ضتانبول في 6 كانون االأول/
ُ
الذي ع

دي�ضمبر 2017، واعتباره اأن الواليات المتحدة 

لم تعد و�ضيطًا نزيهًا للتو�ضط الإحالل ال�ضالم 

بين الفل�ضطينيين واالإ�ضرائيليين، ورف�ضه 

ا�ضتقبال نائب الرئي�س االأميركي، وعر�س 

قرارات ترامب على مجل�س االأمن والجمعية 

العامة لالأمم المتحدة، االأمر الذي اأدى اإلى 

اإظهار الواليات المتحدة معزولة على الم�ضتوى 

الدولي، اإذ لم يقف معها �ضوى الكيان 

ال�ضهيوني وب�ضع دويالت ال اأثر لها في 

ال�ضيا�ضات الدولية.

كما �ضعى الرئي�س محمود عبا�س جاهداً 

لمحاولة اإ�ضراك اأطراف اأُخرى في رعاية عملية 

ال�ضالم المتخيلة، وحملها على ال�ضغط على 

الواليات المتحدة، مثل رو�ضيا واالتحاد 

االأوروبي وال�ضين. وقد عر�س م�ضروعه في 

خطابه اأمام مجل�س االأمن الدولي في 20 

�ضباط/فبراير 2018، والذي اقترح فيه 

''ت�ضكيل اآلية دولية متعددة االأطراف لحل 

ق�ضايا الو�ضع الدائم بح�ضب اتفاق اأو�ضلو''، 

وهي: ق�ضايا القد�س والحدود واالأمن والمياه 

والم�ضتعمرات واالأ�ضرى والالجئين، وطالب 

بعقد موؤتمر دولي لل�ضالم تح�ضره جميع 

االأطراف باإ�ضراف االأمم المتحدة، وا�ضترط اأن 

تلتزم اأطراف النزاع ''بالتوقف عن اتخاذ 

االإجراءات االأحادية التي توؤثر في مفاو�ضات 

الحل النهائي''، وقّدم من جهته وعداً بعدم 
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بالتقدم الحتالل �ضائر فل�ضطين والو�ضول اإلى 

ال�ضفة ال�ضرقية لنهر االأردن، وهو ما �ضنطلق 

ا االتجاه االآخر فهو 
ّ
عليه االتجاه التوراتي. اأم

ن يمكن اعتبارهم االآباء االأوائل 
َ
الذي مّثله م

الإ�ضرائيل من بن ــ غوريون و�ضواًل اإلى 

يت�ضحاق رابين الذي قتله اأحد المتطرفين 

اليهود المتاأثرين باالتجاه التوراتي. وهذا 

االتجاه الثاني يربط تو�ضع الدولة ال�ضهيونية 

بازدياد ن�ضبة اليهود اإلى عدد ال�ضكان 

االإجمالي، وقد حّذر بن ــ غوريون في رّده 

على منتقديه من اأن اختالل هذه الن�ضبة تجعل 

من المجتمع االإ�ضرائيلي مكانًا لممار�ضة جميع 

اأ�ضكال التمييز العن�ضري، اأي اأن قدرة الدولة 

على التو�ضع مرتبطة بزيادة عدد المهاجرين 

اإليها.

في االأعوام االأخيرة تغيرت المعادلة داخل 

المجتمع ال�ضهيوني الذي ازداد انحرافًا نحو 

اليمين ال�ضهيوني التوراتي، واأ�ضبحت عملية 

التو�ضع ال�ضهيوني مرتبطة بمزاعم الحقوق 

التاريخية والدينية. لذا، نالحظ موجة من 

القوانين العن�ضرية التي يجري تقديمها في 

الكني�ضت وتتعلق بيهودية الدولة، اأو ما 

ي�ضمونه الدولة القومية التي �ضتحكمها قوانين 

خا�ضة باليهود واأُخرى خا�ضة بالعرب، اإذ لن 

تنطبق على العربي �ضفة مواطن في الدولة، 

عتبر مقيمًا فيها، واإن قام بما يعتبره 
ُ
بل �ضي

العدو مخالفات اأمنية، مثل التظاهر والر�ضق 

عتبر مبرراً كافيًا 
ُ
بالحجارة، فاإن هذا ي

 موؤخراً قانون خا�س 
ّ
الإبعاده وطرده. وقد اأُقر

بذلك ينطبق على اأهل القد�س، وثمة م�ضاريع 

متعددة تتحدث عن �ضيناريوهات ل�ضم ال�ضفة 

الغربية وتق�ضيم العرب وفق درجات مختلفة، 

بح�ضب والئهم للدولة العبرية.

لقد انتهى حل الدولتين ومات ودفنته 

اإلى ت�ضفية الق�ضية الفل�ضطينية. ومن هنا، 

تاأتي اأهمية المبادرة اإلى احت�ضان القطاع، 

ولي�س فر�س العقوبات عليه. فالمو�ضوع اأكبر 

من �ضروط للم�ضالحة يفر�ضها هذا الطرف اأو 

ذاك، واأخطر من المطالبة بتمكين وهمي على 

�ضلطات زائلة.

نحو م�رشوع وطني فل�سطيني جديد

ثمة نقطتان مهمتان حكمتا على اتفاق 

ّقع 
ُ
اأو�ضلو بالف�ضل قبل اأن يجّف الحبر الذي و

به: االأولى اأنه لم يتعامل مع جميع مكونات 

الق�ضية الفل�ضطينية، واإنما ركز على اإقامة 

حكم ذاتي انتقالي في ال�ضفة الغربية، واأهمل 

ال�ضتات والفل�ضطينيين في فل�ضطين المحتلة 

ل الق�ضايا المهمة 
ّ

منذ �ضنة 1948، كما اأنه اأج

كلها اإلى مفاو�ضات الحل النهائي بعد اأن قدم 

اعترافًا مجانيًا بحق اإ�ضرائيل في الوجود، 

تاركًا كل �ضيء معلقًا، بل اإنه حتى لم يوقف 

فرج عن االأ�ضرى اأو ينجز 
ُ
اال�ضتيطان اأو ي

ان�ضحابًا اإ�ضرائيليًا من المناطق الفل�ضطينية. 

بط كل �ضيء باالإدارة 
ُ
وعلى العك�س من ذلك، ر

االإ�ضرائيلية فيما يتعلق باالأمن واالقت�ضاد 

بتف�ضيالتهما الكبيرة وال�ضغيرة، وُف�ضح 

المجال اأمام الدول العربية االأُخرى للتطبيع 

مع العدو والتن�ضل من التزاماتها تجاه 

الق�ضية الفل�ضطينية. والنقطة الثانية هي اأن 

توقيع هذا االتفاق ورهن جميع الق�ضايا 

 عن عدم 
ّ
الرئي�ضية فيه بالم�ضتقبل، اإنما ينم

اإدراك حقيقي لماهية الم�ضروع ال�ضهيوني في 

فل�ضطين.

لقد تبلور اتجاهان في الحركة ال�ضهيونية 

ر عنهما بعد اإعالن قيام اإ�ضرائيل، وذلك 
ّ
ب

ُ
ع

حين احتج بع�س ال�ضهيونيين على ديفيد 

بن ــ غوريون الأنه لم ي�ضمح للـهاغاناه 
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لل�ضعب العربي الفل�ضطيني كله بجميع مناطقه، 

ر عن تطلعاته: حق العودة في ال�ضتات؛ 
ّ
ويعب

دحر االحتالل في ال�ضفة والقطاع؛ رفع 

الح�ضار عن غزة؛ ن�ضال اأهلنا في فل�ضطين 

المحتلة منذ �ضنة 1948 في التثبت في 

اأر�ضهم، و�ضد القوانين العن�ضرية التي 

ت�ضتهدف اإبعادهم عنها. اإن هذا يعني وحدة 

البرنامج الوطني الفل�ضطيني، مع تقدير 

خ�ضو�ضيات ق�ضاياه المتعددة التي فر�ضها 

واقع النكبة واالحتالل، من دون الم�ضا�س 

بوحدة ق�ضيته وثوابته الوطنية.

كما اأن بذور فناء الم�ضروع ال�ضهيوني 

تكمن في داخله، باعتباره م�ضروعًا �ضهيونيًا 

ا�ضتعماريًا عن�ضريًا، وانجراف هذا الم�ضروع 

اأكثر فاأكثر في اتجاه نظام االأبارتهايد يو�ضع 

من اآفاق تعزيز الن�ضال �ضده، ويمّكن من 

تحقيق اأو�ضع جبهة عربية وعالمية �ضده.

ذلك باأن نظام االأبارتهايد ال�ضهيوني اأعمق 

�س في 
َ
كثيراً، ومختلف عن ذلك الذي كان يمار

 �ضرائح ال�ضعب 
ّ

جنوب اأفريقيا، فهو نظام يم�س

الفل�ضطيني كله؛ فمن جهة يمار�س هذا النظام 

على الفل�ضطينيين في ال�ضتات بطردهم 

وتهجيرهم من اأر�ضهم وبلدهم ومنعهم بالقوة 

ل وي�ضجع اليهود، 
ّ
من العودة اإليها، بينما ي�ضه

نظراً اإلى ديانتهم، على الهجرة واال�ضتيطان في 

فل�ضطين. كما اأنه، وعبر احتالله الع�ضكري 

لل�ضفة وح�ضاره لقطاع غزة، واأوامر االحتالل 

الع�ضكرية واإقامة الم�ضتعمرات وم�ضادرة 

االأرا�ضي، وما اإلى ذلك من ممار�ضات احتاللية، 

ير�ضخ اأ�ضكااًل متعددة من االأبارتهايد، وهو ما 

ينطبق اأي�ضًا على ال�ضعب الفل�ضطيني في 

فل�ضطين المحتلة وفي القد�س، اإذ ثمة قوانين 

ع 
ّ
متنوعة تميز بين العرب واالإ�ضرائيليين، وت�ضج

على طرد العرب وتهجيرهم.

الم�ضتعمرات وربع قرن من المفاو�ضات. كما 

اأن حل الدولة الواحدة، ككيان ديمقراطي 

تتعاي�س فيه جميع االأديان، مرهون بتفكيك 

البنية ال�ضهيونية للدولة العبرية، لكنه ما زال 

حاًل بعيد المنال، واإن كان يجب الحذر من 

الذين يظنون اأنهم بتلويحهم بفكرة حل الدولة 

الواحدة يخيفون الخ�ضم فيلجاأ اإلى حل 

الدولتين على اعتباره اأهون ال�ضرور، اأو اأولئك 

الذين ي�ضتخدمون الفكرة ذاتها للتقليل من 

مخاطر اال�ضتيطان و�ضم االأرا�ضي، على 

اعتبار اأن الجميع �ضيكون في دولة واحدة. اإن 

�ضرط تحقيق الدولة الواحدة، كدولة ديمقراطية 

في فل�ضطين، هو الخال�س النهائي من 

ال�ضهيونية.

الحل المطروح من وجهة نظر �ضهيونية 

ين: نظام 
َ
هو حل الدولة الواحدة بنظام

عن�ضري للعرب واآخر لليهود؛ هو حل الدولة 

القومية اليهودية التي يعي�س فيها العرب في 

ظل كانتونات، وهو نظام بقاء االحتالل 

وتطبيق نظام االأبارتهايد والتمييز العن�ضري 

وم�ضادرة االأرا�ضي وتكثيف اال�ضتيطان 

وتهجير الفل�ضطينيين بمختلف الو�ضائل.

تفكك نظام الأبارتهايد ال�سهيوين

ال يمكن مواجهة الم�ضروع ال�ضهيوني 

باأن�ضاف حلول، وال توجد م�ضاحات بي�ضاء 

وم�ضاحات رمادية للتفاو�س ب�ضاأنها، وهذا 

نابع من طبيعة الم�ضروع ال�ضهيوني نف�ضه، 

ومن روايته التاريخية التي ال يمكن 

مواجهتها اإاّل عبر التم�ضك بروايتنا نحن، واأي 

تخّل عنها يعني االنزالق المتدرج في �ضل�ضلة 

من التنازالت تبداأ وال تنتهي، والتجربة 

التاريخية خير �ضاهد على ذلك. فاأي م�ضروع 

وطني فل�ضطيني يجب اأن يكون م�ضروعًا ممثاًل 
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مفاو�ضات تبداأ وال تنتهي. ولنا اأن نتوقع، 

بعد اأعوام من الن�ضال في االنتفا�ضة والتم�ضك 

بهدفها في دحر االحتالل، اأن ي�ضل العدو اإلى 

درجة من االإنهاك واالنق�ضام الداخلي، واأن 

يعاني العزلة وال�ضغط الدولي، واأن يترهل 

جي�ضه الذي تجبره االنتفا�ضة على التحول اإلى 

قوات �ضرطة. وقتها، قد يكون الخيار الذي 

ي�ضطر اإليه هو االن�ضحاب من المناطق 

المحتلة في حرب 1967، وتفكيك 

الم�ضتعمرات، واإطالق االأ�ضرى، ومن دون اأي 

التزامات م�ضبقة ُتفر�س على الجانب 

الفل�ضطيني. هذا ال�ضيناريو ي�ضع في ح�ضابه 

اإجبار العدو على القيام بخطوات تخدم اأهدافًا 

على طريق التحرير ال�ضامل، لكن تحقيقها 

يبقى رهن موازين القوى والتطورات التي 

تحدث في حينه. اإن تحقيق هذا الهدف لي�س 

�ضعاراً بقدر ما هو اأمر مرتبط بقدرة ال�ضعب 

العربي الفل�ضطيني على الن�ضال من اأجل 

تحقيقه، ومدى الدعم والتاأييد المقدم له من 

المجتمعات العربية والدولية. فهو برنامج 

ن�ضالي عماده ال�ضعب الفل�ضطيني في فل�ضطين 

كلها، وي�ضتند اإلى انتفا�ضة �ضعبية وا�ضعة 

ت�ضكل االإطار العام للن�ضال الفل�ضطيني في 

المرحلة المقبلة، وي�ضم في داخله اأ�ضكال 

الحراك الجماهيرية والمقاومة كافة.

االنتفا�ضة �ضكل متقدم من اأ�ضكال الن�ضال 

الفل�ضطيني تقوم به الجماهير العري�ضة، 

ويقت�ضي نجاحها م�ضاركة اأو�ضع قطاع من 

الن�ضاء والرجال وال�ضباب وال�ضيوخ من مختلف 

ال�ضرائح االجتماعية، ومجمل القوى ال�ضيا�ضية 

والوطنية واالتجاهات الفكرية المتفقة على 

هدف دحر االحتالل. وتت�ضمن فاعلياتها كل 

ن�ضاط جماهيري معاٍد لالحتالل وراف�س 

لوجوده ومناه�س لممار�ضاته، من تظاهرات 

والق�ضاء على نظام االأبارتهايد 

ال�ضهيوني ال يتعلق بتعديل قانون هنا اأو 

هناك، واإنما بتفكيك المنظومة ال�ضهيونية 

كاملة بجوانبها القانونية والفكرية 

واالجتماعية واالقت�ضادية والع�ضكرية كافة.

يوؤكد القانون الدولي اأن التعامل مع نظام 

اأبارتهايد هو جريمة يعاقب عليها القانون 

الدولي، وهو ينطبق على االأفراد والدول، لذا 

فاإن ثمة برامج رئي�ضية يجب اأن يت�ضمنها 

الم�ضروع الوطني الفل�ضطيني، مثل مقاومة 

التطبيع لالأفراد والدول، وت�ضجيع حركات 

المقاطعة، واإقامة تحالفات عربية ودولية في 

مواجهته، وال�ضعي الإحالة مجرمي الحرب 

ال�ضهيونيين اإلى محكمة الجنايات الدولية، 

 مدعي المحكمة العام 
ّ
وخ�ضو�ضًا بعد اأن اأقر

عتبر جريمة حرب.
ُ
باأن اال�ضتيطان ي

من الم�ضلم به اأن جميع اأ�ضكال الن�ضال 

�ضد الكيان ال�ضهيوني، الع�ضكرية وال�ضيا�ضية 

واالقت�ضادية والفكرية، هي اأ�ضكال م�ضروعة 

من حيث المبداأ، وال�ضعب الفل�ضطيني وحده هو 

الذي يحدد ال�ضكل الرئي�ضي لكل مرحلة من 

مراحل ن�ضاله، من دون اأن يعني هذا اإدانة 

الأي اأ�ضكال اأُخرى اأو مبادرات، فردية كانت اأو 

جماعية، بل يجب ا�ضتيعاب هذه المبادرات 

كلها �ضمن بوتقة م�ضروع وطني فل�ضطيني 

جامع.

يتعلق �ضكل الن�ضال الرئي�ضي لهذه 

ات ال�ضعبية في االأر�س 
ّ
المرحلة بت�ضعيد الهب

المحتلة، و�ضواًل اإلى انتفا�ضة �ضعبية �ضاملة 

ُتنهي مرحلة االحتالل غير مدفوع الثمن، 

وتقطع اأي روابط معه مهما يكن نوعها، االأمر 

ل بدحر االحتالل من 
ّ
عج

ُ
الذي من �ضاأنه اأن ي

دون قيد اأو �ضرط، عن االأرا�ضي الفل�ضطينية 

المحتلة منذ �ضنة 1967، ومن دون 
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االنتفا�ضة الجماهيرية، وهو بجميع االأحوال 

�ضعل 
ُ
لي�س بدياًل منها، واإنما م�ضاعد لها وم

ل�ضراراتها المتعاقبة، وو�ضيلة لمعاقبة العدو 

في عمق مراكزه كلما ارتكب مجزرة جديدة 

فتر�س بالعمليات الم�ضلحة 
ُ
بحق المدنيين. وي

في مجملها اأن ت�ضتهدف قواته الع�ضكرية 

وم�ضتوطنيه الذين يجب ردع اعتداءاتهم 

الم�ضلحة على القرى والت�ضدي لها.

 عن القول اأن هذه المجموعات 
ّ
وغني

الفدائية يجب اأن تكون �ضرية، واأاّل تظهر 

ب�ضالحها اإلى العلن، واأن تكون بعيدة عن 

فاعليات االنتفا�ضة اليومية وال تتدخل فيها، 

مع وجوب المحافظة على �ضالح المقاومة في 

غزة وتطويره، و�ضّد اأي اعتداءات اأو 

اجتياحات تتعر�س لها.

نخل�س اإلى اأن عوامل نجاح هذه 

اال�ضتراتيجيا الن�ضالية لل�ضعب الفل�ضطيني 

يمكن تلخي�ضها عبر انتفا�ضة في ال�ضفة، 

وتعزيز المقاومة في غزة، ون�ضال جماهيري 

يومي في اأرا�ضي فل�ضطين المحتلة منذ �ضنة 

1948، وتنظيم جهد فل�ضطينيي ال�ضتات، 

وبناء اأو�ضع جبهة عربية وعالمية �ضد نظام 

االأبارتهايد ال�ضهيوني، وهي اأمور تقت�ضي 

المحافظة على البعد ال�ضعبي لالنتفا�ضة، 

ومقاومة محاوالت االلتفاف عليها تحت 

�ضعار جني مكا�ضب �ضيا�ضية تمّكن من العودة 

اإلى �ضيا�ضة المفاو�ضات ال�ضابقة، مع اأهمية 

الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحقيق 

الم�ضالحة التي �ضتتر�ضخ عبر المواجهات 

اليومية، والتركيز على مواجهة العدو 

ال�ضهيوني واإنهاكه واإ�ضعاف جبهته الداخلية، 

وربط الن�ضال الفل�ضطيني في مختلف 

المناطق: �ضفة وقطاعًا واأرا�ضي 48، �ضمن 

برنامج موحد، وتفعيل ال�ضتات الفل�ضطيني 

�ضعبية واعت�ضامات وم�ضيرات ومهرجانات 

وت�ضييع لل�ضهداء ورعاية اأُ�ضرهم واالهتمام 

باالأ�ضرى وزيارة الجرحى.

كما ت�ضمل ا�ضتباك ال�ضبان مع الجنود على 

الحواجز ال�ضهيونية ونقاط التما�س مع 

الم�ضتوطنين، وتنظيم لجان الحرا�ضة لحماية 

القرى الفل�ضطينية من هجمات الم�ضتوطنين، 

وقطع الطرق واإعاقة الحركة عليها، ف�ضاًل عن 

مقاطعة ب�ضائعه ومنتوجاته مقاطعة كاملة، 

واالبتعاد عن العمل في اأ�ضواقه، واالمتناع من 

دفع ال�ضرائب والمخالفات والر�ضوم، وف�ضح 

المتعاونين مع العدو وعزلهم في بيئتهم 

االجتماعية واإجبارهم على اإعالن توبتهم، 

كما جرى خالل االنتفا�ضة االأولى.

هذا كله ي�ضتلزم ت�ضكيل قيادات محلية لها 

�ضفة تمثيلية لمجتمعاتها، وعلى م�ضتوى 

الوطن، تهتم بفاعليات االنتفا�ضة اليومية، 

عالوة على اهتمامها بت�ضيير ال�ضوؤون الحياتية 

اليومية �ضمن اقت�ضاد مقاوم وتكافل 

اجتماعي وت�ضامن المجتمع المحلي، يعززها 

وي�ضد من اأزرها ت�ضامن المجتمع الفل�ضطيني 

في ال�ضتات، وتاأييد الجمهور العربي، وال�ضعي 

لتحقيق عزلة اإ�ضرائيل على م�ضتوى العالم.

ومن نافل القول اأن اأحد المخاطر الكبرى 

التي تتهدد اأي انتفا�ضة، يكمن في اإحالل 

النخب الم�ضلحة مكان العمل الجماهيري 

الوا�ضع الم�ضارك والمحرك لمختلف ن�ضاطاتها، 

اإذ ي�ضهل حينها عزل هذه النخب ومطاردتها 

والق�ضاء عليها، في حين اأن العدو، ومهما 

تبلغ قوته، لن يتمكن من عزل جمهور �ضعب 

كامل م�ضتعد للت�ضحية، اأو الق�ضاء على 

انتفا�ضته.

اإن ا�ضتخدام ال�ضالح اإذا دعت ال�ضرورة اإليه 

يجب اأن يكون بعيداً عن اأماكن فاعليات 
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وباخت�ضار، فاإن م�ضكلتنا الراهنة ال تتمثل في 

قوة العدو، واإنما في و�ضعنا االإقليمي، وفي 

عجز قيادتنا الراهنة عن اأن تمتلك اإرادة 

المواجهة، اأو تتبّنى برنامجها.

حب الحرب 
ُ

منطقتنا حبلى بالتطورات، و�ض

تتكاثر في �ضمائها، واأبواب ال�ضراع مع العدو 

مفتوحة على الرغم من محاوالت اإدخاله 

طرفًا في معادالت المنطقة العربية وحليفًا 

لبع�س اأنظمتها. وعلينا اأن نراقب بدقة هذه 

التطورات كلها منطلقين من اأن كل �ضراع مع 

ينا، واأن اال�ضتكانة والتخاذل عن 
ّ
العدو يقو

مواجهته هما طريقنا اإلى الهالك، واأن االإنجاز 

التاريخي يتحقق عبر العمل على تغيير 

موازين القوى ال اال�ضت�ضالم لها.  

والدعم العربي ال�ضعبي والمقاطعة الدولية 

للكيان ال�ضهيوني على الم�ضتوى العالمي، 

و�ضواًل اإلى نموذج عزلة النظام العن�ضري في 

جنوب اأفريقيا. اإن هذا �ضيوؤدي اإلى دحر 

االحتالل كمرحلة اأولى، بل �ضيجري، عبر ذلك، 

تفكيك النظام ال�ضهيوني كاماًل، و�ضواًل اإلى 

اإقامة دولة فل�ضطينية ديمقراطية فوق اأر�س 

فل�ضطين كلها.

اإن العدو ال�ضهيوني بداأ باالنحدار، وقوته 

التي يحاول اأن يظهر بها اإنما هي قوة زائفة 

م�ضتمدة من �ضعفنا، وما لجووؤه ال�ضافر اإلى 

ين ــ حيث �ضيغدو نموذجًا لنظام 
َ
دولة بنظام

االأبارتهايد والتمييز العن�ضري ــ اإاّل دليل 

وا�ضح على الم�ضير المحتوم الذي �ضيالقيه. 
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