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  اإلسرائيلي إىل أين؟ –الصراع العربي : االنتفاضة

   )حوار مع نايف حواتمة(
______________________________  

  عبد العال الباقوري وعبد القادر ياسين
  .2001الدار الوطنية اجلديدة ودار فرات، : بيروت –دمشق 
  .دوالران. صفحة 144

  
يترصد الكاتب املصري عبد العال الباقوري ظاهرة اليسار يف العمل السياسي الفلسطيني،   

فيرى أن شعبية هذا اليسار، وال سيما شعبية اجلبهتين الديمقراطية والشعبية، تراجعت كثيراً يف 
رن العشرين، عقب قيام السلطة الفلسطينية على أكتاف حركة فتح، وجلوس العقد األخير من الق

. التيار اإلسالمي، وبالتحديد حركة حماس وحركة اجلهاد اإلسالمي، يف مقاعد املعارضة
ويستغرب، يف الوقت نفسه، كيف أن مشروع وحدة اليسار الفلسطيني الذي هلل له اجلميع بحماسة 

طق "، أو "حكي"هل كان احلديث عن وحدة اجلبهتين جمرد : يتساءلثم . فائقة مل يتحقق منه شيء
  بحسب التعبير السوداين؟" كالم ساكت"، أو "حنك

أجراه يف دمشق عبد العال ) أبو خالد(هذا الكالم كان مدخالً حلوار طويل مع نايف حواتمة   
فتوحة، وعلى مستقبل الباقوري وعبد القادر ياسين، وتركز على االنتفاضة الفلسطينية وآفاقها امل

ومسهبة وتفصيلية، وأعاد التذكير ) طويلة(وجاءت أجوبة حواتمة . اإلسرائيلي -الصراع العربي
لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية عندما وافقت، يف اتفاق أوسلو، على حتويل " اخلطيئة األوىل"بـ

اخلطيئة الثانية هي  مسألة األرض من أراض حمتلة إىل أراض متنازع يف شأنها، بينما كانت
انتهاج سياسة احللول اجلزئية وتأجيل مصائر القدس والالجئين واحلدود واالستيطان واملياه 

  .والسيادة إىل مرحلة الحقة
يسار "و" اليسار"و" يمين الوسط"و" اليمين"ال ينفك نايف حواتمة مكرراً مصطلحات مثل   

أنه مل يغادر املفاهيم التي شاعت وفشت يف يف منظمة التحرير الفلسطينية، ك" الوسط"و" الوسط
ومع أن الكثير جداً من النقد املنهجي جرى توجيهه إىل . الستينات والسبعينات من القرن العشرين

هذه املصطلحات، التي ال تتطابق دالالتها مع الواقع التاريخي والطبقي يف اجملتمع الفلسطيني، 

                                                            

   راجَع هذا الكتاب صقر أبو فخر.  
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ال قوام طبقياً راسخاً له، ومع أن مراجعة مثل هذه الذي هو، يف النهاية، جمتمع من الالجئين 
املفاهيم واملصطلجات الشائخة قطعت شوطاً مديدًا، إالّ إن نايف حواتمة ما برح متشبثًا 

  .باستخدامها وترديد عباراتها، األمر الذي يدل على عمق التزامه أفكاره األوىل ومواقفه املبدئية
ا بالفكرة التي اعتنقتها اجلبهة الديمقراطية يف سنة تذكيرن 2001يعيد نايف حواتمة يف سنة 

ويروي . كوطن جلميع مواطنيها العرب واليهود" فلسطين الديمقراطية املوحدة"، أي فكرة 1969
يف األردن، دعا إبراهيم بكر وياسر عمرو إىل " أيلول األسود"، عقب أحداث 1970كيف أنه يف سنة 

وعرض عليهم استراتيجيا جديدة هي استراتيجيا املراحل  منزل نافذ العطعوط حيث كان خمتبئاً،
وهذه الفكرة . 1967التي تتضمن فكرة تقرير املصير على األراضي التي احتلتها إسرائيل يف سنة 

تبلورت بالتدريج، واتخذت صيغتها النهائية، فيما بعد، يف برنامج النقاط العشر الذي التزمه 
  ).52ص ( 1974يونيو / عشر يف حزيراناجمللس الوطني  الفلسطيني الثاين 

يشرح حواتمة رؤيته لظاهرة حزب الله يف لبنان وفاعليته يف املقاومة، فيرى أن هذا   
 1992احلزب ما كان ليكتسب حضوره املميز لوال رعاية الدولة اللبنانية له ابتداء من سنة 

اومة التي قادها حزب الله بجدارة واملق. فصاعدًا، ولوال املظلة السورية واملساعدة اإليرانية معاً
، ويف سياق اتفاق الدولة واجليش واملقاومة، وأن 425جاءت يف إطار قرار الشرعية الدولية رقم 

عدم انصراف هذه املقاومة إىل مشاريع إقليمية أو قومية أو إسالمية مكّنها من إجناز حمتوى 
  .425القرار 

  
  
  

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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