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  الفلسطينيةالقضية 
  :اإلسرائيلي -والصراع العربي 

  الواقع والتحديات

  برهان الدجاين
بمرحلة أُطلق عليها  اإلســــــــــرائيلي -  والصــــــــــراع العربي الفلســــــــــطينيةتمر القضــــــــــية 

مصــــــــــطلح عملية الســــــــــالم. ومن املناســــــــــب أن نتوقف قليالً عند هذه املرحلة، اســــــــــتجالء 
للصـــورة التي قد تنقشـــع عنها، واســـتشـــرافاً لألبعاد، والقضـــايا، واملســـائل، واملشـــكالت، 

  واإلمكانات التي سوف تتفرع منها.
معــاهــدة الصـــــــــــلح عمليــة الســـــــــــالم هــذه أجنزت بنجــاح ثالث خطوات مهمــة: أوالهــا 

التحرير  منظمـــةو إســـــــــــرائيـــل، ومن ثم اتفـــاق أوســـــــــــلو بين اإلســـــــــــرائيليـــة -  املصـــــــــــريـــة
ي ، املعروفة باسم اتفاق واداإلسرائيلية - ، وأخيراً معاهدة الصلح األردنيةالفلسطينية

عربة. وتفرعت من هذه االتفاقات كلها اتفاقات حتدد مســـــــــــارات العالقات يف قطاعات 
مها املســــــار االقتصــــــادي، إذ عقدت اتفاقات اقتصــــــادية بين األردن مهمة من احلياة، أه

 –  ، كما تضــــمنت معاهدة الصــــلح املصــــريةإســــرائيل، وبين الســــلطة الوطنية وإســــرائيلو
قَّ خط مواز لعملية الســـــــــالم، لتعزيز املســـــــــار  اإلســـــــــرائيلية نصـــــــــوصـــــــــاً اقتصـــــــــادية. وشـــــــــُ

ق األوســــــــط وشــــــــمال االقتصــــــــادي، من خالل ما ســــــــمي مؤتمر القمة االقتصــــــــادي للشــــــــر
إفريقيا. وعقدت أربع دورات لهذا املؤتمر يف أربع حواضـــــــــر عربية هي: الدار البيضـــــــــاء، 
وعمان، والقاهرة، والدوحة. وطرحت فيه مشـــــــاريع ترســـــــم يف جمموعها مالمح لصـــــــور 
مســتقبلية لألوضــاع والعالقات ومراكز الثقل املســتقبلية للمنطقة بأســرها، تشــكّل بديالً 

إن جاز احلديث عن مشـــــروع عربي. وقد تضـــــمن  -  مل املشـــــروع العربيمطروحاً من كا
االتفاقات كلها نصــــوصــــاً تنظم اجلانب األمني املشــــترك بين املتعاقدين، وأقيمت جلان 

                                                            
   التي عقدتها مؤسسة الدراسات إسرائيلوالصهيونيةكلمة أُلقيت يف افتتاح ندوة "احلركة ،"

، ملناقشة حاضر ومستقبل ١٣/١٢/١٩٩٨ -  ١١يف الرنكا، قبرص، يف الفترة الفلسطينية
، بمناسبة مرور مئة عام على املشروع اإلسرائيلي -  والصراع العربيالفلسطينيةالقضية 

  .الصهيوين
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أمنيـــة مشـــــــــــتركـــة، وأجيزت نقـــاط أمنيـــة. وتقوم أي ترتيبـــات أمنيـــة على افتراض خطر 
دد وســـــــــــــائــل ا لتعــامــل معــه حصـــــــــــــاراً، مشـــــــــــترك قــد تتعرض لــه اجلهــات املتعــاقــدة، وحتــُ

واستباقاً، وتعامالً، وتوزيع األدوار بشأنه. وطبعاً، نشأت عالقات دبلوماسية، وخطوط 
من  -  اتصـــــــــال، ولقاءات قمة وما دونها. وقامت الواليات املتحدة، من جانبها، بتعزيز

، يفترض فيه أن يصـــبح مع الوقت، اإلســـرائيليخلط التغلغل االقتصـــادي  -  جانب واحد
جوبة االختراقية على ما يســــــــــمى مقاومة التطبيع، وذلك بإجازة إنشــــــــــاء مناطق أحد األ

ي على أرض عربية، بحيث تتمتع اإلســــــرائيلمؤهلة لالســــــتثمار املشــــــترك مع رأس املال 
املشـــــاريع املشـــــتركة يف هذه املناطق بتســـــهيالت كاملة يف الســـــوق األميركية، وتعامل 

. وقد اشترط القانون األميركي اخلاص بإعطاء هذه  كما لو كانت أميركية املنشأ تماماً
، يف أي مشــروع مشــترك يف هذه املناطق، عن اإلســرائيليالتســهيالت أالّ يقل رأس املال 

  من جممل رأس املال. %٤٠
لكن العملية مل تنجز جدول أعمالها بعد. وكان املتصــــــــــوَّر أنها ســــــــــتكون قد اكتملت 

 إســـــــــــرائيلبعد خمســـــــــــة أعوام من توقع اتفاق أوســـــــــــلو، وذلك بالتوصـــــــــــل إىل اتفاق بين 

) حمل الفلســـــــطينيةوالســـــــلطة  على  ،التحرير الفلســـــــطينية منظمة، التي حلت اآلن (واقعياً
. لكن املفاوضـــــــــات التي كان من املنتظر أن تبدأ الوضـــــــــع النهائي للعالقة بين الطرفين

قبــل ثالثــة أعوام أو عــامين يف أقــل تقــدير مل تبــدأ بعــد، األمر الــذي دفع رئيس الســـــــــــلطــة 
 ةفلســــطينيالوطنية الســــيد ياســــر عرفات إىل أن يعلن أن الوضــــع النهائي هو قيام دولة 

ســـتقبل مدينة مســـتقلة، مع غموض يف شـــأن حدودها وتواصـــلها اجلغرايف، ويف شـــأن م
القدس. كذلك تعثر املســار الســوري منذ اغتيال يتســحاق رابين، وتعثر معه أمر انســحاب 

اللبناين على ربط املســـارين،  - من اجلنوب اللبناين، نظراً إىل التوافق الســـوري إســـرائيل
  وعدم فصل أحدهما عن اآلخر.

ة، فــإن تليين نالحظ أنــه نتيجــة عــدم اكتمــال عمليــة الســـــــــــالم يف املواعيــد املتوقعــ
املواقف هنا وهناك ما زال يجري بمزيج من املفاوضـــــــــــات والعنف. لكن العنف املطبق 
يف اجلــانبين ظــل منضـــــــــــبطــاً إىل حــد كبير بحيــث يحرج العمليــة الســـــــــــلميــة من دون أن 
يخرجهــــا. فال العمليــــات االنتحــــاريــــة التي قــــامــــت بهــــا حركــــة حمــــاس يف األراضـــــــــــي 

ساهمت فيها، وال عمليات  الفلسطينيةعتقد أن الشرطة ، وال العمليات التي يُالفلسطينية
ه ، بما فياإلســـــــــــرائيليمن اجلانب العربي، وال اإلرهاب  - حزب الله يف اجلنوب اللبناين
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أوقفت عملية الســـــــــــالم، التي  - بحرب شـــــــــــاملة اإلســـــــــــرائيليةعملية قانا، وال التهديدات 
ىل أميركا على صــــــــــعيد البيت تغذى دوماً باتصــــــــــاالت منوعة األشــــــــــكال، وتعاد أحياناً إ

األبيض، باعتبارها الدولة التي رعت العملية وشــــــــــــاركت فيها، وحددت لنفســـــــــــها دورًا 
وصــــفة وموقعاً يف كل متعرجاتها. ونالحظ أيضــــاً أن العملية الســــلمية مل تلق معارضــــة 
شـــــــــــــاملــة يف اجلــانــب العربي حتى اآلن. فحركــة حمــاس تعــارض العمليــة يف أراضـــــــــــي 

، لكنها مل تســــــتطع إىل اآلن أن تطور هذه املعارضــــــة إىل حترك شــــــامل فلســــــطين احملتلة
من الشــــــــــريط اجلنوبي  إســــــــــرائيلعلى غرار االنتفاضــــــــــة مثالً؛ وحزب الله يقاتل إلخراج 

  احملتل، لكنه مل يحدد هدفاً أبعد، ومل يستقطب شموالً أكبر.
ســـار آخر غير ربما كانت أهم ظاهرة تالزم األحداث هي الغياب الكلي تقريباً ألي م

مســــار خط العملية الســــلمية. ومن هنا فإن أقوى حجة يســــتخدمها املندفعون يف مســــار 
عملية الســـــالم هي: مَنْ كان لديه بديل فليتقدم به. وانعدام البديل، يف حد ذاته، إنما هو 
تعبير إحبــاطي، وإقرار ضـــــــــــمني بــالهزيمــة. فــاتفــاق أوســـــــــــلو ليس ســـــــــــوى توقيع وثيقــة 

 ون. وهكذا يتعاملالفلســـطيني شـــرط. هكذا تعامل معه املفاوضـــون اســـتســـالم بال قيد وال
مع أي مفاوضــــــات متفرعة منه، مثل املفاوضــــــات املتعلقة بمدينة  الفلســــــطينياجلانب 

، ومن ورائه اجلانب اإلســــــرائيليواي بالنتيشــــــن. ويعرف اجلانب  مفاوضــــــاتاخلليل، أو 
ج املســـــــــــرحي املوجه إىل األميركي، أن كل تشـــــــــــبث فلســـــــــــطيني إنما هو من باب اإلخرا

ة ســــيوقّع يف النهاية الوثيق الفلســــطيني، وأن من املؤكد أن اجلانب الفلســــطينياجلمهور 
صـــــابة إ الفلســـــطينيالتي تقدم إليه. وهذه املعرفة املســـــبقة أصـــــابت صـــــدقية التفاوض 

ملســــار عملية الســــالم  فلســــطينيةقاتلة. أخيراً، نالحظ أن أول حماولة إلنشــــاء معارضــــة 
ة ، من خالل جلنالفلســطينيةآلن بواســطة أحد عشــر فصــيالً من فصــائل املقاومة جتري ا

حتضـــيرية للدعوة إىل مؤتمر وطني فلســـطيني، وذلك بعد خمســـة أعوام من توقيع اتفاق 
أوســـــــلو، على الرغم مما كان قد وضـــــــع من معانيه ومضـــــــامينه، فيما كتبه عنه عدد من 

ن التالزم الذي ما زال قائماً بين مســـــاري ين والعرب. وال شـــــك يف أالفلســـــطينياحملللين 
هو من أســــــــباب احليرة والركود  اإلســــــــرائيلي -  والصــــــــراع العربيالفلســــــــطينيةالقضــــــــية 

ين. فالدول العربية إّما إنها أجنزت معاهداتها مع إســـــــــــرائيل، وإّما ال تزال الفلســـــــــــطيني
لــذي تبــدى تعتبر الســـــــــــالم خيــارهــا االســـــــــــتراتيجي. كــذلــك فــإن خلــل املوازين الــدوليــة، ا

، قد ازداد اآلن بما ١٩٨٢للبنان ســــــنة  إســــــرائيلبصــــــورة خاصــــــة خالل معركة اجتياح 
 ١٩٨٢أتاح ألميركا أن تتوىل أمور الســــــــيادة على العامل بأســــــــره، علماً بأن حرب ســــــــنة 
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، وكشــفت مدى ضــعفها العســكري، وحطمت إســرائيلأوقدت أول حرب شــعبية عربية ضــد 
  لقوة ال تقهر. اإلسرائيليةالصورة التي رسمتها العسكرية 

إن املعارضـــــــــة الوحيدة لعملية الســـــــــالم التي تبدت حتى اآلن هي املعارضـــــــــة التي 
بعملية اغتيال يتســــحاق رابين، ومن ثم ســــقوط حزب العمل من  إســــرائيلانفجرت داخل 

احلكم وســـــــــــقوط قيادته واســـــــــــتبدالها بقيادة جديدة. ولقد كانت األهداف املعلنة لهذه 
بدال معادلة األرض يف مقابل السالم بمعادلة السالم يف مقابل السالم، املعارضة است

يف مقابل  -  أو حتى كلها - والقصد هو، أوالً استقطاع جزء من أرض اجلوالن السورية
ســــالم مع ســــورية، وقضــــم أكبر مســــاحة ممكنة من أراضــــي الضــــفة الغربية وقطاع غزة، 

، ١٩٦٧التي احتلت ســــــنة فلســــــطينيةالوتأســــــيس أمر واقع بالنســــــبة إىل كامل األرضــــــي 
وتأســـــيس أمر واقع آخر للمســـــتعمرات، وأمر واقع ثالث بالنســـــبة إىل القدس. وقد جنحت 
املعارضة يف املزايدة على حزب العمل بحيث أبطلت اتفاقاً موقّعاً بشأن االنسحاب من 
اخلليل، وجعلت من ذلك ســــــــــــابقة تأمل بأن حتُتذى بالنســـــــــــبة إىل القدس. وجنحت يف 

توســع باملســتعمرات وإقامة مســتعمرات جديدة حتيط بالقدس، وتؤســس وضــعاً جديداً ال
بــالنســـــــــــبــة إليهــا. كمــا أحــدثــت املعــارضـــــــــــــة اختراقــات مــاديــة ومعنويــة تتعلق بــالقــدس، 
وجنحت يف إقامة مســتعمرات جديدة يف الضــفة والقطاع، وأطالت فترة القضــم للتوســع 

وعودة، ومل تدخل يف مفاوضــــــــــــات احلل يف جمال األمر الواقع. فلم تنفذ انســـــــــــحابات م
النهائي. وجنحت يف التوصــــــــــــل إىل اتفاق مع حزب العمل على الوضـــــــــــع النهائي، يترك 

، لتجعل ذلك ١٩٦٧للســــــلطة الوطنية أقل من نصــــــف مســــــاحة األرض احملتلة بعد ســــــنة 
ســــــقفاً إســــــرائيلياً ال يجوز جتاوزه، وربما تكون توصــــــلت إىل اتفاق ما بشــــــأن القدس مل 

االنســــــحاب من اجلوالن تنصــــــالً من مفاوضــــــاتللمأل بعد. أخيراً، جنحت يف جتميد يعلن 
االلتزام الذي تقدم به رابين، وعززته أميركا، باالنسحاب الكامل من اجلوالن يف مقابل 
الســــالم الكامل مع ســــورية. وحققت املعارضــــة ذلك كله من دون إحلاق أي خطر بعملية 

  والدول العربية للمضي فيها. الفلسطينيةة السالم، وباستعداد السلطة الوطني
يف ظل ما آلت إليه األمور نســــــــتطيع رســــــــم مشــــــــاهد إمكانات متعددة بالنســــــــبة إىل 

 إســــــــــرائيلما أمر مقبل، وقد أعطيت  فلســــــــــطينية. إذ نعتقد أن دولة الفلســــــــــطينياجلانب 

 - فرصــــــة كاملة لتقزيمها، ويبدو أنها رســــــمت الصــــــورة التي ســــــتقوم عليها هذه الدولة
ية. فمناطق املدن والكثافات الســكانية من إســرائيلأوصــال مقطعة عبر ممرات يف أرض 

دون األراضـــــــــي واملياه هي انتفاء لكل إمكان القتصـــــــــاد وطني متوازن وقادر، وحشــــــــــر 
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تفجيراً إلمكانات املرحلة املقبلة،  اإلســـــــــــرائيليين يف الكيان االقتصـــــــــــادي لفلســـــــــــطينيل
ين موجودين حــاليــاً يف أراض فلســـــــــــطينيســـــــــــتيعــاب وإعجــاز للــدولــة عن أي قــدرة على ا

  عربية متعددة.
وأميركا  إسرائيلعن هذا كله جاء مقدماً، وأعلن مقدماً، وعرفت  الفلسطينياجلواب 

به مقدماً، وفصـــــلت العملية الســـــلمية على قياس "دولة ولو يف أريحا". ويف اعتقادنا أن 
  دولة يف أريحا قادمة.

الهزيمة العربية والتخلف العربي أبديين. وال ميزان  لكن األمور ليســــــت ســــــاكنة. وال
عليه من خالل السيطرة على أميركا أبدية. وال  إسرائيلالقوى العاملي أبدي، وال سيطرة 

شــــــــــك يف أن دوالً عربية بحاجة إىل الســــــــــالم، وبحاجة إىل إقرار دولية بحدودها، وربما 
هذه الدول بالســـــــالم الذي قد  تكون حصـــــــلت على هذا وذاك. لكن الســـــــؤال هو: ماذا تفعل

حتصـــــل عليه؟ وال شـــــك يف أنه حُدد للدول العربية ســـــقف تكنولوجي، إذا ما جتاوزته أي 
ربت  -  كما فعلت مصــــــر يوماً، وكما فعل العراق، وربما كما حدث يف لبنان -  منها ضــــــُ

إلرجــــــاعهــــــا إىل الوراء وإعجــــــازهــــــا عن التقــــــدم التكنولوجي. لكن العلم أمر ال يمكن 
ته وهو متاح ملن يطلبه. والعلماء ال يمكن القضـــــــــــاء عليهم. وال بد للعرب من حماصـــــــــــر

ون يتكـــاثرون الفلســـــــــــطينياختراق احلـــاجز التقـــاين. ثم إن عرب فلســـــــــــطين يتكـــاثرون، و
بســـرعة تضـــاعف العدد كل عشـــرين ســـنة. وقد تطول الفترة إىل خمســـة وعشـــرين ســـنة أو 

 فاعه قبل أن يحقق عدداً يجاوز الثالثينلن يتباطأ اند الفلســــــــطينيثالثين. لكن التكاثر 
بــأي حســـــــــــــاب وأي قيــاس. وذلــك ألن التكــاثر ال يتبــاطــأ إالّ إذا توافر الرخــاء  - مليونــاً

 ، وترفضه أميركا، ألنإسرائيلأمر ترهبه  الفلسطينياالقتصادي، والرخاء االقتصادي 
 من استعصاءاتالرخاء يعني تصاعد العلم والتعليم والثقافة. وما هذا سوى استعصاء 

لئن أمكن حل واحدة منها، فإن ذلك ســـــــــــيســـــــــــتحدث  إســـــــــــرائيلكثيرة تواجه مســـــــــــتقبل 
  استعصاء جديداً أشد مما سبقه صدد استباق التاريخ.

وإذا اســــتعضــــنا عن املاضــــي بالنظر إىل املســــتقبل املنظور، وال أقول القريب، فإننا 
عقدين أو ثالثة. وال بد من بعض ملرحلة مقبلة قد تمتد عقداً أو  إســـــــرائيليةنتبين حلوالً 

  االلتفات إليها.
بقي علينا أن نتســــــاءل اآلن: ما هي الصــــــورة التي تتكشــــــف أمامنا، وماذا علينا أن 

  نفعل إزاءها؟
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 ، أي حروباإلســـــرائيلي -  إن الصـــــورة التي تتكشـــــف بالنســـــبة إىل الصـــــراع العربي
االنطفاء بصورة تتوافق  ، هي أن هذا الصراع سائر يف طريقإسرائيلالدول العربية مع 

يف األســــــــــــاس مع مصـــــــــــلحة الدول العربية، وتتعارض باملقدار نفســــــــــــه مع املصـــــــــــلحة 
، والتي ســــوف تتصــــالح معها، إســــرائيل. فالدول العربية التي تصــــاحلت مع اإلســــرائيلية

بل لنقل اعترافاً أميركياً وبريطانياً وأوروبياً تبعاً  -  ستكتسب اعترافاً دولياً بحدود لها
. ونحن ندرك اآلن أن احلدود التي كانت قائمة عند نهاية لذل ك. وهذا أمر مل يكن متحققاً

احلرب العاملية الثانية مل تكن كلها حدوداً مقبوالً ومعترفاً بها. ونشــــــهد اآلن صــــــراعات 
 - بشــــأن حدود ما كان يدعى يوغســــالفيا، وقبل ذلك نشــــبت حروب بشــــأن حدود كوريا

. وحـدود في -  شـــــــــــمـاالً وجنوبـاً تنـام، وحـدود تيمور، وحـدود االحتـاد الســـــــــــوفيـاتي طبعـاً
، مع مصـــــــــــر، ومع اململكة األردنية الهاشـــــــــــمية اإلســـــــــــرائيلية -  وكانت احلدود العربية

املصـــــــــــغرة واملكبرة، ومع ســـــــــــورية، ومع لبنان، كلها حدوداً ســــــــــــائبة متروكة ألحداث 
لخوض فيها وحروب ترســـــمها بشـــــكل مثبت ومعترف به. وهناك حدود غيرها ال داعي ل
رائه ومن و -  كي ال نوســــع البحث يف أكثر مما يفيد. ولقد ســــيّب العامل األنكلوســــكســــوين

تلك احلدود، إلعطاء فرصة كاملة لليهود إلنشاء دولة لهم على أوسع  -  العامل األوروبي
رقعة منها، بما تســتطيع أن حتققه بجهدها، وبمشــاركة تلك القوى معها. ومن املعروف 

 ترسم لذاتها حدوداً يف نظامها األساسي، بل امتنعت من أن تضع لنفسها مل إسرائيلأن 
دســـــــــتوراً، ووضـــــــــعت بدالً منه نظاماً أســـــــــاســـــــــياً لتجرب حظها يف شـــــــــأن احلدود التي قد 
تتوصــــل إليها: ســــيناء؛ اجلنوب اللبناين؛ جنوب ســــورية؛ مشــــارق نهر األردن، وهذه كلها 

جنوباً  -  ضـــــــــــطرت إىل رســـــــــــم حدود لهاكانت تقع ضـــــــــــمن أطماعها وتطلعاتها. لكنها ا
وقد تمتد العملية نحو حدود شــــــــــمالية مع كل من لبنان وســــــــــورية. وللحدود  -  وشــــــــــرقاً

املســــــــــتجدة اعتراف دويل يفوق االعتراف الذي أعطي للحدود القديمة. لكنها ليســــــــــت يف 
مســـــــــــتوى واحــد من اجلــديــة إن جــاز التعبير. فــاحلــدود مع مصـــــــــــر، مثالً، أكثر جــديــة من 

املرة  إسرائيلود مع األردن. واحلدود مع لبنان ستنال جدية عالية نظراً إىل جتربة احلد
يف إبان اجتياحها للبنان، يف أوضــــــاع كانت ملصــــــلحتها، ثم انقلب األمر عليها. وكذلك 
األمر بالنســــبة إىل ســــورية. ومن الالفت للنظر أن مصــــر تنبهت، أخيراً، إىل أهمية ســــيناء 

ها. وخططت لتأهيلها بالســــكان واملشــــاريع، كي ال تترك شــــبهة وأوصــــلت مياه النيل إلي
  يف أن سيناء أرض فراغ، أو أن مصر غير مكترثة لها. وهذا مهم لألراضي العربية.
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ثمة حلقة عربية ضــعيفة أو مســتضــعفة، على الرغم من النهج احلدودي اجلديد، هي 
الشـــــــــــى، وأن ظهير األردن، والســـــــــــبب يف ذلك أن نظام التضــــــــــــامن الدفاعي العربي قد ت

قد حوصــر. وال بد من إنشــاء نظام عربي دفاعي جديد  -  وهو العراق - األردن الدفاعي
  يضم األردن حتت جناحه.

بمكســـــــــب يذكر  ســـــــــرائيلمل يأت إل اإلســـــــــرائيلي -  جممل القول إن الصـــــــــراع العربي
غرة فيما عدا الث -  الكبرى إســـــرائيلوربما يكون ســـــد األبواب أمام االندفاع نحو حتقيق 

إيالء أفضـــلية خاصـــة وكبيرة  -  عربياً -  املســـتضـــعفة التي أشـــرت إليها، والتي يتوجب
.   لسدها بدعم األردن مادياً وعسكرياً

خرج خاسراً من هذا الصراع. خسر أرضاً هي وطنه. وخسر  الفلسطينيلكن الشعب 
وجوداً على هذه األرض. وخســــــــــر وحدة وتماســــــــــك شــــــــــعبه، إذ أصــــــــــبح مبعثراً يف أراض 

وعربية متعددة. إن دوالً عربية كانت هبت لنجدته واســــــــــتخلصــــــــــت يف حرب فلســــــــــطينية
بعض أراضـــــــــــيه، ثم تخلت عن أي وجود لها يف تلك األراضـــــــــــي وتركتها ليتقرر  ١٩٤٨

من دون أي تدخل منها. فال مصــــــر تشــــــبثت بقطاع  - مصــــــيرها بموجب عملية الســــــالم
ما تُرك أمر تقرير مصــــــــــيرها إىل غزة، وال األردن تشــــــــــبث بالضــــــــــفة الغربية والقدس، وإن

توازن للقوى ال يكاد يعطي ســـــــــــوى ذبالة من قدرة وأمل. وأكدت الدول العربية يف ذلك 
كله أن املصـــالح القطرية هي التي أصـــبحت مســـيطرة على ســـياســـتها وقراراتها، ولو يف 

  املدى القريب على األقل.
بالنســـــبة إىل وجودهم ون مغزى أوســـــلو الفلســـــطينيويمكن القول إنه مثلما مل يدرك 

وحقهم وأرضـــــهم وشـــــعبهم ومســـــتقبلهم، على الرغم من وضـــــوح النصـــــوص، فإن العرب 
مل يدركوا بعد عمق الشـــــــرخ التمييزي بين ما  - فلســـــــطينيين غير فلســـــــطينيين -  جميعاً

قبل أن  . وستمضي أعوامالفلسطينيةوبين القضية  اإلسرائيلي -  يسمى الصراع العربي
  يتحقق هذا اإلدراك.

مهبط  - املهم أن قضـــــية فلســـــطين، أرضـــــاً ووطناً وشـــــعباً، بما فيها قضـــــية القدس
أُلقيت يف  -  بن مريم  اإلســـــــــراء ومســـــــــرح املعراج إىل الســـــــــماء وموطن املســـــــــيح عيســـــــــى

، كأنها جمرة حمرقة أبعدتها الدول العربية عن ذاتها كي ال حتس الفلسطينيةاألحضان 
  لهيبها أو حتترق به.



  ٥٢)، ص ٢٠٠٠(خريف  ٤٤، العدد ١١لد لمجا مجلة الدراسات الفلسطينية في الذاكرة
 

٨ 
 

 - الفلســـــــــــطيني، والصـــــــــــراع اإلســـــــــــرائيلي -  صـــــــــــراع العربييف مرحلــــة مــــا من ال
، أوحت الدول املتبنية إلســـرائيل إىل الدول العربية بأنها بقدر ما تتخلى عن اإلســـرائيلي

قضية فلسطين تستطيع أن تستعيد أراضي لها. وربما تستطيع أن حتصل على معونات 
لـك وت الفلســـــــــــطينيمـل ومكـاســــــــــــب ثمنـاً لهـذا التخلي. وأحـدثـت وقيعـة تلو وقيعـة بين الع

الــدول، لتكون تلــك الوقــائع مبرراً لهــذا التخلي. وال نقول ذلــك لنهيج آالمــاً أو أحزانــاً، بــل 
إنـــه املـــدخـــل الواقعي الـــذي ال بـــد منـــه لتبيّن طريق املســـــــــــتقبـــل. فهـــذه الطريق، أيـــاً تكن 

ن أ، الـــذي عليـــه الفلســـــــــــطينيالعواطف القوميـــة، يقع عبؤهـــا األكبر واألول، على العـــاتق 
حملها بشـــــــــــرف ودفع يف ســـــــــــبيلها مئات اآلالف من فلســـــــــــطينيةيحمل أمانتين: أمانة 

الشـــــــهداء، وأمانة عربية تخلى غيره عنه. وهو يعرف أنه إن تخلى عن عروبته تخلى عن 
ذاته. وتقع عليه أيضـــاً أمانة إســـالمية وروحية، ال تقتصـــر على حق اإلســـالم يف القدس، 

عراج، بل تتجاوزها إىل االلتزام نحو كل ما هو حق أوىل القبلتين وأرض اإلســـــــــــراء وامل
وعدل وإلهي. وقد تبدو تلك املســـــــــــؤوليات فائقة لطاقات هذا الشـــــــــــعب، لكنه قادر على 
معاجلتها، بالصـــــــــــبر، واالحتمال، والنفس الطويل، والتخطيط، وحتيّن الفرص، وارتقاب 

وباإليمان باحلق دورات التاريخ، وبالعلم القادر على حتديد املفاصــــــــــــل والوســــــــــــائل، 
  وبالله صانع احلق.

واضــــــحة. أرضــــــه مغتصــــــبة، حط عليها  الفلســــــطينياملشــــــكالت التي تواجه الشــــــعب 
من أبنــائــه خــارجهــا، وبعيــداً عنهــا. هو ذاتــه عبــارة عن  %٩٠غربــاء عنهــا، بينمــا يعيش 

شـــــــــــظايا متناثرة يف بالد عربية. حماصـــــــــــر أينما وجد. تســـــــــــحب من حتت أرجله فرص 
لتعليم والترقي. يالحق، يطرد، يهان يف كل يوم وكل مكان. جلان أمن العيش، وفرص ا

  .إسرائيلمشتركة هنا وهناك مع 
لقد علق العرب آماالً على هذا الشـــــــــعب يف الزمن الرديء، ووصـــــــــفه نزار قباين بأنه 

  آخر العرب، وهو كذلك ويجب أن يظل على العهد.
داً وقيوداً لقاء ما حصـــــــلوا ارتضـــــــوا حدو إســـــــرائيلإن الذين دخلوا يف معاهدات مع 

عليه. وليس يف قدرتهم أن يقولوا أنهم يريدون حترير فلســـــــــــطين، وليس يف قدرتهم أن 
يقولوا أنهم يريــــدون حترير القــــدس، وليس يف قــــدرتهم أن يســـــــــــنوا قوانين حتميهم، أو 

أن يبقوا مكشـــــــــــوفين، اقتصـــــــــــــاديـــًا  -  إىل حين -  يفرضـــــــــــوا إجراءات تقيهم، بـــل عليهم
. عليهم أن يقبلوا احلصــار التقاين، وأن "يطنشــوا" عن القدرة النووية وســياســياً و عســكرياً

اإلســـــرائيلية، ولســـــنا يف صـــــدد النقد، وإنما يف صـــــدد التقويم املوضـــــوعي. إذ إن ذلك يف 
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  نظرهم هو السبيل األسلم، إىل أن يحين وضع أفضل.
واحد أن يحافظ على وجوده كشـــــــــعب  الفلســـــــــطينييف املقابل، مطلوب من الشـــــــــعب 

على الرغم من هذه األوضـــــــــــاع، أينما كانت مواقع جتمعاته. وعليه أن يتمســـــــــــك بتحرير 
وطنه واستعادة منابته. ولئن أصبحت له اآلن مؤسسة رسمية مقيدة، حمصورة، فال بد 

معارضة ال شأن لها يف التوصل  -  من بروز معارضة حتافظ على شعلة احلق واحلقوق
ها اســــتئناف النضــــال من أجل حترير فلســــطين، وإعادة إىل مواقع الســــلطة الرســــمية، لكن

توحيد شعبها على منابته يف أرضها. وتلك مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة. وال بد 
مل ، بإعادة األالفلســـــطينيمن أن تبدأ بعمليات ترميم وتنظيم أســـــاســـــية، ترميم الشـــــعب 

واحملافظة على تراثه  والثقة إليه، واســـــــــــتبقاء شـــــــــــعور اللحمة بين أبنائه، أينما كانوا،
 -  وانتمــائــه التراثي وواجبــه الوطني. وتــدعو احلــاجــة إىل عــدة تنظيمــات ال تنظيم واحــد

تنظيمات غير ممركزة كي ال تتعارض، ما أمكن، مع الســــيادات واحلســــاســــيات القطرية، 
التحرير  منظمةوكي ال يمكن القضـــــــــــاء عليها بضـــــــــــربة واحدة، كما حدث بالنســـــــــــبة إىل 

  .الفلسطينية
من أرض، وميثاق، ووحدة نضــــــــــال، التحرير الفلســــــــــطينية  منظمةإن ما تخلت عنه 

. وأن الوهم بأن االســـتســـالم  ووحدة هدف، وشـــعب وحقوق شـــعب، ال يمكن القبول به أبداً
وســـــيلة للنصـــــر، إنما هو غيبوبة فكرية. وكما تكشـــــف مع األيام أن اتفاق أوســـــلو مل يكن 

ت، وإقامة طبقة جديدة من طبقات الكبت ســــــــــوى أداة إلجهاض آمال، وإذكاء تناقضــــــــــا
واحلصار، فإن األيام املقبلة ستكشف أن قيام دولة فلسطينية هزيلة سيؤدي إىل إذكاء 

  تناقضات عربية، ترتد على األمة العربية بكوارث جديدة.
إن التاريخ الذي مل ينته بقيام احلروب الصــليبية أو انطفائها، يف القرون الوســطى، 

، ســـــــوف يجتاح هذه الدولة، مثلما اجتاح دولة الصـــــــليبيين، إســـــــرائيليام وإنما جتدد بق
 وسوف يمتص آثارها، متابعاً مساره اجلارف.
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