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التحوالت الدولية والقوميات الدينية

مي�شال نوفل
ترامب و�إ�رسائيل وفل�سطني يف دوامة املنظومة العاملية
I
 23كانون الأول/دي�سمبر  ،2016محطة بارزة في م�سار العالقات الدولية �أ�صدر فيها
مجل�س الأمن الدولي القرار  2334ب�ش�أن اال�ستيطان الإ�سرائيلي في فل�سطين المحتلة؛ هذا القرار
كان نتيجة الإجماع الدولي الذي خرجت عنه الواليات المتحدة بامتناعها من الت�صويت ،و�إن
كانت لم تمار�س حق النق�ض (الفيتو) كما اعتادت �أن تفعل �سابق ًا لحماية م�صلحة �إ�سرائيل.
ويعيد القرار  2334الت�أكيد �أن �سيا�سة �إ�سرائيل وممار�ساتها اال�ستيطانية في الأرا�ضي الفل�سطينية
ُ
والعربية المحتلة منذ �سنة  ،1967تفتقد ال�شرعية القانونية ،وت�شكل عقبة خطيرة �أمام تحقيق
�سالم �شامل وعادل ودائم في منطقة ال�شرق الأو�سط.
خطوة �إلى الوراء ،تعيدنا �إلى � 12آذار/مار�س  1979عندما �صدر عن مجل�س الأمن الدولي
قرار مماثل في �ش�أن اال�ستيطان الإ�سرائيلي هو القرار  446الحا�صل على ت�أييد � 12صوت ًا ،بينما
امتنع � 3أع�ضاء في مجل�س الأمن من الت�صويت وهم الواليات المتحدة وبريطانيا والنروج.
الداللة الأ�سا�سية للمقارنة بين القرارين ،هي �أن الواليات المتحدة باتت تقف وحيدة في وجه
العالم كله عندما يتعلق الأمر ب�إ�سرائيل ،الأمر الذي يعني انك�شاف العزلة الأميركية على ال�ساحة
الدولية؛ وهذه الحالة تبدو مر�شحة لأن تتفاقم مع �إدارة دونالد ترامب الذي �أعلن في حملته
االنتخابية انحيازه �إلى �سيا�سة اال�ستيطان الإ�سرائيلية ،وت�أييده نقل ال�سفارة الأميركية من تل
ال عن الدعوة �إلى تفكيك االتحاد الأوروبي وعزل ال�صين و�إيران وان�سحاب
�أبيب �إلى القد�س ،ف�ض ً
بلده من الجهود الدولية المتعلقة بمعالجة ظاهرة التغير المناخي واحتواء الكارثة البيئية.
ظهرت تف�سيرات متنوعة لقرار �إدارة �أوباما االمتناع من الت�صويت على اال�ستيطان الإ�سرائيلي
في مجل�س الأمن ،بد ًال من اللجوء �إلى ا�ستخدام حق النق�ض؛ وبين هذه االجتهادات �أُرجح التف�سير
القائل �إن اتجاهات الر�أي الأميركية في �ش�أن �إ�سرائيل/فل�سطين انتقلت في الأعوام الأخيرة �إلى
انتقاد ال�سيا�سات الإ�سرائيلية ،وال �سيما في �صفوف ال�شباب ،و�إن هذا التحول الذي يطاول �أي�ض ًا
قطاعات وا�سعة من الطائفة اليهودية الأميركية ،جعل ''مركز دعم ال�سيا�سات الإ�سرائيلية في
الواليات المتحدة يذهب باتجاه �أق�صى اليمين بما في ذلك القاعدة الإنجيلية للحزب الجمهوري1''.
ُي�ضاف �إلى ذلك� ،أن الرئي�س الأميركي ال�سابق باراك �أوباما �أراد قبل خروجه من البيت الأبي�ض
ترك ''عالمة فارقة'' لعرقلة اتجاه في �إدارة ترامب �إلى االنقالب على المعايير التقليدية لل�سيا�سة

امللف

الأميركية في �ش�أن �إ�سرائيل/فل�سطين ،وفي مقدمها عدم �شرعية بناء الم�ستعمرات والتم�سك بخيار
ال عن �أن الإدارة ال�سابقة بد�أت ع�شية انتقال ال�سلطة في وا�شنطن ،تتحدث ب�شيء من
الدولتين ،ف�ض ً
الت�شدد عن ا�ستياء الأميركيين ومنهم الأغلبية العظمى من اليهود �إزاء ال�سلوك والمواقف التي تنتهجها
ال�سلطات الإ�سرائيلية 2،الأمر الذي قادها �إلى خ�سارة الأو�ساط الأكثر ليبرالية وديمقراطية في �أوروبا.
في �أي حال� ،إن االمتناع من ا�ستخدام ''الفيتو'' كان كافي ًا لإ�شعال عا�صفة �سيا�سية في �إ�سرائيل،
تالزمت مع حملة �صهيونية بلغت حد الجنون باتهام الرئي�س �أوباما بمعاداة �إ�سرائيل والتواط�ؤ مع
''ع�صابة'' مجل�س الأمن الدولي ،علم ًا ب�أن �سجل �أوباما الإ�سرائيلي يدل على �أنه كان الرئي�س الأميركي
الأكثر دعم ًا وت�أييداً لإ�سرائيل في المجاالت المالية والع�سكرية والدبلوما�سية ،بل �إنه �أ�سرف في اعتماد
''الفيتو'' في مجل�س الأمن الدولي لحماية �إ�سرائيل .وقد يكون التنديد الإ�سرائيلي ا�ستهدف عبر �أوباما
الإجماع الدولي ،في محاولة يائ�سة للت�شوي�ش على انحياز العالم �إلى عدالة الق�ضية الفل�سطينية
وتفوقها الأخالقي ،وخ�صو�ص ًا �إذا اعتبرنا �أن الدول الكبرى في �أوروبا احتكمت ــ للمرة الثانية بعد
رف�ض الغزو الأميركي للعراق ــ �إلى اتجاهات الر�أي العام في مجتمعاتها ،ورف�ضت االن�ضمام �إلى
التغطية الأميركية للجرائم الإ�سرائيلية .وت�سعى ال�سلطات الإ�سرائيلية التي تدرك �أهمية هذا التطور في
الأجندة ال�سيا�سية الدولية ،لتو�سيع قاعدة دعمها في اتجاه القوى الآ�سيوية الناه�ضة ،وخ�صو�ص ًا
ال�صين والهند ،بناء على ت�صور فحواه �أن هذه القوى ال�صاعدة عالمي ًا ال تبدي اهتمام ًا كبيراً بتعامل
ال عن كونها ال تزال بعيدة عن الهموم الإن�سانية والأخالقية
�إ�سرائيل مع الفل�سطينيين �أو العرب ،ف�ض ً
التي ت�شعل حركات االحتجاج في العالم الغربي ،ومنها حركة المقاطعة لإ�سرائيل3.
رحب رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو بفوز دونالد تامب بالرئا�سة الأميركية،
لقد ّ
يثمن جداً الدعم الثابت الذي �أظهره لإ�سرائيل خالل حملته االنتخابية ،و�سرديته التي توحي
وقال �إنه ّ
4
ب�أنه ربما ي�صبح الرئي�س الأميركي الأكثر ت�أييداً لإ�سرائيل في تاريخ الواليات المتحدة .ولذلك ،ف�إن
ال�سيا�سات الإ�سرائيلية التي يدعمها ترامب قد تقود �إلى انفجار موجة الغ�ضب والرف�ض الفل�سطينية
ل�سيا�سات االحتالل واال�ستيطان .ويتقدم هذه ال�سيا�سات� ،إعالن ترامب خالل لقائه نتنياهو على
م�ستوى القمة في وا�شنطن في � 15شباط/فبراير  ،2017تحو ًال متوقع ًا في ال�سيا�سة الأميركية �إزاء
التن�صل من التزام م�شروع الدولتين ،من دون التخلي عن ت�أييده
م�س�ألة فل�سطين�/إ�سرائيل ،يرتكز على
ّ
كما جاء في بيان الحق للخارجية الأميركية ،الأمر الذي يعني في الترجمة الإ�سرائيلية �أن الواليات
المتحدة ُتحرر حكومة اليمين القومي الديني في �إ�سرائيل من م�س�ؤولية التزام القانون الدولي ب�ش�أن
م�شروع الدولتين كخيار وحيد للت�سوية على الم�سار الفل�سطيني ،و�أن في �إمكان الحكومة الإ�سرائيلية
موا�صلة �سيا�سة �إدارة الأزمة في ظل ا�ستمرار االحتالل واال�ستيطان .كما �أ�شار ترامب �إلى �أن �إدارته ما
ين�س �أن ُيطالب نتنياهو
زالت تدر�س �أبعاد عملية نقل ال�سفارة الأميركية من تل �أبيب �إلى القد�س ،ولم َ
بالتروي في �سيا�سة بناء الم�ستعمرات في ال�ضفة الغربية المحتلة ،علم ًا ب�أن ت�صريحاته االنتخابية
�شملت الدعوة �إلى �إزالة العقبات �أمام اال�ستيطان الإ�سرائيلي ،واالعترا�ض على �إزالة الم�ستعمرات ''غير
ال�شرعية'' من �أرا�ضي الفل�سطينيين.
�إن التحول الأميركي الذي يالقي الرغبة الإ�سرائيلية العميقة في ت�صفية م�شروع الدولتين و�شرعنة
اال�ستيطان ،يعزز االتجاه نحو تكري�س ابتالع ال�ضفة الغربية ،و�سيادة نظام الأبارتهايد .والالفت في
هذا ال�سياق� ،أن الكني�ست ُي ِع ّد ُبنية قانونية تحت�ضن مثل هذا التطور� ،إذ حقق م�شروع قانون يق�ضي
ببناء الم�ستعمرات على � ٍ
أرا�ض فل�سطينية خا�صة ،نجاح ًا حا�سم ًا بالقراءة الثانية والثالثة في مطلع
�شباط/فبراير  ،2017و�سط توقعات تراهن على �أن تمريره ي�شمل �ضم ال�ضفة الغربية5.
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II
�إن البيئة الجيو ــ ا�ستراتيجية لعالقة االرتباط الأميركية ــ الإ�سرائيلية ،هي البيئة نف�سها لمنظومة
عالمية انتقالية تعاني ا�ضطراب ًا هيكلي ًا ب�سبب تراجع مكانة الواليات المتحدة على النطاق العالمي،
وت�صدع القاعدة الجيو�سيا�سية الأوروبية ــ الأميركية (التي �ساهمت �إلى حد كبير في �إدارة واحتواء
ّ
لتبو�ؤ مواقع
ت�سعى
جديدة
قوى
و�صعود
الدولتين)،
باراديغم
أنتجت
�
و
إ�سرائيلي
ل
ا
ــ
العربي
ال�صراع
ُّ
فاعلة في المنظومة العالمية �أو ا�ستعادة مواقع مفقودة ،و�سط �أجواء من عدم اليقين ومقاربات متعثرة
لتوازنات/ت�سويات تفر�ضها قواعد عمل جديدة وتكتالت �إقليمية/دولية من نمط جديد ،ومنها
ال جديداً �شرقي ًا في مقابل التكتل
التحوالت الجيو�سيا�سية التي �أنتجتها الأزمة ال�سورية و�أظهرت تكت ً
الأطل�سي/الغربي و�إحياء الدور الرو�سي عالمي ًا.
ويمكن ل�سيناريو ابتعاد الواليات المتحدة عن المجتمع الدولي ،في �سياق محاولة �إدارة ترامب
�إنهاء �صالحية الترتيب الجيو�سيا�سي القائم في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية� ،أن يتيح
ال
لقوى �أُخرى في العالم ا�ستغالل هذه الفر�صة لإنتاج �إطار م�ؤ�س�ساتي جديد وقواعد عمل جديدة .وفع ً
بد�أت عملية ر�سم اتفاقات جديدة بين دول �صاعدة مثل البرازيل والهند وال�صين ورو�سيا التي �شرعت
في و�ضع �أ�س�س لم�صارف بنيوية خا�صة بها� ،سعي ًا لتقلي�ص اعتمادها على قواعد النظام النقدي الذي
ُولد عقب اتفاقية بريتون وودز  .)Bretton Woods( 1945ومن �ش�أن التحديات التي يطرحها ترامب
�أن تمنح ال�صين زخم ًا �أكبر لت�صبح رائدة تلك الدول ،ومن �أجل �صوغ منظومة عالمية جديدة انطالق ًا
من الم�س�ؤولية الكبرى التي تقع على عاتقها في الجهود الدولية للحد من الكارثة البيئية عقب �إعالن
ترامب رف�ضه الم�شاركة في هذه العملية التاريخية لإنقاذ الب�شرية .كما �أن �أوروبا التي يريد ترامب
تفكيكها ،تملك فر�صة ا�ستثنائية اليوم لال�ضطالع بدور مهم على الم�سرح الدولي ،الأمر الذي يفر�ض
عليها اختبار دينامية �سيا�سية حقيقية ،و�إظهار �سيا�سة اقت�صادية �أكثر فاعلية ،واالبتعاد عن التق�شف
لتفادي ال�شعبوية و�أوهام النيوليبرالية.
ُ
غير �أن �سيرورة االنتقال من منظومة �إلى �أخرى ،تنطوي على نزاعات كبرى يالزمها عدم يقين
كبير وعملية �إعادة نظر عميقة في ُبنيات المعرفة ،وهو ما �صنع �صورة العالم منذ نحو  200عام:
م�ؤتمر فيينا في �سنة 1815؛ م�ؤتمر برلين في �سبعينيات القرن التا�سع ع�شر؛ ع�صبة الأمم عقب الحرب
العالمية الأولى؛ الأمم المتحدة ومنظماتها من مجل�س الأمن �إلى �صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
ومنظمة التجارة العالمية ..وقد يكون علينا �أو ًال ،محاولة فهم ما يجري بو�ضوح ،ثم علينا القيام
بخيارات ب�ش�أن االتجاه الذي يجب �أن ي�سلكه العالم ،و�أخيراً علينا التفكير في الطريقة التي يجب �أن
تقود عملنا اليوم كي يندرج في االتجاه المن�شود.
وا�ضح الآن �أن الفو�ضى المالزمة للمنظومة العالمية ت�شير �إلى �أزمة من النوع الذي قد يمتد عقوداً؛
وال�سمة المركزية لهذه المرحلة التي ت�سمى ''انتقالية''� ،أنها ت�شهد تقلبات �شديدة لظواهر وحاالت اعتدنا
على مقاربتها ب�صفتها جزءاً ال يتجز�أ من نظام راهن ،الأمر الذي يجعل توقعاتنا في المدى الق�صير غير
م�ستقرة بال�ضرورة؛ وحالة اال�ضطراب هذه يمكن �أن تقود �إلى توتر �أق�صى ،وبالتالي �إلى حاالت عنف �أو
مردها جزئي ًا �إلى �سعي بع�ض الأطراف لحماية امتيازاتها وموقعها على ر�أ�س الهرم داخل هذه
حروب ّ
البيئة الم�ضطربة .وتح�ضر في هذا الباب المناق�شة المت�شعبة التي رافقت تفكك النظام الإقليمي العربي
واندالع االنتفا�ضات العربية ،وف�شل التوقعات في �ش�أن �أبعاد المرحلة االنتقالية في ال�شرق الأو�سط
ورهاناتها ،ف�ض ًال عن العجز النظري �أمام ظاهرة العنف الإ�سالمي وانفجار الم�ؤ�س�سة ال�س ّنية التقليدية.
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علينا التزام الحذر حيال اللغط المالزم لعبارة ''�أزمة'' التي ُت�ستخدم غالب ًا في تو�صيف فترة �صعبة
في حياة نظام �أو منظومة� ،إذ عندما يكون ممكن ًا التغلب على ال�صعوبات بطريقة �أو ب�أُخرى ،ف�إن الأمر
ال يكون متعلق ًا ب�أزمة حقيقية ،بل يكون بب�ساطة مجرد تعقيد ظاهر في عمل النظامّ � .أما الأزمات
الحقيقية ،فهي نتيجة ال�صعوبات التي ال يمكن حلها في �إطار النظام ،و�إنما بالخروج وتجاوز النظام
التاريخي الذي ترتبط به هذه ال�صعوبات ،ولذلك ف�إن مكونات النظام تجد نف�سها مدعوة �إلى القيام
نهجين� ،أي تحديد �أي نمط لنظام جديد يتعين بنا�ؤه ،كما هي الحال الآن في العالم
بخيار تاريخي بين َ
مع ظاهرة ترامب الإ�شكالية.
�إذا كانت المنظومة العالمية الم�أزومة لم تعد قادرة على العمل بطريقة مالئمة لمحدداتها نف�سها،
ف�إن خياراً ي�صبح �ضروري ًا بالن�سبة �إلى الحل المطلوب ،و�إلى المنظومة المطلوب بنا�ؤها ،لكن الخيار
الذي قد يتبناه الالعبون يبقى بعيداً عن التنب�ؤ تمام ًا ،ذلك ب�أن م�سارات االفتراق تظل عر�ضة
لال�ضطراب ،الأمر الذي يعني �أن �أي عمل مهما يكن محدوداً ،كفيل ب�إحداث تداعيات ثقيلة .ويالحظ في
مثل هذه الأحوال� ،أن المنظومة تنزع �إلى التذبذب ب�صورة خطرة ،ومن حيث المبد�أ ،يتعين �أن تمر فترة
من الوقت قبل �أن يتم الخيار النهائي ،وهذه الفترة ''االنتقالية'' ي�صعب معرفة كيف �ستكون خاتمتها،
غير �أنه ي�أتي وقت ي�صبح المخرج وا�ضح ًا ،وندرك �أننا �أ�صبحنا منذ هذا الوقت منخرطين في منظومة
تاريخية جديدة6.

III
من ال�صعب الآن بناء ت�صور لطبيعة التحول الذي �سيطر�أ على موقع الق�ضية الفل�سطينية في الأجندة
ال�سيا�سية الدولية في مرحلة انتقالية لمنظومة عالمية كانت تخ�ضع يوم ًا للـهيمنة الأوروبية ــ
الأميركية ،وتميزت بالدعم الع�ضوي لإ�سرائيل .كما �أن من ال�صعب التكهن بما �إذا كانت منظومة
عالمية جديدة تنحو نحو تعددية قطبية تحت وط�أة �صعود مجموعة ''البريك�س'' التي ت�ضم ال�صين
والهند ورو�سيا والبرازيل وجنوب �أفريقيا� ،ستفيد في النهاية حقوق ال�شعب الفل�سطيني وم�صالحه .لكن
يمكن القول �إن مكانة ال�سردية الفل�سطينية في ال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي على م�ستوى
�سجلت تقدم ًا ملحوظ ًا لم�صلحة المطالب الفل�سطينية ،بدليل
المجتمعات المدنية والر�أي العام العالمي ّ
تالزم العزلة الدولية لإ�سرائيل مع فقدان الواليات المتحدة الغطاء ال�سيا�سي الدولي ب�سبب دعمها
الم�ستمر لال�ستيطان الإ�سرائيلي ،وتوفيرها الحماية لإ�سرائيل في مواجهة الإدانة الدولية والعقوبات
النتهاكها الفا�ضح لحقوق ال�شعب الفل�سطيني وللتو�سع اال�ستيطاني واالعتداءات الع�سكرية على الجوار
ال عن النجاحات المتزايدة لحملة المقاطعة لإ�سرائيل وحركة الت�ضامن العالمي
العربي لفل�سطين ،ف�ض ً
مع ال�شعب الفل�سطيني.
� ّأما الطريقة التي نقترح كي تقود عملنا اليوم فهي البحث �أو ًال في �إ�صالح الخلل الذي �أ�صاب
الم�شروع الوطني الفل�سطيني بداية ،ثم اال�ستراتيجيا الفل�سطينية تالي ًا ،وخ�صو�ص ًا منذ اتفاق �أو�سلو في
�سنة  1993الذي جعل الم�شروع يدور حول ''خيار الدولة'' الذي �أثبتت الوقائع �أنه غير قابل للتحقيق
في ظل تفاقم اال�ستعمار اال�ستيطاني و�شبح ال�ضم الذي يهدد ال�ضفة الغربية والقد�س.
انتهت مرحلة تاريخية كان يعتقد فيها كثيرون �أن ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني قابلة للت�سوية عبر
�إقامة دولة فل�سطينية في ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية وقطاع غزة� ،أو على �أجزاء من هذه الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة .وكان من�ش�أ هذا الت�صور االنقالب الطارئ على ا�ستراتيجيا الم�شروع الوطني

035

036

جملة الدراسات الفلسطينية 110

ربيع 2017

الفل�سطيني منذ منت�صف �سبعينيات القرن الما�ضي ،مروراً بالتراجع الذي لحق بهذا الم�شروع بحيث
جرى التخلي عن التحرير الكامل باالعتماد على الكفاح الم�سلح والحرب ال�شعبية ،و�صار المطلوب
�إقامة دولة فل�سطينية في الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة  1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية عن طريق
التفاو�ض ،و�صو ًال �إلى فقدان م�شروع الدولة لأهدافه المحددة (حق العودة؛ حدود الدولة؛ القد�س) في
وقت كان االعتقاد ال�سائد لدى القيادة الفل�سطينية وبع�ض النخب �أن التفاو�ض مع الإ�سرائيليين يمكن
�أن يقود �إلى ان�سحاب �إ�سرائيل من الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة  ،1967وجاء اتفاق �أو�سلو والنتائج
الكارثية التي �أ�سفر عنها لتثبت عدم جدوى مثل هذا الخيار.
لقد دخل الم�شروع الوطني الفل�سطيني في �أزمة ب�سبب الخلل الناتج من التقدير �أن خيار الدولة قابل
للتحقق .وبعيداً عن المناق�شة المبدئية التي تطعن في �صوابية التنازل عن  %80من فل�سطين مجان ًا،
ال عن التنازل عن حق العودة وو�ضع الق�ضية الفل�سطينية كلها في اتجاه التفاو�ض وما يمكن �أن
ف�ض ً
تر�ضى به �إ�سرائيل (الذي يعني عملي ًا �أنها لن تتنازل عن �أي �شيء) ،ف�إن الوقائع �أثبتت ف�شل هذا الخيار
الذي �أدى �إلى تزايد اال�ستيطان �أو اال�ستعمار اال�ستيطاني � 7أ�ضعاف ،و�إلى �أن ت�صبح ال�ضفة الغربية
مهددة باالبتالع ال�صهيوني وكذلك القد�س7.
طبع ًا ،عند تقويم المرحلة المنتهية ،يجدر بنا �أن ن�أخذ في االعتبار التجربة ال�سيا�سية/الع�سكرية
المنهكة مع ال�صهيونية ومع العالم الغربي وموقفه من الم�س�ألة اليهودية ،واالتفاقات العربية ــ
الإ�سرائيلية بعد حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1973وطرح المبادرات العربية والدولية للتو�صل �إلى
وتعر�ض منظمة التحرير الفل�سطينية ل�ضغوط دولية وعربية
ت�سوية بين الدول العربية و�إ�سرائيل،
ّ
هائلة ،وخ�صو�ص ًا من االتحاد ال�سوفياتي ونظام ال�سادات ،لإقناعها بالبحث في �إقامة �سلطة وطنية
في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ويتعين على عملية النقد �أ ّال تكتفي ب�إلقاء الم�س�ؤولية على القيادات
تعر�ض جيل كامل منها لعملية �إبادة منهجية ،بل �أن ت�شمل الطبقة ال�سيا�سية والنخب الفكرية
التي ّ
والأكاديمية �أي�ض ًا .وعلينا �أن نتذكر دائم ًا �أن ما واجهه ال�شعب الفل�سطيني وقياداته كان يتطلب
ت�ضحيات كبيرة بل ا�ستثنائية ،وعبقرية فذة للإفالت من الح�صار والتطويق واالحتواء في ظروف
�شديدة التعقيد ب�سبب تناق�ضات الو�ضع العربي وطبيعة الم�شروع ال�صهيوني.
في �سياق االنتقال من مرحلة �سيا�سية/فكرية �شارفت على الأفول� ،إلى مرحلة جديدة تبدو
مالمحها جنينية الآن ،تبقى الأهداف العامة قائمة كحق تقرير الم�صير والتحرر من االحتالل
واال�ستعمار اال�ستيطاني ونظام التمييز العن�صري والتطهير العرقي .لكن هذه الأهداف يتعين تعريفها
�ضمن م�شروع جديد قادر على التفاعل مع الأو�ضاع الم�ستجدة عربي ًا ودولي ًا ،وعلى ر�سم التكتيكات
واال�ستراتيجيات المالئمة للأحوال المتغيرة لل�صراع العربي ــ الإ�سرائيلي و�إطار تعبيره المعا�صر الذي
تتعر�ض فيه هيمنة القوى الغربية و''القلعة ال�صهيونية'' لتحديات تتمثل في �ضعف ملحوظ في �سيطرة
الواليات المتحدة الأميركية و�أوروبا على امتداد العالم ،وبروز قوى جديدة فاعلة تحاول المناف�سة في
عملية �صنع القرار الدولي ،و�إن كان من المبكر ا�ستخال�ص ما �إذا كان النظام العالمي في قيد الت�شكل
�سيفيد في النهاية حقوق الفل�سطينيين وم�صالحهم 8.وهذا الم�شروع يمكن االنطالق منه لتحديد
ال عن ت�أكيد حق
برنامج الحد الأدنى بنقطتين �أ�سا�سيتين :دحر االحتالل وتفكيك اال�ستيطان ،ف�ض ً
العودة وفك الح�صار عن قطاع غزة و�إطالق جميع الأ�سرى الفل�سطينيين؛ ومثل هذا البرنامج يمكن �أن
يحوز موافقة جميع الأطراف والقوى الفل�سطينية لأنه يتجاوز الخالف ب�ش�أن ''خيار الدولة'' �أو ''خيار
الدولتين'' ،وال�سجال فيما يتعلق بالتحرير الكامل �أو التحرير الجزئي .وتغرف الو�سائل والتكتيكات من
التجربة المتراكمة في حقل االنتفا�ضة المتدرجة نحو المواجهة ال�شاملة والقدرات الخالقة لل�شعب
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بر�ص ال�صفوف ،و�إنهاء االنق�سام بين ''فتح''
الفل�سطيني الذي يطالب اليوم �أكثر من �أي وقت م�ضى
ّ
و''حما�س'' الذي ُيلحق �أذى بالغ ًا بالق�ضية الفل�سطينية ،و�إعادة بناء الإجماع الوطني حول الهدف
اال�ستراتيجي.
�إن رف�ض الأمر الواقع� ،أو رف�ض االحتالل واال�ستيطان اللذين يتج�سدان في جي�ش نظامي و�أجهزة
الهبة ال�شعبية
�أمنية وم�ستوطنين م�سلحين بعتاد للقتل ،هما عنوان الر�سالة التي �أراد المقاومون في ّ
�إي�صالها �إلى الطبقة ال�سيا�سية الفل�سطينية ،و�إلى الر�أي العام العربي والعالمي .والأبرز في هذه الر�سالة
�أن المواجهات ال�شبابية يمكن �أن تتحول �إلى انتفا�ضة �شعبية �شاملة في ظل �سيا�سة القهر الجماعي
التي تفر�ضها �إ�سرائيل على الفل�سطينيين عبر اال�ستيطان المنفلت والعقوبات والتطهير العرقي في
القد�س ،وا�ستحالة �أي ت�سوية �سيا�سية ُتنتج دولة فل�سطينية ال تخ�ضع لل�شروط والممار�سات الإ�سرائيلية
تحول المواجهات ال�شبابية التي تركزت في المناطق
المحكومة بالفهم ال�صهيوني اال�ستعماري .وتو ّقع ّ
ذات الوجود المبا�شر للجنود والم�ستوطنين الإ�سرائيليين مثل القد�س القديمة والخليل� ،إلى انتفا�ضة
�شعبية ،ي�ستند �إلى �أ�سباب مو�ضوعية �أبرزها االنح�سار المتوا�صل لفر�ص العي�ش الكريم �أمام ع�شرات
الألوف من ال�شابات وال�شبان الذين يتخرجون �سنوي ًا من الجامعات ويدخلون �سوق العمل ،وفقدان
الأمل ب�إيجاد فر�ص عمل داخل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والخارج9.
الهبة ال�شبابية �إلى مرحلة جديدة يتوقع �أن ت�شهد موجات �أُخرى من المقاومة كتعبير عن
وت�ؤ�شر ّ
وعي الأجيال الجديدة بالظروف اال�ستعمارية التي ن�ش�أت فيها في ظل �إخفاقات مرحلة اتفاق �أو�سلو
الم�ستمرة ،و�صو ًال �إلى محطات يفتر�ض �أن يكون لها انعكا�سات مهمة في �إعادة االعتبار �إلى المقاومة
كنموذج لتحدي الم�شروع اال�ستعماري اال�ستيطاني ،وفي تزخيم الممار�سات الن�ضالية ذات الطابع
الت�ضامني العالمي ،مثلما جرى خالل مرحلة االنتفا�ضة الأولى ( )1987من خالل تعبئة قوى �شعبية
خارجية في الحمالت �ضد الممار�سات الإ�سرائيلية ،وفي مقدمها الحملة الأوروبية من �أجل وقف
ا�ستيراد منتوجات الم�ستعمرات ،ثم حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض
العقوبات (.)BDS
ال يلتقط زمام المبادرة في �إعادة �صوغ عالقة ال�شعب باالحتالل
الهبة ال�شبابية �أن هناك جي ً
وتعني ّ
باعتبارها عالقة �صراع ولي�س عالقة ''تفاهم'' عبر الفعل المبا�شر ،وهي تعني �أي�ض ًا الخروج على
�أ�شكال العمل الر�سمي والف�صائلي في نطاق المعازل التي تديرها �سلطة الحكم الذاتي تحت �سقف
منظومة ال�سيطرة اال�ستعمارية ،وب�صالحيات �أقل مما منحها �إياها اتفاق �أو�سلو وملحقاته10.
ّ

037

038

جملة الدراسات الفلسطينية 110

ربيع 2017

امل�صادر
1
2

نعوم ت�شوم�سكي'' ،عن العزلة الأميركية'''' ،ال�سفير'' (بيروت) 30 ،كانون الأول/دي�سمبر .2016

3

يعر�ض تقرير عن ''م�ؤتمر العرب وال�صين :م�ستقبل العالقة مع قوة �صاعدة'' ،ملخ�ص ًا لورقة
قدمها ع ّزت �شحرور بعنوان ''الر�أي العام ال�صيني تجاه العرب وال�صراع العربي ــ ا إل�سرائيلي''.
وتفيد هذه الورقة �أن مراقبة التحوالت في الر�أي العام ال�صيني تجاه العرب وال�صراع العربي ــ
الإ�سرائيلي ،ت�شير �إلى تطور ملحوظ في العالقات ال�صينية ــ الإ�سرائيلية يتناول موقف النخب
الأكاديمية والثقافية ال�صينية و�شريحة وا�سعة من ال�شباب .ويظهر التحول على نحو وا�ضح
في و�سائل الإعالم الر�سمية ال�صينية وو�سائل التوا�صل االجتماعي� ،إذ بينما تن�شط حمالت
المقاطعة إل�سرائيل اقت�صادي ًا و�أكاديمي ًا وثقافي ًا وع�سكري ًا في عدد من دول االتحاد الأوروبي،
يح�صل العك�س في ال�صين لجهة الت�أييد وا إلعجاب بالنموذج ا إل�سرائيلي ،وارتباط ذلك بموجة
من العداء للم�سلمين والعرب ب�أ�سلوب متطرف ي�صل �إلى درجة ا�ستخدام عبارات عن�صرية �ضد
الفل�سطينيين حتى �أمام اعتداءات �إ�سرائيل عليهم.
انظر :مجلة ''�سيا�سات عربية'' ،العدد �( 22أيلول�/سبتمبر .)2016
انظر �أي�ض ًا في العدد نف�سه درا�سة محمود محارب عن ''العالقات ا إل�سرائيلية ــ ال�صينية بعد
انتهاء الحرب الباردة'' ،وهي درا�سة موثقة تعر�ض تطور هذه العالقات في العقدين الأخيرين،
والأزمات الناتجة من الرقابة الأميركية على التبادل التجاري بين ال�صين و�إ�سرائيل والحدود
التي تفر�ضها على ت�صدير التكنولوجيا الع�سكرية المتقدمة �إلى ال�صين.
ي�ضم الفريق الإ�سرائيلي للرئي�س دونالد ترامب �صهره وم�ست�شاره الخا�ص جاريد كو�شنير ،وديفيد
فريدمان ال�سفير الأميركي الجديد في �إ�سرائيل الوثيق ال�صلة بكو�شنير ،وجاي�سون غرينبالت.
وجاريد كو�شنير بليونير يهودي يعمل في مجال العقارات وتدير عائلته م�صالح كبيرة في
م�ستعمرات ال�ضفة الغربية وتوفر تبرعات مالية لجي�ش االحتالل الإ�سرائيلي ،كما �أن فريدمان
م�ؤيد �شر�س لال�ستعمار اال�ستيطاني اليهودي في �إ�سرائيل ويرئ�س جمعية ''�أ�صدقاء بيت �إيل''
ويعتبر جاريد كو�شنير الم�ست�شار الرئي�سي
التي تتولى جمع ماليين الدوالرات دعم ًا لال�ستيطانُ .
لترامب في ال�ش�ؤون الخارجية ،بل المن ّظر المح ّنك القادر على جعل الرئي�س الأميركي يتب ّنى
�آراءه وتو�صياته.
ُيعرف هذا القانون با�سم ''قانون الت�سوية'' ،ويهدف �إلى �شرعنة الب�ؤر اال�ستيطانية الع�شوائية
التي �أُقيمت على � ٍ
أرا�ض فل�سطينية خا�صة في ال�ضفة الغربية.
انظر مقاربة �أزمة المنظومة العالمية ،والمفاهيم التي �صاغها �إيمانويل ولر�شتاين في هذا ال�ش�أن
في:

4

5
6

James Zogby et al., “The Middle East and the Next Administration:
Challenges, Opportunities and Recommendations”, Middle East Policy, vol.
23, no. 4 (Winter 2016).

Immanuel Wallerstein, Comprendre le monde: Introduction ã l’analyse des
Systémes-Monde (Paris: Editions La Découverte, 2009).

انظر �أي�ض ًا النموذج التف�سيري الذي و�ضعه �إيمانويل تود لمقاربة تحلل النظام الأميركي ونتائجه
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Emmanuel Todd, Aprés l’empire: Essai sur la decomposition du système
americain (Paris: Editions Gallinard, 2002).
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