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جميل هالل
هزمية الأنظمة و�صعود املقاومة
�أدخلت هزيمة حرب حزيران/يونيو  1967تغييرات جذرية على خريطة المنطقة ال�سيا�سية،
لم تتوقف تداعياتها حتى اللحظة ،لكنها هي�أت لوالدة حركة مقاومة فل�سطينية اختلفت
من حيث تكوينها القيادي وقاعدتها االجتماعية عن الحركة الوطنية الفل�سطينية التي
انهزمت في �سنة .1948

ال

�شك في �أن نهو�ض حركة المقاومة
الفل�سطينية ،وائتالفها في �إطار منظمة
التحرير ،واعتمادها المقاومة ال�شعبية� ،أمور
ا�ستفادت كلها من المناخ ال�شعبي الذي و ّلدته
هزيمة حزيران/يونيو المدوية .لكن �سر
نجاح حركة المقاومة الفل�سطينية ا�ستند �إلى
نجاحها في تمثيل الإرادة الوطنية ل�شعب م�شرد
وتواق �إلى التحرر ،وفي ك�سب
والجئ ومحتل ّ
م�ساندة ال�شعوب العربية ودعم القوى الي�سارية
والنيرة في العالم ،الأمر الذي يف�سر لماذا ك�سبت
ّ
منظمة التحرير ب�سرعة اعتراف ًا عربي ًا و�أممي ًا
كممثل �شرعي ووحيد لل�شعب الفل�سطيني (�سنة
 ،)1974وم ّكنها من طرح ق�ضية فل�سطين كق�ضية
العرب الأولى ،ومن �إدراجها في ر�أ�س ق�ضايا
التحرر الوطني في العالم.
�إن العودة م�ؤخراً �إلى طرح �أ�سباب توالد
الهزائم العربية بعد حزيران/يونيو  ،1967يبرره
ف�شل االنتفا�ضات العربية التي طالبت بالحرية
والخير والكرامة ،والتي �شهدتها عدة عوا�صم
ومدن عربية في الأعوام الأولى من العقد الحالي،

ومنها كذلك ما �شهدته الحركة الوطنية
الفل�سطينية في العقدين الأخيرين ،وخ�صو�ص ًا
وترهل
منذ منت�صف العقد الما�ضي ،من تف ّكك
ّ
وانق�سام ،وما تو ّلد لدى فئات فل�سطينية وا�سعة
مما هو قائم �سيا�سي ًا ،ومن
من غياب الجدوى ّ
تراجع الق�ضية الفل�سطينية بعد اتفاق �أو�سلو �إلى
�ش�أن فل�سطيني ،واختزال فل�سطين �إلى جزئها
الذي اح ُتل منذ �سنة  ،1967واخت�صار ال�سيا�سة
الفل�سطينية �إلى التناف�س بين �سلط َتي حكم ذاتي
�إداري على كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
لن �أعود �إلى ما كتبه �آخرون ،وهم كثر ،عن
�أ�سباب هزيمة حزيران/يونيو  ،1967ومنهم
�صادق جالل العظم (الذي ُعرف كتابه ''النقد
الذاتي بعد الهزيمة'' على نطاق وا�سع) ،ومهدي
عامل ونديم بيطار وحليم بركات ومحمد ح�سنين
هيكل وغيرهم .يكفي القول هنا �إن �سيرورة
الأو�ضاع في العالم العربي خالل الخم�سين عام ًا
الما�ضية ال ت�شي ب�أن الدرو�س والعبر ا�ستخل�صها
القائمون على الأو�ضاع العربية من مراجعة
�أ�سباب تلك الهزيمة وحيثياتها� ،أو باعتمادهم

مداخل
�سيا�سات اجتماعية و�سيا�سية وثقافية لمنع
تكرار الهزيمة.
مما ُكتب عن هزيمة حزيران/
�أعتقد �أن كثيراً ّ
يونيو ُبني على افترا�ض وجود �سلوك نمطي واحد
وعقل جمعي خا�ص بالعرب؛ ولذا كان الحديث
عن ''الذهنية'' ال�سائدة في المجتمعات العربية
�آنذاك ،وقد ُحدد منها :الجهل بالذات والآخر؛
�سيادة عقلية قدرية و�سلطوية؛ غياب مفهوم
المواطنة؛ هيمنة الوالء للعائلة والقبيلة والطائفة
والمجتمع المحلي؛ ح�ضور وا�سع للفهلوة كنمط
�سلوكي؛ الميل �إلى ت�سويغ �إعفاء الذات من
الم�س�ؤولية؛ تحميل قوى خارجية (الإمبريالية
واال�ستعمار و�إ�سرائيل) اللوم دائم ًا على كل
تق�صير �أو عجز ذاتي؛ �أي �أن بنية المجتمعات
العربية من حيث �أ�شكال الالم�ساواة البنيوية
ال�سائدة فيها ،و�آليات �إنتاجها و�إعادة �إنتاجها
داخل كل مجتمع ،وعلى ال�صعيد الإقليمي
والدولي ،لم تنل اهتمام ًا كافي ًا في تحليل �أ�سباب
الهزيمة� .إن غياب تكاف�ؤ الفر�ص في الو�صول �إلى
التعليم والعمل والعالج والتمتع بالحقوق
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،في
المجتمعات العربية� ،أر�سى وو�سع من ظواهر
الحرمان والإفقار والبطالة والف�ساد ،ومنح نخب ًا
(طبقية؛ عائلية؛ طائفية؛ جهوية؛ �إثنية) امتيازات
�سلطة وثروة ونفوذاً ،وبالتالي قدرة غير
من�ضبطة على ممار�سة اال�ستبداد.
كما غاب عن عدد وافر من مراجعات �أ�سباب
هزيمة حزيران/يونيو ،التدقيق في �أدوات التغيير
ال�سيا�سي واالقت�صادي ــ االجتماعي والثقافي
لم�صلحة التركيز المبالغ فيه على �سمات الدولة
القائمة ،من دون االلتفات �إلى دور (�أو غياب
دور) الأحزاب واالتحادات ال�شعبية والنقابات
والحركات االجتماعية والثقافية في عمليات
التغيير ،ومن دون االنتباه �إلى �أهمية تكري�س
ا�ستقاللية الحقل ال�سيا�سي عن الحقل الديني،
وا�ستقاللية الحقل الثقافي عن كليهما ،وال �إلى
�أهمية الف�صل بين ال�سلطة ال�سيا�سية وال�سلطة
االقت�صادية.
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�إن االنتباه �إلى ما �سبق �أمر مهم لعملية
م�أ�س�سة الديمقراطية ال�سيا�سية ،ولتو�سيعها كي
ت�شمل الديمقراطية االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية ،ذلك ب�أن غياب الديمقراطية (كتدابير
م�شاركة الفرد في انتخاب م�س�ؤوليه وفي تقرير
م�صيره ،وكقيم تع ّلي من �ش�أن الحرية والم�ساواة)
هو من �أ�سباب تفجر الحروب الأهلية وا�ستدعاء
االعتداءات والتدخالت الخارجية وما رافق
ويرافق ذلك من تدمير وخراب وتهجير.
بعد هزيمة حزيران/يونيو ،طرحت حركة
المقاومة الفل�سطينية على نف�سها ،في �أعوامها
الأولى ،هدف تحرير فل�سطين ،و�أعلت من �ش�أن
الكفاح الم�سلح ،ومنحت الالجئ هوية الإن�سان
المنا�ضل ،ورفعت �شعار دولة ديمقراطية علمانية
على �أر�ض فل�سطين التاريخية لليهود
الإ�سرائيليين ولجميع الفل�سطينيين على قدم
الم�ساواة .لكنها تكا�سلت عن تحويل ال�شعار �إلى
برنامج �سيا�سي لجميع ال�شعب الفل�سطيني ،بحيث
ي�ستميل قوى داخل �إ�سرائيل وتتفهمه قوى
�إقليمية ودولية ،وذلك لعدة اعتبارات ،منها :لم
يجد ال�شعار �صدى م�شجع ًا بين �أو�ساط اليهود في
�إ�سرائيل ،وخ�صو�ص ًا بعد انت�صارها الع�سكري
ال�ساحق في �سنة 1967؛ �أن ق�ضية الدول العربية
بعد حرب حزيران/يونيو باتت ا�ستعادة الأر�ض
التي احتلتها �إ�سرائيل في تلك الحرب ا�ستناداً �إلى
القرار رقم  242ال�صادر عن مجل�س الأمن؛ �أن
منظمة التحرير دخلت اعتباراً من �أوائل
�سبعينيات القرن الما�ضي في �صراعات دامية مع
الأنظمة العربية التي وجدت �أن تمركز المقاومة
على �أر�ضها يتناق�ض مع مفهومها لل�سيادة،
وخ�صو�ص ًا ال�سيطرة الع�سكرية والأمنية .ومن هنا
جاءت ال�صدامات الم�سلحة بين المقاومة
الفل�سطينية والجي�ش الأردني في �أيلول�/سبتمبر
 ،1970ثم تورطها في حرب �أهلية في لبنان،
ودخولها مع حليفتها الحركة الوطنية اللبنانية
في مواجهة مع �سورية التي دفعت بقواتها �إلى
لبنان في �سنة  ،1976وعودة المجابهات مع
القوات ال�سورية في لبنان في �سنة  1983بعد
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�إخراج منظمة التحرير من لبنان بعد اجتياحه
من �إ�سرائيل وح�صار العا�صمة بيروت في �صيف
�سنة .1982

حرب  1973تقود �إىل هزمية
�سيا�سية
بعد وفاة عبد النا�صر في �سنة  ،1970تو ّلى
�أنور ال�سادات ر�أ�س ال�سلطة في م�صر ،وبا�شر تب ّني
�أجندة �إ�سالمية يواجه بها النا�صرية والي�سار.
�شن ال�سادات حرب ت�شرين
وات�ضح الحق ًا �أن ّ
الأول�/أكتوبر  ،1973كان هدفه تحريك
المفاو�ضات مع �إ�سرائيل التي و ّقع ال�سادات مع
رئي�س حكومتها مناحم بيغن اتفاق كامب ديفيد
في �أيلول�/سبتمبر  ،1978وهو االتفاق الذي
�أخرج م�صر ،ك�أكبر دولة عربية وكقوة ع�سكرية
وكمركز ثقل �سيا�سي وثقافي في العالم العربي،
من حالة مواجهة �إلى حالة �سالم مع �إ�سرائيل.
وكان من تداعيات حرب ت�شرين الأول/
�أكتوبر ،توليد طفرة في �أ�سعار النفط الذي ُج ّير
جزء من عائداته الهائلة لتمويل حركات �إ�سالمية
�أ�صولية في المنطقة وخارجها ،ا�ستهدفت
�إ�ضعاف التيارات الي�سارية والديمقراطية
الليبرالية في العالم العربي ،وخلخلة عالقاته مع
عد القوة الأكبر
االتحاد ال�سوفياتي الذي كان ُي ّ
في مواجهة الواليات الأميركية ،ولذا �شهدت
العقود الأخيرة تنامي ًا لتيارات �أ�صولية وجهادية
�إ�سالمية عديدة .وتزامن توقيع اتفاقية كامب
ديفيد مع اندالع الثورة الإ�سالمية في �إيران التي
�أطاحت بنظام ال�شاه الموالي للواليات المتحدة
ولإ�سرائيل ،وهو حدث تاريخي �ساهم �أي�ض ًا في
ا�ستنها�ض التيارات الإ�سالمية الأ�صولية ،وفي
تراجع الي�سار واالتجاهات الديمقراطية الليبرالية
على تنويعاتها.
�أفقدت معاهدة ال�سالم بين م�صر و�إ�سرائيل
منظمة التحرير الفل�سطينية قوة �إ�سناد عربية ال
ومهدت الطريق �أمام �إ�سرائيل الجتياح
تعو�ضّ ،
ّ
لبنان في �صيف �سنة  ،1982وبم�ساندة ن�شيطة

من الواليات المتحدةُ ،فر�ض �إبعاد منظمة
التحرير عن لبنان وبعثرة قواها على عدة بالد.
وهذا ال�ضعف الذي تال �إخراج منظمة التحرير من
لبنان دفع بع�ض العوا�صم العربية �إلى تغذية
ال بال�سيطرة على قرار
مزيد من الإ�ضعاف �أم ً
المنظمة لتح�سين مواقع تلك العوا�صم التفاو�ضية
�إقليمي ًا ودولي ًا ،كما �أن االن�شقاق داخل حركة
''فتح'' في �سنة  ،1983وما تبعه من انق�سام
�سيا�سي داخل منظمة التحرير� ،أ�شغال مكوناتها
الرئي�سية بمفاو�ضات وترتيبات ا�ستعادة
وحدتها ،وهو ما تم في �سنة  .1987ففي نهاية
تلك ال�سنة انفجرت االنتفا�ضة الأولى ،وكان على
قيادة المنظمة ،وهي في حالة �ضعف وعزلة في
تون�س ،الإ�شراف على انتفا�ضة �شعبية في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة� ،أغنت الن�ضال الوطني
الفل�سطيني ب�أ�شكال مبدعة ومده�شة من
المقاومة ،لكن تلك الحالة تركت �أثاراً �سلبية على
ال عن
االنتفا�ضة لي�س هنا مجال مناق�شتها ،ف�ض ً
�أن اقتحام الإ�سالم ال�سيا�سي للحقل ال�سيا�سي
وتحديه
الوطني في تلك اللحظة التاريخية،
ّ
لمنظمة التحرير ،لم ي�ساهما في تما�سك الحقل
الوطني ،وال �سيما العزلة ال�سيا�سية والمالية التي
ُفر�ضت على المنظمة بعد حرب الخليج في بداية
الت�سعينيات.

يتوح�ش
عامل ر�أ�سمايل
ّ

�ساهم انهيار النظام اال�شتراكي في االتحاد
ال�سوفياتي ودول �أوروبا ال�شرقية ،وما تبعه من
احتفاء الر�أ�سمالية الغربية بانت�صارها واالندفاع
في العولمة ب�صيغتها النيوليبرالية المدمرة لدولة
الرعاية ،والمطلقة العنان لحرية ال�سوق ور�أ�س
المال الخا�ص (وتحديداً المالي منه) ،كمحددين
وموجهين للعالقات االجتماعية ،في تغذية
الحركات الأ�صولية والقومية المتع�صبة
وال�شعبوية اليمينية .واعتمدت النخب الحاكمة
في العالم العربي النيوليبرالية كا�ستراتيجيا
اقت�صادية ــ اجتماعية ــ ثقافية ،وهو ما تزامن

هزيمة األنظمة وصعود املقاومة

مع تراجع دور قوى الي�سار والقوى الديمقراطية
الم�ستنيرة ،وبالتالي التراجع في دور القوى
المدافعة عن م�صالح الفئات المحرومة
والم�ستغلة والم�ستثناة في المجتمع .ونتيجة هذه
التحوالت كلها زادت معدالت البطالة والإفقار
في معظم المجتمعات العربية ،وكذلك الفوارق
االقت�صادية والمعي�شية بين المواطنين على �أ�س�س
طبقية وجهوية وطائفية و�إثنية وقومية ونوع
اجتماعي ،بالترافق مع تعاظم �سطوة �أجهزة
الأمن واال�ستخبارات وبيروقراطية الدولة وف�ساد
الحياة ال�سيا�سية والقطاع الخا�ص.
�إن االنتفا�ضات ال�شعبية التي تفجرت في
�أوائل العقد الثاني من القرن الحالي في عدد من
الدول العربية هي النتيجة الطبيعية لل�سيا�سات
التي �أ�شرت �إليها ،لكن عفوية هذه االنتفا�ضات،
و�ضعفها على �صعيد التنظيم ،وعدم بلورة برامج
ملمو�سة لتوليد التغيير االقت�صادي ــ االجتماعي
لم�صلحة القوى المهم�شة والمحرومة ،وغياب
برامج ملمو�سة لتوليد نظام �سيا�سي ديمقراطي
يرعى م�صالح وحقوق جميع المواطنين من دون
بمن في ذلك المر�أة والأقليات� ،أمور م ّكنت
تمييزَ ،
قوى الثورة الم�ضادة ،الم�سنودة من قوى �إقليمية
ودولية ،من �إعادة فر�ض �سيطرتها وتجديدها
للنظام القديم و�إن بوجوه جديدة .غير �أن
الأو�ضاع التي و ّلدت هذه الثورات ال�شعبية بقيت
كما كانت ،وبالتالي ف�إن توا�صل �إنتاج
الالم�ساواة والف�ساد والمظالم ُيبقي الأو�ضاع في
حالة متفجرة.

دول عربية تتفكك وا�ستعمار
يتغول
ا�ستيطاين
ّ

�إن م�سارعة قيادات عربية �إلى زيارة الرئي�س
الأميركي الجديد دونالد ترامب في وا�شنطن ،على
الرغم من ات�ضاح انحيازه �إلى �سيا�سة اليمين
ال�صهيوني المتطرف في �إ�سرائيل وعدائه للإ�سالم
وق�ضايا التحرر والحداثة ،م�ؤ�شر �إلى واقع حال
النظام العربي الر�سمي الراهن .كما �أن حالة

مداخل
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ال�ضعف العربي يظهرها قرار حكومة �إ�سرائيل،
في ني�سان�/أبريل  ،2017بناء م�ستعمرة جديدة
في �صلب ال�ضفة الغربية بعد يوم واحد من
تجديد التزام القمة العربية بال�شروط التي كانت
قد طرحتها في �سنة  2002لتطبيع عالقاتها مع
�إ�سرائيل .وتجدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى �أنه بعد ثالثة
�أيام من �إعالن المبادرة العربية في تلك ال�سنة
( )2002اجتاح الجي�ش الإ�سرائيلي مدن ال�ضفة
الغربية واحتلها ،وحا�صر يا�سر عرفات في مقر
�إقامته في رام اللـه.
في حزيران/يونيو  1967ا�ستكملت �إ�سرائيل
احتاللها ما تب ّقى من �أر�ض فل�سطين (عالوة على
�سيناء والجوالن) ،ومنها الجزء الذي ت�سميه
�إ�سرائيل ''يهودا وال�سامرة'' الرتباطه بجغرافيا
الرواية التوراتية التي ت�سند �إليها ال�صهيونية
م�سوغها الديني ال�ستعمارها اال�ستيطاني
ّ
لفل�سطين .لذا با�شرت ا�ستعمارها اال�ستيطاني
الذي لم يتوقف لحظة خالل العقود الخم�سة
الما�ضية ،كما �أن احتالل هذا الجزء من فل�سطين
�أوجد �سبب ًا في ظهور مجموعات قومية دينية
يهودية متطرفة ،وفي توطيد نفوذ الم�ستوطنين
في م�ؤ�س�سات الدولة ال�صهيونية كافة.
لقد و ّفر احتالل بقية الأر�ض الفل�سطينية في
حزيران/يونيو  1967لإ�سرائيل الفر�صة كي
تعلن �ضم القد�س ال�شرقية ،وتعتبر القد�س
الموحدة عا�صمتها الأبدية ،وتتعامل مع �سكانها
الفل�سطينيين كمهاجرين في مدينتهمُ ،يمنحون
�إقامة دائمة ،مع الحر�ص على اعتماد تدابير
متنوعة لتغيير التركيبة ال�سكانية والجغرافية
للمدينة� ،شملت م�صادرة م�ساحات وا�سعة من
�أرا�ضي القد�س وجوارها ،وت�شييد �أحياء يهودية
جديدة داخلها ،وفر�ض قيود �صارمة على البناء
في الأحياء الفل�سطينية ،في مقابل ت�شجيع
الم�ستوطنين على التمدد في هذه الأحياء،
ال وخدماتي ًا� ،ضد كل ما هو
والتمييز تموي ً
فل�سطيني.
ولج�أت �إ�سرائيل مع بداية الت�سعينيات �إلى
و�ضع الحواجز الع�سكرية ،واعتماد نظام ح�صول
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الفل�سطينيين من بقية ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
على ت�صاريح لدخول القد�س .وزاد بناء جدار
(بدىء في �سنة  )2002في
الف�صل العن�صري ُ
القيود المفرو�ضة على حركة الفل�سطينيين ،كما
�أدى �إلى ف�صل ثمانية �أحياء مقد�سية عن المدينة
بعد �أن باتت على الجانب الآخر من الجدار ،مع
اال�ستمرار في �إلزام �سكانها ت�سديد ال�ضرائب من
دون �أن ُتوفر لهم الخدمات التي توفرها للأحياء
اليهودية.
وعندما �أخلت �إ�سرائيل م�ستعمراتها داخل
قطاع غزة في �أيلول�/سبتمبر  ،2005اعتبرت
�أنها �أنهت احتاللها لقطاع غزة ،وهي ،خالف ًا
للقانون الدولي ،ال ترى �أن ح�صارها التام
للقطاع �أر�ض ًا وجواً وبحراً (منذ ع�شرة �أعوام)،
و�إحكامها قب�ضتها الأمنية والع�سكرية
واالقت�صادية عليه ،وتقييدها حركة ال�سكان
وال�سلع منه و�إليه� ،إنما هو احتالل وفر�ض عقوبة
جماعية ،وممار�سة ل�شكل من �أ�شكال الإبادة
الجماعية المتدرجة .فقد �أ�شار تقرير م�ؤتمر الأمم
المتحدة للتجارة والتنمية ( )UNICTADل�سنة
� ،2015إلى �أن قطاع غزة مر�شح لأن ي�صبح
مكان ًا غير قابل للحياة الب�شرية في �سنة 2020
�إذا ما ا�ستمر و�ضعه على ما هو عليه ،وبعد �أن
تجاوزت ن�سبة البطالة فيه  ،%44وحيث يعاني
ما ال يقل عن  %72من ال�سكان
غياب الأمن
َ
الغذائي ،بينما تعتمد ن�سبة عالية منهم على
ال عن �أن البنية
الم�ساعدات الإن�سانية ،ف�ض ً
التحتية والخدمات العامة باتت في و�ضع مزرٍ ،
�إذ �إن ما يزيد على  %95من مياه الأنابيب لم يعد
�صالح ًا لل�شرب ،كما �أن الكهرباء ال تتوفر �إ ّال
ب�ضع �ساعات يومي ًا .ومن هنا ،ال يختلف و�ضع
قطاع غزة عن مع�سكر اعتقال ي�ضم قرابة
مليونين من الب�شر له �سبع بوابات (معابر)
ت�سيطر �إ�سرائيل عليها �سيطرة تامة ،با�ستثناء
بوابة رفح المخ�ص�صة للمغادرين والوافدين من
م�صر ،عالوة على �أنها ت�سيطر �سيطرة تامة ،على
�سماء القطاع ومياهه الإقليمية ،وتتحكم في
عالقاته التجارية واالقت�صادية الخارجية ،وهي

�شنت عليه ثالث حروب تدميرية بين �سن َتي
 2008و ،2014وتهدد ب�شن حرب تدميرية
جديدة.
تعاملت �إ�سرائيل مع ال�ضفة الغربية عند
احتاللها في �سنة  1967مثلما تعاملت مع
الأرا�ضي الفل�سطينية التي ا�ستعمرتها في �سنة
� ،1948أي ك�أر�ض تقع في نطاق �سيادتها ب�شكل
م�ستديم .ولذا ،ف�إنها تفر�ض �سيطرتها على
الأر�ض والموارد الطبيعية والحياة االقت�صادية،
وعلى حركة ال�سكان وال�سلع ،وتمار�س االعتقال
الإداري (وهو اعتقال تع�سفي تمام ًا لأنه يتم
ويتجدد من دون محاكمة) ،وتفر�ض على �سكان
ال�ضفة الفل�سطينيين المثول �أمام الق�ضاء
الع�سكري الذي يحاكم �آالف الفل�سطينيين �سنوي ًا،
ومعظمهم من المنطقتين ''�أ'' و''ب'' (المنطقتان
المفتر�ض �أن تكونا تحت ال�سيطرة الأمنية
ال
ف�ض
والإدارية الفل�سطينية) في ال�ضفة الغربية،
ً
عن هدم بيوت �أُ َ�سر كعقوبة لأي فل�سطيني يقاوم
االحتالل� ،أو ك�إجراء لح�صر ممار�سة الن�شاط
العمراني الفل�سطيني �ضمن مناطق مقيدة
بمخططاتها التو�سعية.
ا�ستثمرت �إ�سرائيل اتفاق �أو�سلو في موا�صلة
�سيا�ستها تجاه الأر�ضي الفل�سطينية التي احتلتها
في �سنة  1967لتوليد وهم �أن ال�سلطة
الفل�سطينية هي الم�س�ؤولة عن واقع الفل�سطينيين
في هذه الأرا�ضي ،في حين �أن ال قرار ت�أخذه
ال�سلطة مهما يكن �صغيراً �إ ّال وي�ستدعي موافقة
�إ�سرائيلية ،علنية �أو �ضمنية� .إن �أهمية وجود
�سلطة فل�سطينية بالن�سبة �إلى �إ�سرائيل قائمة على
كون الأولى هي َمن يتحمل تكلفة احتاللها لهذه
الأرا�ضي ،و�أن ال�سلطة هي الم�س�ؤولة عن الإنفاق
على خدمات التعليم وال�صحة وعلى البنية
التحتية في المنطقتين ''�أ'' و''ب'' ،عبر ما تتلقاه
من تحويالت وم�ساعدات خارجية ،وما تجبيه
من �ضرائب مبا�شرة وغير مبا�شرة من المواطنين،
وم�ستندة �أي�ض ًا �إلى كون ال�سلطة �أخذت على
بمن فيهم
عاتقها توفير الحماية للإ�سرائيليينَ ،
الم�ستوطنون ،وهذا هو مغزى التن�سيق الأمني.

هزيمة األنظمة وصعود املقاومة

مع و�صول اتفاق �أو�سلو �إلى طريق م�سدود،
وتوا�صل االنق�سام والتفكك في الحركة ال�سيا�سية
تغول اليمين الإ�سرائيلي
الفل�سطينية ،تفاقم ّ
الديني والقومي الأ�صولي في ممار�ساته لي�س
فقط تجاه الأرا�ضي التي اح ُتلت في �سنة ،1967
بل �أي�ض ًا تجاه تلك التي اح ُتلت في �سنة .1948
وهذه الممار�سات يحركها تعميق غر�س �سيطرة
�إ�سرائيل على �أر�ض فل�سطين ،وح�شر �سكانها
الأ�صليين في معازل ،وق�ضم ما ُ�ص ّنف بالمنطقة
ال عن الكتل اال�ستيطانية
''ج'' وغور الأردن ،ف�ض ً
والقد�س ،و�إتاحة حكم ذاتي �إداري لل�سلطة
الفل�سطينية ــ تحت ال�سيطرة الأمنية الإ�سرائيلية
والهيمنة االقت�صادية ــ على معازل �سكانية
فل�سطينية.
التوهم ب�أن
ما يخ�شاه بع�ضنا هو �أن يقود
ُ
الإدارة الجديدة في الواليات المتحدة م�ستعدة
لأن ت�أخذ موقف ًا من�صف ًا تجاه ال�شعب الفل�سطيني،
ال�سلط َة الفل�سطينية �إلى اتخاذ �إجراءات قا�سية
تجاه قطاع غزة باعتبارها �إجراءات �ضاغطة
على حركة ''حما�س'' تهدف �إلى ا�ستعادة
�سيطرتها على القطاع .وهذه الإجراءات� ،إذا
ا ُّتخذت� ،ستفاقم الب�ؤ�س وال�شقاء للأغلبية العظمى
من ال�سكان ،لكنها لن تم�س ب�سلطة حركة
''حما�س'' ،ولن تدفعها �إلى التخلي عن �سلطتها
لم�صلحة �سلطة حكومة توافق وطني تقودها
حركة ''فتح'' ،وهذا �أمر لن يقود �سوى �إلى مزيد
من تهمي�ش الق�ضية الوطنية الفل�سطينية
وت�شو�شها.
ّ

�صناعة وعي جديد
نحن بحاجة �إلى وعي جديد بعد خم�سين
عام ًا على هزيمة حزيران/يونيو وما تالها من
هزائم وكوارث ودمار ،وبعد هذا الكم كله من
اال�ستعمار اال�ستيطاني وبناء المعازل واالعتقال
والتمييز العن�صري ،وبعد ربع قرن من �إنكار
وعي
الكارثة التي �أورثنا �إياها اتفاق �أو�سلوٌ .
جوهره ،عربي ًا ،الوعي بالحاجة الما�سة �إلى

مداخل
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تفكيك �آليات �إنتاج الالم�ساواة والتمييز
واال�ستبداد و�سيطرة نخب �صغيرة على القرار
الوطني ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي،
وجوهره ،فل�سطيني ًا ،الحاجة �إلى �إعادة بناء
الحركة ال�سيا�سية الفل�سطينية على �أ�س�س
وتخطي حالة �إنكار
ديمقراطية تمثيلية جامعة،
ّ
غياب فر�ص �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة ال
عر�ض الجري وراء
تفرط في حق العودة .لقد ّ
�سراب اتفاق �أو�سلو التجمعات والمجتمعات
والجاليات والمخيمات الفل�سطينية داخل
فل�سطين التاريخية وخارجها لأ�شكال من
االنك�شاف المرعب ر�أينا �أمثلة �صادمة له في
العقدين الأخيرين في التجمعات الفل�سطينية
كافة.
لي�س في الأفق ما ي�ؤ�شر �إلى قرب التو�صل �إلى
ت�سوية لل�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي تتجاوز
�صيغة حكم ذاتي �إداري بائ�س على ''معازل''
محا�صرة بم�ستعمرات �صهيونية وطرق التفافية
للم�ستوطنين وحواجز ع�سكرية �إ�سرائيلية دائمة
وطارئة� .أي لي�س في الأفق ما ي�شي بقيام ــ على
المدى المنظور ــ دولة فل�سطينية قادرة على
ممار�سة ال�سيادة على �شبر واحد من �أر�ض
فل�سطين و�إن ُ�سمح لها ب�أن ترفع العلم
الفل�سطيني ،و�أن تعزف الن�شيد الوطني وت�ستقبل
زوارها الر�سميين بالب�ساط الأحمر ،فال�سلطة
يغير من
الفل�سطينية تقوم بهذا كله الآن .كما لن ّ
واقعها الفعلي ،اعتمادها جميع م�سميات الدولة
ال�سيادية ،كما تفعل الآنّ � .أما مكونات ال�شعب
الفل�سطيني خارج ال�ضفة والقطاع ،ف�سيحظر على
الدولة العتيدة التكلم با�سمهم ،لأن ''الت�سوية''
التي ُيهي�أ لها �ست�شترط �إنهاء جميع المطالب بما
فيها حق العودة.
لقد ا�س ُتغلت المفاو�ضات الثنائية لتعميق
اال�ستعمار اال�ستيطاني وتر�سيخ نظام الأبارتهايد
وبناء المعازل ،ولتهويد القد�س والتغطية على
االعتقال التع�سفي والإذالل اليومي على الحواجز
واقتحامات المدن والقرى والبيوت ،ولذا علينا
التخل�ص نهائي ًا من زيف الوعي بقدرة
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المفاو�ضات على تو�صيلنا �إلى حل ،وا�ستبدالها
بالثقة ب�أن ال قوة قادرة على �أن تلزم ال�شعب
تف�صلها دولة
الفل�سطيني بقبول ت�سوية ّ
ا�ستعمارية عن�صرية متوح�شة ،وترعاها
�إمبراطورية هي الأ�شر�س والأقل �أخالقية في
التاريخ المعا�صر.
نحن بحاجة �إلى وعي جديد ت�ستدعيه
المتغيرات التي �شهدتها المنطقة العربية والإقليم
والعالم في العقود الأخيرة ،وما دخل على حقل
ال�سيا�سة الفل�سطينية من تبدالت طالت تكوين
و�أهداف قواه ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية،
وعالقات هذه بع�ضها مع بع�ض ومع قوى
خارجية.
لي�س لدى الحركتين ال�سيا�سية والثقافية
الفل�سطينية ما يبرر التردد في توليد ر�ؤية
كفاحية جديدة بمختلف �أبعادها ،فمقولة �إن
موازين القوى ال ت�سمح بتجاوز مطلب �إقامة
دولة فل�سطينية على حدود الأرا�ضي التي اح ُتلت
منذ �سنة  ،1967هي دعوة �إلى انتظار ما يتيح
به ميزان القوى القائم ،متجاهلة �أن العديد من
التحوالت ذات الأثر والقيمة في العالم (بما فيها
في المنطقة العربية) تم ب�صورة معاك�سة لما
تقترحه موازين القوى المرئية في حينه .وهذا
الأمر ي�سري على انطالق الثورة الفل�سطينية في
ال�ستينيات .ولهذا يجب التمعن في مدلوالت ف�شل
ربع قرن من المفاو�ضات المبا�شرة مع �إ�سرائيل
من �أجل قيام دولة م�ستقلة على حدود الخام�س
من حزيران/يونيو  ،1967كما يجب عدم
التفريط فيما امتلكته الثورة الفل�سطينية من
تفوق �أخالقي يمثله ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني،
ّ
ومن قيم تحررية وانعتاقية ،وهي القيم التي
يتعين على الر�ؤية الفل�سطينية الجديدة تج�سيدها.
ويتوجب على الوعي التحرري الجديد �أن
يتلم�س حقوق جميع الفل�سطينيين وم�صالحهم،
وما لحق بهم من ظلم و�إنكار لحقوقهم التاريخية

وال�سيا�سية والإن�سانية ،وكذلك �أن يخاطب يهود
�إ�سرائيل ويقنعهم ب�أنهم لن يكونوا �أحراراً ما دام
االحتالل والت�شريد والتطهير العرقي والتمييز
تمار�س من طرفهم �ضد ال�شعب الفل�سطيني ،وما
َ
دامت ال�صهيونية كحركة عن�صرية هي المهيمنة
في مجتمعهم.
هذا قد يعني رف�ض تق�سيم فل�سطين �إلى
دولتين ،ويفتر�ض بناء وطن تعددي قائم على
الم�ساواة والإن�صاف للجميع ،وعلى حق كل
م�شرد من ال�شعب الفل�سطيني في العودة �إلى
وطنه ،وحقه في التعوي�ض عن الأ�ضرار التي
جراء اال�ستعمار اال�ستيطاني والتطهير
لحقت به ّ
العرقي.
هذا ما حاولت منظمة التحرير طرحه غداة
هزيمة حزيران/يونيو ،لكنها لم تحوله �إلى
م�شروع �سيا�سي ديمقراطي ن�ضالي ،و�إلى بديل
تحرري وتقدمي �إن�ساني من الم�شروع ال�صهيوني
اال�ستعماري اال�ستيطاني العن�صري� .إن الخطوط
الأولية لهذه الر�ؤية تطرحها حركة المقاطعة
لإ�سرائيل ( ،)BDSلكنها مبادرة بحاجة �إلى
ا�ستكمال كي تتحول �إلى ر�ؤية ديمقراطية تقدمية
ال من م�شروع الدولة اليهودية الواحدة
بدي ً
العن�صري ،ومن م�شروع الدولة الإ�سالمية الواحدة
الإق�صائي ،ومن م�شروع ''حل الدولتين'' الذي
ي�شكل غطاء لدولة الأبارتهايد ال�صهيونية
الواحدة.
ولعل في �إ�ضراب الأ�سرى في ال�سجون
الإ�سرائيلية عن الطعام الذي بد�أ في �أوا�سط
ني�سان�/أبريل الما�ضي ،والتفاعل والت�ضامن
يب�شر بعودة الوعي �إلى
الوا�سع مع ن�ضالهم ،ما ّ
يحث على الحاجة �إلى
ال�سيا�سة الفل�سطينية ،وما ّ
تنويع فعل المقاومة �ضد االحتالل وم�ستوطنيه،
و�إلى خلق حالة نهو�ض جديدة في مواجهة
محاوالت �شيطنة الن�ضال الوطني الفل�سطيني
وو�صمه بالإرهاب.

