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خليل هندي
مقدمات لتفكري ا�سرتاتيجي فل�سطيني*
تهدف هذه المقالة �إلى توفير مقدمات وعنا�صر لتفكير ا�ستراتيجي فل�سطيني .وبما �أن �أي
ا�ستراتيجيا فل�سطينية �ستواجه المخططات والمواقف الإ�سرائيلية ،ف�إن الق�سم الأول من
هذه المقالة يحاول تو�صيف اال�ستراتيجيا ا إل�سرائيلية ،ويذهب �إلى �أن المواقف ا إل�سرائيلية
تت�سم بالثبات والتما�سك اال�ستراتيجيين .كذلك بما �أن �أي ا�ستراتيجيا فل�سطينية ال بد
من �أن ت�ستهدف تحدي �آليات ال�سيطرة ا إل�سرائيلية ،ف�إن المقالة تخ�ص�ص ق�سمها الثاني
لمحاوله تعيين هذه الآلياتّ � .أما الق�سم الثالث فيحاجج �أن طريق المفاو�ضات ومنا�شده
المجتمع الدولي هو طريق م�سدود ،لتنتهي المقالة في ق�سمها الرابع �إلى عر�ض �سريع
للمقدمات والعنا�صر ،ولذا يمكن للقارئ المتعجل �أن يكتفي بقراءة هذا الق�سم الأخير،
والت�صفح ال�سريع للأق�سام ال�سابقة.

I

الثبات والتما�سك يف ا�سرتاتيجيا �إ�رسائيل

ي�شيع

في الأدبيات الي�سارية الغربية،
وبع�ض الأدبيات الي�سارية
الإ�سرائيلية �أي�ض ًا ،القول �إن �إ�سرائيل بحركتها
ال�صهيونية بارعة ،بل المعة ،تكتيكي ًا ،لكنها
ق�صيرة النظر ا�ستراتيجي ًا ،بمعنى �أنها تحقق
انت�صارات تكتيكية باهرة� ،إ ّال �إن هذه
االنت�صارات ت�ضعها ا�ستراتيجي ًا على طريق ال
يمكن في نهايته �أن تظل دولة ''يهودية
وديمقراطية'' في �آن واحد� ،إذ �إنها � ّإما �أن ت�صبح
دولة مختلطة عربية ــ يهودية ،و� ّإما دولة غير

ديمقراطية تقيم نظام ف�صل عن�صري ًا (�أبارتهايد).
ولربما كان ذلك �صحيح ًا من وجهة نظر
تاريخيةّ � ،أما من وجهة نظر الحا�ضر الراهن،
فالأمور تبدو مختلفة تمام ًا.
تت�سم ا�ستراتيجيا �إ�سرائيل بطول النف�س
والثبات والتما�سك ،فهي ت�ضع ن�صب العين هدف ًا
* هذه المقالة في الأ�صل ورقة قدمها الكاتب كمتحدث
رئي�سي في م�ؤتمر م�ؤ�س�سة ''م�سارات'' ال�ساد�س الذي ُعقد
في رام اللـه في  8 - 7ت�شرين الأول�/أكتوبر .2017
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ال للتحقيق في المدى المتو�سط �أو
تعتقده قاب ً
الأبعد ،ثم تواظب وتثابر على العمل على تحقيقه
ب�صبر و�أناة ،عن طريق مراكمة مكا�سب ربما
يكون كل منها �صغيراً ،لكنها في مجموعها
ت�شكل �إنجازاً فارق ًا .وفي الوقت ذاته ،تتحين
فر�ص ًا قد تن�ش�أ لتحقيق مكا�سب كبرى (حرب؛
�صلح مع �أطراف عربية؛ تغيرات في المحيط؛
تغير في الو�ضع الدولي كاالنتخابات الأميركية
ال) ،وو�سيلتها في ذلك هي خلق وقائع على
مث ً
1
الأر�ض بالتدريج ،و�إنهاك الأعداء والخ�صوم
والمجتمع الدولي ليقبل الجميع بهذه الوقائع ،ثم
االنق�ضا�ض كلما �سنحت فر�صة �إحداث تغيير
االنتقال مرة �أُخرى
جذري في الواقع ،ليلي ذلك
ُ
�إلى تثبيت هذا التغيير الجذري بخلق وقائع على
الأر�ض بالتدريج من جديد.
�سند ّلل على مو�ضوعتنا هذه بعر�ض موجز
لثالث م�سائل ،هي:
2
 )1تطور اال�ستيطان في ال�ضفة :انطالق ًا
من بدايات متوا�ضعة في �سنة ( 1967تلة هنا

وتلة هناك؛ موقع متقدم هنا وموقع متقدم
هناك) حقق اال�ستيطان في ال�ضفة ،بما في ذلك
مطردة في
في القد�س ،زيادة متدرجة ،لكنها ّ
�أعداد الم�ستوطنين (انظر الجدول والر�سم البياني
�أدناه) .ففي الفترة  ،2016 - 1976بلغت
الزيادة ما يقرب من � %6سنوي ًا ،بينما بلغت في
الأعوام الأخيرة ،منذ �سنة  ،2009ن�سبة مئوية
تكاد تكون ثابتة على م�ستوى  .%4.3هكذا ،على
الرغم من التباط�ؤ الظاهري في االنت�شار
اال�ستيطاني الذي �أملته ظروف محددة (محاولة
الرئي�س الأميركي ال�سابق باراك �أوباما فر�ض
تجميد جزئي لال�ستيطان في �سن َتي 2009
و ،)2010ف�إن هذا الن�شاط توا�صل بد�أب و�إ�صرار.
والواقع �أن �أوباما لم يف�شل في تجميد اال�ستيطان
فح�سب ،بل �إن فتر َتي واليته �شهدتا ازدهار
اال�ستيطان وتناميه �أي�ض ًا ،حتى �إن عدد الوحدات
قدر بما يزيد
اال�ستيطانية التي بد�أت في عهده ُي ّ
على  17.000وحدة� ،أي ما يعادل �أو يفوق عدد
الوحدات التي بد�أت في عهد بو�ش الذي �سبقه.

جدول ُيظهر تطور �أعداد امل�ستوطنني �سنوي ًا
ال�سنة
عدد الم�ستوطنين
ال�سنة
عدد الم�ستوطنين
ال�سنة
عدد الم�ستوطنين
ال�سنة
عدد الم�ستوطنين

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

61,563

65,424

71,606

76,715

82,257

89,137

97,962

103,439

120,274

133,275

144,549

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

155,605

166,150

177,193

190,843

208,010

224,503

240,833

258,011

270,448

289,255

309,045

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

327,831

346,627

368,449

380,447

394,169

407,514

422,366

428,047

444,657

461,496

468,865

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

486,865

503,695

520,556

538,949

556,574

573,331

591,120

607,143
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 )2م�ستقبل ال�ضفة الغربية والقد�س� :أكثر
ما يتجلى الثبات والتما�سك اال�ستراتيجي
ا إل�سرائيلي في الموقف من م�ستقبل القد�س
و�سائر ال�ضفة .فمنذ �سنة  1967ما زالت �إ�سرائيل
بد من �أن يقوم
ت�صر على �أن م�ستقبل ال�ضفة ال ّ
على الأوتونوميا ( )autonomyلل�سكان ،بينما
تحتفظ �إ�سرائيل بال�سيطرة على الأر�ض
بد من �أن تظل العا�صمة
ومواردها ،و�أن القد�س ال ّ
الموحدة الأبدية لإ�سرائيل من دون �أن ي�شاركها
�أحد في ال�سيادة على �أي من �أجزائها.
هنا تجدر الإ�شارة �إلى �أن م�صطلح
''�أوتونوميا'' ،وم�صطلح ''الحكم الذاتي''
( )self-governmentيحيالن في الذهن العام
الفل�سطيني �إلى ما يعادل اال�ستقالل �أو يكاد .لكن
للأوتونوميا درجات :فمحميات الهنود الحمر في
ال ،تتمتع بدرجة من
الواليات المتحدة وكندا مث ً
الأوتونوميا تعفيها من بع�ض ال�ضرائب ومن
الخ�ضوع لقوانين القمار! وهناك في الطرف
الآخر �أوتونوميا الواليات في الواليات المتحدة،
و�أ�شكال متعددة �أُخرى من الأوتونوميا في بالد
ال ،منطقة البا�سك في �إ�سبانيا ،و�آيل
�أُخرى ،مث ً
�أوف وايت ،وجير�سي ،وجيرنزي ،التابعة للتاج
البريطاني� ،إلخ.

م�صطلحي ''الأوتونوميا'' و''الحكم
والواقع �أن
َ
الذاتي'' ُي�ستخدمان للداللة على ترتيبات تق�صر
عن اال�ستقالل .وهذان هما الم�صطلحان اللذان
ت�صر �إ�سرائيل على ا�ستخدامهما وت�ضمينهما في
االتفاقات التي تعقدها (كامب ديفيد مع م�صر،
و�أو�سلو مع الفل�سطينيين) ،بل �إنها تذهب �إلى �أبعد
م�صطلحي ''الأوتونوميا
من ذلك با�ستخدام
َ
لل�سكان'' و''الحكم الذاتي لل�سكان'' لإزالة �أي
غمو�ض يمكن �أن ُي�ستغل للقول �إن الترتيبات
المتوخاة ت�شمل الأر�ض والموارد.
و�إذا كان تع ّلق ال�شعب الفل�سطيني بحلم
اال�ستقالل من جهة ،وافتتان القيادة الفل�سطينية
بزخارف �سلطة الدولة من جهة �أُخرى ،قد �أ�صبحا
تقدم
عام َلين ال ُي�ستهان بهما ،فال ب�أ�س من �أن ّ
�إ�سرائيل ،ومن ورائها الواليات المتحدة،
ي�سموا
للفل�سطينيين ''تناز ًال'' ي�سمح لهم ب�أن ّ
الحكم الذاتي المحدود الممنوح لهم ''دولة''!3
وورد �أول �إعالن ر�سمي ب�ش�أن الر�ؤية
الإ�سرائيلية �إلى م�ستقبل المناطق المحتلة ،في
اتفاقات كامب ديفيد التي �أدت �إلى ''�إطار لل�سالم
في ال�شرق الأو�سط'' الذي و ّقعته م�صر و�إ�سرائيل
في �سنة .1978
ين�ص هذا الإطار على �أنه ''يجب �أن تكون
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هناك لل�ضفة الغربية وغزة ترتيبات انتقالية
لفترة ال تتجاوز خم�س �سنوات .ولتوفير
�أوتونوميا كاملة لل�سكان ،ف�إن الحكومة
الإ�سرائيلية الع�سكرية و�إدارتها المدنية
�ستن�سحبان ...ويجب �أن تعطي هذه الترتيبات
الجديدة االعتبار الالزم لكل من مبد�أ الحكم
الذاتي لل�سكان واهتمامات الأمن الم�شروعة
لجميع الأطراف ...و�سيتم ان�سحاب للقوات
الم�سلحة الإ�سرائيلية ،و�ستكون هناك �إعادة
توزيع للقوات الإ�سرائيلية التي �ستتبقى في
مواقع �أمن معينة ...و�ستبد�أ فترة ال�سنوات الخم�س
االنتقالية عندما تقوم �سلطة حكم ذاتي (مجل�س
�إداري) في ال�ضفة الغربية وغزة ،وفي �أ�سرع وقت
ممكن ،دون �أن تت�أخر عن العام الثالث بعد بداية
الفترة االنتقالية� .ستجري المفاو�ضات لتحديد
الو�ضع النهائي لل�ضفة الغربية وغزة وعالقاتها
مع جيرانها ...و�ستقرر هذه المفاو�ضات� ،ضمن
�أ�شياء �أُخرى ،مو�ضوع الحدود وطبيعة ترتيبات
الأمن ...و�سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير
ال�ضرورية ل�ضمان �أمن �إ�سرائيل وجيرانها خالل
الفترة االنتقالية وما بعدها .وللم�ساعدة على
توفير مثل هذا الأمن� ،ستقوم �سلطة الحكم الذاتي
بت�شكيل قوة قوية من ال�شرطة المحلية تت�شكل من
�سكان ال�ضفة الغربية وغزة ...و�ستكون قوة
ال�شرطة على ات�صال م�ستمر بال�ضباط
ا إل�سرائيليين والأردنيين والم�صريين المعنيين،
لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي''.
ولم ُت�شر معاهدة ال�سالم بين �إ�سرائيل وم�صر
في �سنة  1979في متنها �إلى ال�ضفة الغربية
وغزة ،غير �أن ر�سالة م�شتركة من بيغن وال�سادات
�إلى الرئي�س الأميركي جيمي كارتر ا�ستذكرت
اتفاقات كامب ديفيد (''�إطار لل�سالم في ال�شرق
الأو�سط'') ،وتعهدت ب�أن تدخل �إ�سرائيل وم�صر في
مفاو�ضات تهدف �إلى ''�إن�شاء �سلطة حكم ذاتي
في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لتوفير �أوتونوميا
كاملة لل�سكان ''.و�أ�ضافت �أن ''الحكومة الع�سكرية
لتحل
الإ�سرائيلية و�إدارتها المدنية �ستن�سحبان،
ّ
محلهما �سلطة الحكم الذاتي ...و�سيتم بعد ذلك

ان�سحاب للقوات الم�سلحة الإ�سرائيلية ،و�إعادة
انت�شار للقوات المتبقية في مواقع �أمنية محددة''.
تذكرنا هذه الن�صو�ص ب�شيء �أحدث؟
هل ّ
بالت�أكيد! فالترتيبات والإجراءات المحددة فيها
متطابقة تقريب ًا مع الترتيبات والإجراءات التي
ن�ص عليها بعد عقد ون�صف اتفاقا �أو�سلو الأول
ّ
في �سنة  ،1993والثاني في �سنة  ،1995بين
�إ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية .والأهم من
ذلك� ،أن هناك تطابق ًا في الغر�ض اال�ستراتيجي
بين اتفاق كامب ديفيد الأول واتفا َقي �أو�سلو.
فمن الوا�ضح �أن النية في الحالتين كلتيهما لم
تكن ان�سحاب ًا �إ�سرائيلي ًا كامال ،و�إنما ان�سحاب
الحكومة الع�سكرية الإ�سرائيلية و�إدارتها المدنية
و�إعادة ن�شر القوات الع�سكرية الإ�سرائيلية من
المراكز الآهلة �إلى مواقع �أمنية محددة تكفل
�سيطرتها الفعلية على المنطقة ب�أكملها .وبينما
حددت اتفاقات كامب ديفيد بو�ضوح الهدف
النهائي على �أنه الحكم الذاتي لل�سكان ،ف�إن
اتفا َقي �أو�سلو فر�ضا على الطرف الفل�سطيني
ترتيبات وعالقات م�صممة بحر�ص ل�ضمان �أ ّال
تتطور ال�سلطة الفل�سطينية �إلى ما هو �أبعد من
الحكم الذاتي ،و�أن تظل ''مجل�س ًا �إداري ًا''.
ومن الجدير بالمالحظة �أن اتفاقات كامب
ديفيد الإ�سرائيلية ــ الم�صرية واتفا َقي �أو�سلو لم
تتطرق ،عمداً من وجهة النظر الإ�سرائيلية� ،إلى ما
�ست�ؤول �إليه الأمور لو ف�شلت مفاو�ضات الو�ضع
النهائي في الو�صول �إلى اتفاق �ضمن المهل
الزمنية المو�ضوعة ،الأمر الذي عنى عملي ًا قبول
الطرف الآخر با�ستمرار الو�ضع الراهن في هذه
الحالة� ،أي ا�ستمرار االحتالل.
وعلى الرغم من �أن الطرف الفل�سطيني لم
يف�صح ر�سمي ًا عن المقترحات التي طرحتها
�إ�سرائيل في كامب ديفيد الفل�سطيني في �سنة
 4 ،2000وجوالت المفاو�ضات التي تلته منذ
مما ر�شح من
ذلك الحين حتى الآن ،ف�إنه يمكن ّ
م�صادر متنوعة تكوين �صورة وا�ضحة لهذه
المقترحات .فالتعريف الإ�سرائيلي لل�ضفة الغربية
ال ي�شمل القد�س ال�شرقية والمياه الإقليمية في
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البحر الميت والمنطقة الحرام (اللطرون).
وا�ستناداً �إلى هذا التعريف لل�ضفة الغربية،
تدفع �إ�سرائيل في اتجاه ت�شكيل منطقة حكم ذاتي
فل�سطينية ت�شمل في البداية  %73من ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة كله.
وفي غ�ضون � 25 - 10سنة يمكن �أن تتو�سع
منطقة الحكم الذاتي �إلى  %91كحد �أق�صى من
ال�ضفة الغربية ،عالوة على ما يعادل  %1من
م�ساحة ال�ضفة الغربية ت�ضاف �إلى منطقة الحكم
الذاتي عن طريق تبادل الأرا�ضي.
وبذلك ت�ضم �إ�سرائيل جميع الكتل
ضال عن م�ستعمرة كريات �أربع
اال�ستيطانية ،ف� ً
التي تكون جيب ًا �إ�سرائيلي ًا يرتبط ب�إ�سرائيل
بطريق التفافية.
وتنق�سم ال�ضفة الغربية �إلى ن�ص َفين بطريق
ي�سيطر عليه ا إل�سرائيليون من القد�س �إلى البحر
الميت ،مع حرية المرور للفل�سطينيين ،واحتفاظ
�إ�سرائيل بحقها في �إغالقه في حاالت الطوارىء.
وفي المقابل ،ت�سمح �إ�سرائيل للفل�سطينيين
با�ستخدام طريق �سريع في النقب يربط ال�ضفة
الغربية بغزة ،ويكون �أي�ض ًا تحت ال�سيادة
الإ�سرائيلية.
ونتيجة لكون الكتل اال�ستيطانية والطرق
والأرا�ضي المتاخمة لها تحت �سيطرة
الإ�سرائيليين ،ف�إن �أرا�ضي الحكم الذاتي تكون
مق�سمة �إلى �أربع مناطق منف�صلة (بانتو�ستانات):
ّ
منطقة الو�سط (رام اللـه)؛ منطقة ال�شمال (نابل�س
وجنين وطولكرم وقلقيلية)؛ منطقة الجنوب (بيت
ال
لحم والخليل)؛ منطقة �أريحا .كما �ستتخلل ك ً
من هذه المناطق م�ساحات وا�سعة ت�سيطر عليها
�إ�سرائيل.
عالوة على ذلك ،يكون غور الأردن والحدود
بين ال�ضفة الغربية والأردن تحت ال�سيطرة
وال�سيادة الإ�سرائيليتين.
�أ�ضف �إلى ذلك كله �أن �إ�سرائيل تظل م�سيطرة
على المجال الجوي والمياه الإقليمية والبنى
التحتية كلها (الماء ،والكهرباء ،والمجال
الكهرومغناطي�سي ،والتعدين� ،إلخ).
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تم�سك �إ�سرائيل الحازم بغر�ضها
ويتجلى ّ
اال�ستراتيجي �أي�ض ًا في �أنها في جميع المحادثات
والمفاو�ضات منذ كامب ديفيد الم�صري ــ
الإ�سرائيلي ،لم تتزحزح فيما يتعلق بثالث ق�ضايا
مهمة :القد�س ،ووقف الن�شاط اال�ستيطاني ،ومدى
انطباق قرار مجل�س الأمن رقم  242على ال�ضفة
الغربية.
فخالل مفاو�ضات كامب ديفيد الأولى ،ا ُّتفق
على �أن يحتفظ كل من الجانبين الم�صري
والإ�سرائيلي بموقفه �إزاء القد�س .ف�أر�سل الرئي�س
ال�سادات ر�سالة �إلى الرئي�س كارتر يقول فيها �إن
''القد�س العربية جزء ال يتجز�أ من ال�ضفة الغربية،
ويجب احترام الحقوق العربية والتاريخية
القانونية في المدينة .يجب �أن تكون القد�س العربية
تحت ال�سيادة العربية ''.وبالمثل ،بعث رئي�س
الحكومة الإ�سرائيلية بيغن بر�سالة تقول �إن ''حكومة
�إ�سرائيل �أ�صدرت مر�سوم ًا في تموز/يوليو 1967
ب�أن القد�س مدينة واحدة غير قابلة للتجزئة،
عا�صمة دولة �إ�سرائيل ''.وبطبيعة الحال ،ترك اتفاق
الطرفين هذا على �أ ّال يتفقا ،المدينة المقد�سة تحت
�سيطرة �إ�سرائيلية كاملة �إلى �أجل غير م�سمى.
وفي اتفاقات �أو�سلو ُتركت ق�ضية القد�س
جانب ًا �إلى مفاو�ضات الو�ضع النهائي .وخالل
مفاو�ضات كامب ديفيد الثانيةُ ،بذلت جهود
لفر�ض ترتيب نهائي يجعل ال�سيطرة الإ�سرائيلية
على المدينة كاملة ناجزة ،بينما ُت�ضم �إلى
مناطق الحكم الذاتي جيوب متناثرة في القد�س
ال�شرقية وحولها في �شمالها وو�سطها وجنوبها
تحا�صرها بالكامل � ٍ
أرا�ض ُت�ضم �إلى �إ�سرائيل،
ويمكن للفل�سطينيين �أن ي�سموها القد�س
ويعتبروها عا�صمة لهمّ � .أما الحرم ال�شريف،
ويمنح
فتكون ال�سيادة عليه �إ�سرائيليةُ ،
الفل�سطينيون ''و�صاية'' عليه ،كما ُيمنحون
''�إدارة'' الأحياء الإ�سالمية والم�سيحية في المدينة
القديمة ،لكن لي�س ال�سيادة عليها .وعندما
انهارت المفاو�ضات ب�سبب الخالفات ب�ش�أن هذه
الق�ضية تحديداً ،بد�أ بع�ض الدوائر الإ�سرائيلية
والأميركية ين�صح بالتو�صل �إلى اتفاق على
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ق�ضايا �أُخرى ،وترك ق�ضية القد�س جانب ًا فترة
طويلة �أُخرى!
� ّأما فيما يتعلق بتجميد اال�ستيطان خالل
المحادثات االنتقالية ،فقد رف�ضت �إ�سرائيل
ت�ضمين ذلك في اتفاقات كامب ديفيد مع م�صر،
فتم التو�صل �إلى تفاهم ب�أن ير�سل بيغن ر�سالة
�إلى كارتر يتعهد فيها به .لكن بعد توقيع
االتفاقات ،ف�شل كارتر في الح�صول على مثل
هذه الر�سالة ،على الرغم من �أنه حاول عدة مرات!
كذلك تب ّنت �إ�سرائيل الموقف نف�سه في المحادثات
التي �أدت �إلى اتفا َقي �أو�سلو ،فلم تت�ضمنا �أي مواد
تحد من الن�شاط اال�ستيطاني.
من �ش�أنها �أن ّ
و�أ�صرت �إ�سرائيل ،وال تزال ،على �أن المادة في
اتفاق �أو�سلو الثاني ،والتي تن�ص على �أنه ''ال
يجوز لأي من الطرفين �أن يتخذ �أي خطوة من
�ش�أنها تغيير و�ضع ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
في انتظار نتائج مفاو�ضات الو�ضع الدائم''،
تنطبق على تغيير الو�ضع القانوني فقط ،ال على
الن�شاط اال�ستيطاني .وال تزال �إ�سرائيل منذ ذلك
الحين ترف�ض تجميد اال�ستيطان .وعندما نجح
الرئي�س الأميركي �أوباما في فر�ض تجميد جزئي
لال�ستيطان في �سن َتي  2009و ،2010كان
''التجميد'' ا�سمي ًا �أكثر منه فعلي ًا.
كما �أ�صرت �إ�سرائيل خالل محادثات كامب
ديفيد الأولى على �أن ت�صاغ االتفاقات بما ال
ُيلحق �ضرراً بادعائها �أن قرار مجل�س الأمن رقم
 242ال ينطبق على ال�ضفة الغربية وغزة .ومرة
�أُخرى حققت ما تريد ،فتم تعديل الم�شروع
الأميركي وفق ًا لرغباتها.
وكررت �إ�سرائيل هذا الموقف ع�شية كامب
ديفيد الثاني ،عندما �أ�صدر النائب العام
الإ�سرائيلي ''ر�أي ًا قانوني ًا'' ب�أن قرار مجل�س الأمن
رقم  242ال ينطبق على ال�ضفة الغربية وغزة،
لأنه ال ينطبق �إ ّال على الدول! ومنذ ذلك الحين،
ا�ستمرت �إ�سرائيل متم�سكة بهذا الموقف.
 )3المواقف والقرارات الدولية :ال يملك
الناظر �إلى المبادرات والقرارات الدولية الم�ؤثرة
ب�ش�أن فل�سطين�/إ�سرائيل �إ ّال �أن يالحظ �أن الثبات

اال�ستراتيجي الإ�سرائيلي ي�ؤتي ثماراً .فكل من
هذه المواقف والقرارات الدولية يمنح �إ�سرائيل
�أكثر من �سابقه :من م�شروع التق�سيم الذي طرحته
لجنة بيل (لجنة فل�سطين الملكية) في �سنة
� ،1937إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
رقم ( 181قرار التق�سيم) في �سنة � ،1947إلى
قرار مجل�س الأمن رقم  242في �سنة � ،1967إلى
اتفاق �أو�سلو الم�صادق عليه دولي ًا في �سنة
� ،1993إلى وقتنا الراهن الذي ت�صر فيه المواقف
الدولية على �أخذ تغيرات الواقع في االعتبار،
الأمر الذي يعني الموافقة على �ضم الكتل
اال�ستيطانية �إلى �إ�سرائيل على الرغم من
الت�صريحات الروتينية المتواترة التي ت�شجب
اال�ستيطان وتعتبره غير �شرعي.
ويبين ثبات المواقف اال�ستراتيجية
ّ
الإ�سرائيلية ،على الرغم من تعاقب االئتالفات
الحاكمة المتعددة� ،أن هذه المواقف لي�ست مواقف
فريق �أو �آخر ،و�إنما تمثل توافق ًا �إ�سرائيلي ًا عام ًا.
والواقع �أن جنوح المجتمع الإ�سرائيلي
المتزايد �إلى التطرف جعل من هذه المواقف
مواقف حد �أدنى ،ذلك ب�أن هناك في الطبقة
ال�سيا�سية الإ�سرائيلية وفي المجتمع الإ�سرائيلي
تيارات تنادي بال�ضم والتهجير والطرد.
�إن انعطاف المجتمع الإ�سرائيلي �إلى ''اليمين''
لي�س ظاهرة عابرة ،بل هو نتاج عملية تاريخية
مديدة م�ستمرة ،ال ت�شمل المجتمع ا إل�سرائيلي
وحده ،بل ال�صهيونية واليهودية �أي�ض ًا؛ فهذه
العملية ناجمة عن المنطق الداخلي لل�صهيونية،
وهي تدفع بالمجتمع الإ�سرائيلي وال�صهيونية
�إلى مزيد من التوح�ش واال�ستعالء العرقي
والتع�صب واالنغالق.
ومن جهة ثانية ،ال ي�شير الحفاظ على الو�ضع
الراهن واال�ستمرار في فر�ض وقائع على الأر�ض
بد�أب واطراد �إلى افتقار �إلى الر�ؤية التاريخية� ،أو
عقم في التفكير اال�ستراتيجي ،و�إنما هو
ا�ستراتيجيا واعية تقوم على �إرادوية هي نف�سها
نتاج التجربة التاريخية الإ�سرائيلية الناجحة من
وجهة النظر ال�صهيونية.

مقدمات لتفكير استراتيجي فلسطيني

مقاالت

051

القريب العاجل وحتى في الأمد المتو�سط هو
مجرد وهم.
كما �أن الثبات اال�ستراتيجي الإ�سرائيلي يجعل
من اال�ستخدام الفل�سطيني لتعبير ''لو �أن''،
�أ�ضحوكة :لو �أن رابين لم ُيقتل؛ لو �أن باراك لم
يرتكب �أخطاء في حملته االنتخابية وف�شل؛ لو �أن
�شارون لم يدخل في غيبوبة؛ لو �أن �أولمرت لم
يقع �ضحية ف�ساده ...لما كانت الأمور لت�سوء �إلى
هذا الحد5.

ويمكن للمرء �أن يتخيل �أنه لو ُووجه العقل
الجمعي ا إل�سرائيلي بالقول'' :ال يمكنكم اال�ستمرار
فيما �أنتم فيه لأنه مخالف لطبيعة الأمور''،
لأجاب'' :هذا ما قيل لنا قبل قيام الدولة ،ولدى
قيامها ،ولدى مواجهتنا للحروب واالنتفا�ضات
المتعاقبة .وها نحن هنا''!
هذا يعني �أن المراهنة على تغير المواقف
الإ�سرائيلية بتغير الحكومات �أمر عقيم ،و�أن تخيل
�إمكان قيام مع�سكر �سالم �إ�سرائيلي قادر في

II

�آليات ال�سيطرة الإ�رسائيلية على ال�ضفة الغربية
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�إن درا�سة وفهم دقائق ا�شتغال �آليات منظومة
ال�سيطرة الإ�سرائيلية هما �ضرورة �سيا�سية ،فذلك
تبين �إمكانات مقارعتها .ويبدو
�شرط للبدء في ّ
لي �أنه لي�س هناك �إدراك حقيقي لمدى كثافة
وعمق وانت�شار هذه ال�سيطرة ،ال لدى النخب
الفل�سطينية وال في ال�شارع الفل�سطيني .والواقع
�أن منظومة ال�سيطرة هذه �شيطانية من حيث
التفكير والتخطيط والدقة واالهتمام بالتف�صيالت
ودرا�سة الأ�سباب والمعطيات والنتائج،
و�سنعر�ض هنا بع�ض �أبرز مالمحها.
ت�سيطر �إ�سرائيل على الأر�ض كلها �سيطرة
كاملة ،فالمنطقة ''ج'' التي تقع تحت هذه
ال�سيطرة �أمني ًا و�إداري ًا ،ت�شكل  %60من ال�ضفة
الغربية �أو �أكثرّ � .أما المنطقة ''ب'' ،فمن المفرو�ض
في التق�سيم الوظيفي �أن لدى ال�سلطة الفل�سطينية
الم�س�ؤولية الإدارية عنها ،في حين يحتكر
الإ�سرائيليون الم�س�ؤولية الأمنية ،بينما ُيفتر�ض
بموجب التق�سيم الوظيفي نف�سه �أن يكون
للفل�سطينيين ال�سلطة ا إلدارية والأمنية في
المنطقة ''�أ'' .وفي واقع الأمر ،ال �سلطة حقيقية
لل�سلطة الفل�سطينية في �أي من هذه المناطق،
ولي�س �أدل على ذلك من �أن قوات االحتالل تدخل

مناطق ال�سلطة على هواها في �أي وقت ت�شاء.
وتكفي نظرة �سريعة �إلى اال�ستيطان لإي�ضاح
بغ�ض النظر عن
دوره في منظومة ال�سيطرةّ ،
دوافعه الأيديولوجية �أو االقت�صادية .فهو م�صمم
بو�ضوح على تقطيع �أو�صال ال�ضفة الغربية
بحيث ال يكون توا�صل جغرافي ما بين مناطقها،
وبحيث يتمكن االحتالل من عزل مناطق بعينها
متى ارت�أى ذلك وب�سهولة.
وت�شكل ال�سيطرة على �شبكة الطرق،
وخ�صو�ص ًا ُع َقد هذه ال�شبكة ،عن�صراً ذا �أهمية
حيوية في هذه ال�سيطرة الفيزيائية .ويمكن
لدرا�سة تف�صيلية للطرق في ال�ضفة الغربية
ولدمجها مع �شبكة الطرق في �إ�سرائيل نف�سها �أن
تبين كيف �أنها م�صممة على تحقيق �أربعة �أمور
ّ
هي :الم�ساهمة في تقطيع الأو�صال جغرافي ًا؛
تي�سير انت�شار القوات الإ�سرائيلية ب�سرعة في
المنطقة كلها؛ توفير �إمكان �إغالق كل منطقة �أو
بلدة �أو قرية وقطعها عن العالم �إن اقت�ضى الأمر؛
ربط الم�ستعمرات بالداخل ا إل�سرائيلي ،الأمر الذي
ي�شجع على تو�سعها.
ّ
وال مفر لدى البحث في �آليات ال�سيطرة من
تناول الدور الذي ت�ؤديه ال�سلطة الفل�سطينية.
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فبغ�ض النظر عن النيات ،وهي �سليمة ،نرى �أنه
ّ
جرى بالمناورة المتدرجة ح�شر ال�سلطة في و�ضع
�أ�صبحت معه جزءاً من المنظومة :فهي تقوم بدور
الو�سيط الإداري بين النا�س واالحتالل ،الأمر
الذي يحجب القطاع الأكبر عن التعامل المبا�شر
مع الإدارة الع�سكرية/المدنية الإ�سرائيلية التي
ال
فا�ص
تتخذ القرارات كافة .وبذلك ت�شكل ال�سلطة
ً
فعلي ًا ونف�سي ًا ما بين النا�س واالحتالل.
ولي�س غريب ًا �أن االلتحام باالحتالل �شبه
اليومي ال يكون �إ ّال في القد�س ،المكان الوحيد
الذي ال وجود فعلي ًا لل�سلطة فيه (و�إلى حد ما في
الخليل حيث التداخل الفيزيائي ما بين
الم�ستوطنين وجي�ش االحتالل من جهة ،وال�سكان
من جهة �أُخرى).
�أ�ضف �إلى ذلك �أن ال�سلطة بتوليها �أمور �أغلبية
ال�سكان ،وكونها وعاء ي�ستقبل الم�ساعدات
الخارجية ،ت�ساهم في خف�ض �أكالف االحتالل� ،أو
جعله بال ثمن.
وال �شك مو�ضوعي ًا في �أهمية الدور الذي يقوم
به التن�سيق الأمني ،والذي ال تتردد ال�سلطة في
الت�صريح ب�أنه من م�صلحة الفل�سطينيين.
ويح�ضر هنا مفهوم ال�سجن الكلي الر�ؤية
( ،)panopticonوهو مفهوم �أطلقه الإنجليزي
جيريمي بنثام (فيل�سوف توفي في �سنة ،)1832
وا�ستخدمه و�أ�شاعه الفرن�سي مي�شيل فوكو
(فيل�سوف وعالم اجتماع توفي في �سنة )1984
في كتاباته عن القوة وال�سلطة.
الفكرة ب�شيء من التب�سيط هي �أن �أنجع
ترتيبات الر�صد والمراقبة هي تلك التي ت�شابه
�سجن ًا فيه نقطة مراقبة تم ّكن من ر�ؤية
الم�ساجين كافة .غير �أنه ال يمكن �أن تتوفر موارد
ب�شرية تكفي لمراقبة ال�سجناء جميع ًا في الوقت
نف�سه وفي الأوقات كلها ،لكن ذلك لي�س مهم ًا.
المهم �أن يقتنع الم�ساجين ب�أنهم مراقبون في
جميع الأوقات ،و�أن يت�صرفوا على هذا الأ�سا�س.
يبدو لي �أن هذا ما يحدث في ال�ضفة الغربية
�إلى حد كبير .فالنا�س يت�صرفون ك�أنهم تحت
�سمع االحتالل الإ�سرائيلي وب�صره في جميع

الأوقات ،ويت�صرفون بخ�شية منه في الأوقات
كافة .عالوة على ذلك ،قام الم�ساجين داخل
ال�سجن الكلي الر�ؤية ،بانتخاب �شرطة من بينهم
لتنظيم الأمور داخل ال�سجن بما ير�ضي ال�سجان
ويريحه في كثير من الأحيان من عناء الرقابة
المبا�شرة والتدخل المبا�شر .وهذه ال�شرطة ،التي
هي طبع ًا ال�سلطة الفل�سطينية ،تت�صرف هي
كمن هو مقتنع ب�أنه في �سجن كلي الر�ؤية.
نف�سها َ
كذلك ف�إن الوحدة الجمركية هي �أي�ض ًا من
�آليات ال�سيطرة الفاعلة .ففي العادة ،ي�ؤمل من
الوحدة الجمركية �أن ت�ؤدي �إلى ت�ضييق ال�شقة ما
بين المنطقة الأقل نمواً وتلك المتقدمةّ � ،أما في
حالتنا ف�إنها م�صممة بدقة على �إبقاء ال�سوق
الفل�سطيني �سوق ًا �أ�سيرة لدى االقت�صاد الإ�سرائيلي
ومن دون �أي فر�صة للتطور با�ستقالل ب�أي �شكل
ضال عن �أن الوحدة الجمركية
من الأ�شكال .هذا ف� ً
هي �أداة للتهديد الم�ستمر لل�سلطة الفل�سطينية
بالعقاب بحجب عائدات الجمارك.
وفي الوقت نف�سه ال ي�سمح االحتالل بن�شوء
اقت�صاد وطني ،وال ب�أن يكون هناك عالقات
اقت�صادية جدية م�ستديمة مع العمق العربي.
والواقع �أن اقت�صاد ال�ضفة الغربية ،بجميع
�أغرا�ضه ومقا�صده ،جزء من االقت�صاد
الإ�سرائيلي ،و�إن يكن جزءاً م�ستتبع ًا متخلف ًا،
وذلك على الرغم من حقنه بم�ساعدات خارجية
كبيرة ن�سبي ًا .بل يمكن القول بقدر من الثقة �إن
هذه الم�ساعدات ت�شكل في نهاية المطاف دعم ًا
لالقت�صاد الإ�سرائيلي ،عدا �أنها ت�ساهم في
تخفيف �أكالف االحتالل� ،أو حتى في جعله من
دون تكلفة7.
غير �أن الحيلولة دون ن�شوء اقت�صاد وطني ال
يعني حجب �إمكانات ت�شجيع االزدهار الفردي،
بل يبدو من الممكن تلخي�ص الأمر ب�أن �إ�سرائيل
ت�سعى في �آن واحد لتي�سير االزدهار الفردي
وفر�ض ا إلدقاع الوطني.
وال تتم ال�سيطرة بو�سائل ق�سرية فقط ،بل
�أي�ض ًا عن طريق خلق قطاعات لها م�صلحة في
تحمله �أو
ا�ستمرار الو�ضع� ،أو على الأقل ت�ستطيع ّ
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الت�سامح تجاهه .من ذلك �شبكة العالقات
التجارية الوا�سعة الممتدة بتخطيط دقيق ومحكم،
والتي تربط بين مجتمع الأعمال الفل�سطيني
ونظيره الإ�سرائيلي ،و�إعطاء رجال الأعمال
الفل�سطينيين امتيازات مثل حرية التنقل
والدخول �إلى �إ�سرائيل.
ومن ذلك �أي�ض ًا عزل الطبقة الو�سطى عن
�سائر النا�س ،فال تعاني ما يعانيه الإن�سان
جراء ع�سف االحتالل (ت�سهيالت
العادي ّ
وت�صاريح وطبابة في �إ�سرائيل و�سفر من المطار،
�إلخ).
ويمكن ببع�ض الكلبية ( )cynicismالقول �إن
تكاثر المنظمات غير الحكومية المنخرطة في
''�صناعة ال�سالم والديمقراطية'' هو جزء من ذلك
�أي�ض ًا.
ومنه �أي�ض ًا تي�سير االزدهار الفردي (مع
حجب �إمكان تطور اقت�صاد وطني ،كما �أ�شرنا
�آنف ًا) بت�شجيع اال�ستهالك الفا�ضح و�أخذ القرو�ض
و�شراء ال�شقق وال�سيارات� ،إلخ.
ومن �أهم العنا�صر في هذا ال�صدد الدور الذي
ت�ؤديه ال�سلطة� ،إذ �إنها ،عن طريق التوظيفُ ،تلحق
بالقطاعات ذات الم�صلحة في الو�ضع القائم
�أعداداً غفيرة ،وما كان ذلك ممكن ًا بالكثافة
ضال عن �أنها
نف�سها بغير وجود ال�سلطة .هذا ف� ً
فرغتها
ا�ستوعبت في �أجهزتها المتنوعة طاقات ّ
من ن�ضاليتها المحتملة ،وجعلت منها كوادر
بيروقراطية تجد في الو�ضع الراهن �أق�صى ما
تطمح �إليه.
ربما �أكون على خط�أ ،لكن من الجدير التفكير
على الأقل في �أن منظومة ال�سيطرة ما كانت
لت�ستمر وتتطاول لوال نجاح االحتالل �إلى حد
كي الوعي؛ كي وعي النا�س
كبير فيما ّ
ي�سميه ّ
بعبثية المقاومة ،وبال جدوى االلتحام مع
االحتالل.
أدل على ذلك من ردات فعل النا�س
�
ولي�س
ّ
يذكرونك
فهم
''انتفا�ضة''،
كلمة
على
العاديين
ّ
ب�أن ثمن االنتفا�ضة الثانية كان باهظ ًا جداً،
هبات فل�سطينية
و�أنها اب ُتليت بما اب ُتليت به ّ
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�أُخرى في تاريخنا الحديث من االنتهاء �إلى
الفلتان والذعر وانعدام الأمن.
والحق �أن الو�ضع معقد �إلى درجة ال تبيح
تبين �أ�ساليب خالقة لمقارعة االحتالل
ب�سهولة ّ
من دون �أثمان باهظة ومن دون مغامرة .و�إلى
كي الوعي ،ت�ضاف هند�سة الوعي بحيث �أ�صبحت
جمهرة النا�س م�ستبطنة في ت�صرفاتها وردات
�أفعالها على فكرة ديمومة الو�ضع الراهن .ولي�س
�أدل على ذلك من �أن ''الن�ضاالت المطلبية'' وحدها
هي التي تحرك قطاع ًا ب�أكمله (المعلمين)� ،أو
قطاعات وا�سعة (ال�ضمان االجتماعي) ،وتحظى
باالهتمام ال�شعبي الوا�سع .وهي في الحاالت
جميع ًا ،تفتر�ض دوام الحال على هذا المنوال
ال.
�أمداً طوي ً
وي�شكل تو�سيع العمالة الفل�سطينية في
�إ�سرائيل وت�ضييقها بح�سب الظروف� ،أي�ض ًا� ،إحدى
�آليات ال�سيطرة التي ت�ستخدمها �إ�سرائيل با�ستمرار
ضال عن
لإيقاع عقوبات �أو �إ�سباغ محاباة ،ف� ً
الم�ساهمة في ت�شويه االقت�صاد الفل�سطيني ،وفي
االزدهار الفردي الذي ذكرناه �آنف ًا ،وفي خلق
قطاعات �سكانية لها م�صلحة في الو�ضع القائم.
�أ�ضف �إلى ذلك كله ال�سيطرة على البنى
التحتية ،ف�إ�سرائيل ت�ستطيع بكب�سة زر قطع المياه
والكهرباء عن ال�ضفة الغربية ب�أكملها .وكلما
�أبدت ال�سلطة الفل�سطينية رغبة في التف ّلت من
القب�ضة ا إل�سرائيلية ،يبد�أ ا إل�سرائيليون بالتحدث
عن الطاقة الكهربائية وت�سديد �أثمانها واحتمال
قطعها.
كما ت�سيطر �إ�سرائيل على قطاع االت�صاالت،
فاالت�صاالت الهاتفية تمر عبر ال�شبكة
ا إل�سرائيلية ،ومن خالل المقا�سم ا إل�سرائيلية.
ف�إ�سرائيل تحتكر الطيف الكهرومغناطي�سي ،وهي
َمن يقوم بتخ�صي�ص الذبذبات لمختلف
اال�ستعماالت ،بما فيها اال�ستعماالت الفل�سطينية،
وهي التي تقرر �أي جيل من الهواتف المحمولة
يمكن للفل�سطينيين ا�ستخدامه.
وهناك �أي�ض ًا ال�سيطرة على المعابر كاملة
وبال منازع ،فال �أحد ي�ستطيع الدخول �أو الخروج
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ال� ،إذا �صح تو�صيفي للدور الذي تقوم به
مث ً
ال
�سبي
يترك
ال
والذي
الفل�سطينية،
ال�سلطة
ً
لال�شتباك مع االحتالل �إ ّال بـ ''�إزاحة ال�سلطة من
الطريق'' ،فهل يجوز العمل على �إ�سقاطها؟ من
الوا�ضح �أن ذلك �أمر دونه عذابات كبيرة وقفزة
أ�شد و�أعتى.
�إلى مجهول قد توقعنا في ورطة � ّ
و�إذا ما اتفقنا على �أن الم�ساعدات الخارجية
ت�ساهم عملي ًا في جعل االحتالل بال ثمن وت�ساهم
في �إدامته ،فهل نطالب برف�ض هذه الم�ساعدات؟
مرة �أُخرى ،ذلك �أمر دونه عذابات كبيرة.
وي�ستطيع المرء �أن يورد �أمثلة �أُخرى كثيرة.
ال �شك في �أن �آليات ال�سيطرة الإ�سرائيلية
وطرق ا�شتغالها جديرة بالبحث التف�صيلي الخبير،
لكن حتى البحث المقت�ضب الذي �أوردناه يف�ضي
�إلى نتيجة �صارخة هي �أن تركيز المفاو�ضات
على ن�سبة الأرا�ضي التي �س ُتنقل �إلى ال�سلطة
الفل�سطينية (من المنطقتين ''ب'' و''ج'' �إلى المنطقه
''�أ'') م�ضلل و�سيىء الق�صد� ،إذ �إن من الممكن نقل
 %95من الأرا�ضي و�أكثر ،ومع ذلك تظل ال�سيطرة
ا إل�سرائيلية على حالها كاملة ناجزة .والحق �أن
تفكيك �آليات ال�سيطرة هو ال�شرط الالزم كي يكون
�إنهاء االحتالل فعلي ًا ال ا�سمي ًا.

�إ ّال ب�إذن �إ�سرائيل ،كما �أنها تتحكم في حركة
الب�ضائع والمواد في االتجاهين.
وال نن�سى ال�سيطرة على �سجل ال�سكان ،فمن
خاللها تمار�س �إ�سرائيل �ضبط ًا ديموغرافي ًا :يبذل
االحتالل جهوداً وا�ضحة لت�شجيع الهجرة �إلى
الخارج ،ومنع َمن يهاجر ب�صورة موقتة من
العودة.
وللأ�سف ،لي�س هناك �أي درا�سة للـهجرة
الفل�سطينية من ال�ضفة الغربية ،وخ�صو�ص ًا من
القد�س� ،إلى الخارج .ولي�س من الوا�ضح كيف
يمكن �أن ُتجرى درا�سة كهذه في ظل �سيطرة
�إ�سرائيل على المعابر ،وعلى �سجل ال�سكان �أي�ض ًا.
بعد هذا كله ،لعل الحلقة الأقوى في منظومة
ال�سيطرة هي ح�شرنا ،نحن الفل�سطينيين ،في
و�ضع م�سدود الآفاق� ،أي �أن �أثمان ًا باهظة تترتب
على التمرد على الو�ضع الراهن في �أي اتجاه
كان.
أ�شبه الأمر �أحيانن ًا ب�أننا ُدفعنا �إلى �صعود
� ّ
عالٍ
جداً ،وكلما �صعدنا درجة �سحب
�س ّلم
االحتالل الدرجة التي دونها� ،إلى �أن �أ�صبحنا
على ر�أ�س �س ّلم �شاهق ال توجد طريقة للنزول عنه
تحطم.
من دون ّ

III

طريق املفاو�ضات ومنا�شدة املجتمع الدويل طريق م�سدود

8

منذ �أن بد�أت المفاو�ضات الفل�سطينية ــ
الإ�سرائيلية برعاية �أميركية في �سنة � ،1991أي
قبل ربع قرن ،توالت جوالتها وتتابع ف�شل كل
جولة من هذه الجوالت .وفي كل مرة يخرج
علينا المحللون و�أ�صحاب نظرية ''الحياة
مفاو�ضات'' بتف�سيرات �شتى للف�شل� :سوء التوقيت؛
انعدام الثقة بين الطرفين؛ �سوء الإعداد؛ افتقار
القادة �إلى ال�شجاعة؛ الف�شل في �إ�شراك القوى
الإقليمية في الت�سوية؛ الأخطاء التي ارتكبتها

ا إلدارة الأميركية في �إدارة العملية؛ ال�ضغط الذي
يمار�سه المتطرفون في الطرفين؛ �إجراءات بناء
الثقة لم تكن كافية؛ كان يجب تحقيق االزدهار
االقت�صادي لدى الفل�سطينيين �أو ًال؛ كان يجب
االنتظار �إلى �أن ينجز الفل�سطينيون بناء
م�ؤ�س�سات دولتهم؛ �إلخ.
9
على �أن تطبيق ''�شفرة �أوكام'' كفيل
بالتو�صل �إلى �أن التف�سير الأب�سط والأقرب �إلى
ال من الطرفين ال يرغب في دفع
الحقيقة هو �أن ك ً
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ثمن ت�سوية يقبل بها الطرف الآخر ،وبد ًال من
تف�ضل �إ�سرائيل ا�ستمرار الو�ضع الراهن،
ذلك ّ
تحمل الو�ضع
ّ
ويف�ضل الفل�سطينيون اال�ستمرار في ّ
الراهن.
وعلى الرغم من االدعاءات بعك�س ذلك ،ف�إن
الطرف الفل�سطيني ُدفع �إلى قبول الحد الأدنى
الذي يدعمه القانون الدولي ومعظم دول العالم:
�إقامة دولة فل�سطينية على حدود ما قبل �سنة
 1967مع مبادالت طفيفة في الأرا�ضي ت�سمح
لإ�سرائيل ب�ضم الكتل اال�ستيطانية ،وتكون القد�س
ال�شرقية العا�صمة الفل�سطينية ،وال�سيادة على
الحرم ال�شريف للفل�سطينيين ،مع �ضمان توا�صل
ويمنح
بري للقد�س مع �سائر الدولة الفل�سطينيةُ ،
الالجئون الفل�سطينيون التعوي�ض وحق العودة ال
�إلى ديارهم ،لكن �إلى الدولة الفل�سطينية ،وتعترف
�إ�سرائيل بم�س�ؤوليتها الجزئية عن م�شكلة
الالجئين ،ويعود بع�ض الالجئين �إلى �أرا�ضيهم
ومنازلهم قبل �سنة  ،1948لكن على نطاق �ضيق
ال يغير التوازن الديموغرافي في �إ�سرائيل تغييراً
ملمو�س ًا .وهناك َمن يذهب �إلى �أن الطرف
الفل�سطيني ا�ضطر �إلى تقديم بع�ض التنازالت
حتى عن هذا الحد الأدنى .لكن المهم في الأمر
�أنه لم يعد ي�ستطيع التنازل �أكثر 10من دون �أن
يفقد م�شروعيته لدى الجمهور الفل�سطيني .في
المقابل ،وكما �أ�سلفنا ،هناك قطاعات وا�سعة لها
م�صلحة في ا�ستمرار الو�ضع الراهن ،و�أُخرى
تحمله �أو الت�سامح تجاهه.
ت�ستطيع على الأقل ّ
� ّأما فيما يتعلق بالجانب الإ�سرائيلي ،ف�إن
تكلفة الحل الذي يمثل الحد الأدنى الذي يمكن �أن
يقبل به الفل�سطينيون ،هي �أعلى كثيراً من تكلفة
ا�ستمرار الو�ضع الراهن ،و�أعلى من �أي منافع
يمكن �أن تت�أتى عن حل النزاع .ويمكن للمرء �أن
يت�صور ما �سيحدث لو قبلت حكومة �إ�سرائيلية
الحل الذي يمثل هذا الحد الأدنى :ا�ضطرابات
�سيا�سية �ضخمة في ظل رف�ض الأغلبية لل�سيادة
الفل�سطينية على جزء من القد�س وعلى الحرم
ال�شريف ،وربما حتى على ''منح'' الفل�سطينيين
دولة؛ تمرد الم�ستوطنين و�أن�صارهم تمرداً عنيف ًا؛
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خالفات داخل الجي�ش الإ�سرائيلي الذي �أ�صبحت
ن�سبة �ضباط الم�شاة المتدينين فيه كبيرة ن�سبي ًا،
خالل عمليات �إخالء بع�ض الم�ستعمرات؛ التوقف
عن نهب الموارد الطبيعية الفل�سطينية ،بما في
ذلك المياه؛ فقدان الأرباح من �إدارة الجمارك
ومن التجارة الفل�سطينية؛ دفع ثمن اقت�صادي
واجتماعي كبير ال�ستيعاب ع�شرات �آالف
الم�ستوطنين في الداخل الإ�سرائيلي.
وفي المقابل ،لي�ست التكاليف المعنوية
لالحتالل مرتفعة بما يكفي لتغيير الح�ساب .فقد
�أثبتت �إ�سرائيل ولعقود �أنها قادرة تمام ًا على
العي�ش مع و�صمة االحتالل وما يرتبط بها من
ت�أثيرات في الوئام الداخلي وفي العالقات مع
العالم ومع اليهود في ال�شتات .كذلك تبدو فوائد
التو�صل �إلى حل للنزاع �ضئيلة :تم ّكن ال�شركات
الإ�سرائيلية من العمل ب�شكل �أكثر انفتاح ًا في
تحول التعاون مع دول عربية من
الدول العربية؛ ّ
ال�سر �إلى العلن؛ الح�صول على مزايا مالية و�أمنية
�إ�ضافية من الواليات المتحدة و�أوروبا (وهل من
مجال لمزيد؟) .لكن هذه الفوائد كلها مجتمعة،
وبعد �أن ت�ضاف �إليها فوائد التخل�ص من
التكاليف المعنوية لالحتالل ،تق�صر وبفارق
كبير عن التكلفة المحتملة لإنهاء االحتالل.
� ّأما تهديد �إ�سرائيل ب�أن من الأف�ضل لها �إنهاء
تكف في قابل الأيام عن �أن تكون
االحتالل لئال ّ
دولة يهودية �أو ديمقراطية �أو كليهما مع ًا،
فيحمل في ثناياه اعتراف ًا �ضمني ًا ب�أن الموقف
الإ�سرائيلي المنطقي هو االنتظار لمعرفة ما
�سيحدث في الم�ستقبل ،ما دام �سقف المطالب
الفل�سطينية ومطالب المجتمع الدولي معروف ًا،
بد ،ت�ستطيع
مما لي�س منه ّ
تبين �أنه ال ّ
حتى �إذا ّ
بد ّ
�إ�سرائيل �إذ ذاك التو�صل �إلى اتفاق .وحتى لو
�س ّلمت �إ�سرائيل ب�أن دول العالم �ستقوم في
م�ستقبل ما بفر�ض عقوبات عليها �إن لم تقبل حل
الدولتين ،ف�إنه يمكنها �أن تنتظر حتى ذلك
ومن يدري ،ربما يمكن في تلك الأثناء،
الحينَ .
وبطرق �شتى ،تهجير ما يكفي من الفل�سطينيين
ل�ضم ال�ضفة الغربية من دون التخلي عن الأغلبية
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اليهودية� ،أو ربما يتم ا�ستيعاب ال�ضفة الغربية
من الأردن وغزة من م�صر� ،أو ربما يذعن
الفل�سطينيون ال�ستمرار ال�سيطرة الإ�سرائيلية على
المنطقة �إذا وجدوا تعبيرهم ال�سيا�سي بعالقة ما
مع الأردن.
والواقع �أنه لي�س لتهديد �إ�سرائيل بحل الدولة
الواحدة �صدقية كبيرة في الوقت الراهن ،فهي
المهيمنة ،وبيدها قرار ال�ضم مع ال�سكان �أو من
ال ،ف�إنها
دونهم .و�إذا ما �أ�صبح هذا التهديد ماث ً
ت�ستطيع �أن تلج�أ �إلى ان�سحاب �أحادي ،لي�صفق
لها العالم امتنان ًا� .إلى ذلك ،لي�س لالدعاء �أن
هناك الآن في واقع الأمر دولة واحدة ما ي�سنده.
فالجدار يف�صل �إ�سرائيل عن �أكثر من  %90من
ضال عن �أن غزة منف�صلة من
ال�ضفة الغربية ،ف� ً
جهة �أُخرى ،كما �أنه ي�ؤدي دوراً مزدوج ًا ،فهو
يعزل الفل�سطينيين ،لكنه يعزل �أغلبية
الإ�سرائيليين �أي�ض ًا عن واقع االحتالل ،فتبدو
ال�ضفة لهم ك�أنها في عالم �آخر .وما دامت
ال�سلطة الفل�سطينية موجودة ،ونظام �أو�سلو قائم ًا،
يروجان لوهم
والطرفان الفل�سطيني والإ�سرائيلي ّ
�أن الواقع الراهن مجرد مرحلة انتقالية ،ف�إن
العالم لن يطالب �إ�سرائيل بمنح الفل�سطينيين
المواطنة.
َ
� ّأما محاولة رفع تكلفة ا�ستمرار االحتالل �إلى
حد ُيرغم �إ�سرائيل على �إنهائه عن طريق منا�شدة
القوى الم�ؤثرة� ،أي الواليات المتحدة و�أوروبا،
فتبدو غير واقعية ،مع �أن هذا ال يعني بال�ضرورة
التوقف عن هذه المنا�شدة .فقد واظبت الإدارات
تفوق �إ�سرائيل
الأميركية المتعاقبة على �ضمان ّ
الع�سكري على جميع جيرانها وتزويدها ب�أكثر
من  3باليين دوالر من الم�ساعدات الع�سكرية كل
عام ،وما زالت تحمي تر�سانتها النووية من
الدعوات �إلى �إن�شاء منطقة خالية من الأ�سلحة

النووية في ال�شرق الأو�سط ،ود�أبت على ا�ستخدام
الفيتو �ضد قرارات مجل�س الأمن الدولي التي ال
تروق لإ�سرائيل ،وال�ضغط على الطرف الفل�سطيني
كي تحمله على عدم مواجهة �إ�سرائيل في
المحافل الدولية ،وممار�سة نفوذها لحماية
�إ�سرائيل من االنتقادات في هذه المحافل ،وما
انفكت ب�صورة خا�صة تحمي �إ�سرائيل من
الم�ساءلة عن �سيا�سات االحتاللّ � .أما �أوروبا ،فال
تزال تدعم ا�ستمرار الو�ضع الراهن عن طريق
تمويل ال�سلطة الفل�سطينية ،وت�صر على التمييز
بين الم�ستعمرات من جهة ،وبين نظام االحتالل
والدولة المحتلة من جهة �أُخرى ،حتى ليمكن
القول �إن المعار�ضة الأوروبية للم�ستعمرات
ومنتوجاتها ،وهي معار�ضة خجولة مترددة على
�أي حال ،ال تخدم غر�ض ًا غير �إعفاء �أوروبا من
م�س�ؤولية اتخاذ مواقف �أ�صلب تجاه دولة
االحتالل نف�سها.
والواقع �أن المجتمع الدولي بقواه الم�ؤثرة
لي�س مهتم ًا بحل النزاع ،بل باحتوائه فقط.
وحتى لو افتر�ضنا �أن المجتمع الدولي اعتزم
فر�ض حل ،فهذا ال يعني �أنه قادر على ذلك
�أوتوماتيكيا� ،إذ على الرغم من �أن �إ�سرائيل في
نهاية المطاف دولة تابعة للواليات المتحدة،
ف�إن قدرتها على المناورة والتفلت هائلة
(جماعات ال�ضغط (اللوبي) ال�صهيونية في
العالم ،وخ�صو�ص ًا في الواليات المتحدة؛
ال�صهيونية الم�سيحية؛ القوة المعنوية التي
تمنحها ذكرى الهولكو�ست لإ�سرائيل؛ �شبكة
العالقات اال�ستخباراتية والتكنولوجية
الإ�سرائيلية) .ومن جهة �أُخرى ،ال ي�ستطيع
المجتمع الدولي دائم ًا فر�ض الحلول ،حتى لو
�أراد ،فهو لم ينجح في حاالت مثل قبر�ص
وكو�سوفو والبو�سنة وك�شمير.
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IV

�أي ا�سرتاتيجيا فل�سطينية؟
يف�ضي التحليل الذي ورد �أعاله �إلى نتيجة
هي �أن �أي تفكير في ا�ستراتيجيا فل�سطينية يجب
�أن ي�ستند �إلى مرتكزات محددة منها:
ــ الت�شا�ؤم اال�ستراتيجي11.
ــ النف�س الطويل المبني على النظر �إلى بعيد،
وربما �إلى مدى تاريخي.
� ّأما الت�شا�ؤم اال�ستراتيجي فيفر�ضه عناد
الوقائع التي �أوردناها فيما �سبق والتي يمكن
تلخي�صها بما يلي:
 1ــ اال�ستراتيجيا الإ�سرائيلية ثابتة متما�سكة
ال تتغير بتغير االئتالفات الحاكمة ،وهي تقوم
على ال�سيطرة الكاملة على فل�سطين كلها من دون
تحمل الم�س�ؤولية عن �سكان الأرا�ضي المحتلة.
ّ
ومن جهة ثانية ،ال ي�شير الحفاظ على الو�ضع
الراهن واال�ستمرار في فر�ض وقائع على الأر�ض
بد�أب واطراد �إلى افتقار �إلى الر�ؤية التاريخية� ،أو
عقم في التفكير اال�ستراتيجي ،و�إنما هو
ا�ستراتيجيا واعية تقوم على �إرادوية هي نف�سها
نتاج التجربة التاريخية الإ�سرائيلية الناجحة من
وجهة النظر ال�صهيونية.
 2ــ جنوح المجتمع الإ�سرائيلي �إلى الوح�شية
هو عملية تاريخية مديدة م�ستمرة ،ال ت�شمل
المجتمع الإ�سرائيلي وحده ،بل ال�صهيونية
واليهودية �أي�ض ًا ،وهي ناجمة عن المنطق
الداخلي لل�صهيونية ،وتدفع بالمجتمع ا إل�سرائيلي
وال�صهيونية �إلى مزيد من اال�ستعالء العرقي
والتع�صب واالنغالق .ومن هنا ،ف�إن ت�صور
�إمكان قيام مع�سكر �سالم �إ�سرائيلي قادر في
القريب العاجل ،وحتى في الأمد المتو�سط ،لي�س
�إ ّال تعلق ًا بحبال الوهم.
 3ــ نتائج العملية ال�سلمية (�أو�سلو) كارثية،
فقد تعمق االحتالل وات�سع اال�ستيطان ،ونجحت
�إ�سرائيل في:

ــ جعل االحتالل من دون تكلفة لها ،بل ربما
مثمراً اقت�صادي ًا.
ــ عزل جمهرة الإ�سرائيليين عن تداعيات
االحتالل.
كي وعي قطاعات وا�سعة من الفل�سطينيين
ــ ّ
في المناطق المحتلة بعبثية المقاومة من جهة،
وبرهاب الخوف من الفو�ضى من جهة �أُخرى
(تجربة االنتفا�ضة الثانية).
ــ جعل ا�ستمرار الو�ضع القائم ،وخ�صو�ص ًا
ا�ستمرار وجود ال�سلطة الفل�سطينية ،م�صلحة
را�سخة لقطاعات وا�سعة من الفل�سطينيين في
المناطق المحتلة (مع �أن الدافع والكبرياء
الوطني يتنازعانها) ،فاالحتالل ما كان في
�إمكانه �أن ي�ستمر  50عام ًا اعتماداً على القمع
والق�سر وحدهما.
ــ جعل منظومة ال�سيطرة على المناطق
المحتلة محكمة ومنت�شرة ت�شمل مناحي الحياة
كافة.
ــ المناورة والمداورة حتى �أ�صبحت ال�سلطة
الفل�سطينية ،ب�صرف النظر عن النيات ال�سليمة،
جزءاً من منظومة ال�سيطرة� ،أو ت�ؤدي دور البلدية
الكبرى ،بينما تم�سك �إ�سرائيل بزمام الم�صائر
كلها.
ــ و�ضع الفل�سطينيين في ''فخ م�آزق
ا�ستراتيجية'' ،بمعنى �أنه تترتب على جميع
خيارات التغيير الممكنة تكاليف هائلة ،فت�صبح
المراوحة في الو�ضع الراهن ''موقف ًا عقالني ًا''.
 4ــ لي�س المجتمع الدولي ،وعلى ر�أ�سه
�أميركا ،مهتم ًا بحل النزاع ،بل باحتوائه فقط.
وحتى لو افتر�ضنا العك�س ،ف�إن ذلك ال يعني
بال�ضرورة �أنه قادر على فر�ض حل (قبر�ص؛
كو�سوفو؛ البو�سنة؛ ك�شمير) .ومن هنا ف�إن
االعتقاد �أن التوجه �إلى �أميركا والمجتمع الدولي
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بمنا�شدات �أخالقية� ،أو حتى ب�سجاالت من نوع
�أن النزاع يهدد الم�صالح الأميركية� ،أو يهدد
ال�سالم العالمي ،يمكن �أن ي�ؤدي �إلى حل عادل،
هو اعتقاد واهم في �أح�سن الأحوال ،وربما كان
ال عن ق�صد.
م�ضل ً
هكذا يت�ضح �أن ال�سعي لحل الدولتين
همة المجتمع الدولي،
بالتفاو�ض� ،أو با�ستنها�ض ّ
�أ�صبح محكوم ًا بالف�شل .فبالنظر �إلى التحوالت
التاريخية التي مرت وتمر بها �إ�سرائيل/
ال�صهيونية/اليهودية ،ال يمكن حتى مجرد ت�صور
ن�شوء ا�صطفاف للقوى في �إ�سرائيل يم ّكنها من
قبول دولة فل�سطينية حقيقية ذات �سيادة حتى
على جزء من الأر�ض المحتلة منذ �سنة .1967
كما �أن ا�ست�شراء اال�ستيطان ،و�أعداد الم�ستوطنين،
باتا ي�ستثنيان قيام دولة فل�سطينية قابلة
للحياة ،وافترا�ض �إمكان �إخالء الم�ستعمرات� ،أو
بع�ضها ،من �ضمن �صفقة ممكنة ،لي�س �أمراً
واقعي ًا .والنتيجة �إذاً هي �أنه ال حل في القريب� ،أو
يلبي الحد
حتى في الأجل المتو�سط ،يمكن �أن ّ
الأدنى من المطامح الفل�سطينية ،و�أن اللـهاث
خلف �سراب حلول يتم التو�صل �إليها بالتفاو�ض،
همة المجتمع الدولي ،قد ال ي�ؤدي
�أو با�ستنها�ض ّ
�سوى �إلى تي�سير التنفيذ المتدرج لال�ستراتيجيا
الإ�سرائيلية القائمة على ال�سيطرة المحكمة على
فل�سطين كلها.
وما دام الأمر كذلك ،ف�إن هناك حاجة �إلى
�إعادة توجيه الجهد الفل�سطيني نحو الأجل الأبعد
وربما التاريخي 12،من دون �أن ي�ستثني ذلك
ال�سعي لتحقيق �أهداف و�سيطة� ،أو ا�ستيعاب
تغيرات في الم�ضمار الفل�سطيني �أو العربي �أو
الدولي قد تن�ش�أ ويكون لها �آثار ا�ستراتيجية.
و�إذا �صح �أن حل الدولتين �أ�صبح محكوم ًا
بالف�شل ،فهل يعني ذلك التخلي علن ًا عن هذا
الخيار؟ لي�س بال�ضرورة .فمطلب �إنهاء االحتالل
ومتنام دولي ًا
(حل الدولتين) يحظى بدعم وا�سع
ٍ
وبين ال�شعوب في العالم ،ونزع ال�شرعية عن
االحتالل ممكن ومتي�سر على م�ستويات �أو�سع
مما لأي مطلب �آخر قد ُت�شتم منه
و�أعلى كثيراً ّ

محاولة لنزع ال�شرعية عن الجماعة الإ�سرائيلية،
�أو حتى عن �إ�سرائيل كدولة .هكذا ،بينما يجدر
باال�ستراتيجيا الفل�سطينية �أن ترتكز على �أن حل
الدولتين محكوم بالف�شل ،ف�إنه قد ال يكون من
الحكمة ،ولفترة طويلة ن�سبي ًا ،التخلي العلني عن
مطلب �إنهاء احتالل  ،1967وذلك من منظور
رفع تكاليف الغطر�سة ا إل�سرائيلية بفر�ض عزلة
دولية ن�سبية على �إ�سرائيل.
�صحيح �أن هذا الموقف الملتب�س قد يعوق
التعبئة الجماهيرية ،لكنه يغني عن الدخول في
نقا�ش يبدد الجهود وي�ستثير الخالفات ب�ش�أن
المفا�ضلة بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة
(الثنائية القومية� ،أو الديموقراطية العلمانية� ،أو
الفدرالية� ،أو الكونفدرالية) ،ما دام تحقيق �أي
منهما� ،إن �أمكن ،يتطلب ن�ضا ًال ع�سيراً طويل
الأمد13.
و�إذا �صح �أن ال�سلطة الفل�سطينية ت�ؤدي دوراً
مركزي ًا في منظومة ال�سيطرة ،فهل ي�ستتبع ذلك
الن�ضال لإ�سقاط هذه ال�سلطة �أو المطالبة بحلها؟
مرة �أُخرى ،لي�س بال�ضرورة .فقد ال ينجم عن حل
ال�سلطة �أو انهيارها تو ّلي �سلطات االحتالل
الم�س�ؤولية المبا�شرة عن ال�سكان لي�صبح هناك
ا�شتباك مبا�شر بين النا�س واالحتالل من دون
حجاب عازل ،بل على العك�س ،الأغلب �أن تترك
�إ�سرائيل المناطق الفل�سطينية لت�سودها الفو�ضى،
�أو تعمد �إلى خلق �إمارات ع�شائرية محلية تكون
�ألعوبة في يدها ،وت�سيطر بوا�سطتها على مقدرات
النا�س (ي�شار �إلى ذلك في بع�ض الكتابات
الإ�سرائيلية على �أنه حل الإمارات ال�سبع).
وفي المقابل ،لي�س من الم�صلحة الفل�سطينية
على المدى البعيد ترك الأمور على حالها �إلى
�أجل غير م�سمى ،ولذا قد يكون هناك �ضرورة
القة .و�إني لأعتقد �أن في الإمكان
لت�صورات خ ّ
تطوير فكرة الن�ضال من �أجل دفع ال�سلطة �إلى �أن
ال ''�سلطة في الأ�سر'' ،وذلك ب�أن تمتنع
ت�صبح فع ً
بالتدريج من التعامل مع االحتالل في جميع
المجاالت ،لتركز على �ضمان الأمن الفردي
للنا�س فقط ،وربما توفير بع�ض حاجاتهم
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المعي�شية الأ�سا�سية ،في الوقت الذي تقود
ن�ضالهم الفعلي �ضد االحتالل .وال �شك في �أن
ذلك يتطلب ت�ضحيات ج�سيمة من ال�سلطة ومن
النا�س .ومن هنا القول �إن التو�صل �إليه يقت�ضي
ن�ضا ًال.
�صحيح �أن هذا �أي�ض ًا موقف ملتب�س ،لكنه ذو
مزايا .فهو ،من جهة ،يقل�ص احتماالت �أن ننتهي
�إلى حل الإمارات ال�سبع الذي يعتقد البع�ض �أنه
ما تخطط له �إ�سرائيل �إذا ما �أبدت ال�سلطة تعنت ًا،
�أو �أنه على الأقل ال�سيناريو المف�ضل لديها في
حالة انهيار ال�سلطة .وهو من جهة ثانية ،يقلل
احتماالت ن�شوب نزاعات فل�سطينية داخلية ربما
ت�صبح عنيفة� ،إذ يمكن ت�صور �أن تواجه ال�سلطة
بالعنف محاوالت �إ�سقاطها �إن هي ارت�أت �أن هذه
المحاوالت �أ�صبحت جدية �إلى حد ما ،مثلها في
ذلك مثل �أي �سلطة .كما �أنه يطمئن النا�س �إلى
�أمنهم ال�شخ�صي ،و�إلى �أنهم لن يواجهوا الفلتان
الأمني مرة �أُخرى ،ويم ّكن من متابعة مالحقة
�إ�سرائيل في المحافل والمحاكم الدولية.
هذا كله ي�شير �إلى �أن الن�ضال الفل�سطيني
محكوم ب�أن يكون طويل النف�س وطويل الأمد .فما
هي ال�سمات الغالبة المالئمة لن�ضال كهذا؟ يتعلق
الأمر بالنجاعة ،مع �إدراك �أن جميع �أ�شكال
ال
الن�ضال م�شروعة .ف�إ�سرائيل تملك تفوق ًا هائ ً
مدمراً في �ساحة العنف والعنف المقابل ،وعلى
جر الطرف الفل�سطيني في
الأغلب �أنها اختارت ّ
المواجهة في �سنة � 2000إلى هذه ال�ساحة عمداً،
�إدراك ًا منها لهذا التفوق .ويفتر�ض الن�ضال
العنيف �أن في الإمكان على مدى ق�صير �أو
متو�سط �إ�ضعاف ركائز قوة المحتل ،وك�سر �إرادة
اال�ستمرار لديهّ � .أما في حالة فل�سطين ،فيبدو �أن
العنف ،وخ�صو�ص ًا �ضد المدنيين ،ي�ؤدي �إلى
نتائج عك�سية� ،إذ �إنه يجعل التما�سك االجتماعي
الداخلي لإ�سرائيل �أكثر متانة ،ويدفع بالمجتمع
ا إل�سرائيلي ككل �إلى مزيد من التوح�ش ،وي�ستنفر
قوى الدعم الخارجي لإ�سرائيل.
من هنا �ضرورة النظر جدي ًا في تب ّني مقاومة
مدنية وا�سعة النطاق تنتظم ال�شعب الفل�سطيني
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كله ،وتعيد اللحمة التي تكاد تكون مفقودة بين
مكوناته (ال�شتات ،وال�ضفة ،والقطاع ،وخلف
الخط الأخ�ضر) ،ويكون بين �أ�سمى �أهدافها
الحفاظ على الهوية الجمعية لل�شعب الفل�سطيني،
وعلى قيمه التحررية الإن�سانية .كما ي�ؤمل ب�أن
تجعل هذه المقاومة ال�شعب الواقع تحت االحتالل
�أقل خنوع ًا لي�صبح ع�صي ًا على ال�سيطرة �أكثر،
وعندئذ يخ�سر المحتل �سلطته حتى لو ظلت قوته
العنفية قاهرة.
في هذا المنظور ،تحتل م�س�ألة اللحمة بين
مختلف مكونات ال�شعب الفل�سطيني �أهمية
مركزية .فال �شك في �أن �سبعين عام ًا من الت�شرذم
تكون مجموعات متنوعة لكل منها
�أدت �إلى ّ
اهتماماتها و�شواغلها وق�ضاياها المبا�شرة حتى
في الأمد المتو�سط ،و�إن كانت ُتجمع على هد َفي
التحرر والعودة .و�إذا كان ال بد ال�ستراتيجيا
متما�سكة من �أن تعين في كل مرحلة تاريخية
الهدف المركزي للن�ضال ،وهو بال �شك في
�صد ثم دحر االحتالل ،و�إذا كان
المرحلة الراهنة ّ
ذلك يعني �أن يحتل �أحد مكونات ال�شعب
الفل�سطيني ال�صدارة في هذا الن�ضال و�أن تتوجه
الجهود �إلى دعمه ،ف�إنه يجب من جهة �أ ّال ي�ؤدي
�إلى �شعور المكونات الأُخرى ب�أنها مهم�شة،
غيب حقيقة �أن هذه
ويعني من جهة ثانية �أ ّال ُت ّ
المكونات الأُخرى يجب �أن تتحمل م�س�ؤولية دعم
مركز ثقل الن�ضال ،و�أن تتابع في الوقت نف�سه،
ن�ضالها لتحقيق �أهدافها المبا�شرة والمتو�سطة
الأمد الخا�صة بها .وفي هذا ال�سياق ،يبدو �أن
الإعجاب ب�صمود �أهلنا وراء الخط الأخ�ضر،
وبالحكمة والدراية ال�سيا�سية التي تبديها
قياداتهم� ،أو بع�ضها على الأقل ،قد �أدى بكثيرين
�إلى �إحالل الرغبات محل الوقائع ،فباتوا
يت�صورون لهم دوراً ال ي�ستطيعونه ،وال ي�أخذ في
االعتبار و�ضعهم الخا�ص الذي يح ّتم عليهم �أن
ي�ضعوا لن�ضالهم �أهداف الم�ساواة وتغيير طبيعة
الدولة ،في الوقت الذي يمدون الن�ضال �ضد
االحتالل بالدعم والفهم الأعمق لإ�سرائيل
وال�صهيونية .وبالمثل ،ربما ال يجوز �أن ُيترك
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ال،
بع�ض �أهلنا في ال�شتات من دون دور غير ،مث ً
انتقاد ال�سلطة ،في الوقت الذي يواجهون م�سائل
وم�شكالت يجب الن�ضال من �أجلها (الحقوق
المدنية وتح�سين الظروف المعي�شية في لبنان،
على �سبيل المثال).
ويميز دار�سو حركات المقاومة غير العنيفة
خم�سة من �أ�شكالها:
	)1المقاومة الرمزية :الإيماءات والإ�شارات
والعالمات �سعي ًا للتعبير عن التم�سك
بالق�ضية وقيمها.
	)2المقاومة ال�سجالية :ن�شر الرواية الوطنية
وتعهدها بالرعاية والتعبير عن االحتجاج
والت�شجيع على متابعة الن�ضال.
	)3المقاومة الدفاعية :حمايه َمن هم في خطر
للمحافظة على القوى المنا�ضلة ،وعلى قيم
الت�ضامن الإن�سانية التي يتهددها االحتالل
بالخطر.
	)4المقاومة الهجومية� :سعي ًا لإحباط المحتل،
كا إل�ضرابات والتظاهرات و�أ�شكال الع�صيان
المدني ،مثل االمتناع من دفع ال�ضرائب.
	)5المقاومة الب ّناءة� :سعي ًا لتحدي النظام الذي
يفر�ضه المحتل ببناء م�ؤ�س�سات بديلة تحافظ
على الهوية الجمعية.
ومن الوا�ضح �أن ال�شكلين الأخيرين ،وهما
الأفعل والأكثر تقدم ًا� ،إ�شكاليان في الحالة
الفل�سطينية� .إ�ضرابات وع�صيان مدني �ضد َمن؟

وامتناع من دفع ال�ضرائب �إلى َمن؟ وكيف يمكن
في ظل االحتالل بناء م�ؤ�س�سات ت�ساهم في
الحفاظ على الهوية الجمعية ،من دون الوقوع
في فخ ال�سالم االقت�صادي �أو ''التطور المنف�صل''؟
تلك تحديات ال بد من الت�صدي لها.
على �أن التحديات ال تقت�صر على ذلك ،بل
تتخطاه �إلى �ضرورة تطوير �أجوبة على �أ�سئلة
كثيرة ،بينها:
● ما هي القوى الم�ؤهلة لقيادة الن�ضال الطويل
الأمد؟ وهل من دور للف�صائل؟
● ما هي �آليات ردم ال�شرخ بين العلمانيين
والإ�سالميين (في البداية بين ''فتح''
و''حما�س'') ،وت�سوية النزاعات واالختالفات؟
● كيف يمكن �أن ي�ستعاد اال�شتباك بين
الخا�ضعين لالحتالل وبين قوات وقوى
االحتالل كي ي�صبح لالحتالل �أكالف،
ويجري رفع هذه الأكالف با�ستمرار؟
● كيف يمكن ك�سر التعاون (الطوعي والق�سري)
والتعامل مع االحتالل في ال�ضفة والقطاع؟
وما هي �آليات ذلك؟ والأهم ،ربما ،كيف
ال�سبيل �إلى ك�سر عادات الطاعة التي تكونت
لدى النا�س خالل مدة طويلة؟
● كيف يمكن تعزيز جهود نزع ال�شرعية عالمي ًا
عن احتالل � 67أو ًال ،ثم في مرحلة الحقة عن
الم�شروع ال�صهيوني؟ وما دور حركة
المقاطعة والعقوبات في ذلك؟

مقدمات لتفكير استراتيجي فلسطيني
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املصادر
1
2

3
4

5
6
7

8

التعبير الم�ستخدم بالعربية هو ''خلق وقائع على الأر�ض''ّ � ،أما بالإنجليزية والفرن�سية فالتعبير
الم�ستخدم هو  ،fait accomplisوهو تعبير �أدق� ،إذ يعني ''وقائع ال يمكن عك�سها'' (irreversible
.)facts
للح�صول على بيانات ،اعتمدت على موقع مراقبة اال�ستيطان التابع لجماعة ال�سالم الآن وموقع جماعة
بيت�سيلم وموقع جماعة يي�ش ــ دين ،وهذه الجماعات كلها �إ�سرائيلية ،وموقع م�ؤ�س�سة ال�سالم في ال�شرق
الأو�سط الأميركية .وفي حدود علمي ،وربما �أكون مخطئاً ،ف�إن الم�ؤ�س�سات البحثية والفكرية الفل�سطينية
مق�صرة فيما يتعلق بمتابعة اال�ستيطان وتحليل اتجاهاته.
ّ
يهم
''هل
الت�صرف:
ببع�ض
ترجمته
يمكن
ما
جولييت
تقول
ل�شك�سبير،
وجولييت''
''روميو
م�سرحية
في
ّ
اال�سم؟ �ستظل الوردة حلوة الرائحة حتى لو �أطلقنا عليها ا�سم ًا �آخر ''.نعم� ،سيظل الحكم الذاتي المحدود
كريه الطعم والرائحة حتى لو �أطلقنا عليه ا�سم دولة!
ربما امتنعت القيادة الفل�سطينية �آنذاك من الإف�صاح عن مقترحات �إ�سرائيل ،ومن �إيراد الأ�سباب التي
دفعتها ،محقة� ،إلى رف�ضها ،ب�سبب اعتقاد �شائع ب�أن الدبلوما�سية الرفيعة هي مرا�ضاة وتقبيل لحى،
فتركت المجال وا�سع ًا لإيهود باراك الذي كان �آنذاك رئي�س ًا للحكومة الإ�سرائيلية ،كي ي�صول ويجول
�شاجب ًا ''جحود'' الفل�سطينيين تجاه الجود الإ�سرائيلي ،ومدعي ًا �أن ال �شريك فل�سطينياً.
يتندر بع�ض الم�ؤرخين في�صفون طريقه التفكير هذه ب�أنها مدر�سة �أنف كليوباترا في كتابة التاريخ ،تلك
المدر�سة التي ت�شتغل ببحث ما �إذا كان التاريخ �سيتغير وفي �أي اتجاه لو �أن �أنف كليوباترا كان �أق�صر
قلي ًال �أو �أطول قليالً.
يعتمد هذا الق�سم على مداخلة قدمها الكاتب في ندوة نظمتها م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية في الرنكا،
قبر�ص ،في  4و 5ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،2016وكان مو�ضوعها ''مراجعة لل�سيا�سات الإ�سرائيلية تجاه
الق�ضية الفل�سطينية''.
هناك حاجة ما�سة �إلى درا�سات للم�سائل االقت�صادية من وجهة نظر فل�سطينية� ،سعي ًا للإجابة عن
�أ�سئلة حا�سمة مثل :هل هناك تكلفة اقت�صادية �صافية لالحتالل� ،أم �إن الأمر مربح اقت�صادي ًا (نهب
الموارد الطبيعية ،والطرق ،وال�سوق اال�ستهالكية الفل�سطينية)؟ هل تنتفع �إ�سرائيل اقت�صادي ًا من العمالة
الفل�سطينية فيها� ،أم �إنها �أ�سا�س ًا �أداة �سيطرة؟ ما دور المناطق ال�صناعية الم�شتركة؟ هل يمكن تحقيق
ا�ستقالل اقت�صادي جزئي فل�سطيني ،و�إلى �أي مدى وكيف ،وهل يمكن تحقيق تنمية اقت�صادية حقيقية،
ولو جزئية ،في ظل االحتالل ،وكيف؟ هل يمكن في ال�ضفة والقطاع تنفيذ حركة مقاطعة اقت�صادية
وا�سعة ،وما مدى ت�أثيرها االقت�صادي في �إ�سرائيل (هذا �إذا تركنا جانب ًا �أثرها المعنوي)؟ وغير ذلك كثير.
ا�ستفدت كثيراً في هذا الق�سم من كتاب ممتاز �صدر حديثاً ،و�إن كان ق�صده مختلفاً ،وكنت ال �أتفق مع
بع�ض ما ذهب �إليه .هذا الكتاب هو:
�Nathan Thrall, The Only Language They Understand: Forcing Compromise in Is
rael and Palestine (New York: Metropolitan Books, 2017).

ي�ستنتج هذا الكتاب �أن الواليات المتحدة و�أوروبا ،بتلويحهما الدائم ب�أن هناك ح ًال قريباً ،وبدعمهما
الو�ضع القائم عملياً� ،أزالتا حوافز �إنهاء ال�صراع ،ف�ساهمتا في تكري�سه ،ويذهب �إلى �أن المطلوب هو
فر�ض حل على الطرفين .وللأ�سف ،ال بد للحل المفرو�ض من �أن يكون �أميركياً ،و�أن يكون على ح�ساب
الطرف الأ�ضعف .قد يقال �إن �أي حل ،حتى لو كان مجحف ًا للطرف الفل�سطيني ،هو �أف�ضل من الو�ضع
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الحالي� .إالّ �إن تجربة المفاو�ضات المديدة والم�ستمرة �أثبتت بما ال يدع مجا ًال لل�شك� ،أن الواليات
المتحدة تفاو�ض �إ�سرائيل ،حتى �إذا ما تو�صل الطرفان �إلى ما ير�ضي �إ�سرائيل حاولت الواليات المتحدة
فر�ضه على الطرف الفل�سطيني .بمعنى �آخر ،ال بد للحل المفرو�ض من �أن ينال ر�ضى �إ�سرائيل م�سبقاً،
وما دامت موازين القوى على ما هي عليه ،ف�إن �إ�سرائيل لن تر�ضى بحلٍ �إالّ �إذا كان �أف�ضل لها من الو�ضع
القائم .وما هو �أف�ضل لإ�سرائيل� ،سيكون ،بالتعريف تقريباً� ،أ�سو�أ للفل�سطينيين.
يطبق في العلوم ،وخ�صو�ص ًا علم الكمبيوتر ،فحواه �أنه �إذا كان هناك
� 9شفرة �أوكام مبد�أ لحل الم�سائل َّ
فر�ضيات متناف�سة ،ف�إن �أف�ضلها هو تلك التي يدعمها �أب�سط االفترا�ضات و�أقلها عدداً.
ُ 10ينقل عن المرحوم في�صل الح�سيني قوله بلعب ذكي على الكلمات بالإنجليزيةYou cannot ask us :
to compromise the compromise.

 11تح�ضر في الذهن هنا مقولة الفيل�سوف ال�شيوعي ا إليطالي �أنطونيو غرام�شي عن ت�شا�ؤم العقل وتفا�ؤل
الإرادة .يقال �أحيان ًا �إن الت�شا�ؤم محبط ،حتى لو كان ت�شا�ؤم العقل .رداً على ذلك ،يقول المن ّظر الثقافي
�ستيوارت هول (يعتبره كثيرون م�ؤ�س�س الحقل المعرفي الذي �أ�صبح ي�سمى ''الدرا�سات الثقافية'' .هو
�أ�سود جامايكي المولد� ،إنجليزي الن�ش�أة والثقافة ،ق�ضى جل حياته في الجامعات الإنجليزية �إلى �أن
توفي في �سنة  .2014ومع ذلك ،ظل ي�صر على �أنه لي�س �إنجليزي ًا ولن يكون �أبداً ــ يا لتعقيدات م�سائل
الهوية)'' :علينا �أن نتفح�ص ما يحدث الآن ،ف�إذا كان ال يب�شر بخير ،لنقل �إنه ال يب�شر بخير .علينا �أالّ
نخدع �أنف�سنا .بعد ذلك يمكننا �أن نلج�أ �إلى تفا�ؤل الإرادة ونقول نعتقد �أن الأمور يجب ويمكن �أن تكون
مختلفةّ � .أما اللجوء �إلى تفا�ؤل الإرادة قب ًال (�أي قبل �إعمال ت�شا�ؤم العقل) ،فيعني الوقوع في الطوباوية''.
 12ال يعني ذلك الركون �إلى ما ي�سمى الحل الديموغرافي ،فالمطلوب ''جهد'' ال ''ا�ستكانة'' (�أحيان ًا ي�شعر
مروجوها
المرء ب�أن مو�ضوعة الحل الديموغرافي هذه ت�ؤدي دور الأفيون في الو�سط الفل�سطيني ،و�إن كان ّ
يريدون لها �أن ت�ؤدي دور الفزاعة في الو�سط الإ�سرائيلي)� .أ�ضف �إلى ذلك �أن مو�ضوعة اختالل الميزان
الديموغرافي لم�صلحة الفل�سطينيين على �أ�سا�س معدالت التوالد م�شكوك فيها (انظر �أعمال عالم
الديموغرافيا يو�سف كرباج) ،كما �أن �إ�سرائيل يمكن �أن تلج�أ دائم ًا �إلى تكثيف الهجرة ،وقد بد�أ الحديث
فع ًال عن �ضرورة ا�ستيعاب مهاجرين من التجمعات �شبه اليهودية في العالم.
 13يقول دار�س ح�صيف ،هو وليد الخالدي ،في كلمة له'' :تركز النظرية ال�سيا�سية العربية ،وال تزال تركز
�إلى حد بعيد ،على الهدف (النهائي) على ح�ساب الو�سائل .هناك كتابات �ضخمة عن الأهدافّ � ،أما
الكتابات عن كيفية الو�صول �إلى هناك ...فنحيلة جداً .وتباين ذلك مع الفكر ال�صهيوني تباين ملحوظ.
فقد ق�ضيت مئات ال�ساعات في قراءة محا�ضر الم�ؤتمرات ال�صهيونية التي بد�أت عام  1897مع الم�ؤتمر
ال�صهيوني الأول في بازل وا�ستمرت حتى اليوم .واتخذت هذه الم�ؤتمرات قرارات .ويمكن االطالع على
هذه القرارات في محا�ضر ترد فيما ال يقل عن � 2000صفحة ...وربما �أكثر .في هذه المحا�ضر ترى الظاهرة
نف�سها تتكررُ ...:يبحث الهدف ب�إيجاز �شديد ،ويركز في الجزء الأكبر على قرارات تتعلق بالأدوات وال�سبل
والطرائق والآليات ''.انظر:
“Walid Khalidi: A Conversation on the Current Middle East Situation”, Middle
East Institute, http://www.mei.edu/transcripts/walid-khalidi-conversation-current-middle-east-situation

