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�شفيق*

ت�صور فل�سطيني ال�سرتاتيجيا واقعية:
ّ
جتميد امل�صاحلة ووقف التن�سيق الأمني

م�شروعي الدولة �أو الدولتين قاب ًال للتحقق ،لي�س ب�سبب رف�ض الجانب
لم يعد �أي من
َ
الفل�سطيني لأي منهما ،و�إنما لرف�ضهما من طرف الجانب الإ�سرائيلي المتم�سك
با�ستراتيجيته الت�أ�سي�سية� ،أي �أن �أر�ض �إ�سرائيل هي �أر�ض فل�سطين التاريخية غير
منقو�صة.
تقدم هذه المقالة ،ر�ؤية ثالثة ،بعيدة عن فكرتَي حل الدولة �أو حل الدولتين،
وتقترح وحدة فل�سطينية �شاملة تدعم االنتفا�ضة الثالثة الم�ستمرة منذ الأول من
ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2015وت�سندها ،و�صو ًال �إلى دحر االحتالل من ال�ضفة الغربية
والقد�س المحتلة ،في مرحلة �أولى ،قبل التفكير في �أي حل �آخر يحتاج �إلى تغيير
جذري في موازين القوى.

ا�ستطاعت

ا�ستراتيجيا المقاومة
الم�سلحة كما تجلت
في بناء قاعدة ع�سكرية مقاومة في قطاع
غزة� ،أن تنت�صر على العدو ال�صهيوني في
ثالث حروب 2009/2008 :و2012
و ،2014وما زالت في قمة �أهليتها للحيلولة
دون احتالل قطاع غزة ،والرد على �أي حرب
مقبلة بما ال يتوقعه العدو من مقاومة
ومفاج�آت.
لقد انطلقت م�سيرة العودة الكبرى في

قطاع غزة في ذكرى يوم الأر�ض في 30
�آذار/مار�س ،وفي الذكرى ال�سبعين لنكبة
 ،1948وتقرر ا�ستمرارها على مراحل
متوا�صلة لتبلغ ذروتها في � 15أيار/مايو
 ،2018ليكون ذلك اليوم يوم فل�سطين ،يوم
�إجماع ال�شعب الفل�سطيني بجميع فئاته
ومناطق وجوده وف�صائله على ثوابت العودة
والتحرير.
* كاتب فل�سطيني ،ومدير مركز التخطيط الفل�سطيني
�سابق ًا.
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غير �أنه يالحظ �أن العالقات بين ف�صائل
المقاومة خارج منظمة التحرير الفل�سطينية
(م .ت .ف ).وداخل المنظمة بعد ف�شل ما ي�سمى
م�سار الت�سوية ،ما زالت على ما كانت عليه
من قبل :االنق�سام ال يزال قائم ًا بين ''فتح''
و''حما�س'' مع ا�ستمرار محاوالت الم�صالحة
التي لم ت� ِؤت نتيجة ،وكذلك ا�ستمرار ما �ساد
�سابق ًا من عالقات فاترة �أو �سلبية فيما بين
الف�صائل ب�صورة عامة ،فالكل لديه ما يقوله
عن الكل� ،أو في و�صف الحالة العامة ال�سائدة
بين الف�صائل.
و�إذا كانت هذه الحالة ال تجد تف�سيراً
مقنع ًا لها ،ف�إنه في جميع الأحوال ،لي�س
مقبو ًال ا�ستمرارها في ظل انتفا�ضة القد�س
(االنتفا�ضة الثالثة)؛ واندالع م�سيرة العودة
الكبرى تحت قيادة وحدة وطنية وا�سعة؛
والقرار الأميركي باعتبار القد�س عا�صمة
للكيان ال�صهيوني ونقل ال�سفارة الأميركية
�إليها� ،أو مع الإعداد لما ي�سمى �صفقة القرن
الت�صفوية .كذلك ،ف�إن من غير المقبول
ا�ستمرارها مع �شعور الجميع بالم�أز َقين العام
والذاتي ،وبالحاجة �إلى ت�صعيد االنتفا�ضة
وا�ستعادة المبادرة الف�صائلية لت�صعيدها
والحفاظ على ا�ستمراريتها ،وال �سيما مع
اعتراف الجميع ب�أن ال �أ�سلوب ن�ضالي ًا �آخر في
هذه المرحلة غير االنتفا�ضة.
�إن حل هذا الإ�شكال يتمثل بداية في وقف
الإ�صرار على اعتبار الم�صالحة بين ''فتح''
و''حما�س'' ال�شرط الأول للخروج من الم�أزق
الحالي ،ذلك ب�أن تجربة الأعوام الت�سعة
خ�ض الماء
الما�ضية ،كافية لعدم اال�ستمرار في ّ
م�صرة على
ال�ستخراج الزبدة منه .فال�سلطة
ّ
و�ضع يدها على �سالح المقاومة في قطاع غزة
و�إخ�ضاع الجميع ل�سيا�ستها ،و�إ ّال ال م�صالحة.

لهذا ،ف�إن الأف�ضل هو تجميد الو�ضع
الحالي ،مع �إبقاء عالقات �إيجابية بين
''حما�س'' و''فتح''� ،أو بين ال�سلطة الفل�سطينية
وقطاع غزة ،والتوجه �إلى تحقيق �أو�سع وحدة
فل�سطينية بين جميع الف�صائل ،بما فيها
''حما�س'' و''فتح'' ،تحت �شعار االنخراط في

االنتفا�ضة والتوحد في ظلها ما دام
الجميع متفق ًا عليها.

جناح جتربة االنتفا�ضة
�إن ف�شل م�سار الت�سوية ف�ش ًال نهائي ًا،
واندالع انتفا�ضة القد�س منذ الأول من ت�شرين
الأول�/أكتوبر � 2015إلى اليوم ،وما �شهدته
القد�س في تموز/يوليو  2017من انتفا�ضة
�شعبية �ضمت ع�شرات الآالف ،وامتدت 12
يوم ًا �ضد الأبواب الإلكترونية حول الم�سجد
الأق�صى ،وانتهت بانت�صار حا�سم ،ثم اندالع
م�سيرة العودة الكبرى في قطاع غزة
وا�ستمرارها �إلى � 15أيار/مايو ،وربما �إلى ما
بعده �أي�ض ًا� ،أمور كلها ت�ؤكد �أن اال�ستراتيجيا
التي في قدرتها تحرير ال�ضفة الغربية والقد�س
بال قيد �أو �شرط ،هي ا�ستراتيجيا االنتفا�ضة
ال�شعبية ال�شاملة ،و�صو ًال �إلى الع�صيان المدني
ال�سلمي.
�إن ا�ستراتيجيا الكفاح الم�سلح الأولى التي
انطلقت في الأول من كانون الثاني/يناير
عبرت عنها ف�صائل م .ت .ف،.
 ،1965مثلما ّ
وحتى �سنة  ،1993حققت ال�صمود
والنجاحات ،و�أعادت الحيوية الن�ضالية �إلى
ال�شعب الفل�سطيني� ،إ ّال �إنها �أُجه�ضت �إلى جانب
االنتفا�ضة الأولى من طرف الف�صائل التي
ان�ضمت �إلى اتفاق �أو�سلو .لكن يالحظ مع
انطالق االنتفا�ضة الأولى (،)1993 - 1987
واالنتفا�ضة الثانية (،)2005 - 2000
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اجتماع �شك َلين من الن�ضال ال�شعبي والم�سلح
�سمحا بالمحافظة على ا�ستراتيجيا المقاومة
وزودا ال�شعب الفل�سطيني
الم�سلحةّ ،
با�ستراتيجيا االنتفا�ضة ال�شعبية في الوقت
نف�سه ،الأمر الذي بلور الآن ا�ستراتيجيتين:
الأولى ا�ستراتيجيا المقاومة الم�سلحة التي
و�صلت �إلى مرحلة قاعدة المقاومة الم�سلحة
المحررة في قطاع غزة المحرر ،ولو تحت
الح�صار الخانق؛ الثانية :ا�ستراتيجيا
االنتفا�ضة ال�شعبية ال�شاملة و�صو ًال �إلى
الع�صيان المدني ال�سلمي.
لقد انطلقت ا�ستراتيجيا الكفاح الم�سلح في
�سنة  1965بهدف تحرير كل فل�سطين،
وا�ستمرت على هذا الهدف حتى �سنة 1974
عندما تقرر في المجل�س الوطني برنامج
مكون من مرحلتين:
مرحلي لتحرير فل�سطين ّ
الأولى� ،إقامة �سلطة وطنية مقاتلة على �أي
جزء يتحرر من الأر�ض المحتلة؛ الثانية،
االنتقال �إلى التحرير .لكن �شعار �إقامة �سلطة
وطنية مقاتلة على �أي جزء �سرعان ما تحول
�إلى هدف �إقامة دولة فل�سطينية على الأرا�ضي
التي اح ُتلت منذ �سنة � ،1967أي ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة .وت�شتت هذا الهدف في
دهاليز الدخول في الم�سيرة ال�سيا�سية وما
تقت�ضيه من تنازالت تعترف بدولة الكيان
ال�صهيوني ،ومن قرارات دولية بدءاً من قرار
التق�سيم في �سنة � 1947إلى القرار  242الذي
كر�س ''حدود دولة الكيان ال�صهيوني'' بخطوط
الهدنة� ،أي  %78من �أر�ض فل�سطين (بزيادة
 %24على ما �أعطاها �إياه ،ظلم ًا وافتئات ًا،
قرار التق�سيم في �سنة  ،1947والبالغ .)%54
�إن تحول الهدف �إلى �إقامة دولة على
الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة  1967كان وراء
جميع التنازالت التي ُقدمت ،وو�صلت �إلى
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ذروتها في اتفاق �أو�سلو الكارثي وما ُع ّبر عنه
الحق ًا بحل ''الدولتين''.
هذا الم�سار الحتمي لهدف �إقامة دولة
فل�سطينية في حدود �سنة  ،1967هو ما حدث
واقعي ًا� ،أي جرى التخلي عن هدف التحرير
الكامل لكل فل�سطين ،بل التخلي عن التم�سك
بالحق الثابت لل�شعب الفل�سطيني في كل
فل�سطين ،وعن ا�ستراتيجيا الكفاح الم�سلح
والمقاومة الم�سلحة ،والدخول في ا�ستراتيجيا
الت�سوية والعملية ال�سيا�سية ،وهو ما ُترجم
واقعي ًا من خالل اتفاق �أو�سلو ،و�صو ًال �إلى
مفاو�ضات بال مرجعية ،و�إلى انك�شاف حقيقة
م�سار الت�سوية والمفاو�ضات ،وهي تقديم
جميع التنازالت بدءاً من االعتراف بالكيان
ال�صهيوني ،حتى �سلطة التن�سيق الأمني
لحماية االحتالل ومنع جميع �أ�شكال المقاومة
يبق غير الرهان الدائم على
�ضده .وبهذا لم َ
العودة �إلى المفاو�ضات التي �أنهت �أي�ض ًا
م�شروع حل الدولتين لأن الكيان ال�صهيوني
يريد الأر�ض الفل�سطينية كلها ،وال يقبل من
خالل �أي اتفاق بالتنازل عن �أي جزء منها
كحق فل�سطيني.
يعترف به ّ
ومن جهة �أُخرى ،ف�إن نجاح تجربة
االنتفا�ضة خالل الأعوام الع�شرة الأخيرة �أدى
�إلى بناء قاعدة المقاومة الم�سلحة المحررة
في قطاع غزة ،ولو تحت الح�صار ،كما �أدى
ا�ستمرار انتفا�ضة ال�شباب الفردية العفوية
لأكثر من عامين ون�صف عام ،ونجاح
االنتفا�ضة ال�شعبية المقد�سية ال�شاملة في
�إلغاء و�ضع �أجهزة المراقبة الإلكترونية على
�أبواب الم�سجد الأق�صى في تموز/يوليو
 ،2017واالنطالقة ال�شعبية الهائلة في م�سيرة
العودة في قطاع غزة� ،إلى اعتبار دحر
االحتالل وتفكيك الم�ستعمرات من القد�س
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وال�ضفة الغربية هدفين يمكن تحقيقهما ،وذلك
في ظل وحدة وطنية فل�سطينية �شاملة تعتمد
اال�ستراتيجيتين الآنف َتي الذكر ،ومع الأخذ في
االعتبار �أن موازين القوى العالمية والإقليمية
والعربية ،وما �أخذ يت�سم به و�ضع العدو من
تراجع وتفكك ،باتا ي�سمحان بتحقيق هد َفي
دحر االحتالل وتفكيك الم�ستعمرات بال قيد �أو
�شرط ،ثم باالنتقال �إلى التح�ضير لتحقيق
هد َفي التحرير والعودة �إلى كل فل�سطين من
النهر �إلى البحر.

هدفان قابالن للتحقق
�إن دحر االحتالل وتفكيك الم�ستعمرات من
القد�س وال�ضفة الغربية ،هما الهدفان اللذان
يردان على �أخطر التحديات الراهنة التي
ّ
تواجه الق�ضية الفل�سطينية :تهويد القد�س
وا�ستيطان ال�ضفة الغربية ،باعتبارهما
الهدفين القابلين للتحقق في الظروف
والمعطيات وموازين القوى الراهنة.
وبالمنا�سبة ف�إن تحقيق هذين الهدفين
�أكثر احتما ًال وواقعية وقبو ًال من جانب العدو
(بعد �أن ي�ضطر �إلى ذلك) من �أي م�شروع حل
للق�ضية الفل�سطينية.
� ّأما الدليل فكامن �أو ًال في ف�شل الت�سوية
والمفاو�ضات على �أ�سا�س ''حل الدولتين'' ،علم ًا
ب�أن الم�س�ؤول الأول عن ذلك هو القيادات
ال�صهيونية التي ا ّتبعت جميعها ال�سيا�سات
نف�سها ب�صورة عامة .وثاني ًا ،على �سبيل
المثال ،في�( :أ) �إ�صرار كل من يت�سحاق رابين
و�شمعون بير�س في اتفاق �أو�سلو على ا�ستخدام
تعبير ''�إعادة االنت�شار'' ،بد ًال من االن�سحاب من
مناطق ''�أ''؛ (ب) رف�ض �شارون عقد اتفاق مع
ال�سلطة الفل�سطينية ومحمود عبا�س بعد قراره
''فك االرتباط'' مع قطاع غزة وتفكيك

الم�ستعمرات منه .وقد �آثر �أن يحدث ذلك بال
قيد �أو �شرط ومن دون �أن يعقد اتفاق ًا .وال�سبب
في جميع الحاالت هو عدم ا�ستعداد �أي من
القيادات ال�صهيونية لالتفاق على ان�سحاب
من ''�أر�ض �إ�سرائيل''ّ � .أما ''فك االرتباط''
و''�إعادة االنت�شار'' فممكنان لأنهما يت�ضمنان
''حق'' العودة الع�سكرية ،مع عدم االعتراف
ب�أي حق فل�سطيني في الأر�ض من جهة ،ومع
المحافظة على ما يعتبرونه ''�أر�ض �إ�سرائيل''
من جهة �أُخرى .وهو ما حدث بين �سن َتي
 1948و.1967
ويجب �أن ي�ؤخذ في االعتبار �أن ح�صر
الهدف الآني بدحر االحتالل وتفكيك
الم�ستعمرات ،وبال قيد �أو �شرط� ،أمر ال ت�ستطيع
الواليات المتحدة �أو �أوروبا� ،أو �أي دولة،
مواجهته ،لأن االحتالل يجب �أ ّال يكا َف�أ فهو
غير �شرعي ،ولأن اال�ستيطان يجب �أ ّال يكاف�أ
كونه غير �شرعي .وهذا موقف يجب �أن يدركه
جميع الذين يعار�ضون االحتالل واال�ستيطان
ويعلنون ذلك ،لكنهم يتذرعون بالمفاو�ضات
حين يكون الهدف �إقامة دولة و''حل'' للق�ضية
الفل�سطينية .وهذا ما ثبت خط�أه وعدم واقعيته
على الرغم من مخالفته ثوابت الق�ضية
المعبر عنها في ميثا َقي 1964
الفل�سطينية
ّ
و.1967
�إذاً يجب �أ ّال نبحث عن حل للق�ضية
الفل�سطينية في الوقت الراهن و�إلى �أمد بعيد
غير منظور ،فنحن منذ مئة عام نعي�ش بال حل
للق�ضية الفل�سطينية ،لأن َمن بيدهم الحل هم
قادة الكيان ال�صهيوني ،ور�ؤ�ساء الدول
الكبرى الذين يريدونه كما يريده الم�شروع
ال�صهيوني� ،أي كل الأر�ض من الناقورة �إلى �أم
الر�شرا�ش ،ومن النهر �إلى البحر .وعلينا �أي�ض ًا
�أ ّال نطرح ح ًال� ،أو نوافق على ''حل''� ،إلى �أن
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ن�صبح قادرين على فر�ض ح ّلنا (كل الأر�ض
من الناقورة �إلى �أم الر�شرا�ش ،ومن النهر �إلى
البحر) .ويجب �أن نظل م�ستم�سكين بالحق في
كل فل�سطين والتحرير والعودة الكاملة.
� ّأما اليوم وم�ستقب ًال ،ف�إن المعادلة
وموازين القوى تغيرت ،وذلك منذ ُهزم جي�ش
العدو في �أربع حروب ،و�أ�صبح غير قادر على
احتالل قطاع غزة �أو الجنوب اللبناني ،ولم
يعد قادراً على احتالل القد�س وال�ضفة
الغربية �إ ّال بم�ساعدة التن�سيق الأمني
الفل�سطيني .لقد دخل الكيان في مرحلة
ال�شيخوخة ،و�أ�صبحت قياداته هي الأ�شد
تخلف ًا وتطرف ًا وتخبط ًا وتناق�ضات ،ومجتمعه
متناق�ض وم�ضطرب ومفزوع وغارق في
العقلية اال�ستهالكية ،وعالقاته �ساءت
وحماته الذين �أ�صبحوا �أ�ضعف
بحلفائه ُ
بدورهم ،كما �أن اتجاهات الر�أي العام
العالمي �شرعت تميل �ضده.
وعلى م�ستوى موازين القوى العالمية
والإقليمية والعربية ،فقد انتهى زمن ال�سيطرة
الغربية على النظام العالمي �أو الهيمنة على
الو�ضعين الإقليمي والعربي ،مثلما كانت
الحال عليه طوال القرن الع�شرين ،وهذا ما
ت�ؤكده الأحداث والوقائع خالل العقدين
الما�ضيين ،الأمر الذي �أ�ضاف عوامل جديدة
�إلى �ضعف الكيان ال�صهيوني ،وفتح �آفاق ًا
�أمام الن�ضال الفل�سطيني �أف�ضل من �أي مرحلة
�سابقة في تاريخ الق�ضية الفل�سطينية.
�إن تقديراً دقيق ًا لو�ضع العدو �آنف الذكر،
كما للو�ضع العالمي ،والو�ضعين الإقليمي
والعربي ،ي�سمح بالقول �إن االنت�صار ممكن �إذا
ُ�ص ّعدت االنتفا�ضة في القد�س وال�ضفة الغربية
وقطاع غزة �إلى م�ستوى االنتفا�ضة ال�شعبية
ال�شاملة التي تغلق �شوارع المدن والقرى

مقاالت
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والمخيمات ،والتي تتوحد فيها ف�صائل
المقاومة جميع ًا من فئات وقوى ال�شعب
الفل�سطيني كله ،وت�صل �إلى الع�صيان المدني
ال�سلمي الذي ال يخرج من ال�شوارع والمواجهة
�إ ّال بعد فر�ض دحر االحتالل وتفكيك
الم�ستعمرات و�إطالق جميع الأ�سرى وفك
الح�صار عن غزة بال قيد �أو �شرط.

وقف التن�سيق الأمني
�إن المانع الرئي�سي الذي يحول دون
الو�صول �إلى هذا الم�ستوى من االنتفا�ضة
والمواجهة يتمثل بداية في ال�سلطة التي تتب ّنى
�سيا�سة التن�سيق الأمني مع قوات االحتالل
�ضد كل َمن يقاوم ويت�صدى للم�ستوطنين .فقد
�أخذت على عاتقها ت�صفية انتفا�ضة القد�س
(االنتفا�ضة الثالثة الراهنة) ،ومحا�صرة قطاع
غزة ومقاومته ،و�إجها�ض م�سيرة العودة
الكبرى.
المطلوب �شل هذا العائق من �أجل ت�صعيد
االنتفا�ضة وتوحيد جميع الف�صائل تحت
رايتها ،بما فيها ''فتح'' وال�سلطة والأجهزة
الأمنية من �أجل تحرير القد�س وال�ضفة الغربية
(و�إطالق جميع الأ�سرى وفك الح�صار عن
قطاع غزة) .ويجب �أن يتم هذا بتوحيد موقف
الف�صائل كلها ،بما فيها ''فتح'' ،ووقف
التن�سيق الأمني ،وتحقيق وحدة وطنية �شاملة
من جميع الف�صائل والحركات ال�شبابية
والجماهير ال�شعبية ال�شاملة تحت هد َفي دحر
االحتالل وتفكيك الم�ستعمرات ،ومن خالل
ا�ستراتيجيا االنتفا�ضة ال�شعبية ال�شاملة
والع�صيان المدني ال�سلمي المدعوم بمبادرات
مقاومة متنوعة� ،أو بمواجهات في الت�صدي
لردات فعل االحتالل والم�ستوطنين.

064

جملة الدراسات الفلسطينية 115

صيف 2018

ال�ضغط ا إلقليمي والدويل

ال �شك في �أن انتقال االنتفا�ضة �إلى
االنتفا�ضة ال�شاملة في القد�س وال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،والتي يتوحد تحت رايتها ال�شعب
الفل�سطيني بجميع ف�صائله وحركاته ال�شبابية
وقواه الحية وجماهيره ،ومع تحولها �إلى
الع�صيان المدني ال�سلمي� ،سيولد �أزمة �سيا�سية
عميقة جداً ت�شبه الزلزال في الو�ضع العربي
والإ�سالمي والدولي ،وذلك على الم�ستوى
ال�شعبي والر�أي العام ،كما على م�ستوى الدول.
وهذا الأمر �سيجعل من هذا الزلزال� ،إلى جانب
االنتفا�ضة ال�شاملة ،قوة �ضغط هائلة ت�ؤدي
�إلى �أن ي�صبح ان�سحاب االحتالل وتفكيك
الم�ستعمرات بال قيد �أو �شرط �أقل خ�سارة على
الكيان ال�صهيوني من ا�ستمرارهما .وهذا هو
ال�شرط الذي ي�ستطيع �أن يفر�ض على حكومة
نتنياهو وجي�شه التراجع مثلما تراجع �شارون
في فك االرتباط مع قطاع غزة.
�صحيح �أن مو�ضوع القد�س وال�ضفة
الغربية �أ�شد تعقيداً من قطاع غزة ،لكن ال�ضغط

مار�س من خالل انتفا�ضة
الذي يمكن �أن ُي َ
�شاملة ،متوا�صلة وعنيدة وطويلة الأمد� ،سيولد
�ضغوط ًا داخلية وعربية و�إ�سالمية وعالمية
مما واجهته حكومة �شارون في
�أ�شد كثيراً ّ
االنتفا�ضة الثانية.
فاالحتالل واال�ستيطان ال ينهزمان �إ ّال
بقوة قاعدة المقاومة الم�سلحة في قطاع غزة،
وبقوة االنتفا�ضة ال�شعبية ال�شاملة وما يتولد
من �أ�شكال مقاومة ،وبقوة وحدة ف�صائل
المقاومة في ظلها وم�شاركة جماهير قطاع
غزة فيها ،كما بقوة ال�ضغوط التي �ستتعر�ض
لها القيادة ال�صهيونية عربي ًا و�إ�سالمي ًا
وعالمي ًا من الدول الم�ؤيدة لها ،والتي لن
تتحمل ما �سيتولد من �أزمة مواجهة مع ال�شعب
الفل�سطيني الموحد ،ف�ض ًال عن ردات الفعل من
�شعوبها والر�أي العام داخلها .ويا لهول ما
�سيحدث �ضد نتنياهو وليبرمان �إذا ما حاوال
الت�صدي لالنتفا�ضة ال�شعبية ال�شاملة بالقوة
والقمع والبط�ش ،فخ�سارتهما هنا �ستكون
م�ضاعفة ،وهزيمتهما �ستكون م�ضاعفة.
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