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ما ت�صمنته �صفقة �لقرن �لأميركية �إن 

�لإ�صر�ئيلية )�لتي ��صتوحى منها 

نتنياهو �صروطه �لع�صرة للت�صديق 

فل�صطينيًا،1 في مقابل �لعتر�ف

�لإ�صر�ئيلي بكيان فل�صطيني �صكلي على جزء 

متناثر من �أر��صي �ل�صفة �لغربية على �صكل 

�أرخبيالت(، لي�س له �صوى تف�صير و�حد هو 

��صت�صالم فل�صطيني كامل، و�نت�صار �إ�صر�ئيلي 

كامل، وهو هدف و�صعه تحالف تر�مب - 

ذ، ��صتناد�ً �إلى غطر�صة �لقوة  نتنياهو كي ينفَّ

و�لوقائع �لأمنية و�ل�صتيطانية �لتي �صنعتها 

�إ�صر�ئيل على �لأر�س خالل 53 عامًا من 

�لحتالل. وياأتي هذ� �لم�صعى �لمحموم بعد 

ح�صم 
ُ
�صر�ع �متد على مد�ر قرن ويزيد، ولم ي

�أو تو�صع له نهاية على �أر�س �لو�قع: فال�صعب 

�لفل�صطيني لم ي�صت�صلم، و�إ�صر�ئيل لم تنت�صر.

اإعادة تعريف اإ�رسائيل

بقي �ل�صر�ع �لفل�صطيني - �لإ�صر�ئيلي 

محط خالف وتباين د�خل �لحركة �ل�صيا�صية 

�لفل�صطينية وخارجها، وتحديد�ً لجهة تقدير 

�ل�صتعد�د �لإ�صر�ئيلي للحل �ل�صيا�صي �لذي 

ي �لتق�صيم 
َ
قدمته �لأمم �لمتحدة عبر قر�ر

وعودة �لالجئين، ول �صيما �أن �إ�صر�ئيل 

�أيدتهما �صكاًل لأنهما كانا �صرَطين دوليين 

لالعتر�ف بها في �لجمعية �لعامة. لكنها 

تــر�جعت عنهما وعن قر�ر�ت �ل�صرعية �لدولية 

�لأُخرى كلها، وخ�صو�صًا بعد �تفاق �أو�صلو 

و�لعتر�ف �لفل�صطيني بها، �لأمر �لذي يعني 
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�إف�صال �لم�صروع �لنقي�س، �أي �لم�صروع 

�لإ�صر�ئيلي، يعتمد�ن على �إعادة تعريف هذ� 

�لم�صروع �لنقي�س وتحولته، ومدى قبول ذلك 

على �صعيد �إقليمي ودولي. فحتى �لآن، كان 

�لخطاأ �لأكبر هو �عتقاد �لتجاه �لمركزي في 

�لحركة �لوطنية �لفل�صطينية، �أن �إ�صر�ئيل ربما 

ي �لحقوق 
ّ
تقبل بحلول �صيا�صية و�صط تلب

�لوطنية �صمن �صقف �لقر�ر�ت �لدولية، �قتناعًا 

بمقولة �إن ''�ل�صالم خيار ��صتر�تيجي ي�صنعه 

�صركاء من �لطرفين''، وذلك من دون �صغوط 

وعقوبات دولية وعربية، �أو ن�صال فل�صطيني 

مثابر يجعل �لحتالل ق�صية خا�صرة. وفي 

�لمقابل، كان للموؤ�ص�صة �لأمنية �لإ�صر�ئيلية، في 

�أوج �لإقبال �لفل�صطيني �لر�صمي على ''�ل�صالم''، 

ر�أي �آخر ينطلق من فكرة وجود ''حركة �إرهابية 

مهزومة'' يمكن �إ�صر�كها في تدجين �ل�صكان 

وحكمهم، عبر ربط قيادتها وكادرها بم�صالح 

خا�صة مرتبطة ببقاء �لحتالل، ومن دون 

 بال�صتيطان و�ل�صيادة �لأمنية 
ّ

�لم�س

�لإ�صر�ئيلية على �لأر�س �لفل�صطينية كلها، �أو 

�لمو�فقة على �نتقال �لحكم �لذ�تي �لإد�ري �إلى 

دولة، وهذ� كله من �أجل �ل�صتحو�ذ على 

فل�صطين �لتاريخية بغطاء فل�صطيني. وكانت 

ف جميع 
ّ
�لموؤ�ص�صة �لأمنية �لإ�صر�ئيلية تكي

�لمقاربات �لدولية )خريطة �لطريق ومفاو�صات 

كامب ديفيد في �صنة 2000( لخدمة تلك 

�لفكرة �لمدعومة با�صتيطان وجد�ر ف�صل 

عن�صري و�إز�حات �صكانية و�صبكة طرق 

وحو�جز وبو�بات �إلكترونية.

وبمرور �أكثر من عقدين، �أحدثت دولة 

لين نوعيين: �لأول تقوي�س 
ّ
�لحتالل تحو

مقومات �لدولة �لفل�صطينية على �لأر�س وما 

 ب�صيرورة �لكيانية 
ّ

ترتب عليه من م�س

�لفل�صطينية، و�لثاني �إن�صاج �صروط �ل�صم 

�أن �لقبول �لإ�صر�ئيلي بالقر�ر�ت �لدولية كان 

مناورة وت�صلياًل.

وتعود جذور �لموقف �لإ�صر�ئيلي �إلى �لفكر 

�ل�صهيوني �لذي ��صتبعد منذ بد�ية م�صروعه 

حقوق �ل�صكان �لأ�صليين �لوطنية، فكان 

�لإق�صاء �لمادي و�ل�صيا�صي و�لثقافي 

و�لمعنوي لل�صعب �لفل�صطيني هو �لمرتكز 

�لأ�صا�صي لذلك �لم�صروع، وبهذ� �لمعنى ''فاإن 

�لم�صتعمرين �لإ�صر�ئيليين جاوؤو� ليبقو�، مثلما 

هي حال �لم�صتعمرين في �أ�صتر�ليا و�أميركا 

�ل�صمالية، فهم ل يت�صابهون مع �لم�صتعمرين 

�لآخرين في م�صاألة �لتر�جع عن ��صتعمارهم �أو 

�لتعاي�س و�لتقا�صم مع �ل�صكان �لأ�صليين كما 

في �لجز�ئر وجنوب �أفريقيا''2 و�لهند و�أنغول 

وموزمبيق وفييتنام. لكن في �لمثل 

�لفل�صطيني، فاإن موقف �لأغلبية �ل�صاحقة من 

دول �لعالم ومن خالل قر�ر�ت �لأمم �لمتحدة، 

يتلخ�س باأن �لحتالل �لإ�صر�ئيلي لالأر��صي 

�لفل�صطينية و�لعربية في �صنة 1967 غير 

�صرعي، و�أنه ل بديل من �ن�صحاب �إ�صر�ئيل من 

هذه �لأر��صي، وهذ� فارق مهم بين 

�لنموذجين يحتمل فر�س تر�جع �إ�صر�ئيلي 

ا في 
ّ
لم�صلحة تقرير �لم�صير �لفل�صطيني. �أم

�لممار�صة، فالأمر �لمطروح د�ئمًا كان تفكيك 

�لت�صكيلة �لقت�صادية - �لجتماعية 

�لفل�صطينية، وقطع �لطريق على �حتمالت 

�إن�صاء �لدولة، وكذلك �ل�صتمر�ر في �صيا�صة 

�لتطهير �لعرقي باأ�صاليب �صامتة. وفي 

ن �أن بين �لبد�ية و�لن�صاأة في وعد 
ّ
�لنهاية، تبي

بلفور، و�لو�صع �لر�هن في ''�صفقة �لقرن''، 

�ن�صجامًا وتو�فقًا �أطاحا في مح�صلتهما 

بجميع �لتقدير�ت و�لأوهام �لفل�صطينية فيما 

يتعلق بحل و�صط تفاو�صي طوعي.

�إن �ل�صمود �لفل�صطيني، و�أي عمل يهدف �إلى 
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كدليل على �أحقية �إ�صر�ئيل فيها!

�إز�ء �لتعامل �لأميركي و�ل�صمت �لدولي مع 

تقديم �لأيديولوجيا، و�عتماد �لتور�ة مرجعية 

وناظمًا في �ل�صر�ع، وكتابًا تاريخيًا ل يجوز 

ّقي من كتاب 
ُ
�ل�صتئناف عليه بعد �أن ر

لهوتي �إلى مرتبة ''ميثو تاريخ''، مثلما يرى 

�لموؤرخ �لإ�صر�ئيلي �صلومو �صاند،4 فاإن من 

�لمفتر�س �لعتر��س على عملية �ل�صتبد�ل 

�لف�صيحة �لمهينة لتطور �لب�صرية، و�لمتناق�صة 

مع ميثاق �لأمم �لمتحدة و�لقانون �لدولي، 

وك�صف �لتناق�س في �لدعاء�ت �لإ�صر�ئيلية - 

�لأميركية ��صتناد�ً �إلى ''�له�صتوريوغر�فيات'' 

�لم�صماة ما بعد �صهيونية، و�إنجاز�ت علوم 

�لآثار �لجديدة، و�أبحاث تاريخية قديمة 

من�صية، ف�صاًل عن نظريات ع�صرية في بحث 

�لأمة و�لقومية.5 ومن �لمفتر�س �أي�صًا قطع 

�لطريق على �لتحول من �صر�ع �صيا�صي بين 

م�صتعمرين و�صكان �أ�صليين �إلى �صر�ع ديني؛ 

فال�صر�ع هو بين �لحقوق �ل�صرعية �لعادلة، 

و�أطماع كولونيالية �صافرة، وبين حق �ل�صعب 

�لفل�صطيني في تقرير م�صيره من دون و�صاية 

�أو تدّخل، وبين �صطب هذ� �لحق ��صتناد�ً �إلى 

غطر�صة �لقوة.

�إن �إعادة تعريف �إ�صر�ئيل، و�لإجابة عن 

�أ�صئلة، مثل: لماذ� تنف�صل �إ�صر�ئيل - دولة 

ومجتمعًا - عن عالم �لمبادىء و�لقيم 

�لعالمية )حقوق �لإن�صان، و�تفاقيات جنيف، 

وقر�رت �لأمم �لمتحدة، و�لمنظمات �لحقوقية، 

وغيرها(، وتتدثر بخر�فة �لحّق �لتاريخي 

�ليهودي في فل�صطين �لمخالف للمعايير 

�لعلمية و�لحقوقية كافة؟ ولماذ� ل تعترف 

�إ�صر�ئيل بجريمة �لتطهير �لعرقي �لكبرى في 

�أو�خر �أربعينيات �لقرن �لع�صرين وتو��صل 

�لعمل بها باأ�صكال متنوعة؟ �صوؤ�لن يعنيان �أن 

و�ل�صيطرة �لكاملة على �لمو�رد و�ل�صكان. 

وي�صتند ذلك �إلى �أربع ركائز: �لأولى، دعم 

خارجي �أميركي و�صمت دولي؛ �لثانية؛ 

تاأ�صي�س م�صالح ملمو�صة لأكثرية �لمجتمع 

�لإ�صر�ئيلي من خالل �إد�مة �لحتالل؛ �لثالثة، 

�لنتقال بالعالقات �لعربية - �لإ�صر�ئيلية �إلى 

طور �لتحالف و�لتعاون بالتو�زي مع 

�لنف�صال �لعربي �لعملي عن �لق�صية 

�لفل�صطينية. �لر�بعة، عجز �لو�صط �ل�صيا�صي 

�لفل�صطيني و�فتقاره �إلى ��صتر�تيجيا ن�صال 

ت�صرك �ل�صعب وت�صنع مقومات �لتحرر.

�لأمر �لم�صكوت عنه فل�صطينيًا، و�لذي 

ت�صكت عنه �أي�صًا �لقوى �لمناه�صة لالحتالل 

و�لموؤيدة للتحرر و�لموؤ�ص�صة �لدولية، هو 

��صتبد�ل �إ�صر�ئيل �لقانون و�ل�صر�ئع �لدولية 

باأيديولوجيا �أر�س �لميعاد.. �أر�س �لأجد�د 

ل �لحتالل و�ل�صتيطان 
ّ
و�لآباء، بما يحو

�لإ�صر�ئيليين غير �ل�صرعيين لالأر��صي 

�لفل�صطينية �إلى عمل م�صروع غير قابل 

للتفاو�س. و�لجديد في هذ� �لمو�صوع، هو 

�نتقال �إ�صر�ئيل من �لتعبئة �لد�خلية عبر 

مناهج �لتعليم و�لخطاب �لتعبوي �ل�صيا�صي 

و�لديني و�لفكري ب�صاأن �لحق �لتاريخي و�لوعد 

�لإلهي �لذي ي�صرعن �ل�صتعمار، �إلى موقف 

�أميركي ر�صمي تمّثل ب�صورة خا�صة في 

قر�ر�ت �لرئي�س �لأميركي دونالد تر�مب في 

�صم �لقد�س وتثبيت �ل�صتيطان و�صطب ق�صية 

�لالجئين و�صيادة �إ�صر�ئيل على كامل �أر�س 

فل�صطين �لتاريخية بناء على تلك �لأيديولوجيا 

�لدينية �لمتزمتة. فالأول مرة بعد وعد بلفور 

ل �نحياز �أميركي �إلى 
َّ
و�صك �لنتد�ب ي�صج

معتقد �أيديولوجي في وثائق ر�صمية كـ''�صفقة 

�لقرن'' �لتي تحدثت عن عدد �لمر�ت �لتي ورد 

فيها ��صم �لقد�س في �لتور�ة وهو ''700'' مرة،3 
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�إن قيام �لدولة �لفل�صطينية يمّكن �ل�صعب 

�لفل�صطيني من ��صتخد�م �لهيئات �لدولية من 

�أجل ممار�صة �ل�صغوط ومعاقبة ومحاكمة دولة 

�لحتالل، وي�صاعد في بناء جبهة عالمية �صد 

ن يقول �إن دولة 
َ
�لحتالل و�لعن�صرية. هناك م

�لحتالل دمرت مقومات �لدولة على �لأر�س، 

وهذ� �صحيح، �إذ �إن �إحباطها كان هدفًا مركزيًا 

عمليًا للم�صتوطنين ولمع�صكر �أر�س �إ�صر�ئيل 

�لكاملة وللموؤ�ص�صة �لأمنية �لإ�صر�ئيلية وللفكر 

�ل�صهيوني، وهوؤلء يعتبرون �لدولة �لفل�صطينية 

�ختر�قًا للم�صروع �ل�صتعماري �لعن�صري 

�لديني �لر�ف�س لالآخر �لفل�صطيني، وبد�ية �لعد 

�لعك�صي لنطفاء هذ� �لم�صروع.

من هنا، يجب عدم �لت�صليم لدولة �لحتالل 

باإز�لة �لدولة �لفل�صطينية عن �لطاولة، بل �إن 

�لرف�س �لإ�صر�ئيلي لهذه �لدولة يوؤكد �صحة 

هذ� �لهدف �لفل�صطيني، وذلك �أخذ�ً بنظرية 

�لأهد�ف �لمتناق�صة. فالدولة �لم�صتقلة 

�لحقيقية لي�صت هدفًا مبدئيًا فح�صب، بل �إنها 

�أي�صًا، مركز يرعى �لن�صال �لتحرري، ويعيد 

بناء رو�فع تطور �لمجتمع �لفل�صطيني 

كالنتقال من �لقت�صاد �لريعي �إلى تطوير 

�لمو�رد من د�خل �لمجتمع و�لتجمعات في 

�ل�صتات؛ ومن �لتعليم �ل�صّفي �إلى �لتعليم 

�لتحرري �لذي يطلق طاقات �لأجيال �لجديدة؛ 

ومن �لقو�نين �لمتخلفة �لتمييزية �إلى منظومة 

قو�نين ع�صرية ت�صمن �لحريات و�لم�صاو�ة؛ 

ومن بنية �لموؤ�ص�صات �لبيروقر�طية �ل�صائخة 

�إلى موؤ�ص�صات قائمة على �لكفاءة و�لتخطيط 

و�لإنجاز و�لحد�ثة. كما �أن �لدولة هي �لمركز 

�لذي يج�صد �لتر�بط و�لتكامل بين م�صالح 

�لمكونات �لفل�صطينية )�ل�صتات، و�ل�صفة، 

و�لقطاع، ومناطق 48(، ويرعى �لمطالب، 

ويعالج �لم�صكالت، وي�صتجيب للحاجات، 

�لمطلوب هو �إعادة �لعتبار �إلى �ل�صر�ع 

�لفكري، وتجاوز �لبتز�ز و�لإرهاب �لفكري 

�لإ�صر�ئيلي �ل�صهيوني، و�لحفاظ على مبد�أ 

عد�لة فل�صطين وتحررها في مو�جهة طريق 

�إ�صر�ئيل �ل�صتعماري و�لعن�صري. فطريق 

ق �صيا�صي و�أخالقي 
ّ
فل�صطين مقترن بتفو

ومعنوي، وخ�صو�صًا في مرحلة �لنحطاط 

و�لهو�ن و�لندلق �لعربي على �لدولة 

�ل�صتعمارية �لتي تخو�س �لآن تثبيت 

�حتاللها وتو�صعها �ل�صتعماري، وتثبيت 

�صيطرتها على �ل�صعب �لفل�صطيني ب�صيغة نظام 

�أبارتهايد ��صتعماري.

اال�صرتاتيجيا املالئمة

ثمة روؤيتان �إلى حل �لق�صية �لفل�صطينية: 

�لأولى تعتمد على منطق �لقانون و�لقر�ر�ت 

�لدولية لقيام دولة فل�صطينية �إلى جانب 

�إ�صر�ئيل، و�لثانية هي �لإيمان بالعد�لة 

�لمطلقة �لمتمثلة في قيام دولة فل�صطينية 

على كامل �لتر�ب �لتاريخي.

�لروؤية �لأولى هي �لعد�لة �لن�صبية لفل�صطين 

عبر �لحل �لدولي �لذي يعطي فل�صطين نظريًا 

دولة على 22% من �لأر�س، وهو حل ظالم، 

ومع ذلك، فاإن دولة �لحتالل تعمل على 

�إف�صاله عمليًا، لكنه يحظى بدعم دول و�صعوب 

ومنظمات في �صائر �أنحاء �لعالم، وقيمته 

�لأ�صا�صية تكمن في �أنه ي�صكل غطاء للن�صال 

�لفل�صطيني بجميع �أ�صكاله، كالدفاع عن حق 

�لالجئين �لفردي و�لجمعي في �لعودة وذلك 

بح�صب �لقر�ر رقم 194، و�لت�صدي لجريمة 

�ل�صتيطان وم�صادرة �لأر��صي و�لمو�رد، 

ولجر�ئم �لقتل، و�لتدمير و�لتطهير �لعرقي، 

و�لتمييز عبر منظومات قو�نين، وممار�صة حق 

تقرير �لم�صير.
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�تخاذ �لقر�ر، �أو �إعادة �رتهان م�صروع �ل�صلطة 

�ل�صيا�صي لثالوث قو�مه �لنظام �لعربي 

�لر�صمي و�أميركا ودولة �لحتالل، على �لرغم 

من �عتماد هذ� �لثالوث �صفقة �لقرن كحل 

نقي�س وت�صفوي للحقوق �لفل�صطينية. وعلى 

�لرغم من �لبر�هين �ل�صاطعة على مدى عقود 

على �أن �لثالوث ل يملك غير �لحل �لإ�صر�ئيلي 

�لهادف �إلى ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، فاإن 

�لقيادة �لفل�صطينية لم تفكر في بناء م�صار 

بديل يعتمد على طاقات �ل�صعب �لفل�صطيني 

وعلى حلفاء حقيقيين.

�إن بقاء ��صتر�تيجيا �لعتماد على 

�لتفاو�س من خالل �لثالوث غير''�لمقد�س'' ل 

يو�صلنا �إلى �أكثر من حل �صفقة �لقرن �لفاقع 

�أو �لمموه. و�لآن، تقف �لقيادة �لر�صمية عاجزة 

�أمام �صفقة �لقرن و�لتتبيع �لخليجي و�لعربي 

بذريعة تعليق �ل�صم �لذي لم يتوقف �أ�صا�صًا، 

وت�صتنكف عن بناء عنا�صر قوة جديدة في 

مقدمها �صر�كة �ل�صعب �لفل�صطيني في �لمعركة 

�ل�صيا�صية وما يقت�صيه ذلك من �إر�صاء عملية 

ديمقر�طية و��صعة، و�صر�كات �صعبية عربية 

ودولية، وهي بعودتها �إلى م�صار �أو�صلو 

و�متد�د�ته �لعربية و�لدولية، تغلق �لأبو�ب 

جميعها �أمام م�صار بديل من �أو�صلو . �إن �لبنية 

�ل�صيا�صية �لتقليدية تقف عاجزة في معركة 

�ل�صم و�لتتبيع، وتكتفي برفع �ل�صعار�ت.. 

وكفى �للـه �لموؤمنين �صر �لقتال. وهكذ�، تعود 

�لقيادة �لفل�صطينية مرة �أخرى �إلى لعبة �إد�رة 

�ل�صر�ع مع فارق دخول �لحل �لإ�صر�ئيلي في 

حيز �لتطبيق.

لقد و�صعت عودة �ل�صلطة �لفل�صطينية �إلى 

م�صار �أو�صلو �لمعار�صين لهذ� �لم�صار �أمام 

تحدي بناء م�صار بديل �أكثر من �أي وقت 

م�صى، و�لتوقف عن �لمعار�صة �ل�صلبية �لتي 

ويد�فع عن م�صالح كل فل�صطيني في �أي 

مكان. �إن ف�صل منظمة �لتحرير و�ل�صلطة 

�لفل�صطينيتين في تحقيق ما �صبق ل يعني �أن 

هدف �إقامة �لدولة �لفل�صطينية فقد مبرره 

وحاجته، بل يعني �صرورة �إحد�ث تغيير 

ي �لمنظمة و�ل�صلطة، و�إعادة 
َ
حقيقي في و�قع

بناء �لنظر في �لبنية �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، 

ومثلما يقول غ�صان كنفاني: ''عند �لف�صل ل 

نغير �أهد�فنا �لوطنية بل نغير �لفا�صلين.''

من هذ� �لمنطلق، دعا نا�صر �لقدوة �إلى 

�لتم�صك بالدولة �لوطنية وتجاوز �لأخطاء 

�لقاتلة �لتي ر�فقتها، كالت�صليم باأن دولة 

�لحتالل هي �لتي تعطي دولة، معتبر�ً �أن ''هذ� 

 لكل �صيء، للتاريخ و�لحقائق وللقانون 
ٌ
قلب

وللموقف �ل�صيا�صي �ل�صحيح''، وموؤكد�ً �أن 

''�لدولة �لفل�صطينية قائمة، و�أن وجودها ل 

يخ�صع للتفاو�س.'' و�لخطاأ �لآخر �لذي �أ�صر 

بهدف �لدولة، بح�صب �لقدوة، هو ''�لتقليل من 

�صاأن �ل�صتعمار �ل�صتيطاني''، و�لتعامل معه، 

ل بكونه نقي�صًا لإقامة دولة فل�صطينية 

و�إحالل �لم�صتعمرين مكان �ل�صعب �لفل�صطيني، 

ول ب�صفته حياة �أو موت وجريمة حرب 

بح�صب �لقانون �لدولي، و�إنما �لكتفاء باأن ما 

يقوم به ما هو �إّل �أعمال ''�أحادية �لجانب''.6

و�لأمر �لجدير بالمر�جعة هو تجربة 

�ل�صلطة بموؤ�ص�صاتها و�أجهزتها و�إد�ر�تها 

وقو�نينها و�آليات �تخاذ �لقر�ر �لتي قدمت 

نموذجًا ل يبعث على �لثقة، بل �صاهم في 

�إقناع �أو�صاط �صعبية و��صعة باأن �لدولة على 

هذه �ل�صاكلة ل لزوم لها. �إن تر�جع �لقيادة 

�لفل�صطينية �لر�صمية �أخير�ً عن تعليق 

ين 
َ
�لتفاقات مع دولة �لحتالل و�إعادة �ل�صفير

�لفل�صطينيين �إلى �أبو ظبي و�لدوحة يك�صف عن 

خلل �صيا�صي وتنظيمي، �أكان ذلك �لتفرد في 
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�لكولونيالية و�لعن�صرية �لإ�صر�ئيلية و�لدولة 

�لدينية �لمتزمتة، وهم �صركاء من �لمحتمل �أن 

ي�صاهم تر�جع �لحتالل في ��صتقطابهم بوتائر 

�أعلى، بينما ي�صاهم بقاء �لحتالل في تحول 

�لمجتمع �لإ�صر�ئيلي �إلى مجتمع �أكثر عن�صرية 

وفا�صية؛ ثالثًا، وهو �أهم عن�صر في �لن�صال 

من �أجل عد�لة ناجزة، ونعني به جهوزية 

�ل�صعب �لفل�صطيني �لتي �صُتن�صجها �لدولة 

�لفل�صطينية، في حين ي�صاهم �لحتالل في 

تفكيك تلك �لجهوزية وكبحها.

�لأمر �لمهم، مثلما يقول �لكاتب �للبناني 

حازم �صاغية، هو عدم و�صع �لق�صية 

�لفل�صطينية في ''خانة �لأ�صاطير''، �أي في خانة 

''�لعد�لة �لمطلقة''، و�لمطالبة بكل �صيء �أو ل 

�صيء، وتحويل �لق�صية �لفل�صطينية �إلى ق�صية 

ل حل لها، و�إلى ورقة لال�صتخد�م من طرف 

دول وف�صائل، تحت م�صمى �لحقوق �لكاملة 

و�لنت�صار. وفي هذ� �ل�صياق، يدعو �صاغية 

�إلى �لحتفاظ بالج�صم �ل�صيا�صي للق�صية 

)�صيا�صة وم�صالح وحقوق ( بعيد�ً عن �لرف�س 

وثنائيات مت�صادة من نوع: عودة �أو ل عودة؛ 

تحرير كامل �أو ل تحرير؛ قتال �أو ت�صوية؛ 

مطلق �أو ن�صبي.7

اخلال�ش من االحتالل اأواًل

يدور �لحديث في �أو�صاط �إ�صر�ئيلية ودولية 

عن تعليق �ل�صم �أو تاأجيله، وقد تعزز موقف 

�لتعليق بعد �إعالن �لتفاق �لإمار�تي - 

�لإ�صر�ئيلي �لذي جاء في بنده �لأول تعليق 

�ل�صم. �إن تاأجيل �ل�صم، �أو تعليقه، �أو �لتر�جع 

عنه بمعزل عن �إلغاء مقوماته على �لأر�س، ل 

يغير من حقيقة ممار�صته وتحويله �إلى �أمر 

و�قع. ويت�صح ذلك في بنود م�صروع �صفقة 

�لقرن، و�لتي توؤكد بقاء �لحتالل ودو�مه، 

تقت�صر على رف�س �أو�صلو، و�لعمل على بناء 

م�صار وطني و�صعبي بديل. وما لم تحدث 

تعديالت ديمقر�طية جوهرية في �لبنية 

�ل�صيا�صية �لفل�صطينية، فاإن هذه �لبنية لن 

تقوى على ترجمة �لوظائف �لمناطة بها في 

ن�صاأتها تحت �لحتالل وما بعد ��صتقاللها، 

ولن تكون على م�صتوى �لتحديات �لكبرى في 

�لمر�حل كافة.

�لروؤية �لثانية لحل �لق�صية �لفل�صطينية، 

هي �لعد�لة �لمطلقة �لتي ُتطرح على ب�صاط 

�لبحث في مو�جهة �لعدمية �لإ�صر�ئيلية - 

�لأميركية �ل�صديدة �ل�صتفز�ز ل�صعب فل�صطين 

في كل مكان، و�صاحة هذه �لعد�لة هي �أر�س 

فل�صطين �لكاملة. لكن لالأ�صف هذه �لعد�لة ل 

تملك �لمقومات ول �لغطاء �ل�صرعي �لدولي 

و�لإقليمي، بل �إنها مح�س يوتوبيا وحلم 

�صعيد، وخ�صو�صًا �إذ� توقفنا عند 

��صتحقاقاتها، كهزيمة �إ�صر�ئيل �لدولة �لنووية 

�لتي تملك تر�صانة �صخمة من �ل�صالح �لأحدث، 

وتحوز دعم �أقوى دولة في �لعالم، بما فيه 

�لغرب كله، ومجموعات من �لدول �لتي 

تربطها �صبكة م�صالح مع �إ�صر�ئيل مثل رو�صيا 

و�ل�صين و�لهند وغيرها.

�إن �لظفر بعد�لة ن�صبية موؤيدة من �ل�صو�د 

�لأعظم من دول و�صعوب �لعالم، يعني ��صطر�ر 

�إ�صر�ئيل �إلى �لتر�جع عن ��صتعمارها )�حتالل 

67(، وعن �لأبارتهايد. هذ� �لتر�جع �ل�صروري 

و�لممكن، و�لذي يتج�صد في �إقامة دولة 

فل�صطينية من خالل �لن�صال و�ل�صغط 

و�لعقوبات و�لعزل، يفتح �لطريق �أمام �لعد�لة 

�لناجزة �لتي ترتبط ب�صركاء، هم: �أوًل، �ل�صعوب 

�لعربية �لمناه�صة لعالقات �لتبعية و�لدور 

�لإ�صر�ئيلي في تعميقها؛ ثانيًا، �صركاء من 

مجتمع �لم�صتعمرين �لإ�صر�ئيليين يناه�صون 
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�لقرن، و�لبد�ية تكون بالعمل على تحويل 

�لحتالل و�ل�صتيطان �إلى ق�صية خا�صرة، 

وذلك عن طريق: تنظيم �حتجاجات جماهيرية 

�صلمية م�صتمرة �صد �ل�صتيطان في محيط 

�لم�صتعمر�ت و�لطرق �لموؤدية �إليها و�لحو�جز 

�لع�صكرية و�لأر��صي �لم�صادرة؛ �إنهاء �لعمالة 

�لفل�صطينية د�خل �لم�صتعمر�ت �إلى غير رجعة، 

وتاأمين بد�ئل للعمال؛ رفع ق�صية �ل�صتيطان 

في �لمحاكم �لدولية على �أنها جريمة حرب؛ 

�لمقاطعة �ل�صاملة لل�صلع و�لمنتوجات 

�لإ�صر�ئيلية �لتي لها بديل فل�صطيني �أو عربي 

�أو �أجنبي؛ ��صتئناف م�صير�ت �لحتجاج في 

قطاع غزة، وتحويل �ل�صريط �لحدودي �إلى 

ميادين �حتجاج �صعبي يتم من خاللها طرح 

ق�صايا �لح�صار ومحاكمة �لحتالل؛ �لتو��صل 

مع �لحركات و�لقوى �لد�عمة لتحرر �ل�صعب 

�لفل�صطيني.

اإعادة النظر يف البنية املوؤ�ص�صاتية 

الفل�صطينية

�إن �ل�صمود و�لبقاء �لمنّظمين لل�صعب، 

وتغيير قو�عد �ل�صر�ع مع �لحتالل، �أمور 

تتطلب بنية تنظيمية جديدة تملك ديناميات 

�لتغيير و�لتطور. وربما ل يختلف كثيرون على 

خو�ء �لبنية �لموؤ�ص�صاتية �لقائمة و�صعف 

قدرتها على �لمو�جهة و�ل�صطالع بمهمات 

كبيرة، �إذ �إن موؤ�ص�صات �لمنظمة و�ل�صلطة 

�صائخة وعاجزة، ولهذ� ل منا�س من �إعادة 

بنائها كي تكون بم�صتوى �لتحديات، بل يجب 

�تخاذ قر�ر�ت ��صتر�تيجية تكون قادرة على 

��صتيعاب قطاعات كبيرة من �لمو�طنين في 

�لحياة �ل�صيا�صية.

فالمجل�س �لوطني �لمت�صخم بحاجة �إلى 

خف�س عدد �أع�صائه عبر �إلغاء �لع�صويات غير 

وفر�س �ل�صيادة �لإ�صر�ئيلية على جميع 

�لأر��صي �لفل�صطينية �لمحتلة �لمجاز �صمها، 

وتلك غير �لمحبذ �صمها لأ�صباب ديموغر�فية 

بحتة. وباخت�صار، فاإن �لحل �لإ�صر�ئيلي - 

�لأميركي )�صفقة �لقرن( ح�صم ق�صية بقاء 

�لحتالل بتر�صيم ومن دونه، كما �أن �صقوط 

دونالد تر�مب وفوز جوزيف بايدن ل يغير� 

من طبيعة �لحل �لإ�صر�ئيلي ما لم يحدث تغيير 

في �أ�ص�س �لحل. وفي هذ� �ل�صدد، �عترف بار�ك 

�أوباما في كتابه �لجديد ''�أر�س �لميعاد'' باأنه 

ف�صل في زحزحة موقف نتنياهو من 

�س ل�صغوط كبيرة �أدت �إلى 
ّ
�ل�صتيطان، وتعر

تر�جعه. وعلى �صوء �لختر�ق �لذي �أحدثته 

ر عنه 
ّ
�صفقة تر�مب في �لموقف �لعربي �لمعب

في �تفاقات �لتتبيع �لمزرية، ثمة �حتمال 

با�صتئناف �لتفاو�س �لفل�صطيني - �لإ�صر�ئيلي 

على قاعدة �لمفهوم �لإ�صر�ئيلي لحل �ل�صر�ع 

مع �ختالف في �لم�صطلحات، وما عودة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �إلى �لتفاقات �لمبرمة �إّل 

موؤ�صر �إلى ذلك.

�إز�ء ذلك، من �لمنطقي طرح ق�صية 

�لحتالل و�ل�صتيطان على ب�صاط �لبحث، 

و�إنهاء عهد �لتعاي�س مع �لحتالل ووقائعه 

�لز�حفة، وزمن �لعي�س من دون تحرر �أو 

حقوق، و�لكتفاء بالخطابات و�لمو�قف 

و�ل�صكاوى وممار�صة �لدور �ل�صلبي لل�صحية. 

لهذ�، من �ل�صروري تغيير قو�عد �للعبة 

�ل�صيا�صية �لتي فر�صتها دولة �لحتالل كاأمر 

و�قع، وذلك عبر و�صع خطة �أو برنامج خال�س 

�إجر�ئي بم�صاركة جميع �لقوى �ل�صيا�صية 

)�لمنظمة وف�صائلها وحركتا ''حما�س'' 

و�لجهاد �لإ�صالمي(، و�لمجتمع �لمدني 

وموؤ�ص�صاته و�أطره.

وكاأولوية مهمة، يجب �إ�صقاط �صفقة 
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و�زدو�جية �لمركز �لقيادي، و��صتخد�م �لق�صية 

�لفل�صطينية كورقة �إقليمية؛ و�لأهم رف�س 

جميع �أ�صكال �لتبعية �لأمنية و�لقت�صادية 

ل�صلطات �لحتالل، وخ�صو�صًا �لتن�صيق �لأمني.

2 – �إن�صاء �صندوق مالي وطني م�صتقل )�أو 

تطوير �ل�صندوق �لوطني للمنظمة(، يكون له 

نظام خا�س ل يخ�صع لتحّكم جهة معينة، ول 

�صتخدم في �ل�صغط و�لعقاب �ل�صيا�صي ويعمل 
ُ
ي

ب�صفافية، وي�صتند �أ�صا�صًا �إلى تطوير �لمو�رد 

من د�خل �لمجتمع و�لتجمعات �لفل�صطينية، 

وت�صجيع �ل�صتثمار �لتعاوني، ويخ�صع 

للرقابة.

3 - هيئة رقابة م�صتقلة تتابع �للتز�م 

بمعايير �لكفاءة و�لأد�ء، وت�صاهم في تجاوز 

�لأنظمة �لبيروقر�طية �لبائ�صة �لمعمول بها 

في ديو�ن �لموظفين، وهيئة �لتقاعد، و�صيا�صة 

�لتوظيف و�لترفيع ��صتناد�ً �إلى �لولء و�لنفاق 

�ل�صيا�صي �لكاذب.

4 - هيئة م�صتقلة لمكافحة �لف�صاد، تعيد 

طرح ملفات �لف�صاد �لإد�ري و�ل�صيا�صي 

و�لمالي، وُتخ�صع جميع �لمتهمين من كبار 

�لم�صوؤولين للمحا�صبة و��صتعادة �لأمو�ل 

�لم�صروقة باأثر رجعي؛ هيئة تمار�س �ل�صفافية 

وتتجاوز �صيا�صة �إبر�م �ل�صفقات مع 

�لم�صوؤولين �لمد�نين.

�إن �لمهمات �ل�صابقة ل تتحقق تلقائيًا 

وعبر �لمطالبة فقط، بل تحتاج �أي�صًا �إلى 

ن�صال ديمقر�طي مثابر يعّدل ميز�ن �لقوى 

ا �إخفاق �لتغيير من د�خل 
ّ
�لد�خلي. �أم

�لموؤ�ص�صة �لر�صمية، بما في ذلك �لموؤ�ص�صة 

�لحزبية، فيطرح رو�فع تغيير من خارج 

�لموؤ�ص�صة من نوع:

- تطوير نموذج �لمقاطعة )BDS( د�خليًا، 

وتجاوز حالة �ل�صعف و�ل�صلبية �لتي تعتري 

�لفاعلة و�لتي ل ت�صارك في لجان فاعلة، 

بينما يكمن �لحل لغياب �إمكان �إجر�ء 

�نتخابات في �لقد�س وفي بع�س �أماكن 

�ل�صتات، في �عتماد ع�صوية لالتحاد�ت 

�ل�صعبية و�لمهنية �لمنتخبة، و�لتي من 

�لمفتر�س �إعادة تنظيم عملية �لنتخاب فيها 

على �أ�ص�س جديدة تتجاوز نظام �لكوتا 

و�صيطرة �لحزب �لحاكم عليها. �لفل�صطينيون 

بحاجة �إلى مجل�س وطني فاعل بع�صوية 

قادرة على �لعمل و�لجتماع، وبم�صاركة 

''حما�س'' و�لجهاد �لإ�صالمي وجميع �لقوى 

�ل�صيا�صية و�ل�صخ�صيات �لجتماعية �لم�صتقلة 

و�لفاعلة.

ا بالن�صبة �إلى �ل�صلطة �لوطنية، فاإن 
ّ
�أم

هناك فائ�صًا كبير�ً عن �لحاجة في عدد 

ن 
َ
�لوز�ر�ت و�لهيئات �لمو�زية وعدد �لوزر�ء وم

هم في مرتبة وزر�ء. و�ل�صوؤ�ل هو: لماذ� ل يتم 

�ختز�ل �لوز�ر�ت �إلى ع�صر، و�ل�صتغناء عن 

�أكثرية �لموؤ�ص�صات �لتي ل وظيفة عملية لها، 

ول معنى ل�صتمر�ر بقائها عبئًا على �لمو�زنة؟ 

�لمطلوب هو تقلي�س طبقة كبار �لموظفين 

ن في ذلك �لوزر�ء �ل�صابقون، ول �صك في �أن 
َ
بم

دمقرطة �لموؤ�ص�صة �لر�صمية يعزز من �صرعيتها 

�لد�خلية و�لخارجية. غير �أن دمقرطة 

�لموؤ�ص�صات �لعامة �لم�صتركة وثيقة �ل�صلة 

بدمقرطة �لموؤ�ص�صات �لحزبية �لتي ل تقل �صوء�ً 

عن �لموؤ�ص�صات �لعامة. ومن �أجل �صمان 

�لديمقر�طية �لتي تعني �إ�صر�ك قطاعات و��صعة 

من �ل�صعب، فاإن ذلك يحتاج �إلى:

1 - �إعادة تعريف �لعالقة بين �لمنظمة 

و�لدولة و�ل�صلطة و�لمعار�صة وحل �لتناق�س 

في �ل�صالحيات، ��صتناد�ً �إلى قانون يحدد 

مهمات كل موؤ�ص�صة، و�لتكامل فيما بينها، 

و�إيجاد �صيغة لحل �زدو�جية �ل�صلطة 
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وهي مهمات متر�بطة تعوزها روؤية هي �أقرب 

�إلى عقد وطني �جتماعي.

عقد وطني اجتماعي جديد

في ظل �لم�صتجد�ت كلها، و�حتمالت 

�لم�صتقبل، فاإن من �ل�صروري بمكان، تجديد 

�لعقد �لوطني �لجتماعي.

لقد �أدى �لميثاق �لوطني دور عقد وطني 

حتى نهاية �لنتفا�صة �لأولى في �صنة 1994 

وبد�ية مرحلة �تفاق �أو�صلو �لذي �أنهته �صفقة 

�لقرن، و�لتحولت �لجتماعية �لكبيرة، ودخول 

�لإ�صالم �ل�صيا�صي �إلى �لحلبة �ل�صيا�صية.

�إن تجديد �لعقد �لوطني بحيث ي�صبح عقد�ً 

�جتماعيًا وطنيًا، �أمر �أ�صا�صي للتعريف بكل 

من: �لم�صروع �لوطني؛ �لهدف �لمركزي؛ �أ�صكال 

�لن�صال و�لإ�صالحات في �لبنية �لإد�رية 

و�لتنظيمية؛ �للتز�م بالحريات وبالتعدد 

�ل�صيا�صي و�لثقافي و�لديني، وبالعد�لة 

و�لم�صاو�ة بين مكونات �لمجتمع؛ تحديد 

�لعالقة بين �لمكونات في �لد�خل و�لخارج، 

ود�خل �لد�خل، �أي مناطق 48. �إن �لتفاهم 

و�لتفاق ب�صاأن هذه �لق�صايا و�لمهمات هو 

عقد وطني �جتماعي بحد ذ�ته.  

عمل �لموؤ�ص�صتين �لر�صمية و�لحزبية د�خل 

فل�صطين.

- �إعادة �لنظر في بناء موؤ�ص�صة �صمان 

ي م�صلحة 
ّ
�جتماعي، وو�صع قو�نين تلب

�لعمال من خالل نقابات عمال م�صتقلة، وعدم 

�نتظار �لحلول و�لتفاهم بين �أرباب �لعمل 

و�لحكومة.

- �إعادة �لنظر في دور �لتحاد�ت �ل�صعبية 

ووظائفها، كاتحاد �لكّتاب، و�تحاد �لفنانين، 

و�تحاد �لمعلمين، و�لمر�أة، و�لطالب، 

وخروجها من قب�صة �ل�صلطة ومن نظام �لكوتا 

�لذي قام بدور �أد�ة �صيطرة وتحّكم في عملها. 

ول �صك في �أن عملية �لإحياء تبد�أ بن�صال 

م�صتقل وبمجموعات �صغط وباأج�صام م�صتقلة.

- �لمجتمع �لفل�صطيني بحاجة �إلى ثورة 

في �لتعليم تزيل �لقيود عن عقول �لأجيال 

�لجديدة، وتفتح عملية �لتعليم على �لمعرفة 

و�لحد�ثة و�لإبد�ع و�لبتكار. و�لبد�ية تكون 

باعتماد ج�صم مهني �أكاديمي م�صتقل، 

وبتحويل مهمة تطوير �لتعليم �إلى ق�صية ر�أي 

عام.

هذه �لمهمات وغيرها تتحقق فقط 

بمبادر�ت وبق�ص�س نجاح وبن�صال جدي، 
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املصادر

�صروط نتنياهو الع�صرة هي: 1( �صم القد�ش الموحدة كعا�صمة الإ�صرائيل؛ 2( �صم 30% من اأرا�صي ال�صفة   1

ال�صيادة  فر�ش   )3 اإ�صرائيلية؛  جن�صية  ال�صكان  اإعطاء  دون  من  لكن  اإ�صرائيلي،  لقانون  تخ�صع  بحيث 

وال�صيطرة االمنية االإ�صرائيلية على كامل ال�صفة الغربية؛ 4( �صطب حق العودة وعدم قبول عودة اأي 

الجىء فل�صطيني؛ 5( ال�صيطرة االإ�صرائيلية على االأجواء والمعابر والمياه االإقليمية، واأاّل يكون للكيان 

الفل�صطيني حدود مع اأحد؛ 6( تقا�صم الم�صجد االأق�صى مكانيًا وزمانيًا؛ 7( اعتبار القرارات والمرجعيات 

اليهودي  لل�صعب  دولة  باإ�صرائيل  االعتراف   )9 بها؛  واالعتراف  الم�صتعمرات  بقاء   )8 الغية؛  الدولية 

)يهودية الدولة(؛ 10( جمع �صالح قطاع غزة والحفاظ على اأمن غالفه.

االقتبا�ش هو من حوار مع مي�صاء �صقير بعنوان: ''افترا�ش اال�صتعمار اال�صتيطاني اإقرار بهزيمة فل�صطين   2

واأبدية اإ�صرائيل''، في موقع ''عرب 48''، 2020/5/16، في الرابط االإلكتروني التالي:

https://tinyurl.com/y26kugbr  

العمل''  االإجابة عن �صوؤال ما  اإلى  الن�ش، ومنه  اإلى  الطريق  نتنياهو:   – ''�صفقة ترامب  عزمي ب�صارة،   3

)الدوحة: المركز العربي لالأبحاث ودرا�صات ال�صيا�صات، 2020(.

�صلومو �صاند، ''اختراع ال�صعب اليهودي'' )المركز الفل�صطيني للدرا�صات االإ�صرائيلية/مدار، 2010(.  4

الم�صدر نف�صه.  5

''الحدث''  �صحيفة  موقع  االأ�صا�ش''،  هو  عليها  والثبات  الوطنية  الدولة  اأُخرى..  ''مرة  القدوة،  نا�صر   6

https://tinyurl.com/yxgeyyvh :2020/7/26(، في الرابط االإلكتروني التالي(

الرابط  االأو�صط''، 2020/8/2، في  ''ال�صرق  ال�صيا�صة!''،  اإلى  الفل�صطينية  الق�صية  ''اإرجاع  حازم �صاغية،   7

https://tinyurl.com/y23z8yd3 :االإلكتروني التالي
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