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احلميد*

مواجهة �صفقة القرن
ب�إعادة بناء �آليات ال�صمود والتحرر
مفهومي الدولة الواحدة والدولتين
�أعاد �إعالن �صفقة القرن االهتمام مجدداً بنقا�ش
َ
كحل نهائي لل�صراع الفل�سطيني – الإ�سرائيلي ،ولكل فريق من فري َقي النقا�ش وجهة
نظره وعنا�صرها الم�ستندة �إلى منطلقات نظرية وعملية .ف�أي من الحلّين �أف�ضل،
وعلى �أي �أ�س�س؟

�إن

ما ت�ضمنته �صفقة القرن الأميركية
الإ�سرائيلية (التي ا�ستوحى منها
نتنياهو �شروطه الع�شرة للت�صديق
فل�سطيني ًا 1،في مقابل االعتراف
الإ�سرائيلي بكيان فل�سطيني �شكلي على جزء
متناثر من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية على �شكل
�أرخبيالت) ،لي�س له �سوى تف�سير واحد هو
ا�ست�سالم فل�سطيني كامل ،وانت�صار �إ�سرائيلي
كامل ،وهو هدف و�ضعه تحالف ترامب -
نتنياهو كي ين َّفذ ،ا�ستناداً �إلى غطر�سة القوة
والوقائع الأمنية واال�ستيطانية التي �صنعتها
�إ�سرائيل على الأر�ض خالل  53عام ًا من
االحتالل .وي�أتي هذا الم�سعى المحموم بعد
�صراع امتد على مدار قرن ويزيد ،ولم ُيح�سم
* �صحافي فل�سطيني.

�أو تو�ضع له نهاية على �أر�ض الواقع :فال�شعب
الفل�سطيني لم ي�ست�سلم ،و�إ�سرائيل لم تنت�صر.

�إعادة تعريف �إ�رسائيل
بقي ال�صراع الفل�سطيني  -ا إل�سرائيلي
محط خالف وتباين داخل الحركة ال�سيا�سية
الفل�سطينية وخارجها ،وتحديداً لجهة تقدير
اال�ستعداد الإ�سرائيلي للحل ال�سيا�سي الذي
قراري التق�سيم
قدمته الأمم المتحدة عبر َ
وعودة الالجئين ،وال �سيما �أن �إ�سرائيل
�شرطين دوليين
�أيدتهما �شك ًال لأنهما كانا َ
لالعتراف بها في الجمعية العامة .لكنها
تــراجعت عنهما وعن قرارات ال�شرعية الدولية
الأُخرى كلها ،وخ�صو�ص ًا بعد اتفاق �أو�سلو
واالعتراف الفل�سطيني بها ،الأمر الذي يعني

مقاالت

�أن القبول الإ�سرائيلي بالقرارات الدولية كان
مناورة وت�ضلي ًال.
وتعود جذور الموقف ا إل�سرائيلي �إلى الفكر
ال�صهيوني الذي ا�ستبعد منذ بداية م�شروعه
حقوق ال�سكان الأ�صليين الوطنية ،فكان
ا إلق�صاء المادي وال�سيا�سي والثقافي
والمعنوي لل�شعب الفل�سطيني هو المرتكز
الأ�سا�سي لذلك الم�شروع ،وبهذا المعنى ''ف�إن
الم�ستعمرين الإ�سرائيليين جا�ؤوا ليبقوا ،مثلما
هي حال الم�ستعمرين في �أ�ستراليا و�أميركا
ال�شمالية ،فهم ال يت�شابهون مع الم�ستعمرين
الآخرين في م�س�ألة التراجع عن ا�ستعمارهم �أو
التعاي�ش والتقا�سم مع ال�سكان الأ�صليين كما
في الجزائر وجنوب �أفريقيا'' 2والهند و�أنغوال
وموزمبيق وفييتنام .لكن في المثل
الفل�سطيني ،ف�إن موقف الأغلبية ال�ساحقة من
دول العالم ومن خالل قرارات الأمم المتحدة،
يتلخ�ص ب�أن االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي
الفل�سطينية والعربية في �سنة  1967غير
�شرعي ،و�أنه ال بديل من ان�سحاب �إ�سرائيل من
هذه الأرا�ضي ،وهذا فارق مهم بين
النموذجين يحتمل فر�ض تراجع �إ�سرائيلي
لم�صلحة تقرير الم�صير الفل�سطينيّ � .أما في
الممار�سة ،فالأمر المطروح دائم ًا كان تفكيك
الت�شكيلة االقت�صادية  -االجتماعية
الفل�سطينية ،وقطع الطريق على احتماالت
�إن�شاء الدولة ،وكذلك اال�ستمرار في �سيا�سة
التطهير العرقي ب�أ�ساليب �صامتة .وفي
تبين �أن بين البداية والن�ش�أة في وعد
النهايةّ ،
بلفور ،والو�ضع الراهن في ''�صفقة القرن''،
ان�سجام ًا وتوافق ًا �أطاحا في مح�صلتهما
بجميع التقديرات والأوهام الفل�سطينية فيما
يتعلق بحل و�سط تفاو�ضي طوعي.
�إن ال�صمود الفل�سطيني ،و�أي عمل يهدف �إلى
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�إف�شال الم�شروع النقي�ض� ،أي الم�شروع
ا إل�سرائيلي ،يعتمدان على �إعادة تعريف هذا
الم�شروع النقي�ض وتحوالته ،ومدى قبول ذلك
على �صعيد �إقليمي ودولي .فحتى الآن ،كان
الخط�أ الأكبر هو اعتقاد االتجاه المركزي في
الحركة الوطنية الفل�سطينية� ،أن �إ�سرائيل ربما
تلبي الحقوق
تقبل بحلول �سيا�سية و�سط ّ
الوطنية �ضمن �سقف القرارات الدولية ،اقتناع ًا
بمقولة �إن ''ال�سالم خيار ا�ستراتيجي ي�صنعه
�شركاء من الطرفين'' ،وذلك من دون �ضغوط
وعقوبات دولية وعربية� ،أو ن�ضال فل�سطيني
مثابر يجعل االحتالل ق�ضية خا�سرة .وفي
المقابل ،كان للم�ؤ�س�سة الأمنية الإ�سرائيلية ،في
�أوج الإقبال الفل�سطيني الر�سمي على ''ال�سالم''،
ر�أي �آخر ينطلق من فكرة وجود ''حركة �إرهابية
مهزومة'' يمكن �إ�شراكها في تدجين ال�سكان
وحكمهم ،عبر ربط قيادتها وكادرها بم�صالح
خا�صة مرتبطة ببقاء االحتالل ،ومن دون
الم�س باال�ستيطان وال�سيادة الأمنية
ّ
ا إل�سرائيلية على الأر�ض الفل�سطينية كلها� ،أو
الموافقة على انتقال الحكم الذاتي الإداري �إلى
دولة ،وهذا كله من �أجل اال�ستحواذ على
فل�سطين التاريخية بغطاء فل�سطيني .وكانت
تكيف جميع
الم�ؤ�س�سة الأمنية ا إل�سرائيلية ّ
المقاربات الدولية (خريطة الطريق ومفاو�ضات
كامب ديفيد في �سنة  )2000لخدمة تلك
الفكرة المدعومة با�ستيطان وجدار ف�صل
عن�صري و�إزاحات �سكانية و�شبكة طرق
وحواجز وبوابات �إلكترونية.
وبمرور �أكثر من عقدين� ،أحدثت دولة
تحولين نوعيين :الأول تقوي�ض
االحتالل ّ
مقومات الدولة الفل�سطينية على الأر�ض وما
م�س ب�صيرورة الكيانية
ترتب عليه من ّ
الفل�سطينية ،والثاني �إن�ضاج �شروط ال�ضم
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وال�سيطرة الكاملة على الموارد وال�سكان.
وي�ستند ذلك �إلى �أربع ركائز :الأولى ،دعم
خارجي �أميركي و�صمت دولي؛ الثانية؛
ت�أ�سي�س م�صالح ملمو�سة لأكثرية المجتمع
الإ�سرائيلي من خالل �إدامة االحتالل؛ الثالثة،
االنتقال بالعالقات العربية  -ا إل�سرائيلية �إلى
طور التحالف والتعاون بالتوازي مع
االنف�صال العربي العملي عن الق�ضية
الفل�سطينية .الرابعة ،عجز الو�سط ال�سيا�سي
الفل�سطيني وافتقاره �إلى ا�ستراتيجيا ن�ضال
ت�شرك ال�شعب وت�صنع مقومات التحرر.
الأمر الم�سكوت عنه فل�سطيني ًا ،والذي
ت�سكت عنه �أي�ض ًا القوى المناه�ضة لالحتالل
والم�ؤيدة للتحرر والم�ؤ�س�سة الدولية ،هو
ا�ستبدال �إ�سرائيل القانون وال�شرائع الدولية
ب�أيديولوجيا �أر�ض الميعاد� ..أر�ض الأجداد
يحول االحتالل واال�ستيطان
والآباء ،بما ّ
الإ�سرائيليين غير ال�شرعيين للأرا�ضي
الفل�سطينية �إلى عمل م�شروع غير قابل
للتفاو�ض .والجديد في هذا المو�ضوع ،هو
انتقال �إ�سرائيل من التعبئة الداخلية عبر
مناهج التعليم والخطاب التعبوي ال�سيا�سي
والديني والفكري ب�ش�أن الحق التاريخي والوعد
ا إللهي الذي ي�شرعن اال�ستعمار� ،إلى موقف
�أميركي ر�سمي تم ّثل ب�صورة خا�صة في
قرارات الرئي�س الأميركي دونالد ترامب في
�ضم القد�س وتثبيت اال�ستيطان و�شطب ق�ضية
الالجئين و�سيادة �إ�سرائيل على كامل �أر�ض
فل�سطين التاريخية بناء على تلك الأيديولوجيا
الدينية المتزمتة .فلأول مرة بعد وعد بلفور
ي�سجل انحياز �أميركي �إلى
و�صك االنتداب َّ
معتقد �أيديولوجي في وثائق ر�سمية كـ''�صفقة
القرن'' التي تحدثت عن عدد المرات التي ورد
فيها ا�سم القد�س في التوراة وهو '' ''700مرة3،

كدليل على �أحقية �إ�سرائيل فيها!
�إزاء التعامل الأميركي وال�صمت الدولي مع
تقديم الأيديولوجيا ،واعتماد التوراة مرجعية
وناظم ًا في ال�صراع ،وكتاب ًا تاريخي ًا ال يجوز
اال�ستئناف عليه بعد �أن ُر ّقي من كتاب
الهوتي �إلى مرتبة ''ميثو تاريخ'' ،مثلما يرى
الم�ؤرخ ا إل�سرائيلي �شلومو �ساند 4،ف�إن من
المفتر�ض االعترا�ض على عملية اال�ستبدال
الف�ضيحة المهينة لتطور الب�شرية ،والمتناق�ضة
مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،
وك�شف التناق�ض في االدعاءات ا إل�سرائيلية -
الأميركية ا�ستناداً �إلى ''اله�ستوريوغرافيات''
الم�سماة ما بعد �صهيونية ،و�إنجازات علوم
الآثار الجديدة ،و�أبحاث تاريخية قديمة
من�سية ،ف�ض ًال عن نظريات ع�صرية في بحث
الأمة والقومية 5.ومن المفتر�ض �أي�ض ًا قطع
الطريق على التحول من �صراع �سيا�سي بين
م�ستعمرين و�سكان �أ�صليين �إلى �صراع ديني؛
فال�صراع هو بين الحقوق ال�شرعية العادلة،
و�أطماع كولونيالية �سافرة ،وبين حق ال�شعب
الفل�سطيني في تقرير م�صيره من دون و�صاية
تدخل ،وبين �شطب هذا الحق ا�ستناداً �إلى
�أو ّ
غطر�سة القوة.
�إن �إعادة تعريف �إ�سرائيل ،وا إلجابة عن
�أ�سئلة ،مثل :لماذا تنف�صل �إ�سرائيل  -دولة
ومجتمع ًا  -عن عالم المبادىء والقيم
العالمية (حقوق ا إلن�سان ،واتفاقيات جنيف،
وقرارت الأمم المتحدة ،والمنظمات الحقوقية،
الحق التاريخي
وغيرها) ،وتتدثر بخرافة ّ
اليهودي في فل�سطين المخالف للمعايير
العلمية والحقوقية كافة؟ ولماذا ال تعترف
�إ�سرائيل بجريمة التطهير العرقي الكبرى في
�أواخر �أربعينيات القرن الع�شرين وتوا�صل
العمل بها ب�أ�شكال متنوعة؟ �س�ؤاالن يعنيان �أن

مواجهة صفقة القرن بإعادة بناء آليات الصمود والتحرر

المطلوب هو �إعادة االعتبار �إلى ال�صراع
الفكري ،وتجاوز االبتزاز وا إلرهاب الفكري
ا إل�سرائيلي ال�صهيوني ،والحفاظ على مبد�أ
عدالة فل�سطين وتحررها في مواجهة طريق
�إ�سرائيل اال�ستعماري والعن�صري .فطريق
بتفوق �سيا�سي و�أخالقي
فل�سطين مقترن ّ
ومعنوي ،وخ�صو�ص ًا في مرحلة االنحطاط
والهوان واالندالق العربي على الدولة
اال�ستعمارية التي تخو�ض الآن تثبيت
احتاللها وتو�سعها اال�ستعماري ،وتثبيت
�سيطرتها على ال�شعب الفل�سطيني ب�صيغة نظام
�أبارتهايد ا�ستعماري.

اال�سرتاتيجيا املالئمة
ثمة ر�ؤيتان �إلى حل الق�ضية الفل�سطينية:
الأولى تعتمد على منطق القانون والقرارات
الدولية لقيام دولة فل�سطينية �إلى جانب
�إ�سرائيل ،والثانية هي ا إليمان بالعدالة
المطلقة المتمثلة في قيام دولة فل�سطينية
على كامل التراب التاريخي.
الر�ؤية الأولى هي العدالة الن�سبية لفل�سطين
عبر الحل الدولي الذي يعطي فل�سطين نظري ًا
دولة على  %22من الأر�ض ،وهو حل ظالم،
ومع ذلك ،ف�إن دولة االحتالل تعمل على
�إف�شاله عملي ًا ،لكنه يحظى بدعم دول و�شعوب
ومنظمات في �سائر �أنحاء العالم ،وقيمته
الأ�سا�سية تكمن في �أنه ي�شكل غطاء للن�ضال
الفل�سطيني بجميع �أ�شكاله ،كالدفاع عن حق
الالجئين الفردي والجمعي في العودة وذلك
بح�سب القرار رقم  ،194والت�صدي لجريمة
اال�ستيطان وم�صادرة الأرا�ضي والموارد،
ولجرائم القتل ،والتدمير والتطهير العرقي،
والتمييز عبر منظومات قوانين ،وممار�سة حق
تقرير الم�صير.

مقاالت
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�إن قيام الدولة الفل�سطينية يم ّكن ال�شعب
الفل�سطيني من ا�ستخدام الهيئات الدولية من
�أجل ممار�سة ال�ضغوط ومعاقبة ومحاكمة دولة
االحتالل ،وي�ساعد في بناء جبهة عالمية �ضد
االحتالل والعن�صرية .هناك َمن يقول �إن دولة
االحتالل دمرت مقومات الدولة على الأر�ض،
وهذا �صحيح� ،إذ �إن �إحباطها كان هدف ًا مركزي ًا
عملي ًا للم�ستوطنين ولمع�سكر �أر�ض �إ�سرائيل
الكاملة وللم�ؤ�س�سة الأمنية الإ�سرائيلية وللفكر
ال�صهيوني ،وه�ؤالء يعتبرون الدولة الفل�سطينية
اختراق ًا للم�شروع اال�ستعماري العن�صري
الديني الراف�ض للآخر الفل�سطيني ،وبداية العد
العك�سي النطفاء هذا الم�شروع.
من هنا ،يجب عدم الت�سليم لدولة االحتالل
ب�إزالة الدولة الفل�سطينية عن الطاولة ،بل �إن
الرف�ض الإ�سرائيلي لهذه الدولة ي�ؤكد �صحة
هذا الهدف الفل�سطيني ،وذلك �أخذاً بنظرية
الأهداف المتناق�ضة .فالدولة الم�ستقلة
الحقيقية لي�ست هدف ًا مبدئي ًا فح�سب ،بل �إنها
�أي�ض ًا ،مركز يرعى الن�ضال التحرري ،ويعيد
بناء روافع تطور المجتمع الفل�سطيني
كاالنتقال من االقت�صاد الريعي �إلى تطوير
الموارد من داخل المجتمع والتجمعات في
ال�شتات؛ ومن التعليم ال�ص ّفي �إلى التعليم
التحرري الذي يطلق طاقات الأجيال الجديدة؛
ومن القوانين المتخلفة التمييزية �إلى منظومة
قوانين ع�صرية ت�ضمن الحريات والم�ساواة؛
ومن بنية الم�ؤ�س�سات البيروقراطية ال�شائخة
�إلى م�ؤ�س�سات قائمة على الكفاءة والتخطيط
والإنجاز والحداثة .كما �أن الدولة هي المركز
الذي يج�سد الترابط والتكامل بين م�صالح
المكونات الفل�سطينية (ال�شتات ،وال�ضفة،
والقطاع ،ومناطق  ،)48ويرعى المطالب،
ويعالج الم�شكالت ،وي�ستجيب للحاجات،
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ويدافع عن م�صالح كل فل�سطيني في �أي
مكان� .إن ف�شل منظمة التحرير وال�سلطة
الفل�سطينيتين في تحقيق ما �سبق ال يعني �أن
هدف �إقامة الدولة الفل�سطينية فقد مبرره
وحاجته ،بل يعني �ضرورة �إحداث تغيير
واقعي المنظمة وال�سلطة ،و�إعادة
حقيقي في َ
بناء النظر في البنية ال�سيا�سية الفل�سطينية،
ومثلما يقول غ�سان كنفاني'' :عند الف�شل ال
نغير �أهدافنا الوطنية بل نغير الفا�شلين''.
من هذا المنطلق ،دعا نا�صر القدوة �إلى
التم�سك بالدولة الوطنية وتجاوز الأخطاء
القاتلة التي رافقتها ،كالت�سليم ب�أن دولة
االحتالل هي التي تعطي دولة ،معتبراً �أن ''هذا
قلب لكل �شيء ،للتاريخ والحقائق وللقانون
ٌ
وللموقف ال�سيا�سي ال�صحيح'' ،وم�ؤكداً �أن
''الدولة الفل�سطينية قائمة ،و�أن وجودها ال
يخ�ضع للتفاو�ض ''.والخط�أ الآخر الذي �أ�ضر
بهدف الدولة ،بح�سب القدوة ،هو ''التقليل من
�ش�أن اال�ستعمار اال�ستيطاني'' ،والتعامل معه،
ال بكونه نقي�ض ًا إلقامة دولة فل�سطينية
و�إحالل الم�ستعمرين مكان ال�شعب الفل�سطيني،
وال ب�صفته حياة �أو موت وجريمة حرب
بح�سب القانون الدولي ،و�إنما االكتفاء ب�أن ما
يقوم به ما هو � اّإل �أعمال ''�أحادية الجانب''6.
والأمر الجدير بالمراجعة هو تجربة
ال�سلطة بم�ؤ�س�ساتها و�أجهزتها و�إداراتها
وقوانينها و�آليات اتخاذ القرار التي قدمت
نموذج ًا ال يبعث على الثقة ،بل �ساهم في
�إقناع �أو�ساط �شعبية وا�سعة ب�أن الدولة على
هذه ال�شاكلة ال لزوم لها� .إن تراجع القيادة
الفل�سطينية الر�سمية �أخيراً عن تعليق
ال�سفيرين
االتفاقات مع دولة االحتالل و�إعادة
َ
الفل�سطينيين �إلى �أبو ظبي والدوحة يك�شف عن
خلل �سيا�سي وتنظيمي� ،أكان ذلك التفرد في

اتخاذ القرار� ،أو �إعادة ارتهان م�شروع ال�سلطة
ال�سيا�سي لثالوث قوامه النظام العربي
الر�سمي و�أميركا ودولة االحتالل ،على الرغم
من اعتماد هذا الثالوث �صفقة القرن كحل
نقي�ض وت�صفوي للحقوق الفل�سطينية .وعلى
الرغم من البراهين ال�ساطعة على مدى عقود
على �أن الثالوث ال يملك غير الحل ا إل�سرائيلي
الهادف �إلى ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،ف�إن
القيادة الفل�سطينية لم تفكر في بناء م�سار
بديل يعتمد على طاقات ال�شعب الفل�سطيني
وعلى حلفاء حقيقيين.
�إن بقاء ا�ستراتيجيا االعتماد على
التفاو�ض من خالل الثالوث غير''المقد�س'' ال
يو�صلنا �إلى �أكثر من حل �صفقة القرن الفاقع
�أو المموه .والآن ،تقف القيادة الر�سمية عاجزة
�أمام �صفقة القرن والتتبيع الخليجي والعربي
بذريعة تعليق ال�ضم الذي لم يتوقف �أ�سا�س ًا،
وت�ستنكف عن بناء عنا�صر قوة جديدة في
مقدمها �شراكة ال�شعب الفل�سطيني في المعركة
ال�سيا�سية وما يقت�ضيه ذلك من �إر�ساء عملية
ديمقراطية وا�سعة ،و�شراكات �شعبية عربية
ودولية ،وهي بعودتها �إلى م�سار �أو�سلو
وامتداداته العربية والدولية ،تغلق الأبواب
جميعها �أمام م�سار بديل من �أو�سلو � .إن البنية
ال�سيا�سية التقليدية تقف عاجزة في معركة
ال�ضم والتتبيع ،وتكتفي برفع ال�شعارات..
وكفى اللـه الم�ؤمنين �شر القتال .وهكذا ،تعود
القيادة الفل�سطينية مرة �أخرى �إلى لعبة �إدارة
ال�صراع مع فارق دخول الحل الإ�سرائيلي في
حيز التطبيق.
لقد و�ضعت عودة ال�سلطة الفل�سطينية �إلى
م�سار �أو�سلو المعار�ضين لهذا الم�سار �أمام
تحدي بناء م�سار بديل �أكثر من �أي وقت
م�ضى ،والتوقف عن المعار�ضة ال�سلبية التي
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تقت�صر على رف�ض �أو�سلو ،والعمل على بناء
م�سار وطني و�شعبي بديل .وما لم تحدث
تعديالت ديمقراطية جوهرية في البنية
ال�سيا�سية الفل�سطينية ،ف�إن هذه البنية لن
تقوى على ترجمة الوظائف المناطة بها في
ن�ش�أتها تحت االحتالل وما بعد ا�ستقاللها،
ولن تكون على م�ستوى التحديات الكبرى في
المراحل كافة.
الر�ؤية الثانية لحل الق�ضية الفل�سطينية،
هي العدالة المطلقة التي ُتطرح على ب�ساط
البحث في مواجهة العدمية ا إل�سرائيلية -
الأميركية ال�شديدة اال�ستفزاز ل�شعب فل�سطين
في كل مكان ،و�ساحة هذه العدالة هي �أر�ض
فل�سطين الكاملة .لكن للأ�سف هذه العدالة ال
تملك المقومات وال الغطاء ال�شرعي الدولي
وا إلقليمي ،بل �إنها مح�ض يوتوبيا وحلم
�سعيد ،وخ�صو�ص ًا �إذا توقفنا عند
ا�ستحقاقاتها ،كهزيمة �إ�سرائيل الدولة النووية
التي تملك تر�سانة �ضخمة من ال�سالح الأحدث،
وتحوز دعم �أقوى دولة في العالم ،بما فيه
الغرب كله ،ومجموعات من الدول التي
تربطها �شبكة م�صالح مع �إ�سرائيل مثل رو�سيا
وال�صين والهند وغيرها.
�إن الظفر بعدالة ن�سبية م�ؤيدة من ال�سواد
الأعظم من دول و�شعوب العالم ،يعني ا�ضطرار
�إ�سرائيل �إلى التراجع عن ا�ستعمارها (احتالل
 ،)67وعن الأبارتهايد .هذا التراجع ال�ضروري
والممكن ،والذي يتج�سد في �إقامة دولة
فل�سطينية من خالل الن�ضال وال�ضغط
والعقوبات والعزل ،يفتح الطريق �أمام العدالة
الناجزة التي ترتبط ب�شركاء ،هم� :أو ًال ،ال�شعوب
العربية المناه�ضة لعالقات التبعية والدور
ا إل�سرائيلي في تعميقها؛ ثاني ًا� ،شركاء من
مجتمع الم�ستعمرين الإ�سرائيليين يناه�ضون
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الكولونيالية والعن�صرية الإ�سرائيلية والدولة
الدينية المتزمتة ،وهم �شركاء من المحتمل �أن
ي�ساهم تراجع االحتالل في ا�ستقطابهم بوتائر
�أعلى ،بينما ي�ساهم بقاء االحتالل في تحول
المجتمع الإ�سرائيلي �إلى مجتمع �أكثر عن�صرية
وفا�شية؛ ثالث ًا ،وهو �أهم عن�صر في الن�ضال
من �أجل عدالة ناجزة ،ونعني به جهوزية
ال�شعب الفل�سطيني التي �س ُتن�ضجها الدولة
الفل�سطينية ،في حين ي�ساهم االحتالل في
تفكيك تلك الجهوزية وكبحها.
الأمر المهم ،مثلما يقول الكاتب اللبناني
حازم �صاغية ،هو عدم و�ضع الق�ضية
الفل�سطينية في ''خانة الأ�ساطير''� ،أي في خانة
''العدالة المطلقة'' ،والمطالبة بكل �شيء �أو ال
�شيء ،وتحويل الق�ضية الفل�سطينية �إلى ق�ضية
ال حل لها ،و�إلى ورقة لال�ستخدام من طرف
دول وف�صائل ،تحت م�سمى الحقوق الكاملة
واالنت�صار .وفي هذا ال�سياق ،يدعو �صاغية
�إلى االحتفاظ بالج�سم ال�سيا�سي للق�ضية
(�سيا�سة وم�صالح وحقوق ) بعيداً عن الرف�ض
وثنائيات مت�ضادة من نوع :عودة �أو ال عودة؛
تحرير كامل �أو ال تحرير؛ قتال �أو ت�سوية؛
مطلق �أو ن�سبي7.

اخلال�ص من االحتالل �أو ًال
يدور الحديث في �أو�ساط �إ�سرائيلية ودولية
عن تعليق ال�ضم �أو ت�أجيله ،وقد تعزز موقف
التعليق بعد �إعالن االتفاق الإماراتي -
الإ�سرائيلي الذي جاء في بنده الأول تعليق
ال�ضم� .إن ت�أجيل ال�ضم� ،أو تعليقه� ،أو التراجع
عنه بمعزل عن �إلغاء مقوماته على الأر�ض ،ال
يغير من حقيقة ممار�سته وتحويله �إلى �أمر
واقع .ويت�ضح ذلك في بنود م�شروع �صفقة
القرن ،والتي ت�ؤكد بقاء االحتالل ودوامه،
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وفر�ض ال�سيادة الإ�سرائيلية على جميع
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة المجاز �ضمها،
وتلك غير المحبذ �ضمها لأ�سباب ديموغرافية
بحتة .وباخت�صار ،ف�إن الحل الإ�سرائيلي -
الأميركي (�صفقة القرن) ح�سم ق�ضية بقاء
االحتالل بتر�سيم ومن دونه ،كما �أن �سقوط
دونالد ترامب وفوز جوزيف بايدن ال يغيرا
من طبيعة الحل الإ�سرائيلي ما لم يحدث تغيير
في �أ�س�س الحل .وفي هذا ال�صدد ،اعترف باراك
�أوباما في كتابه الجديد ''�أر�ض الميعاد'' ب�أنه
ف�شل في زحزحة موقف نتنياهو من
وتعر�ض ل�ضغوط كبيرة �أدت �إلى
اال�ستيطانّ ،
تراجعه .وعلى �ضوء االختراق الذي �أحدثته
المعبر عنه
�صفقة ترامب في الموقف العربي
ّ
في اتفاقات التتبيع المزرية ،ثمة احتمال
با�ستئناف التفاو�ض الفل�سطيني  -ا إل�سرائيلي
على قاعدة المفهوم الإ�سرائيلي لحل ال�صراع
مع اختالف في الم�صطلحات ،وما عودة
ال�سلطة الفل�سطينية �إلى االتفاقات المبرمة � اّإل
م�ؤ�شر �إلى ذلك.
�إزاء ذلك ،من المنطقي طرح ق�ضية
االحتالل واال�ستيطان على ب�ساط البحث،
و�إنهاء عهد التعاي�ش مع االحتالل ووقائعه
الزاحفة ،وزمن العي�ش من دون تحرر �أو
حقوق ،واالكتفاء بالخطابات والمواقف
وال�شكاوى وممار�سة الدور ال�سلبي لل�ضحية.
لهذا ،من ال�ضروري تغيير قواعد اللعبة
ال�سيا�سية التي فر�ضتها دولة االحتالل ك�أمر
واقع ،وذلك عبر و�ضع خطة �أو برنامج خال�ص
�إجرائي بم�شاركة جميع القوى ال�سيا�سية
(المنظمة وف�صائلها وحركتا ''حما�س''
والجهاد ا إل�سالمي) ،والمجتمع المدني
وم�ؤ�س�ساته و�أطره.
وك�أولوية مهمة ،يجب �إ�سقاط �صفقة

القرن ،والبداية تكون بالعمل على تحويل
االحتالل واال�ستيطان �إلى ق�ضية خا�سرة،
وذلك عن طريق :تنظيم احتجاجات جماهيرية
�سلمية م�ستمرة �ضد اال�ستيطان في محيط
الم�ستعمرات والطرق الم�ؤدية �إليها والحواجز
الع�سكرية والأرا�ضي الم�صادرة؛ �إنهاء العمالة
الفل�سطينية داخل الم�ستعمرات �إلى غير رجعة،
وت�أمين بدائل للعمال؛ رفع ق�ضية اال�ستيطان
في المحاكم الدولية على �أنها جريمة حرب؛
المقاطعة ال�شاملة لل�سلع والمنتوجات
ا إل�سرائيلية التي لها بديل فل�سطيني �أو عربي
�أو �أجنبي؛ ا�ستئناف م�سيرات االحتجاج في
قطاع غزة ،وتحويل ال�شريط الحدودي �إلى
ميادين احتجاج �شعبي يتم من خاللها طرح
ق�ضايا الح�صار ومحاكمة االحتالل؛ التوا�صل
مع الحركات والقوى الداعمة لتحرر ال�شعب
الفل�سطيني.

�إعادة النظر يف البنية امل�ؤ�س�ساتية
الفل�سطينية
المنظمين لل�شعب،
�إن ال�صمود والبقاء
ّ
وتغيير قواعد ال�صراع مع االحتالل� ،أمور
تتطلب بنية تنظيمية جديدة تملك ديناميات
التغيير والتطور .وربما ال يختلف كثيرون على
خواء البنية الم�ؤ�س�ساتية القائمة و�ضعف
قدرتها على المواجهة واال�ضطالع بمهمات
كبيرة� ،إذ �إن م�ؤ�س�سات المنظمة وال�سلطة
�شائخة وعاجزة ،ولهذا ال منا�ص من �إعادة
بنائها كي تكون بم�ستوى التحديات ،بل يجب
اتخاذ قرارات ا�ستراتيجية تكون قادرة على
ا�ستيعاب قطاعات كبيرة من المواطنين في
الحياة ال�سيا�سية.
فالمجل�س الوطني المت�ضخم بحاجة �إلى
خف�ض عدد �أع�ضائه عبر �إلغاء الع�ضويات غير
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الفاعلة والتي ال ت�شارك في لجان فاعلة،
بينما يكمن الحل لغياب �إمكان �إجراء
انتخابات في القد�س وفي بع�ض �أماكن
ال�شتات ،في اعتماد ع�ضوية لالتحادات
ال�شعبية والمهنية المنتخبة ،والتي من
المفتر�ض �إعادة تنظيم عملية االنتخاب فيها
على �أ�س�س جديدة تتجاوز نظام الكوتا
و�سيطرة الحزب الحاكم عليها .الفل�سطينيون
بحاجة �إلى مجل�س وطني فاعل بع�ضوية
قادرة على العمل واالجتماع ،وبم�شاركة
''حما�س'' والجهاد ا إل�سالمي وجميع القوى
ال�سيا�سية وال�شخ�صيات االجتماعية الم�ستقلة
والفاعلة.
� ّأما بالن�سبة �إلى ال�سلطة الوطنية ،ف�إن
هناك فائ�ض ًا كبيراً عن الحاجة في عدد
ومن
الوزارات والهيئات الموازية وعدد الوزراء َ
هم في مرتبة وزراء .وال�س�ؤال هو :لماذا ال يتم
اختزال الوزارات �إلى ع�شر ،واال�ستغناء عن
�أكثرية الم�ؤ�س�سات التي ال وظيفة عملية لها،
وال معنى ال�ستمرار بقائها عبئ ًا على الموازنة؟
المطلوب هو تقلي�ص طبقة كبار الموظفين
بمن في ذلك الوزراء ال�سابقون ،وال �شك في �أن
َ
دمقرطة الم�ؤ�س�سة الر�سمية يعزز من �شرعيتها
الداخلية والخارجية .غير �أن دمقرطة
الم�ؤ�س�سات العامة الم�شتركة وثيقة ال�صلة
بدمقرطة الم�ؤ�س�سات الحزبية التي ال تقل �سوءاً
عن الم�ؤ�س�سات العامة .ومن �أجل �ضمان
الديمقراطية التي تعني �إ�شراك قطاعات وا�سعة
من ال�شعب ،ف�إن ذلك يحتاج �إلى:
� - 1إعادة تعريف العالقة بين المنظمة
والدولة وال�سلطة والمعار�ضة وحل التناق�ض
في ال�صالحيات ،ا�ستناداً �إلى قانون يحدد
مهمات كل م�ؤ�س�سة ،والتكامل فيما بينها،
و�إيجاد �صيغة لحل ازدواجية ال�سلطة
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وازدواجية المركز القيادي ،وا�ستخدام الق�ضية
الفل�سطينية كورقة �إقليمية؛ والأهم رف�ض
جميع �أ�شكال التبعية الأمنية واالقت�صادية
ل�سلطات االحتالل ،وخ�صو�ص ًا التن�سيق الأمني.
� – 2إن�شاء �صندوق مالي وطني م�ستقل (�أو
تطوير ال�صندوق الوطني للمنظمة) ،يكون له
نظام خا�ص ال يخ�ضع لتح ّكم جهة معينة ،وال
ُي�ستخدم في ال�ضغط والعقاب ال�سيا�سي ويعمل
ب�شفافية ،وي�ستند �أ�سا�س ًا �إلى تطوير الموارد
من داخل المجتمع والتجمعات الفل�سطينية،
وت�شجيع اال�ستثمار التعاوني ،ويخ�ضع
للرقابة.
 - 3هيئة رقابة م�ستقلة تتابع االلتزام
بمعايير الكفاءة والأداء ،وت�ساهم في تجاوز
الأنظمة البيروقراطية البائ�سة المعمول بها
في ديوان الموظفين ،وهيئة التقاعد ،و�سيا�سة
التوظيف والترفيع ا�ستناداً �إلى الوالء والنفاق
ال�سيا�سي الكاذب.
 - 4هيئة م�ستقلة لمكافحة الف�ساد ،تعيد
طرح ملفات الف�ساد ا إلداري وال�سيا�سي
والمالي ،و ُتخ�ضع جميع المتهمين من كبار
الم�س�ؤولين للمحا�سبة وا�ستعادة الأموال
الم�سروقة ب�أثر رجعي؛ هيئة تمار�س ال�شفافية
وتتجاوز �سيا�سة �إبرام ال�صفقات مع
الم�س�ؤولين المدانين.
�إن المهمات ال�سابقة ال تتحقق تلقائي ًا
وعبر المطالبة فقط ،بل تحتاج �أي�ض ًا �إلى
يعدل ميزان القوى
ن�ضال ديمقراطي مثابر ّ
الداخليّ � .أما �إخفاق التغيير من داخل
الم�ؤ�س�سة الر�سمية ،بما في ذلك الم�ؤ�س�سة
الحزبية ،فيطرح روافع تغيير من خارج
الم�ؤ�س�سة من نوع:
 تطوير نموذج المقاطعة ( )BDSداخلي ًا،وتجاوز حالة ال�ضعف وال�سلبية التي تعتري
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عمل الم�ؤ�س�ستين الر�سمية والحزبية داخل
فل�سطين.
 �إعادة النظر في بناء م�ؤ�س�سة �ضمانتلبي م�صلحة
اجتماعي ،وو�ضع قوانين ّ
العمال من خالل نقابات عمال م�ستقلة ،وعدم
انتظار الحلول والتفاهم بين �أرباب العمل
والحكومة.
 �إعادة النظر في دور االتحادات ال�شعبيةووظائفها ،كاتحاد الك ّتاب ،واتحاد الفنانين،
واتحاد المعلمين ،والمر�أة ،والطالب،
وخروجها من قب�ضة ال�سلطة ومن نظام الكوتا
الذي قام بدور �أداة �سيطرة وتح ّكم في عملها.
وال �شك في �أن عملية الإحياء تبد�أ بن�ضال
م�ستقل وبمجموعات �ضغط وب�أج�سام م�ستقلة.
 المجتمع الفل�سطيني بحاجة �إلى ثورةفي التعليم تزيل القيود عن عقول الأجيال
الجديدة ،وتفتح عملية التعليم على المعرفة
والحداثة وا إلبداع واالبتكار .والبداية تكون
باعتماد ج�سم مهني �أكاديمي م�ستقل،
وبتحويل مهمة تطوير التعليم �إلى ق�ضية ر�أي
عام.
هذه المهمات وغيرها تتحقق فقط
بمبادرات وبق�ص�ص نجاح وبن�ضال جدي،

وهي مهمات مترابطة تعوزها ر�ؤية هي �أقرب
�إلى عقد وطني اجتماعي.

عقد وطني اجتماعي جديد
في ظل الم�ستجدات كلها ،واحتماالت
الم�ستقبل ،ف�إن من ال�ضروري بمكان ،تجديد
العقد الوطني االجتماعي.
لقد �أدى الميثاق الوطني دور عقد وطني
حتى نهاية االنتفا�ضة الأولى في �سنة 1994
وبداية مرحلة اتفاق �أو�سلو الذي �أنهته �صفقة
القرن ،والتحوالت االجتماعية الكبيرة ،ودخول
الإ�سالم ال�سيا�سي �إلى الحلبة ال�سيا�سية.
�إن تجديد العقد الوطني بحيث ي�صبح عقداً
اجتماعي ًا وطني ًا� ،أمر �أ�سا�سي للتعريف بكل
من :الم�شروع الوطني؛ الهدف المركزي؛ �أ�شكال
الن�ضال والإ�صالحات في البنية الإدارية
والتنظيمية؛ االلتزام بالحريات وبالتعدد
ال�سيا�سي والثقافي والديني ،وبالعدالة
والم�ساواة بين مكونات المجتمع؛ تحديد
العالقة بين المكونات في الداخل والخارج،
وداخل الداخل� ،أي مناطق � .48إن التفاهم
واالتفاق ب�ش�أن هذه الق�ضايا والمهمات هو
عقد وطني اجتماعي بحد ذاته.

مواجهة صفقة القرن بإعادة بناء آليات الصمود والتحرر
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املصادر
1

�شروط نتنياهو الع�شرة هي� )1 :ضم القد�س الموحدة كعا�صمة لإ�سرائيل؛ � )2ضم  %30من �أرا�ضي ال�ضفة
بحيث تخ�ضع لقانون �إ�سرائيلي ،لكن من دون �إعطاء ال�سكان جن�سية �إ�سرائيلية؛  )3فر�ض ال�سيادة
وال�سيطرة االمنية ا إل�سرائيلية على كامل ال�ضفة الغربية؛ � )4شطب حق العودة وعدم قبول عودة �أي
الجىء فل�سطيني؛  )5ال�سيطرة الإ�سرائيلية على الأجواء والمعابر والمياه الإقليمية ،و�ألاّ يكون للكيان
الفل�سطيني حدود مع �أحد؛  )6تقا�سم الم�سجد الأق�صى مكاني ًا وزمانياً؛  )7اعتبار القرارات والمرجعيات
الدولية الغية؛  )8بقاء الم�ستعمرات واالعتراف بها؛  )9االعتراف ب�إ�سرائيل دولة لل�شعب اليهودي
(يهودية الدولة)؛  )10جمع �سالح قطاع غزة والحفاظ على �أمن غالفه.
االقتبا�س هو من حوار مع مي�ساء �شقير بعنوان'' :افترا�ض اال�ستعمار اال�ستيطاني �إقرار بهزيمة فل�سطين
و�أبدية �إ�سرائيل'' ،في موقع ''عرب  ،2020/5/16 ،''48في الرابط الإلكتروني التالي:

3

عزمي ب�شارة�'' ،صفقة ترامب – نتنياهو :الطريق �إلى الن�ص ،ومنه �إلى ا إلجابة عن �س�ؤال ما العمل''
(الدوحة :المركز العربي للأبحاث ودرا�سات ال�سيا�سات.)2020 ،
�شلومو �ساند'' ،اختراع ال�شعب اليهودي'' (المركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية/مدار.)2010 ،
الم�صدر نف�سه.
نا�صر القدوة'' ،مرة �أُخرى ..الدولة الوطنية والثبات عليها هو الأ�سا�س'' ،موقع �صحيفة ''الحدث''
للكتروني التاليhttps://tinyurl.com/yxgeyyvh :
( ،)2020/7/26في الرابط ا إ
حازم �صاغية�'' ،إرجاع الق�ضية الفل�سطينية �إلى ال�سيا�سة!'''' ،ال�شرق الأو�سط'' ،2020/8/2 ،في الرابط
الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y23z8yd3 :

2

https://tinyurl.com/y26kugbr
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بشير أبو م ّنة
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