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رفيدي*

م�شكلة ا�ستبدال �شعار التحرير ب�شعار الدولة
مع �أن فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة �أطلت بر�أ�سها مراراً في النقا�ش ال�سيا�سي
الفل�سطيني� ،إلاّ �إنها هذه المرة تحظى بم�ساحة نقا�ش وا�سعة� ،سواء عبر المقاالت
اليومية في ال�صحافة المحلية �أو العربية� ،أو عبر تنظيم الندوات ب�ش�أن هذه الفكرة.

يعتقد

البع�ض ،وهم كثر� ،أن
طرح فكرة الدولة
الديمقراطية الواحدة ناتج من ف�شل خيار
الدولتين ،وذلك بفعل التمدد اال�ستعماري
ال�صهيوني على كامل فل�سطين ،ا�ستيطان ًا
وم�صادرة �أرا�ضي ،وهو �أمر انبثقت منه �أي�ض ًا
�أ�شكال من التداخل الديموغرافي ،بحيث غدا
من الم�ستحيل الحديث عن دولتين منف�صلتين.
�إن الغريب في هذا الطرح �أنه يبدو ك�أنه تفاج�أ
بحقيقة الم�شروع ال�صهيوني التو�سعي القائمة
�أ�سا�س ًا على م�صادرة �أكبر قدر ممكن من
�ضخ �أكبر
الأرا�ضي ،وتو�سيع اال�ستيطان عبر ّ
عدد ممكن من الم�ستوطنين ،وكذلك ترحيل
�أكبر عدد من الفل�سطينيين ،مبا�شرة مثلما
حدث في �سن َتي  1948و� ،1967أو عبر
* باحث ومحا�ضر متفرغ في دائرة العلوم االجتماعية
في جامعة بيت لحم.

�سيا�سات تهجير متعددة.
�إن �إعادة طرح الفكرة للنقا�ش بهذا الزخم
يمكن �إرجاعها �إلى م�أزق الم�شروع الوطني
الفل�سطيني ،والذي نتج من ف�شل م�سار الت�سوية
ال�سيا�سية القائمة على اتفاق �أو�سلو .فذلك
االتفاق لم يحقق حلم الدولة كما توهم
حول ال�ضفة وغزة �إلى �سنغافورة
مو ّقعوه ،وال ّ
العرب مثلما �أ�شاع مهند�سوه ،وال �أوقف تمدد
الم�شروع اال�ستعماري اال�ستيطاني في
فل�سطين ،بل على العك�س تمام ًا :زاد عدد
عما كان عليه قبل
الم�ستوطنين �أ�ضعاف ًا ّ
االتفاق ،وكذلك زادت م�ساحات الأرا�ضي
الم�صادرة وعمليات نهب الموارد .وفي مقابل
ذلك ح�صلت منظمة التحرير الفل�سطينية على
�سلطة للحكم الإداري الذاتي تحملت �أعباء
االحتالل ،والتزمت وظيفي ًا بحمايته وحماية
وجوده اال�ستعماري كدور وظيفي لم ُيخفه
االتفاق �أ�ص ًال ،وال الممار�سة اليومية لجهاز
ال�سلطة .وكنتيجة �إ�ضافية تمزق ال�شعب

مقاالت

الفل�سطيني في انق�سام مدمر ،وتفككت
م�ؤ�س�سات منظمة التحرير بحيث غدت هياكل
بيروقراطية مفرغة من �أي فعل حقيقي ليحل
محلها (مركز قرار) يتمثل في نخبة �ضيقة
على ر�أ�س جهاز ال�سلطة وتنظيمه الحاكم.
هذا كله �أدخل الم�شروع الوطني الفل�سطيني
في م�أزق حقيقي بحيث غدا من ال�ضرورة رفع
�شعار �إعادة بناء الم�شروع الوطني و�أدواته
الكفاحية .وكان من الطبيعي � -ضمن منطق
الفكر الدوالني � -أن ي�ست�شعر هذا الفكر ،ما
دامت الدولة ال التحرير محور تفكيره� ،أن
�شعار الدولتين بات في مهب الريح ،ليبد�أ من
جديد في التفكير في فكرة الدولة ،ال بالخروج
من منطق هذا الفكر عبر ممار�سة نقدية لهذا
الفكر لذاته ،و�إنما عبر تنويع الفكرة ذاتها
بطرح مو�ضوع الدولة الواحدة.
لقد ُكتب كثير عن فكرة الدولة الفل�سطينية
في حدود �سنة  ،1967وتراوحت الكتابات ما
بين م�ؤيد ومعار�ض .ومع �أن الفكرة اع ُتمدت
في برنامج الإجماع الوطني� ،إلاّ �إن عدة
�إ�شكاليات �أحاطت بهذا الهدف وحفزت النقا�ش
ب�ش�أنه� .أولى تلك الإ�شكاليات هي ا�ستبدال
�شعار التحرير ب�شعار الدولة وما ا�ستتبعه ذلك
من مقاربات جديدة لآليات جديدة وخطاب
جديد ،بدا ك�أنها تهيل التراب على هدف
التحرير لم�صلحة هدف الدولة من دون تحرير،
بل عبر ت�سويات تتطلع �إلى ''�سيادة ما'' ،لي�س
بال�ضرورة حقيقية ،في مقابل تنازالت كبيرة،
مثلما تج ّلى في �أو�سلو مث ًال .وبالتالي تحول
�شعار الدولة �إلى مدخل للتنازل ال�سيا�سي،
وخ�صو�ص ًا �أن َمن يتحكم في القرار الوطني،
وبالتالي في م�ستقبل تحقيق ال�شعار ،لي�س
م�ؤتمن ًا عليهما .هذا من ناحيةّ � ،أما من ناحية
ثانية ،ف�إن هذا ال�شعار (الدولة) بات ُيطرح
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كبديل لل�شعار/الهدف اال�ستراتيجي للن�ضال
الوطني� ،أي تحرير فل�سطين وبناء الدولة
الديمقراطية العلمانية .فمن الطبيعي ووفق
منطق الأمور ،قبل منطق قانون التراكم
الهيغلي� ،أن يتطلب تحقيق هدف تاريخي
�سل�سلة من الأهداف والمحطات المرحلية على
طريق تحقيق الهدف اال�ستراتيجي .لكن في
الحالة الفل�سطينية �أهيل التراب بكل ما في
الكلمة من معنى على الهدف اال�ستراتيجي
لم�صلحة الهدف المرحلي ،بحيث غدا الهدف
المرحلي (دولة �أرا�ضي  )67هو الهدف
اال�ستراتيجي ،وهذا ما ت�أكد عبر م�سيرة �أو�سلو
ذاتها .ولي�س هذا فح�سب ،بل جرى �أي�ض ًا ت�أكيد
االعتراف بم�شروعية الكيان ال�صهيوني في
فل�سطين.
ومع �أن الهدف المرحلي المعلن في
برنامج الإجماع الوطني يحظى بت�أييد دولي
ت�سنده �سل�سلة قرارات �شرعية دولية� ،إلاّ �إن
تم�سك بتلك ال�شرعية ،وهذا
خطاب الدولة (و�إن ّ
�أمر مفهوم ومنطقي على �سبيل ح�شد الدعم
الدولي) �أعلى من �ش�أن مراعاة تلك ال�شرعية
على ح�ساب الحقوق التاريخية ل�شعبنا في
وطنه ،عبر �شطبه �شعار تحرير فل�سطين من
دون �أن ي�أخذ بعين االعتبار �أن َمن يحدد
�أهداف ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني هو ال�شعب ال
قرارات ال�شرعية ،ف�ض ًال عن �أن بقاء هذه
الأخيرة ذاتها� ،أو تغييرها ،يرتبطان بموازين
القوى الفعلية على الأر�ض ،الأمر الذي يعني
القدرة ،عبر الن�ضال لتغيير الموازين ،وتغيير
قرارات ال�شرعية الدولية ذاتها.

م�شكلة فكر الدولة
المتتبع لم�سار الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني
الر�سمي الف�صائلي منذ �سنة  ،1967يلحظ
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ظاهرة االنتقال من فكرة التحرير �إلى فكرة
الدولة ،مع تهمي�ش الأولى و�إ�سقاطها من
الخطاب .وعليه ،انتقل �شعار تحرير فل�سطين،
�أو تحرير كامل التراب الوطني الفل�سطيني،
مثلما ورد في برامج الف�صائل� ،إلى م�شروع
ال�سلطة الوطنية في �سنة  ،1974و�إلى دولة
فل�سطينية على حدود �سنة  ،1967و�إلى
دولتين ل�شعبين ،و�إلى مجل�س الحكم الإداري
الذاتي مثلما تج�سد في ال�سلطة الفل�سطينية.
هذا الم�سار لم يغير فقط هدف الن�ضال
الفل�سطيني من تحرير فل�سطين �إلى دولة
بجانب دولة الم�شروع ال�صهيوني ،بل حدد
�أي�ض ًا �أدوات الم�سار الجديد وخياراته ،وحتى
نمط تنظيره ال�سيا�سي .ويكفي للتدليل على
ذلك عر�ض المقاربات التالية� :إن مفهوم
المقاومة ال�شعبية ،و�أحيان ًا ال�سلمية ،ملتب�س
تمام ًا ،وقد جرى ترويجه كبديل من مفهوم
الكفاح الم�سلح وممار�سته ،ك�أحد متطلبات
الدور الوظيفي الأمني ل�سلطة الحكم الإداري
الذاتي .كما تم ترويج جهاز ال�سلطة ال�سيا�سية
كبديل من جهاز منظمة التحرير ،وعلنية
الم�ؤ�س�سات الف�صائلية كبديل من العمل ال�سري
الثوري ،وغلبة الخطاب الدبلوما�سي القانوني
كبديل من خطاب الن�ضال والتحرر الوطني.
تلك بع�ض ولي�س جميع المقاربات التي يمكن
ر�صفها لتو�ضيح حقيقة �أن االنتقال من هدف
التحرير �إلى هدف الدولة ا�ستتبع االنتقال �إلى
خطاب و�أدوات ونمط تفكير جديد هي بب�ساطة
�أحد تجليات المرحلة العري�ضة الم�سماة مرحلة
�أو�سلو.
كذلك ف�إن هذا الفكر ُي�سقط من ح�ساباته
تفكيك و�إنهاء الم�شروع ال�صهيوني في
فل�سطين ،ال بل عندما يطرح خيار الدولة
الواحدة فك�أنه يعلن الت�سليم التاريخي

بالوجود ال�صهيوني وم�شروعه في فل�سطين
وبنتائجه :كنهب الأرا�ضي وزرع ماليين
الم�ستوطنين على ح�ساب �شعبنا في فل�سطين،
وفي هذا �إعادة لما قدمته القيادة الفل�سطينية
في اتفاق �أو�سلو ،وفي ر�سالة عرفات �إلى
رابين المت�ضمنة االعتراف ب�شرعية دولة
�إ�سرائيل .والغريب �أن هذا المنطق يبدو �أنه ال
يعترف بالنتائج الكارثية التفاق �أو�سلو ،وال
بالتنازالت التاريخية من طرف القيادة
الفل�سطينية ،وعلى ر�أ�سها االعتراف ب�شرعية
الم�شروع ال�صهيوني ،ليعود ويكررها ب�صيغة
مختلفة هذه المرة .لذلك ف�إن �أي حديث عن
حل نهائي للق�ضية الفل�سطينية ال يت�ضمن
تفكيك و�إنهاء الم�شروع ال�صهيوني في
فل�سطين لن يكون ح ًال نهائي ًا بقدر ما �سيكون
لحق ال�شعب الفل�سطيني في وطنه
�شطب ًا ّ
وحق الجئيه في العودة �إلى
التاريخيّ ،
�أرا�ضيهم و�أمالكهم.
وال يخلو طرح فكرة الدولة الديمقراطية
الواحدة عند البع�ض من قدر كبير من ال�سذاجة
ال�سيا�سية التي تحدد �آلية قيام تلك الدولة عبر
ان�ضمام الفل�سطينيين �إلى دولة الم�شروع
ال�صهيوني ،فن�صبح نحن ك�شعب وكمواطنين
كتلة ديموغرافية م�ؤثرة في جهاز الدولة
الموحدة و�سيا�ساتها بحيث نلغي طابعها
اال�ستعماري .تلك الآلية ال تخلو من �سذاجة
�سيا�سية مو�صوفة؛ فهل يتوقع �أ�صحاب هذا
الطرح �أن ال�صهيونيين من الغباء وال�سذاجة
كي ي�صادقوا على تفكك م�شروعهم
اال�ستعماري عبر �آليات ديمقراطية �سمحوا لنا
بها عن طيب خاطر؟ �أال يقر�أ �أ�صحاب هذا
خطه المثقفون وال�سيا�سيون
التوجه ما ّ
ال�صهيونيون من �آالف المقاالت والدرا�سات
عن القنبلة الفل�سطينية الديموغرافية،
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ومخططاتهم لكيفية الت�صرف معها بحيث ال
ت�ؤثر في م�ستقبل م�شروعهم؟ �ألم يقر�أوا مث ًال
قرارات م�ؤتمرات هيرت�سليا المتعاقبة ب�ش�أن
تلك القنبلة الديموغرافية؟ الم�ؤ�س�سة
ال�صهيونية تفكر في هذا وفق ترتيبات
�سيا�سية ت�سيطر على قراراتها� :سيا�سات تدفع
�إلى تهجير �أكبر قدر ممكن من الفل�سطينيين،
يتبق يتحول �إلى عبد/عامل في
وم ْن ّ
َ
الم�شاريع الإ�سرائيلية .هذا كله مع تو�سيع
م�صادرة الأرا�ضي ،وزيادة مطردة في عدد
الم�ستوطنين .هكذا يفكر ال�صهيونيون ،وهكذا
يقررون ،وهكذا يمار�سون.
وللأمانة العلمية ،يجب الإ�شارة �إلى �أن
قوى المقاومة الفل�سطينية ،ومنذ انطالقها في
�سنة  ،1965طرحت ح ًال ديمقراطي ًا للم�س�ألة
الفل�سطينية ،عبر �شعارين متالزمين �أولهما
�شرط للثاني� :إنهاء الوجود ال�صهيوني في
فل�سطين كم�ؤ�س�سات وهياكل و�أيديولوجيا،
وقيام الدولة الديمقراطية العلمانية التي
يتعاي�ش داخلها الجميع� .إن ميزة هذا الحل هو
�أنه يقوم على �إنهاء الم�شروع ال�صهيوني في
فل�سطين ال التعاي�ش معه ،هذا �أو ًال ،وثاني ًا �أنه
ينطلق من البديهية التاريخية ال�صحيحة
م�ستعمر يجب تحريره
بالمطلق :فل�سطين وطن
َ
قبل الغرق المبالغ فيه في الحديث عن
تف�صيليات �شكل النظام ال�سيا�سي في فل�سطين
ما بعد التحرير.
و�إذا كان من المنطقي �أن يقدم �شعبنا
ت�صوره لفل�سطين المتخيلة ما بعد التحرير،
ف�إن من ال�شطط ال�سيا�سي بمكان الغرق في
نقا�ش تف�صيلي ل�شكل هذه الفل�سطين قبل
تحريرها ،وال �سيما �أننا نتحدث عن مرحلة
تاريخية جديدة ،ربما تبد�أ بعد  100عام
مثلما �أ�شار الحكيم جورج حب�ش مرة .ولذلك ال

مقاالت
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�أعتقد �أن من الح�صافة ال�سيا�سية بمكان ذلك
النقا�ش التف�صيلي ل�شكل فل�سطين المتخيلة:
دولة ديمقراطية موحدة؛ دولة ثنائية القومية؛
دولة واحدة بمجتمعين منف�صلين .لقد حددت
المقاومة ،ومنذ انطالق الثورة المعا�صرة،
�شعارها التاريخي ال�صحيح بتقديري حتى
اللحظة :الدولة الديمقراطية العلمانية ،لكن
الأهم من ذلك هو ربط هذا الت�صور للحل
النهائي بما يجب �إنجازه :تحرير فل�سطين
و�إنهاء الوجود ال�صهيوني فيها وتفكيك
وبنيته.
م�ؤ�س�ساته ُ
�أخيراً� ،إن مراجعة نقدية لم�سار الن�ضال
الفل�سطيني يجب �أن تتناول ال�سيا�سات
والمنهجية والأدوات ال الحقوق التاريخية،
ولنعتبر بالمثل اليوناني :هنا الوردة فلترق�ص
هنا ،وهنا القلعة فلتقفز ،لأن م�سار الفكر
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،في مراجعاته النقدية
العديدة ،لم يفعل �سوى الرق�ص عند القلعة
والقفز عند الوردة! فالمراجعة النقدية� ،إذا �أريد
لها �أن تكون نقدية فع ًال تعيد االعتبار �إلى
الم�شروع الوطني التاريخي ،ف�إنه يتعين عليها
�أن تنطلق من المربع الأول :تحرير فل�سطين
لإنهاء وتفكيك الم�شروع ال�صهيوني في
فل�سطينّ � .أما �إذا كان �ضروري ًا تقديم ت�صور
عام ونهائي لفل�سطين ما بعد التحرير ،ف�إنه
�سيكون ب�إقامة الدولة الديمقراطية العلمانية
على �أنقا�ض الم�شروع ال�صهيوني ال بالت�سليم
بوجوده ،وهنا بالذات يكمن الفرق بين ت�صور
نهائي يتطلب �إنهاء الم�شروع ال�صهيوني،
وت�صور نهائي ينه�ض على قاعدة االندماج
بالم�شروع نف�سه.
ومن المنطقي االعتقاد �أن مهمة تحرير
فل�سطين وبناء الدولة الديمقراطية العلمانية
هي مهمة تاريخية ،وفاتحة لمرحلة تاريخية
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جديدة ،لي�س من عمر فل�سطين فح�سب ،بل من
عمر الوطن العربي والإقليم ككل �أي�ض ًا.
فالكيان ال�صهيوني يملك عنا�صر قوة بارزة
دفعت الراحل حب�ش �إلى و�صفه بالإمبريالية
ال�صغرى ،وهو ما تجلى في �أن التو�سعية
والعدوانية ال�صهيونية ال تطاالن فل�سطين
فح�سب ،بل المنطقة العربية ككل �أي�ض ًا ،من
دول الجوار و�صو ًال �إلى ليبيا وتون�س والجزائر
والعراق .فالعبث ال�صهيوني في المنطقة
وا�ضح ،الأمر الذي يعني �أن بقاء الكيان
ال�صهيوني هو بحد ذاته خطر يهدد الأمة
العربية ككل ،ولي�س ال�شعب الفل�سطيني فقط.
غير �أن من ال�صحيح القول �إن العن�صر
الرئي�سي لقوة الكيان يكمن في الدعم
الإمبريالي له ،الأميركي بالدرجة الأولى،
ولذلك يغدو الن�ضال �ضد هذا الكيان وفي
�سبيل تحرير فل�سطين ،هو ذاته الن�ضال �ضد
الإمبريالية في المنطقة ،وهذا لي�س حلم ًا
مثلما يخيل للبع�ض ،بل حقيقة .لقد بد�أ هذا
الن�ضال في ر�أينا ،يحقق في العقد الأخير
مكت�سبات على م�ستوى الإقليم� ،أهمها تراجع
الم�شروع التق�سيمي للعراق و�سورية ،و�إن لم
يندحر تمام ًا حتى اللحظة ،وذلك نتيجة

هزيمة التيار الإ�سالموي ال�سيا�سي بتعبيراته
كلها ،باعتباره الذراع الدموية للم�شروع
الإمبريالي في المنطقة ،من �إخوان م�صر
وتون�س حتى القاعدة والدواع�ش في �سورية
والعراق ،الأمر الذي يعني خلخلة عوامل القوة
لدى الكيان ال�صهيوني الذي يراهن بحياته
على الم�شروع الإمبريالي في المنطقة .كما
يمكن مالحظة تبلور محور المقاومة للم�شروع
الإمبريالي والكيان ال�صهيوني كمحور
مناه�ض �أي�ض ًا لمحور الأنظمة العربية
التطبيعية في الخليج ،والتي هي ال�سند غير
المعلن ،بل المعلن �أحيان ًا ،للكيان ال�صهيوني.
والالفت للنظر �أن م�ؤتمر هيرت�سليا في عدة
م�ؤتمرات في العقد الأخير بات يطرح �أ�سئلة
جدية عن م�ستقبل الكيان نتيجة تطورات هذا
العقد ،وهي �أ�سئلة تطال الديموغرافيا والأمن
والجغرافيا والقدرة الع�سكرية.
لهذا ،ف�إن عوامل تحقيق تحرير فل�سطين
قائمة في الواقع باعتبار �أن تلك المهمة مهمة
عربية و�أممية ولي�س فقط فل�سطينية،
وباعتبارها جزءاً من مهمة تاريخية �أكبر هي
مهمة تحقيق الم�شروع التحرري العربي
النه�ضوي.
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