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زياد ماجد*

بعد  64عام ًا على النكبة
تنطلق هذه املقالة من قراءة كتاب "نكبة  :1948أسبابها وسبل عالجها" ،الصادر عن مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ( ،)2009والذي يضم الكتب األربعة األوىل التي عاجلت النكبة ،وهي
من تأليف :قسطنطين زريق؛ جورج حنا؛ موسى العلمي؛ قدري طوقان؛ كي تقرأ بعض مالمح
الواقع السياسي الفلسطيني ،يف عالقته بالنكبة املستمرة ،وحماولة اخلروج من حلظة
الضياع السياسي التي أعقبت فشل االنتفاضة الثانية ورحيل عرفات ،عبر اللجوء إىل نقل
املعركة إىل األمم املتحدة واحملافل الدولية.
كيف يمكن إيقاف املسار املنكوب؟
هذا هو السؤال الذي ُطرح بعد حرب النكبة يف سنة  ،1948وال تزال اإلجابة عنه ناقصة.

تفتح

قراءة كتاب "نكبة  :1948أسبابها
وسبل عالجها" اجملال
ُ
أمام نقاش للنكبة الفلسطينية اليوم ،بعد مرور
 64عام ًا على وقوعها ،بصفتها مساراً أكثر منه
حدثاً ،على فداحة احلدث التأسيسي.
وكتاب "النكبة" يجمع أربع مساهمات كُ تبت عن
املأساة الفلسطينية خالل الفترة  1948ـ :1949
مساهمة قسطنطين زريق "معنى النكبة"؛ مساهمة
جورج حنا "طريق اخلالص"؛ مساهمة موسى
العلمي "عِ برة فلسطين"؛ مساهمة قدري حافظ
طوقان "بعد النكبة".
الكتاب إذاً ،أقرب إىل الوثيقة التاريخية
التي تق ّدم قراءات  /شهادات ألربعة مثقفين من
ال َقلَب حياتهم
مشارب متنوعة واكبوا حدث ًا جل ً
الشخصية وحياة جمتمعاتهم رأس ًا على عقب،

وأسس الحتماالت كانوا ـ على الرغم من سعيهم
ّ
االستشرايف ـ بعيدين عن إدراك تداعياتها وآثارها.
وتتعامل القراءات  /الشهادات مع احلدث
على أساس عرض خلفياته التاريخية السياسية
واالقتصادية ،ثم تشريح الواقع الذي حدثت يف
ظله للوصول إىل تشخيص له ،وإىل طرح أسئلة عن
التحديات املقبلة التي يفرضها .واملنهج هذا ُمعتمد
ومبرر ،وليس من العدل افتراض أن يذهب أصحابه
يف استنتاجاتهم يف تلك اللحظة التراجيدية أبعد
مما أتاحته معطياتهم وتطلعاتهم.
ّ
أما اليوم ،وبعد مرور أكثر من ستة عقود
ّ
على نكبة  ،1948وعلى الكتابات املباشرة التي
تناولتها ،صار من املمكن اعتبار النكبة صيرورة
*

كاتب وباحث لبناين.
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(وليس حلظة حدث ّية) اس ُته ّلت ُقبيل سنة ،1948
واستمرت منذ ذلك احلين ،على الرغم من احملاوالت
التي جهدت لكبحها ،أو التصدي ملآالتها.

الكتاب

بعد تقديم من املؤرخ وليد اخلالدي يحدد فيه
احملاور التي تخوض فيها املساهمات األربع،
ويع ّرف بأصحابها وبمسيرة كل منهم املهنية
والسياسية ،نقرأ النص األول "معنى النكبة"
لقسطنطين زريق .والنص مو ّقع يف  5آب /
أغسطس  ،1948وفيه اع ُتمدت مفردة "النكبة"
ألول مرة بصفتها أكثر املفردات بالغة وقدرة على
اختزال معنى ما أصاب الفلسطينيين والعرب خالل
أشهر سنة  ،1948وهو انهيار مادي وآخر معنوي
على ما يقول زريق ،يستوجب بعد فهم هوله وأثره
يف صفوفهم ،استنتاج العِ بر بشأنه ،والبحث يف
سبل التعامل مع خماطره آنياً ،ثم على املدى
الطويل للوصول إىل حل شامل لها.
ويف املقاربة اآلنية ،أو "املعاجلة القريبة" كما
يسميها الكاتب ،تبرز خمسة أركان هي:
 1ـ تقوية اإلحساس باخلطر وشحذ إرادة
الكفاح ،أكان ذلك لدى املثقفين ،أم املسؤولين ،أم
املواطنين العاديين الذين مل يتن ّبه كثيرون منهم
بعد إىل ما يتهددهم ويتهدد مستقبلهم ج ّراء النكبة.
 2ـ تعبئة الطاقات خلوض احلرب عسكري ًا
واقتصادي ًا وسياسياً ،األمر الذي يتطلب تنسيق
اجلهود جميعها وتعبئة اجملتمعات ودفع اجليوش
نحو ميادين القتال ،إلشعار العدو بحالة احلرب
الشاملة التي يواجهها يف املنطقة ،والتي كان
بنفسه س ّباق ًا إىل اعتمادها.
 3ـ حتقيق أكبر قسط من التوحيد بين الدول
العربية يف االقتصاد والسياسة والدعاية واجملهود
احلربي والضغط ،ال بل الثورة ،على كل َمن يعرقل
ذلك ،أو يرفضه.
 4ـ إشراك القوى الشعبية يف النضال من
خالل تسليحها وتدريبها ـ تمام ًا كما فعلت قيادة

ال
إسرائيل مع شعبها ـ كي يكون اجلهاد شام ً
يحمي األوطان ويعيد االعتبار إىل الناس الذين
ُهزموا يف فلسطين خالل املعركة ،وأحيان ًا قبلها،
ج ّراء قلة التنظيم وغياب القيادة الواعية واخلوف.
 5ـ القدرة على املساومة مع الدول الكبرى
والتضحية ببعض املصالح يف سبيل القضية
األهم :مواجهة اخلطر الصهيوين ،األمر الذي يتطلب
توازنات ووضوح رؤى كي ال تتحول املساومات
إىل تنازالت وخسائر من دون مقابل.
بعد هذه األركان املندرجة ضمن املعاجلة
القريبة ،يتحدث قسطنطين زريق عن احلل
الشامل .فهذا احلل يف نظره ،يقوم يف بناء كيان
عربي "قومي متحد تقدمي" يعزز املعرفة ويد ّرب
العقل العربي على العلوم الوضعية ويفصل
الدين عن الدولة ويمضي يف طريق التطور اآليل
والتكنولوجي وينفتح على احلضارات اإلنسانية.
ويعتبر زريق أن الطريق للوصول إىل هذا الهدف
يمر عبر "انقالب" على األمور السائدة ،وتغيير يف
ثقافة وسلوك النخب القيادية سياسي ًا وثقافياً.
ويختم زريق بخالصة تعيد تعريف "معنى
النكبة" بصفتها حم ّك ًا ملدى قدرة العرب على
النهوض ،وال سيما الفئات التقدمية يف أوساطهم
املُطالَبة برفع الركام الذي غطاها لالنطالق نحو
نهضة جديدة.
املساهمة الثانية يف الكتاب ،وعنوانها "طريق
اخلالص" ،نشرها جورج حنا يف نوفمبر /تشرين
الثاين  ،1948وفيها يحاول اإلشارة إىل املسؤولية
الذاتية العربية عن الكارثة التي ح ّلت بفلسطين،
معتبراً أن أسبابها املباشرة جلهة االرجتال يف
السياسات ويف العمليات العسكرية ليست ذات شأن
حاسم ،وإنما األهم هو األسباب غير املباشرة التي
أفضت إىل واقع عربي بائس سمح بوقوع كارثة
ككارثة فلسطين ،وهذه األسباب هي:
 1ـ اجلهل ،واحلذر من حضارة الغرب وفهم
الوطنية على أنها حماسة وتعصب على نحو
يناقض الوعي وإعمال العقل.
 2ــ تغلغل احلس الديني يف احلياة والتفكير،
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واحتالله مساحات واسعة ،واقترانه بالطائفية
املشرذِ مة للمجتمعات واملوهنة إلراداتها
السياسية ،ودفعه الناس إىل االتكال على ال َق َدر،
بد ًال من العمل وإعالء مبادئ املساواة واحترام
العلوم.
 3ـ "عدم االستقرار الداخلي يف الدول العربية،
واستهتار احلكومات والشعوب باألنظمة واملُثل
العليا" ،ومقاومة القوى الرجعية لكل حماولة
للتجديد وبناء املفاهيم الديمقراطية والعدالة.
 4ـ انعدام الثقة بين العرب وبينهم وبين
ح ّكامهم ج ّراء فشل اإلدارة ،واستسهال الوعود،
واخلطابات من دون اإلجنازات.
 5ـ تباعد الشعوب العربية وانعدام التعاون
بين احلكومات على معظم املستويات ،األمر الذي
ُيضعف الروابط املشتركة بين العرب ويف ّرقهم إىل
جماعات وأقطار متنافرة.
 6ـ رجعية اجملتمعات العربية ،وتهميشها
املرأة وإبعادها عن حقوقها املواطنية واإلنسانية،
األمر الذي يعني أن مشاركة نصف العرب معطلة،
وأن كل جهد وحماولة حترر يبقيان متعذرين ما مل
يتبدل هذا الواقع .وحنّا يدعو إىل اعتبار هذا السبب
فائق األهمية.
بناء على هذه األسباب جمتمعة ،فإنه ال سبيل
إىل اخلالص يف نظره إ ّ
ال من خالل اإلصالح
السياسي اجلذري يف دنيا العرب املفضي حكم ًا
للشعب من الشعب ،أي ديمقراطيةً ،واملبني انطالق ًا
من العمل احلزبي واإلنتاج الفكري والتثقيف
املدين ،ومن فهم فكرة الدولة على أساس أنها
خدمة للناس  /املواطنين ،وليس مط ّية للمسؤولين
يستخدمونها ضد َمن ينتقد أداءهم أو مواقفهم.
املساهمة الثالثة يف الكتاب ،كتبها موسى
العلمي بعنوان "عبرة فلسطين" ،و ُنشرت يف سنة
نصي زريق وحنا .وقدم
 ،1949أي بعد أشهر من َّ
العلمي يف هذه املساهمة تقويم ًا ملراحل احلرب
وتطور أحوالها وتراكم اخلسائر فيها ،لكنها أتت
أقل تشخيص ًا ملكامن اخللل ،ذاكرة "عدم الوحدة"
بين العرب ،وحمدودية الوعي القومي لدى الشعب،
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ومعتبرة أن "اخلطر اليهودي" ،على فداحته
وخمططاته التوسعية ،يمكن الشفاء منه من خالل
الوحدة العربية ،أو إن تع ّذرت ،من خالل وحدة
"الهالل اخلصيب".
ووضع العلمي عدداً من العناوين العامة
الواجب اعتمادها برناجم ًا إصالحياً ،وهي تبدأ
بالتجديد يف احلكم ،ثم بإعالء حرية الشعب
واملساواة بين أبنائه وبناته وحقوقهم يف العمل
والتأمينات االجتماعية وواجباتهم املواطنية،
وبعد ذلك بالتربية القومية والتنمية االقتصادية،
وصو ًال إىل املقاومة الستعادة األرض.
أما املساهمة الرابعة واألخيرة ،فهي نص
ّ
ّ
قدري حافظ طوقان "بعد النكبة" ،املوقع يف يناير/
كانون الثاين  .1950والنص ُيقيم قراءة للواقع
العربي ومراجعة لثنائية ما يسميه الغرور والشعور
بالنقص املتحكمين يف العرب ،ويعمد بدوره إىل
القول إن الهزيمة  /النكبة يف سنة  1948تستوجب
معاجلة شاملة يشارك فيها املفكرون واملسؤولون،
ويكون حمورها التربية واملدرسة وتدريب العقل
وإعادة النظر يف دور املعلمين واملناهج التعليمية،
احلس العلمي والعالقة باألرقام.
ال عن تنمية
فض ً
ّ

النكبة وتداعياتها

مل يكن لزريق والعلمي وطوقان وحنّا أن يق ّدروا
حين كتبوا مداخالتهم ،على تفاوت مستوياتها
قبل  64عاماً ،أن أثر النكبة سيكون أبعد من حدود
ضياع األرض ،أو من التأثير النفسي يف العرب
وإشعارهم بالعجز واملهانة .فمع أنهم ربطوا
الهزيمة بالواقع العربي العام ـ فيما يتخطى
القدرات العسكرية ـ إ ّ
ال إنهم كانوا أقرب اىل اعتبار
رص الصفوف والسير يف التعليم واإلصالحات
ّ
ال ال بد من أن ُيفضي
السياسية واالقتصادية سبي ً
إىل تعديل يف موازين القوى واستعادة للحقوق
السليبة (وخصوص ًا العلمي وطوقان).
على أن ما سيجري الحقاً ،وحتى أواخر
سيظهر أن النكبة وادعاء التصدي
الستينياتُ ،
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لها ،سيتحوالن إىل حاضنة نظرية لسلسلة من
االنقالبات السياسية والعسكرية يف معظم أرجاء
العامل العربي ،وال سيما يف مشرقه .كما أن
النكبة إياها ستصبح "مالذاً" لكل َمن يريد نسب
فشله ،أو تأجيل اإلصالحات التي نادى الكتّاب
األوائل بجوانب منها ،بحجة التصدي لها!
وهكذا ،توالت االنقالبات يف سورية بعد سنة
 ،1949ثم وصل البعث إىل السلطة واحتكرها
منذ سنة  .1963وهكذا أيض ًا أطاح الضباط
األحرار حكم امللكية يف مصر يف سنة ،1952
وتناسلت االنقالبات يف العراق بدءاً من سنة
 ،1958لترسو األمور على حكم صدام حسين
والبعث .وهكذا أيض ًا وأيضاً ،سطا معمر القذايف
على السلطة يف ليبيا يف سنة  ،1969بينما
كان وهج االنقالبات والثورات وامل ّد الناصري
واخلطاب القومي العربي ،وهي أمور ذات صلة
بفلسطين ،يحرك األوضاع السودانية واليمنية،
ثم يصطدم بامللكيات النفطية اخلليجية أو
احملافِ ظة (يف األردن واملغرب).
وال يعني ما تق ّدم أن النكبة الفلسطينية
كانت احملرك الفعلي لالنقالبات ،فثمة
حتوالت اجتماعية وتبدالت يف النخب الطبقية
ويف عالقة األرياف باملدن ويف العصبيات
اجلهوية أو الطائفية كانت آخذة يف التفاعل يف
اجملتمعات العربية بأكثرها ،كما كانت احلرب
ومعسكراها ،وموجات صعود "العسكر"
الباردة ُ
يف معظم أرجاء العامل الثالث بصفتهم حاملي
مشاريع "حتديثية" وأصحاب "مشروعيات
حتريرية" تفعل فعلها يف تعزيز االجتاهات
االنقالبية ونزعات بناء نماذج احلزب الواحد.
لكن النكبة الفلسطينية أوجدت حجج ًا يلجأ
إليها كل َمن قرر "االرتقاء" السياسي ،وخمزون ًا
من "املاديات والرمزيات" التي يمكن ألي حكم
الغرف منه حلشد التأييد ،أو توجيه األنظار
من "داخل" إىل "خارج" ،أو توجيه االتهامات
واستدعاء كالم املؤامرات والتخوين ،وغيرها من
عدة التأسيس لالستبداد .وهذا داللة على قدرة

"النكبة الفلسطينية" على التحول إىل صيرورات
(باجلملة) يف املنطقة ،وقدرتها كذلك ـ لعمق
تأثيرها يف الوعي (والالوعي) العربي ـ على
تأمين الذخيرة جلميع التيارات التي تنادي بها،
أو بالقضايا املتصلة بها.

يف مراحل الصراع
إن توظيف النكبة إذاً ،يف صراع املشروعيات
الداخلية العربية ،معطوف ًا على ضعف "منظمة
التحرير الفلسطينية" احلديثة الوالدة وعجزها
عن بلورة هوية سياسية للفلسطينيين حتى
أواخر الستينيات وصعود حركة "فتح" وياسر
عرفات ،أمور كلها أدى إىل اتساع رقعة
املناوشات العربية ـ العربية ،وإىل نشوء نزاعات
داخلية شديدة التعقيد تترافق مع حروب حمدودة
ألنظمة عربية وجيوش على شاكلتها مع الدولة
العبرية.
وال حاجة إىل تفصيل املسار املوصل إىل
هزيمة أو كارثة  ،1967وما يمكن اعتباره
جتديداً للنكبة وتعميق ًا لضررها وتوسيع ًا
لرقعتها جغرافياً .كما أنه ال حاجة إىل العودة
إىل تفصيالت احلرب األخيرة بين العرب
ال وإسرائيل يف سنة  ،1973وخروج مصر
دو ً
من بعدها من الصراع يف ش ّقيه العسكري
والسياسي ،فاحلدثان حلقتان من صيرورة
النكبة وتب ّدل أطوارها .لكن ما يمكن تفصيله
هو انتهاء حقبة من الصراع مع إسرائيل على
أساس أنه صراع دول ) ،(State actorsذلك
بأن ما سيلي السبعينيات سيح ّول الصراع إىل
صراع بين دولة ومنظمات دون دولتية أو غير
دولتية ) ،)Non state actorsوسيجلب العبين
جدداً من خارج احللقة القومية العربية التي رأى
فيها الكتّاب األوائل ،اإلطار "الطبيعي" للقضية
الفلسطينية.
وإذا كان الصراع بدأ على األرض بين
سكانها األصليين واملهاجرين إليها يف ظل
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إمبراطورية عثمانية متهاوية ،ثم انتداب
بريطاين قرن حضوره بوعد تقسيمي لها بين
"عرب" ويهود ،فقد حت ّول بعد قرار التقسيم
األممي يف سنة  1947إىل حرب بين دول عربية
مستقلة وكيان صهيوين "مستفيد" من مآسي
وساع لتوظيف التعاطف
احلرب العاملية الثانية،
ٍ
مع ضحاياها لبناء دولته "املستقلة" يف
فلسطين ،قبل أن يصير بعد سنة  1974صراع ًا
شبه حمصور بين منظمة التحرير الفلسطينية
والدولة اإلسرائيلية.
ويف حصرية الصراع هذه ،أو شبهها ،ما
سيعيد التركيز على هوية فلسطينية طمستها
لفترة مفردات الصراع حم ّولة إياها إىل مقولة
تبريرية من ناحية ،مثلما حاول االستيطان
القضاء املبرم عليها من
اإلسرائيلي لألرض
َ
خالل طمر األسماء واملعامل وكل ما يشي بهوية
األرض احملتلة وناسها ،من ناحية ُأخرى.
وبالتايل ،فإن انتزاع منظمة التحرير ملا
س ّمته قرارها الوطني املستقل ،سيكون جناة
من أسر األنظمة العربية ،وبداية تص ّد فلسطيني
سياسي للنكبة ولو من خارج جغرافيتها األوىل،
أي عبر احلدود.
على أن هذا التصدي لن يغير يف مسار النكبة
الذي ذكرناه ،فمنظمة التحرير ستدخل ،بدورها،
يف صراعات ليس مع "العدو" فحسب ،بل مع
"اإلخوة" يف القومية أيضاً ،بل مع أعتى عتاة هذه
القومية العربية التي عهد إليها أكثر كتّاب النكبة
مهمة استنهاض األمة .وسيستمر هذا الفصل حتى
ما بعد اجتياح إسرائيل للبنان يف سنة ،1982
ودخولها عاصمته بيروت وخروج املنظمة
الفلسطينية بقادتها ومعظم مقاتليها منها.

إيقاف املسار "املنكوب"
ذكرت يف املقدمة رأي ًا يف صيرورة النكبة
ُ
وحماوالت كبح مسارها جدياً .ولعل سنة 1987
تش ّكل يف هذا اإلطار جناح ًا نسبي ًا يف املهمة،
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إذ جرى فيها انتزاع أول إقرار دويل سياسي،
ومن خارج القرارات األممية املتراكمة واملنسية،
بوجود الشعب الفلسطيني بصفته شعب ًا كامل
القوام الوطني ،ح ّي ًا فوق أرض سليبة ،ينتفض
رفض ًا لالحتالل واالستيطان ومصادرة
األراضي واملياه ،ويمتلك إدارة تمثله هي نفسها
التي رفضت إسرائيل والواليات املتحدة ومعظم
دول الغرب على مدى عقدين االعتراف بها
وبمشروعيتها التمثيلية.
بهذا املعنى ،ش ّكلت انتفاضة الشعب
الفلسطيني الهائلة يف الداخل ،بعد أعوام طويلة
من قتاله من اخلارج ،رافداً حاسم ًا لعودة
فلسطين خريطة (جزئية طبعاً) ،لكن "ترابية"
وليس فقط سياسية ،إىل عامل العالقات الدولية.
وصارت منظمة فلسطينية هي التي تم ّثل الشعب
الفلسطيني من دون احلاجة إىل حكومات عربية
وأنظمة ،وباعتراف دويل سياسي مباشر أو غير
مباشر.
وقد ُبنيت على األمر مفاعيل الحقة ،ولو
ملتبسة ومرتبطة بتوازنات قوى ،أدت يف سنة
 ،1994إىل عودة فلسطينية كيانية إىل جزء
من فلسطين .والعودة كانت احلركة األوىل
جغرافي ًا يف االجتاه املعاكس للنفي ،ومل يعد
ممكن ًا من بعدها ،وبمعزل ع ّما سينتج منها،
احلديث عن فلسطين على نحو ما كان يحدث قبل
سنة  .1987صارت فلسطين واقعاً ،وسيحاول
اإلسرائيليون من جديد بعث نكبته اجملمدة
واستئناف مسارها.

بين املقاومة والتفاوض ،من
الداخل

مل تساعد األوضاع اإلقليمية ،وال أحوال
"األمة العربية" وسياسات دولها ،الفلسطينيين
يف تثبيت أقدامهم سياسي ًا وتكوين نواة صلبة
تقرر األولويات االستراتيجية والتكتيكات
الضرورية يف مرحلة الصراع اجلديد الذي

048

جملة الدراسات الفلسطينية 90

ربيع 2012

دخلوه بعد اتفاق أوسلو وقيام السلطة يف جزء
من الضفة الغربية وغزة .كما مل تساعدهم
التباسات االتفاق وأخطاء السلطة وخصومها
على السواء ،وإنما على العكس ،ظهر التجاذب
العربي والتنافس حمفزاً على التباعد والتنابذ
الفلسطين َّيين .وجاء دخول إيران كطرف
إقليمي قوي على خط القضية الفلسطينية كي
يعقد األمور ،وزاد يف الطين بلة ،االنقسامات
الفلسطينية والفساد واجلنوح نحو تطييف
القضية التحررية ،أو إضفاء صبغة دينية
وفد إىل إسرائيل عدد كبير
عليها .ويف املقابلَ ،
من املهاجرين ،وسعت احلكومات املتعاقبة
لتسريع سياسة التهام األراضي وتوسيع
االستيطان واملماطلة تفاوض ًا خلنق الكيان
الفلسطيني الوليد ،وحماصرته ،وإيجاد أمر
واقع يص ّعب جميع مقومات استقالله اجلدي
على كامل األراضي احملتلة منذ سنة .1967
كما أن اجملتمع االسرائيلي نفسه تب ّدل ،وانزاح
مزاجه السياسي وديموغرافيته االنتخابية
نحو اليمينين القومي والديني ،ثم انفجرت
التناقضات الفلسطينية على دفعات بدءاً من
االنتفاضة الثانية يف سنة  2000وعسكرتها
ال إىل فوز
غير املدروسة ،ورحيل عرفات ،وصو ً
"حماس" يف االنتخابات وانقطاع غزة عن
الضفة وتهتّك عرى اجملتمع السياسي الفلسطيني
الذي بنته بشكل أو بآخر انتفاضة 1987
وكيانية  .1994وهكذا صار من املمكن القول
إن مسار النكبة استأنف نفسه.
ومع هذا االستئناف ،بدا الشأن الفلسطيني
مستقطَ ب ًا على أساس مقولتين تتنافسان بشكل
تبسيطي جتاه املُصاب الكبير اجلديد" :املقاومة
املسلحة إلسرائيل" و"التمسك بالتفاوض معها".
وهذه التبسيطية ال تنبعث من حمدودية أفقهما
السياسي فقط ،ونقض إحداهما ل ُ
ألخرى ،بل
أيض ًا من كونهما هذه املرة يحدثان من داخل
األرض املستعاد بعضها والضائع من جديد
بعضها اآلخر.

وأي مراجعة لعواقب املقولتين حين تتحوالن
إىل إطالقيتين ،تفيد بأنه بعد االنتفاضة الثانية
يف سنة  ،2000أدت املقولة األوىل إىل حتويل
املشاركة الشعبية الواسعة يف التظاهرات
واملصادمات باحلجارة واالعتصامات اىل
مواجهات مسلحة وعمليات غير حمسوبة غالب ًا
ما مل تأت بنتائج ميدانية باهرة على الرغم
من التضحيات :فأغلبية أراضي الضفة اليوم
حمتلة ،وأوصالها مقطعة باحلواجز العسكرية
واملستعمرات ،وخمنوقة بجدار الفصل العنصري.
أما غزة ،فتحت احلصار والضغط والقهر اليومي.
ّ
أما املقولة الثانية فأدت ،يف ظل ضعف أداء
ّ
السلطة الوطنية التفاوضي ،ويف ظل مزايدات
النظامين اإليراين والسوري وحركة "حماس"،
ويف ظل موازين القوى املريعة ،إىل التفكك
والتقاتل يف وقت كانت إسرائيل تواصل تعديل
املعطيات امليدانية بشكل يجعل جميع حماوالت
الوصول إىل حلول يف املستقبل حمكومة بواقع
جغرايف ديموغرايف يص ّعب العودة حتى إىل
ما كان الفلسطينيون عليه يف أيلول  /سبتمبر
.2000
هل من خمرج إذاً ،من ثنائية كهذه ،مل
حتصل منذ أكثر من عقد أي مكسب فعلي؟ وهل
ّ
من وسيلة للعودة إىل منجزات سنة  1987وما
ُبني عليها لغاية أواسط التسعينيات؟
يبدو اجلواب شديد الصعوبة ،فالفلسطينيون
مل يجدوا ـ عبر منظمة التحرير ـ سوى حماولة
ال ملواجهة
السير يف إعالن الدولة املستقلة سبي ً
جانب من صعوبته ،مراهنين على أن يكون
خوض املعارك الدبلوماسية النتزاع االعتراف
بالدولة يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية
حمفزاً على التوحد بح ّد مقبول .وزاد "الربيع
العربي" يف أملهم بسبب ما أحدثه دولي ًا من
مناخات ترحيب (يف اجملتمعات أكثر منه يف
احلكومات) بانتفاضات جيل جديد من أبناء
مصر وتونس واليمن والبحرين وليبيا وسورية
ضد االستبداد والقمع ،والتحرر من اخلوف
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واالبتزاز ،وحترير الفرد العربي من سطوة أنظمة
تلحف بعض قادتها "قضية النكبة" كي يغطوا
ّ
تخريبهم جملتمعاتهم وناسها.

االعتراف األممي بالدولة :طور جديد
من الصراع
على هذا األساس إذاً ،ويف ذلك التوقيت
املذكور ذي األهمية االستثنائية  ،يمكن القول
إن اخليار الفلسطيني "الرسمي" قرر نقل األمر إىل
األمم املتحدة اعتراض ًا على الرعاية األميركية
الفاشلة للمفاوضات واستسالم واشنطن يف
معظم األحيان للشروط اإلسرائيلية ،وإقراراً
كذلك بانعدام القدرة على الوصول مع الطاقم
اإلسرائيلي املتطرف املوجود إىل أي تسوية.
ويمكن للمعركة الدبلوماسية الدائرة منذ
التوجه إىل املؤسسة األممية ،أن حترز عدداً من
املكاسب:
 1ـ انتقال صيغة التعامل مع فلسطين 67
"أراض حمتلة تديرها سلطة" يجري
من صيغة
ٍ
التفاوض بشأن مستقبلها ،إىل صيغة "دولة
حتت االحتالل" .وهذا قانوني ًا حت ّول كبير ألنه
ُينهي كل مقولة تر ّوج مبدأ "األراضي املتنازع
عليها" ،كما ُينهي جميع التأويالت للقرار األممي
 ،242ويق ّر بكون غزة والضفة الغربية بأكملها،
كما القدس الشرقية ،دولة واحدة حمتلة .وهذا
يعني حكم ًا أن املستعمرات جميعها غير شرعية
ومرتبطة بانتهاك سيادة الدولة اخلاضعة
لالحتالل ،تمام ًا كما هي حال األجزاء املقامة
من جدار الفصل العنصري فوق أراضي الضفة.
 2ـ انتزاع حق دولة فلسطين يف االنتساب
تلقائي ًا إىل جميع املعاهدات الدولية ،وإىل
جميع منظمات األمم املتحدة أو تلك املنبثقة
منها ،وأهمها حمكمة اجلنايات الدولية
وحمكمة العدل الدولية ،واليونسكو .فاحملكمتان
ستتيحان رفع الدعاوى الدورية ضد االحتالل
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وجرائمه وانتهاكاته ومسؤوليه ،األمر الذي
سيجعل املسارات القانونية تفرض نفسها على
اإلسرائيليين ،وربما تمنع كثيرين من ضباط
اجليش واألمن وحتى القادة السياسيين من
ال خوف ًا من املالحقات املمكنة.
السفر مستقب ً
واليونسكو ،ستسمح لفلسطين بالتقدم مباشرة
بطلب تسجيل عدد من املواقع (يف بيت حلم
واخلليل والقدس وغيرها من املناطق) كمواقع
مصنفة ضمن اآلثارات العاملية والتراث
اإلنساين .وهذا يف حد ذاته حماية لها من
التعدي اإلسرائيلي عليها.
 3ـ إخراج الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
من سياقه التفاوضي الراهن ،وفتحه على
مسارات العالقات الدولية ودينامياتها وعلى
تدخالت األمم املتحدة واملؤسسات الدولية
املعنية ،وربما على أدوار أكبر لبعض األوروبيين
ولعدد من الدول الصاعدة يف العامل (البرازيل
والهند وجنوب إفريقيا وغيرها) .وإن عطفنا على
األمر احتمال افتتاح عشرات السفارات للدول
املعترفة بفلسطين ،أو حماولة ذلك ،يف القدس
الشرقية ،واصطدام املعنيين بإدارة االحتالل،
ثم استعاضتهم املوقتة عن األمر ببعثات أو
بقنصليات يف مدن يف الضفة وغزة ،فهذا يعني
أننا أمام مواجهات دبلوماسية بين عشرات دول
العامل وإسرائيل بشأن املوضوع وتبعاته ،ويعني
أيض ًا وجود مئات املوظفين وآالف املرتبطين
بهم وظيفي ًا وعائلي ًا يف أراضي "الدولة اخلاضعة
لالحتالل" ،مع ما سيوجده األمر من اتفاقيات
تعاون اقتصادي وثقايف ،ومن "اشتباكات" مع
اإلسرائيليين ستزيد يف األزمات بينهم وبين
العواصم املعنية.
 4ـ تكريس االعتراف بالهوية الفلسطينية
الذي ت ّم سياسي ًا يف سنة  ،1987وحتويله إىل
اعتراف قانوين دويل ال لبس فيه.
هل يعني هذا أن اعتراف األمم املتحدة
بالدولة الفلسطينية ،يف حال حدوثه ،وهذا
مستبعد يف املدى املنظور على األقل ،ربما
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وأيض ًا حمالت دبلوماسية وإعالمية وشعبية
تتحدى االحتالل وإرادته ،عالوة على حواجزه
وجداره العنصري.
التحدي إذاً ،يبدو مرتبط ًا بسبل استعادة زخم
النضال التحرري ،ميداني ًا على طريقة االنتفاضة
األوىل ،وسياسي ًا على أساس إعالن الدولة
وما ُيفترض أن يرافقه من جهود على خمتلف
املستويات .ففي ذلك ،وحده ،ما سيؤدي إىل
انبعاث فلسطيني جديد.

يوقف مسار النكبة؟ ليس على املدى القصير،
لكن يف وسعه على األقل توليد ديناميات
سياسية تخلق وقائع جديدة وطني ًا ودولياً.
وهذا يتطلب لتحققه مبادرات فلسطينية ـ
فلسطينية إليجاد قواعد مشتركة للعمل بين
الفصائل والهيئات واجلمعيات ،وجتديداً يف
النخب السياسية والثقافية الفلسطينية ،ومواكبة
من اجملتمعات املدنية العربية التي تعيد رفع
هاماتها بعد طول انحناء حتت ضغط االستبداد،
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