دراسات

رجا

149

اخلالدي*

الوطن والطبقة� :أجيال التحرير الفل�سطيني**
بعد قرن من المواجهة مع اال�ستعمار اال�ستيطاني ال�صهيوني ،يبدو �أن انت�صار
الر�أ�سمالية و�أحكام ال�سوق المنفلتة من �أي عقال على موجبات العدالة والحقوق
الوطنية للفل�سطينيين ،عملية محتومة ال يقف في طريقها �شيء .وال تزال الم�ؤ�س�سة
الفل�سطينية الحاكمة على �إيمانها الثابت بعملية ال�سالم ،مع جميع م�ؤيديها وداعميها
العرب والدوليين والإ�سرائيليين.

على

امتداد جيل على الأقل ،اقتنع
الفل�سطينيون الذين يرزحون
تحت الحكم اال�ستعماري الإ�سرائيلي وفي
ال�شتات� ،أو �أرغموا على االقتناع ،بالتخلي
تم�سكهم ــ ك�شعب ــ بنيل حقهم القومي
عن ّ
الجماعي بالتحرير واال�ستقالل والعودة .وفي
المقابل ،لم يكن في قدرة البازار الذي ن�ش�أ
منذ اتفاق �أو�سلو� ،إ ّال �أن يقدم وعوداً ــ بالكاد
يقدر على الإيفاء بها ــ بتحقيق االزدهار على
الم�ستوى الفردي ،وبخدمات نوعية وحقوق
مدنية.
وخالل الت�صادم المزمن بين م�صالح
الوطن وم�صالح الطبقة ،انبثقت ظروف مادية
لجيل التحرير الفل�سطيني الجديد �أعادت �صوغ
�أ�شكال المواجهة مع الإق�صاء وال�سيطرة
اال�ستعمارية اال�ستيطانية� .إن �إعادة تعريف
مفهوم التحرير ي�ستدعي ،بالمثل� ،أن ت�ؤخذ في

االعتبار حقوق ال�شعب الفل�سطيني االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ،والتي د�أب المحتل
الإ�سرائيلي والمجتمع الدولي على التنكر لها
ب�صورة منهجية .حتى �إن القيادة الفل�سطينية
نف�سها ،ال يمكنها �أن توا�صل ــ �إلى ما ال
نهاية ــ جعل �إحقاق هذه الحقوق الجماعية
في مرتبة تلي الن�ضال الوطني المتخبط.

* من�سق الأبحاث في معهد �أبحاث ال�سيا�سات
االقت�صادية الفل�سطينية (ما�س).
** الم�صدر:

Raja Khalidi, “Nation and Class: Generations
of Palestinian Liberation”, Rethinking
Marxism, volume 30, issue 3 (28 November
2018), (Special Issue: Marxist Perspectives on
Palestine/Israel).

ترجمة� :صفاء كنج.
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الدولة الوطنية هي القاعدة و''العرف''
الذي تقوم عليه الر�أ�سمالية ،بينما
الدولة المتعددة القومية تمثل حالة
متخلفة �أو ت�شكل ا�ستثناء .ومن منظار
العالقات الوطنية ،ف�إن الدولة الوطنية،
ومن دون �شك ،توفر الظروف الأمثل
لتطور الر�أ�سمالية .هذا [ ]....يعني �أن
المارك�سيين ال يمكنهم �إغفال العوامل
االقت�صادية الوطنية التي تحرك الرغبة
الملحة لبناء دول وطنية ،كما يعني
�أن ''تقرير م�صير الأمم'' في برنامج
المارك�سيين ال يمكن ،من وجهة نظر
تاريخية اقت�صادية� ،أن يحمل �أي
معنى �آخر غير تقرير الم�صير ال�سيا�سي،
وا�ستقاللية الدولة ،و�إقامة دولة وطنية
(.)Lenin 1972, p. 393

 1ــ مقدمة
�إن المفهوم المارك�سي لأهمية تقرير
الم�صير الوطني ،بدءاً بمارك�س ،مروراً بلينين
وو�صو ًال �إلى ماو وغيفارا ،يفتر�ض توفر
عالقة �أكيدة مع الظروف المادية من �أجل
تحرير الطبقات العاملة وبناء اال�شتراكية،
حتى �إن تقرير الم�صير يمثل �شرط ًا ال بد منه
للثاني .ويمكن �أن يتقدم ت�شكل الطبقة ب�صورة
طبيعية ،وفق ًا لأحكام التاريخ ،في �سياق
الدولة ــ الوطن .وعلى الرغم من الجدال الذي
ن�ش�أ بين المارك�سيين ورافق تطور المفهوم،
ف�إنهم ف�سروا في �أغلب الأحيان الأبعاد
الرجعية وال�شوفينية والبورجوازية للوطنية،
على �أنها ثانوية مقارنة بالقوة التحريرية
التي يمثلها اال�ستقالل الوطني لل�شعوب
الم�ستعمرة .لقد ا�ستند العديد من حركات
َ
الن�ضال �ضد اال�ستعمار ،على الوحدة الوطنية

المتخيلة التي تجمع بين الطبقات العاملة
والو�سطى والبورجوازية ،والتي غيبت
التناق�ضات االقت�صادية واالجتماعية الكامنة
بينها ،وبررت ت�أجيل الن�ضال االجتماعي.
وبالتالي ،وفي معر�ض �سعي الدول الم�ستقلة
حديث ًا لت�صحيح التنمية غير المتوازنة و�أ�شكال
اال�ستغالل االقت�صادي ،ف�إن تنمية الوطن
باتت �شعار التعبئة ،و�أ�سا�س ًا لفر�ض هيمنة
قيادات فترة التحرير ونخبها .وفي نهاية
المطاف ،لم ي�صبح الن�ضال االجتماعي
والطبقي طاغي ًا في �أجندات ال�سيا�سة الوطنية
في العالم النامي� ،إ ّال مع تال�شي �صدقية
الأنظمة الم�ستبدة الهرمة لفترة ما بعد
اال�ستعمار.
وفي ال�سياق الفل�سطيني ،ف�إن الوعد
بالتحرير الوطني امتد �إلى قرن من الن�ضال
الفل�سطيني ،من �أجل تحقيق تقرير الم�صير
الذي يم�سي �أبعد منا ًال عام ًا بعد �آخر .ولم تكن
العالقة بين م�ستلزمات التحرر الوطني
واالجتماعي عالقة متكاملة و�إيجابية ،و�إنما
كانت �سلبية؛ فعلى امتداد قرن من الحكم
العثماني واالنتداب البريطاني والو�صاية
الأردنية والم�صرية واالحتالل الإ�سرائيلي،
�أدت الحروب المتكررة والنزوح وال�شتات
وا�ستمرار الحكم اال�ستعماري �إلى تفكيك
التكون الطبقي وبناء الوطن .ومع
العالقة بين
ّ
ذلك� ،شهدت ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،خالل
الأعوام الخم�سة والع�شرين الما�ضية ،ن�شوء
�سوق اقت�صادية ر�أ�سمالية فل�سطينية ،وت�ش ّك ًال
طبقي ًا في �إطار م�ساحة محددة و�ضيقة .ورعت
هذه العملية �سلطة حاكمة تهيمن عليها حركة
التحرير الوطني الفل�سطيني (''فتح'') .ومن
الم�ستبعد ،مثلما يمكن التكهن� ،أن تحقق هذه
النخب مبرر وجودها ،لكنها مع ذلك ُتبقي
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على تحالفها القوي مع م�صالح ر�أ�س المال
الوطني .وبالتالي ،ف�إن الدعوة �إلى الوحدة
بين طبقات المجتمع الفل�سطيني ال تزال
مق ِنعة ،وهي ت�سدل ال�ستار على واقع الإفقار
والتهمي�ش الفظ المت�أتي من تراكم ر�أ�س المال،
والتنمية غير المتوازنة القت�صاد وطني ال
يزال يرزح تحت نير القمع اال�ستيطاني
اال�ستعماري.
ال ت�سعى هذه المقالة لتقييم جدوى
النظرية المارك�سية فيما يتعلق بدور التحرير
الوطني في الثورة الطبقية ،و�أنا ال �أقترح
تقييم ما �إذا ــ �أو كيف ــ �أدى االلتزام بالن�ضال
الوطني الفل�سطيني �إلى الدفع في اتجاه ــ �أو
�إعاقة ــ بناء �سوق اقت�صادية ر�أ�سمالية،
وت�شكيل طبقات اجتماعية متحالفة مع
ال�سلطة ال�سيا�سية �أو معار�ضة لها .كما �أنني ال
�أعالج الن�ضال الأيديولوجي �أو التحول
االجتماعي في ظل الليبرالية الجديدة ،لكنني
�أ�سعى لر�سم �صورة للمفا�ضلة الجارية بين
ق�ضايا التحرير الوطني واالجتماعي ،والدفاع
عنها في مختلف مراحل التاريخ الفل�سطيني،
في �إطار التقدم الثابت ل�سوق ر�أ�س المال في
ظل التو�سع اال�ستعماري اال�ستيطاني .ويركز
تحليلي على �إعادة تمو�ضع مواقف الفرقاء
الرئي�سيين وت�شكلها ،وال �سيما الي�سار ال�شيوعي
الفل�سطيني� ،إزاء تغليب ال�صراع الوطني على
االجتماعي .لقد �أتاح هذا الو�ضع ن�شوء نظام
ل�شبه دولة وطنية� ،سمح بحدوث ت�أثيرات
مدمرة في �آفاق التحرر الوطني من خالل
تب ّني اقت�صاد نيوليبرالي .و�أنا �أت�ساءل ما �إذا
كانت عملية تركيز ر�أ�س المال والت�شكل
الطبقي بلغت مرحلة متقدمة لم يعد معها
تقرير الم�صير الوطني ــ غير المتحقق ــ يحدد
�أولويات ن�ضال الجماهير الفل�سطينية .وعو�ض ًا
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عن ذلك ،هل بات �إنكار العدالة االجتماعية
والم�ساواة االقت�صادية هو ما ي�شكل الأجندة
الوطنية الحقيقية؟

 2ــ الوطن والطبقة يف ال�سياق
الفل�سطيني
لقد بات الن�ضال الفل�سطيني من �أجل
التحرر الوطني ،والذي دخل عقده ال�ساد�س،
يواجه خطر التكرار� ،إن لم يكن و�صل �إلى
نهاية الطريق (.)Agha and Khalidi 2017
فالحركة الوطنية الفل�سطينية ،ومنذ ن�شوئها
في �ستينيات القرن الما�ضي ،تحولت من
الن�ضال الم�سلح لأجل تحرير كل فل�سطين من
نير اال�ستعمار� ،إلى حملة دبلوما�سية من �أجل
اال�ستقالل على  %22فقط من تلك الأرا�ضي.
وحديث ًا ،تحول الم�شروع الوطني الفل�سطيني
�إلى كيان �شبه دولة ال يتمتع بال�سيادة (ممث ًال
في ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية)� .إن ''دولة
فل�سطين'' المعلنة من جانب واحد ،من�شغلة
بالحفاظ على الإنجازات والمكت�سبات،
وب�شرعية المطالبة ببقاء نظام يحكمه قدامى
رموز التحرر الوطني ،والر�أ�سمالية الوطنية،
وطبقة متو�سطة مزدهرة.
لم تكن القوى الم�صطفة في مواجهة ق�ضية
تقرير الم�صير الوطني الفل�سطيني تحظى يوم ًا
بمثل هذه القوة المرعبة ،بل �إن اال�ستعمار
اال�ستيطاني ال�صهيوني بلغ كل زاوية وركن
من فل�سطين ،بما في ذلك الأرا�ضي المجتز�أة
للدولة المفتر�ضة 1.وعلى الرغم من نجاحات
�إ�سرائيل كلها في ت�شريع وجودها ب�صفتها
دولة على قدم الم�ساواة مع باقي الدول ،ف�إن
الر�أي العام ال�سائد اليوم بات ينظر �إليها على
�أنها تنتهك القانون الدولي با�ستمرار ،و�سلطة
ت�صر على موا�صلة
ا�ستعمارية عدوانية ّ
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ا�ضطهاد �شعب �آخر 2.ومع ذلك ،لم يعد
االعتراف ب�شرعية �إ�سرائيل مح�صوراً في الدول
الغربية ،ف�إ�سرائيل اليوم تتباهى بعقد
تحالفات و�صفقات �أ�سلحة مع اقت�صادات
نا�شئة ،مثل الهند وال�صين اللتين كانتا
منحازتين تمام ًا في ال�سابق �إلى جانب
فل�سطين .وفي مواجهة هذا الو�ضع ،تحول
المنهل الثوري العروبي للحركة الفل�سطينية
�إلى �ساحة �إقليمية يطغى عليها انعدام الثقة،
والمكائد ال�سيا�سية ،وتع ّثر قدرة الق�ضية
الفل�سطينية على التعبئة والح�شد ،وال �سيما
خالل الأعوام الأخيرة من الحروب الأهلية
والنزاعات التي ي�شهدها عدد من الدول
العربية.
كان ت�أثير ال�شيوعيين الفل�سطينيين واحداً
من محفزات التحول الأيديولوجي لحركة
التحرير الوطني ،والذي م ّكن حركة ''فتح'' من
ال�سيطرة على الم�شهد ال�سيا�سي والم�ؤ�س�ساتي
الفل�سطيني (عالوة على ت�أثير حلفاء منظمة
التحرير الفل�سطينية من الكتلة ال�سوفياتية،
حتى ت�سعينيات القرن الما�ضي) .وتحت �ضغط
توازنات القوى ال�سيا�سية الإقليمية وح�سابات
الواقعية ال�سيا�سية� ،أعادت منظمة التحرير
الفل�سطينية �صوغ هدف تحرير كامل التراب
الوطني الفل�سطيني ،و�إقامة دولة د�ستورية
علمانية وديمقراطية للم�سلمين والم�سيحيين
واليهود ،وهو ما نا�ضلت من �أجله ''فتح'' في
الما�ضي .وفي �سنة  ،1974بد�أت المنظمة
م�سيرتها الطويلة نحو القبول بمبد�أ التق�سيم
�إلى دولتين 3.لقد ا�ستغرق الأمر ع�شرين عام ًا
�إ�ضافية لتر�سيخ هذا الموقف في اتفاقات
ملزمة ،هي اتفاق �أو�سلو.
ومقارنة بدور الحركة ال�شيوعية
الفل�سطينية المف�صلي في تلك العملية ،وهو ما

�ستتم مناق�شته الحق ًا ،ف�إن ت�أثير الأيديولوجيا
المارك�سية كان �أقل و�ضوح ًا في مجال
ال�سيا�سات الوطنية الفل�سطينية .وفع ًال ،ف�إن
الأجندات اال�شتراكية ،وحتى �سيا�سات العدالة
االجتماعية ،باتت اليوم هام�شية في الخطاب
الفل�سطيني ،وفي الت�شكيالت ال�سيا�سية،
والن�ضاالت الفل�سطينية .هذه الأولوية لم�صالح
الوطن (الذي �أعيد تعريفه ب�صفته دولة ال
تتمتع بال�سيادة) على م�صالح النا�س (الذين
ُي�سمون المواطنين) ُعززت بعقد اجتماعي
افتر�ض �أن القيادة الوطنية هي الأقدر على
الدفاع عن م�صالح النا�س عبر تكري�س جميع
الموارد لأجل التحرير الوطني .وات�سقت هذه
ال�صيغة مع العديد من �أمثلة الن�ضال �ضد
اال�ستعمار ،والتي تت�ضامن فيها قوى المجتمع
كلها من �أجل ق�ضية التحرير الوطني ،مع
ت�أجيل جني ثمار الم�ساواة االجتماعية �إلى ما
بعد التحرير (.)Prashad 2007
ومع ذلك ،ف�إنه ،وخالل فترة توقف
الن�ضال الفل�سطيني الم�سلح من �أجل التحرير
الوطني الذي �أعقب اتفاق �أو�سلو في �سنة
( 1994والذي �أوقفت م�ساره االنتفا�ضة
الثانية في �سنة  ،2000وحربا غزة في �سن َتي
 2009و ،)2014لم يتوقف ن�شاط ال�سوق وال
ر�أ�س المال .وفي الواقع ،ومع دخولنا العقد
الثالث من الترتيبات ال�سيا�سية والم�ؤ�س�ساتية
واالقت�صادية التي �أن�ش�أها اتفاق �أو�سلو ب�صفته
مرحلة انتقالية غير محدودة زمني ًا قبل قيام
الدولة ،ف�إننا ن�شهد ازدهاراً في تراكم ر�أ�س
المال ،والتحول �إلى ال�سوق والخ�صخ�صة
والر�سملة والتجارة الحرة ،في الوقت الذي
تغرق قطاعات كاملة من الجماهير
الفل�سطينية ــ في داخل فل�سطين وفي ال�شتات
على ال�سواء ــ في الفقر والبطالة وب�ؤ�س المدن
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والحرمان والتدهور البيئي وامتهان الكرامة
الإن�سانية ب�صورة عامة .وفي �سنة  ،2017ما
كان يمكن للمقاي�ضة الوظيفية �أن تكون
�صارخة �أكثر ،بين الزيادة في ر�أ�س المال
واال�ستهالك والت�شكيل الطبقي من جهة،
وتراجع الوطن وفل�سطين والبرنامج ال�سيا�سي
من جهة ثانية .قد ال يكون لدى الفل�سطينيين
وطن ــ دولة ينعمون به ،لكن لديهم طبع ًا
الر�أ�سمالية وتبعاتها التي يتعين عليهم
التعامل معها.
لي�ست العالقة ال�سببية هي المو�ضوع هنا،
بل ما ي�صدم هو التالزم بين العمليتين التو�أم
المتمثلتين في تطور العالقات االجتماعية
الر�أ�سمالية من جهة ،وف�شل الم�شروع الوطني من
جهة ثانية .ربما كانت حركة التحرير الوطني
قادرة ــ ب�صورة مقنعة ــ على قيادة �شعب
فل�سطيني منق�سم من دون توفير مكا�سب
اجتماعية له ،على الأقل حتى اتفاق �أو�سلو �إن لم
يكن خالل الفترة التي تو ّلى فيها الأب الم�ؤ�س�س
يا�سر عرفات ال�سلطة ،حتى �سنة � ،2005إ ّال �إن
و�صول عملية ال�سالم �إلى طريق م�سدود ،وتب ّني
قيم ال�سوق الحرة االقت�صادية واالجتماعية،
ي�ستنزفان منطق ذاك العقد و�صدقيته.
كان لل�صعود الجارف لر�أ�س المال
الفل�سطيني بوجهه الليبرالي� ،أثر �شديد ال�سلبية
في فر�ص التحرير الوطني �أو االجتماعي؛ فقد
عزز هذا ال�صعود ت�ش ّكل قوى اجتماعية متميزة
تبدو م�صالحها المادية �أقل اعتماداً على� ،أو
معنية بـ ،نجاح التحرر الوطني ،وذلك مع كل
راتب جديد وكل قر�ض عقاري �أو ''�صرعة''
ا�ستهالكية .وهذا الو�ضع لي�س م�ستجداً تمام ًا؛
فالتحالف (وفي بع�ض الأحيان ،التعار�ض)
بين ر�أ�س المال الوطني وحركة التحرر
الوطني عرف فترات �صعود وهبوط منذ

دراسات

153

الهبة
ثالثينيات القرن الما�ضي ،عندما خيبت ّ
الفل�سطينية الأولى �ضد ال�صهيونية التوقعات
الليبرالية للبورجوازية الفل�سطينية النا�شئة،
و�أرغمتها على �أن ت�ؤدي دوراً ثانوي ًا غير
مريح في ال�سيا�سة الوطنية (مثلما �سنرى
�أدناه) .ومع هذا ،ف�إن الو�ضع الراهن �شديد
الوط�أة ب�صورة ا�ستثنائية.

 3ــ التحالف بني الوطنية
والر�أ�سمالية يف التجربة الفل�سطينية
ي�شدد فالديمير �إيليت�ش لينين ،ب�صفته �أكثر
منظري المارك�سية وممار�سيها الم�ؤثرين في
ّ
�أر�ض الواقع ،في �أطروحته عن الدولة في �سنة
 ،1914على �أن الدول الوطنية هي �أف�ضل
مثال ل�صعود (ثم انهيار) الر�أ�سمالية ،لأن تلك
الدولة تو ّلد ''عوامل اقت�صادية قوية'' تحتاج
�إليها من �أجل الت�شكل الطبقي (Lenin 1972,
 .)p. 400وقد وردت معالجة لينين المثيرة
للجدل لهذا المو�ضوع ،في �سياق جدل
�أيديولوجي عنيف بين روزا لوك�سمبورغ
وجورجي بليخانوف في الأممية اال�شتراكية.
فبينما كان تفكك الإمبراطورية الرو�سية
تعبر
يرت�سم في الأفق ،كانت الم�شاعر الوطنية ّ
عن نف�سها بقوة في �سائر �أنحاء �أوروبا،
متحدية االفترا�ضات المارك�سية ب�ش�أن اتجاه
تطور الر�أ�سمالية� .إن حجة لينين تو ّفر منطق ًا
وا�ضح ًا (م�ستقى على ما يبدو من فكر كارل
مارك�س نف�سه) ،يعك�س الواقعية ال�سيا�سية
لل�شيوعية البل�شفية.
عندما �أعلنت حركة التحرر الوطني
الفل�سطيني الحديثة الكفاح الم�سلح في بداية
�ستينيات القرن الما�ضي ،كانت ال�سيا�سات في
نواح،
المنطقة والعالم �أب�سط كثيراً من عدة ٍ
مما �أ�ضحت عليه بعد
والخيارات محدودة �أكثر ّ
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نحو ن�صف قرن .وقد برزت �أعداد كبيرة من
ال�شباب المتعلمين من �أبناء الالجئين
الفالحين و�أبناء الطبقة الو�سطى في الخارج،
لقيادة حركة التحرر الوطني الفل�سطيني في
القرن الع�شرين .وربما لم يت�صور ه�ؤالء
ال�شباب مدى عمق التحدي و�شموليته ،والذي
طرحته حركتهم الجريئة في مواجهة
�أيديولوجيات الثورة ونظرياتها التي �سادت
بين فل�سطينيي ال�شتات ،منذ نكبة 1948؛ فقد
باتت المقاومة الفل�سطينية ال�شغل ال�شاغل
للقوى الإقليمية والعالمية ،والر�أي العام
وتحدت حتى المفاهيم اال�ست�شراقية
العالمي،
ّ
التي �صورت العرب الفل�سطينيين على �أنهم
مجرد فالحين والجئين .و�شكلت ال�صيغ
الأولى التي طرحتها حركة ''فتح'' للأهداف
الوطنية الفل�سطينية في مطلع �ستينيات القرن
الما�ضي ،رف�ض ًا فوري ًا للتوجهات القومية
العروبية التي تع ّلق بها الفل�سطينيون على
امتداد عقود ،ولمنطق القبول بتق�سيم فل�سطين
�إلى دولتين الذي دافع عنه ال�شيوعيون العرب
والفل�سطينيون منذ �أربعينيات القرن الما�ضي،
وحتى لخيار الن�ضال ال�سلمي على طريقة
غاندي .وطبع ًا ،لم يكن هناك �إقرار بحق �شعب
�إ�سرائيل �أو اليهود في تقرير الم�صير.
وبالتالي� ،أعادت ''فتح'' والف�صائل المارك�سية
والقومية العربية التي ان�ضمت �إلى المعركة،
تعريف الت�صور التقليدي الذي كان �سائداً لدى
النخب الراديكالية الثورية والمثقفين
الليبراليين وال�سيا�سيين ،في حقبة ما بعد �سنة
.1948
وتميز الفكر الوطني الجديد بعدة �سمات
رئي�سية ،فتغلبت المركزية الفل�سطينية على
خطابات الهوية القومية العروبية التي �شهدت
�صعود التيار النا�صري وتو ّليه الحكم في

م�صر ،وا�ستالم حزب البعث الحكم في كل من
�سورية والعراق ( .)Cobban 1984كما �أن
الطرح الوطني الفل�سطيني تحدى تب ّني العديد
من المثقفين الفل�سطينيين والحركات ال�شعبية،
ال�ستالينية المارك�سية التي �شكلت �أحزاب ًا
�شيوعية في كل بلد عربي بما فيها فل�سطين،
والتي ا�ستمرت بعد �سنة  1948في �إ�سرائيل
والأردن ( .)Khamsin 1979هذه التوجهات
الأيديولوجية الأخيرة �سرعان ما انتع�شت
و�أُعيد �صوغها في العديد من الف�صائل التي
�شكلت منظمة التحرير الفل�سطينية ،لكنها ظلت
متخلفة وراء حركة ''فتح'' التي طغت على
تتبن الفكر القومي
الم�شهد ال�سيا�سي ،ولم ّ
العربي �أو اال�شتراكية ،و�إنما ركزت على
''تحرير فل�سطين'' فقط .لقد �أيدت هذه الحركة
الوطنية النا�شئة الناب�ضة بالحياة ،الموقف
القومي العربي الذي يرف�ض االعتراف ب�شرعية
تقرير الم�صير بالن�سبة �إلى اليهود/
الإ�سرائيليين ،كما كان ُينظر �إلى ال�صهيونية
في جوهرها ،ب�صفتها غطاء لم�شروع
ا�ستيطاني ا�ستعماري عدواني �إق�صائي
�أوروبي ،على هيئة حل قومي (في فل�سطين)
للم�س�ألة اليهودية (في �أوروبا) .لذلك ،ومنذ
البداية ،رف�ضت ''فتح'' ومنظمة التحرير
الفل�سطينية تق�سيم فل�سطين (وحل الدولتين)
الذي �أيده ال�شيوعيون (وال�سوفيات) منذ فترة
طويلة ،و�أيده الموقف الدولي �إزاء فل�سطين منذ
قرار التق�سيم ال�صادر عن الأمم المتحدة في
�سنة � .)Dannreuther 1998( 1947إن تب ّني
منظمة التحرير الفل�سطينية القوي للكفاح
الم�سلح ،و�ضعها في خندق العديد من
الحركات الوطنية في �آ�سيا و�أميركا الالتينية
و�أفريقيا (.)Chamberlin 2012
لقد تغير كثير من المفاهيم والمعتقدت
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والقوى ال�سيا�سية في عمر جيل واحد ،وجرى
خو�ض العديد من المعارك في مواقع متعددة،
وعلى عدة �صعد في فل�سطين والمنطقة .ومن
غير الم�ستغرب �أن ت�شمل م�سيرة حركة التحرير
الوطني الفل�سطيني ،كل �شكل يمكن ت�صوره من
�أ�شكال المقاومة ،ومختلف الأيديولوجيات
وعالقات القوى والتحالفات ال�سيا�سية.
واليوم ،بات مطلب هذه الحركة يقت�صر على
أرا�ض
التحرير الذي ينطوي على �أهداف و� ٍ
مما
وحقوق وطنية� ،أقل طموح ًا بكثير ّ
ت�صورته �أو وعدت به القيادة التاريخية
لل�شعب الفل�سطيني.
اليوم ،وانطالق ًا من رام اللـه ،ت�سيطر
ال�سلطة على ما تب ّقى من �إرث الن�ضال الوطني
القديم في ن�سخة وادعة من منظمة التحرير
الفل�سطينية ،تحت �إدارة حر�س قديم طاعن في
نظام لم
ال�سن ،بينما ينتظر في الكوالي�س
ٌ
تت�ضح مالمحه بعد ،للحلول مكانها .لم
يتحقق �أي من المطالب الوطنية الفل�سطينية
الجوهرية ،كما �أن عداء الحكومتين
لحق تقرير الم�صير
الإ�سرائيلية والأميركية ّ
الفل�سطيني ،بلغ مبلغ ًا غير م�سبوق منذ �أو�سلو.
لقد �شهدت الأعوام القليلة الما�ضية موجات
متكررة من المواجهات الفل�سطينية مع
�إ�سرائيل؛ مواجهات عنيفة �أو غير عنيفة ،وفي
�إطار العمل ال�سري �أو على الم�ستوى
وبغ�ض النظر عن مدى
الجماهيري/ال�شعبي.
ّ
م�ساهمة نوعية نمط الحياة عند الفل�سطينيين
في كبح المقاومة المنظمة ،وفي وجود
م�صالح مادية را�سخة في اال�ستقرار بين �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني ،ف�إن معظمهم ما زال ي�ؤمن
با�ستمرار ق�ضيته.
لفهم الطريق الم�سدود الذي �آلت �إليه
الأمور� ،س�أ�ستطلع في البدء كيف تنطبق
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االفترا�ضات المارك�سية اللينينية التقليدية
ب�ش�أن غلبة الم�س�ألة الوطنية على التعار�ضات
بين ر�أ�س المال والعمل في حالة الق�ضية
الفل�سطينية ،وعلى التحالفات الطبقية التي
كانت �ضرورية لدعمها .و�س�ألخ�ص م�سار تطور
المبادىء الرئي�سية لمفهوم تقرير الم�صير
الوطني من مارك�س �إلى لينين ،من دون �أن
يغيب عن ذهني ت�أثيرهما في تفكير
ال�شيوعيين والقوميين في العالم ،منذ ذلك
الحين .كما �س�أ�سلط ال�ضوء على بع�ض النقاط
المهمة في �إطار تاريخ الحركة الوطنية
الفل�سطينية ،من �أجل توطئة الم�شهد للنقا�ش
الالحق ب�ش�أن الكيفية التي ج�سر فيها
ال�شيوعيون الفل�سطينيون والتيارات الي�سارية
الفراغ الأيديولوجي وال�سيا�سي بين القومية
واال�شتراكية .وبذلك ،ف�إنني �أجادل ب�أن
المنظرين الفل�سطينيين القائلين ب�ضرورة حل
ّ
الم�شكلة الوطنية قبل الق�ضاء على التفاوت
االجتماعي واالقت�صادي ،ربما كانوا م�سلحين
بالنظرية ال�صحيحة ،لكنهم يتحملون ق�سط ًا
�صريح ًا من الم�س�ؤولية في ف�شل النظام
الوطني الفل�سطيني االجتماعي واالقت�صادي.

 4ــ الي�سار الفل�سطيني بني النظرية
املارك�سية واملمار�سة الثورية
مقارنة بعمله ال�سابق عن الو�ضع في �آ�سيا
(والذي ر�أى النقاد �أنه ينطلق من منظور
عبر مارك�س في �سني حياته الأخيرة
�أوروبي)ّ ،
عن قبول �ضمني بالطابع الثوري المحتمل
لتقرير الم�صير الوطني ،مع الأخذ في االعتبار
رف�ضه ال�شوفينية القومية وال�شعبوية،
واال�ستبداد ال�شرقي في الدول الوطنية
الآ�سيوية .وفي ذلك الوقت ،كتب كيفين �أندر�سن
�أن ''مارك�س يجد في الهند تحت اال�ستعمار،
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�شيئ ًا ما �شبيه ًا بالت�شكل الر�أ�سمالي للطبقة
العاملة ،وبالتالي ،ف�إن تطور اال�ستعمار نف�سه
كان ُينتج حفاري قبره'' (Anderson 2010,
أقر مارك�س قبل ذلك ،ب�أنه فيما
 .)p. 40وقد � ّ
يتعلق ب�إيرلندا ،ف�إن الخروج من االتحاد
وتقرير الم�صير الوطني كانا ال�سبيل الوحيد
''�إلى ت�سريع الثورة االجتماعية'' في �إنجلترا:
''�إن تحرر �إيرلندا الوطني لي�س م�س�ألة عدالة
مجردة �أو �شعوراً �إن�ساني ًا ،و�إنما ال�شرط الأول
لتحررهم االجتماعي'' (Marx and Engels
 .)1961, p. 335عالوة على ذلك ،كان يمكن
ال�ستقالل �إيرلندا �أن يتيح لها التحول
االقت�صادي الهيكلي والتطور ال�صناعي:

ما يحتاج �إليه الإيرلنديون هو )1 :حكم
ذاتي واال�ستقالل عن �إنجلترا )2 .ثورة
زراعية ،فحتى لو تحلّى الإنجليز ب�أ�سمى
النيات� ،إ ّال �إنهم لن يتمكنوا من تحقيق
ذلك نيابة عنهم [عن الإيرلنديين] ،غير
�أنهم يمكنهم منحهم الو�سائل القانونية
لإنجازه ب�أنف�سهم )3 .ر�سوم جمركية
حمائية �ضد �إنجلترا .فبين �سن َتي 1783
عم االزدهار جميع قطاعات
وّ 1801
ال�صناعة الإيرلندية ،لكن االتحاد الذي
�أطاح بالر�سوم الحمائية التي �أقرها
دمر الحياة ال�صناعية فيها
برلمان �إيرلنداّ ،
كافة (.)Marx and Engels 1961, p. 324
بعيداً عن الحالة التاريخية الإيرلندية التي
تعود �إلى  170عام ًا تقريب ًا (والتي ت�شبه
ب�صورة غريبة بع�ض الحجج ال�شائعة المت�صلة
باالنق�سام الوطني الفل�سطيني اليوم) ،يلخ�ص
مايكل لوي ( )Michael Löwyمدلوالت موقف
مارك�س على النحو التالي:

الم�ضطهدة
 1ــ	�إن التحرر الوطني للأمة
َ
كفيل وحده بتجاوز الخالفات الوطنية
وال�صراعات ،وهو الذي يتيح للطبقة
العاملة في البلدين �أن تتحد �ضد عدوها
الم�شترك ،وهو الر�أ�سماليون؛
 2ــ	�إن ا�ضطهاد بلد �آخر ي�ساعد في تعزيز
الهيمنة الأيديولوجية للبورجوازية
على العمال في البلد الم�ضطهِ د�'' :أي بلد
ي�ضطهد بلداً �آخر ي�صنع �سال�سل قيوده
بنف�سه''؛
الم�ضطهد ُي�ضعف الأ�س�س
 3ــ	�إن تحرر البلد
َ
االقت�صادية وال�سيا�سية والع�سكرية
والأيديولوجية للطبقات المهيمنة في
البلد الم�ضطهِد ،الأمر الذي ي�ساهم في
الكفاح الثوري للطبقة العاملة في ذاك
البلد (.)Löwy 1976, p. 85
قال لينين في �أطروحته في �سنة � ،1914إن
الأرا�ضي الموحدة �سيا�سي ًا واللغة الم�شتركة
''هما �أهم �شرطين لكي تتواءم التجارة الحرة
حق ًا على نطاق وا�سع مع الر�أ�سمالية الحديثة''،
ومن �أجل الت�شكل الطبقي وتحول االقت�صاد
�إلى اقت�صاد ال�سوق'' ،وبالتالي ،ف�إن كل حركة
وطنية تميل نحو ت�شكيل دول وطنية ،ف�إنما
تتحقق في ظلها �شروط الر�أ�سمالية الحديثة
على �أح�سن وجه'' (� .)Lenin 1972, p. 393إن
التكرار الطردي والمراجعات الالحقة لهذا
الفهم الأولي للتحرر الوطني ،ا�ستوجبا قيام
تحالف بين الوطنيين من �أبناء البورجوازية
والطبقة العاملة ،لأنهما يمهدان� ،إن لم يوجِ دا،
الظروف الطبيعية للثورة االجتماعية .لقد
طبعت هذه ال�صيغة م�ساهمات الأجيال التالية
من الثوريين المارك�سيين في كفاحاتهم �ضد
اال�ستعمار والإمبريالية ( .)Prashad 2007ومع
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�أن هذا الأمر ا�ستتبع في �أكثر الأحيان،
تحالفات غير �سهلة بين قوى طبقية ُيفتر�ض
�أن تكون متعار�ضة� ،إ ّال �إن هذا النموذج
الأ�سا�سي �أعيد ن�سخه ،لي�س من باب االلتزام
ٍ
بو�صفة نظرية �أيديولوجية مجردة ،و�إنما لأنه
كان مفيداً في عالم ال�سيا�سة الواقعي .لقد
�أ�سهب الفكر ال�سيا�سي ال�ستاليني والماوي فيما
بعد ،في التنظير للدولة الوطنية البورجوازية
التي تعامل معها لينين على �أنها حا�ضنة
للثورة اال�شتراكية في القرن التالي ،و�شكل
تعامله هذا �إطاراً ال�ستراتيجيات التحرر التي
تب ّناها كا�سترو وغيفارا في �أميركا الالتينية،
وجبهة التحرير الوطني في الجزائر
والفيتكونغ ،وغيرها من الحركات اال�شتراكية
في �آ�سيا .في البدء� ،أَ َّمن الوطن (مع دولة
ثورية) ،ثم �أعلن الثورة االجتماعية (�ضد
الر�أ�سمالية).
�إن وجود بورجوازية وطنية تك�شف عن
توجه وطني �أو حتى تقدمي ربما ،كان �أ�سا�س
تركيبة الأيديولوجيا التحررية المارك�سية في
العالم الثالث ،لكنها كانت كذلك حليف ًا
�ضروري ًا في عالم الكفاح المادي في مواجهة
اال�ستعمار ،لم يكن في و�سع ال�شيوعيين
التواقين �إلى ال�سلطة �أن يغفلوه �أو �أن يعادوه.
لقد �أثبتت مثل هذه التحالفات بمرور الوقت،
�أنها الو�سيلة الأكثر عقالنية من �أجل تعبئة
الجماهير ال�ضرورية لإنهاء اال�ستعمار و�إقامة
دول وطنية م�ستقلة حكمتها بريطانيا وفرن�سا
وغيرها من القوى الأوروبية لأعوام طويلة
( .)Prashad 2007ومع ذلك ،وعلى الرغم من �أن
مثل هذه الجبهات الوطنية كانت محفوفة
بانعدام اليقين ،وبالخلل في موازين القوى
في ظروف متنوعة� ،إ ّال �إنها �أتاحت في �أماكن
عدة ،الحفاظ على الت�شكيالت ال�شيوعية �أو
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المارك�سية وتعزيزها خالل مرحلة التحرر
الوطني ،وتهيئة �أجنداتها للتحرر االجتماعي
(بعد اال�ستقالل).
ولم تكن فل�سطين ا�ستثناء من هذه ال�صيغة
العامة؛ ففي نهاية الأمر ،انطبعت الفترة
الأولى من ال�صحوة الوطنية والمقاومة
الفل�سطينية لالنتداب البريطاني (وزحف
اال�ستعمار اليهودي) ،ببروز حركة قومية
يهودية تو�سعية .لقد ك�شفت �شيرين �صيقلي
كيف �أنه ومنذ ثالثينيات القرن الما�ضي ،بد�أ
''رجال ر�أ�س المال'' الفل�سطينيون العرب
ي�شكلون هوية طبقية مميزة ،تحددها مفاهيم
ال�سوق واالقت�صاد الكال�سيكية واالنفتاح
المعا�صر على التكنولوجيا والتغيير (Seikaly
 ،)2016لكنهم مع ذلك ،كانوا في الآن ذاته
مدافعين عن العدالة االجتماعية والتحرر
الوطني ،ويمولون ويدعمون المقاومة
الفل�سطينية لال�ستعمار اال�ستيطاني
ال�صهيوني .لقد تعززت تلك الحركة �إلى حد
كبير ،بفالحي الأرياف ،وبوجود قيادة وطنية
ت�ضم �شخ�صيات تقليدية من رجال الدين
والوجهاء .وبنى ه�ؤالء الر�أ�سماليون الجدد،
�إلى جانب �شخ�صيات فترة ما بعد الإقطاع
والأر�ستقراطية وموظفي الإدارات الذين �شكلوا
البورجوازية الفل�سطينية المتكونة ،ر�ؤيتهم �إلى
الدولة المقبلة :فل�سطين الليبرالية ال�صناعية
والمالية ،على �شاكلة ما �آلت �إليه �إ�سرائيل بعد
�سنة  .1948لكن انت�صار الحركة ال�صهيونية،
وهزيمة القوات العربية التي حاولت الوقوف
في وجهها� ،أديا �إلى تدمير جذري لتوق
الفل�سطينيين �إلى التحرر الوطني الو�شيك،
وللتطور الر�أ�سمالي ب�صورة ان�سيابية.
غر�ست هذه التجربة في التحول
االقت�صادي واالجتماعي لفل�سطين ما قبل
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�سنة  ،1948بذور ائتالف من نوع جديد �ضم
مختلف القوى االجتماعية الموحدة تحت راية
التحرر الوطني .وتبلورت هذه الوحدة الوطنية
في �ستينيات القرن الما�ضي في والدة منظمة
التحرير الفل�سطينية ،حتى عندما �سار الت�شكل
الطبقي في طريق متعرج ،وفي ظروف غير
طبيعية بفعل ال�شتات والإفقار و�سلب الأمالك
والتق�سيم الجيو�سيا�سي والقانوني لل�شعب
الفل�سطيني ( .)Smith 1986ونجم عن هذا،
تقوي�ض العالقات الأ�صلية وت�شتيتها ،بين
الطبقة ور�أ�س المال والعمل والمكان ،والتي
بد�أت تت�شكل قبل النكبةّ � .أما الق�سم الأكبر من
ال�شعب الفل�سطيني الذي ظل داخل منطقة
فل�سطين التاريخية ،تحت حكم �إ�سرائيل
والأردن وم�صر من �سنة � 1948إلى �سنة
 ،1967ف�ش ّكل القطاعات الأفقر من فالحي
الأرياف وعمال المدن �أو التجار ال�صغار
ومتو�سطي الحال؛ �إذ كان الق�سم الأكبر من
ر�أ�سمال فل�سطين (ال�صناعي والعقاري والمالي
�أو التجاري) ،والذي ُق ّدرت قيمته بـ 147
مليار دوالر �أميركي قيا�س ًا على �أ�سعار �سنة
 ،1948متعذراً نقله ،ف�ض ًال عن �أن �إ�سرائيل
دمرته �أو �صادرته (Hadawi and Kubursi
.)1988
وتحول كل ر�أ�سمال نقدي تم ّكن النازحون
ّ
من نقله معهم �إلى الأمان الن�سبي في الدول
العربية المجاورة� ،إلى �أول اال�ستثمارات التي
قام بها َمن تمكنوا من معاودة العمل في
تجارة �أو في �إن�شاء بنك �أو ت�أ�سي�س مهنة في
المنفى ،فبد�أوا ب�إعادة مراكمة ر�أ�س المال
بالتدريج .من ناحية �أُخرى ،كانت الأرا�ضي
الفل�سطينية الهام�شية وغير الخا�ضعة للحكم
الإ�سرائيلي ،فقيرة بالموارد الطبيعية ،وريفية
ب�صورة عامة كال�ضفة الغربية التي �ضمها

جراء تد ّفق الالجئين مثل
الأردن� ،أو مكتظة ّ
قطاع غزة تحت الإدارة الم�صرية (Abed
 .)1988وحتى منت�صف �ستينيات القرن
الما�ضي ،كان الفل�سطينيون في �إ�سرائيل ،في
معظمهم ،من الفالحين ويعي�شون تحت الحكم
الع�سكري ( .)Khalidi 1988من هنا ،وخالل
العقود الأولى بعد �سنة  ،1948لم يتوفر �إ ّال
�أ�سا�س مادي �ضئيل للت�شكيل الطبقي
الفل�سطيني �سمح با�ستئناف �أي م�سار م�ستقر
في مجتمع الأرا�ضي المحتلة ،وال �سيما �أن
هزيمة  1967خلقت �شرخ ًا ثاني ًا في الزمن،
وفي �إعادة ت�شكيل ر�أ�س المال الفل�سطيني
والمجتمع وال�سلطة ال�سيا�سية.
تبو�أت الطبقات الجديدة من رجال الأعمال
الفل�سطينيين و�أ�صحاب الم�شاريع الر�أ�سمالية،
مواقع اقت�صادية م�ؤثرة في الدول العربية
الم�ضيفة التي ا�ستقروا فيها بعد �سنة ،1948
وال �سيما في لبنان والأردن وم�صر (Smith
 ،)1986و�أ�صبح العديد منهم �شخ�صيات فاعلة
في بناء الدول الحديثة واقت�صادات النفط في
دول الخليج العربية ،مع تعاظم الحاجة �إلى
قوة عاملة متحركة ومتعلمة .وفيما يتعلق
ب�أولئك الفل�سطينيين المقيمين في المنفى
والتواقين �إلى العودة والتحرير ،فقد بدت
نماذج الدولة التنموية التي �أعلنها �أبطال
اال�شتراكية العربية قابلة للحياة �سيا�سي ًا،
وعادلة اجتماعي ًا في ال�سياق العربي بعد
اال�ستعمار .وفي هذا ال�سياق ،ي�ؤكد االقت�صادي
الفل�سطيني المعروف من ذلك الجيل يو�سف
ال�صائغ� ،إمكان قيام الدول اال�شتراكية العربية
الم�ستقلة حديث ًا بهذا الدور ،وذلك في �إحدى
م�ساهماته المبكرة تحت عنوان ''الخبز مع
الكرامة ،المحتوى االقت�صادي ــ االجتماعي
للمفهوم القومي العربي'' (�صائغ ّ � 4.)1961أما
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بالن�سبة �إلى الآخرين الذين كانوا يعيدون بناء
حياتهم و�سبل عي�شهم في الأردن� ،أو يعملون
في الخليج ،فكانت ثمار الر�أ�سمالية ت�شبه
جراء �ضياع الوطن .وال
ترياق ًا للألم والغربة ّ
عجب في �أن العديد من الر�أ�سماليين
يدعون �أن
الفل�سطينيين الأكثر ت�أثيراً اليومّ ،
ا�ستثماراتهم الخا�صة في فل�سطين هي من
�أجل العودة والوطن والتنمية ،بقدر ما هي من
�أجل الطبقة التي ينتمون �إليها ور�أ�س المال
والربح (دياب 2015؛ .)Khalidi 2018
في هذه الأثناء ،كان مواطنوهم الأقل
حظ ًا ،والمقيمون في مخيمات الالجئين
و�ضواحي العوا�صم العربية ،يخططون
ال�ستئناف الكفاح من �أجل التحرر الوطني.
و�سرعان ما �أطلقت ثور َتها تلك المجموع ُة غير
المن�سجمة من الالجئين الفل�سطينيين ،والتي
�ضمت مفكرين ومعلمين ومهند�سين و�أطباء
و�صحافيين وك ّتاب ًا وبيروقراطيين وتجاراً لم
يمتلكوا �إ ّال القليل من ر�أ�س المال �أو الثروة،
ال عن عملهم ومهاراتهم المهنية (Sayigh
ف�ض ً
 .)1997وعبر ت�شكيل حركة التحرير الوطني
الفل�سطيني الحديثة ،ف�إن هذه الجمهرة
المتباينة من الالجئين ،والتي جاءت ب�صورة
خا�صة من �صفوف القوميين العرب
والنا�صريين والبعثيين والإخوان الم�سلمين،
والت�شكيالت ال�سيا�سية الليبرالية والمارك�سية
وال�شيوعية في مختلف �أنحاء العالم العربي،
هيمنت على ال�ساحة ال�سيا�سية الفل�سطينية منذ
خم�سينيات القرن الما�ضي .ولم يكن ه�ؤالء
ينتمون �إلى البروليتاريا بالمعنى الدقيق
للكلمة ،و�إنما �إلى البورجوازية ال�صغيرة
والفالحين� ،إ ّال �إنهم كانوا يعانون الحرمان
المادي ،ومنهم ت�شكلت القيادة الوطنية
الفل�سطينية ،وال تزال .و�سرعان ما جرى
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تح�شيد �سكان مخيمات الالجئين الفل�سطينيين
في الأردن و�سورية ولبنان ،والتي �شهدت
تعبئة جماعية من خالل ظهور مقاومة
م�سلحة فل�سطينية جريئة في �أعقاب هزيمة
�إ�سرائيل الجيو�ش العربية في حزيران/يونيو
.1967
تحت هذه القيادة الم�ؤلفة من قوى
اجتماعية متنوعة ،والتي لم تكن تتمتع بمثل
هذه المكانة �أو ال�سلطة في الحركة الوطنية
قبل �سنة  ،1948بد�أت الهوية الثورية
الفل�سطينية الجديدة تت�شكل مع بداية �صوغ
برنامج معا�صر لتقرير الم�صير الوطني.
وفي ظل موجة الت�ضامن الوطني والأمل
الذي اجتاح المنطقة بعد �أن ا�ستقطبت �أولى
العمليات الفدائية الفل�سطينية بعد �سنة 1967
االهتمام العربي والعالمي ،توافدت الجماهير
الفقيرة كي تن�ضم �إلى حركة التحرير الوطني
الفل�سطيني (''فتح'') ،والجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطين ،والجبهة الديمقراطية لتحرير
فل�سطين المن�شقة عنها ،والمنظمات القريبة
من حزب البعث وغيرها من الف�صائل المقاتلة
( .)Sayigh 1997هذه الت�شكيلة الوا�سعة من
االتجاهات الأيديولوجية للمجموعة المتنامية
من الرفاق الآتين من �صفوف البورجوازية
التي �أعيد ت�شكيلها في المنفى ،والممثلة في
العنا�صر الحديثة النعمة والأر�ستقراطية الأقدم
عمراً ،والتي تجمعت داخل حركة ''فتح''
ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،و ّفرت مروحة
وا�سعة وخيارات كثيرة للم�ساهمة في �إغناء
''فتح'' (حنفي  ،)1997و�شملت م�ساهماتها
الم�ساعدات المالية المبا�شرة للحركة،
والتعارف (الت�شبيك) والتوا�صل ال�سيا�سي،
والدعم اللوج�ستي والم�شورة الفنية والمالية.
ولعل الأهم من ذلك كله ،كان ح�شد الطبقة
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الفل�سطينية الحاكمة ال�سابقة وراء القيادة
الجديدة ،ومنح هذه الأخيرة ال�شرعية
ال�سيا�سية الوطنية والعروبية التي تحتاج
�إليها ،والتي تعني تمرير ال�شعلة الوطنية �إلى
الجيل الجديد.
وفي نظرة ا�سترجاعية �إلى تلك الأحداث،
ف�إن هذا التبديل في القيادة يبدو غريب ًا �إلى
حد ما؛ �إذ ظهرت �ساللة جديدة من قادة
العمليات الفدائية غير المعروفين حتى ذلك
الوقت ،والذين نفذوا مخططات جريئة تنطوي
على مواجهة عنيفة لم تنح�صر بمواجهة
تعدتها بعد وقت ق�صير �أي�ض ًا
�إ�سرائيل ،و�إنما ّ
�إلى الأنظمة العربية والفاعلين الدوليين.
وروجت بع�ض التيارات المارك�سية �أو
ال�شيوعية (وخ�صو�ص ًا في الجبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطين والجبهة الديمقراطية لتحرير
فل�سطين) لثورة ا�شتراكية �أو �أممية ،ولقيام
منظمة جماهيرية لينينية �أو ماوية.
كما �أقام قادة حركة ''فتح'' الجدد ،منذ
�ستينيات القرن الما�ضي ،عالقات مع العديد
من الدول اال�شتراكية ،بما في ذلك كل من
االتحاد ال�سوفياتي وال�صين ،ف�ض ًال عن عدد
متزايد من حركات التحرر الوطني في العالم
الثالث .وبحلول ال�سبعينيات ،بد�أت العمليات
الع�سكرية الدولية الفل�سطينية (عمليات خطف
الطائرات والهجمات العنيفة على �أهداف
�إ�سرائيلية و�أميركية على م�ستوى العالم) ،تترك
ت�أثيراً �سلبي ًا في الر�أي العام الذي �سرعان ما
و�سم منظمة التحرير الفل�سطينية بالإرهاب.
غير �أن الم�صالح الطبقية للر�أ�سماليين
الفل�سطينيين في المهجر ،والمهنيين من �أبناء
الطبقة المتو�سطة� ،أملت عليهم ب�أن ين�أوا
ب�أنف�سهم عن ه�ؤالء الراديكاليين الخطرين،
و�أن ي�ستمروا في خدمة الأنظمة العربية التي

ازداد تكاملهم معها .لكنهم ،في الوقت نف�سه،
جراء هزيمة
�أ�صيبوا بخيبة �أمل ّ
الأيديولوجيات العربية الر�سمية وال�شعبية في
العقود ال�سابقة ،ولذلك� ،أيدوا بحما�سة المد
الوحدوي القومي بعد �سنة  ،1967و�ألهمهم
هذا الجيل ال�شاب من جنود التحرير الوطني
المتفانين (.)Abu Iyad and Rouleau 1981
هذه العوامل مجتمعة ت�ضافرت كي تعطي
دفعة قوية لتر�سيخ تحالف قائم على
الم�صلحة المتبادلة بين ر�أ�س المال الفل�سطيني
والنظام ال�سيا�سي الوطني القائم اليوم.
والمرونة التي تتميز بها هذه العالقة ،تتفق
مع معظم ما �شهدته حركات الن�ضال �ضد
اال�ستعمار في القرن الما�ضي؛ فهي متما�سكة
من حيث االفترا�ضات اللينينية والمارك�سية
وغيرها ب�ش�أن جدلية العالقة بين الدولة ــ
الوطن/الطبقة ،والم�صير الواحد لجميع
الفل�سطينيين من جميع الطبقات في خو�ضهم
الن�ضال من �أجل بناء الوطن الفل�سطيني في
مواجهة اال�ستعمار اال�ستيطاني الإ�سرائيلي.
ومع تعبئة جمعيات العمال واتحاداتهم
والمنتجين والعاملين في الخدمات
االجتماعية الفل�سطينية في المنفى ،روجت
ف�صائل منظمة التحرير الفل�سطينية خالل
ثمانينيات القرن الما�ضي ،لأ�شكال جديدة من
االهتمامات والمبادرات االجتماعية
االقت�صادية .ولم تنفرد ''فتح'' في خو�ض غمار
ت�أ�سي�س م�شاريع ،بل �إن الف�صائل الي�سارية
الفل�سطينية عملت �أي�ض ًا على م�شاريع تمويل
ذاتي �أ�صغر حجم ًا و�أقل طموح ًا �أدت �إلى
تو�سيع نطاق انت�شارها الجماهيري .غير �أن
الإنجاز التاريخي لهذه التجربة االجتماعية
واالقت�صادية دعمته ''فتح'' �إلى حد كبير
(.)Khalidi 2014
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ومع �أن حركة ''فتح'' كانت دائم ًا مو�ضع
انتقاد من الي�سار ب�سبب عقدها تحالفات
انتهازية مع الأنظمة العربية الرجعية
�سباقة
والطبقات البورجوازية� ،إ ّال �إنها كانت ّ
في العمل على تعزيز ال�صالح العام ،وريادة
م�شروع �شبه ا�شتراكي ــ اجتماعي واقت�صادي
على �أر�ض الواقع لدعم الحركة الوطنية.
و ُتع ِ ّرف �أدبيات الي�سار الفل�سطيني (Hilal and
 )Hermann 2014هذا الي�سار ب�أنه يت�ألف من
الف�صائل المارك�سية وال�شيوعية في منظمة
التحرير الفل�سطينية ،متجاهلة رفاقهم
ال�شيوعيين في ''فتح''.
مع ذلك ،ومن �إحدى مفارقات تاريخ
الن�ضال الفل�سطيني� ،أن التيارات الي�سارية
(المارك�سية؛ ال�ستالينية؛ الماوية) داخل ''فتح''
هي التي وفرت تحالف ًا وقائي ًا للي�سار غير
الفتحاوي ،كي يعمل وي�شارك في �صنع القرار
في منظمة التحرير الفل�سطينية.

 5ــ حل الدولتني :موقف ال�شيوعيني
والقوميني
تر�سم ال�صورة المتكونة تحالف ًا غير مريح
بين البورجوازيين الوطنيين والتيارات
اال�شتراكية في منظمة التحرير الفل�سطينية
ب�ش�أن ق�ضية التحرر الوطني .ويت�ضح هذا
ب�شكل كبير ،من خالل المواقف التي تب ّنتها
الف�صائل والتيارات المتعددة تجاه م�س�ألة
الحل الأمثل للكفاحات المتعار�ضة من �أجل
تقرير الم�صير الوطني في فل�سطين ،من اليهود
(من �أجل دولتهم� ،إ�سرائيل) ،ومن العرب
الفل�سطينيين (من �أجل دولتهم ،فل�سطين)� .إن
موافقة الحركة الفل�سطينية على تق�سيم
فل�سطين �إلى دولتين� ،أعقبتها فترة طويلة من
الحكم الذاتي تحت الحكم اال�ستعماري
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تنب أ�
الإ�سرائيلي منذ �سنة  ،1994والذي ّ
بمحدوديته (الحكم الذاتي) في ذلك الوقت قلة
فقط من الفل�سطينيين (بينهم �إدوارد �سعيد على
�سبيل المثال).
وفي الآونة الأخيرة ،ا�ستدعى التزام
الفل�سطينيين بحل الدولتين بذل جهود
متوا�صلة لفر�ض الواقع ال�سيا�سي والمادي
للدولة الفل�سطينية ،حتى في غياب ن�ص
قانوني �أو موافقة �إ�سرائيلية على قيامها.
وو ّفر ال�سعي وراء فر�ض هذا الواقع ،في �إطار
ا�ستراتيجيا تقرير الم�صير الفل�سطيني� ،أر�ضية
خ�صبة لنمو اقت�صاد ال�سوق الر�أ�سمالي
وال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية
النيوليبرالية وعملية مراكمة ر�أ�س المال
والت�شكل الطبقي ،حتى في غياب حل ال�صراع
الوطني.
لقد ن�ص ميثاق منظمة التحرير الفل�سطينية
في ن�سخته الأولى في �سنة  ،1964على
تحقيق �أهداف التحرير واال�ستقالل الوطني في
�إطار دولة فل�سطينية واحدة للعرب
الفل�سطينيين ،ت�ضم المجتمعات اليهودية لما
قبل �سنة  1917فقط .ورف�ضت �صيغة الوطن
الفل�سطيني هذه فعلي ًا ،مطلب اليهود بتقرير
الم�صير الوطني و�شرعية وجود دولة �إ�سرائيل
�أو �شعب �إ�سرائيلي .ومن هذا المنطلق ،لم يتغير
�شيء ُيذكر في الر�ؤية الوطنية الفل�سطينية
الأ�سا�سية ما قبل �سنة  ،1948وفي رف�ض
قرار التق�سيم الذي �أقرته الأمم المتحدة ،والذي
اعترف بالمطالب العربية الفل�سطينية
واليهودية الإ�سرائيلية بالحق في تقرير
الم�صير الوطني داخل البلد نف�سه .لكن �سريع ًا
ما طر�أ تعديل على هذا الموقف .فبحلول �أوائل
ال�سبعينيات ،و�ضعت قيادة ''فتح'' التي ات�سم
وبتفهم
موقفها حينها بقدر �أكبر من التقدمية،
ّ
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�أكبر للواقع الإقليمي والعالمي ،والتي �أولت
�صورتها العامة اهتمام ًا �أكبر ،ت�صوراً
لفل�سطين ما بعد التحرير على اعتبارها دولة
غير طائفية وديمقراطية ،تعترف بحقوق
مت�ساوية ثقافية و�سيا�سية ومدنية للم�سلمين
والم�سيحيين واليهود ( .)Fatah 1970و�ش ّكل
هذا الت�صور نموذج ًا يمكن �أن يلتف حوله
البورجوازيون الوطنيون واال�شتراكيون
والقوميون العرب ،وكذلك المنا�صرون
ملطفة جديرة
وقدم �صورة ّ
الدوليونّ ،
عد متطرفة وعنيفة،
باالحترام لحركة تحرير ُت ّ
وال تتردد في خو�ض �صراع مع عدوها
الإ�سرائيلي ،ف�ض ًال عن �إثارتها الإزعاج للعديد
من الأنظمة العربية التي بات الن�ضال الثوري
الفل�سطيني يهدد ا�ستقرارها وعالقاتها
الدولية.
و�شهدت منظمة التحرير الفل�سطينية تحو ًال
ا�ستراتيجي ًا بفعل ال�ضغوط الإقليمية من جهة،
والمراجعة الذاتية لفكرها ب�ش�أن جدوى تحرير
فل�سطين ''من النهر �إلى البحر'' من جهة �أُخرى.
وبحلول �سنة  ،1974بد�أت الحركة الوطنية
تتح�ضر لقبول ما �أ�صبح ُيعرف با�سم ''حل
الدولتين'' ،بما في ذلك االعتراف في نهاية
المطاف بدولة �إ�سرائيل .ووافقت منظمة
التحرير الفل�سطينية على ''برنامج النقاط
الع�شر'' الذي يدعو �إلى �إن�شاء ''�سلطة وطنية
على �أي قطعة محررة من �أر�ض فل�سطين''،
وهو برنامج �صيغ بمبادرة من الجبهة
الديمقراطية لتحرير فل�سطين بالتعاون مع
''فتح'' ،وعار�ضه في ذلك الوقت القوميون
العرب والجبهة ال�شعبية المارك�سية التي
ان�شقت عنها الجبهة الديمقراطية .وت�أخرت
الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين في الموافقة
بتردد (في �سنة  )1988على ت�أييد موقف

�إقامة دولتين .وكان التطور البراغماتي
الجديد في موقف منظمة التحرير الفل�سطينية
مو�ضع ترحيب لدى حلفائها من البورجوازية
والطبقات الو�سطى الفل�سطينية؛ �إذ �إن هذه
القوى بطبيعة الحال ،وانطالق ًا من نظرتها
المحافظة �إلى العالم ومن م�صالحها المادية،
تميل �إلى الحل الو�سط والواقعية ال�سيا�سية.
وفي �أعقاب الحروب الداخلية والأهلية التي
ن�ش�أت بفعل الوجود الفل�سطيني في الأردن
ولبنان ،تحم�ست تلك القوى لت�شجيع م�سار
االعتدال والم�شاركة في المفاو�ضات ال�سيا�سية
التي دعت �إليها الدول العربية والقوى
العالمية (بما في ذلك االتحاد ال�سوفياتي
الحليف).
أ�شد
�إلى جانب الجبهة الديمقراطية ،كان � َّ
الم�ؤيدين المتحم�سين لحل الدولتين ،هم
ال�شيوعيون الفل�سطينيون الذين بقوا في الحزب
ال�شيوعي الإ�سرائيلي ،و�أولئك الذين �أعادوا
تنظيم �أنف�سهم في المنفى في الأردن ،و''التيار
ال�سوفياتي'' داخل ''فتح'' (Cobban 1984,
 .)pp. 61-62وال يزال ال�شيوعيون الفل�سطينيون
ي�شكلون اليوم ،الف�صيل ال�سيا�سي الذي تقوم
علة وجوده نف�سه وجوهر �أيديولوجيته ،على
عد
ال�صالحية المطلقة لهذا الهدف .و ُت ّ
محاولتهم الغريبة لج�سر الفجوة بين التحرير
الوطني والتحرر االجتماعي الفل�سطيني ،مثا ًال
نموذجي ًا للتوازن ال�صارم الذي ال يخلو من
مفارقة ،بين م�س�أل َتي الوطن والطبقة في
فل�سطين اليوم؛ فمن جهة ،قبل الي�سار بخف�ض
منزلة الثورة االجتماعية �إلى رتبة �أدنى ما
دام الن�ضال الوطني لم ُيح�سم بعد ،مع الإقرار
في الوقت نف�سه ب�ضرورة القبول ب�شرعية حق
تقرير الم�صير للإ�سرائيليين .ومن جهة �أُخرى،
هيمنت الأجندات والتحالفات مع تيارات
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ا�شتراكية عربية ودولية (�أو تحررية في العالم
الثالث) ،على الموقف ال�سيا�سي لمنظمة
التحرير الفل�سطينية ،و�ساعدت في �إبقائها على
ي�سار التاريخ حتى انهيار االتحاد ال�سوفياتي.
وفي البلد الوحيد الذي كان ال�شيوعيون
الفل�سطينيون �أحراراً ن�سبي ًا في العمل فيه منذ
�سنة  1948ــ �أي �إ�سرائيل ــ ف�إن مطالب الطبقة
العاملة �ضمن برنامج ال�شيوعيين ال�سيا�سي،
بقيت �إلى جانب تلك التي تطالب بمنح ال�شعب
الفل�سطيني حقوقه الوطنية في �إطار �صيغة
الدولتين ( .)Beinin 1990لكن احتماالت
تحقيق اال�شتراكية في �إ�سرائيل� ،أو حتى
الم�ساواة في الحقوق المدنية والثقافية ،هي
اليوم �أ�ضعف من �أي وقت م�ضى.
لقد ُ�شكلت في �إطار منظمة التحرير
الفل�سطينية ،في ال�شتات وداخل فل�سطين،
اتحادات وجمعيات للعمال والمهنيين والن�ساء
والطالب دافعت عن مطالبهم االجتماعية في
بع�ض الأحيان ،لكن تركيزها كان �أ�سا�س ًا على
ح�شدهم للكفاح من �أجل التحرير الوطني .ومن
التطورات المثيرة لل�سخرية� ،أن ال�شيوعيين
الفل�سطينيين ،ومن خالل التزامهم بالر�ؤية
المارك�سية فيما يتعلق بتقرير الم�صير
الوطني� ،شكلوا �إحدى �أكثر القوى ت�أثيراً في
حرف التعبئة الجماهيرية بعيداً عن الن�ضال
من �أجل التحرر المجتمعي الفل�سطيني.
وللمفارقة ،كان التوجه الوطني المحدود
للبورجوازية الفتحاوية� ،أكثر ات�ساق ًا
عبرت
وان�سجام ًا من ''ال�شقلبات'' الفكرية التي ّ
عنها المدر�سة الفكرية المارك�سية الفل�سطينية
تم�سكها بالن�ضال على �أ�سا�س
في تبرير ّ
الجبهة الوطنية ،من دون مقاي�ضة ذلك
بمكت�سبات ا�شتراكية من حلفائهم
البورجوازيين.
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وبينما هيمنت ''فتح'' على الم�ؤ�س�سات
وقراراتها ال�سيا�سية في �إطار اتفاق تقا�سم
ال�سلطة بين ف�صائل منظمة التحرير
الفل�سطينية ،قبلت الت�شكيالت اال�شتراكية
ٍ
بح�صة ودور محدودين فيها.
الفل�سطينية
وعلى غرار الحال في تجارب العالم الثالث
الأُخرى� ،أ�صبح ال�شيوعيون الم�صابون بخيبة
الأمل في كثير من الأحيان ،مدافعين
متحم�سين عن ال�سيا�سة االقت�صادية لل�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،وعن التزامها الثابت
بتحقيق حل الدولتين من خالل الم�سارات
ال�سيا�سية والدبلوما�سية غير العنيفة5.
لقد و َّفر ر�ضا الي�سار الفل�سطيني عن النظام
ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي الذي ُولد
من اتفاق �أو�سلو� ،شرعية لـ ''فتح'' وقيادتها
الحليفة ،مثلما وفرت ا�ستثمارات البورجوازية
الوطنية المالية القوة المادية للنظام،
ولال�ستراتيجيات االقت�صادية لمنظمة التحرير
الفل�سطينية ،من �أجل التعامل مع �سيا�سات
االحتواء الإ�سرائيلية التي تفوق طاقتها (Khan
.)and Giacaman and Amundsen 2004
�إن ا�ستمرار وجود جبهة وطنية وا�سعة
(بمعزل عن ''حما�س'') ا�ستلزم في الوقت نف�سه
االلتزام بمعادلة الدولتين (على الرغم من �أن
جميع الحقائق على الأر�ض ت�شير �إلى العك�س)،
وبمبادىء اقت�صاد ال�سوق المفتوح الذي
�أدارﺗﻪ ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية منذ توقيع
بروتوكول باري�س ب�ش�أن العالقات االقت�صادية
بين �إ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،في
�سنة .)UNCTAD 2006( 1994
وبعد عدة عقود من تلك االتفاقات ،بات
وبغ�ض النظر عن عدم قبول
من الوا�ضح ــ
ّ
البدائل الأُخرى ــ �أن االلتزام ب�ضرورة حل
الدولتين وحتميته هو ،في �أف�ضل الأحوال ،في
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غير محله ،وفي �أ�سو�أ الأحوال ،خداع ال ي�ضمن
�سبب
م�صالح ال�شعب الفل�سطيني .ولعل �أكثر ما ّ
قدراً �أكبر من ال�ضرر ل�شعب لديه تاريخ طويل
من المعاناة ،هو الفكرة القائلة �إن ح�صول هذا
ال�شعب على حقوقه الأ�سا�سية االجتماعية
واالقت�صادية والمدنية ،يجب �أن ينتظر �إلى ما
بعد اال�ستقالل الوطني .وحتى ذلك الحين،
اع ُتمدت جرعة قوية من اقت�صادات ال�سوق
الليبرالية على �أنها ال�صيغة الأمثل ل�ضمان
قدر من الرخاء الفردي ،على الرغم من الإفقار
المجتمعي وا�ستمرار تبعية االقت�صاد الوطني
لل�سلطة اال�ستعمارية (Khalidi and Samour
.)2011
هنا يكمن التناق�ض في الموقف ال�سيا�سي،
�إذ �إن الإ�صرار على الحفاظ على الوحدة في
مقابل هدف وطني �شامل غير قابل للتحقق،
�أ�صبح هو المبرر الرئي�سي لتهمي�ش ق�ضية
العدالة االجتماعية واالقت�صادية لل�شعب .وفي
هذا ،يجب �أن يتقا�سم كل من اليمين والي�سار
الفل�سطيني ،والقوميون واال�شتراكيون،
والر�أ�سماليون والمثقفون على حد �سواء،
الم�س�ؤولية عن هذا الو�ضع .فمع تع ُّثر الن�ضال
من �أجل التحرير الوطني ،وت�أجيل الثورة من
�أجل تحقيق العدالة االجتماعية باعتبارها
نتيجة �أيديولوجية رئي�سية له ،نجد �أن حركة
التحرر الوطني الفل�سطيني الحديثة لم تحقق
�سوى بع�ض الإنجازات الدائمة ،ومنها ،مثلما
ي�شير الم�س�ؤولون في ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ــ الخدمات والوظائف الحكومية
التي توفرها ،ووظيفة الأمن الداخلي والإدارة
المدنية التي ت�ؤديها ،وبقاء م�ؤ�س�سات الدولة
ورموزها حتى في غياب ال�سيادة ،ف�ض ًال عن
تح�سين نوعية حياة العديد من �سكان ال�ضفة
الغربية ،من الطبقتين العليا والو�سطى

(با�ستثناء غزة والقد�س) .وقد ن�ضيف �إلى هذا
كله �أن مركز الثقل في ال�صراع الفل�سطيني ــ
الإ�سرائيلي ،وفي الت�شكل المجتمعي والطبقي
الفل�سطيني ،انتقل �إلى �أر�ض فل�سطين فع ًال بعد
جيل من الن�ضال التحرري من المنفى ،وهذه
لي�ست �إنجازات �ضئيلة على الإطالق.
عما يمكن �أن يحدث في
ّ
وبغ�ض النظر ّ
عملية ال�سالم الإ�سرائيلية ــ الفل�سطينية ،ف�إن
هذه التطورات تحظى بقوة اال�ستمرار� ،إن لم
يكن بت�أييد �شعبي ،وال يمكن �أن يهددها �سوى
هزات خارجية كبيرة (على �سبيل المثال
المواجهة مع �إ�سرائيل)� ،أو ا�ضطرابات داخلية
(بفعل العدد الكبير من العاطلين عن العمل
والفقراء والمهم�شين) .وبينما تفعل ال�سلطة
الوطنية كل ما في و�سعها لتفادي ذلك ــ حتى
''حما�س'' في غزة يبدو �أنها تتبع ال�سيا�سة
ذاتها ــ ال يوجد لدى النظام ال�سيا�سي
واالقت�صادي في كال المنطقتين ،خطة بديلة
(خطة ب)� .إن االقت�صاد المفتوح ،والقائم على
الخدمات ،والتابع ،الذي ظهر خالل العقود
الما�ضية ،ال يمكن �أن ين�ش�أ عنه �سوى مزيد من
ال�شباب العاطل عن العمل ،وح�صة �أقل للقوى
العاملة من الدخل القومي (مقارنة بارتفاع
الأرباح) ،و�شرائح اجتماعية جديدة م�ستبعدة
من جني ثمار النمو المحدود (.)Khalidi 2018

 6ــ ظهور نظام ر�أ�سمايل ليربايل
جديد ،واملقاي�ضة مع التحرير
الوطني
�أ ّثرت هذه التحوالت التي طر�أت على
الأ�س�س المادية للمجتمع الفل�سطيني الخا�ضع
لنير الحكم اال�ستعماري اال�ستيطاني وفي ظل
حكم ذاتي محدود ،في �صدقية كل من
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الأيديولوجيات الفل�سطينية الوطنية،
واال�شتراكية التي هي في تناف�س معها .ولم
يحدث هذا التدهور في الأفق ال�سيا�سي من
فراغ ،وال من دون �أن يكون للفل�سطينيين يد
فيه ،بل �إن القوات الم�شتركة للديناميكيات
الخارجية والداخلية ،منذ �أو�سلو ،عزز بع�ضها
بع�ض ًا .وفي حين ظلت منظمة التحرير
الفل�سطينية ملتزمة �أهداف التحرير الوطني،
ف�إن قواعد اللعبة منذ �سنة  1994ا�ستلزمت
الم�شاركة في نظام حكم ذاتي موقت َي ِعد
قانونه الأ�سا�س ببناء ''اقت�صاد ال�سوق الحر''.
في هذه الحال ،بات لدى البورجوازية
والطبقة المتو�سطة ،وكذلك النخب ال�سيا�سية
الحاكمة في منظمة التحرير الفل�سطينية،
م�صالح مادية و�سلطوية في بقاء و�ضع راهن
ال يوفر تنمية ،وال يقود �إلى بناء دولة وطنية.
وهذا الأمر يمثل طريق ًا م�سدوداً ال يمكن �أن
ي�ستمر �إ ّال على ح�ساب التهديد المتزايد للتحرر
االجتماعي والوطني ،ولحاجات الفقراء
المادية �أي�ض ًا .وم ّثلت القوة الع�سكرية
واالقت�صادية والأيديولوجية ال�ساحقة لم�شروع
�إ�سرائيل الوطني ،مقارنة بت�ضا�ؤل وزن
محرك
الفل�سطينيين/العرب في ميزان القوى،
َ
الطرد المركزي الذي ن�شطت حوله الت�أثيرات
الأُخرى (� .)Khalidi 2014إن تحول �إ�سرائيل
عما كانت عليه حتى ثمانينيات القرن
ّ
الما�ضي� ،أي من اقت�صاد ما بعد ا�شتراكي
خا�ضع ل�ضوابط ُمحكمة� ،إلى اقت�صاد ليبرالي
مدفوع في اتجاه الت�صدير ،وع�ضو في
الم�ؤ�س�سة المالية لمنظمة اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘ�ﺼﺎدية ،لم ي�ضمن لها الهيمنة الإقليمية
فح�سب ،بل جعلها �أي�ض ًا نموذج ًا يرغب العديد
من جيرانها في االقتداء به لو �سنحت لهم
الفر�صة (النقيب .)2001
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في غ�ضون ذلك ،و ّفر الم�ضي قدم ًا في
االنفتاح االقت�صادي والخ�صخ�صة و�إر�ساء
قواعد ال�سوق ،بيئة �سيا�سية في فل�سطين
والمنطقةّ � ،أمنت حوافز للتعاون االقت�صادي،
وفوائد من ال�سالم لتلك الأطراف الملتزمة به،
الأمر الذي �أتاح ''�سالم ًا اقت�صادي ًا'' غير معلن
ت�سعى �إ�سرائيل من خالله ،ل ّلعب على وتر
م�صالح �أ�صحاب الأعمال والتجار
والم�ستهلكين الفل�سطينيين في الح�صول
على نموذج ''حياة نوعية'' (Khalidi and
 .)Taghdisi-Rad 2009كما �ش ّكل �إطالق
م�شروع ت�شكيل الدولة الفل�سطينية عن�صراً
�أ�سا�سي ًا في هذه ال�صيغة ،علم ًا ب�أنه جرى
التخلي عن مرحلته الأولية عند اندالع
االنتفا�ضة الثانية في �سنة ( 2000بد ًال من
�إن�شاء تلك الدولة بعد ''فترة انتقالية'' من
خم�سة �أعوام وفق ًا لما ورد في اتفاق �أو�سلو).
وقد ا�ست�ؤنف بناء الدولة بقوة متجددة وفي
اتجاه مختلف ،مع وفاة يا�سر عرفات وتفكيك
النظام الذي بناه بعد �سنة  .2005وو ّفر تراكم
ر�أ�س المال في دول الخليج العربية ،وف�شل ما
تب ّقى من الأنظمة القومية/اال�شتراكية
العربية ــ منذ غزو العراق والحروب الأهلية
العربية الأحدث ــ حجج ًا مقنعة ،و�أوجدا
م�صالح مادية جديدة لمنا�صري تحرير
ال�سوق ،حتى في غياب القدرة على الت�صدي
لالحتالل.
وعلى مدى العقد الما�ضي� ،شرعت ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية في �سل�سلة من
الإ�صالحات الم�ؤ�س�ساتية وال�سيا�سية التي
ا�ستهدفت تدابير تتعلق بالأمن و�سيادة
القانون وتعزيز ال�شفافية في المالية العامة
والكفاءة ،وتح�سين الخدمات والمرافق العامة
( ،)Khalidi and Samour 2011ملتزمة بذلك
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تحد من
باتفاقيات ''�إجماع وا�شنطن'' التي ّ
التدخل الحكومي الفاعل في االقت�صاد (ما عدا
حماية حقوق الملكية) ،ومتوقعة �إطالق
العنان لإمكانات ال�سوق كافة .لكن ،وفي
الحالة الفل�سطينية ،ف�إن هذا التوجه في
�سيا�سة الحكومة يثير الف�ضول ب�صورة خا�صة،
كما لو �أن التدخل الحكومي الزائد ل�ضبط
الأمور التجارية والمالية هو المر�ض الحقيقي
الذي يعانيه االقت�صاد الفل�سطيني تحت
االحتالل.
لقد �أ�س�ست ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
التزامها المتوا�صل بمتابعة تطبيق هذه
الإ�صالحات ،وما تحظى به من دعم دولي،
على فكرة �أن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بحاجة �إلى �أن توجه بنجاح د ّفة برنامج
اال�ستعداد لبناء الدولة ،وبما يتما�شى مع
بع�ض من �أكثر مفاهيم البنك الدولي ِق َدم ًا
فيما يت�صل بالحوكمة الجيدة .و�ش ّكل الأمر
تحو ًال جديداً في ا�ستراتيجيا التحرر الوطني
الفل�سطينية و�صل �إلى التخلي عن ''بندقية
المقاتل من �أجل الحرية'' لي�س من �أجل ''غ�صن
الزيتون'' فح�سب (وكالهما �أعلن يا�سر عرفات
�أنه جاء يحملهما مخاطب ًا الأمم المتحدة في
�سنة  ،)1974بل من �أجل جني ثمار مراكمة
ر�أ�س المال وليبرالية ال�سوق �أي�ض ًا .و�ضمن
المجال المحدود المتوفر �أمام ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية لممار�سة ال�سيا�سة االقت�صادية،
ف�إنها حاولت �أن تحفز الطلب الإجمالي من
خالل الإنفاق العام الذي تغ ّذى بدوره ،على
ارتفاع م�ستويات الم�ساعدات الدولية التي
بد�أت تتراجع م�ؤخراً ،في حين نما االئتمان
الخا�ص في الأعوام الأخيرة �إلى قرابة 5.5
مليارات دوالر� ،أو ما ن�سبته  ٪40تقريب ًا من
�إجمالي الناتج المحلي في �سنة MAS( 2016

 .)2017ويت�ضح للعيان مدى تفاني ال�سلطة
الوطنية في بناء اقت�صاد ليبرالي ،وقد حظيت
ب�أعلى درجات المديح من الم�ؤ�س�سات المالية
الدولية والجهات المانحة على �سيا�سة بناء
الم�ؤ�س�سات والإدارة المالية منذ �سنة2011
(.)Khalidi 2011
في مثل هذه البيئة التجريبية الحافلة
بالمكونات غير الم�ستقرة ،وال�صيغ غير
المجربة ،وال�ضغوط الداخلية والخارجية غير
َّ
الم�ضبوطة ،يمكن �أن ي�سوء كثير من الأمور من
منظور الو�صفات الم�ستوحاة من �صندوق
النقد الدولي ،والمخ�ص�صة للدول النامية التي
هي عر�ضة للمخاطر المالية .وفي �سنة
� ،2012شكلت �أولى االحتجاجات االجتماعية
ال�صريحة على ال�سيا�سة االقت�صادية الحكومية
المبنية على �أ�سا�س بروتوكول باري�س� ،إطاراً
عبرت
الت ّفت حوله مجموعة من القوى التي ّ
عن عدم ر�ضاها عن �أجندة رئي�س الحكومة
�سالم فيا�ض ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو
الأمنية ( ،)Khalidi 2012الأمر الذي مهد
الطريق ال�ستقالته في العام التالي.
وبحلول �سنة  ،2017بدا الم�شهد
االقت�صادي قاتم ًا �إلى �أق�صى حد� ،إذ بلغت
البطالة والفقر بين الفل�سطينيين م�ستويات
عالية ع�صية على التغير ،وباتت القطاعات
أمرين من
الإنتاجية الأولية والثانوية تكابد ال ّ
�أجل البقاء و�سط ات�ساع الن�شاطات الخدمية،
في الوقت الذي ال تزال �إ�سرائيل ت�سيطر على
قنوات التجارة الدولية الفل�سطينية .ومع نمو
الخدمات المالية ،حقق القطاع الم�صرفي
المزدهر �أرباح ًا قيا�سية ،بينما ا�ستمرت
م�ستويات الديون الأُ�سرية في االرتفاع.
وبفعل ال�ضغوط الم�ستمرة من �صندوق
النقد الدولي والجهات المانحة� ،أذعنت ال�سلطة
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الوطنية الفل�سطينية لإجراء �إ�صالحات في
المالية العامة من خالل خف�ض المرتبات
والحد من الإنفاق على الخدمات
الحكومية،
ّ
االجتماعية ( .)MAS 2017وفي الوقت نف�سه،
ظل الو�ضع قاتم ًا �إلى حد كبير في قطاع غزة
والقد�س ال�شرقية المنف�صلتين عن ال�ضفة
الغربية ،وحيث يعي�ش نحو ُخم�س ال�شعب
الفل�سطيني تحت االحتالل .فغزة دخلت العقد
الثاني من الح�صار وانهيار البنية التحتية
االقت�صادية والعامة (،)UNCTAD 2015
بينما القد�س ،عا�صمة فل�سطين المن�شودة،
تواجه حملة ''�أ�سرلة'' ال هوادة فيها
(UNCTAD 2013؛ عرفة .)2017
�إذا بحثنا عن مثال وا�ضح للنتائج ال�سلبية
للتنمية غير المتكافئة ،لوجدنا �أن التحدي
المزدوج الذي يواجهه االقت�صاد الفل�سطيني
في الفجوة التنموية المت�سعة مع �إ�سرائيل،
وفي الفوارق االجتماعية واالقت�صادية
والطبقية المتنامية الخا�صة به ،هو بالت�أكيد
در�س في الكتب (Smith
حالة ت�ستحق �أن ُت ّ
 .)2008فهذه الأزمة االجتماعية ــ االقت�صادية
الم�ستع�صية على العالج ،تتعاي�ش ب�شكل غير
مريح مع و�صول حركة التحرر الوطني
الفل�سطيني الحديثة �إلى نهاية الطريق ،حتى
مع ا�ستمرار ن�ضال الفل�سطينيين وت�صديهم
لال�ضطهاد الإ�سرائيلي من خالل المقاومة
الم�سلحة وال�سلمية وال�شعبية والقانونية .لكن،
ومع تقدم التاريخ ،تت�شكل طبقات فل�سطينية
جديدة من خالل خلق الثروة وتوزيعها
م�شوه �إلى حد
الفعليين داخل اقت�صاد �سوق َّ
كبير ،ومع ذلك ،يبدو �أن الت�صنيفات التقليدية
غير كافية لفهم تعقيدات هذه العملية.
ويرى �أبرز الك ّتاب عن اال�ستعمار الجديد،
فرانز فانون� ،أن ''البورجوازية الوطنية'' تزيد
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قلي ًال عن كونها ''طبقة و�سطى وطنية'' ذات
''مهمة تاريخية :مهمة انتقالية'' (Fanon
 .)1963وفي الحالة الفل�سطينية ،ت�شمل هذه
الطبقة �شرائح كتلك التي ي�سميها فانون
''البورجوازية الجامعية والتجارية'' ،و''الجي�ش
وقوة ال�شرطة'' ،و''البورجوازية الوطنية
الفتية'' ،و''الحزب'' ،و''الطبقة المتربحة''،
و''البورجوازية المحلية'' ،و''المثقفون
ال�شرفاء'' ،و''بورجوازية الخدمة المدنية''.
وبالن�سبة �إلى فانون ،ف�إنه لي�س لهذه الطبقة
الطفيلية البورجوازية ،وللبورجوازية ال�صغيرة
غير المنتجة و''العديمة الفائدة'' ب�صورة عامة،
دور مهم لل�صناعيين المحليين والوافدين
و�أ�سياد المال� ،إذ �إن �ضعف قاعدتها ال�صناعية
والتكنولوجية ،و�أداءها دور ''الو�سيط'' لم�صلحة
ﺮ�أ�س اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،يحددان ﻣوقفها العدائي
مو�ضوعي ًا تجاه م�شروع التحرر الوطني ،حتى
�إن كانت ترغب في �إيجاد �أر�ضية م�شتركة
معهّ � .أما في الحالة الفل�سطينية ،وخالف ًا
لت�صنيف فانون ،ف�إن �أ�صحاب الماليين
المقيمين في ال�شتات لم يكونوا معادين قط
للتحرر الوطني ،و�إنما كانوا في الواقع،
فاعلين مهمين ظلوا على الدوام على الت�صاق
وثيق بالم�صالح االقت�صادية لمنظمة التحرير
الفل�سطينية وبرنامجها ال�سيا�سي ،فقدموا لها
الدعم المالي ،وا�ستثمروا في القطاعات
الإنتاجية والتنموية في فل�سطين .ويمكن
و�صف اجتماع تلك الطبقة مع ال�شرائح
الأُخرى للطبقة الو�سطى الوطنية ،ب�أنها
المكون الأ�سا�سي لطبقة ''ليبرالية وطنية
ونيو ــ كولونيالية''.
هذا الخليط الفل�سطيني الغريب يمثل حالة
هجينة غير معروفة حتى الآن ،تجمع ما بين
�سيناريو ''فانوني'' للف�شل الم�ؤ�س�ساتي (الذي
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يحدث عادة بعد اال�ستقالل) ،وم�شروع تحرر
منجز (يكون عادة غير مرهون
وطني غير َ
باال�ستعمار الجديد) .فعلى �سبيل المثال،
وا�صلت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية منذ �سنة
 ،2005عملية ت�سريح الكوادر القيادية
ال�سابقة التي تجري (عادة) في المرحلة ما
بعد اال�ستعمارية ،والتي ر�أى فيجاي برا�شاد
بت�أكيد قوي (� )Prashad 2007أنها تتماهى مع
التجربة الجزائرية.
لقد حلت �شريحة تكنوقراطية جديدة من
�أ�صحاب الم�شاريع محل م�س�ؤولي م�ؤ�س�سات
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية في عهد عرفات،
وقامت ب�إق�صاء الكوادر الع�سكرية لمنظمة
التحرير الفل�سطينية ،والذين جعل ن�ضالهم منذ
ال�ستينيات م�شروع الحكم الذاتي لل�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ممكن ًا .مثل هذا النمط من
الحكم اال�ستعماري الجديد الم�شوه لم يحدث
في حاالت �أُخرى ما زال اال�ستعمار قائم ًا
فيها� ،أو ال�سيادة غائبة ،وبهذا المعنى ،تمثل
فل�سطين و�ضع ًا فريداً
خالل عهد عرفات ،تقا�سمت الجبهة
الوطنية �صالحيات اتخاذ القرارات ال�سيا�سية،
وت�شاركت في �إدارة الثروة الوطنية� ،إلى حد
رعت فيه منظمة التحرير الفل�سطينية بذاتها
هذا ال�صالح العام وح�شدته� ،أو على نحو �آخر
�أن�ش�أته ( .)Khalidi 2014ففي العادة ،كان
هناك �أر�ضية م�شتركة وم�صالح مادية وح�س
�سيا�سي وطني جيد لمثل هذا التحالف ،وهي
ما تج ّلت بداية بال�ضرائب التي فر�ضتها
منظمة التحرير الفل�سطينية على العاملين
الفل�سطينيين في الدول العربية بعد �سبعينيات
القرن الع�شرين� ،إلى تعبئة الطبقات الر�أ�سمالية
الفل�سطينية المغتربة في الثمانينيات،
والتقا�سم ال�سخي لإيجارات امتيازات المرافق

العامة ،واحتكار بع�ض �إمدادات ال�سلع
االنتقائية في ظل ال�سلطة الفل�سطينية منذ �سنة
 .1994ومن خالل التحليل الذي جرى م�ؤخراً
ب�ش�أن نظام مو�سيفيني في �أوغندا ،نجد �أن
''الن�ضال العنيف له ،في حد ذاته �أي�ض ًا ،ت�أثير
في م�شاعر االنتماء والتما�سك بالن�سبة �إلى
النظام القائم :لقد �أنتج هوية معينة وح�س ًا
باالنتماء �إلى مجتمع واحد ،ي�سمحان على
�سبيل المثال ب�إ�ضفاء ال�شرعية على معاناة
معينة'' ()Reuss & Titeca 2017, p. 3
مثل هذا التوافق ال�سيا�سي ــ االقت�صادي
يوحد القوى المادية لر�أ�س المال الفل�سطيني
ّ
والبورجوازية الوطنية مع حركة التحرر
الوطني ،والتي تمثل ب�شكل رئي�سي المحرومين
والجماهير الفقيرة من الالجئين الفل�سطينيين
في المنفى ،والفالحين وفقراء المدن والطبقة
الو�سطى المتنامية من المهنيين المتعلمين
(.)khalidi 2018
�إن �صعود حركة تحرير وطنية �إ�سالمية
فل�سطينية ،متم�سكة بالدين والتقاليد والأمة،
قد يجعل هذا التحالف قديم ًا� ،إ ّال �إن تجربة
''حما�س'' في الحكم ت�شير �إلى �أن عالقاتها
بقاعدة دعمها الر�أ�سمالية داخل فل�سطين وفي
المنطقة ،كانت �أي�ض ًا �أ�سا�سية ل�ضمان بقائها
االقت�صادي والمالي ( .)Pelham 2014وفع ًال،
ربما ي�شكل نظام ''حما�س'' جبهة وطنية �أكثر
�شباب ًا ،لكنه على الرغم من ذلك يتوافق مع
تقاليد الحركة الوطنية غير اال�شتراكية.
في الئحة اتهامه البورجوازية الوطنية ما
بعد اال�ستعمارية بالخيانة ،يحدد فانون
�سماتها الأ�سا�سية المنتمية �إلى الطبقة
الو�سطى ،وهذه ال�سمات ت�شمل :ا�ستعدادها
للتخلي عن �أهداف التحرر االجتماعي في
مرحلة ما قبل اال�ستقالل؛ االندفاع �إلى تو ّلي
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الوظائف التي �أخلتها البورجوازية
اال�ستعمارية؛ تقا�سم الموارد الوطنية بين
النخب الحزبية والأمنية والحليفة؛ نق�ص القوة
الإنتاجية المحلية؛ االعتماد كلي ًا على،
والتكامل مع ر�أ�س المال اال�ستعماري .لقد
�أ�صبح هذا الت�صنيف وا�ضح ًا ب�صورة خا�صة
في تكوين ال�سلطة في مرحلة ما بعد �أو�سلو،
والذي تر�سخ في الأعوام الما�ضية ،وال يمكن
ا�ستبعاد �أن ي�صبح �أكثر جالء في الم�ستقبل.
وبالتالي ،يلخ�ص فانون بو�ضوح ال�سيناريو
الأ�سو�أ:

�إن البورجوازية الوطنية للدول الأقل
نمواً ال ت�شارك في الإنتاج وال في
االختراع وال في البناء وال العمل؛ �إنها
موجهة بالكامل نحو �أداء �أن�شطة من
النوع الو�سيط� ...إن نف�سية البورجوازية
الوطنية هي نف�سية رجال الأعمال ولي�س
مديري الم�شاريع ال�صناعية ...ولدى
النظر �إلى الأمور من منظارها هي ،ف�إن
مهمتها ال عالقة لها �إطالق ًا بتحويل
الأمة؛ �إنها ،بب�ساطة ،خط االنتقال بين
الأمة ور�أ�سمالية متف�شية لكن مموهة،
والتي تلب�س اليوم قناع اال�ستعمار
الجديد ()Fanon 1963, pp. 148-149

 7ــ عدم و�ضوح احلدود الوطنية
بني ر�أ�س املال والطبقات العاملة
يف فل�سطني و�إ�رسائيل
�إن ال�سيا�سات االقت�صادية الحالية لل�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،ال تف�شل في الح�صول
على الر�ضا العام الذي تمتعت به في الما�ضي
فح�سب ،بل �إنها تعاني �ضعفا مالي ًا �أي�ض ًا.
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فمنظمة التحرير الفل�سطينية و''فتح'' تبدوان
غير قادرتين على قيادة �صفوفهما �أو
توحيدها ،ف�ض ًال عن تحقيق الم�صالحة
الوطنية مع ''حما�س'' ،والتي قد تتيح �إحياء
الن�ضال من �أجل التحرر الوطني ،الأمر الذي
ين�سف المنطق اللينيني ب�ش�أن ا�ستدامة
التحالف بين القوى الثورية (غير المنظمة
وال�ضعيفة في الحالة الفل�سطينية)،
والبورجوازية الوطنية (المتمكنة والمتغلغلة
تمام ًا في النظام ال�سيا�سي) .لقد تطورت
االقت�صادات الليبرالية الجديدة في فل�سطين
تمام ًا كما لو �أنها تعمل في مرحلة ما بعد
انتهاء ال�صراع ،في حين بلغ اال�ستعمار
اال�ستيطاني مدى �شديد االت�ساع والعمق،
بحيث يبدو �أنه ال توجد طريقة لتحرير الوطن
بالمعنى التقليدي للكلمة .فهل كان ال�سعي
البعيد المنال لتقرير الم�صير الوطني م�ض ِّل ًال،
بل م�ستحي ًال؟ هل حققت ال�سلطة الوطنية
جزءاً مهم ًا من الوظائف والمظاهر المعتادة
للدولة ــ الوطنية؟ هل هناك نماذج �أُخرى
لل�سيادة الم�شتركة تتخطى الدولتين العربية
واليهودية المنف�صلتين؟ هل يتطلب الأمر
ا ّتباع م�سار مختلف للن�ضال التحرري من
اال�ستعمار الجديد؟
من وجهة نظر ''فانونية'' ،يبدو نظام
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية و�سيا�ساتها
االقت�صادية ،ك�أنها مجرد حكومة نامية �أُخرى
فا�شلة في مرحلة ما بعد اال�ستعمار ،على
الرغم من حرمانها من مظاهر اال�ستقالل
الر�سمي الذي ح�صلت عليه �أغلبية الدول
اال�ستعمارية الجديدة في �أماكن �أُخرى.
في الواقع ،وتما�شي ًا مع المبادىء
التوجيهية التي ي�ؤكدها بانتظام �صندوق
النقد الدولي �أو البنك الدولي ،ف�إن تطور
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تخطى �إلى حد
كبير م�ستوى بناء الدولة في مرحلة ما بعد
التحرير ،وتر�سيخ الطبقة الو�سطى ،والحكم
الر�أ�سمالي النخبوي الخالي من الواقع
االعتيادي للدولة ذات ال�سيادة (Khalidi
.)2018
لقد ن�ش�أت وازدهرت الظروف االجتماعية
واالقت�صادية للتبعية الممتدة لال�ستعمار
الجديد ،كما �أنه بحكم البرنامج النيوليبرالي
كبديل �سهل من العجز عن قيادة ن�ضال يقود
�إلى اال�ستقالل ،ك�سرت منظمة التحرير
الفل�سطينية والبورجوازية الوطنية المتحالفة
العقد االجتماعي ــ الوطني ،وخانت
معها
َ
دورها التاريخي.
وفي هذا ال�صدد ،تتحمل الف�صائل
المارك�سية/ال�شيوعية في منظمة التحرير
الفل�سطينية الم�س�ؤولية ب�صورة خا�صة .لقد قيل
(منذ روزا لوك�سمبورغ ب�ش�أن بولندا) �إنه،
وب�سبب العيوب المت�أ�صلة في ن�سيج
البورجوازية الوطنية وم�صالحها وثروتها في
الدول ما بعد اال�ستعمارية ،ال يمكن لهذه
البورجوازية �أن تكون تقدمية ،ف�ض ًال عن �أن
تكون ثورية .وفع ًال ،ف�إن انت�صار ال�شيوعية في
بلد واحد ،زاد اللينينية ما بعد �سنة 1917
تب�شر بق�ضية الت�ضامن
توهج ًا ،فراحت ّ
البروليتاري الأممي والن�ضال الطبقي .وفي
نوفمبر/ت�شرين الثاني � ،1919شرح لينين
تداعيات هذا الن�ضال ،قائ ًال:

لن تكون الثورة اال�شتراكية فقط� ،أو
ب�صورة �أ�سا�سية� ،صراع البروليتاريين
الثوريين في كل بلد �ضد بورجوازيتهم ــ
ال� ،ستكون �صراع جميع الم�ستعمرات
والبالد التي ي�ضطهدها الإمبرياليون،

وجميع الدول التابعة� ،ضد الإمبريالية
الدولية .فالحرب الأهلية لل�شعب العامل
�ضد الإمبرياليين والم�ستغلين في جميع
الدول المتقدمة بد�أت تندمج مع الحروب
الوطنية �ضد الإمبريالية الدولية (مثلما
ورد في.)Riddell 1987, p. 261 :
لقد ا�ستدعى تر�سيخ ال�سلطة ال�سوفياتية و�إن�شاء
�أحزاب �شيوعية في مختلف �أنحاء العالم،
مراجعة للموقف المارك�سي من القومية
المناه�ضة للإمبريالية ،ولدور البورجوازية
في �إن�شاء دولة وطنية ر�أ�سمالية ت�شكل �إطاراً
للثورة اال�شتراكية في نهاية المطاف .فبينما
اعتبر البال�شفة �أن البورجوازية اال�ستعمارية
قد ت�ستفيد من اال�ستقالل الوطني ،كان
ال�شيوعي الهندي مانابندرا نات روي
( )M. N. Royــ مع حلول موعد عقد م�ؤتمر
الأممية ال�شيوعية الثاني (الكومنترن) ــ �أكثر
ت�شكك ًا في فر�ص �إقامة تحالف قابل للبقاء
مع الوطنيين البورجوازيين (.)Riddell 1991
وكانت نتيجة هذا النقا�ش تب ّني وجهة نظر
مختلفة قلي ًال عن البورجوازية الوطنية ،مع
تقبل دورها الثوري المحتمل
اال�ستمرار في ّ
في �إطار مكافحة اال�ستعمار .عن ذلك ،كتب
لينين في �سنة :1920

�إن مغزى هذا التغيير هو �أننا،
ك�شيوعيين ،يجب �أن ندعم و�سندعم
حركات التحرر البورجوازية في
الم�ستعمرات ،فقط عندما تكون ثورية
حق ًا ،وعندما ال يعوق انت�صارها عملنا
في تعليم الفالحين والجماهير الم�ست َغلة
وتنظيمهم بروح ثورية .و�إذا لم تتوفر
هذه الظروف ،فعلى ال�شيوعيين في هذه
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الدول محاربة البورجوازية الإ�صالحية
(انظر.)Riddell 1991, vol. 1, p. 213 :
و�أبعد من ذلك� ،أ�صر �أليك غوردون وراديكا
دي�ساي ( )Gordon and Desai 1973على �أنه ال
يوجد �أ�سا�س تجريبي لنظرية ذات �صدقية
ب�ش�أن دور قيادي للبورجوازية الوطنية في
راف�ضين بذلك
الن�ضال من �أجل اال�ستقالل،
َ
افترا�ضات لينين الأ�صلية ب�شكل فعلي.
�إذاً� ،أين يترك هذا ال�سجال النظري ن�ضال
ال�شعب الفل�سطيني؟ لم يفت الأوان في هذه
الأوقات الع�صيبة� ،أو عند مفترق الطرق ،لأن
تحاول فل�سطين التم�سك ب�أف�ضل تقاليد التحرر
في العالم الثالث .فحتى في وقت تبدو �صدقية
منطق الح�صول على ال�سيادة المنف�صلة ،وعلى
دولة فل�سطين القابلة للبقاء� ،ضئيلة� ،إ ّال �إن
تخ ّلي منظمة التحرير الفل�سطينية �صراحة عن
حل الدولتين لي�س �أمراً و�شيك ًا .لقد تم تج ّنب
اال�ضطرابات االجتماعية حتى الآن ،بف�ضل
التم�سك بالق�ضية الوطنية ب�شكل رئي�سي ،ولأن
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ما زالت مدركة
واجباتها العامة وتحاول االلتزام بها �أي�ض ًا،
غير �أن ال�سير وراء خيار الوطن �أو الطبقة ال
يعني �أن يلغي �أحدهما الآخر بل في الواقع ،ال
يمكن للأول �أن يتقدم �إ ّال �إذا كان الثاني في
مركز ال�صدارة.
ال �شك في �أن تعبئة جبهة وطنية وا�سعة
في حرب ق�صيرة من �أجل التحرر الوطني من
االحتالل الع�سكري الأجنبي غير اال�ستيطاني،
ال ينطوي على التحدي نف�سه المتمثل في
الحفاظ على حركة مناه�ضة لال�ستعمار
اال�ستيطاني من �أجل تقرير الم�صير الوطني
على مدى قرن� .إن ال�سيا�سة االجتماعية ــ
االقت�صادية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
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وقدرة منظمة التحرير الفل�سطينية على
مقاومة �إ�سرائيل �أو تحقيق الحقوق الوطنية،
هما في م�ستوى متدنٍ  ،بل �إنه حتى لو كانت
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية م�سلحة ب�أف�ضل
النيات اال�شتراكية و�سيا�سات التحرر الوطني،
ف�إنها ما زالت تواجه تحديات هائلة؛ فعلى
�سبيل المثال� ،إن الهدف المحدود لبناء
اقت�صاد من ِتج يعتمد على الذات ،وعادل
اجتماعي ًا ،ومحمي من الت�أثيرات الأكثر تدميراً
للنظام االقت�صادي العالمي الليبرالي الخا�ضع
ل�سلطة المال� ،سي�شكل نجاح ًا عظيم ًا في ظل
الأو�ضاع الحالية ال�صعبة .غير �أن �صمود
ال�شعب الفل�سطيني ،وقدرته على الت�شبث
ب�أر�ضه ووطنه� ،أمران مثيران للإعجاب،
و�سببان رئي�سيان في �أن ق�ضيته لم تذوِ بعد.
ومع ذلك ،يبقى هذا المو�ضوع ــ �إلى حد
الحد من
كبير ــ موقف ًا دفاعي ًا يخدم وظيفة ّ
الأ�ضرار ،بد ًال من تغيير توازن القوى.
في ظل الو�ضع الراهن ،ال �أرى �أ�سا�س ًا
�سيا�سي ًا يمكن للتحالف الوطني وطبقته
القيادية �أن يلتزما من خالله ،ب�صدقية وب�شكل
موثوق به ،بم�شروع اقت�صادي وهند�سي
اجتماعي ه�ش ،وبقاعدة جماهيرية محبطة
ومنهكة في مواجهة العدوان الإ�سرائيلي
المتكرر (.)Khalidi 2016
وفي غياب ثورة اجتماعية عارمة ،لي�س
هناك ما يدعو �إلى االفترا�ض �أن البورجوازية
الوطنية الفل�سطينية �ستكت�شف توجهاتها
التقدمية الداخلية في هذا التاريخ المت�أخر،
وتبد�أ عملية ا�ستنها�ض الن�ضال التحرري
الوطني المتراخي .فنظراً �إلى عدوانية الموقف
ال�سيا�سي الإ�سرائيلي والأميركي الحالي ،يبدو
من المرجح �أن تعود المواجهة العنيفة مع
�إ�سرائيل �إلى مركز ال�صدارة عند نقطة ما .وفي
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مثل هذا الو�ضع ،ف�إن �إدامة النظام الفل�سطيني
الحالي في ال�سلطة ،تتطلب �أن يتقبل القطاع
الخا�ص وم�صالح ر�أ�س المال المقاوم َة
الجماهيرية المتجددة للقمع الإ�سرائيلي ،و�أن
يدعمها ،مهما تكن محدودة ومتفرقة.
�إن م�سار �إعادة الت�شديد على المهمة
التاريخية لمنظمة التحرير الفل�سطينية ــ وهي
تحرير الأر�ض وال�شعب ــ ال يزال من الممكن
�أن يت�أتى عن الم�صالحة الوطنية التي تولي
�إنهاء االحتالل اال�ستعماري الأولوية من
جديد .ومع ذلك ،ف�إن هذا ال يعني بال�ضرورة
االبتعاد عن النهج النيوليبرالي لدى ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية .وفع ًال ،ف�إن الجماهير
غير المنتظمة واليائ�سة والفقيرة في المدن
ومخيمات الالجئين ،والفالحين الفقراء في
المناطق الريفية ،والفقراء العاملين على
هام�ش االقت�صاد الخا�ص ،بالكاد �سي�صطفون
عن وعي في معار�ضة متما�سكة لل�سيا�سات
النيوليبرالية.
�إن قدرة هذه الجماهير على المقاومة
م�ستنزفة فع ًال ب�سبب التنكيل والحرمان اللذين
تمار�سهما �إ�سرائيل بال هوادة .وعلى �أي حال،
ف�إن تقا�سم غنائم ال�سلطة الفل�سطينية المالية
وال�سيا�سية ،هو في جوهر حوار الم�صالحة
بين ''فتح'' و''حما�س'' الجاري منذ �سنة .2017
لذلك ،وفي ظل التهديد الخارجي بالعقوبات
المالية الإ�سرائيلية والأميركية ،وم�صالح ر�أ�س
المال الفل�سطيني الكبير ،والإغراءات
االقت�صادية الإ�سرائيلية ،قد ُتفر�ض الوحدة
الفل�سطينية بين غزة وال�ضفة الغربية ،لكن في
ظل ن�سخة �أُخرى من الحكم الذاتي غير
ال�سيادي الذي خبرناه منذ �أو�سلو.
من ناحية �أُخرى ،من المحتمل �أن ن�ستمر
في �أن ن�شهد تراخي ًا بالتدريج في هيمنة

منظمة التحرير الفل�سطينية والخطاب الوطني
على النقا�شات والتوقعات العامة ،ومطالبات
بالتخفيف من الت�أثيرات النيوليبرالية على
�صنع القرار االقت�صادي .فاللوبي ال�صناعي
الوطني النا�شئ ،والطبقة الو�سطى الم�ضطربة
الغافلة عن مخاطر المديونية �أو فائ�ض
العمالة ،والجماهير الفقيرة من العاطلين عن
العمل والفقراء في المناطق الح�ضرية ،من
المتوقع �أن تطالب كلها الدولة �أو ال�سوق
بتلبية حقوقها المتوقعة �أو المنتق�صة .ومع
�أنني لم �أحلل هنا ،الآثار المترتبة على
عمليات المراكمة الكبيرة لر�أ�س المال والت�شكل
الطبقي الجارية في فل�سطين� ،إ ّال �إنه يجب عدم
�إغفال �أهميتها (.)Khalidi 2018
�إن خطاب ًا مختلف ًا ،ومجموعة �أُخرى من
الن�ضاالت من �أجل العدالة االجتماعية
والإن�صاف االقت�صادي ،يمكن �أن يجدا �صدى
و�إمكانات تحررية �أكبر من ا�ستراتيجيا تحرر
قومية متخبطة تنتمي �إلى القرن الع�شرين،
ومن خطاب وطني منهك مح�شو بالرموز
ومجرد من القوة .فالمطالب االجتماعية
واالقت�صادية المتميزة للفل�سطينيين ،من عمال
ون�ساء و�شباب وقطاعات عاطلة عن العمل
ومهم�شة في المجتمع ،يجب �أن تزداد �أهميتها
لدى �صوغ �أجندة الحكم الخا�صة بال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،كما �أن مقاومة الحكم
وال�سيا�سات االجتماعية االقت�صادية غير
العادلة �أو الم�ضللة �أو ال�سيئة التخطيط ،يمكن
�أن تكت�سب �شرعية كجزء من ن�ضال �أو�سع
بمن فيهم
لتعبئة ال�شعب الفل�سطيني ــ َ
الفل�سطينيون من مواطني �إ�سرائيل ــ في تحديد
م�ستقبلهم الجماعي ،وربما تحت �سيادة
م�شتركة �أو موازية مع �إ�سرائيل (Khalidi
 .)2014b; Le Vine and Mossberg 2014هذا
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التوجه يجب �أ ّال ي�صرف التركيز عن المواجهة
مع االحتالل واال�ستعمار ،بل يجب �أن ي�ؤدي
بد ًال من ذلك �إلى بذل جهود متوازية داخل
فل�سطين و�إ�سرائيل لإن�شاء �أنظمة اجتماعية
واقت�صادية �أكثر عد ًال و�إن�صاف ًا وتقدم ًا� .إن
الكيفية التي يمكن �أن ين َّفذ بها مثل هذا
ال�سيناريو البديل ،بين المناطق المجز�أة
وال�شعب الفل�سطيني الم�شتت ،عالوة على
فل�سطينيي ال�شتات المنخرطين والنا�شطين في
المنطقة والعالم ،تبقى عر�ضة للتكهنات.
في الوقت الحا�ضر ،ال يبدو مثل هذا
التحول الدرامي محتم ًال ،وربما كان لينين
محق ًا في هذه الحالة ،في نهاية الأمر .وفي
الواقع� ،إذا ا�ستدللنا بتطورات القرن الما�ضي،
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ف�إننا نجد �أن الوطن (عند التخطيط له) يطغى
دائم ًا على الأيديولوجيات �أو الق�ضايا الأُخرى
في الوعي الفل�سطيني ،بل �إن فظاعة الهيمنة
اال�ستعمارية الإ�سرائيلية ووح�شيتها كثيراً ما
كانتا خير حليف للق�ضية الوطنية لل�شعب
الفل�سطيني ولإدامة ن�ضاله .لقد برز جيل جديد
من القيادة يتحدى الو�ضع الراهن في هذه
الأوقات الع�صيبة في التاريخ الفل�سطيني ،من
�أجل �إعادة �إحياء �أيديولوجيا التحرر الوطني.
وعلى الرغم من درجة تجذر م�صالح ر�أ�س
المال الفل�سطيني وهيمنته ،ومن مدى بروز
طبقات اجتماعية جديدة قد تعيد ت�شكيل
الم�شهد ال�سيا�سي واالقت�صادي الفل�سطيني،
ف�إن الن�ضال الوطني يبقى هو الطاغي.

املصادر
َتعتبر منظمة التحرير الفل�سطينية ال�ضفة الغربية وقطاع غزة اللذين احتلتهما �إ�سرائيل في �سنة ،1967
1
�أرا�ضي دولة فل�سطين ،وهما تغطيان  %22من �أرا�ضي فل�سطين تحت االنتداب البريطاني.
�	2إن قرارات الأمم المتحدة المتكررة التي تدين االحتالل الإ�سرائيلي هي التعبير الأو�ضح عن هذا الو�ضع،
على الرغم من بروز �أ�شكال �أُخرى من الت�ضامن مع فل�سطين ،بما فيها حمالت المقاطعة و�سحب
اال�ستثمارات والعقوبات �ضد �إ�سرائيل ( ،)BDSوالتحول العام في موقف يهود الواليات المتحدة �إزاء
االحتالل الإ�سرائيلي.
أقره المجل�س الوطني
 3المق�صود هنا ،هو البرنامج ال�سيا�سي المرحلي لمنظمة التحرير الفل�سطينية الذي � ّ
في دورته الثانية ع�شرة التي ُعقدت في القاهرة في [ .1974/6/8المحرر]
 4ترك يو�سف عبد اللـه �صائغ ( )2004 - 1928ب�صمة مميزة منذ بداية م�سيرته الفكرية على الفكر
االقت�صادي العربي الحديث .ففي خم�سينيات القرن الما�ضي ،كان �صائغ �أول خبير اقت�صادي يدر�س
التكلفة االقت�صادية واالجتماعية للنكبة ،وقد ن�شر بعدها �أول درا�سة عربية عن االقت�صاد الإ�سرائيلي.
كما �أن �أبحاثه عن اقت�صادات القومية العربية كانت �أول �أطروحات تناولت ق�ضايا اقت�صادية عربية
�أو�سع :من ريادة الأعمال التجارية في لبنان �إلى اقت�صادات النفط في الخليج .وبحلول ثمانينيات القرن
الما�ضي ،ركز ال�صائغ انتباهه على �إ�شكالية التنمية الفل�سطينية في ظل االحتالل ،و�أبرز تلك الإ�شكالية
ببالغة في ''برنامج تطوير االقت�صاد الوطني الفل�سطيني'' الذي �ش ّكل �أول خطة تنموية لدى منظمة
التحرير الفل�سطينية.
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مثلما ظهر من خالل عدد من قياديي الحزب ال�شيوعي الفل�سطيني الذين تولوا حقائب وزارية في
 والذين كانوا في بع�ض الحاالت مبادرين �إلى تطبيق،ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية منذ ت�شكيلها
''مما ُيعرف با�سم ''�إجماع وا�شنطن
ّ الإ�صالحات االقت�صادية المطروحة للدول الفقيرة والنامية بوحي
.)Washington Consensus(

5
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