
075 امللف

ما تبّقى'' �صفقة القرن''  اغتيال '' ''

ليث �أبو �صبيح*

�ل�صباب بني �لتغيري وعدم �الكرت�ث

اإعالن �سفقة القرن، كانت المراهنات على ردات الفعل الجماهيرية الفل�سطينية بعد 

يد اأن الواقع لم يكن كذلك. ففي 
َ
كبيرة جداً، وال �سيما الفئات ال�سبابية منها، ب

الوقت الذي كان الجيل ال�ساب في طليعة اأي حراك جماهيري فل�سطيني، لم يعد االأمر 

كذلك.

قبل زهاء عقدين من الزمن، وبعد ف�سل مفاو�سات كامب ديفيد في �سنة 2000، 

ودخول اأريئيل �سارون باحات الم�سجد االأق�سى، اجتاحت ال�سارع الفل�سطيني اأمواج 

الغ�سب ال�سعبي العارمة وا�ستعلت �سرارة االنتفا�سة الثانية. وكان لل�سباب في هذه 

االنتفا�سة الجماهيرية الباع االأطول. االآن وفي هذه اللحظات الحرجة بعدما خرجت 

ال�سفقة االأميركية اإلى العلن، لم َترَق ردة الفعل الفل�سطينية اإلى م�ستوى الحدث. وال�سوؤال 

الذي يطرح نف�سه هو لماذا كان الحراك ال�سعبي الراف�ض ل�سفقة القرن حراكًا خجواًل؟ 

وهل يعود ذلك اإلى انحدار مكانة الق�سية الفل�سطينية، وخ�سو�سًا اأن الم�سار ال�سيا�سي 

الفل�سطيني كان قد ارتهن للت�سوية االأميركية - االإ�سرائيلية، بحيث اإن هذا االرتهان 

انعك�ض على كل �سيء؟

ثمة اأهمية لم�ساءلة ال�سلوك ال�سيا�سي لجيل ال�سباب الفل�سطيني، وجّله ن�ساأ في ظل 

اتفاق اأو�سلو و�سلطته، ب�ساأن كيفية تعامله مع الق�سايا الوطنية، وكذلك لماذا اعتبرت 

االإدارة االأميركية وحكومة االحتالل هذه الظروف تحديداً مواتية الإعالن هذه ال�سفقة 

التي اختزلت حق تقرير الم�سير بنظام اأبارتهايد و�سعت حكومة االحتالل االإ�سرائيلية 

اأ�س�سه على اأر�ض الواقع؟

ال يمكن عزل ظواهر التفاعل ال�سيا�سي عن االقت�ساد، اإذ يبدو وا�سحًا اأن االقت�ساد 

اء عالقات التبعية لالقت�ساد االإ�سرائيلي، ف�ساًل 
ّ
الفل�سطيني يعي�ض انهيارات متوا�سلة جر

عن العقوبات المفرو�سة على ال�سلطة، بما في ذلك اقتطاع اأموال المقا�سة وحجزها، 

وقطع الم�ساعدات االأميركية عن ال�سلطة واالأونروا، االأمر الذي اأّثر بطبيعة الحال في 

* باحث في مختبر ال�سرديات الفل�سطيني في مدينة الخليل.
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االأو�ساع المعي�سية لل�سباب الفل�سطيني، ومن تجلياتها حالة البطالة المتفاقمة وما تجلبه من 

�سعور باالإحباط.

لقد اأدت االأزمة االقت�سادية اإلى تغير في اأولويات جي�ض العاطلين عن العمل، وهو ما 

ا�ستغله فريق كو�سنير عبر تقديم حل اقت�سادي مرواغ جاء على غراره اأي�سًا الحل ال�سيا�سي في 

ال�سفقة. وقد ت�ساوقت اإ�سرائيل مع ذلك، فاأعلن مكتب االإدارة المدنية لالحتالل في مدينة 

الخليل، وهي المدينة االأكبر في ال�سفة الغربية، عن رفع المنع االأمني، واإ�سدار ت�ساريح عمل 

داخل االأرا�سي المحتلة منذ �سنة 1948، فكان �سباب المدينة الذين يملوؤون ردهات مبنى 

االإدارة المدنية بحثًا عن فر�سة عمل، اأكثر من اأولئك الذين نزلوا اإلى ال�سوارع تنديداً باإعالن 

ترامب.

لم تاأِت هذه الخطوة االإ�سرائيلية وليدة الم�سادفة، فاإذا نظرنا اإلى االأعداد المتزايدة من 

االأيدي العاملة الفل�سطينية التي تعمل في اأرا�سي 1948، ن�ستطيع اأن نت�سور اإلى اأي م�ستوى 

من ال�سيق و�سلت اإليه االأو�ساع المعي�سية الفل�سطينية. وفي هذا ال�سياق يجدر بنا اأن نذكر 

تاأثير االنخراط في ال�سوق االإ�سرائيلية في ال�سلوك االجتماعي وال�سيا�سي الفل�سطيني، وم�ستوى 

التناق�ض بين مجتمعنا ومجتمع اال�ستعمار، هذا التناق�ض الذي من الطبيعي اأن يكون محتدمًا 

بفعل نهب الموارد وقمع الب�سر، غير اأنه ي�سهد ت�سو�سًا وتقل�سًا م�ستمرين لدى الفئات ال�سابة، 

وما انفك يت�ساءل باّطراد. ويمكن ر�سد هذا الت�ساوؤل والتغيرات ال�سلوكية على �سبيل المثال، 

في بع�ض القرى الفل�سطينية التي يعمل جل �سبابها في اأرا�سي 1948.

اإن ال�سبب االقت�سادي لي�ض ال�سبب الوحيد بكل تاأكيد، اإذ ال يمكن اإغفال الفجوة وعدم الثقة 

بين الجيل الفل�سطيني ال�ساب والنخبة ال�سيا�سية الحالية التي ت�سكل النظام ال�سيا�سي 

الفل�سطيني. ففي هذه الظروف المعقدة، لم تعد �سعارات اإقامة دولة بدياًل من االحتالل كافية 

الإك�سابها ال�سرعية الالزمة لال�ستمرار في وقت يتعمق االحتالل واال�ستيطان في الواقع، 

فالنظام ال�سيا�سي لم يعد قادراً على اإنتاج ثقافة �سيا�سية متجددة، وال على اإيجاد توازن 

وتناغم بين موؤ�س�سات ال�سلطة، وهو اأمر ي�سكل عجزاً �سارخًا في اإعادة الثقة وراأب ال�سدع بين 

ال�سلطة والقيادة من جهة، والجماهير من جهة ثانية، وخ�سو�سًا الفئات ال�سابة التي تعاني 

اء الهيمنة اال�ستعمارية الناهبة لكل �سيء فل�سطيني، وتلم�ض في الوقت ذاته عالقات 
ّ
يوميًا جر

التبعية التي تربط ال�سلطة باالحتالل.

لقد دخل خطاب النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية في طور العجز، ولم يبَق فيه �سفة غير 

التكرار، االأمر الذي جعله فاقداً لالآذان ال�ساغية، ومثله اأي�سًا، خطاب االأحزاب والحركات 

ين للقيام بعمليات 
َ
ال�سيا�سية والقوى الوطنية التي انف�سلت عن نب�ض ومعاناة الجماهير الالزم

التعبئة والتح�سيد وربط التحرر الوطني بالتحرر االجتماعي واالقت�سادي. وقد انعك�ض ذلك 

�سعفًا ملحوظًا في االأطر ال�سبابية والحركة الطالبية الموؤطرة داخل الجامعات والمدار�ض، اأي 

�سعفًا اإ�سافيًا في الن�ساط ال�سيا�سي لل�سباب، مثلما تجلى في ردة الفعل على �سفقة القرن.

وفي ظل افتقار الخطاب ال�سيا�سي الخ�سبي اإلى ما ين�سجم مع الحالة ال�سعبية، يبرز الت�ساوؤل 
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عن دور موؤ�س�سات المجتمع المدني في توجيه طاقات ال�سباب المادية والفكرية نحو بناء 

ثقافة وطنية و�سيا�سية تحيي العامل االجتماعي، وتبني الذات التي تن�سغل بالق�سايا الوطنية 

بقدر ان�سغالها ب�سوؤونها الحياتية االأُخرى. وال يخفى غياب هذا الدور، بحيث اأ�سبحت هذه 

الموؤ�س�سات، بما فيها االأطر النقابية واالأهلية، ال ُتعنى ب�سوغ المادة المكونة لن�ساأة هذه 

ال�سخ�سية الوطنية لدى اأجيال ما بعد اأو�سلو، بقدر ما ُتعنى باأن ت�سبح في ذاتها هيكاًل وظيفيًا 

يجني العاملون فيه فوائد فردية على �سعيَدي المكانة االجتماعية والموارد المادية.

ف�ساًل عن هذه المحاور الموؤثرة في ال�سلوك ال�سيا�سي لل�سباب وال�سابات، هناك اأي�سًا 

الكيانات المكونة لل�سلطة ب�سعفها البنيوي المتراكم والوا�سح؛ هذا ال�سعف الذي اأدى بطريقة 

ما اإلى تفتيت الهوية الوطنية الفل�سطينية الجامعة. فمع عدم وجود الوعي بالمهمة االأ�سا�سية 

التي يجب اأن يقوم بها جميع مفا�سل ومكونات النظام ال�سيا�سي والمجتمع المدني وراأ�ض 

المال الوطني، وهي تعزيز مفهوم الهوية الوطنية وتوطيد اأركان االنتماء اإليها، وتر�سيخ 

منظومة القيم الوطنية، اأ�سحت �سائدة ظاهرة الع�سبوية لالأحزاب واالأيديولوجيات الدينية، 

وحتى الع�سبيات الع�سائرية، والتي تجعل من هذه التكتالت جماعات لها هويتها الخا�سة، 

كما اأم�سى من ال�سعب اإعادة بلورة مفهوم متما�سك للـهوية الوطنية، ف�ساًل عن االنق�سام 

ال�سيا�سي وما جلبه من ا�ستنزاف واإهدار للطاقات ال�سيا�سية.

اإن �سفقة القرن ت�ستحوذ على قبول اأكثرية االإ�سرائيليين، ولذا اأ�سبح من ال�سروري التعامل 

بواقعية ومو�سوعية مع المعطيات التي �سكلت اأر�سية مالئمة الإعالن هذه ال�سفقة، ومحاولة 

تفكيك هذه المعطيات الأن ا�ستمرارها �سيتيح تطبيق هذه ال�سفقة ر�سميًا، االأمر الذي �سيختزل 

حيز الوجود الفل�سطيني اإلى اأقل قدر ممكن، وال �سيما فئات ال�سباب التي تواجه تحديات كبيرة 

في بقائها و�سمودها على االأر�ض اأ�ساًل، واأ�سبحت، نتيجة ذلك، �سريحة يمكن و�سفها 

بالمخدرة ال غير الفاعلة فح�سب، الأنها فقدت طاقتها وقدرتها على العطاء في ظل اال�ستنزاف 

الذي تمر به باّطراد يومًا بعد يوم.

في ا�ستطالع للراأي، ن�سره المركز الفل�سطيني ال�ستطالع الراأي في 10 �سباط/فبراير 

الما�سي، ب�ساأن الموقف الفل�سطيني من �سفقة القرن، نجد اأن 89.2% من العينة المبحوثة 

تعار�ض ال�سفقة ب�سدة واإلى حد ما، واأن 5.8% توؤيدها اإلى حد ما، و0.8% اأقل من 1% توؤيدها 

ب�سدة، بينما في ا�ستطالع لمركز االأبحاث الفل�سطيني قال 94% من الم�ستطلعين اأنهم �سد 

ال�سفقة. واإذا توقفنا عند المعار�سة الن�سبية والتاأييد الن�سبي، فاإن 31% تقريبًا من اإجمالي 

العينة المبحوثة هم ما بين مترددين في رف�ض ال�سفقة، اأو في قبولها، اأو ال يولونها اهتمامًا 

كافيًا. واالأمر المطمئن هو اأن اأقل من 1% فقط هم مع ال�سفقة ب�سكل حا�سم، غير اأن رف�ض 

ال�سواد االأعظم لل�سفقة لم ينعك�ض في حراك جماهيري، وخ�سو�سًا حراكًا �سبابيًا فاعاًل. 

النتيجة قد تبدو منطقية في ظل اكتفاء القيادة الفل�سطينية بقول ال لل�سفقة، من دون طرح 

بديل، اأو �سرح اآليات مواجهة فاعلة لها، لكن ال �سك في اأن الموقف الر�سمي وتبعاته �ساهما في 

جعل الحراك الجماهيري �سعيفًا.
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على الرغم من العوامل العديدة الكابحة للحالة الجماهيرية ال�سبابية، فاإن هذا المعين 

الفتي ال ين�سب، فالتجربة ال�سبابية الفل�سطينية واإن �ساورها الركود في بع�ض االأحيان، اإاّل 

اإنها متجددة ومتوالدة دائمًا، والدليل على ذلك الحراكات ال�سابة في مختلف المحطات الوطنية 

وال�سيا�سية. فقد اأثبتت تلك الحراكات وجود جيل جديد يبادر اإلى الحراك في مواجهة �سيا�سات 

االحتالل ومواجهة االأو�ساع الداخلية الفل�سطينية، كما ت�سكلت مجموعات �سبابية راف�سة 

لالنق�سام: حراك المعلمين، وحراك ''بدنا_نعي�ض''، والحراك الن�سوي ''طالعات''، وم�سيرات 

ه بقمع يومي من �سلطات 
َ

العودة، ف�ساًل عن ظاهرة المقاومة الفردية. وهذه الحراكات تواج

االحتالل، وتتعر�ض الحتواء في القطاع وال�سفة واأحيانًا للقمع، وخ�سو�سًا في القطاع.

بالن�سبة اإلى مفهوم علم اجتماع التغيير، فاإن الكتلة الب�سرية الفاعلة والمطاِلبة بالتغيير 

ا تكتمل في الو�سع الفل�سطيني بعد، وهي كتلة غالبًا ما تاأتي من خارج التنظيمات والقوى 
ّ
لم

ال�سيا�سية. وثمة حائالن يقفان دون الو�سول اإلى هذه الن�سبة، وهما: اال�ستعمار وممار�ساته 

الم�ستمرة الجتثاث اأي فعل عبر اعتقال يومي في ال�سفة، وموقف الموؤ�س�سة ال�سيا�سية 

الفل�سطينية �سواء في ال�سفة اأو في القطاع، والتي ال تكتفي باإدارة الظهر للجماهير، بل تقوم 

بكبحها �سواء بالقمع مثلما حدث مع م�سيرات العودة في قطاع غزة، اأو باالحتواء كاحتواء 

القطاع الخا�ض والع�سائر وحزب التحرير لم�سيرات ال�سمان االجتماعي في ال�سفة الغربية؛ 

ها بكل تاأكيد.
ّ
والعامل الم�سترك في كبح الحراكات هو خ�سية ال�سلطات من التغيير الذي �سيم�س

اإن بناء قاعدة اجتماعية موؤهلة للتغيير يلزمه وعي �سيا�سي فكري يحدد التنا�سق بين 

الم�سالح الفردية والم�سالح الم�ستركة، وير�سخ مفاهيم عقد وطني اجتماعي في تنظيم العالقة 

بين الفرد والنظام، وبين الفرد والجماعة، وبين الفرد والفرد. الحاجة ما�سة اإلى �سناعة وعي 

جديد، وثقافة وطنية، و�سيا�سات بم�ستوى التحديات وقابلة للماأ�س�سة بعيداً عن الموؤ�س�سة 

ال�سيا�سية البيروقراطية الفاقدة لمقومات النجاح والتغيير. وهذه الم�سوؤولية تقع افترا�سيًا على 

عاتق نخب المجتمع المدني وموؤ�س�ساته باعتبارها قوة ثالثة رديفة للنظام ال�سيا�سي، غير اأن 

الم�سكلة تكمن في اأنها لم ت�سطلع باأدوار في هذا االتجاه، االأمر الذي جعل عملية التحرر 

الوطني خا�سعة لمبادرات �سبابية فردية، و�سمن مجموعات يغلب عليها الطابع العفوي. 




