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االسخراحُجُبث لى "وجحج" المحبدثبث
مسخشبرو الشبكت َعلقىن علً:
مبرا لى " وجحج" محبدثبث السالم؟
تشرين الثاني /نوفمبر ۰۲۰۲

قدو مسخشارون نشؤون انسٍاساث فً انشبكت عهى مدار األسابٍع انقهٍهت انماضٍت حعهٍقاث عهى ورقت وادٌت حجاب انمعىىوت "ماذا نى وجحج محادثاث
انسالو ".وفٍما ٌهً انخعهٍقاث انخً قدمها انمسخشارون بشٍر أبى مىت ،وعهً أبى وعمت ،ووصٍر عاروري ،ودٌاوا بىحى ،وماري وسال انبطاٌىت ،ومعٍه
رباوً ،وسماح سبعاوي .وقد برزث عدة مىاضٍع رئٍسٍت كما حبٍه انمقخطفاث انخانٍت انمأخىذة مه كم حعهٍق.
بشير أبو منة :إن التحدي األكبر الذي ٌواجه الشعب الفلسطٌنً الٌوم هو التعببة التشاركٌة وذاتٌة التنظٌم .كما إن هذه التعببة هً المصدر المتاح
األفضل من أجل التحرٌر الفلسطٌنً.
ماري نزال البطاينة :تحتاج هذه [القضٌة الصعبة] نقاشا عملٌا إذا ما أردنا تفعٌل التوصٌة الرامٌة إلى توحٌد الجسم السٌاسً.
سماح سبعاوي :على الرغم من نجاح اللجنة الوطنٌة للمقاطعة نجاحا كبٌرا فً الوصول إلى حركة التضامن الدولً ،فإنها بحاجة أٌضا المتالك
برنامج ٌستهدف على وجه التحدٌد إشراك الجالٌات الفلسطٌنٌة فً الشتات.
معين رباني :فً حٌن أن بوسع [حركة المقاطعة ونداء المجتمع المدنً الفلسطٌنً] أن ٌضطلعا بدور مإكد ،فإن المجتمع الفلسطٌنً ٌظل مجتمعا تقوم
الحركات السٌاسٌة فً إطاره بتحدٌد مجرٌات األمور وتضع المإسسات جدول األعمال .إن ضعف هذه الحركات والمإسسات هو تحدٌدا ما ٌتسبب
فً تراجع النضال من أجل إعمال حق الفلسطٌنٌٌن فً تقرٌر المصٌر بدال من أن ٌتقدم.
علي أبو نعمة :ما لم نرد على هذا [الطرح] بحزم ،فإنً أتكهن بؤن أفكار [وزٌر الخارجٌة اإلسربٌلً أفٌغدور] لٌبرمان القذرة سرعان ما ستحظى
بالقبول لدى التٌار السابد بوصفها "تنازالت معقولة ".إن هذه العملٌة المتمثلة فً تبنً أفكار متطرفة معادٌة للفلسطٌنٌٌن ومن ثم تلمٌعها تفسر تحدٌدا
كٌف وصلنا إلى هذه الحال المإسفة فً الوقت الراهن.
نصير عاروري :بصرف النظر عن التحلٌل المتبعٌ ،ظل هناك تساإل جوهري مُل ّح :أٌن هً الجبهة الداخلٌة؟
ديانا بوتو :نظرا لعدم قدرة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على التؤكٌد التام على أنها الممثل لكافة الشعب الفلسطٌنًٌ ،نبغً النظر فً إمكانٌة أن تقوم
المنظمة بالتوقٌع على بند "إنهاء الصراع" مثلما تطالبها إسرابٌل باستمرار.
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بشُر أبى مىت :حقرَر المصُر َخطلب دَمقراطُت

ال حاجة للقول بإننً أعارض هذه المحادثات (ألنها شكل من أشكال الرضوخ الفلسطٌنً) وأإمن بؤن وضع استراتٌجٌة للتحرٌر الفلسطٌنً (كما
طرحتها وثٌقة األسرى الصادرة فً حزٌرانٌ/ونٌو  )2006هً الرد األنسب على االستعمار اإلسرابٌلً .ولكن دعونا نفترض جدال بؤننا
استٌقظنا السنة القادمة ووجدنا أوباما ٌرحب بانضمام الفلسطٌنٌٌن كعضو جدٌد فً األمم المتحدة .ماذا ٌنبغً لمناصري القضٌة الفلسطٌنٌة أن
ٌفعلوا حٌنها؟
ما ٌعارضه مناصرو الفلسطٌنٌٌن وما ٌقلقهم هو أن تحتكر السلطة الفلسطٌنٌة كرسً السلطة من خالل ممثلٌن غٌر شرعٌٌن وغٌر منتخبٌن .لقد
ظلت المشكلة الفلسطٌنٌة الربٌسٌة على مدار العامٌن الماضٌٌن تتمثل فً قٌام الغرب وعناصر فلسطٌنٌة داخلٌة بشن هجوم على الحكومة
الفلسطٌنٌة الدٌمقراطٌة المنتخبة بحرٌة ونزاهة ومقاطعتها وممارسة أسالٌب القمع الوحشً بحقها .فحتى ضمن إطار نظام أوسلو ضٌق النطاق،
فإن الفلسطٌنٌٌن الواقعٌن تحت االحتالل قد شاركوا فعال فً االنتخابات واختاروا بملا إرادتهم حركة حماس .فهم أٌضا حُرموا اختٌارهم
الدٌمقراطً .لذاٌ ،بدو لً بؤن جزءا ربٌسٌا من الرد على السٌنارٌو غٌر المرجح إلبرام اتفاقٌة سالم ناجحة ٌتمثل فً طرح القضٌة لالستفتاء
العام ،أي السماح للفلسطٌنٌٌن بممارسة حقهم فً تقرٌر المصٌر والتقرٌر فٌما إذا كانوا ٌقبلون االتفاق أم ال .وسوف تسعى النخبة فً السلطة
الفلسطٌنٌة على األرجح إلى عقد االستفتاء فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة فقط (بل وربما فً الضفة الغربٌة وحسب).
على سبٌل الردٌ ،ستطٌع مناصرو القضٌة الفلسطٌنٌة أن ٌُص ّروا (إذا قررت األطراف الربٌسٌة المشاركة فً االستفتاء) على أن حق تقرٌر
المصٌر ٌقتضً السماح لكل الفلسطٌنٌٌن (أٌنما وجدوا) بالتصوٌت على أي اتفاق محتمل .وهذه هً الطرٌقة األفضل لحماٌة الحقوق الفلسطٌنٌة
– دون تصنٌمها أو التسلٌم بؤنها راسخة .إن حق تقرٌر المصٌر ال ٌحدث فً فراغ ،فهو ٌتطلب دٌمقراطٌة فلسطٌنٌة ُتمارَ س ضمن حدود القانون
ٌ
ممارسة للدٌمقراطٌة التشاركٌة.
الدولً والمعاٌٌر العالمٌة .وما تقرٌ ُر المصٌر لشعب مُضطهد إال
أنا أقول ذلك ألننً أعتقد بؤن الوقت الراهن هو أفضل وقت لإلصرار على الدٌمقراطٌة الفلسطٌنٌة ،وأفضل وقت للدعوة إلى نشر العمل
التنظٌمً الفلسطٌنً على المستوى القاعدي فً جمٌع أنحاء العالم .لطالما ظلت مشكلة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة متمثلة فً غٌاب الدٌمقراطٌة
وانعدام المساءلة الشعبٌة .وٌنبغً أن ٌكون الرد على فشلها التارٌخً متمثال فً المحافظة على تلك القٌمة الوحٌدة التً عكفت منظمة التحرٌر
الفلسطٌنٌة على تقوٌضها باستمرار أال وهً الدٌمقراطٌة .وهذا ال ٌشٌر فقط إلى السٌاسة الوطنٌة وإنما إلى كافة أشكال التنظٌم الفلسطٌنً .فما
من سبٌل إلى الدٌمقراطٌة وتقرٌر المصٌر من خالل وسابل غٌر دٌمقراطٌة .وهذه هً أفضل طرٌقة لضمان تمثٌل أصوات الالجبٌن
الفلسطٌنٌٌن على قدم المساواة مع فلسطٌنًٌ  1967و .1948إن التعببة التشاركٌة وذاتٌة التنظٌم هً أكبر تح ٍد ٌواجه الشعب الفلسطٌنً الٌوم.
وهً أٌضا المصدر المتاح األفضل من أجل التحرٌر الفلسطٌنً.
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مبرٌ وسال البطبَىت :الخصذٌ للىاقع علً األرض
مالحظتان سرٌعتان بخصوص توحٌد الجسم السٌاسً:
ثمة حاجة ملحة كً نساعد الفلسطٌنٌٌن فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة فً البقاء فً أراضٌهم ،وال سٌما فً القدس الشرقٌة .فلقد لمست مإخرا
بٌن المقدسٌٌن شعورا عاما بالوحدة ،وبعدم الدعم ،وبعدم وجود الحافز الحقٌقً لمواصلة الصمودٌ .دعم بعض الفلسطٌنٌٌن مشارٌع إلحٌاء القدس
الفلسطٌنٌة ،وٌساعدون فً توظٌف المقدسٌٌن فً المتاجر واألعمال الفلسطٌنٌة ،وما إلى ذلك ،ولكن ما زال هناك الكثٌر الكثٌر الذي ٌتعٌن فعله.
ٌجب أن ٌبقى الفلسطٌنٌون فً المنفى على اتصال حس ًّ باألرض .غٌر أن هناك بعض العقبات التً تحول دون ذلك ،حتى وإن كنت تعٌش فً
األردن وهو البلد المجاور .فعلى سبٌل المثال ،إن من شبه المستحٌل على األردنٌٌن من أصل فلسطٌنً الحصول على تؤشٌرة لزٌارة األراضً
الفلسطٌنٌة المحتلة .وهناك عقبة أخرى تتمثل فً حركة مناهضة التطبٌع – التً ال أختلف معها فً العادة على اإلطالق – والتً تنتقد علنا أي
أردنً من أصل فلسطٌنً ٌختار زٌارة األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة .ترى الحركة بؤنه ال ٌنبغً ألحد زٌارة األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة إذا كان
ٌتعٌن علٌه أخذ اإلذن من إسرابٌل .لذا ،فاألمر مقبول بالنسبة للفلسطٌنٌٌن من حملة جوازات السفر األجنبٌة ،ولكن بالنسبة للمواطن األردنً
العادي ،فإنه غٌر مقبول إطالقا .وهذه قضٌة صعبة تحتاج إلى مناقشة عملٌة إذا ما أردنا تفعٌل التوصٌة الرامٌة إلى توحٌد الجسم السٌاسً.

سمبح سبعبوٌ :جسر الهىة بُه الجبلُبث والىبشطُه

سوف أعلق هنا فقط على الحاجة إلى إشراك الفلسطٌنٌٌن فً المنفى .إن تجربتً فً كندا وأسترالٌا تقودنً إلى االعتقاد بؤن هنالك شرخا كبٌرا
بٌن الناشطٌن فً حركة التضامن الدولٌة والجالٌات الفلسطٌنٌة .فمعظم الجالٌات تقٌم فعالٌات اجتماعٌة ،ولكن حٌنما ٌتعلق األمر بعقد
محاضرات واحتجاجات وحلقات عمل ،فمن الصعب أن تجد فً أحسن األحوال أكثر من بضعة أشخاص ضمن الحضور .إن من الصعب أن
تدفع هذه الجالٌات للمشاركة وذلك لعدة أسباب .أولها هو أن الجالٌات ٌقودها فً أغلب األحٌان الجٌل األول من المهاجرٌن الذٌن تعترضهم
حواجز لغوٌة وثقافٌة تحول بٌنهم وبٌن الناشطٌن المناهضٌن للحرب المتواجدٌن فً بٌباتهم الجدٌدة .والسبب الثانً ٌتمثل فً الحرب على
اإلرهاب التً أخافت الكثٌر من الجالٌات العربٌة وتركت الكثٌر من الفلسطٌنٌٌن المغتربٌن خابفٌن من االنخراط سٌاسٌا أكثر من الالزم خشٌة أن
ٌفقدوا وضعهم القانونً أو أعمالهم التجارٌة أو حتى حرٌتهم .وفً هذا الصدد ،عززت التدابٌر الوحشٌة األخٌرة المتجلٌة فً الغارات التً شنها
مكتب التحقٌقات الفدرالً (أف بً أي) على منازل ناشطٌن فً الوالٌات المتحدة هذه المخاوف .أما السبب الثالث فقد ٌكون ناجما عن االنقسام
السٌاسً فً فلسطٌن المحتلة الذي أدى بدوره إلى انقسام الجالٌات فً الخارج وإلى تشكك الكثٌرٌن منهم إزاء جدوى التمثٌل واالنخراط على
الصعٌد السٌاسً .لقد أدت جمٌع هذه األسباب إلى إبقاء غالبٌة الفلسطٌنٌٌن فً المنفى خارج عالم النشطاء .والكثٌر منهم ال ٌعرفون حتى ما
المقاطعة وال كٌف ٌكونون جزءا من هذه الحركة الجدٌدة.
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على الرغم من نجاح اللجنة الوطنٌة للمقاطعة نجاحا كبٌرا فً الوصول إلى حركة التضامن الدولً ،فإنها بحاجة أٌضا المتالك برنامج ٌستهدف
على وجه التحدٌد إشراك الجالٌات الفلسطٌنٌة فً الشتات .فنحن بحاجة ألن ُنظهر لهم بؤن هنالك خٌارات أخرى متاحة للمساعدة تتجاوز الواقع
الراهن المتوقف ،وتستند إلى القانون الدولً ،وتنتمً إلى صف المقاومة غٌر العنٌفة ،وهً لن تعرضهم للخطر بٌنما ٌعملون على بناء حٌاتهم
وتنشبة أسرهم فً بٌباتهم الجدٌدة.
إن الوقت لٌس فً صالحنا .كما إن الهوة بٌن القٌادة الفلسطٌنٌة والفصابل وتطلعات الشعب الفلسطٌنً لم ٌسبق لها وأن كانت بهذا االتساع .إن
من أهم ما أبرزته نادٌة حجاب النقطة التالٌة :لو أن سالم فٌاض أعلن دولة فلسطٌنٌة فً عام  ،2011فإن من شؤن ذلك أن ٌعطً فقط "المظهر
الذي ٌوحً "بانتهاء الصراع" فً حٌن ٌظل الواقع كما هو دون تغٌٌر .وإذا ما رأى العالم بؤن حكومة "فلسطٌن" راضٌة باعتراف دولً بها
وبمنحها مقعدا لدى األمم المتحدة ،فسٌكون من دواعً سروره أن ٌتجه لحل مشاكل أخرى وٌترك الفلسطٌنٌٌن تحت رحمة إسرابٌل ".نحن
بحاجة إلطالق حملة تثقٌفٌة شرسة قادرة على تمكٌن الفلسطٌنٌٌن فً المنفى وحثهم على االنخراط .فمساهمتهم مهمة اآلن أكثر من أي وقت
مضى.

معُه رببوٍ :حذود القىي غُر السُبسُت
إن التمعن فً إطار عمل المفاوضات الجارٌة كاف ألن ٌدرك المرء كٌف أن أي اتفاقٌة قد تنبثق عن هذه المفاوضات سوف تضع أمام
ضمِن
الفلسطٌنٌٌن وأمام حركة الكفاح من أجل تقرٌر المصٌر تحدٌات أكبر بكثٌر من مجرد فشلها .فراعً المفاوضات – الوالٌات المتحدة – َ
انطالق المفاوضات دون أي إشارة إلى – وال تعهد مُلزم – بإنهاء االحتالل اإلسرابٌلً وال بمجموعة القوانٌن الدولٌة وقرارات األمم المتحدة
التً بمقدورها أن تكون بمثابة دلٌل لمفاوضات جادة .كما إن هذا الراعً لم ٌستبعد كل طرف دولً آخر من القٌام بؤي دور فً المفاوضات
وحسب ،وإنما أص ّر على السماح ألنشطة إسرابٌل المُرسِّخة لالحتالل – وال سٌما تهوٌد مدٌنة القدس بوتٌرة أكبر والتوسع االستٌطانً
المتواصل فً الضفة الغربٌة – باالستمرار أثناء انعقاد المفاوضات.
ٌُقدم ما سبق مإشرا قٌّما ٌنبإنا بما ستإول إلٌه األمور .وباختصار ،لقد حُوِّ ل مفهوم الدولة الفلسطٌنٌة منذ عملٌة أوسلو من وسٌلة إلنهاء
االحتالل اإلسرابٌلً إلى آلٌة إلدامة السٌطرة اإلسرابٌلٌة على الشعب الفلسطٌنً .وهذا ال ٌعنً بالضرور أن قٌام الدولة سوف ٌتحقق ،ولكنه
ٌقترح بؤن السٌنارٌو األرجح سٌكون على غرار اتفاق مإقت طوٌل األجل قد ٌنطوي على قٌام دولة مإقتة أو حتى كٌان فلسطٌنً رسمً ٌفتقر
إلى السمات األساسٌة للسٌادة.
وعلى الجانب الفلسطٌنً من المعادلة ،هناك أسباب متنوعة تقف وراء المؤزق الراهن ،وأبرزها محمود عباس وانخراطه الالمشروط فعلٌا فً
جدول األعمال األمرٌكً-اإلسرابٌلً .كما إن االنقسام الفلسطٌنً وضمور المإسسات عامالن ربٌسٌان وال شك .غٌر أن القضٌة األساسٌة تظل
ً
إضافة إلى التسرٌح المستمر لمعظم الشرابح الفلسطٌنٌة.
متمثلة فً التفتت بؤشكاله المتعددة،
إن مصدر اختالفً الربٌسً مع نادٌة حجاب هو هذه النقطة األخٌرة .فمن دون الخوض فً حسنات المقاطعة أو فً مدى تمثٌل نداء المجتمع
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الفلسطٌنً الصادر فً عام  2005لإلجماع الفلسطٌنً ،فإنً أشكك فً مدى قدرة المقاطعة ونداء المجتمع الفلسطٌنً على إحراز تقدم بارز
على صعٌد تحقٌق البنود التً ذكرتها نادٌة فً توصٌتها .إن حركة المقاطعة ونداء المجتمع الفلسطٌنً قادران على القٌام بدور مإكد ،ولكن
المجتمع الفلسطٌنً ٌظل مجتمعا تقوم الحركات السٌاسٌة فً إطاره بتحدٌد مجرٌات األمور وتضع المإسسات جدول األعمال .إن ضعف هذه
الحركات والمإسسات هو تحدٌدا ما ٌتسبب فً تراجع النضال من أجل إعمال حق الفلسطٌنٌٌن فً تقرٌر المصٌر بدال من أن ٌتقدم .وفً رأًٌ،
فإن حركة المقاطعة ونداء المجتمع الفلسطٌنً ال ٌملكان القدرة على تعببة الناس وتنظٌمهم فً إطار كفاح منضبط وناجح من أجل الحرٌة.

علٍ أبى وعمت :ححذَبث هبئلت ومىقف قىٌ
حتى وإن كان مُقدراً لدولة بانتوستانات [فلسطٌنٌة] أن تفشل على المدى البعٌد ،فإذا تمخضت "عملٌة السالم" عن دولة ،فإنها ستكون على
األرجح مجرد إلها ٍء مإلم وطوٌل األجل للشعب الفلسطٌنً .إن ما أخشاه هو أن "رإٌة" الدولة الفلسطٌنٌة فً ذهن المحور المناهض للفلسطٌنٌٌن
الذي ٌضم أوباما وإسرابٌل والسلطة الفلسطٌنٌة المغتصبة – منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة – والعرب "المعتدلٌن" ستكون فً أحسن األحوال شٌبا
ما ككوسوفو :محتلة من حلف شمال األطلسً (الناتو) ،مدعومة بمعونة االتحاد األوروبً ،ومثقلة بالفساد .إن مصالح الجمٌع سوف تعمل على
استمرار هذه الدولة المسخ بٌنما تتواصل معاناة الشعب الفلسطٌنً.
ٌتوجب علٌنا فً نضالنا أن نإكد على حقوق كل الفلسطٌنٌٌن – وهذا ما تفعله مبادئ حملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات .إن
صنم "الدولة" الذي ٌركز علٌه المحور المناهض للفلسطٌنٌٌن ٌخدم فً أحسن أحواله فلسطٌنًٌ الضفة الغربٌة (وربما قطاع غزة فً نهاٌة
المطاف) ولكن على حساب جمٌع الفلسطٌنٌٌن اآلخرٌن .بل إن معظم الناس فً غزة والضفة الغربٌة لن ٌستفٌدوا ،ألن نخب رام هللا الفاسدة
والمدعومة من إسرابٌل سوف توطد سطوتها.
إن خطاب لٌبرمان فً األمم المتحدة الداعً "لتبادل السكان" ٌذكرنا بؤهمٌة إعادة بناء التضامن بٌن الفلسطٌنٌٌن – وال سٌما مع الفلسطٌنٌٌن على
أراضً عام  – 1948الذٌن ما زالوا ٌواجهون تهدٌدا وجودٌا متنامٌا من الحركة الصهٌونٌة .وما لم نرد على هذا الطرح بحزم ،فإنً أتكهن
بؤن أفكار لٌبرمان القذرة سرعان ما ستحظى بالقبول لدى التٌار السابد بوصفها "تنازالت معقولة ".إن هذه العملٌة المتمثلة فً تبنً أفكار
متطرفة معادٌة للفلسطٌنٌٌن ومن ثم تلمٌعها تفسر تحدٌدا كٌف وصلنا إلى هذه الحال المإسفة فً الوقت الراهن.
من دون التقلٌل بؤي حال من األحوال من شؤن التحدٌات الهابلة التً تواجه الفلسطٌنٌٌن ،فإنً أقل تشاإما من معٌن ربانً .إن الفلسطٌنٌٌن فً
الوقت الحاضر فً موقف ضعٌف للغاٌة ،ولكن إذا ما نظرنا لألساسٌات – وهً أكبر من الشخصٌات أو الخصوصٌات فً هذه الحركة أو تلك
– فسنجد بؤن الفلسطٌنٌٌن فً الواقع فً موقف جٌد جدا.
إن الفلسطٌنٌٌن متفوقون دٌموغرافٌا .أما سٌاسٌا وأخالقٌا ،فهم ٌضعون الصهٌونٌة فً موقع ضعٌف وبابس .ضع نفسك فً موقف الصهاٌنة.
ماذا ستكون استراتٌجٌتك؟ فإذا كان الهدف هو تؤمٌن شرعٌة إسرابٌل وقوتها لألبد ،فإن ذلك ال ٌبدو فً وضع جٌد .فما من سبٌل لذلك .أنا أشبّه
إسرابٌل فً كثٌر من األحٌان بشخص ثري ٌنفق رأس ماله بسرعة (وهو فً هذه الحالة رأس مال سٌاسً وشرعً وأخالقً) ولكن لٌس لدٌه
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دخل .أما الفلسطٌنٌون من الناحٌة األخرى ،فهم فقراء ،ما لهم سوى "رأس مال" ضبٌل فً حسابهم ،ولكن لدٌهم دخل آخذ فً النمو .فإما
نستخدمه وإما نبدده.
إن هذا ال ٌعنً أن الفلسطٌنٌٌن بحاجة فقط إلى الجلوس واالنتظار ،بل على العكس من ذلكٌ .نبغً أن ٌستغلوا ما لدٌهم من أرصدة على أفضل
وجه .إننً أعتقد حقا بؤن المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات استراتٌجٌة ربٌسٌة ولدٌها إمكانٌات هابلة .إن بعض الحركات
الفلسطٌنٌة ال تولً هذه االستراتٌجٌة اهتماما ٌُذكر فً الوقت الحاضر ألنها ال ترى قوتها .ولكن كلما حشدت هذه االستراتٌجٌة تؤٌٌدا دولٌا ،كلما
حشدت تؤٌٌدا فلسطٌنٌا ٌُضاف إلى ما تحظى به من دعم حالٌا .وأنا أتفق بشدة مع معٌن ربانً على وجود أزمة مإسسٌة .فكٌف ومن أٌن سوف
تب رز قٌادة فلسطٌنٌة ممثلة حقا وذات قاعدة عرٌضة ومصداقٌة لكً تعبر بوضوح عن المطالب الفلسطٌنٌة وتسعى لتحقٌقها سٌاسٌا – بناء على
دعم شعبً حقٌقً موحد الكلمة من الفلسطٌنٌٌن فً الداخل والخارج؟ فلٌس لدٌنا مإتمر وطنً أفرٌقً ،وال حتى منظمة تحرٌر فلسطٌنٌة! وربما
فً وقت ما ،ستكون اللجنة الوطنٌة للمقاطعة نواة منظمة من هذا القبٌل أو جزءا منها .أنا ال أعرف ،ولكن ٌبقى ذلك الجزء األكثر ضبابٌة فً
طرٌق المضً قدما.
كما أتفق مع سماح سبعاوي بؤن التحدٌات التً ٌواجهها التنظٌم فً المنافً هابلة .غٌر أننً أكرر بؤن اإلمكانٌات قابمة.

وصُر عبرورٌ :حشخُص وأسئلت رئُسُت
اعتمدت الحركات االستعمارٌة االستٌطانٌة بصورة ربٌسٌة عبر التارٌخ على الغزو العسكري وطرد السكان وتحوٌل ملكٌة األراضً واإلبادة
الجماعٌة من أجل تحقٌق مآربها .ولمّا لم تكن إسرابٌل استثناء لذلك ،كانت عملٌة أوسلو الترتٌب الدبلوماسً األول الذي أتاح إنجازات
استعمارٌة ملموسة أضرت باألراضً والهٌاكل السكانٌة .كما إن عملٌة أوسلو عنت التخلً الطوعً عن الحقوق المعترف بها دولٌا لصالح
محادثات كان ٌتعٌن فٌها على الفلسطٌنٌٌن إقناع الجانب اإلسرابٌلً بؤنهم أصحاب حق .إن التقاء واحدة من أكثر القٌادات سذاجة فً التارٌخ
المعاصر مع أحد أكثر األعداء قوة وقسوة كان بمثابة الثنابً القاتل للشعب الفلسطٌنً.
وعالوة على ذلك ،كانت بٌبة السالم المفترض التً أرستها عملٌة أوسلو بمثابة غطاء الستعمار المزٌد من األراضً والمصادر المابٌة .كما لبّت
احتٌاجات الثالثً الحمٌم على غرابته – عرفات وإسرابٌل وواشنطن – حٌث كانت الغطاء لتدمٌر النسٌج االجتماعً وثقافة االنتفاضة األولى
التً روجت لالعتماد على الذات والمقاومة والعمل التطوعً .إن تهمٌش القانون الدولً ،وتنامً الهٌمنة اإلسرابٌلٌة ،واالحتكار الدبلوماسً
الكامل تقرٌبا من طرف الوالٌات المتحدة هً عوامل تضافرت لكً تخلق حالة ٌُلقى بموجبها اللوم جراء تراجع التنمٌة وانحسار الدٌمقراطٌة
الفلسطٌنٌة على الضحٌة .إن استعراض تارٌخ الصهٌونٌة قبل عام  1967ومنذ ذلك التارٌخ ٌإكد بؤن المساعً اإلسرابٌلٌة األساسٌة ما زالت
تتمثل فً األرض ،ومصادر المٌاه ،ومعدل اإلنجاب ،والمواقع االستراتٌجٌة ،وإبقاء عدد السكان األصلٌٌن فً أدنى مستوٌاته من أجل تحقٌق
"األمن" الدٌمغرافً .ولن ٌشهد المستقبل القرٌب أي حل توفٌقً بشؤن األراضً.
كما لن تتمكن اإلدارة األمرٌكٌة من التوفٌق بٌن طموح جورج مٌتشل المعلن بالتوصل إلى تسوٌة عبر المفاوضات وبٌن تطلعات الجنرال كٌث
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داٌتون الذي فاقم الصراع األهلً بٌن حركتً حماس وفتح ودرب ملٌشٌات فتح كقوى لمكافحة المقاومة .ال تستهدف ملٌشٌا داٌتون االحتالل،
ٌ
حفظ للقانون والنظام.
وإنما تهدف لضرب المقاومة .وهذا ما غدا ٌُعلن عنه اآلن بؤنه
تعن خسارة
إن ما ٌجري فً الوقت الحاضر هو امتداد لما حدث فً عام  ،1948نكبة ثانٌة .فإذن ،ماذا كانت تعنً النكبة األولى أصال؟ ألم ِ
األرض ومصادر المٌاه ،والتطهٌر العرقً ،وضم األراضً ،والتهوٌد؟ إن االستعمار الجاري بال هوادة لألحٌاء العربٌة المتمثلة فً رأس
العامود والشٌخ جراح والذي بدأ فً القدس الشرقٌة فً عام  ،2009عندما وافقت السلطات اإلسرابٌلٌة على خطط لبناء مبات الوحدات
االستٌطانٌة فً قلب القدس الشرقٌة العربٌة ،ال ٌختلف عن استعمار حً القطمون ،وشارع ٌافا ،والطالبٌة وباقً ما غدا ٌُعرف بعد عام 1948
باسم القدس الغربٌة اإلسرابٌلٌة.
إن القٌادة الفلسطٌنٌة الٌوم ،كما كانت فً عام  ،1948قٌادة خرقاء .فالقٌادة الفلسطٌنٌة الحالٌة – ممثلة بشخص ٌاسر عبد ربه وصابب عرٌقات
– تبعث برسابل إلى الجمهور اإلسرابٌلً لتقدم فعلٌا االعتذارات بدال من السعً للحصول علٌها – وعلى المساءلة – عن التشرٌد ،ونزع
الملكٌة ،والمجازر ،والتعذٌب المشرعن ،وهدم المنازل .إن اإلمبرٌالٌة والهٌمنة األمرٌكٌة آخذة بالتنامً وٌوازٌها جموح إسرابٌلً .أما الدول
العربٌة ،والتً كانت عاجزة فً عام  ،1948فقد أصبحت اآلن متواطبة بشكل صرٌح .فمصر واألردن ال ٌطبقان الحصار اإلسرابٌلً على
الم دنٌٌن الغزٌٌن وحسب ،بل ٌوفران معسكرات تدرٌبٌة لخونة فتح لتمكٌنهم من أداء مهمة الجٌش اإلسرابٌلً وتموٌه االحتالل .إن المدن
الفلسطٌنٌة الواقعة ضمن ما حددته عملٌة أسلو بمناطق "أ" تنقل مظهر الحٌاة الطبٌعٌة بموجب الهندسة العسكرٌة الداٌتونٌة ،و"اإلصالحات"
البٌروقراطٌة الخاصة بربٌس الوزراء سالم فٌاض ،و"السالم" االقتصادي لنتنٌاهو.
فكٌف نتعامل مع هذا الوضع؟ تبرز بعض المقترحات من خالل استعراض وجٌز لنضاالت الفلسطٌنٌٌن السابقة من أجل الحصول على الحقوق.
فمنذ احتالل عام  ،1967اشتمل الكفاح الفلسطٌنً من أجل حق تقرٌر المصٌر على أنواع ثالثة :دٌبلوماسً وسٌاسً وشبه عسكري .فً
البداٌة ،كان الكفاح المسلح ٌسعى إلى إقامة دولة دٌمقراطٌة علمانٌة واحدة على كامل أرض فلسطٌن ٌتساوى فٌها المسٌحٌون والمسلمون
والٌهود .وقد انتهت هذه الفترة التً لم تدم طوٌال فعلٌا فً أوابل عقد السبعٌنٌات .وبموجب اتفاق غٌر مكتوب بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة
والدول العربٌة ،وافقت المنظمة على تلطٌف لهجتها الثورٌة ،والتخلً عن "الكفاح المسلح "،واالنضمام إلى الدول العربٌة فً كفاح دبلوماسً
إلقامة دولة مصغرة فً الضفة الغربٌة وغزة.
وباالنسجام مع ذلك االتفاق ،اعترفت قمة الجزابر فً  1973وقمة الرباط فً  1974بمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بوصفها الممثل الشرعً
والوحٌد للشعب الفلسطٌنً .وبٌنما كانت الدبلوماسٌة الزابفة محور اهتمام منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة إبان عقود السبعٌنٌات والثمانٌنٌات
والتسعٌنٌات ،كان هناك نضال سٌاسً مهم دابر داخل األراضً المحتلة .فؤثناء عقد السبعٌنٌات ،كان المجتمع المدنً والسٌاسً ٌخوض كفاحا
غٌر مسلح تحت راٌة الجبهة الوطنٌة الفلسطٌنٌة .وقد تراوحت أسالٌبه بٌن االمتناع عن دفع الضرابب والمقاطعة والمظاهرات وغٌرها من
الوسابل السلمٌة التً لم تهدف إلى إعالن عدم مشروعٌة االحتالل وحسب بل إلى تعطٌله .أما سلطات االحتالل فقد قمعت قٌادة الجبهة الوطنٌة
الفلسطٌنٌة ونشطابها ،وزجت الكثٌر منهم فً السجون ونفت آخرٌن.
لقد ساعد ذلك فً إقامة هٌكل للمقاومة داخل األراضً المحتلة ٌختلف تماما عن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة التً ظنت أنها تبنً دولة رهن
االنتظار خارج فلسطٌن .وكان ٌُشار إلى الجسم السٌاسً داخل األراضً المحتلة باسم الجبهة الداخلٌة وكان ٌُعتبر العمود الفقري لبناء الوطن
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والسعً لنٌل تقرٌر المصٌر .وهكذا ،كانت هناك قٌادتان فلسطٌنٌتان متنافستان فً ذلك الوقت ،واحدة تتبع السبل الدبلوماسٌة الزابفة وتركز على
الدولة وبهرجها ،وأخرى تحاول إحداث تغٌٌرات هٌكلٌة بهدف تفكٌك االحتالل فً نهاٌة المطاف.
ومع طرد قوات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وأجهزتها من لبنان فً عامً  1982و 1983وترحٌلها إلى تونس وبقاع أخرى فً العالم العربً،
أخذ الكفاح الداخلً ٌنمو بحدة أكثر وأصبحت الجبهة الداخلٌة أقوى .لقد كان بناء الجبهة الداخلٌة هو الحاضن النتفاضة عام  1987التً ارتقت
بالكفاح السٌاسً وغٌر العنٌف إلى مستوٌات جدٌدة ،ومثلت تحدٌا جدٌا للمإسسة اإلسرابٌلٌة السٌاسٌة/العسكرٌة ،وكان ٌتوجب إخمادها )1 :بقمع
اللجان السٌاسٌة التً كانت تقود الكفاح السٌاسً غٌر العنٌف نٌابة عن المجتمع المدنً؛ و  )2وبكسب منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة التً كانت
تواجه أزمة حقٌقة على صعٌد التموٌل والشرعٌة والقٌادة وتتوق للقبول بها كشرٌك فً المفاوضات.
لقد كان من السهل إغراء منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بالشروع فً عملٌة أوسلو ،تماما كما جرى إقناعها بدخول الصراع الدبلوماسً العقٌم بشؤن
حل الدولتٌن قبل ذلك بعقدٌن من الزمن .وقد نجحت إسرابٌل فعلٌا بتحٌٌد كفاح المجتمع المدنً/السٌاسً الدابر داخل األراضً الفلسطٌنٌة
المحتلة .وفً الواقع ،كانت الضحٌة الربٌسٌة لعملٌة أوسلو هً الجبهة الداخلٌة وكان بمقدور كل من ٌزور األراضً المحتلة أن ٌلمس الفراغ
الذي خلفته .وبصرف النظر عن التحلٌل المتبعٌ ،ظل هناك تساإل جوهري مُل ّح :أٌن هً الجبهة الداخلٌة؟ وتتبع ذلك تساإالت أخرى :كٌف
ٌمكن إعادة بنابها؟ وكٌف ٌتسنى لمجتمع مدنً حقٌقً أن ٌحل محل صناعة المنظمات غٌر الحكومٌة؟ ما هو مدى الضرر الذي أحدثته السلطة
الفلسطٌنٌة فً المجتمع المدنً؟ هل سٌتفاقم هذا الضرر جراء العملٌة الراهنة التً من المرجح أن تخلف آثارا أسوأ من تلك التً خلفتها عملٌة
أوسلو؟

دَبوب بىحى :ححذٌ االوخهبزَت السُبسُت
إن من األهمٌة بمكان أن نركز على بعض األسالٌب البدٌلة فً حال "نجحت" المحادثات .ففً حٌن تدعًّ منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بؤنها
تتحدث بالنٌابة عن "جمٌع الفلسطٌنٌٌن "،فإنها تضع قٌودا على من ٌُعتبر "فلسطٌنٌا "،كما إنها لم تعقد انتخابات لعدة عقود .وتبعا لذلك ،وبٌنما
ٌمكن القول بؤن اتفاقا من هذا القبٌل ٌمكن أن ٌحظى بدعم الفلسطٌنٌٌن فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة عبر االستفتاء ،فإن أي استفتاء على
األرجح سوف ٌستبعد الفلسطٌنٌٌن فً الشتات وفً القدس الشرقٌة والمواطنٌن الفلسطٌنٌٌن فً إسرابٌل .ولهذا ،فإن شكوكا كبٌرة تحوم حول
قدرة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على مواصلة التؤكٌد على أنها الممثل لكافة الفلسطٌنٌٌن.
ونظرا لعدم قدرة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على التؤكٌد تماما على أنها الممثل لكافة الشعب الفلسطٌنًٌ ،نبغً النظر فً إمكانٌة أن تقوم
المنظمة بالتوقٌع على بند "إنهاء الصراع" مثلما تطالبها إسرابٌل باستمرار .وفً هذا السٌاقٌ ،نبغً للفلسطٌنٌٌن – وبخاصة الالجبٌن وأصحاب
األراضً – أن ٌدرسوا وسابل بدٌلة بغٌة الحصول على تعوٌض عن االنتهاكات اإلسرابٌلٌة لحقوقهم ،سواء عبر المحافل الدولٌة أو غٌرها من
الوسابل .وفً الواقعٌ ،حتاج الفلسطٌنٌون إلى تعٌٌن وسابل للطعن فً أي اتفاق ٌنطوي على سلب حقوقهم ،وال سٌما أي اتفاق ٌُوقع بدافع
االنتهازٌة السٌاسٌة.

الشبكت
شبكت انسٍاساث انفهسطٍىٍت

االسخراحُجُبث لى "وجحج" المحبدثبث

8

contact@al-shabaka.org
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" شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية ،مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية للفلسطينيين
وحقهم في تقرير المصير ،وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء والمحللون السياسيون في الشبكة المناقشة الجدية
للقضايا المطروحة.يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية شرط ان يتم االشارة بوضوح الى" الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية"،
كمصدر اساسي لتلك المواد.
لمزيد من المعلومات عن "الشبكة" ،زوروا الموقع االلكتروني التاليwww.al shabaka.org :
او اتصلوا بنا على البريد االلكتروني التالي contact@al-shabaka.org:
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