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موقف في قضية:

الفلسطينيون يفرضون أصواتهم على عباس
ليلى فرسخكتبته 

۲۰۱۲تشرين الثاني/نوفمبر 

لة عامة

 فرَضَ التظاهرون الفلسطينيونفي الضفة الغربية وقطاع غزة والبادرون الفلسطينيون حول العالم خطابًا مغايرًا على منظمة التحرير الفلسطينيةيخلُص 

 2011والسلطة الفلسطينية كما يظهر في التحول الاصل في خطابات رئيس منظمة التحرير محمود عباس أمام المعية العامة للمم التحدة في عامي 

 . وتزامنًا مع عودة عباس إلى المم التحدة التحدة لطلب صفة دولة مراقبة لفلسطي هذا الشهر، تتناول مستشارة الشبكة لشؤون السياسات2012و

 تطور مطالب التمع الدني الفلسطيني ومحاولت السلطة الفلسطينية لستيعاب رسالته السياسية في حي تظل متحكمةً بضمون ليلى فرسخالدكتورة  

الشروع السياسي الفلسطيني ومستقبل النضال السياسي الفلسطيني.

أجندة التمع الدني الفلسطيني

 أفضت النتفاضات العربية إلى ظهور لغةٍ سياسيةٍ جريئة في الشرق الوسط تركز على حقوق الواطني في الرية والكرامة. ورغم اضمحلل قوة هذه اللغة

 بفعل العنف في ليبيا ومن ثم في سوريا، فإنها ل تزال نابضةً في أوساط الناشطي التمسكي بالدفاع عن حقهم في مساءلة حكوماتهم. لقد أشعلت

 النتفاضات العربية في أوساط الفلسطينيي الرازحي تت الحتلل السرائيلي الهمجي والستمر صراعًا دائرًا بي فئة الشباب وفئات أخرى من الشعب من

جهة، وبينالقيادة والنخب السياسية من جهة ثانية، حيث يسعى كل طرف إلى تعريف معايير "القوق" ضمن السياق الفلسطيني والسُبل الُثلى لمايتها.

  دعمًا للثورة الرصرية. وتكونت ما باتت تُعرف بحركة2011نَزَل الفلسطينيون القاطنون في الراضي الفلسطينية التلة إلى الشارع في شباط/فبراير 

  إنهاء النقسام بي حركتي فتح وحماسآنذاكالامس عشر من آذار من جماعات شبابية، وساسة مستقلي، ومنظمات غير حكومية عديدة. وكان هدفهم 

 . غير أن اتفاقات الرصالة العديدة البرمة بي فتح وحماس2007الذي أفضى إلى سيطرة الولى على الضفة الغربية والثانية على قطاع غزة منذ العام 

أخفقت في إحراز الوحدة الوطنية واستمر كل طرف في إحكام سيطرته على رقعته وإقرصاء السكان بدرجة أكبر.

 واصل الفلسطينيون في الراضي الفلسطينية التلة النزول إلى الشارع، وفي نزولهم تنشيطٌ وإبرازٌ لركةٍ احتجاجية سلمية متنامية مبنيةٍ على جهود
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 والستيطان، وحملة القاطعة وسحب الستثمارات وفرض العقوبات، الدار تبذلها جماعات متنوعة في التمع الدني مثل الملة الشعبية لقاومة

 ومنظمات حقوق النسان غير الكومية، والنظمات النسوية، ومجموعات دعم السرى، والنقابات العمالية، والحزاب السياسية، والساسة الستقلي. وقد

 على ثل ث قضايا رئيسية يريدون القيادة الفلسطينية أن تنبري لها.2011تركزت مطالبهم منذ أيار/مايو 

 أولً، هم يدعون إلى حماية القوق الوطنية الفلسطينية التي ل تقترصر، في نظرهم، على ال ق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحسب وإنا تضم في

 2011 أيار/مايو 15القام الول ح ق العودة وال ق في الرية والساواة. وبدا ذلك أوضح ما يكون في إحياء ذكرى النكبة وذكرى قيام دولة إسرائيل في 

 والستيطان وشبكة النظمات الهلية الفلسطينية واللجان الشعبية في مختلف قرى الدار حي نظّم شبانٌ فلسطينيون بالتشارك مع الملة الشعبية لقاومة

 الضفة الغربية مظاهرات بحاذاة نقاط تفتيش رئيسية وعلى طول جدار الفرصل السرائيلي من أجل التأكيد على ح ق الفلسطينيي في العودة. وقاموا أيضًا

 . وتشاركوا، عبر وسائل1948بالتنسي ق مع الفلسطينيي داخل إسرائيل، حيث نظمّوا أيامًا لستحضار الذكرى في عدد من القرى التي دُمّرت في عام 

 التواصل الجتماعي ودون هرمية، مع مجموعات شبابية في سوريا والردن ولبنان سعت لدخول إسرائيل عبر حدود تلك البلدان للتأكيد على حقهم في

العودة وعلى مركزية ح ق العودة في النشاط الشعبي.

 ويتمثل الطلب الثاني في الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة واستئناف العملية الديقراطية في النظام السياسي الفلسطيني بختلف مفاصله. وهذا الطلَب

 ل يقترصر على عقد انتخابات جديدة لرئاسة السلطة الفلسطينية أو اللس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث دعا الرِراك

 الشبابي وتمع فلسطينيون من أجل الكرامة وشباب غزة وغيرها من الماعات الشبابية إلى عقد انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني التابع

 لنظمة التحرير الفلسطينية التي تثل الفلسطينيي في الراضي الفلسطينية التلة وفي الشتات والفلسطينيي الواطني في إسرائيل. وقد ظل اللس

 مهمشًا سياسيًا في عملية أوسلو للسلم.1988الوطني الفلسطيني منذ اعتماده برنامج الدولتي رسميًا في عام 

 يتلقي مطلب الركة الشبابية في الراضي الفلسطينية التلة الداعي إلى إحياء اللس الوطني الفلسطيني بالطالب التي ما انفكت تُرصدرها منذ سنوات

  بعدما فرقتهتوحيد السم السياسي الفلسطيني عابرة للحدود في مسعى إلى تالفاتالماعات الفلسطينية التلفة في الشتات العاملة على إقامة 

 عملية أوسلو. وهي محاولةٌ أيضًا لتفعيل العمليات الديقراطية بدءًا بالقاعدة وصولً إلى القيادة وإعادة صوت الناخبي الفلسطينيي على اختلفهم بعد

أن أسكتتهم عملية أوسلو.

 يتمثل الطلب الثالث للناشطي الفلسطينيي في الراضي الفلسطينية التلة في إنهاء عملية أوسلو للسلم وقطع التعاون مع إسرائيل. فقد تظاهر شبان

 فلسطينيون من الرِراك وتمع فلسطينيون من أجل الكرامة وجماعات أخرى اعتراضًا على الفاوضات غير الباشرة النعقدة بي مسؤولي إسرائيليي

 ). ونظموا أيضًا احتجاجات ضد اجتماعات مشتركة ضمت نشطاءفيسبوك (انظر صفحة الرِراك الشبابي على موقع 2012وفلسطينيي في عمان مطلع 
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 ، ودعوا إلى مقاومة جهود التطبيع إلى حي إحراز القوق الفلسطينية.2012سلم فلسطينيي وإسرائيليي في القدس ورام الله في كانون الثاني/يناير 

 وذهب العديد من الناشطي والثقفي إلى حد الدعوة إلى تفكيك السلطة الفلسطينية بسبب فشل أوسلو في تقي ق الستقلل واستحالة التوصل إلى اتفاق

 ، أخذ الفلسطينيون يتظاهرون ضد التدابير التقشفية2012مع حكومةٍ إسرائيلية تركز على الستعمار وتريد السكان من متلكاتهم. ومنذ صيف عام 

التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وضد بروتوكول باريس النبث ق عن أوسلو.

 وفي حي أن النتفاضات العربية، في السياق الفلسطيني، لم تُفضرِ إلى إسقاط السلطة الفلسطينية، فإنها جرّأت الطلب الشعبي الداعي إلى إنهاء عملية

 أوسلو للسلم وإسقاط حل الدولتي معها. ويعكف الناشطون الفلسطينيون على التأكيد على الطاب القوقي الذي ترفعه حملة القاطعة وسحب

 ، وحددت القوق الفلسطينية الساسية بح ق تقرير الرصير،2005 منظمة مدنية في عام 170الستثمارات وفرض العقوبات التي أطلقها ما يزيد على 

 وح ق إنهاء الحتلل، وح ق العودة، وح ق الواطني الفلسطينيي إسرائيل في الساواة. وبجملة موجزة، يعكف الناشطون الفلسطينيون اليوم على إعادة

 صياغة النضال الفلسطيني كنضالٍ مناهضٍ لنظام الفرصل العنرصري السرائيلي وساعٍ لحراز القوق الفلسطينية غير القابلة للترصرف، وليس لقامة الدولة

بحد ذاتها.

استجابة عباس والسلطة الفلسطينية

 ، ويكن1988قررت السلطة الفلسطينية أن تطلب الرصول على عضوية في المم التحدة للدولة الفلسطينية التي أعلنها اللس الوطني الفلسطيني سنة 

 قراءة هذا القرار كمحاولةٍ ليس لتجاوز حالة المود في الفاوضات السرائيلية الفلسطينية وحسب، بل أيضًا لواجهة الحتجاجات الشعبية الناهضة

 2011 بخطابهسنة 2012لتفاقات أوسلو للسلم وعدم الرضا عن حكم فتح وحماس. إن مقارنة خطاب عباس أمام المعية العامة للمم التحدة سنة 

 يكشف بجلء مدى سعي السلطة الفلسطينية لستيعاب لغة التظاهرين ومطالبهم بينما تاول التحكم بضامي الحتجاجات السياسية وشروط الوار حول

ماهية "القوق" في السياق الفلسطيني.

  طلبًا إلى مجلس المن للحرصول على عضوية كاملة لدولة فلسطي في المم التحدة، غير أنها أخفقت في2011قدمت منظمة التحرير الفلسطينية سنة 

 ، قدّم عباس طلبًا إلى المعية العامة للحرصول على2012مسعاها لن الطلب لم يجمع الصوات التسعة اللزمة بسبب معارضة الوليات التحدة. وفي 

 صفة دولة مراقبة غير عضو، وهو ما من شأنه أن يرتقي برصفة منظمة التحرير الفلسطينية من كونها مراقبًا دائمًا ويضعها على قدم الساواة مع الفاتيكان.

 وسوف تسمح الرصفة الديدة لدولة فلسطي بأن ترصبح عضوًا في الكمة النائية الدولية، وتتيح بالتالي لنظمة التحرير الفلسطينية إمكانية الدعاء على

 إسرائيل لرتكابها جرائم حرب وانتهاكات أخرى بح ق الفلسطينيي. غير أن الرصفة الديدة لن تدد، بطبيعة الال، حدود دولة فلسطي، أو علقتها بنظمة
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التحرير الفلسطينية، أو وسائل إنهاء الحتلل، أو كيفية إدراك ح ق العودة.

  لتام "الربيع" الفلسطيني بطلب إقامة الدولة ونيل الستقلل وتبديد التحدي2012 و2011لقد سعى عباس في كل خطابيه أمام المم التحدة عامي 

 ، قال عباس: "في وقت تؤكد  2011   أيلول/سبتمبر   23  ألقاها في الاثل أمام السلطة الفلسطينية والطالبات بإرساء الديقراطية. ففي كلمته التي 

 الشعوب العربية سعيها للديقراطية فيما عرف بالربيع العربي، فقد دقت أيضًا ساعة الربيع الفلسطيني، ساعة الستقلل." وفي كل خطابيه في عامي

  من مساحة فلسطي التاريخية والعتراف بالقدس الشرقية عاصمةً لها من شأنه٪22، قال عباس إن قيام دولةٍ فلسطينية مستقلة على 2012 و2011

 أن يحق ق عدلً نسبيًا يعوّض عن ظلم النكبة. وسيكون ذلك هو الثمن الذي سيدفعه الفلسطينيون للتوصل إلى سلم مع إسرائيل، وتقي ق التواف ق مع

 بشأن تقسيم فلسطي.181الجماع الدولي، منذ قرار المم التحدة رقم 

 ، مؤكدًا بذلك1988وذكّر عباس مستمعيه من الفلسطينيي بأن الدولة الفلسطينية هذه هي ما أقره اللس الوطني الفلسطيني في إعلن الستقلل عام 

 على الشرعية الوطنية لشروع الدولة الفلسطينية. وأكّد كذلك على وحدة الشعب الفلسطيني الذي يثله كرئيسٍ لنظمة التحرير الفلسطينية، وليس السلطة

 الفلسطينية وحسب، وأكّد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي مَن تقدّم بالطلب للمم التحدة وليس السلطة الفلسطينية، مترصديًا بذلك لرِن يعارض

 صلحيته بالتحد ث باسم الشعب الفلسطيني بأسره. وعرّج عباس على ذكر اللجئي الفلسطينيي والفلسطينيي الرازحي تت الحتلل والفلسطينيي

  مثلما أكّد على ال ق في الساواة والرية، باعتبارها194الواطني في إسرائيل وفلسطينيي الشتات. وأكّد على ح ق العودة بوجب قرار المم التحدة رقم 

حقوقًا الدولةُ أقدر على حمايتها.

 لقد سعى عباس في كل خطابيه إلى إشراك التمع الدولي طالبًا منه أن يفي بسؤوليته تاه الشعب الفلسطيني. بل إنه جاء بشيء مبتكر إذ حاول إعادة

 : "نحن نطمح2011تدويل الرصراع بإرجاع دور المم التحدة، فهو بذلك يقوض، إنْ لم يُنه، احتكار الوليات التحدة لعملية السلم. وكما قال سنة 

 ونسعى إلى دور أكبر وأكثر حضورًا وفعالية للمم التحدة في العمل من أجل تقي ق سلم عادل وشامل في منطقتنا، يضمن القوق الوطنية الثابتة

 والشروعة للشعب الفلسطيني كما حددتها قرارات الشرعية الدولية مثلة في هيئة المم التحدة." ولعل عباس يُلمح بذلك إلى اتخاذ قرار بالستناد إلى

 استراتيجية قانونية دولية لماية حقوق الشعب الفلسطيني، ل تختلف ربا عن تلك الستراتيجية التي استُخدمت مع محكمة العدل الدولية في عام

 لواجهة تشييد إسرائيل للجدار الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية.2005

 . ففي الخير، استند عباس أكثر إلى خطاب التظاهرين الفلسطينيي. فهو ل2012 وخطاب 2011ومع ذلك، ثمة فرق في اللهجة والوقف بي خطاب 

 ، بل يقول إنها تطب ق سياسات "الفرصل العنرصري" و"التطهير العرقي" في2011يكتفي بوصف إسرائيل بأنها  "استعمارية استيطانية"، كما في عام 

  ل يزال يحاول مدّ يده2011القدس الشرقية وبقية الراضي التلة، وهي عبارات ظل يتجنب استخدامها حتى ذلك الي. وبينما كان عباس في عام 
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 "إلى الكومة السرائيلية والشعب السرائيلي من أجل صنع السلم... [على أساس] علقة التعاون الندية التكافئة بي دولتي جارتي، فلسطي

  على الكومة السرائيلية، والتي على حد قوله "ترفض حل الدولتي،" وتعكف على "تفريغ التفاق [اتفاق   يُلقي اللوم كليةً  2012  نراه في وإسرائيل،" 

أوسلو] من محتواه،" ويضيف قائلً إن إسرائيل تُضعرِف السلطة الفلسطينية "وتَعرِد الشعب الفلسطيني بنكبة جديدة."

 لقد استجاب عباس بذلك إلى مشاعر الغضب الشعبي إزاء أوسلو وعدم جدوى التفاوض مع إسرائيل في ظل الحتلل وتوسع الستوطنات. وتعكس لهجته

  استيائَه أيضًا من تعنت إسرائيل في الولة الخيرة من الفاوضات غير الرسمية التي جرت برعايةٍ أردنيةٍ في كانون2012الكثر حرِدةً في خطاب 

  والتي شاركت فيها منظمة التحرير الفلسطينية رغم استمرار بناء الستوطنات. وفي الن ذاته، أكدت إسرائيل رفضَها تقاسمَ القدس2012َالثاني/يناير 

 والتخليَ عن سيطرتها على وادي الردن، وأكدّت في الوقت نفسه عزمَها على إلاق الستوطنات الكبرى في الضفة الغربية بأي اتفاق مستقبلي، وهو

  أيضًا، يرصف عباس2012مطلب إسرائيلي غير مسبوق على الستوى الرسمي من شأنه أن يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وفي خطاب 

 الريطة والدود النهائية التي تعرضها إسرائيل على الفلسطينيي بأنها "معازل... خاضعة للهيمنة الكاملة لحتلل عسكري استيطاني يعاد إنتاجه

بسميات جديدة، كالطة أحادية الانب لقامة ما يسمى الدولة ذات الدود الؤقتة."

  الذي دعا فيه التمع2011، أعرب عباس كذلك عن مشاعر الغضب تاه التمع الدولي. فبخلف خطابه سنة 2012وفي خطابه للمم التحدة في 

  على سماح التمع الدولي لسرائيل بواصلة "الفلت من الاسبة2012الدولي للضطلع بدورٍ في تفعيل عملية السلم، فإنه تأسّف في عام 

 والعقاب،" مّا أعطى  في واقع المر "رخرصةً للحتلل ليواصل سياسة الستئرصال والتطهير العرقي وتشجيعًا له ليعزز نظام البرتهايد ضد الشعب

 الفلسطيني." ودعا كذلك التمع الدولي إلى تمل مسؤولياته وتطبي ق قرارات المم التحدة لقامة دولة فلسطينية ول سيما بعد أن شَهرِد البنك الدولي

وصندوق النقد الدولي لقدرتها الؤسسية على الستمرار.

 وعلوةً على ذلك، يذكر عباس لول مرة أن السبيل الوحيدة للتوصل الى السلم "تفترض بادئ ذي بدء أن الحتلل الستيطاني العنرصري يجب أن يدان

 وأن يعاقب وأن يقاطع من أجل أن ينتهي وأن يرحل." ويبدو، في هذا الرصدد، أنه قد استمع إلى نداء القاطعة الفلسطينية، لن ما قاله يتجاوز تأكيده

  على أن الفلسطينيي ل يزالون متمسكي بالرصمود والقاومة السلمية. وسوف تبي اليام القادمة ما إذا كان هذا الوقف الديد سيُترجم2011في عام 

إلى استراتيجية تتبعها السلطة الفلسطينية في إشراك المم التحدة في تنفيذ حملة دولية لقاطعة إسرائيل.

صفة الدولة الراقبة. ماذا تعني؟

 ثمة تشكك في إمكانية ترجمة لغة عباس الديدة إلى برنامج سياسي جديد، فلم يكتر ث الفلسطينيون حول العالم للهجته الكثر حدةً. وقد أكدت
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 النتخابات البلدية الخيرة التي جرت في الضفة الغربية حالة الفوضى التي تعيشها السلطة الفلسطينية - وحركة فتح – وأكدت رفض الفلسطينيي

 للوضع الراهن. وفي الونة الخيرة، أثار عباس غضب الشارع الفلسطيني بترصريحه حول ح ق العودة والذي تنازل فيه عن حقه في العودة إلى مسقط

رأسه، صفد. 

 سوف تنجح منظمة التحرير الفلسطينية على الرجح في نيل عضوية دولة مراقبة في المم التحدة نظرًا لدعم الغلبية الذي تظى به في المعية العامة.

 ولكن السؤال الطروح هو كيف ستستخدم منظمة التحرير الفلسطينية الرصفة الديدة. يُكن لعباس أن يستعيد قدرته على وضع الجندة إذا ما اتخذ

 خطوتي: أولً، إذا قدّم عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية ردّا خلّقًا وقويًا على رد الفعل العنيف التوقع من الوليات التحدة وإسرائيل وحلفائهما على

 ترقية صفة منظمة التحرير الفلسطينية. وثانيًا، إذا استخدمت منظمة التحرير الفلسطينية صفتها الديدة في اتباع استراتيجية قانونية فعالة في الافل

 الدولية مثل الكمة النائية الدولية. فإذا فعل عباس ذلك، فإنه سيترصدى لشكوك الفلسطينيي التولدة من تاهل منظمة التحرير الفلسطينية للرأي

الستشاري الاسم الرصادر من محكمة العدل الدولية على الرصعيد القانوني، فضلً على محاولتها لدفن تقرير غولدستون.

 وعلى أية حال، فإن مسعى التمع الدني الفلسطيني لنيل حقوقه سوف يزداد قوةً على الرجح، داخل الراضي الفلسطينية التلة وخارجها على السواء،

 مثلما ستزداد حركة القاطعة العالية قوةً. وسوف يجد الفلسطينيون طرقًا جديدةً لفرض مسعاهم الرامي لدراك القوق على الجندة السياسية. وبحسب

 رؤية منظمة التحرير الفلسطينية، فإن السعي لنيل عضويةٍ في المم التحدة كدولة مراقبة هي الفرصة الخيرة لنقاذ حل الدولتي. وستكون مفارقةً

 مرصيريةً لو ساهمت جهودها الرامية لقامة الدولة في إذكاء الطاب القوقي الدافع لركةٍ تدعو إلى إقامة دولةٍ ديقراطية واحدة "إسرائيل/فلسطي" على

أرض فلسطي التاريخية كاملةً.

 Palestinian Labor Migration to "ألفّت كتاب . أستاذة مشاركة في العلوم السياسية بجامعة ماساتشوستس في بوسطن ليلى فرسخ

Israel: Labor, Land and Occupation) " وحرّرت إصدارًا خاصًا من مجلة دراسات شرق أوسطية) 2005دار روتلدج للنشر، خريف 

 ولها كتابات عديدة ومتنوعة في القترصاد). 2008ربيع "(Commemorating the Naksa, Evoking the Nakba "اللكترونية بعنوان 

 كباحثة رئيسية في مركز دراسات التنمية بجامعة 2008تعمل الدكتورة فرسخ منذ العام . السياسي للرصراع السرائيلي الفلسطيني وحل الدولة الواحدة

 ، مُنرِحت فرسخ جائزةَ السلم والعدالة من هيئة كامبريدج للسلم في ماساتشوستس بالوليات التحدة2001وفي عام . بيرزيت في الضفة الغربية

.المريكية
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 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

 في تقرير الرصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخرصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمرصدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اترصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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