تعقيب

يونيو 2022

استجابة فلسطينية للتوجهات العاملية واإلقليمية

www.Al-Shabaka.org

Contact@Al-Shabaka.org

طارق بقعوين
يستند هذا التعقيب إىل محارضة ألقاها طارق بقعوين ،محلل السياسات يف الشبكة،
خالل املؤمتر السنوي ملعهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية بجامعة بريزيت .عقد
مهب
يف مايو  2022املؤمتر الذي استمر ملدة ثالثة أيام بعنوان “القضية الفلسطينية يف ّ
إقليم مضطرب” ،وقد جمع العلامء والخرباء من فلسطني وخارجها لدراسة االتجاهات
العاملية واإلقليمية األخرية وانعكاساتها عىل القضية الفلسطينية .يحلل بقعوين يف
مداخلته بعض هذه التطورات ،ويضع النضال الفلسطيني من أجل العدالة والتحرير
يف سياق تغيري السياسة الخارجية األمريكية تجاه الرشق األوسط ،وثورات املنطقة
الشعبية ،وصفقات التطبيع بني النظام اإلرسائييل والدول العربية االستبدادية.

مقدمة
لقد بَ َرزت يف العقد املايض بني ٌة إقليمية جديدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل
إفريقيا .وأبدت الواليات املتحدة إشارات أوضح عىل االنسحاب والرتاجع من املنطقة.
ونشأت التوترات وانحرست بني القوى اإلقليمية ،واستمرت الحروب بالوكالة يف
االنتشار ،وما انفكت التحالفات تتغري وتتبدل بني الالعبني .وال تزال الثورات التي
اندلعت يف جميع أنحاء املنطقة ابتدا ًء من  2011تتعرث يف ظل نظام جديد قيد
اإلنشاء توضحت معامله باتفاقات التطبيع املوقعة بني دول الخليج واملغرب والسودان
وإرسائيل و املبنية عىل ٍ
عقد من العالقات الرسية بني هذه الدول ،باستثناء السودان
رمبا ،وظهرت عىل السطح بينام كانت الثورات الشعبية تتلقى رضبات شبه قاتلة
يف معظم أنحاء املنطقة .هذه العالقات املتنامية بني إرسائيل صاحبة نظام الفصل
العنرصي االستيطاين االستعامري وبني األنظمة العربية املستبدة تن ُّم عن ركيزة مهمة
للمشهد اإلقليمي املستقبيل الذي يتعني عىل الفلسطينيني فيه أن يخوضوا نضالَهم من
أجل التحرير.

روابط الحكم املناهض للدميقراطية
تقوم التحالفات املتنامية بني إرسائيل والدول العربية عىل رؤية إقليمية مشرتكة
للتنمية االقتصادية والنمو واالستقرار والتسامح الديني ،بحسب وصف مؤيديها.
ولكنها يف الحقيقة رؤية قامئة عىل االلتزام بالهيمنة املناهضة للدميقراطية ،تستدي ُم
مبوجبها األنظم ُة املتسيد ُة قبضتَها عىل السكان الذين تحكمهم بسطوة األجهزة
األمنية .ويكمن جوهر هذه االتفاقات يف تبادل تكنولوجيا املعلومات املتعدية عىل
الخصوصية وأساليب املراقبة اإللكرتونية التي ميكن أن تقيض عىل املعارضة وأي تحدٍ
للوضع الراهن.
يكمن يف صميم اتفاقات التطبيع التزا ُم القوى اإلقليمية مبلء الفراغ املتص َّور الناجم
عن انسحاب الواليات املتحدة ،وتويل زمام األمور للحفاظ عىل النظام اإلقليمي السائد
من خالل مجموعة من األساليب مثل تصدير أنظمة األمن اإلرسائيلية  -املج َّربة عىل
الفلسطينيني يف ظل نظام الفصل العنرصي  -إىل الدول العربية التي تستخدمها للنيل
من الناشطني والصحفيني وغريهم ممن يسعون إىل اإلصالح الدميقراطي.
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فهناك العديد من الحكام املستبدين يف املنطقة وخارجها ممن يحسدون إرسائيل
عىل منوذجها املتمثل يف استدامة نظام الفصل العنرصي مبوازاة الظهور مبظهر الدولة
الدميقراطية املرحب بها عىل الساحة العاملية ،والدولة املتطورة اقتصاديًا والقوية
دبلوماس ًيا .تقوم التحالفات عىل قيام إرسائيل ،من خالل نفوذها العسكري واالقتصادي
والدبلومايس ،بتزويد حلفائها باملعرفة الالزمة لتحويل األنظار عن استبدادهم
ورأسامليتهم العنرصية ،وتقديم أنفسهم كدول حديثة ،وأكرث ليربالية وتسام ًحا  -بينام
تعكف عىل قمع املعارضة وتطبيق سياسات تتسبب يف تفاوت اقتصادي واسع وحكم
مناهض للدميقراطية .ويف حالة املغرب ،فإنها تجني من خالل عالقاتها بإرسائيل فائدة
إضافية تتمثل يف تطبيع احتاللها للشعب الصحراوي.

“برهنت انتفاضة الوحدة…أن الفلسطينيني متى
ما نهضوا كشعب واحد ،ستكون لهم القدرة عىل
التغلب عىل نظام كان يُنظر إليه حتى حينه عىل
أنه ال يقهر”.
ال بد من فهم هذه التحالفات املتوسعة يف سياق الثورات التي اجتاحت املنطقة
ابتدا ًء من عام  ،2011واستمرت عىل فرتات متقطعة .ترى الغالبية العظمى من
شعوب املنطقة بأن النظام اإلقليمي الجديد املتمثل فيام يسمى “االستقرار األمني” مل
يلب املطالب الرئيسية التي حركت االحتجاجات الجامهريية .بل عىل العكس متا ًما،
ِّ
فلم يزل الحكم االستبدادي مستم ًرا ،وبل َغ درج ًة من إراقة الدماء والقتل املمنهج مل
تكن متصور ًة من قبل؛ وانهارت دول أو تبنت أساليب استبدادية أكرث قسوة؛ وال تزال
البطالة وأوجه عدم املساواة منترشة عىل نطاق واسع؛ والفساد مسترشٍ؛ والتعددية
السياسية معدومة؛ والتحديات الدميوغرافية والتغيري املناخي تتوعد بحدوث انهيار
تحت وطأة هذه الضغوط .ولكن بدالً من معالجة هذه القضايا ،تتشبث القوى
اإلقليمية بسلطتها ،وتعزز قدرتها عىل قمع املعارضة الشعبية.
لقد أضفت الفظائع التي أعقبت ثورات املنطقة ،عىل املدى القصري إىل املتوسط،
مصداقي ًة أكرث عىل املقولة املتكررة يف أنحاء املنطقة بأن االستقرار يف ظل الطواغي
أفضل من االنفتاح الدميقراطي والعدالة االجتامعية  -بالنظر إىل مثن الحرية والكرامة.
فال توجد ،أو ال تكاد توجد ،نهايات إيجابية للحامسة الثورية التي اجتاحت املنطقة،
وهناك ِع َرب ال تعد وال تحىص ميكن أخذها مام حصل يف سوريا ومرص وغريهام .ويف
ظل الشعور السائد باليأس ،تعكف القوى الناشئة عىل ترسيخ الثورة املضادة .إن
اليأس منترش ،والهوة شاسع ٌة بني األنظمة والشارع أكرث من أي وقت مىض .والتحالف
الجديد بني االستبداد العريب واالستعامر االستيطاين الصهيوين  -والذي هو يف حد ذاته
مجرد شكل جديد للتحالف بني اإلمربيالية األمريكية واالستبداد العريب – ال يعدو عن
كونه وسيل ًة الستخدام األساليب القمعية إلدارة هذه الهوة.
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أهمية فلسطني يف السياق اإلقليمي

مفارقة بناء الحركة الفلسطينية

يقع النضال الفلسطيني ،من نوا ٍح عديدة ،عىل الخط الفاصل بني الشارع والنظام،
وهو خط فاصل يتجىل بشدة داخل فلسطني نفسها بني النظام االستبدادي املتجسد يف
السلطة الفلسطينية وبني الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل التحرير .لكن األهم
من ذلك أن فلسطني تقع عىل هذا الخط الفاصل عىل املستوى اإلقليمي أيضً ا .فقد
استندت اتفاقات التطبيع إىل االفرتاض بأن النضال الفلسطيني قد ته َّمش فعليًا ،ولكن
زيف هذا االفرتاض واضح ،كام اثبتت انتفاضة الوحدة التي اندلعت يف أيار/مايو ،2021
إذ بدَّلت االفرتاضات الراسخة التي اعتنقها الكثريون كحقائق مسلَّمة عن فلسطني،
مبا فيها االفرتاض بأن الفلسطينيني قد ُر ِّوضوا و ُهزموا وما عادوا ميلكون القدرة عىل
االحتجاج أو حتى االهتامم فيه .ومن االفرتاضات املف َّندة األخرى افرتاض أن الفلسطينيني
شعب
رضوا بتشتتهم وترشذمهم ،حيث برهنت انتفاضة الوحدة عىل أن الفلسطينيني ٌ
شعب قاد ٌر عىل النهوض كافة
واحد يواجه نظا ًما واحدًا عاز ًما عىل القضاء عليه ،وأنهم ٌ
من النهر إىل البحر يف وجه القمع واالضطهاد .والعربة الرئيسية هنا هي أن الفلسطينيني
متى ما نهضوا كشعب واحد ،ستكون لهم القدرة عىل التغلب عىل نظام كان يُنظر إليه
حتى حينه عىل أنه ال يقهر .وبالنسبة إىل الفلسطينيني ،فإن انتفاضة الوحدة كشفت،
للمرة األوىل رمبا ،عن التصدعات يف نظام الفصل العنرصي اإلرسائييل.

نحن منر يف وقت تتعدد فيه األقطاب يف العامل حتى مع بلوغ التكامل االقتصادي
مستويات غري مسبوقة .فاألنظمة االستبدادية واألحزاب العرقية القومية اليمينية آخذة
يف االرتقاء إىل الحكم ويف ترسيخ حكمها .وبينام ت ُظهر التحديات مثل كوفيد 19-وتغري
املناخ الحاج َة إىل استجابات منسقة عامل ًيا ،تتناحر القوى العظمى مجددًا يف مواجهة
وفضل عىل ذلك ،كشف رد الفعل الغريب عىل الغزو الرويس ألوكرانيا
ً
عسكرية يف أوروبا.
نفاق النظام الغريب الليربايل ،حيث سارعت الواليات املتحدة واالتحاد األورويب إىل
الحديث عن النظام القائم عىل القواعد وحقوق الالجئني عىل نحو مل نعهده من قبل
عند الحديث عن فلسطني.

“ال بد أن يركز الفلسطينيون عىل بناء التحالفات
اإلقليمية والعاملية مع الحركات واملنظامت
واألحزاب السياسية املشابهة لفكرهم وامللتزمة
مببادئ إنهاء االستعامر والتحرر”.
لهذا السبب تحديدًا ،جاء رد النظام اإلرسائييل ،كام كان متوق ًعا ،بتنفيذ اعتقاالت واسعة
النطاق للفلسطينيني يف األرايض املحتلة عام  1948من خالل أجهزته األمنية ،ويف أنحاء
الضفة الغربية من خالل رشيكته ،السلطة الفلسطينية ،و استخدم قوة النريان الكاسحة
يف محاولة أخرى فاشلة لرتويض غزة .وقد مثَّلت الجهود الرامية إىل احتجاز أعداد كبرية
رشا عىل السعي لتعطيل قدرة الفلسطينيني عىل
من الناس عىل جانبي الخط األخرض مؤ ً
التنظيم والتعبئة ،وثنيهم عن إشعال انتفاضة بإجبارهم عىل العودة إىل الوضع الراهن.
استخدمت إرسائيل أيضً ا أساليبها يف املراقبة ،ورشعت يف اتخاذ تدابري ضد املجتمع املدين
الفلسطيني ،وال سيام من خالل تصنيف ست منظامت فلسطينية متصدرة للجهود
املبذولة ملحاسبة إرسائيل ،مبا يف ذلك من خالل الدعاوى القانونية املنظورة أمام املحكمة
الجنائية الدولية ،كمنظامت إرهابية .ويف ظل غياب قيادة فلسطينية ملتزمة بالتحرير،
انتقلت مهمة التعبئة االسرتاتيجية للنضال الفلسطيني إىل منظامت املجتمع املدين
والتجمعات الشعبية ،ومن هنا انربت إرسائيل لتفكيكها .وت ُعد هذه الكيانات العقب َة
األخرية التي ال بد إلرسائيل من إزالتها يك تضمن عدم وجود مقاومة فعالة لحكمها.
تجل من خالل الرد اإلرسائييل (والفلسطيني الرسمي) عىل انتفاضة الوحدة
وهكذا ّ
النموذج الذي يستخدمه اإلرسائيليون ورشكاؤهم العرب يف التعامل مع املعارضة ومع
ُ
مجتمع مدين يسعى حثيثًا لحامية حقوقه اإلنسانية .وأظهرت االنتفاضة أن قضية
فلسطني ليست هامشية بالنسبة للجامهري إقليم ًيا أو عامل ًيا ،وعرت األكذوبة التي قامت
عليها اتفاقات التطبيع والتي ت ُفيد بأن فلسطني ليست قضية مهمة لشعوب املنطقة،
حيث اندلعت االحتجاجات الشعبية ،طوال االنتفاضة ،يف املدن الكربى يف املنطقة
والعامل .وبالتايل فإن محاولة النخب الحاكمة تهميش القضية الفلسطينية ال تعكس
املشاعر الشعبية وإمنا الحكم االستبدادي.
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إن تداعيات هذه التحوالت العاملية عىل فلسطني وحلفائها امللتزمني بالعدالة االجتامعية
والقيم التقدمية هائلة .فالنضال من أجل التحرير الفلسطيني مسأل ٌة مرتبطة ارتباطًا
وثيقًا بالسياسات اإلقليمية والعاملية ،ولذا ال ميكن النظر إليه كمسألة منعزلة ميكن
معالجتها بشكل منفصل عن القوى الجيوسياسية واالجتامعية االقتصادية الرئيسية التي
تشكل عاملنا .ويف ضوء ذلك ،هناك ثالث نقاط مرتابطة ،والتي رمبا تثري أسئل ًة أك َرث مام
تقدم إجابات.
دخل منذ زمن يف
النقطة األوىل هي أن النضال الفلسطيني من أجل التحرير قد َ
مرحلة ما بعد أوسلو ،التي كان يُنظر فيها إىل صنع السالم والدبلوماسية عىل مستوى
نضال تقوده قيادة شعبية من
الدولة كوسيلة لتحقيق التحرير .وأمىس النضال اليوم ً
أجل التحرير .وال يُعزى ذلك وحسب إىل كون القيادة الفلسطينية الرسمية مخرتقة
ومفضوحة ،وإىل تخيل الفاعلني اإلقليميني رسم ًيا عن القضية الفلسطينية ،ولكن أيضً ا
إىل ضعف رغبة الدول عىل مستوى العامل يف الدفاع عن السياسات التي تضمن حقوق
الفلسطينيني .تكمن قوة الشعب الفلسطيني الحالية يف املستوى الشعبي ،حيث توجد
إمكانات هائلة .وال بد أن يركز الفلسطينيون عىل بناء التحالفات اإلقليمية والعاملية
مع الحركات واملنظامت واألحزاب السياسية املشابهة لفكرهم وامللتزمة مببادئ إنهاء
االستعامر والتحرر .ولهذا أهمية خاصة يف ٍ
وقت يشهد فيه النظام العاملي تحوالت
وتغيريات كربى ،ويواجه فيه نظام الهيمنة األمريكية يف مرحلة ما بعد الحرب الباردة
ضغوطًا يف املنطقة .فكيف ينبغي لنا كفلسطينيني أن نعيد ضبط تفاعلنا وانخراطنا؟
توجد يف الجنوب العاملي ،ويف األحزاب التقدمية الغربية ،ويف جميع أنحاء املنطقة
تحالفات ميكن أن تدعم الجهود الفلسطينية يف التعبئة والتنظيم ،كام توجد قضايا ميكن
للفلسطينيني أن يدعموها .ويُعد هذا تطو ًرا طبيع ًيا للحركة الفلسطينية ،التي اتخذت
تاريخ ًيا شكل النضال ضد االستعامر ،والتي يجب أن تجيب اآلن عىل السؤال حول معنى
إنهاء االستعامر يف القرن الحادي والعرشين.
النقطة الثانية هي أن عىل الفلسطينيني أن ينشئوا حرك ًة شاملة تضم جميع رشائح
وأطياف الشعب الفلسطيني بأرسه عىل اختالف أيديولوجياته وتجاربه املعاشة كشعب
مشتت إىل ٍ
حد كبري ،ولكن مع الحفاظ عىل وحدة الرتكيز والرؤية عىل إنهاء االستعامر يف
ٍ
فلسطني .ويف هذا تحد كبري .يُظهر املجتمع املدين الفلسطيني تقد ًما هائالً ،سواء يف دول
مثل الواليات املتحدة حيث الرواية آخذة يف التغري تدريج ًيا ،أو يف فلسطني نفسها حيث
تستمر انتفاضة الوحدة يف إظهار ما يجري عىل أرض الواقع .تتمثل املرحلة التالية يف
االستفادة من هذا العمل الشعبي وتجميع نجاحاته املتفرقة ضمن رؤية واحدة للتحرر.
وألجل ذلك يجب عىل الفلسطينيني أن يعيشوا القيم التي ننادي بها حول الحرية
والعدالة واملساواة داخل حركتنا .فكيف ميكننا إنشاء هياكل جديدة دميقراطية وحرة
ومتثيلية لقيادة املرحلة التالية من نضالنا وتحويل التعبئة الشعبية إىل رؤية سياسية؟
وكيف ميكن لهذه الهياكل أن تبني عىل إرث النضال الفلسطيني املرتاكم حتى تاريخه
مبوازاة التكيف مع الوقائع العاملية التي نواجهها اآلن؟

يونيو 2022
وثالثًا ،وأننا كفلسطينيني غالبًا ما لجأنا يف إطار جهودنا لتأمني حقوقنا املعرتف بها دوليًا
إىل القانون الدويل والدول الغربية بصفتها حاكم ًة بالعدل .لكن القوى الغربية ،كام
الدول العربية ،فشلت تاريخ ًيا يف الوفاء بالتزامها تجاه النضال الفلسطيني ،ومكنت
ودعمت القمع الذي متارسه إرسائيل وتوسيع استعامرها لألرايض الفلسطينية .فالدول
الغربية واألنظمة اإلقليمية تدفعها مصالحها الذاتية والسياسة الواقعية ،وليس األخالق
أو العدالة .وباملثل ،يأمل الفلسطينيون يف البناء عىل النجاح الباهر الذي حققته حركة
املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات ( )BDSلتوسيع الضغط الشعبي من
أجل دعم الحقوق الفلسطينية .غري أن القانون الدويل وحركات املقاطعة ،رغم كونها
أدوات مهمة يف النضال من أجل التحرير ،لن تكون أبدًا الوسيلة لتحريرنا .فكيف ميكننا،
عند التفكري يف وضع الحركة اليوم ،أن ننتقل من تركيزنا عىل أساليب التحرير  -مثل
القانون الدويل واملقاطعة  -إىل تطوير اسرتاتيجية سياسية للتحرير؟

زميل سياسات ًيا للشبكة
طارق بقعوين هو رئيس مجلس إدارة الشبكةَ .ع ِم َل ً
يف الواليات املتحدة يف الفرتة  .2017-2016و َع ِم َل يف رام الله لدى مجموعة
محلل للشؤون الفلسطينية/اإلرسائيلية واقتصادات النزاع.
األزمات الدولية ً
له كتاب بعنوان « Hamas Contained: The Rise and Pacification of
[« »Palestinian Resistanceاحتواء حامس :صعود املقاومة الفلسطينية
وترويضها] (دار نرش جامعة ستانفورد .)2018 ،ت َنرش كتاباته العديد من
املجالت والصحف مثل لندن ريفيو أوف بوكس ،ونيويورك ريفيو أوف
طل كمعلق عىل األحداث من خالل وسائل
بوكس ،وواشنطن بوست ،ويُ ّ
إعالمية إقليمية ودولية .وهو أيضً ا محرر استعراضات الكتب يف مجلة
الدراسات الفلسطينية.
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إ ْن كانت الثورات العربية وانتفاضة الوحدة قد علمتنا شيئًا ،فهو أن قوة الجامهري
هائلة ،وميكنها أن ت ُس ِق َط األنظمة وت ِ
ُحدثَ تغي ًريا ثوريًا .غري أن تلك القوة تفتقر إىل
القدرة عىل إحداث تغيري سيايس دائم وأنظمة حكم تعددية واسترشافية .فالقوى
تدخل إقليمي
املستثمرة يف الوضع الراهن متنفذة وقوية ،وسيظل هناك عىل الدوام ٌ
ودويل يف معرتكات املنطقة ،وال سيام يف فلسطني .يجب عىل الفلسطينيني أخذ العربة من
هذه الدروس .ومع تجذر الثورة املضادة ،يجب عىل الفلسطينيني وحلفائهم يف املنطقة
أن يفكروا يف النظام العاملي الجديد الذي نعيش فيه ،ويوسعوا البنية التحتية للحركة
التي نعكف عىل بنائها ليك تكون قابل ًة للتكيف ومرتابطة وعادلة.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.

