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كما هي الداللة في عنوان هذا املؤمتر، فإن املشهد الفلسطيني بقدر ما يقود 
تأمل العقل فيه إلى التشاؤم، إال أنه في الوقت ذاته يستحث اإلرادة على التفاؤل 

والفعل واستعادة زمام املبادرة.
كيف ال يقودنا تأمل واقع املشهد الفلسطيني إلى التشاؤم، واملأزق 

يحيط بنا من كل جانب:
فهناك أوالً، مأزق التسوية السياسية، كما جتلت في اتفاقيات »أوسلو«، وما   -
آلت إليه من تداعيات أودت بنا إلى وضع تقطعت فيه أوصال الوطن بدالً من 
على  االحتالل  سيطرة  فيه  وتكّرست  األق��ل،  على  اجلغرافية  وحدته  تعزيز 

نواحي حياتنا بدالً من انحسار هذه السيطرة وصوالً إلى إنهاء االحتالل.
كما اتسعت وتيرة استعمار الوطن وازداد عدد املستوطنني حتى وصل إلى   -
أكثر من نصف املليون، وازدادت شوكتهم، وغدوا يتصرفون كأنهم »دولة«، 
لديهم بنى حتتية، ومؤسسات مختلفة، وهيئات محلية، وبلديات، ومتثيل 
بارز في الكنيست وفي احلكومة اإلسرائيلية، ناهيك عن مواقعهم في جيش 

االحتالل وفي املؤسسة العسكرية عموماً.
إلى  ات��ف��اق »أوس��ل��و« مصيرها  ال��ت��ي أج��ل  ال��ق��دس  ث��م ه��ا ه��ي عملية تهويد   -
في  تصل  تكاد  القدس  تهويد  عملية  هي  وها  إنهائية،  أو  نهائية  مفاوضات 

مداها إلى مراحل متقدمة.
إلحكام  إسرائيلية  إج����راءات  م��ن  اآلن  نشهده  م��ا  »أوس��ل��و«  جتليات  وأح��د   -
ال��س��ي��ط��رة وت��ع��زي��ز اجل��ي��وب االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة حت��ت غ��ط��اء امل���واق���ع الدينية 
اتفاقية »أوسلو« كما ورد  اليهودية، ولعل في مراجعة بند واحد من بنود 
يؤكد  ما  الصالحيات،  نقل  حول   1994 العام  أي��ار   4 في  القاهرة  اتفاق  في 
بالشؤون  املتعلق  البند  في  »أوسلو«  اتفاق  في  ب��دأت  الكبرى  اخلطيئة  أن 
الدينية، حيث تقوم الطوائف الدينية بإبالغ السلطة الفلسطينية عن املواقع 

الدينية املتعلقة بها في قطاع غزة وفي منطقة أريحا.
وفيما يتعلق بهذا البند، فإن السلطة املعنية باملواقع الدينية اليهودية هي   -
احلكومة اإلسرائيلية، وفي بند آخر يتعلق بالوصول إلى املغطس في منطقة 
أريحا، ينص االتفاق على أنه »خالل املناسبات الدينية التي جترى 3 مرات 
السلطات  مع  بشأنها  التنسيق  يتم  خاصة،  أخ��رى  مناسبات  وفي  سنوياً، 
حتت  املغطس  إلى  ديني  بحج  القيام  للفلسطينيني  يحق  فإنه  اإلسرائيلية، 

العلم الفلسطيني«.
ومع كل ذلك، ال يزال البعض منا يدافع عن اتفاقية »أوسلو« على الرغم من   
كل ما آلت إليه هذه االتفاقات حتت جّرافات االحتالل ودباباته، بل ونسمح 
ألنفسنا بأن نقبل به وأن نردد شروط الرباعية الدولية، وأحد هذه الشروط 
في هذا السياق يربط رفع احلصار الظالم عن قطاع غزة بااللتزام من جانب 
التطرق  املوقعة ودومنا  باالتفاقيات  التزام من جانب واحد  واحد، الحظوا 

إلى مبدأ التبادلية في احترام االتفاقات املوقعة.
وثاني هذه املآزق هو مأزق حل الدولتني، بعد أن أصبح واضحاً على أرض -   -

الواقع، ومنذ سنوات عدة، عدم إمكانية جتسيد الدولة الفلسطينية املستقلة 
 ،1967 العام  في  احتلت  التي  الفلسطينية  األرض  كامل  على  السيادة  ذات 
بسبب غياب موازين القوى التي جتعل من حل الدولتني بهذا املضمون أمراً 
االستعماري  االستيطاني  امل��ش��روع  تغول  بعد  وبخاصة  للتحقيق،  ق��اب��الً 
وبالطرق  باملستعمرات  الفلسطينية  األرض  أوص��ال  وتقطيع  الصهيوني، 
وجدار الفصل العنصري، إال إذا كان هناك من ميلك جرأة أن يطلق اسم دولة 
فلسطينية على كيان الفتات املتبقي بعد ضم ما يسمى بالكتل االستيطانية 
وعلى  األراض���ي،  بتبادل  يسمى  م��ا  غطاء  حت��ت  األغ���وار،  ومنطقة  وال��ق��دس 
عنصري  فصل  نظام  معالم  يومياً  وتتجسد  تتبدى  الدولتني  ح��ل  أن��ق��اض 

يتجاوز مراحل نظام »األبارتهايد« الذي كان قائماً في جنوب أفريقيا.
وم��ق��وم��ات  ب��ع��د رؤي����ة واض��ح��ة  ام��ت��ل��ك��ن��ا  ق��د  أن��ن��ا كفلسطينيني  ي��ب��دو  وال   
وإلى  »األبارتهايد«،  ل�  اجلديد  النموذج  لهذا  لتتصدى  وآليات  إستراتيجية 
أين ستقودنا تداعيات هذه املواجهة، هل إلى صيغة جديدة من حل الدولتني، 

أم إلى الدولة ثنائية القومية على أرض فلسطني التاريخية.
االنقسام  الداخلي، ويتمثل في  امل��أزق  أهمها، هو  امل��آزق، ورمبا  وثالث هذه   -
ال��ذي تبدو كالسراب م��ح��اوالت جت���اوزه واس��ت��ع��ادة ح��د أدن��ى م��ن الوحدة 
الوطنية التي هي شرط أساسي من شروط انتصار أي حركة حترر وطني.

كما يتمثل املأزق الداخلي باحلاجة امللحة لتجديد شرعية النظام السياسي   
الفلسطيني، فاملجلس الوطني، واملجلس املركزي، واللجنة التنفيذية، وكل 

منظمة التحرير، أصبحت أجساماً وهياكل منقوصة الشرعية.
كما أن املجلس التشريعي مت شله عن أداء مهامه بأيدي احملتل كما بأيدينا،   
وللمأزق الداخلي مظهر آخر يتجلى في السلطة الوطنية ودورها.  والسؤال 
هي  وه��ل  االح��ت��الل،  حتت  الوطنية  السلطة  »دور  ح��ول  قائماً  يظل  الكبير 
جزء من املشكلة ومن املأزق مبجرد كونها سلطة حتت االحتالل، وخاضعة 
للضغط واالبتزاز وتشكل عبئاً على العمل الوطني، أم هي جزء ال يتجزأ من 
إذا ما تغير دور السلطة  احلل، وأداة من أدوات حتدي االحتالل، وبخاصة 
لتفتح  املطلوبة  اجلديدة  اإلستراتيجية  مكونات  من  مكوناً  لتكون  وأداؤه��ا 
املصاحلة  أمام محاوالت  قد تخلق عقبة جديدة  أم  للنجاح،  أفق حقيقي  أي 
حركة  على  كما  امل��ق��اوم،  الشعبي  النهوض  على  سلباً  وستؤثر  الوطنية، 

التضامن الدولية املتصاعدة؟
وال أريد التطرق هنا إلى مأزق املشروع الصهيوني، وال إلى املأزق الدولي،   
يبرز في  بدأ  ما  إلى  االنتقال مباشرة  أريد  بل  أوباما،  إدارة  وبخاصة مأزق 
التقاطها  إذا ما مت  أو بؤر مليئة باالحتماالت،  أنوية  امل��أزوم من  املشهد  هذا 

وتطويرها ودمجها في إطار إستراتيجية جديدة للعمل الوطني.
ومن أهم هذه البؤر:

املبادرات املتعددة ملقاومة شعبية ذات طابع سلمي غير مسلح، مستفيدة من   -
دور األشكال املختلفة للمقاومة، وتتسع موجات هذه املقاومة الشعبية وإن 

ببطء، وتتصدى للجدار واالستيطان وهدم املنازل أو االستيالء عليها وطرد 
الواعدة  امل��ب��ادرات  ه��ذه  لكن  ال��ق��دس.   في  وبخاصة  الفلسطينيني،  سكانها 
حتتاج إلى تطوير وتعميم جتربتها كي تتحول إلى فعل ضمن إستراتيجية 

متكاملة ومتماسكة.
االستثمارات،  وسحب  إس��رائ��ي��ل،  ملقاطعة  الدولية  احلملة  تنامي  وه��ن��اك   -

وفرض العقوبات عليها.
وهناك احلملة ملناهضة التطبيع ومقاطعة البضائع اإلسرائيلية.  -

اإلسرائيليني،  والعسكريني  الساسة  ملالحقة  املنظمة  احلملة  أيضاً  وهناك   -
كمجرمي حرب، وبخاصة إثر ما مت توثيقه من هذه اجلرائم في تقرير جلنة 

غولدستون.
باإلضافة إلى بوادر إلمكانية منو دور أكثر مما هو عليه للمجتمع املدني في   

حتريك الرأي العام جتاه قضايا محددة.
وال بد من اإلشارة في هذا السياق أيضاً إلى وجود قناعة متنامية فلسطينياً   -
بعدم جدوى املفاوضات في ظل املعطيات القائمة، وفي ظل موازين القوى 
احلالية، وإن لم تصل هذه القناعة بعد إلى قطيعة كاملة مع نهج املفاوضات 

كخيار وحيد إلجناز احلقوق الوطنية الفلسطينية.
والدليل على ذلك وجود استعداد للتعاطي مع ما يسمى باملفاوضات غير املباشرة.  

ه��ذا م��ع أن��ه م��ن ال��واض��ح أن ال��دخ��ول اآلن، وف��ي أي شكل م��ن امل��ف��اوض��ات، 
لم  إن  غطاء،  لها  ويوفر  نتنياهو،  حكومة  يخدم  إمنا  القائمة،  املعطيات  وضمن 
يكن عملياً موافقة فلسطينية للمضي في االستيطان وتهويد القدس، عدا عن أن 
جديدة  عقبة  تخلق  وقد  للنجاح،  حقيقي  أفق  أي  حتمل  ال  للمفاوضات  العودة 
أمام محاوالت املصاحلة الوطنية، كما سوف تؤثر سلباً على النهوض الشعبي 

املقاوم، كما على حركة التضامن الدولية املتصاعدة.
احلضور الكرمي،

إن للمثقفني واألكادمييني الوطنيني، وفي كل حركات التحرر، دوراً تاريخياً 
باملساهمة في حتليل الواقع وبلورة اخليارات والبدائل والسيناريوهات، انطالقاً 
من هذه املآزق، والتقاطاً لهذه البؤر الواعدة لالحتماالت، التي أثرت على بعض 
من هذه املآزق والبؤر، ولعل كل ذلك يسهل عملية إضاءة الطريق أمامنا، أو على 

األقل اإلشارة إلى ضوء في نهاية النفق.
وتزداد احلاجة إحلاحاً لهذا الدور الوطني للمثقفني األكادمييني أمام إغراءات 

االنغماس في اخلالص الفردي، كما أمام عملية االحتواء.
ومن هنا تأتي أهمية مؤمترات مؤسسة »مواطن«، التي حترص فيها سنوياً 
على تناول املفاصل واحملطات األساسية في مسيرة العمل الوطني، إللقاء الضوء 

على بعض اجلوانب منها.
مؤمترنا  في  بيننا،  »م��واط��ن«  مؤسس  بشارة  د.عزمي  أن  لو  أمتنى  وكنت 
أن  لي  واسمحوا  املتميزة،  مبساهماته  ويشاركنا  بكم  ليرحب  عشر،  اخلامس 

أحيي معكم د.عزمي بشارة في منفاه القسري.

كلمة االفتتاح

احلاضر الفلسطيني .. تشاؤم العقل، تفاؤل اإلرادة

اجللسة االفتتاحية

د. ممدوح العكر

رئيس مجلس أمناء مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، املفوض العام للهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان
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د. كميل منصور

»اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل آلخرتك كأنك متوت غداً«.
اعمل لدولة فلسطينية كأنها ستقام غداً، واعمل لتحسني ميزان القوى كأن الدولة 

لن تقام أبداً.
على   ،1991 العام  منذ  وبخاصة  عقود،  ثالثة  من  أكثر  منذ  العادة  درج��ت  لقد 
أال  من معيار واحد ال غير؛  انطالقاً  الفلسطينية  التجربة  النجاح والفشل في  قياس 
الغربية  الضفة  في  مستقلة  فلسطينية  دولة  قيام  احتماالت  ابتعاد  أو  اقتراب  وهو 
وقطاع غزة عن طريق املفاوضات، وفي هذه املداخلة أشدد على ضرورة اعتماد معيار 
إضافي ال يقل عنه أهمية، وهو التطور التاريخي مليزان القوى بني إسرائيل والكيان 

الفلسطيني، على أن نأخذ بعني االعتبار عناصر هذا امليزان وأبعاده.

معيار قرب أو ابتعاد الدولة ليس كافيًا
منذ العام 1991 على األقل، ونحن نحكم على جناحنا أو فشلنا انطالقاً من االعتبار 
املركزي، أال وهو »إن كان إنشاء الدولة املستقلة على األبواب أم ال«، فنضع أنفسنا في 
حالة ترقب إيجابي، إن بدا لنا االحتمال وارداً في فترة تقل عن ثالث أو أربع سنوات، 
التي قد تؤشر  الفلسطينية  أو  أو اإلسرائيلية  األميركية  التصريحات  ونبدأ مبتابعة 
أجل  إلى  يبتعد  االحتمال  هذا  أن  يبدو  احلال  بطبيعة  ثم  االحتمال،  هذا  واقعية  على 
بأننا نشعر كذلك، ونحول  االعتراف  أمل، ولكننا نرفض  غير مسمى فنشعر بخيبة 
خيبة أملنا الفعلية إلى اتهام القريب والبعيد، فنتهم القريب بالتقصير، ونتهم البعيد 
باخلبث والغدر، وأوضح مثال على تقلبات تفاؤلنا وتشاؤمنا؛ أي على احلدود التي 
نضعها ألفقنا الزمني، تهديد بعضنا بالعودة إلى ما قبل »أوسلو«، أو إلى حل السلطة 
في مهلة سنة أو سنتني، فكأننا بهذا التهديد نختزل جناح أو فشل التجربة النضالية 

الفلسطينية بكل تعقيداتها في جناح أو فشل التهديد نفسه بكل بساطته.
ما نسمع أن املفاوضات  والتبسط نفسه يعتري موقفنا من املفاوضات، فكثيراً 
أيضاً  هو  املفاوضات  فشل  وك��أن  بالفشل،  محكومة  أنها  أو  فشلت  قد  إسرائيل  مع 
احلالتني  من  كل  في  بالفشل  قيادتنا  فنتهم  الفلسطينية.   النضالية  التجربة  فشل 
التاليتني: نتهمها ب�«بيع القضية« إن كانت على وشك تقدمي تنازالت من أجل إجناح 
شيء  على  حتصل  ول��م  تتنازل  لم  إن  العبثي«  ب�«التفاوض  ونتهمها  املفاوضات، 
وليس  قوة  عالمة  أحياناً  يكون  قد  املفاوضات  فشل  أن  فننسى  اآلخ��ر،  الطرف  من 
عالمة ضعف، وأرجو أال يفهم من كالمي هنا أنني أدعو إلى التفاوض املستمر وغير 

املشروط، وإمنا على العكس.
هذه  بدخول  فأقوم  الساحات،  بقية  مثل  معركة  ساحة  التفاوض  اعتبار  يجدر 
الساحة إن كانت تقويني أو تشكل حماية ملصاحلي، وال أدخلها إن كانت تضعفني، 

وقد أدخلها وأنا أعلم أنها ستكون مجرد »طبخة حصى«.
أمتنع  أن  الضروري  فمن  التفاوض،  في  الدخول  ق��ررت  إذا  أنني  هو  أقصده،  ما 
عن بناء أوهام كاالعتقاد بأنه سيحقق طموحاتي، أو أنه سيفضي إلى اتفاق، فالذي 
قاعتني  في  أو  واح��دة  قاعة  في  اآلخ��ر  الطرف  مع  اجللوس  ليس  طموحاتي  يحقق 
اآلخر  بالطرف  احمليطة  والدولية  واإلقليمية  الداخلية  األوض��اع  وإمنا  متجاورتني، 
التي قد تقنعه بأنه من مصلحته االنسحاب واالعتراف بحقوقي، وأنه من األجدر له 

أن يتم ذلك حول الطاولة.
وهل لدى أحد منا أوهام بأن األوض��اع التي حتيط بالطرف اآلخر تفرض عليه 
مثل هذا االستنتاج؟ اجلواب بالنفي طبعاً، وهل ميزان القوى -وهنا بيت القصيد- 
باألمس واليوم يفرض مثل هذا االستنتاج على الطرف اآلخر؟ اجلواب أيضاً بالنفي.

ل��ل��ح��ك��م ع��ل��ى أي���ن وص��ل��ت القضية  ال���ق���وى ك��م��ع��ي��ار  إل���ى م���ي���زان  ل��ن��ل��ت��ف��ت إذن 
الفلسطينية.

ميزان القوى
الفلسطينية- املواجهة  في  القوى  ميزان  أهمية  في  يشكك  منا  أح��داً  أن  أظ��ن  ال 
اإلسرائيلية، وأود هنا أن أنطلق من مثال مركزي يتعلق بجوهر النضال الفلسطيني 
دولة  إقامة  فكرة  على  القائم  الفلسطيني  الوطني  البرنامج  أعني   ،1974 العام  منذ 
فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.  ما الذي حدد مضمون هذا البرنامج؟ بكل 
تراب  كامل  على  التاريخية  للحقوق  الفلسطيني  للوعي  وفقاً  متاماً  يتحدد  لم  تأكيد 
القوى  مليزان  الفلسطينية  القيادات  تقدير  إن  القول  األصح  من  االنتدابية.   فلسطني 
العام 1974 هو الذي ساهم في حتديد جوهر البرنامج الوطني الفلسطيني، بغض 
النظر عما إذا كان تقدير القيادات حينذاك صواباً أو خطأً.  إن هذا البرنامج الذي جرى 
الوطني في حزيران 1974 كان يحمل في نظر أصحابه طابعني  املجلس  تبنيه في 
أساسيني؛ فقد كان من جهة ذا طابع دفاعي؛ أي أنه كان ينظر إليه كوسيلة حلماية 
الكيان السياسي الفلسطيني الناشئ ضد محاوالت التصفية أو التحجيم، وكان من 
جهة أخرى ذا طابع هجومي؛ أي تعبئة الطاقات التي تسمح بتحسني ميزان القوى 
تعديل«  وكبرنامج  »كتقدير  القوى  ميزان  كان  إذا  املعلن.   للهدف  وص��والً  وتعديله 
الوطنية، فمن الضروري مراجعة  املركزي في حتديد األهداف  الدور  الذي لعب  هو 
ميزان  عناصر  اليوم  هي  وما  تراجعاً،  أو  تقدماً  شهد  إذا  ما  لنرى  عناصره،  وتفكيك 

القوى اإلسرائيلي- الفلسطيني.
أ. عناصر ميزان القوى وأدوات األرصدة الفلسطينية

أن  غير  واضحة،  للطرفني  العسكرية  ال��ق��درات  بني  املقارنة  العسكري:  امليزان   -
التكلفة أصبحت عالية إذا ما أرادت إسرائيل إعادة احتالل قطاع غزة والتواجد 
الدائم فيه وفي املدن والقرى واملخيمات في الضفة الغربية، والتكلفة أعلى بكل 
تأكيد مما كانت عليه في الثمانينيات والتسعينيات.  ومن اجلدير هنا أن نضيف 
إلى ذلك ما يتعلق بامليزان بني إسرائيل وأعدائها احملتملني في املنطقة )إيران، 

حزب الله، سوريا(.
بأكمله،  الشعب  ومتثيل  األح��زاب  ودور  القيادة  ووح��دة  السياسي  النظام  طبيعة   -

السياسي  باالنقسام  للتذكير  ض��رورة  ال  أقول  وهنا  القرارات:  اتخاذ  على  والقدرة 
جهة  م��ن  أم��ا  الفلسطيني.   ال��ق��رار  على  السلبي  وب��أث��ره  الفلسطيني،  واجل��غ��راف��ي 
إسرائيل، فالقرارات، عندما ال تكون ذات طابع إستراتيجي من صنع قيادة اجليش، 
طابع  ذات  ت��ك��ون  عندما  وح��ت��ى  وامل���زاي���دات،  احلكومية  االئ��ت��الف��ات  فيها  تتحكم 

إستراتيجي، فهي تتأثر بغطرسة القوة، وليس بالضرورة باالعتبارات العقالنية.
مدى الدور الذي تلعبه مكونات الشعب الفلسطيني من خارج الضفة وغزة )أي   -
في  التأثير  وفي  الفلسطيني،  السياسي  الكيان  في  الشتات(  وفي  إسرائيل  في 
القرار الفلسطيني، وفي مساندة هذا القرار، ومدى تأثير فلسطينيي إسرائيل في 
تقوية أو إضعاف الكيان السياسي اإلسرائيلي.  هذا العنصر يستحق أن يعالج 

بشكل موضوعي ومستفيض.
املمكنة  السيناريوهات  ال��ه��ج��رة:  ب����األرض،  االرت��ب��اط  ال��دمي��وغ��راف��ي،  امل��ي��زان   -

للتطورات الدميوغرافية الفلسطينية-اليهودية على املديني املتوسط والبعيد.
األيديولوجيا أو األيديولوجيات احملركة للمجتمع واملشروعية التي تتمتع بها   -

مطالب كل طرف في أعني الذات، وفي أعني الطرف اآلخر.
درجة التماسك الداخلي ومأسسة املجتمع من جمعيات ونقابات ونواٍد وصحافة.  -

مستوى التعليم في املدارس واجلامعات، وقدرة الطالب على التعلم وعلى النقد،   -
واالستثمار الوطني في التعليم، واإلنتاج البحثي.

املستوى االقتصادي، واالستثمار.  -
مشروعية مطالب ومواقف كل طرف في نظر القانون الدولي.  -

التحالفات اخلارجية على مستوى الدول:  -
)1( إسرائيلياً، تأييد وثيق إلسرائيل من قبل الواليات املتحدة، وبقدر أقل نسبياً من 

قبل أوروبا؛ وهذا تأييد غير مشروط ولن ينقطع في املستقبل املنظور. 
)2( فلسطينياً، تأييد أوروبي - أميركي مشروط لفكرة الدولة الفلسطينية وللسلطة 

الفلسطينية في رام الله.
حاجة الواليات املتحدة إلى إعطاء انطباع بأنها تقوم بنشاط ما في عملية السالم   -

العتبارات إقليمية )العراق، أفغانستان ...(.
درجة مساندة الرأي العام العاملي لكل طرف.  -

من  اإلسرائيلي.    – الفلسطيني  القوى  ميزان  لعناصر  كاملة  غير  قائمة  ه��ذه   
في  كرأسمال  أو  كرصيد  املذكورة  العناصر  من  عنصر  كل  إلى  ننظر  أن  اجلدير 
حوزتي أو في حوزة الطرف اآلخر، وأن نقارن بينهما، وأن نتساءل عن التأثير 
الالإرادي لعامل الزمن، وعن مدى قدرة كل طرف بفعل إرادي على تعديل امليزان 

في العنصر املعني على املدى القصير أو املتوسط.
ومن اجلدير أيضاً، أن نتساءل عن األدوات والفرص املتاحة الستعمال الرصيد   
املعني من قبل كل طرف والقيود املعيقة لهذا االستعمال.  لن أقوم بكل ذلك اليوم 

لضيق الوقت، لكنني أود أن أستنتج التالي من هذا العرض السريع.
ب. خالصة عن ميزان القوى

أقترح أن ننظر إلى ميزان القوى مبنظارين:
هذه  أخذ  والثاني  والدولية،  اإلقليمية  والتفاعالت  التحركات  عن  مبعزل  األول 

التحركات والتفاعالت باالعتبار.
إذا نظرنا إلى ميزان القوى الفلسطيني-اإلسرائيلي ضمن املنظار األول، أي ككتلة 

أرصدة لطرف مقابل كتلة أرصدة للطرف اآلخر، ميكننا أن نستنتج التالي:
ليست لدينا األدوات الكافية النتزاع االستقالل والسيادة في دولة تضم الضفة   .1

الغربية، مبا فيها القدس، وقطاع غزة.
من جهة أخرى، ليست لدى إسرائيل األدوات الكافية ألي من اخليارات التالية:   .2
االستيطاني  النشاط  منطق  يشكالن  -وه��م��ا  اجلماعي  وال��ط��رد  الكامل  الضم 
والبقاء  الغربية  والضفة  غزة  قطاع  احتالل  إع��ادة  حتى  وال  هدفه-  يكن  لم  إن 
كما  مباشرة،  مدنية  إدارة  وإقامة  واملخيمات  والقرى  املدن  في  متواصل  بشكل 
-نيسان  آذار  في  بذلك  للقيام  الذهبية  الفرصة  -كانت   1993 قبل  الوضع  كان 
2003 خالل وغداة الغزو األميركي للعراق- ال أستطيع إال أن أشير إلى انعدام 
جهة  ومن  جهة،  من  وغطرستها  الهائلة  العسكرية  إسرائيل  قوة  بني  التناسب 
يستسلم،  أن  يريد  ال  شعب  على  شروطها  إم��الء  على  احمل���دودة  قدرتها  أخ��رى 

وعجزها عن تخطي املأزق الناجم عن ذلك.
الوتيرة  ف��ي  باالستمرار  تسمح  التي  ال��ق��وى  م��ي��زان  أدوات  إسرائيل  متتلك  إمن��ا   .3
احلالية –اخلطرة فعالً- بالنسبة إلى االستيطان والقضم واحلصار والقمع، كما 
أن السلطة الفلسطينية واملجتمع الفلسطيني ميلكان أدوات االستمرار في البناء 
وحتريك  ب��األرض  واالرت��ب��اط  االقتصادي  واالستثمار  واالجتماعي  املؤسساتي 

الوضع عن طريق التعبئة الشعبية واملقاومة السلمية وبعض األدوات العنفية.
الفلسطينية،  واألرص���دة  اإلسرائيلية  األرص��دة  بني  التفاعل  إن  أخ��رى،  بكلمات 
أو  حل  إلى  تشير  ال  الفلسطيني،  واالنقسام  إسرائيل،  في  القرار  صنع  وتناقضات 
العام.   باجتاهه  التنبؤ  ميكن  ال  القوى  ميزان  في  بطيء  حت��ول  إل��ى  وإمن��ا  تسوية، 
االعتبار  بعني  يأخذ  ال  ألن��ه  منقوص،  منظار  ه��و  املنظار  ه��ذا  إن  احل���ال،  وبطبيعة 
ولكن  الفلسطينية،  بالقضية  مباشرة  تتعلق  ال  التي  والدولية  اإلقليمية  التفاعالت 

تؤثر فيها بشكل جوهري.
 - اإلسرائيلية  األوض��اع  حترك  التفاعالت  هذه  أن  على  التأكيد  الضروري  ومن 

الفلسطينية، وتساهم في تطوير ميزان القوى، وهنا بعض األمثلة:
مفاوضات  الكويت  غزو  بعد  األميركي-العراقي  التفاعل  أنتج   1991 العام  في   -

مؤمتري مدريد وواشنطن.
فيه  مبا  الله،  وحزب  إسرائيل  بني  التفاعل  هناك  كان  املاضي  العقد  نهاية  وفي   -
في  ليس  التفاعل  هذا  وساهم  لبنان،  جنوب  من  اإلسرائيلي  اجليش  انسحاب 

إطالق االنتفاضة الثانية بالضرورة، بل في عسكرتها.

االنتفاضة  خ��الل  األميركي-اإلسرائيلي  التفاعل  ساهم   2004  -2003 وف��ي   -
وبسبب الغزو األميركي للعراق في قرار أرئيل شارون تفكيك مستوطنات غزة 

وإعادة االنتشار وحصار غزة.
وثيقاً  ارت��ب��اط��اً  مرتبطة  غ��زة  على  احل���رب  ك��ان��ت   ،2009-2008 نهاية  وف��ي   -

باملواجهة بني إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان العام 2006.
اإلسرائيلية-الفلسطينية  الساحة  ف��ي  عنفي  أو  تفاوضي  تطور  أي  وال��ي��وم،   -
مرتبط مباشرة بالعالقة اخلماسية بني الواليات املتحدة وإيران وسوريا وحزب 
العالقات  أي  ما؛  نوعاً  الثابتة  األخ��رى  العوامل  إلى  باإلضافة  وإسرائيل،  الله 
األميركية مع مصر والسعودية واألردن، وإن هذه التفاعالت هي إلى حد بعيد 
خارجة عن إرادتنا، ولكنها قد تؤدي إلى حتسني موقعنا، أو إلى عرقلته، إضافة 

إلى تسريع قيام الدولة الفلسطينية، أو إلى إعاقته.

اجللسة االفتتاحية

من أجل مقاربة أخرى لقياس النجاح والفشل في التجربة الفلسطينية

أكادميي وباحث، رئيس جلنة األبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، عضو مجلس املفوضني في الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان

ما العمل؟
من الواضح مما سبق أنه من احليوي عدم التفريط باألرصدة التي بحوزتنا، ال 
بل يجب تنميتها والبحث عن أرصدة جديدة من أجل حتسني ميزان القوى، وهنا لن 
الغربية،  السياسي لقطاع غزة والضفة  التوحد  إعادة  إلى ما هو بديهي، مثل  أشير 

وتفعيل منظمة التحرير، ولكن أود أن أركز على بعض النقاط واملبادئ:
وهذا  عكسية،  نتائجه  كانت  إذا  أرصدتنا  من  رصيد  أي  استخدام  عن  االمتناع   -
وإن  حتى  املسلحة  املقاومة  على  وأيضاً  املفاوضات،  على  خاص  بشكل  ينطبق 
كانت مشروعة في نظر القانون الدولي، واملعيار يجب أن يكون دائماً حتسني 

ميزان القوى، وليس ردود الفعل والعواطف.
عنه  التخلي  شأن  من  ألن  املستقلة،  الدولة  ببرنامج  الشديد  الرسمي  التمسك   -
فقدان الرصيد الدولي الذي نتمتع به، وإعطاء مشروعية للنشاط االستيطاني، 
بأننا  دائ��م��اً  التذكير  ينبغي  املستقلة  ال��دول��ة  ببرنامج  التمسك  مب���وازاة  ولكن 

تنازلنا عن السيادة على )78 باملائة( من الوطن الفلسطيني.
عدم التنازل عما يعترف به القانون الدولي من حقوق فلسطينية، وليس فقط   -

كموقف قانوني فلسطيني، بل أيضاً كموقف دبلوماسي وسياسي.
التركيز على شرعية النضال الفلسطيني ونزع شرعية املمارسات اإلسرائيلية.  -

ابتكار وسائل ونوافذ جديدة للمقاومة السلمية.  -
قيام األحزاب واملنظمات الشعبية والنقابات واجلامعات واجلمعيات والنوادي   -
وامل��ص��ال��ح االق��ت��ص��ادي��ة ب��ت��ق��وي��ة ال��ع��الق��ات وال��ت��ف��اع��الت ب��ني أج����زاء الشعب 
وإسرائيل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  وج��وده  مراكز  كافة  في  الفلسطيني 
واألردن ولبنان وسوريا ... الخ، وفي املجاالت االجتماعية والثقافية والتعليمية 
والعلمية والنقابية واالقتصادية كافة، واملقصود هنا هو في الوقت نفسه تنمية 

التفاعل وتنمية الكفاءات الفردية واجلماعية واملؤسساتية الفلسطينية.
احلرص على حتسني عالقاتنا باألطراف اإلقليمية كافة، واالمتناع عن الدخول   -
في محور ضد آخر، حتى ال ندفع ثمن تقوية النفوذ اإلقليمي للمحور الذي نكون 

قد وفقنا ضده.
النفس الطويل، فلنكف عن  إلى  أننا نحتاج  وأخيراً وليس آخ��راً، كل ذلك يعني   -

متابعة تقلبات املواقف األميركية جتاهنا مثلما نتابع تقلبات الطقس.
أع���ود وأك���رر م��ا أحمل��ت إل��ي��ه ف��ي امل��ق��دم��ة: ن��ع��م، يجب أن نعمل م��ن أج��ل ال��دول��ة 
تنمية  حساب  على  ليس  ولكن  غ��داً،  لقيامها  جاهزين  نكون  أن  يجب  الفلسطينية، 

أرصدتنا في ميزان القوى، فهي يجب أن تبقى البوصلة التي توجهنا.



آفاق 4
برملـــــــــــانية

وضع السلطة: مستكينة في كنفها، وفي حالة انتظار أيضاً.  انتظار ماذا؟ ال أحد 
لكن  نعم.   واقتراحات  أفكار  توجد  الفعالة.   للمبادرة  فاقدة  أيضاً  هي  يعرف.  

الفعل غائب.  فالفعل في يد السلطة الفلسطينية ورئيسها.
نفسه.   الوقت  في  معضلتني  تواجه  فهي  مختلفة،  فمشكلتها  »حماس«،  أما 
األولى، إنه حتت االحتالل لن ميكنها أن تكون سلطة ومقاومة في الوقت نفسه.  
هذه هي العبرة من حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات واغتياله، مع أنه حاول 
األقصى  شهداء  كتائب  ظهور  أي  الثانية؛  االنتفاضة  في  املقاوم  اجلانب  متويه 
كجسم مستقل عن السلطة الفلسطينية.  »حماس« ال متوه وتقول هذا صراحة.  
عليها،  إسرائيل  فرضته  ال��ذي  واالقتصادي  السياسي  احلصار  معنى  هو  وه��ذا 

وهذا أيضاً هو معنى العدوان اآلثم على القطاع.
أما املعضلة الثانية فهي إستراتيجية، تتعلق باألمد األطول، حتى لو كانت 
 ،2006 العام  انتخابات  بعد  مباشرة  حكومة  تشكيل  في  تكمن  األول��ى  اخلطوة 
احلكومة  أي  األول��ى؛  بعد  الثانية  احلكومة  أي  الوطنية«؛  »الوحدة  حكومة  ثم 
احلادية عشرة بعد احلكومة العاشرة.  هنا يوجد سؤال حول تفكير »حماس« 
وتقديراتها بخصوص إمكانيات النجاح أو الفشل إستراتيجياً، وليس فقط إزاء 
وإمنا  األوروب���ي،  واالحت��اد  املتحدة  ال��والي��ات  ورائها  وم��ن  إسرائيل  فعل  ردود 
الدول العربية أيضاً؛ خصيصاً الدول العربية.  فكما هو معروف، ال يوجد تداول 
فعلي على السلطة في جميع الدول العربية، مبعنى أنه في إمكان املعارضة، أياً 
كانت، الوصول إلى السلطة من خالل االنتخابات.  ففي الدول العربية يوجد ما 
أم��ان«، جتري اللعبة االنتخابية حتت سقفه.  صماُم  ميكن أن يسمى ب� »صمام 
أو حتى جمهوريات وراثية  أو ملكية،  أميرية  األمان هذا هو نظم حكم وراثية، 
ام األمان« هذا يوفر من خالل صالحيات واسعة، مبا فيها  أو شبه وراثية.  »ُصَمّ
والتحالفات،  اخلارجية،  السياسات  »استقرار«  وجد،  إن  املنتخب،  البرملان  حل 

والسياسات االقتصادية واألمنية.
احلالة الفلسطينية حالة فريدة من نوعها في العالم العربي، بحيث ميكن 
إن  االنتخابات،  بفعل  السلطة  هرم  قمة  إلى  الوصول  كانت،  أياً  للمعارضة، 
ُعقدت، وإن كانت نزيهة؛ أي إمكانية وجود تداول فعلي على السلطة.  هذه 
سابقة خطيرة من منظور النظام الرسمي العربي، ألنه منوذج قد يحتذى به 
إن قدر له احلياة واالستمرار، وسوف يعزز تطلعات املعارضة في تلك الدول؛ 
سواء أكانت إسالمية أم غير إسالمية.  ومبا أن املعارضة اإلسالمية بأنواعها 
العربية  اململكة  ذل��ك  ف��ي  ال���دول، مب��ا  م��ن تلك  ع��دد  ف��ي  األق���وى  املختلفة ه��ي 
يشكل  االنتخابات  بفعل  احلكم  في  »حماس«  من��وذج  فإن  أيضاً،  السعودية 

خطراً داهماً ال بد من درئه.
هذا ال يفسر فقط موقف تلك الدول من »حماس«، وإمنا السؤال األهم هو: ما 
هي رؤية »حماس« اإلستراتيجية ملسارها ودورها إن أرادت أن تكون في احلكم 
وأفترض  التساؤل،  هذا  عن  اإلجابة  هي  ما  أدري  ال  فقط؟  مقاومة  وليس  أيضاً 
أكثر من وجهة  أن��ه يوجد  بد  املواضيع، وال  ه��ذه  داخلي ح��ول  نقاش  أن��ه يوجد 
خالل  من  »تورطت«  أنها  يرى  »حماس«  داخ��ل  البعض  أن  أيضاً  وميكن  نظر.  
مسعاها لتشكيل احلكومة، ولم ميكنها أن تتراجع، وأستذكر هنا ما قاله الشيخ 
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اإلسالمية التونسية، وأحد أبرز املفكرين 
العامني  حوالي  قبل  ق��ال  فقد  املنفى،  في  يعيش  ال��ذي  املعاصرين،  اإلسالميني 
الدول  في  االنتخابات  في  املشاركة  اإلسالمية  واألح��زاب  احلركات  ينصح  إنه 
العربية، بعدم السعي إلى احلصول على أغلبية في املجالس النيابية، واالكتفاء 
بعدم تخطي حاجز ثلث املقاعد ألن، الوضع العربي »غير جاهز« لتولي احلركات 

اإلسالمية احلكم، كما قال.
أنا  اآلن.  كما قلت،  البداية تكمن  األط��ول، لكن نقطة  األم��د  نعم، هذه قضايا 
ال أدري ما هو موقف »حماس« من هذه األم��ور، وأنا ال أقدم نصائح لها، أو أي 
وعظ أو إرشاد.  أنا فقط أبني طبيعة املصالح السياسية اإلقليمية، وأتوق ملعرفة 

موقف »حماس« منها.
في كل األحوال، »حماس« أيضاً ما زالت في حالة انتظار.  احلصار مستمر 
قابل  قلق وغير  ه��ذا وض��ع  لكن  استراحة محارب؟ نعم.   ال��ع��دوان؟ نعم.   بعد 
السؤال  مفتوحة.   االحتماالت  وكل  انتظار،  حالة  نهاية.   ال  ما  إلى  لالستمرار 
األساسي هنا هو: من يبادر؟ من ميتلك زمام املبادرة؟ من يفرض قواعد اللعبة؟ 
باقي  ومعهما  سيان،  و«حماس«  السلطة  الفلسطينية.   الضعف  نقطة  هي  هذه 

فصائل منظمة التحرير.
للسلطة  ك��ت��وص��ي��ات  أق��دم��ه��ا  ج��اه��زة  تفصيلية  خ��ط��ط��اً  ل���دي  أن  أدع����ي  ل��ن 
وال��ق��وى  احل��رك��ات  أو  ال��س��ي��اس��ي��ة،  ل��ل��ح��رك��ات  أو  ل���أح���زاب،  أو  الفلسطينية، 
أفكار  أن تغنيها  آمالً  للنقاش،  األفكار  لكن، سأقترح بعض  املنظمة.   املجتمعية 
أخرى سيجري تقدميها خالل هذا املؤمتر.  وأقول ابتداًء، إنه يجب إزالة االغتراب 
احلاصل بني السلطة الفلسطينية واألحزاب وفصائل منظمة التحرير من جهة، 
الفلسطيني من جهة أخ��رى.  وقد بان  العام  الفاعلة وال��رأي  والقوى املجتمعية 
هذا االغتراب بوضوح في موضوع تأجيل بحث تقرير »غولدستون« في مجلس 
إعادة  وطلب  األم��ر،  لتدارك  السلطة  مسعى  قبل  اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  األمم 

التصويت عليه في جلسة خاصة.

د. جورج حقمان

حالُة انتظار: في انتظار ماذا؟

يتبع

ال��ع��ام 1991، م���رت ثمانية ع��ش��ر ع��ام��اً في  م��ن��ذ م��ؤمت��ر م��دري��د ف��ي ن��ه��اي��ة 
املفاوضات.  ثالث اتفاقيات بعد مؤمتر مدريد أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية 
السلطة  إنشاء  اتفاق   1995 أوالً،  وأريحا  غ��زة   1994 امل��ب��ادئ،  إع��الن   1993(
ثم    .2000 مت��وز  في  ديفيد  كامب  حتى  مستمرة  مفاوضات  ثم  الفلسطينية(.  
مسار  ثم   ،2003 في  الطريق  خارطة  ثم   ،2001 الثاني/يناير  كانون  في  طابا 

أنابوليس حتى نهاية العام 2008.
بعد كل هذا، من املتعّذر رؤية ثمانية عشر عاماً أخرى من املفاوضات.  متى 
إذاً يجب القول إن املفاوضات وصلت إلى نهاية الطريق، إلى جدار مسدود، ومتى 
سيتم االعتراف علناً أننا اآلن نرى اجلدار املسدود؟ هل توجد غشاوة على العني؟ 

وهل توجد صعوبة خاصة متنع إزالة هذه الغشاوة؟
هذا  نهاية  مع  لكن  أوباما.   انتظار  في  اجلميع  كان  العام 2009،  بداية  منذ 
العام تبني أن رئيس الواليات املتحدة ليس أوباما شخصياً، وإمنا صراع القوى 
الصراع.   املتحدة، وإسرائيل طرف قوي في هذا  الواليات  داخل  القوى  وت��وازن 
الرئيس هو حصيلة هذه التوازنات.  قد يكون أن البعض ما زال يأمل أن يكون 

الرئيس هو أوباما، ولكن ال يوجد دليل على هذا حتى اآلن، بل العكس.
حالُة االنتظار هذه ما زالت مالزمًة للبعض.  لكن، انتظاُر ماذا؟ حالُة االنتظار 
النظر  وجهة  لشرح  العالم  جتوال  أن  صحيح  الفعالة.   للمبادرة  فاقدة  ساكنة 
الفلسطينية أمٌر مطلوب وضروري، ولكنه غيُر كاٍف دون مبادرات أخرى تترك 

أثراً ملموساً.
تهّود  املستعمرات،  تبني  األرض،  على  تستولي  باستمرار:  تبادر  إسرائيل 
العالم  ممثلوها  يجول  ثم  تغتال،  تعتقل،  املقدسيني،  هويات  تصادر  ال��ق��دس، 
لشرح وجهة نظرهم.  ماكينة إعالمية فّعالة لكنها تعتمد على مصادر القوة، من 
بينها أنها تبادر.  ما ينقص إسرائيل اليوم هو أمر واحد فقط: مفاوضات مستمرة 
لتعبئة الفراغ السياسي احلاصل اآلن، وإلضفاء »العادية« على الوضع الراهن، 
مبفاوضات،  السياسي  الفراغ  تعبئة  هو  املهم  املختلفة.   مبادراتها  ذلك  في  مبا 
وليس من املهم أن تأتي بنتيجة، أو إن أتت، أن تكون مقبولًة للحكومة احلالية 

في إسرائيل.
الفراغ السياسي خطر، فهو يفتح املجال أمام عودة الصراع امليداني وتداعي 
التي هي بحاجة ملسار سياسي.   الغربية،  الضفة  في  الترتيبات اجلارية حالياً 
اجلميع يعرف ذلك، وقد قال الرئيس أبو مازن ذلك صراحة في مقابلة مع جريدة 
آفاق  انسداد  إن   ،)2010 شباط   20( املاضي  السبت  ي��وم  الفرنسية  اللوموند 
أن إسرائيل والواليات  املشكلة تكمن في  الصراع.   إلى عودة  املستقبل سيؤدي 
انسداد  إبقاء وهم عدم  ما يظهر  »املعتدلة«، تريد على  العربية  وال��دول  املتحدة 
اآلفاق.  فهي تضغط اآلن على السلطة الفلسطينية للعودة للمفاوضات بصيغة 
»غير مباشرة« أوالً، ثم مباشرة ثانياً.  مشكلة السلطة هي ضعف مصادر القوة، 
ألنها غير مبادرة حتى لو كان مجال املناورة محدوداً.  لقد اتخذ أبو مازن خطوة 
الفلسطينية.  كانت هذه  السلطة  لرئاسة  الترشح  أولى بإعالنه عن عدم عزمه 
خطوة في هذا االجتاه، ولكنها خطوة غير مكتملة، ألنه من غير املعروف ما هي 
أخرى  أنه توجد خطوات  إلى  م��ازن  أبو  الرئيس  أملح  ذل��ك.  وقد  اخلطوات بعد 
قد يقوم بها ولكنه لم يفصح.  إن غياب العلنية هنا يفقد املبادرة قوتها املمكنة، 
وقد ال تؤخذ بجدية من قبل جميع األط��راف.  السلطة تخشى من حرق جسور 
حتالفاتها، ألن هذا قد يضع وجود السلطة نفسها كما هي اآلن، على احملك.  لم 

تصل بعد إلى هذه املرحلة، ورمبا لن تصل إليها، وهذه هي نقطة ضعفها.
اجلميع يريد بقاء السلطة.  إسرائيل تريد بقاءها كما هي؛ أي أن تعمل كبلدية 
فاقدة  أن تكون  أن تسمى دول��ة، بشرط  السكان، وال مانع  كبرى إلدارة شؤون 
للسيادة من ضمن شروط أخرى.  فهي ال تريد حتمل أعباء االحتالل املباشر مرة 
االنتفاضة  عبرة  هي  هذه  ومستمر.   دائم  بشكل  املدنيني  مع  واالحتكاك  أخ��رى، 
األول��ى.  الواليات املتحدة تريد بقاء السلطة ألن إسرائيل تريد ذلك، وألغراض 
إقليمية أيضاً.  ودول »االعتدال« أيضاً التي تخشى من تأجج الوضع في فلسطني 
ألنه يؤرقها داخلياً، ويعزز احلرائق اإلقليمية، ويوفر »للجهاد املعولم« قضايا 

إضافية.
مصادر  زال��ت  م��ا  لكنها  الفلسطينية،  السلطة  ق��وة  م��ص��ادر  بعض  ه��ي  ه��ذه 
لم تتمكن من جعل اآلخرين يدفعون ثمن بقائها؛ أي دولة  السلطة  ضعف، ألن 
اقتراح  غيَر مكلف.  مثالً،  للدولة.  يريدون ثمناً  الفلسطيني  بالفهم  ذات سيادة 
وزيري خارجية فرنسا وأسبانيا األخير: االعتراف بدولة فلسطينية في غضون 
الدولة.  والغريب  أية تفاصيل حول ماهية هذه  سنتني على األكثر، مبعزل عن 
أن احلكومة اإلسرائيلية اعترضت على هذا االقتراح، مع أنه يبان على أنه جيد 
من وجهة نظرها.  فتترك كل القضايا للمفاوضات مرة أخرى، ولكن بني دولتني: 
أخرى  سنوات  الطبيعية.   واملصادر  والقدس،  والسيادة،  والالجئني،  احل��دود، 
من املفاوضات ورمبا عقود أيضاً.  هل ترى السلطة الفلسطينية أنها وصلت إلى 
طريق مسدود من خالل املفاوضات فقط؟ رمبا أنها ترى ذلك، ولكنها لم تقل ذلك 
علناً، ولم تقم بأي عمل ينُمّ عن أنها على وشك انتهاج خط سير آخر مبني على ما 

متلكه من مصادر قوة، حتى لو كانت محدودة.  وسأعود إلى هذه النقطة الحقاً.
عن  يختلف  ال  فوضعها  التحرير،  منظمة  فصائل  الفلسطينية،  الفصائل  أما 

املدير العام ملؤسسة مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، عضو هيئة تدريسية في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت



5 آفاق
برملـــــــــــانية

هذا االغتراب حصل ألن القوى املجتمعية الفاعلة والرأي العام الفلسطيني يريد 
والقانونية  الدبلوماسية  املقاومة  إلى  تبادر  أن  أي  مبادرة؛  تكون  أن  السلطة  من 
واحلقوقية في مجالس شرعية.  لم يطلب أحد أن تكون السلطة مقاومة مسلحة.  
الفلسطينية.   باحلالة  عالقة  لها  التي  الدولية  القوانني  خ��الل  م��ن  مقاومة  فقط 
يريدون فعالً مبادراً مقاوماً تستجيب له أغلبية من دول العالم، وال ميكن أن يوصم 
باإلرهاب.  طلب متواضع حقاً حتى لو أن له ثمناً.  ما هو الثمن؟ ضغط إسرائيلي 
وضع  وإع��ادة  املساعدات  بقطع  تهديد  أي��ض��اً.   عربي  ورمب��ا  وأوروب���ي  وأمريكي 
للسلطة  الضرائب  عائدات  حتويل  وقف  عددها،  قلة  على  رفعت،  التي  احلواجز 

كمرحلة أولى.  معاناة جماعية عانينا منها خالل االنتفاضة الثانية.
إلسرائيل،  الدولية  املقاطعة  حملة  بدعم  الفلسطينية  السلطة  قامت  لو  ماذا 
التي تلقى جناحاً مّطرداً في دول أوروبية عدة وتخشاها إسرائيل  هذه احلملة 
حقاً من ناحية تبعاتها اإلستراتيجية.  وقد حّذر حكومَة إسرائيل، مؤخراً، تقريٌر 
أعّده مركز دراسات إسرائيلي عرض في جلسة خاصة عقدت مع احلكومة، من 
قبل  أخ��رى  أفريقيا  جنوب  إل��ى  إسرائيل  ستحول  التي  الدولية  املقاطعة  خطر 

انهيار نظام الفصل العنصري.
الفلسطينية في حال  من الواضح أن إسرائيل ستصّعد احلملة ضد السلطة 
قيامها مبثل هذا املسعى.  كيف؟ بطرق مختلفة من بينها فتح ملفات الفساد.  وقد 
رأينا عينة من هذا النوع مؤخراً.  املشكلة هنا ال تتعلق مبا ستقوم به إسرائيل، 
وإمنا بنقاط الضعف لدينا.  الفساد يشكل أداة لالبتزاز.  ال ميكن ألية سلطة أن 
تستخدم ما لديها من مصادر قوة إن كانت عرضة لالبتزاز بسبب الفساد.  هذه 
أي  على  عبئاً  السلطة  من  ستجعل  معاجلتها  جتِر  لم  إن  رئيسية  ضعف  نقطة 

مسعى للتحرر من االحتالل.
فيكمن في  إليه سابقاً،  املشار  االغتراب  إزال��ة  الثانية في مسعى  أما اخلطوة 
مبادرة السلطة الفلسطينية بدعم توجه الرأي العام الفلسطيني، واتخاذ خطوات 
نوع  من  أخ��رى،  دول  مع  بالتنسيق  قانونية  خطوات  أو  م��دروس��ة  دبلوماسية 
في  سابقة  أو  حالية  مناصب  في  محددين  أشخاص  جتاه  احل��رب  جرائم  ملفات 
أو دبلوماسي آخر،  أو أي مسعى قانوني  أو في اجليش،  احلكومة اإلسرائيلية، 
من شأنه أن يوفر زمام املبادرة لها.  مرة أخرى، يوجد ثمن لهذا، وميكن تصور رد 
فعل إسرائيل: احلصار سيشتد، السيولة املالية ستشح، املعاناة ستزيد.  هنا، إن 
فعلت السلطة هذا، ستضع حياتها كسلطة على احملك.  لكنها ستكون مع شعبها، 
املوقع  ه��ذا  ش��ارف  لقد  االح��ت��الل.   وب��ني  الشعب  بني  الوسيط،  مكان  في  وليس 
على استنزاف صالحيته.  تاريخ نفاد الصالحية هو بضعة أشهر، أو عام، أو ما 
يقارب، حتى لو كانت هناك عودة إلى املفاوضات غير املباشرة، ومن ثم املباشرة.  

عدم احلسم سيؤدي إلى ازدياد االغتراب.  حالة االنتظار تعزز االغتراب.
قوة السلطة الفلسطينية تكمن في أن اجلميع يريد بقاءها.  لكن على السلطة 
أن تقول لهم إن لهذا ثمناً وهو الدولة الفلسطينية املستقلة، وبالفهم الفلسطيني 
السلطة على احملك من خالل حتولها  للدولة.  عدا عن ذلك، يجب وضع وجود 
إلى سلطة مقاومة بطرق تلقى دعم دول أخرى، وحركات اجتماعية وسياسية 
إلزالة  فرصة  لها  يوفر  السياسي،  األف��ق  انسداد  إن  املختلفة.   العالم  أرج��اء  في 

أهمية  ح��ول  االفتتاحية  اجللسة  ف��ي  النقاش  ت��رّك��ز 
التحرير  منظمة  لدى  القوة  ونقاط  القوى،  ميزان  تغيير 
إلى  إضافة  اخلارجية،  والتحالفات  الوطنية،  والسلطة 
املبادرات  ابتكار  في  الفلسطيني  الشعب  جناح  ض��رورة 

اخلالقة، السيما كما مت التعبير عنها خالل االنتفاضة.
وت����ط����رق����ت م�����داخ�����الت امل����ش����ارك����ني إل������ى ال���ب���دائ���ل 
الوطنية  السلطة  وض��ع  ف��ي  قائم  ه��و  مل��ا  اإلستراتيجية 
حتى تكون قادرة على مواجهة حتديات املرحلة املقبلة، 
وما تطرحه إسرائيل من مبادرات، وبشكل يومي، تتمثل 
حترك  عدم  ظل  في  عنصرية،  اعتداءات  سلسلة  شن  في 

واضح ومبادر من قبل الطرف الفلسطيني.
السياسي  ال��ك��ات��ب واحمل��ل��ل  رأى  ل���ه،  م��داخ��ل��ة  وف���ي 
القوى  الصراع ال يحسم فقط مبيزان  أن  هاني املصري، 
العسكري، وأن القضية الفلسطينية لها قدرة كبيرة على 

التأثير حتى بالبعد العاطفي.
وقال املصري: سأبدأ مالحظاتي بذكر مسألة حتدث 
عنها الرئيس »أبو مازن« منذ أكثر من عامني، حيث كان 
عدم  األميركية  اإلدارة  وطلبت  س��وري��ا،  ل��زي��ارة  يخطط 
القيام بالزيارة، وقال وقتها لهم إن الرئيس العراقي في 
سوريا فلماذا أنا ال أزورها، فردت عليه اإلدارة األميركية 
»إنك أهم رجل في الشرق األوس��ط«.  ومن املهم احلديث 
حتسب  ال  فاملسألة  القوى،  مبيزان  يتعلق  فيما  ذلك  عن 
دائ��م��اً ف��ي ع��دد ال��ط��ائ��رات وامل��ي��زان العسكري، وه���ذا ما 
القضية  إن  ق��ال  عندما  املتحدة  ل��أمم  العام  األم��ني  أك��ده 
الكثير  على  التأثير  ف��ي  عاطفية  ق��درة  لها  الفلسطينية 
الذي  الضعف  الرغم من  األوض��اع واملفاعيل.  وعلى  من 

نعيشه، لدينا الكثير، ويبدو أننا لم نعد ندرك ما لدينا.
منصور،  كميل  ال��دك��ت��ور  مداخلة  على  تعقيب  وف��ي 
ميكن  القادمة  الفترة  خالل  املتحركة  التفاعالت  إن  ق��ال: 
أن ت���ؤدي إل��ى دول���ة أو ال ت���ؤدي إل��ى دول���ة، وم��ن خالل 
إذا كانت هناك  األرص��دة التي ذكرها د. كميل أجزم بأنه 
دول��ة فستكون دول��ة كانتونات مقطعة األوص��ال.  وفي 
ظل األوضاع الراهنة، ال ميكن لأشهر القادمة أن تؤدي 
إلى دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها 

املسألة  طويل،  ونفس  صراع  إلى  بحاجة  املسألة  القدس.  
يجب أن نستعد لصراع طويل نغير فيه بالتدريج الوضع 

على األرض.
وبناءها  الدولة  معيار  أن  أرى  املعيار،  حول  وأض��اف: 
القوى على قدر متساٍو من األهمية، وهناك  ومعيار ميزان 
شيء أهم من شيء، وشيء يتبع لشيء، فبدون ميزان قوى 
يفرض دولة فلسطينية ودون تغليب مسألة إنهاء االحتالل 
سنقع، ويبدو أننا وقعنا، في مسألة أن إثبات اجلدارة وبناء 
املؤسسات حتى حتت االحتالل هو الذي ميكن أن يؤدي إلى 
طويلة،  فترة  منا  ستأخذ  املعادلة  وه��ذه  االح��ت��الل،  إنهاء 
ولكن يجب أال تكون هناك محاولة للقفز حلل مهمات ما بعد 

الصراع، بينما نحن ال نزال في ذروة الصراع.
وتساءل املصري عن مدى صحة املخاوف من ممارسة 
أو  السلطة  انهيار  يكون  قد  ثمنها  ألن  الشرعية،  املقاومة 

تدميرها من إسرائيل.  وقال: أود التذكير بأننا خضنا مقاومة 
مسلحة وقمنا بعمليات داخل إسرائيل، ولكن السلطة بقيت 
صامدة، ألن إسرائيل تريد من السلطة أن تبقى على الرغم 
من أنها كانت حينها قد بدأت باالنهيار.  ويجب أن نستفيد 
من جتربة النضال الفلسطيني قبل اتفاقية أوسلو وبعدها 
مخاطر  وهناك  والثانية،  األولى  الشعبيتني  واالنتفاضتني 
لدفع هذا الثمن املتعلق بانهيار السلطة، لكن من الصعب أن 
يحدث، وحتى لو حدث ستكون هناك موارد أخرى عربية 
أوجدونا  أنهم  من  الرغم  على  الفلسطينيني  تدعم  ودولية 
في معادلة حالياً قوامها أنه حتى لو قاومنا شعبياً ستقطع 
الرواتب وسيتوقف الدعم  وهنا أرى أن ذلك سيفتح مجاالً 
»حماس«  شكلتها  التي  للحكومة  دعم  جاء  فمثالً،  للدعم.  
أكثر ب� 30% من فترة احلكومة السابقة، وفقاً لوزراء املالية 
منظمات  عبر  للشعب  يوجه  ك��ان  ال��دع��م  وه��ذا  املختلفني، 

اغترابها عن اجلمهور، وسيستمر هذا االغتراب ما دامت هناك مفاوضات من أجل 
املفاوضات.

ثمانية عشر عاماً من املفاوضات، كانت هذه جميعها فقط إدارًة للصراع.  ال 
قبل  من  جديدة  حقائق  خلق  فيها  يتم  الصراع،  إدارة  من  أخرى  لسنوات  حاجة 
إسرائيل.  هل ميكن للجانب الفلسطيني أن يغّير قواعد اللعبة حتى اآلن؟ هذا هو 

السؤال املطروح أمامنا اليوم.

نقاش اجللسة األولى

أب��ع��اد عربية ودول��ي��ة  ل��ه  السلطة  ان��ه��ي��ار  ك��ون  أه��ل��ي��ة، 
وإقليمية.

التعليم  بدوره، قال د. جابي برامكي، عضو مجلس 
العالي، في مداخلة له: الشرعية الدولية كانت لصاحلنا، 
ولكن لم نتفاعل معها بشكل كبير، بينما اليوم أصبحت 
أكثر،  واعياً  املدني  املجتمع  وأصبح  أكبر،  بشكل  تتفاعل 

لكنني ال أرى أننا نستغل ذلك بالشكل الصحيح.
جهدنا  نركز  أن  يجب  أمرين  هناك  أن  أرى  وأض��اف: 
عليهما: األول التعليم، ولسوء احلظ إن التعليم يتراجع، 
السيما من حيث النوعية، والثاني املتابعة على مستوى 
من  كسبناه  ما  أك��ان  س��واء  حلقوقنا؛  الدولية  الشرعية 
قرار احملكمة الدولية االستشاري بشأن اجلدار أم تقرير 

غولدستون أم غير ذلك.
ال��ت��ح��ال��ف��ات اخل��ارج��ي��ة وع��ام��ل  وف���ي تعقيب ح���ول 
ال��زم��ن ون��ق��اط ال��ق��وة وال��ض��ع��ف، ق���ال سمير ح��ج��ازي، 
إلى  تسعى  إس��رائ��ي��ل  »إن  طولكرم  م��ن  حكومي  موظف 
دور  أي��ن  لكن  ال��داخ��ل،  ف��ي  الفلسطينية  ال��ه��وي��ة  طمس 
طمس  مسألة  من  اخل��ارج  في  املوجودين  الفلسطينيني 
لوبي  لتشكيل  إمكانية  هناك  وهل  الفلسطينية؟  الهوية 

عربي ضاغط، وهل سيكتب له النجاح؟
ب��دور  للنهوض  املطلوب  العمل  ع��ن  أي��ض��اً  وت��س��اءل 
قوي  إعالم  لديها  إسرائيل  أن  جيداً  نعلم  قائالً:  اإلع��الم، 
نقدم  ال  فلماذا  الصهيونية،  ال��رؤي��ة  بشرح  يتعلق  فيما 
ص��ورة  إلب���راز  اإلع���الم  تسخير  على  كفلسطينيني  نحن 
الشعب الفلسطيني ومعاناته بالشكل الصحيح، ولشرح 

تفاصيل القضية الفلسطينية؟
س��ؤاالً  اجللسة  ف��ي  املتحدثني  على  ح��ج��ازي  وط��رح 
آخر هو: فيما لو جرى مثالً إعالن حل السلطة خالل القمة 

العربية، ماذا سيحصل؟ وما هي اخليارات املتاحة؟
على  اجللسة  خ��الل  مداخلته  في  داود،  سائد  وعقب 
نحن  ق���ائ���اًل:  اإلرادة«،  ت��ف��اؤل  »ال��ع��ق��ل  امل��ؤمت��ر  ع��ن��وان 
املقاومة  معنى  نعرف  وال  مشوه  وعينا  الفلسطينيون 
ومعنى اإلرهاب، أو معنى السالم أو التطبيع، والسلطة 
بالبحث  فقط  يقوم  الفلسطيني  الشعب  بجعل  تساهم 
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الشعبية  املقاومة  وراء  السعي  وعدم  العيش،  لقمة  عن 
إلى  العودة  الفلسطيني  أن على الشعب  أو غيرها.  أرى 
لعسكرة  داع  م��ن  هناك  ك��ان  وإن  الشعبية،  االنتفاضة 

االنتفاضة فلماذا ال يكون ذلك؟
وأك�����د س���اج���ي س���الم���ة، م���دي���ر ع����ام دائ������رة ش���ؤون 
الالجئني في منظمة التحرير، على ضرورة إيجاد بدائل 
هو  وم��ا  العمل  م��ا  متسائالً:  ق��ائ��م،  ه��و  مل��ا  إستراتيجية 

مطروح اآلن؟
وقال: أعتقد أنه ال يوجد بديل أو توجهات إستراتيجية 
التحسينات  م��ن  مجموعة  امل��ط��روح  وال��ب��دي��ل  واض��ح��ة، 

البسيطة، السيما فيما يتعلق باملقاومة الشعبية.
وت��ط��رق��ت د. جن���وى ارش���ي���د، ع��ض��و م��ج��ل��س أم��ن��اء 
م��ؤس��س��ة »م���واط���ن«، ف��ي م��داخ��ل��ة ل��ه��ا، إل���ى دور ال��ق��وى 
املجتمعية، وطرحت تساؤالً حول »ماهية اآللية الواجب 
فعاالً  دوره���ا  يكون  بحيث  احل���دث،  الستباق  اعتمادها 
ويساعد في أخذ  السلطة لبعض القرارات املطلوبة« في 

ضوء اخليارات التي تناولها املتحدثون خالل اجللسة.
ونوه عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة 
إلى ما طرح بشأن موضوع  القانونية وحقوق اإلنسان، 
توازن القوى وزيادة عوامل القوة الفلسطينية، متسائالً: 
لتقييم  جدية  وقفة  دون  تتم  أن  العملية  لهذه  ميكن  هل 
الفترة السابقة وما تكبده املجتمع من ويالت، وذلك ثمناً 
لغياب قيادة سياسية حكيمة حتسن استخدام تضحيات 
الشعب، السيما كما حصل في االنتفاضة الثانية؟ هل هذا 
ممكن دون املساءلة ومصارحة الشعب؟ أليس مطلوباً من 

كل من ارتكب أخطاء أن يصارح الشعب ويعترف بها؟
إلى  لالنتقال  ال��وق��ت  ح��ان  ك��ان  إذا  عما  ت��س��اءل  كما 
املبادرة بحل السلطتني القائمتني في غزة والضفة، وقال: 
أن  الذي ميكن  املثال  هل قدمت سلطة »حماس« في غزة 
العربية  ال��دول  في  املعارضة  اإلسالمية  احلركات  يحفز 
للوصول إلى احلكم؟ وهل سيكون ذلك عامل إسناد لها، 
أو أن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية نظراً ملا قدمته من 
منوذج سيئ للسلطة، واألمر نفسه ينطبق على السلطة 

في رام الله؟
من جانبه، حتدث اإلعالمي والناشط النقابي عاطف 
القوى،  ميزان  مكونات  كأحد  التعليم  أهمية  عن  سعد، 
طارحاً تساؤالً حول حجم الدعم الذي يتلقاه ذلك القطاع 
تأثير  إل��ى  تطرق  كما  الوطنية.   السلطة  قبل  م��ن  املهم 
استمرار مظاهر الفساد، الذي »ميكن أن يكون أداة ابتزاز 

للسلطة وملنظمات املجتمع املدني كذلك«.
في  البياع  الله  عبد  املؤمتر  جلسة  في  املشارك  وحت��دث 
أليم  واق��ع  م��ن  حملته  وم��ا  أوس��ل��و  »اتفاقية  ع��ن  ل��ه  مداخلة 
وقضيته  للشعب  قدمته  ال���ذي  وم��ا  الفلسطيني،  للشعب 
السلطة،  يريد  اجلميع  ليس  وق��ال:  املاضية«،  الفترة  ط��وال 
بل إن الكثيرين من قادة العمل الوطني قدموا استقاالتهم من 
توقيع  بعد  مناصب  تولي  عن  االبتعاد  فضلوا  أو  مواقعهم 
االتفاقية، السيما ادوارد سعيد، ومحمود درويش، وعبد الله 

احلوراني، وشفيق احلوت، احتجاجاً على تلك االتفاقية«.
وحتدث الكاتب والباحث وليد سالم في مداخلته عن 
الفلسطيني  الصراع  صعيد  على  مهمني  متغيرين  وجود 
اإلسرائيلي، األول: إن إسرائيل أصبحت اآلن قادرة على 
أن تتعايش مع الوضع احلالي على اعتبار أن هذا الوضع 
فهي  سياسي،  بحل  تقبل  أن  م��ن  لها  بالنسبة  كلفة  أق��ل 
عليها.   والسيطرة  اخل��ارج  من  األرض  باحتالل  تكتفي 
خ��الل  وم���ن  الفلسطينيني،  إق��ن��اع  ه��و  ال��ث��ان��ي  وامل��ت��غ��ي��ر 
لصاحلهم؛  يسير  ال  الوقت  ب��أن  األرض،  على  املمارسة 
س���واء واف��ق��وا ع��ل��ى اس��ت��ئ��ن��اف امل��ف��اوض��ات أم ال، وأرى 
فياض  س��الم  ال��دك��ت��ور  حكومة  خطة  فشل  أو  جن��اح  أن 
املصنفة  األراض��ي  إلى  الوصول  على  القدرة  في  مرهون 
)ج(، وكذلك الوصول إلى القدس.  وأضاف: فيما يتعلق 
إلى  توجيهها  على  التركيز  يجب  امل��ق��اوم��ة،  مب��وض��وع 

املناطق املصنفة )ج( والقدس.
وفي تعقيبه على مداخالت احلاضرين وتساؤالتهم، 
إمكانية  املتعلق بترقب  املعيار  إن  د. كميل منصور:  قال 
ميزان  ملعيار  خاضع  الفلسطينية  الدولة  إل��ى  الوصول 
القوى، وكافة التفاعالت نتيجة له.  فمن املمكن في حلظة 
إيران وسوريا وحزب  معينة بسبب حالة االشتباك مع 
الله، أن تستنتج الواليات املتحدة أنه يجب عليها حتريك 

القضية الفلسطينية«.

أن  هو  امل��وج��ود  الوحيد  اإليجابي  »ال��ش��يء  أن  واعتبر 
ذلك  أن  أعتقد  ال  وأن��ا  الدولة،  إلقامة  مستعداً  بات  اجلميع 
ميكن أن يتحقق خالل عامني، ولكن هذا ال يعني أنه يجب 

أن ال نقوم باخلطوات اخلاصة بذلك«.
مداخالت  بعض  على  رده  سياق  في  منصور  وأوض��ح 
احلاضرين وأسئلتهم، إنه »ال ميكن أن تنجح املفاوضات أو 
النظام السياسي في ظل وجود حالة االنقسام الفلسطيني، 
فيما  مقبول  حتسن  أو  إي��ج��اب��ي  ت��ط��ور  ف��ي  أم��ل  ي��وج��د  وال 

يتعلق مبيزان القوى في ظل مثل هذه الظروف«.
وفيما يتعلق بالتعليم اجلامعي، رأى منصور أن »اجلو 
السائد عند الطلبة، عدم وجود ثقافة تعليمية، وهذا يتطلب 
عند  امل��ب��ادرة  تشجع  أن  واجلمعيات  وامل���دارس  املراكز  من 
الطالب«، وقال: املشكلة تكمن هنا في غياب اإلستراتيجيات 

الواضحة لدعم التعليم.
أن  كما  اجلامعات،  متويل  عن  مسؤولة  السلطة  وق��ال: 
القطاعات االقتصادية واملصارف والشركات يجب أن تقدم 
والتعليم،  التربية  وزارة  أو  للجامعات  أو  للطلبة  املنح 
منوها في هذا السياق إلى أن »األح��زاب السياسية تشجع 

على التسييس، ولكن ال تشجع على التحصيل العلمي«.
منصور  أوض��ح  الدولية،  الشرعية  موضوع  وح��ول 
أنه »غير مسموح أن يتنازل الشعب الفلسطيني قانونياً 
بقرارات  ودبلوماسياً  سياسياً  التمسك  ويجب  ذلك،  عن 
وهنا  إي����اه،  متنحنا  أن  مي��ك��ن  وم���ا  ال��دول��ي��ة  ال��ش��رع��ي��ة 
تقوم  الشرعية عما  ننزع  نقوي شرعيتنا، وأن  أن  علينا 
ب��ه إس��رائ��ي��ل، وه���ذا أم��ر مهم ج���داً ف��ي م��وض��وع القانون 
الدولي«، مؤكداً أهمية تقييم الفترة السابقة واستخالص 

الدروس والعبر.
على  تعقيبه  ف��ي  جقمان  ج���ورج  د.  ت��ط��رق  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
الدعم  بتجنيد  يتعلق  فيما  خ��اص��ة  احل��اض��ري��ن،  ت��س��اؤالت 
العربي للسلطة الفلسطينية، إلى جوالت الرئيس املتعددة في 
دول العالم لشرح القضية الفلسطينية، وقال: أعتقد أن ذلك 
باملبادرة  السلطة  أن تقوم  املوضوع  غير كاٍف، ويتطلب هذا 
تقدميها  عدم  بسبب  شعوبها  أمام  العربية  ال��دول  وبإحراج 

الدعم بأشكاله املختلفة في سبيل قيام الدولة الفلسطينية.
تتحول  أن  هو  اإلستراتيجي  »البديل  أن  جقمان  ورأى 
السلطة إلى سلطة مقاومة تلقى دعماً دولياً كونها مقاومة 

مشروعة«.
وقال: السؤال املطروح اآلن هو حول جدوى اخليارات 
إل���ى سلطة  السلطة  ت��ت��ح��ول  أن  ان��ت��ظ��ار  ف��ي ظ��ل  األخ����رى 
مقاومة مشروعة ومقبولة دولياً نحو إقامة الدولة، السيما 
أن املفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، ولكن إلى أي مدى 

تعترف السلطة بذلك؟
االحتالل  األوراق في وج��ه  إل��ى »ض���رورة خلط  ون��وه 
ما  إلى  النظر  دون  مقاومة،  لسلطة  والتحول  اإلسرائيلي، 
ميكن أن يحدثه ذلك، ولكن يجب املبادرة إلى شيء، ومنها 
املطروح  وال��س��ؤال  األم��ن��ي،  التنسيق  لوقف  امل��ب��ادرة  مثالً 

يتعلق مبدى مقدرة السلطة على خلط األوراق«.
حركة  قدمته  ال��ذي  ال��ن��م��وذج  مب��وض��وع  يتعلق  وفيما 
»حماس« في غزة، وتأثير ذلك على احلركات اإلسالمية في 
البلدان العربية، رأى جقمان أن »املوضوع األساسي هو ما 
هو مستقبل تلك احلركات وحركات املعارضة األخرى التي 

تسعى للمشاركة في االنتخابات؟«.
وق�����ال: ه��ن��اك م���ؤش���رات ع���دة ح���ول ذل����ك، الس��ي��م��ا ع��دم 
اإلخ���وان  ش���ورى  مجلس  ان��ت��خ��اب��ات  ف��ي  الفاعلة  امل��ش��ارك��ة 
املسلمني في مصر، إضافة إلى منع عمل اإلخوان في سوريا.

بدور  يتعلق  فيما  العكر  مم��دوح  د.  أوض��ح  جهته،  من 
كي  اإلمكانيات  لديه  امل��دن��ي  »املجتمع  أن  امل��دن��ي،  املجتمع 
ينخرط في الهم الوطني، وأخذ زمام املبادرة كما جرى في 

ملف تقرير غولدستون«.
 ونوه إلى تكرار خطأ املوقف الرسمي الفلسطيني مرة 
مجلس  إل��ى  امل��ق��دم  ف��ول��ك  ري��ت��ش��ارد  تقرير  بتأجيل  أخ���رى 
امل��م��ارس��ات  ح��ول  املفصل  التقرير  وه��و  اإلن��س��ان،  ح��ق��وق 
حزيران  شهر  عن  الفلسطينية  األراض���ي  في  اإلسرائيلية 
املاضي، »لسبب أو آلخر«، وقال: أيضا هنا نكون أمام خطأ 

آخر، بعد خطأ تأجيل نقاش تقرير غولدستون.
ورداً على تساؤل حول دعوتي للكف عن استخدام مصطلح 
»ك��ان��ت��ون��ات«، أق���ول أن  »ال��ك��ان��ت��ون��ات« ه��ي من���وذج متقدم 
حضاري طوعي  دميقراطي في سويسرا، والوصف الصحيح 

هو »البنتوستانات« واملعازل وأرجو التركيز عليهما.



7 آفاق
برملـــــــــــانية

بعد 18 عاماً من الفشل السياسي األكبر الذي يسمى »اتفاق أسلو«، ال أظن أن 
هناك حاجة إلى حتليل الوضع وتشخيصه.  الناس بحاجة لإلجابة عن سؤال ما 
العمل؟ وهو يأتي في حلظة كشفت فيها إسرائيل حقيقة نواياها، وهي تصفية ما 
تبقى من عناصر القضية الفلسطينية، وحتويل فكرة الدولة إلى معازل، ومحاولة 
الضم، السيما ضم  دائ��م وه��و حل  إل��ى خلق حل  االنقسام، وه��ي تسعى  تكريس 
املستوطنات إلسرائيل، وضم األراضي وتهويدها، وهناك حل مؤقت آخر للسكان.
الوضع الدميوغرافي يتم حله على أمل أن يتم التخلص من السكان، السيما 
من خالل التهجير.  وأعتقد أن ميزان القوى احلالي ال أفق فيه حلل بل لتصفية 
القضية، والسؤال ماذا نفعل؟ فإما أن نتحدى الواقع، أو نتأقلم معه، مبا يسمى 

مشروع السالم االقتصادي أو دولة مبا يتيسر.
أم في  ال��واق��ع يستدعي اإلج��اب��ة عن س��ؤال: هل نحن في مرحلة حل  حت��دي 
مرحلة صراع؟ والكثيرون اعتقدوا أننا في مرحلة حل، وفي الواقع لن تقوم دولة 
فلسطينية دون تغيير موازين القوى، وإمنا أقصى ما ميكن أن ينشأ دولة ذات 

حدود مؤقتة أو دولة كانتونات.
السؤال: كيف نغير موازين القوى في مواجهة دولة قوية وعسكرية، حيث 
املفضل  اإلستراتيجي  احلليف  وهي  السالح،  هو  إسرائيل  تصدره  شيء  أهم  أن 

للواليات املتحدة في العالم؟

عناصر اإلستراتيجية املطلوبة
نحتاج إلى إستراتيجية مكونة مما يلي:

املقاومة
ال��دول��ي،  القانون  يقرها  التي  أشكالها  بكل  الفلسطيني  للشعب  ح��ق  وه��ي 
سلمياً،  طابعاً  تأخذ  التي  اجلماهيرية  الشعبية  واملقاومة  النضال  خصوصاً 
ولكنها تعيد ثقافة املقاومة املشاركة لدى مختلف فئات الشعب الفلسطيني، وال 
صاعد  منوذج  صغيرة؛  مجموعات  قبل  من  محتكراً  أو  محصوراً  النضال  جتعل 

يتواصل اتساعه.
ولدينا مناذج واضحة لهذه املقاومة، منها املقاومة الباسلة واملتواصلة ببطولة 
وعزم مشهود لهما جلدار الفصل العنصري واالستيطان، ومتثل مقاومة نعلني التي 
قدمت 5 شهداء حتى اليوم، وبلعني، واملعصرة، وجورة الشمعة، وقفني، وعزون، 
وعزون العتمة، وسوسيا، ويطا، وبيت أمر، والبلدة القدمية في اخلليل، وأرطاس، 
واخلضر، وجيوس، وقلقيلية، وزبوبا، وعانني، وصفا، مناذج رائدة لنضال ال بد 
أن يتسع ويتعاظم.  ومتثل مقاومة سكان القدس وسلوان إلجراءات التهويد وهدم 
آخر. وهناك مشاركة شعبية في املقاومة لكل طفل وشيخ ورجل  املنازل منوذجاً 

وامرأة، فيما ميكن أن يعيد خلق ثقافة وروح العمل الوطني اجلماعي.
وتشجيع  اإلسرائيلية،  البضائع  مقاطعة  حركة  مثابر  بجهد  اليوم  وتنهض 
أرب��اح  جني  مواصلة  م��ن  االح��ت��الل  ملنع  آخ��ر،  واع��د  كنموذج  احمللية  املنتجات 

تسويق منتجاته. 
إليه،  السفن والقوافل  ومتثل حمالت كسر احلصار عن قطاع غزة، وتسيير 

والضغوط إلجبار إسرائيل على رفع احلصار، منوذجاً آخر لهذه املقاومة.
منوذجاً  والداخل  اخل��ارج  في  العودة  حق  حلركة  الرائع  النهوض  يقدم  كما 
والشابات  الشبان  آالف  مئات  ان��ض��واء  يشكل  مثلما  املقاومة،  لهذه  آخ��ر  فاعالً 
الفلسطينيني في الشتات في كل نشاط ممكن إلحياء قضيتهم الوطنية، مبعث أمل 

متجدد ودليالً على حيوية الشعب الفلسطيني.
دعم الصمود الوطني

الفلسطيني  للشعب  الدميوغرافية  ال��ق��وة  تعزيز  على  اجل��ان��ب  ه��ذا  وي��رك��ز 
على  صمودهم  احتياجات  وتلبية  فاعلة،  قوة  إلى  الفلسطينيني  ماليني  لتحويل 
أرضهم، وتنمية القوة البشرية الفلسطينية، باعتبارها أساس اقتصاد فلسطيني 

قوي، مستقل ومقاوم.
وهذا الهدف ال ميكن حتقيقه دون تغيير موازنة وخطة السلطة الفلسطينية 
والثقافة  والزراعة  والصحة  التعليم  حقول  إلى  ثقلها  مركز  لتنقل  االقتصادية، 

بدل هدر ثلث املوازنة على األمن.
العالي  للتعليم  الوطني  الصندوق  قانون  إص��دار  ف��إن  امل��ث��ال،  سبيل  وعلى 
آلية لرفع  لتلبية احتياجات مئات اآلالف، وإطالق  وتطبيقه فوراً ميثل منوذجاً 
املساعدات  تأثير  لدميومة  وسيلة  وكذلك  وتطويره،  اجلامعي  التعليم  مستوى 

املستثمرة، وتقليل االعتماد على الدعم اخلارجي.
إن هذا الصندوق مثالً من شأنه رفع عبء األقساط الدراسية عّما يزيد على 
150 ألف عائلة، وإنهاء كل شكل للمحسوبية والوساطة في التعامل مع البعثات 
الدراسية والقروض، وإتاحة فرص متكافئة للتطور العلمي والتعليم لكل الشبان 

والشابات بغض النظر عن فقرهم وغناهم.
هذا مجرد مثل من أمثلة عديدة في حقول التعليم والصحة والزراعة والثقافة 
لبرامج ومشاريع ميكن أن تعزز الصمود الدميوغرافي الفلسطيني لتحويله إلى 

قوة نوعية قادرة متعلمة وعصرية.
الوحدة الوطنية وبناء قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني

أس��س  ع��ل��ى  الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ب��ن��اء  إع����ادة  م��ن  ذل���ك  يشمل  مب��ا 
دميقراطية، وتنفيذ ما اتفق عليه سابقاً والحقاً في حوارات القاهرة.

على  التركيز  املاضية  السنوات  خ��الل  اإلسرائيلي  الهجوم  محور  ك��ان  وق��د 
غير  الفلسطينية  القيادة  ضعف  على  والتشديد  الداخلي،  السياسي  االنقسام 

املوحدة.
إن حتقيق هذه الوحدة يتطلب أربعة أمور: أولها، التخلي عن عقلية وممارسة 
الغربية  الضفة  في  س��واء  االحتالل؛  حتت  زال��ت  ما  وهمية  سلطة  على  التنافس 
عظم  مهما  فلسطينية  ق��وة  أي  ب��أن  الوهم  عن  التخلي  وثانيها،  غ��زة.   قطاع  أو 
اعتماد  وثالثها،  منفردة.   الفلسطيني  والنظام  الساحة  قيادة  على  قادرة  شأنها 
الدميقراطية الداخلية كنهج حياة وقيادة وممارسة واحلوار السلمي واالحتكام 
واالختالفات،  اخلالفات  حلسم  وحيد  كخيار  الدميقراطية،  للممارسة  السلمي 
رابعاً،  السياسية.   التعددية  مببدأ  والقبول  اآلخ��ر،  نفي  لنهج  احل��ازم  والرفض 
صد الضغوط والتدخالت اخلارجية في الشأن الداخلي وفي القرار الفلسطيني، 
وأولها التدخالت اإلسرائيلية، وترسيخ قناعة ثابتة بحق الفلسطينيني في اتخاذ 

قرارهم الوطني املستقل.
إن املهمة األصعب التي تقف أمامنا اليوم، هي كيف نبني إستراتيجية وقيادة 
أي  بعدها  ينفرد  وال  كافة،  والكفاحية  السياسية  ال��ق��رارات  لها  تخضع  موحدة 

طرف بالقرار.
والنتيجة لذلك ستكون مواجهة احلصار بالوحدة بدل االبتعاد عن الوحدة 
دائرة  في  املراوحة  بدل  اآلخرين  من  املبادرة  زم��ام  وانتزاع  احلصار،  من  خوفاً 
أط��راف  استقواء  ب��دل  امل��وح��د،  الفلسطيني  ال��ق��رار  ف��رض  وكذلك  األف��ع��ال،  ردود 

الصراع الداخلي بأطراف خارجية لتقوية نفسها.
الوطني  التحرير  حركة  تقزمي  إل��ى  أدت  التي  املعادلة  قلب  في  ذل��ك  سيثمر 
داخل السلطة )سواء في الضفة أو القطاع(، وجعل السلطة أداة في خدمة حركة 

التحرر الوطني.
بناء وتعزيز حركة التضامن الدولية وحركة فرض العقوبات على 

إسرائيل
إن هذه احلركة املتصاعدة تبشر باخلير، ولكنها تقتضي جهداً هائالً لتنظيمها 
وضمان تناسقها، وتأثيرها على صانعي القرار، خصوصاً في الواليات املتحدة 
وأوروبا الغربية.  وهي بحاجة إلى إعادة تنظيم اجلاليات الفلسطينية والعربية 

واملسلمة في إطار جهد متناسق موجه نحو هدف واحد.
فإذا كانت هذه احلركة قد حققت جناحات مثل فرض العقوبات على منتجات 
على  أكادميية  مقاطعة  بفرض  البريطانية  اجلامعات  احت��اد  وق��رار  إسرائيلية، 
وبعض  »هامبشاير«  كلية  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  االس��ت��ث��م��ارات  سحب  أو  إس��رائ��ي��ل، 
إلى تنظيم كبير وتوسيع  ما زالت بحاجة  فإنها  املتحدة،  الواليات  الكنائس في 

وتركيز.
»قضية  مانديال  نيلسون  سماها  التي  الفلسطينية،  القضية  وض��ع  ويشبه 
في  أفريقيا  جنوب  حالة  م��ا-  حد  -إل��ى  عصرنا«  في  األول��ى  اإلنساني  الضمير 
املوحدة  اجلهود  من  سنوات  األمر  اقتضى  وقد  املاضي.   القرن  ثمانينيات  بداية 
التكلفة  أصبحت  أن  بعد  احلكومات،  إلى  العقوبات  حركة  تصل  كي  واملنضبطة 
قبل  م��ن  حتتمل  أن  م��ن  أكبر  العنصري  الفصل  نظام  م��ع  للتعامل  االقتصادية 

الشركات الكبرى.
احلملة  لنجاح  ش��روط  ثالثة  هناك  أن  ل��ي  يبدو  الفلسطينية،  احل��ال��ة  وف��ي 
الدولية: أوالً، تنظيمها بإحكام ودقة وانضباطية عالية وتناسق محكم.  ثانياً، 
االس��ت��ف��زازات  ع��ل��ى  ال��ف��رص��ة  بتفويت  خطابها  وح��ض��اري��ة  ومنطقية  عقالنية 
املجتمعات  في  التقدمية  واحلركات  الشرائح  تستهدف  أن  ثالثاً،  اإلسرائيلية.  
إس��رائ��ي��ل  ول��س��ي��اس��ات  للصهيونية  امل���ع���ادون  ال��ي��ه��ود  ذل���ك  ف��ي  مب��ن  املختلفة، 

وجتنيدهم إلى جانبها.
قضية  أن  على  التركيز  ت��ك��ون  أن  يجب  ذل��ك  تطبيق  ف��ي  االن��ط��الق��ة  ونقطة 
فلسطني، وإن كانت قضية فلسطينية بالطبع، عربية وإسالمية كذلك، ولكنها قبل 

اإلنسانية والعدالة في  لكل من تعز عليه قيم  إنسانية شاملة  وبعد ذلك قضية 
العالم.  هذا ما جنح في صنعه مناضلو جنوب أفريقيا واملناهضون للحرب على 
يكرس  بحيث  نحن،  نفعله  أن  يجب  ما  وهذا  الهند،  الستقالل  والداعون  فيتنام، 
عنوان التضامن مع الشعب الفلسطيني باعتباره نضاالً وموقفاً ضد »األبارتهايد« 

اجلديد والفصل العنصري، ونضاالً إلى جانب العدل واحلق واحلرية.
ويشكل قرار محكمة الهاي الدولية ضد جدار الفصل العنصري واالستيطان 
خمس  م��دار  على  إهمالها  ج��رى  ثمينة  قانونية  سابقة  ال��ق��دس،  معالم  وتغيير 
منطلقاً  تشكل  أن  يجب  لكن  الفلسطينية،  الرسمية  املؤسسات  قبل  من  سنوات 
احتالل  ضد  القرار  كان  كما  إسرائيل،  على  وعقوبات  ضغوط  بفرض  للمطالبة 

ناميبيا ركيزة الستنهاض حملة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
الرؤيا  مع  حتتاج  األربعة،  بعناصرها  نطرحها،  التي  اإلستراتيجية  إن 
الواضحة إلى مثابرة وإصرار ومنهجية.  وال أتوقع أن يوافق عليها اجلميع، 
أن  من  أبعد  جتعلهم  واليأس  اإلحباط  مبشاعر  املمزوجة  البعض  فمصالح 
بوجود  االعتراف  وعلينا  إسرائيل،  مع  املواجهة  مواصلة  أو  خوض  يريدوا 
االنتقالية  والترتيبات  املشاريع  على  اعتمادها  أصبحت  اجتماعية  فئات 
ومتويلها يشل إرادتها ويعيق إمكانية مشاركتها في النضال من أجل التغيير 

احلقيقي.
غير أن هذا الطرح -اإلستراتيجية الشاملة- يستجيب بالتأكيد وميثل مصالح 

الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، ويضمن مستقبله.
وإذا كان النضال الوطني الفلسطيني، وال بد أن نسميه اليوم النضال الوطني 
)التحرر مع  الوطنية واالجتماعية  املهمات  الفلسطيني بحكم تداخل  االجتماعي 
الدميقراطية والعدالة االجتماعية( قد مر مبرحلتني، غلبت في األولى منها إدارة 
الصراع من اخلارج مع إهمال لدور الداخل، ويغلب في الثانية انتقال مركز الثقل 
اليوم يقتضي اجلمع  الذي ندخله  الثالث  الطور  إهمال للخارج، فإن  للداخل مع 
الناجح بني الداخل واخلارج، مبا يشمل استنهاض لطاقات اجلاليات الفلسطينية 

واملؤيدين لها في الشتات واخلارج.

دولة أم دولتان؟
إلى  التطرق  دون  الفلسطينية  اإلستراتيجية  املعاجلة  ه��ذه  إن��ه��اء  ميكن  ال 

موضوع دولة أم دولتني؟
أوالً،  لسببني:  امل��وض��وع،  ه��ذا  ط��رح  ش��ك  دون  وعملياً  نظرياً  الصحيح  م��ن 
محاوالت إسرائيل لتشويه فكرة الدولة بتحويلها إلى حكم ذاتي أو دولة مؤقتة 
هزيلة دون سيادة، وثانياً ما يراه الناس على أرض الواقع من تغيرات استيطانية 

حتول فكرة الدولة إلى حلم مستحيل املنال.
استبدال  يبدو  الشتات،  في  يعيشون  الذين  خصوصاً  للبعض،  وبالنسبة 
ال��واح��دة« ع��الج��اً يقدم  ال��دول��ة  شعار »ح��ل على أس��اس دول��ت��ني« بشعار »ح��ل 
اخل��الص.  وهو عالج أفضل دون شك، ولكنه لم يقدم اخل��الص بعد، ألن تبني 
الشعار ال يعني إنهاء الصراع.  والشعار دون إستراتيجية لتحقيقه سيبقى أمنية 
طيبة، أو وسيلة مبررة  للبعض لعدم بذل اجلهد الذي تتطلبه مسؤوليات إدارة 

الصراع.
مستقلة  فلسطينية  دول��ة  خليار  إس��رائ��ي��ل  تدمير  أن  هنا،  واض��ح��اً  وليكن 
ال  الساعة-  م��دار  على  بامللموس  اآلن  فعلياً  به  تقوم  ما  -وه��و  الدولتني  وحلل 
احلركة  ق��ادة  بعض  يظن  كما  بديلة  خ��ي��ارات  دون  الفلسطيني  الشعب  يترك 
التي  القومية-  ثنائية  -وليست  ال��واح��دة  الدميقراطية  فالدولة  الصهيونية.  
يتساوى فيها الناس بغض النظر عن ديانتهم وأصولهم في احلقوق والواجبات 
لالحتالل  العبودية  يقبلون  الفلسطينيني  جعل  حملاولة  قائم  بديل  خيار  هي 
ونظام »األبارتهايد« في ظل حكم ذاتي هزيل، أو حكم ذاتي هزيل يسمى دولة 

أو دولة مؤقتة.
غير أنه سواء أكان الهدف دولة مستقلة حقيقية أم دولة واحدة، فإنه ال ميكن 
أو الشعارين املرفوضني كليهما وبالقوة نفسها من قبل  الهدفني،  حتقيق أي من 
تلزم  ولذلك  »األبارتهايد«،  منظومة  وهزمية  وإفشال  إسقاط  عبر  إال  إسرائيل، 
بني  الفلسطينيني  صفوف  في  ألوان��ه  سابق  جديد  انقسام  وب��دل  إستراتيجية.  
الشعارين، علينا أن نتوحد خلف الهدف املشترك لكليهما، إستراتيجية النضال 

ضد االحتالل و«األبارتهايد« والتمييز العنصري.
النضالي  ال��واق��ع  عالم  إل��ى  الشعارات  عالم  م�ن  لالنتقال  األوان  آن  ومثلم�ا 
امللموس، واملهمات احملددة واخلطط اإلستراتيجية التي توضع موضع التنفيذ، 
وهذا يشمل املتظاهرين ضد اجلدار مثلما يشمل املثقفني والقادة السياسيني، فإن�ه 
ق�د آن األوان كذلك إلنهاء الظن بأن العمل الدبلوماسي وأروقة املفاوضات تغني 

عن مهمات النضال الفعلي.
أمامنا طريق واحد نهايته واحدة: حرية الفلسطيني، وليس هناك ما هو أنبل 

من السير عليه حتى نهايته.
وذلك ليس مشروعاً لسنوات بعيدة، إنه مشروع اليوم امللح، الذي ال ينتظر.  
ولذلك، يحسن بنا رمبا أن نعيد تبني شعار مناضلي ومناضالت جنوب أفريقيا 

»احلرية في حياتنا«.

اجللسة الثانية

د. مصطفى البرغوثي

              عضو مجلس أمناء مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، طبيبة أخصائية
مديرة اجللسة: د. جنوى ارشيد

عضو املجلس التشريعي، أمني عام املبادرة الوطنية الفلسطينية

اخليار اإلستراتيجي لتغيير الوضع الفلسطيني
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نقاش اجللسة الثانية

األول��ى  املفارقة  اإلسرائيلي،  العربي  للصراع  بالنسبة  مفارقات  هناك 
إلى  أقل صراع يؤدي  العالم احلديث، ولكنه  الصراع هو األطول في  أن هذا 

خسائر بشرية.
أراضي عربية،  الذي حتتل فيه إسرائيل  الوقت  وهذا الصراع طويل في 
وامل��ق��اوم��ة  العسكري  احل��ل  ع��ن  تتخلى  رسمية  ب��ص��ورة  العربية  وال����دول 

وحتصر احلل في احلل السلمي.
وال يوجد شعب في العصر احلديث تنازل عن نصف وطنه حملتل أجنبي، 
ليست  دول��ة  أم��ام  ونحن  ش��يء،  على  يحصلوا  ولم  تنازلوا  والفلسطينيون 
فقط أقامت نفسها على حساب شعب دمرته، نحن أمام دولة ال تريد أن تكون 
كأية دولة في املنطقة؛ دولة ترى نفسها أنها مهيمنة على املنطقة، وسيدتها، 

والسيد هو »القطب الذي يستقطب الضعفاء ومينحهم احلماية«.
وإسرائيل دولة تستعمل القوة العسكرية من أجل حتقيق أهداف سياسية، 
وهي دولة حتتفظ بالسالح النووي، وهو سالح سياسي من ميتلكه تصعد 

مكانته بشكل كبير في العالم.
واملسألة أنها ليست قوة تدميرية مطروحة لإلستخدام، ولكن هذا يعطيها 

مكانة في نظر مواطنيها وفي نظر أعدائها.
وتنطلق إسرائيل في إستراتيجيتها من الصراع واحلرب وإخضاع اإلرادة 
العربية، فهي تنطلق في عالقتها مع الدول العربية والفلسطينية من خالل 
الصراع والقوة وموازين القوى، ولها ما تستند إليه من مصادر قوة، السيما 
االقتصاد، مبا ميكنها من أن تخصص للقوة العسكرية ميزانية تضمن تفوقها 
على الدول العربية، كما أنها تتمتع بطاقة بشرية كبيرة، وبتطوير تصنيع 

بعض املنتجات العسكرية والعمل على تصديرها.
عالقات  وكذلك  ال��ن��ووي،  للسالح  احتكار  لديها  يوجد  أيضاً  وإسرائيل 
وتشارك  م��وح��دة،  سياسية  ب���إرادة  وتتمتع  املتحدة،  ال��والي��ات  م��ع  خاصة 

املؤسسة العسكرية في صياغتها وفي العملية الدميقراطية.
ومت��ك��ن��ت إس��رائ��ي��ل م��ن��ذ وص����ول أرئ��ي��ل ش����ارون إل���ى احل��ك��م م��ن وض��ع 

إستراتيجية جتاه القضية الفلسطينية.
املسألة  أوالً:  إسرائيل،  بطرحهما  تقوم  خطران  هناك  السياق،  هذا  وفي 

الدميوغرافية، وثانياً: مشروع إيران النووي.
ف��إي��ران إذا امتلكت ال��س��الح ال��ن��ووي ل��ن ت��ك��ون إس��رائ��ي��ل ه��ي ال��دول��ة 
حصلت  إذا  ولكن  مسيطرة،  نووية  دولة  فهي  املنطقة،  على  فقط  املهيمنة 
إيران على السالح النووي ستقوم بالتدخل في الشرق األوسط واملنطقة 

ضد إسرائيل.
وطرح  الدميوغرافية،  املسألة  ملواجهة:  إستراتيجية  ش��ارون  وضع 
حالً يتلخص بأن هناك 5 ماليني إسرائيلي فقط، واخلطر أن يتم التحول 
إلى دولة ذات أغلبية عربية، ولذلك قام بطرح حل مرحلي طويل األمد، 
بتقسيم  الفلسطينيني  وع���زل  ع��ن��ص��ري  ف��ص��ل  ن��ظ��ام  ف���رض  أراد  وه���و 
الضفة الغربية إلى 6 مناطق بجدار فصل عنصري والقواعد العسكرية 
واملستوطنات، وحصار قطاع غزة، وهذا ما يجري حتى اآلن.  املجتمع 
الفلسطينيني  حساب  على  فقط  ليس  قائمة  مشكلة  يعكس  اإلسرائيلي 
وتبني أفكار عنصرية، فهو ال يتقبل املساواة واملواطنة املتكاملة، كما أنه 

ال يتقبل فكرة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
واليسار الصهيوني واليمني الصهيوني يحمالن الفكرة نفسها، واملجتمع 
اإلسرائيلي يعيد إنتاج العداء لكل ما هو فلسطيني، ويعتقد أن احلياة صراع 

مع الفلسطينيني والعرب.
و»حق«  وأهمية  القيم  وتعبئ  تشحن  مكثفة  لشبكة  إنتاج  إع��ادة  هناك 
إسرائيل في التوسع، وتتقمص دور الضحية، وتنسب للذات محبة السالم 
املجتمع  م��ن  وتخرجهم  ال��ع��رب  شرعية  وت��ن��زع  القومي،  الشعور  وتعزيز 
على  ويتغذى  ومسيس  ومؤدلج  مؤطر  اإلسرائيلي  املجتمع  إن   .. اإلنساني 

أهمية سحب إنسانية املواطن الفلسطيني.
في  وأس��اس��اً  الغربية،  الضفة  ف��ي  استيطاني  م��ش��روع  إس��رائ��ي��ل  ول��دى 
القدس، واليسار واليمني اإلسرائيليان يدافعان عنه، بحيث هناك 500 ألف 

مستوطن في الضفة، منهم 200 ألف في القدس.
لالستيطان،  تعزيز  هناك  كافة،  االتفاقيات  من  الرغم  وعلى  اآلن،  حتى 
استمرار  هو  مطلب  وأه��م  ش��يء،  أفضل  أن��ه  استخلص  اإلسرائيلي  واليمني 
السياسي  املوقف  في  تآكالً  يحدث  األمر  وهذا  الفلسطينيني،  مع  املفاوضات 

د. محمود محارب

اجللسة الثانية

مكانة إسرائيل وإستراتيجيتها جتاه فلسطني والدول العربية

أستاذ العلوم السياسية والدراسات اإلسرائيلية في جامعة القدس

تطلعات  في  وإمن��ا  االح��ت��الل،  في  ليست  املشكلة  تصبح  وهنا  الفلسطيني، 
االنقسام،  عمر  إلطالة  إستراتيجية  إيجاد  أيضاً  ومت  الفلسطيني،  الشعب 

واحتواء القرار الوطني الفلسطيني.
وأرى أن الذي يساعد إسرائيل في حتقيق أهدافها هو الوضع الفلسطيني 

السيئ جداً، وهو يحمل بني ثناياه دماراً ذاتياً يعتمد على ماذا نفعل.
مع  فلسطيني  ه��دف  أي  حتقيق  ميكن  ال  إستراتيجي  خطر  االن��ق��س��ام 
وهناك  الفلسطيني،  الشعب  على  إستراتيجي  خطر  هو  والفساد  وج��وده، 
صورة  عن  الوطنية  والقوى  والفصائل  الناس  ابتعاد  في  يكمن  آخر  خطر 
شيء  يبقى  ال  كي  التحرير  منظمة  إنهاء  إل��ى  تسعى  فإسرائيل  األوض���اع، 

للفلسطينيني.
هناك أمور عدة يجب القيام بها، أولها: إنهاء االنقسام، وتعزيز الوحدة، 
قوى  إل��ى  بحاجة  ونحن  موحدة،  وطنية  قيادة  مع  وطنية  جبهة  وتشكيل 
تدرك أن املجتمع الفلسطيني يسير نحو دمار ذاتي لتصبح السلطة فقط لفئة 
قليلة، ولذلك هناك ضرورة ملحة لتغيير الواقع، واملدخل هو وحدة وطنية 

وإنهاء االنقسام.

اإلستراتيجي  اخليار  على  الثانية  اجللسة  في  املداخالت  تركزت 
الوطنية،  الوحدة  تعزيز  وأهمية  الفلسطيني،  الوضع  لتغيير  األمثل 
الفصل  ونظام  اإلسرائيلية  املخططات  ملواجهة  موّحدة  جبهة  وبناء 
العربي  ال��ص��راع  ف��ي  العربية  ال���دول  مكانة  إل��ى  إض��اف��ة  العنصري، 
الشعب  على  فرضه  إل��ى  إسرائيل  تسعى  ال��ذي  واحل��ل  اإلسرائيلي، 

الفلسطيني واملنطقة عموماً.
شارك  أيام  قبل  اجللسة:  خالل  مداخلته  في  عصب  أبو  يعقوب  وقال 
في  عقدت  ن��دوة  في  شعث،  نبيل  »فتح«  حلركة  املركزية  اللجنة  عضو 
"إن  ق��ال  ال��ذي  السابق(،  اإلسرائيلي  )امل��ف��اوض  شير  جلعاد  مع  القدس 
الشعب الفلسطيني لم يستطع حتقيق دولة كون )أبو عمار( كان إرهابياً 
... وأن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى إستراتيجية جديدة.  والسؤال هنا 
هو: كيف تستطيع أن تؤّسس لثقافة املقاومة في ظل اجلو الراهن القامع 

للمقاومة؟

بيرزيت،  جامعة  في  احملاضر  الزبيدي،  باسم  الدكتور  وجه  ب��دوره، 
إستراتيجية  إي��ج��اد  خيار  إن  ق��ائ��الً:  البرغوثي،  مصطفى  د.  إل��ى  س���ؤاالً 
موحدة يعد أمنية كل فلسطيني، وهنا أود منك التعريج على اآللية التي 
حتقيق  أجل  من  حديثكم  في  توصيفه  مت  ما  إلنطاق  تستخدمها  أن  ميكن 
بالسلطة،  امل��ط��اف  نهاية  ف��ي  سيصطدم  امل��ق��اوم��ة  م��ش��روع  أن  كما  ذل���ك، 
والسؤال: كيف ميكن التعاطي مع هذه اإلشكالية "وجود السلطة" للسير 
في نهج املقاومة؟ كون شريحة كبيرة من السلطة من مصلحتها أن ال جتد 

حلوالً غير احللول القائمة؟
دام��ت  م��ا  م��ح��ارب:  د. محمود  إل��ى  التالي  ال��س��ؤال  الزبيدي  كما وج��ه 
الوطنية  واحل��ق��وق  اإلسرائيلي  اجلمهور  موقف  ب��ني  م��ا  بعيدة  املسافة 
الفلسطينية، أرى وجوب التعريج على خطة عمل أو صيغة للتعاطي مع 
هذه احلال، بدالً من تسليط الضوء على ديناميكية صنع الكراهية والعداء 
في املعسكر اإلسرائيلي، والسؤال هو: ما العمل؟ كيف ميكن التعاطي مع 

يتبع
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اجلانب اإلسرائيلي؟
وفي إحدى املداخالت، طرح أحد املشاركني )لم يذكر اسمه( "أهمية 
حل السلطة، واملطالبة بدولة واحدة، يكون فيها الفلسطينيون غالبية، 
حل  عن  نتحدث  ال  فلماذا  ال��داخ��ل،  من  إسرائيل  تدمير  على  وق��ادري��ن 

السلطة؟".
وطرح سائد داود تساؤالً حول واقعية حل السلطة، وقال: هل يعتبر 
الشعب  على  سلبية  آث���اراً  سيترك  ذل��ك  وه��ل  واق��ع��ي��اً،  ح��الً  السلطة  ح��ل 

الفلسطيني، كما أنه يجب محاربة قضية الفساد ومحاكمة املفسدين؟
كما طرح تساؤالً حول رأي فلسطينيي الداخل من وثيقة إعالن االستقالل، 

قائالً: إن الوثيقة هي استغناء عن فلسطني التاريخية وحق العودة.
مداخلته،  في  املؤمتر،  في  املشاركني  أحد  حجازي،  سمير  وحت��دث 
لقمة  وتوفير  الفلسطيني  الشعب  فئات  وكامل  العمال  دعم  أهمية  عن 
العيش لهم، وتوفير العمل املناسب لهم بدالً من أن يخاطروا بأنفسهم 
للعمل داخل إسرائيل.  وتطرق إلى ضرورة مقاطعة إسرائيل والبضائع 
اإلسرائيلية، منوها إلى تقرير غولدستون وتقرير املياه، الذي لم يتم 
منحه األهمية التي يستحقها، إضافة إلى مخططات االحتالل ضد احلرم 
في  املفسدين  مالحقة  بضرورة  وطالب  املقدسة،  واملدينة  اإلبراهيمي 

السلطة.
محمود  د.  إل��ى  س��ؤاالً  موجهاً  الدميوغرافية،  املسألة  إل��ى  تطرق  كما 
محارب، حول املستوطنات البشرية التي تدعم السلطة إقامتها، وقال: أال 
يعني هذا االستغناء عن حق العودة، وأيضاً ما تبنيه إسرائيل في الضفة، 

ألنه سيكون مكاناً لفلسطينيي الداخل في نهاية املطاف؟
وقال عباس شبلي، مواطن مغترب، في مداخله له، أن عرض د. محارب 
جت��اوزه��ا"،  على  العمل  دون  الفلسطينية،  احل��ال��ة  "توصيف  ع��ن  ك��ان 
املؤسسة  منظور  من  اإلسرائيلي  للمجتمع  ننظر  أن  اخلطأ  من  وأض��اف: 
 ... الفلسطيني  التحرك  مبنظور  عالقة  له  وه��ذا  الرسمية،  اإلسرائيلية 
وقد أشار د. مصطفى البرغوثي إلى أهمية التحرك على الصعيد الدولي، 
أن نأخذ بعني  املهم جداً  لذلك من  القائم،  الوضع  العالم في  وتأثير يهود 
اإلسرائيليني  مع  العالم  فلسطينيو  به  يقوم  أن  ميكن  حترك  أي  االعتبار 

املناهضني للصهيونية.
الدولي،  املستوى  على  الفلسطيني  التحرك  ح��ول  مالحظات  وط��رح 
"السيما ما حدث من ارتباك ألنصار الشعب الفلسطيني في اخلارج بعد 
تشكيل السلطة الوطنية"، وقال: أرى أنه من املهم أن يجري إعادة النظر 
في عمل البعثات الدبلوماسية الفلسطينية في اخلارج، كوننا لسنا دولة، 
ونحن حركة حترر وطني.  وتساءل عما إذا كانت املقاومة تعني استخدام 
الشعبية،  امل��ق��اوم��ة  "أه��م��ي��ة  م��ؤك��داً  أخ���رى،  أش��ك��االً  لها  أن  أو  ال��س��الح، 

وضرورة أن تدّرس هذه الثقافة في املدارس".
كما حتدث عن فكرة الدولة الواحدة، وقال: من األهمية، معنى ومغزى، 
أن يكون للفلسطينيني وطن، والدالالت هنا أبعد من السياسة، وهي دالالت 

معنوية وإنسانية.
بقضية  يتعلق  فيما  قال:  واملداخالت،  األسئلة  عن  البرغوثي  إجابة  وفي 
التكتيك اإلسرائيلي في العملية السياسية مبعنى استبدالها من "السالم" إلى 
"عملية السالم"، كون العملية غطاء، أرى أن أية مفاوضات، سواء مباشرة أو 
ملمارسات  غطاًء  تكون  بالقدس،  االستيطان  جتميد  دون  جتري  مباشرة  غير 
اجلانب اإلسرائيلي، وأمتنى أن ال يحدث ذلك، على الرغم من الضغوط الدولية 

الهائلة على السلطة، السيما التهديد بقطع املعونات املالية.
وأكد على ضرورة أن يكون هناك موقف مجتمعي سياسي فلسطيني 

من مسألة العودة إلى املفاوضات.
البرغوثي:  ق��ال  ال��راه��ن،  الوضع  ظل  في  مقاومة  ثقافة  خلق  وح��ول 
هذا  في  مهماً  دوراً  يلعب  الدميوغرافي  العامل  ولكن  ج��داً،  سيئ  الوضع 
األمر، وما نريده نحن أن يكون هناك جمهور مقاوم.  وتساءل عما إذا كان 
وأضاف:  للمقاومة،  حاجتنا  ظل  في  واقعياً،  أم��راً  الدولة  مؤسسات  بناء 
يتم  أن  ال  وف��ّع��ال  مدني  مجتمع  هناك  يكون  أن  في  تتمثل  القوة  عناصر 
نشأت  ولأسف  السياسية،  القوى  يشمل  وه��ذا  عليه،  والضغط  حشره 

لدينا ثقافة صحافة البالط دون وجود بالط.
وتابع: أرى أن اآللية املطلوبة تكمن فيما ذكره انطونيو غرامشي حول 
الهيمنة بقوة النموذج، سواء في ميدان املقاومة أو في ميدان البناء املجتمعي، 
وأعتقد أنه في ظروفنا احلالية يجب أن ينشأ هذا النموذج ويتطور ويتعزز 

في ظل ما تقوم به إسرائيل من ترسيخ نظام فصل عنصري.
وأض����اف ال��ب��رغ��وث��ي: ال مي��ك��ن ال��ق��ض��اء ع��ل��ى م��ق��اوم��ة ش��ع��ب مضطهد، 
وبالنسبة إلسرائيل أرى أنها ليست حكومة منتفعة، بل مجتمع منتفع من 
"األبارتهايد" ونظام الفصل العنصري، ولم يتغير املجتمع اإلسرائيلي من 

الداخل، ولكن سيتغير من اخلارج، وذلك وفقاً ملا حصل في جنوب أفريقيا.

دمرت  إذا  ق��ال:  ال��واح��دة،  وال��دول��ة  السلطة  حل  مبوضوع  يتعلق  وفيما 
الواحدة،  بالدولة  املطالبة  سوى  يوجد  فال  املستقلة،  الدولة  خيار  إسرائيل 
فإن  الغالب  العنصري، وفي  التمييز  لنظام  املواجهة  وهذا طريق طويل من 
هذا ما يحدث، ولكن يجب أال نعطي إسرائيل ذريعة ومسؤولية تدمير خيار 

الدولة املستقلة.
وأض�����اف ف���ي س��ي��اق رده ع��ل��ى ت���س���اؤالت امل��ش��ارك��ني ف���ي امل���ؤمت���ر: بعض 
دول��ة  ب��إق��ام��ة  املتمثل  ال��ش��ع��ار  ط���رح  أن  ي��ع��ت��ق��دون  اخل����ارج  ف��ي  الفلسطينيني 
الدولة  خيار  لتحقيق  إستراتيجية  إل��ى  بحاجة  نحن  ولكن  يكفي،  فلسطينية 
املستقلة، وأهم شيء في ذلك عدم إحداث انقسام جديد حول الدولة الواحدة أو 

خيار الدولة املستقلة، وهنا يجب التوحد ملقاومة نظام الفصل.
حل  مفهوم  إن  البرغوثي:  ق��ال  السلطة،  حل  بشأن  ط��رح  ما  على  ورداً 
السلطة ميكن في حال وصلنا إلى نقطة نكون غير قادرين فيها على مواصلة 
أن  ويجب  األمني،  التنسيق  وق��ف  بداية،  فعله  يجب  ش��يء  وأه��م  مهماتنا، 
نكون خالّقني في املقاومة.  والسؤال املطروح حالياً يكمن في كيفية معاجلة 

الوضع، بحيث تتحول السلطة الفلسطينية إلى منظومة مقاومة.
وحتدث عن دعم صمود املواطنني، وضرورة إيجاد مراكز عمل للعاطلني، 
حتى ال يضطروا للعمل في إسرائيل، وقال: املسؤولية هنا تقع على املسؤولني 

في السلطة الوطنية.
ونوه إلى أن "حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني الدولية خرجت من 
االرتباك وهي تتطور، وموضوع املقاومة يجب أن يركز على شكل معنّي منها، 
والسؤال: ما هي املقاومة؟ وهنا أقول إنها رفض لأمر الواقع السيئ وإيجاد 
بدائل له، واخلالف اآلن ليس على األشكال، فشكل املقاومة الشعبية هو الذي 

يطغى في هذه املرحلة".
وحت���دث م��ح��ارب ح���ول امل��ج��ت��م��ع اإلس��رائ��ي��ل��ي، وق����ال: ه��ن��اك م��ا يسمى 
الظاهرة العامة وما هو خارج عنها، والظاهرة العامة أن املجتمع اإلسرائيلي 

األرض،  من  احتله  مبا  يكتفي  وال  الفلسطيني،  الشعب  حساب  على  قائم 
ويريد أن يتوسع، في ظل قيمه العنصرية، وهناك دراسات لدى املجتمع 
احلياة  ب��أن  قيماً  يتبنى  املجتمع  ه��ذا  أن  يقّرون  أنهم  تظهر  اإلسرائيلي، 
الذي  القليل  الفلسطينيني والعرب، وبالطبع يوجد اجلزء  هي صراع مع 

يحارب ويعارض الصهيونية.
وتابع: من مصلحة الفلسطينيني أن يكثر عدد هؤالء، ويجب علينا أن 
نرى املجتمع اإلسرائيلي كما هو، ويجب أن ال نخدع أنفسنا كون املجتمع 
اإلسرائيلي مؤدجلاً، ويريد فرض حل على الفلسطينيني، بالتفاوض مع 
نفسه، وأن ميلي ما يريد على القيادة الفلسطينية، وفي ظل االستمرار في 

بناء املستوطنات.
وأضاف: أرى أن احلل يكمن في التالي: إن إزالة االحتالل واالستيطان 
يقول  م��ن  وه��ن��اك  ُي���زال،  أن  دون  يتواصل  فاالحتالل  ت��ؤذي��ه،  أن  تتطلب 
للشعب الفلسطيني ال تقاوم، وعلينا أن نركز فقط على خيار املفاوضات.  
أشكال  االح��ت��الل، وه��ن��اك  ه��ن��اك عقبات مفروضة ض��د  ت��ك��ون  أن  وي��ج��ب 
بتشويهها  وتقوم  املقاومة  ترفض  فلسطينية  فئة  وتوجد  النضال،  من 

ومحاربتها.
فاملجتمع  امل��ق��اوم��ة،  ف��ي  حقها  ع��ن  تنازلت  العربية  ال���دول  ك��ل  وق���ال: 
اإلسرائيلي يعتقد أن بإمكانه كسر إرادة الشعب الفلسطيني، واالستمرار 
ف��ي االس��ت��ي��ط��ان، وأن امل��ج��ت��م��ع اإلس��رائ��ي��ل��ي ي��ع��م��ل ك��ي ي��ن��ه��ي ال��وج��ود 
الفلسطيني، وهذا يتطلب أن تقاومه بوسائل النظام الذي تؤذيه، وتعود 
عليك بأقل أذى.  وهنا يجب أن ننظر إلى جتربة حزب الله في املقاومة، 

التي اضطرت إسرائيل لالنسحاب من جنوب لبنان.
وأكد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى إستراتيجية واحدة وحتديد أشكال 
النضال بشكل موحد إلحراج إسرائيل والعمل على إيذائها.  وفي النهاية، يجب 

أن نقنع عدونا أنه ال يستطيع أن يكسر إرادتنا وأن الصراع قائم.
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سأحتدث عما يحمله عنوان املؤمتر في تعريف احلالة الفلسطينية، وما 
يجري التداول به بشأن احلاضر الفلسطيني.

الواقع الفلسطيني يعتبر قائماً اآلن في الضفة فقط، وقبل سنني كان في 
الذي  الفلسطيني  الواقع  أن هناك حاجة إلع��ادة تعريف  قطاع غزة، وأعتقد 
يعني »أينما يوجد الفلسطيني«، هذا هو احلاضر الفلسطيني ببعده العربي 
واإلسالمي والدولي.  فال نستطيع أن نفك ارتباطنا مع األمة العربية، وهي 

قضايا مهمة إلعادة تعريف الواقع الفلسطيني.
الوضع في الداخل ليس وضع تشاؤم، وليس وضع تراجع في املناعة، 
ال��داخ��ل ملواجهة ث��الث قضايا  وإمن���ا ازدي���اد ف��ي امل��ن��اع��ة، وه��ن��اك حملة ف��ي 
وثانيها  األرض،  ونهب  ال��وط��ن،  وتهويد  امل��ن��ازل،  ه��دم  أول��ه��ا:  إستراتيجية 
أعقاب  ف��ي  ت��ع��ززت  التي  السيما  امل��واط��ن��ني،  ل��دى  السياسية  الشرعية  ن��زع 
إعادة تعريف األمن القومي اإلسرائيلي باعتبار دور فلسطينيي الداخل هو 
حملة  إطار  في  األقصى،  واملسجد  القدس  قضية  وثالثها  إستراتيجي،  خطر 
ننحصر  ال  وكوننا  األس��اس،  هي  الشعبية  الركيزة  كون  الهمم  الستنهاض 
في حدود جغرافيتنا، ونحن بصدد حملة الستنهاض الهمم والبعد الشعبي 
كون الركيزة األساسية تتأثر بالوحدة القيادية، وبوضوح املطلب واملوقف 

واالستعداد للمواجهة.
باعتقادي أنه من نقاط قوة الشعب الفلسطيني أن أية نقطة قوة لدى أي 
طرف فلسطيني هي قوة لكل الفلسطينيني، وعندما كان هناك حصار وصمود 
غزة،  مع  للتضامن  الكبيرة  التظاهرات  ينظمون  الداخل  أهالي  كان  غزة  في 
القومي  األم��ن  مفهوم  وف��ي  الفلسطيني.   الهم  وتقاسم  التفاعل  من  وكجزء 
أراض��ي  وليست  واجلبهة  األس��اس،  هي  الداخلية  اجلبهة  ف��إن  اإلسرائيلي، 
مهم  مركب  وهذا  اإلسرائيلية،  املدن  وإمنا  احل��دود،  وراء  ما  وليست  العدو، 
في إعادة تعريف الشعب الفلسطيني مبا هو في كل فلسطني، وليس فقط في 

أراضي العام 1967.
وإحدى نقاط القوة التي يجب أن نتعامل معها هي: ماذا يوجع إسرائيل؟ 
وماذا يؤملها؟ إن أكثر ما أوجع إسرائيل ما حدث خالل األشهر املاضية فيما 
إسرائيل،  لقادة  العالم  مالحقة  عن  حتدث  الذي  غولدستون  بتقرير  يتعلق 
أيضاً،  إستراتيجي  خطر  ه��و  إسرائيل  شرعية  فنزع  إستراتيجي،  كخطر 
ليس  وهو  إسرائيل،  وفرضته  ج��داً  مركزياً  س��ؤاالً  أصبح  الشرعية  وس��ؤال 
ناجماً عما يجري فقط بالضفة، ولكن باألساس طرحته إسرائيل من أجل ما 
إلى تبييض كل اجلرائم  الدولة تسعى  اليهودية«.  وهذه  ب� »الدولة  يسمى 
التاريخية وابتزاز اعتراف عربي باستغالل حالة الضعف العربي والبؤس 
من  التحلل  في  املخرج  إلسرائيل  يوفر  إضافي  ابتزاز  أج��ل  من  الفلسطيني 
والتهجير  الالجئني  قضية  في  السيما  امل��اض��ي،  في  ج��رى  عما  مسؤوليتها 
وقضية العدوان ونهب األرض والوطن، وهذه القضايا عندما نتراجع عنها 
مع  نتعامل  وعندما  احل��ق،  من  ج��زء  يضيع  الفلسطينية  القضية  جن��زئ  أو 
القضية الفلسطينية ككل باعتقادي نستعيد احلق ونستعيد شرعية العمل 

أكثر.
جداً،  حساساً  موضوعاً  يعد  إلسرائيل  بالنسبة  الشرعية  نزع  موضوع 
ويجب أن نعمل عليه، وهناك حاجة فيما يتعلق بالدور العربي ملنع التطبيع 
مع إسرائيل، وهذا األمر أبعد من حدود املقاطعة، وهو دور يجب أال نتراجع 
العالم حول مدى  أم��ام  أننا يجب أن نطرح س��ؤاالً  ن��درك  أن  عنه، ألنه يجب 
الوطن  ونهب  االستعمار  على  القائم  الكيان  هذا  وشرعية  إسرائيل،  شرعية 
تهويد  وعلى  العودة،  من  ومنعهم  الالجئني  مشكلة  وخلق  سكانه  وتشريد 
املكان وتغيير اسمه، وتهويد املقدسات، فالدولة التي تقوم بهذا تضع تساؤالً 

كبيراً حول شرعيتها.
أعتقد أننا منلك قواعد لعبة أقوى عندما نفتح سؤال الشرعية، ومن غباء 

أو   ،48 ال�  أراض��ي  حول  الشرعية  س��ؤال  يفتحون  من  هم  أنهم  اإلسرائيليني 
اإلنساني  التواصل  أو  الفلسطيني،  الشعب  بني  السياسي  التواصل  شرعية 
وهذا  جرمية،  اإلسرائيلي  القانون  حسب  يعتبر  ال��ذي  العربي،  والتواصل 
واضح من خالل ما يتعرض له الشيخ رائد صالح بسبب دفاعه عن األقصى 

واملقدسات، وقضية د. عزمي بشارة وسعيد نفاع ومحمد بركة.
كون  اآلن،  عليه  هي  مما  أق��وى  صدامية  مرحلة  على  مقبلون  أننا  وأرى 
إسرائيل حتاول أن تفرض واقعاً جديداً مختلفاً عما عليه اآلن، وكل مؤسسات 

إسرائيل تتقاسم الدور في نزع الشرعية عن الفلسطيني في أرضه ووطنه.
وبرأيي هناك قوة لدى الشعب الفلسطيني جتبر إسرائيل على أن تتوانى 
عن ارتكاب الكثير من اجلرائم، السيما أنه يجب علينا كفلسطينيني التوحد 

وحتقيق تكامل األدوار فيما بيننا.
والقضية هي كيف نتعامل مع احلق الفلسطيني؛ مع وجود التجزئة 
في ذلك احلق، بحيث يجب هنا أن نتحدث عن دورنا حيال غزة والقدس 
وليست  متكاملة  قضايا  وه��ي  ال��الج��ئ��ني،  وح��ي��ال  وال��داخ��ل  وال��ض��ف��ة 
مختلفة.  وتبني إسرائيل دائماً إستراتيجيتها ومناعتها على استدامة 
الضعف الفلسطيني وجتزيء الفلسطيني وفصله عن العالم العربي، 
وهذه قضايا نستطيع أن نتعامل معها بنقاط القوة التي منلكها وغير 
املستغلة أو نتخلى عنها طوعاً، السيما في الوضع الفلسطيني احلالي، 
التحرير كحركة  السلطة بدل منظمة  إلى  القوى  انتقال مركز  وفي ظل 
الذي  التحرير  فيما يتعلق بإعادة تطوير منظمة  حترر وطني، وأيضاً 
أصبح إعادة نسخ ملا كان، وليس تطويراً ملا كان أو للحق الفلسطيني 

وكل ثوابته.
هذا الدور يجب أال نتراجع عنه، ملواجهة الكيان اإلسرائيلي الذي يسعى 
إلى نهب الوطن وتشريد السكان ومنع الالجئني من العودة وتهويد املقدسات، 

وأعتقد أننا منلك قواعد لعبة أقوى عندما نفتح سؤال الشرعية.

اجللسة الثالثة

أمير مخول

              كاتب وباحث
مديرة اجللسة: خليل شاهني

املدير العام الحتاد اجلمعيات العربية )اجتاه(، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن احلريات السياسية في مناطق 48

خطاب احلق وإعادة تعريف الواقع الفلسطيني

بكامل  دول��ة  مبعنى  اإلسرائيلي،  السياسي  امل��رك��ز  ع��ن  هنا  أحت��دث 
ه��ذه  واإلع��الم��ي��ة،  واألك��ادمي��ي��ة  وال��ق��ض��ائ��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  مؤسساتها 
املؤسسات تتقاسم األدوار في نزع شرعية الفلسطيني في أرضه ووطنه، 
وهناك أيضاً العمل بعدة قوانني عنصرية لتطبيق ذلك، السيما سياسة 

هدم املنازل.
الكتل  وتعزيز  والنقب  واجلليل  القدس  تهويد  لكيفية  إسرائيل  وتخطط 
اإلسرائيلي،  املشروع  مقاومة  كيفية  حول  تساؤل  يبرز  وهنا  اإلسرائيلية، 
قضية  جتلياته  بكامل  الفلسطيني  احل��ق  تعريف  إل��ى  ال��ع��ودة  أن  وأعتقد 

مركزية في اخلطاب الفلسطيني.
الوطنية، فهذه قضية جوهرية، وأن نتحقق من  املناعة  أن نبني  ويجب 
كسياسة  وليس  كنظام  إسرائيل  شرعية  ن��زع  إل��ى  ونسعى  الشعب،  ق��وة 

حكومة معينة، وأقول إن املعتدلني في إسرائيل ارتكبوا أكبر اجلرائم.
فهي  العاملية،  التضامن  حركة  هي  لنا،  كشريك  مهمة  حركة  وهناك 
حيث  املوحد،  الفلسطيني  املوقف  غياب  من  الرغم  على  باالهتمام  جديرة 
حركة  إل��ى  إضافة  غ��زة،  قطاع  عن  احلصار  كسر  في  الشعب  بدعم  تقوم 
مقاومة التطبيع في العالم العربي وهي حركة كبيرة، ولكن أرى أن نزع 
الشرعية قضية أساسية، كما أن عدم التطبيع يعتبر قضية أساسية، وهذا 
يتطلب التفكير في كيفية بناء جبهة دولية يقع في مركزها الدور العربي 

والفلسطيني.
العالم  ف��ي  ع��دة  بحمالت  اإلسرائيلية  الدبلوماسية  ت��ق��وم  امل��ق��اب��ل،  ف��ي 
للترويج إلسرائيل، وأعتقد أن الفلسطيني لديه حجج، وبحاجة إلى توجيه 
في  الفلسطيني  احلاضر  مستوى  على  متكامالً  يكون  أن  السيما  مشروعه، 
العالم  الضفة والقطاع واللجوء واجلليل والداخل والشتات والقدس، وفي 
إلى  بحاجة  ولكننا  إرادة،  تنقصه  ال  شعب  فنحن  أجمع،  والعالم  العربي 

تنظيم هذه اإلرادة.
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تأطير القضية الفلسطينية وأشكلتها:
احلاجة إلى إعادة صياغة اخلطاب النضالي الفلسطيني

بعد مرور عقود على القضية الفلسطينية، وتتابع الفشل في حلها، وحتى في 
وقف اضطراد حدة مأساويتها، بات من الضروري مراجعة أطر مقاربتها: فهمها 
وشعاراتها، وأشكال النضال التي اتبعتها، واألحالف التي أقامتها، وما إلى ذلك 

ّكنة للنجاح والفشل. من عوامل مُمَ
الراهن  الفلسطيني  السياسي  اخلطاب  في  املشتركة  القواسم  عن  البحث  إن 
رمبا لن يتمخض عن أكثر من اإلحباط، ولست أعني باإلحباط هنا ما ينجم عن 
نتيجة حول  إل��ى  ال��وص��ول  العكس، سرعة  بل على  نتيجة،  إل��ى  ال��وص��ول  ع��دم 
ماهية القاسم املشترك، أال وهي اإلحباط.  ويتمظهر اإلحباط على صعيد األحزاب 
البرامج، واالنغماس في  النخب، في غياب  السياسية، وقياداتها، وعلى صعيد 

صغائر األمور.
كما يتمظهر شعبياً في الالمباالة السياسية التي ُتنتج وعياً زائفاً يغلف غياب 
البرامج هذا وكأنه يشكل تراجعاً عاماً، أخالقياً، لهذا الشعب، ويسهم في زيادة 

اإلحباط وصوالً إلى السؤال حول إذا ما كان للشعب الفلسطيني مستحقات؟!
نرى أن احملللني غالباً ما يخلصون إلى االتفاق مع االستنتاجات التي تتلخص 
في أن الظرف يفرض على الفلسطينيني تطوير نظامهم السياسي قبل نشوئه الفعلي 
األح��وال  كل  في  مرهون  النظام  ه��ذا  نشوء  أن  إل��ى  يخلصون  كما  لنشوئه،  كشرط 

بعوامل خارجية غير منتهية ال تنطلق من إرادة املجتمع الفلسطيني بأي حال.
ويسعى املتفائلون إلى البحث عن مخرج من هذه األزمة اخلانقة، التي يعبر 
عنوان هذا املؤمتر عنها بأكثر األشكال تفاؤالً، فيتساءل عن إمكانية صياغة خطة 
منطقية تعبر عن إرادة فلسطينية حتررية غير محبطة أو »متفائلة«؛ أو بكلمات 

د. جورج جقمان: كيف ميكن استخراج النجاح من براثن الفشل؟
استمعنا إلى حتليلني مبنيني على تفحص موازين القوى ودراستها، وما أغفله، 
العناصر  هو  ذك��ره،  على  إقدامهما  من  الرغم  على  التحليالن،  نظري،  وجهة  من 
– املوازين.  وقد أدى ذلك إلى إغفال ديناميكيات الصراع،  املكونة لكفتي امليزان 
التي تكمن فيها اإلجابة عن السؤال الذي يؤرق الفلسطينيني، ويقض مضاجعهم، 

أال وهو السؤال عمن يقف في أي كفة من كفتي امليزان من بني الفلسطينيني.
يعني  االحتالل،  مصلحة  في  يصب  املثال،  سبيل  على  االنقسام،  إن  فالقول 
بالطبع  هناك  أن  كما  ال��ع��دو،  كفة  ف��ي  فلسطينية  عناصر  هناك  أن  أكيد  بشكل 

عناصر إسرائيلية في الكفة الفلسطينية.
لقد أتى د. كميل منصور على ذكر التباين بني ما هو دولي وبني ما هو رأي 
إلى  التي تدفع  الغموض بقي يكتنف األسباب  لكن  أو شعبي دول��ي،  عام دولي 
القوى  مب��وازي��ن  يتعلق  فيما  الشعبي  ال��رأي  على  الرسمي  ال��رأي  مكانة  تفوق 
الفاعلة في سياق معاجلة القضية الفلسطينية. وأعتقد أننا أمام مؤشرات على 

خلل في صياغة اإلشكالية الفلسطينية.
وامل��وق��ف  الفلسطينية،  املصلحة  ع��ن  احل��دي��ث  ب��اإلم��ك��ان  أن���ه  ف��ي  ش��ك  وال 
هذا  ليكون  يجدر،  أنه  بيد  الفلسطينية،  القضية  معاجلة  سياق  في  الفلسطيني 
واملوقف  املصلحة  مكامن  مع  تتوافق  بحيث  القضية  تعريف  صائباً،  اخلطاب 
اللذين باإلمكان اشتراك الفلسطينيني، كل الفلسطينيني، فيهما، فقضية »حماس« 
وج��دت،  أنها  ل��و  الفلسطيني،  اليسار  وقضية  واح���دة،  ليست  »ف��ت��ح«  وقضية 
الداخل«،  الداخل تختلف عن قضية »داخل  أن قضية  مختلفة. كما  أيضاً  لكانت 
واالثنتان تختلفان عن قضايا الشتات.  ثم ما هو تعريف القضية الذي يجعلها 
قضية كاسبة، أو ما هو التكييف الذي يسحب البساط من حتت أقدام العدو؟ وما 
هو التكييف الذي يجعل أوالً كل الفلسطينيني في كفة واحدة من كفتي امليزان؟ 
العام  ال��رأي  الشعبي على  العام  ال��رأي  الذي ميّكن من طغيان  التكييف  وما هو 
الرسمي؟ وسؤالي األخير في هذا السياق: ما هو التكييف الذي يجعل من القضية 
والتي  منها،  اجلميع  سئم  التي  تلك  املساومة،  يقبل  ال  حق  قضية  الفلسطينية 

تضطرنا إلى اإلذعان في مواجهة األمر الواقع؟
اخلطاب  طبيعة  ب��ني  تناقضاً  هناك  أن  ه��و  ال��ي��وم  أق��ت��رح  ال��ذي  التشخيص 
السياسي الفلسطيني السائد وطبيعة املشكالت التي يجدر حلها، ويتلخص هذا 

اخلطاب في شعار الدولة.
ما أريد قوله هو أن الدولة ليست هدفاً نضالياً، بل هي أداة لتجسيد النجاح 
)حني حتققه(، ويجب أال تشكل هدفاً نضالياً أبداً، حيث أنها تهدد حياة النضال 
كميل  أوض��ح  كما  ال��دول��ة،  م��ن  االق��ت��راب  ف��ي  املتمثل  النجاح  تزييف  طريق  ع��ن 
واألصدقاء  األع��داء  إجماع  من  جقمان  ج��ورج  شّخصه  ما  ك��ان  ملا  وإال  منصور، 
على ضرورة قيام الدولة واقعاً لو أنها كانت بالضرورة جتسيداً لنجاح النضال 
التحرري الفلسطيني، ولست أعني هنا أن قبول العالم، من حيث املبدأ، بالدولة 
الفلسطينية ال يشكل جناحاً نضالياً، بل إني أقول إن قصر النجاح على الدولة 
)وهو قصر للقضية على الدولة( يشكل مسخاً للنضال ولنجاحاته، فال يجدر أن 

نقبل مبا يريده العدو لنا، على أنه هدفنا!

السياسي  اخل��ط��اب  ف��ي  م��رك��زي  كشعار  ال��دول��ة  شعار  مقومات  إل��ى  لننظر 
الفلسطيني، بدءا باملنظار التاريخي:

التحرير  منظمة  تاريخية  على  الفلسطيني  الوطني  اخلطاب  اعتمد  إقليميا، 
العربي  املكون  سقف  أن  ذل��ك  ويعني  العربية،  اجلامعة  أحضان  في  ونشأتها 
خلطاب الدولة هو سقف األنظمة العربية، التي تعبر عن منط معروف من أمناط 
السيادة ال يتوافق مع إرادة الشعب، لكنه كاٍف من أجل إنشاء الدولة، وقاصر عن 
التعبير عن اإلرادة الشعبية.  أي أن الدولة، بهذا املعنى، تشكل جتسيداً للهيمنة 
للنضال  هدفاً  هذا  يصلح  فهل  للتحرر.   جتسيداً  تشكل  وال  وطني(،  إط��ار  )في 

الفلسطيني؟
ال��وط��ن��ي الفلسطيني  ان��غ��م��س اخل��ط��اب  ال��ش��ع��ب��ي:  ال���دول���ي  ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
موضوعياً، في مجمل خطاب حركات التحرر الوطني العاملية ذات الطابع القومي، 
الساعية إلى »الدولة«، بيد أن هذه التجربة هي ذاتها في الواقع جتربة لم تخرج، 
في مجملها –على الرغم من وجود استثناءات- من براثن الهيمنة الكولونيالية. 
فهي بضع في مواجهة الكولونيالية الكالسيكية، توأمها: الدولة. فالدولة احلديثة 
والكولونيالية الكالسيكية هما النتاج املشترك للحداثة األوروبية، يشتركان في 
جناح  لعدم  رئيسان  سببان  فهناك  ال��س��وق.   لكليهما:  الرئيس  وال��داف��ع  احمل��رك 
التقدم  ف��ي  اجل��ن��وب  شعوب  تطلعات  حتقيق  ف��ي  اجل��ن��وب  ف��ي  التحرر  ح��رك��ات 
والتحرر: تلك التي نحت منحى السوق باتت فريسة االستعمار اجلديد، وهيمنة 
التي  تلك  أما  اإلمبريالية؛  للهيمنة  معروفة  آليات  من  ذلك  إلى  وما  االحتكارات، 
نحت منحى االشتراكية، فقد انقصم ظهرها حتت وطأة هيمنة الدولة )السلطة(، 

التي انتهت بالتحالف مع االحتكارات في الغالب! هل نعيد الكّرة في فلسطني؟
أم���ا ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��دول��ي ال��رس��م��ي، ف��ق��د ت��رس��خ ف��ي اخل��ط��اب السياسي 
رؤي��ة  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  بلغة  ص���اغ  ال���ذي  األمم���ي  اخل��ط��اب  ذل���ك  الفلسطيني، 
استعمارية ملعاجلة القضية الفلسطينية، منتجاً، في نهاية األمر جتزيئاً للقضية 
)إلى حدود، وعاصمة، وعودة، وموارد، وسيادة، وأمن، وما إلى ذلك(، ال يعبر 
كل  ولكن  الفلسطيني،  الشعب  حترير  عن  مجتمعة،  كلها  أو  منها،  جزء  أي  حل 
واحد من هذه األجزاء فرض على الفلسطينيني قيوداً، وأثماناً حلقوق طبيعية ال 
يجدر أن يكون لها ثمن: من مثل ضمان أمن إسرائيل، كشرط لأمن الفلسطيني، 
لالقتصاد  احمل���دود  للتطوير  كشرط  إلسرائيل  االقتصادية  املصالح  وض��م��ان 
كشرط  الفلسطيني  السياسي  التنوع  قصر  اشتراط  إل��ى  وص��والً  الفلسطيني، 
على  املوافقة  اشتراط  عن  ناهيك  الفلسطينية!  السياسية  بالدميقراطية  للقبول 

الدولة مبوافقة الفلسطينيني على دولتني! فهل هذا ما ناضلنا من أجله؟
وع��ل��ى ص��ع��ي��د ف��ل��س��ط��ني ال��ت��اري��خ��ي��ة، ف����إن ال��س��ع��ي إلق���ام���ة ال���دول���ة يضع 
الدولي  القانون  مواجهة  في  الوقوف  بني  االختيار  معضلة  أم��ام  الفلسطينيني 

د. مضر قسيس 
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عضو هيئة تدريسية في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية، وبرنامج املاجستير في الدميقراطية وحقوق اإلنسان في جامعة بيرزيت

ذاته الذي يستندون إليه في إثبات عدالة قضيتهم عبر إنكار حق جماعة سكانية 
»يهود إسرائيل« في تقرير املصير، أو التخلي عن اجلغرافيا التاريخية لفلسطني 
والتضحية بغالبيتها، والقبول بقسمة الشعب الفلسطيني بني دولتني )وشتات(، 
وكأنها قسمة الشعب الفلسطيني باملعنى الشعبي لتعبير »قسمة« الذي يرد في 
عبارة »القسمة والنصيب«.  ومن جهة أخرى، تتضح هذه املعضلة عند فحص 
بدولة  فاالعتراف  الفلسطينيني:  لالجئني  العودة  حق  لتحقيق  العملية  اآلليات 
ع��ودة مواطني  إل��ى  ال��دع��وة  ال��دول��ة( يعني عملياً  إقامة  )أح��د ش��روط  إسرائيل 
فلسطني إلى دولة أخرى.  وعلى الرغم من أن ذلك ال يشكل انتقاصاً من حقهم في 
العودة إلى حيث يشاؤون: إلى دولة فلسطينية؛ أو إلى مدينتهم/قريتهم حيثما 
وقعت؛ أو االكتفاء بالتعويض، وقبول االستمرار في احلياة، حيث بنوا حياتهم 
في العقود الستة املاضية؛ أو قبول التعويض مع االنتقال إلى بيئة أخرى يرون 
غير  أن��ه يبقى خ��ي��اراً  غ��ال  اللجوء،  م��أس��اة  ع��ن  ال��ش��يء  ق��د تعوضهم بعض  أنها 
بضعة  من  التخلص  عن  ينجح،  حني  الفلسطيني،  النضال  يتمخض  أن  طبيعي 
وقد  أجنبية!  دول(  )أو  دول��ة  في  مواطنني  ليصبحوا  الفلسطينيني  من  ماليني 
انتبه دعاة الدولة الواحدة إلى هذه املعضلة، فاجتهوا نحو التضحية مبواطنة 
كل الفلسطينيني، لكي يخوضوا نضاالً جديداً ضد »األبارتهايد« بعد ترسيخه في 
الكيان اإلسرائيلي وتعميق طابعه الصهيوني، والقبول مبقدماته حول الطبيعة 

الدميوغرافية للصراع! أعتقد أن هذا الطريق كثير االلتواء!
مركزية  من  تغييبه  جرى  فيما  تكمن  اإلجابة  أن  أعتقد  إذاً؟  البديل  هو  ما 
اخلطاب الفلسطيني، وهو تقرير املصير، فحق تقرير املصير، ال إقامة الدولة، 
يجب أن يشكل محور اخلطاب التحرري الفلسطيني، فمنبع احلق الفلسطيني 
احلق  وليس  املصير  تقرير  في  الشعب  حق  هو  الفلسطينيني  كل  يخص  ال��ذي 
إلى مالكيها في نهاية األمر، والتي تتحكم فيها مراكز  في األرض )التي تعود 
التي  القضية  املصير هو  تقرير  امل��ال(، وحق  السلطة، ورأس  املختلفة:  القوى 
تشكل القاسم املشترك بني الداخل وداخل الداخل والشتات، وحق تقرير املصير 
هو األمر الذي يجعل من إحالل السلطة الوطنية محل سلطة االحتالل تغييراً 
املصير  تقرير  وحق  وطنية،  بهيمنة  أجنبية  هيمنة  استبدال  وليس  جوهرياً، 
هو القادر على املوازنة بني احلقوق اجلماعية واحلقوق الفردية، فالتوازن بني 
وجهي احلقوق هو ضمان احلفاظ على الهوية الوطنية دون املساس بحقوق 
لهذه  أنها تشكل رصيداً  التأكد من  للهوية اجلمعية، بل  األف��راد أو جعلها ثمناً 

الهوية اجلمعية.
هو  الدولة،  إقامة  وليس  املصير،  تقرير  في  احلق  ممارسة  فإن  باختصار، 
الطريق إلى صون الكرامة الفلسطينية، هذا الصون الذي يشكل، بال شك، هدفاً 

مشتركاً للفلسطينيني على شتى مشاربهم األيديولوجية واجلغرافية!



آفاق 12
برملـــــــــــانية

استهالل: زمن يهوشواع دون حكمة يهوشواع!
مبا أن احلاضر الفلسطيني هو عنوان هذا املؤمتر، ومحور اهتمامه، فإن بودي 
املغزى  في  للتأمل  كدعوة  العنوان  أق��رأ  إنني  العنوان.   عن  باختصار  احلديث 
السياسي )أو الوظيفة السياسية( للتفكير عبر احلاضر والتصرف استناداً إليه.  
وإذا أخذت هذه الدعوة بعني االعتبار، فإن ما يحيل إليه العنوان يلزمني بتناول 
انطالقاً  سياسياً  نتحرك  أن  ميكن  كيف  اخل��اص��ة:  الفلسطيني  حاضرنا  سمات 
وال  الراهن،  يجمد  حني  )أعني  احلاضر  يأسُن  حني  الراهن،  الزمن  احلاضر،  من 
يبارح مكانه، فيصير ساكناً، أو آسناً بكل ما حتيل إليه فكرة »اآلسن« من ركود، 
ُر هذا احلاضر أكثر منا، وحني يصير  وإمكانية للفساد، والال-حركة(، وحني ُيَعِمّ
املعروفة للجيل اجلديد من  الوحيدة  التاريخية  هذا احلاضر اآلسُن هو احلقيقة 
الفلسطينيني.  وحني يزداد الطني ِبلًة بانفصال هذا احلاضر اآلسن عن )تاريخية( 
حني  علينا  املفروض  السياسي  الفضاء  هو  وما  معاً؟  آن  في  واملستقبل  املاضي 
ى احل��اض��ُر،  ُت��رِب��ُك آف��اق املستقبل )ل��ه��ذا احل��اض��ر اآلس���ن( رؤَي��َت��ن��ا، وح��ني يتمَطّ
واملاضي الذي أنتجُه، ليكوَن أكثر دائميًة، وحني يستطيل احلاضُر نحو املستقبِل، 

ويصيرُه، لينهار املستقبل )صريعاً( في حلظة احلاضر؟
القوة في هذا  أقول: ما هي عمليات  أكثر مباشرًة،  السؤال على نحو  ولطرح 
احلاضر اآلسن التي تستطيع إرجاء املستقبل )وجتميده(؟ وإلى أي مدى يشكل 
هذا احلاضر اآلسن قوًة بنائية حلالنا السياسي، أو إستراتيجية حلكم سياسي؛ 
وحتصيالً  أخرى،  سياسية  وقوى  إلستراتيجيات  نتيجًة  ببساطٍة  ليس  أنه  أي 
حاصالً لها؟ وأخيراً، كيف ميكن لنا أن منارس فاعليتنا السياسية على نحو نقدي 

في زمن مسيَطٍر عليه من قبل إستراتيجية احلكم السياسي للحاضر اآلسن؟

عنف االنتماء إلى »عائلة اإلنسان الكبرى«
وعينَيًّة  حتديداً  أكثر  أكون  أن  علَيّ  ولكن  األسئلة،  هذه  لتطوير  أعود  سوف 
الذي  إنه حاضُر مشروِع بناء-الدولة،  في تناول احلاضر موضع االهتمام هنا: 
نهاية  في  نتمكن،  بأن  يعدنا  ال��ذي  املشروُع  أوسلو،  اتفاقيات  حسب  ينتهي،  ال 
املطاف، من االنضمام إلى عائلة األمم املتحضرة، وذلك عبر تنمية مهارات صنع 

السالم والال-عنف فينا أوالً.
ولكن، علَيّ أن أكون أكثر دقًة: فكما كان احلال مع عائلة األمم املتحضرة التي 
لم ُتبارح العنف ُكلِّيًة، بل تعلَّمت كيف تنظمه وتقيسه، وكيف جتعله تناسبياً، 
وكيف تقتل اآلخرين بسالٍم، إن شئتم ... فإنه ليس من املتوقع منا نحن أن نبارَح 
العشرين،  للقرن  التحضيرية  الوظيفة  ف��إن  ذل��ك،  إل��ى  وإض��اف��ة  ��ًة.   ك��ل��َيّ العنف 
والعاملة حتت شعار »األمن والسالم العاملي«، والتي أصبحنا موضوعاً لها منذ 
... إن هذه الوظيفة متارس وحشيتها الضرورية اخلاصة.  وعليه، فإن  أوسلو 
امتحانات  اجتياز  في  جنحنا  إن،  وفقط  إن،  األمم،  عائلة  إلى  باالنضمام  الوعد 
املهمة التحضيرية للسالم، وإذا، وفقط إذا، متكَنّا من مغادرة حاضرنا اآلسن ... 
إن هذا الوعد يعني، من جملة ما يعنيه، أننا، كباقي الدول، يجب أن نتعلم التفريق 
بني العنف اجليد )وهو عنف السالم واحلروب العادلة(، والعنف الرديء )وهو 

عنف اإلرهاب وإجرام احلرب(.
إننا مدعوون إلتقان هذا التمييز حتى نتمكن، أيضاً، من التدُرّب على اقتراف 
الوحشية ونحن منارس الشفقة.  وبذا، فإن احلاضر سيواصل أسونته، )ويتحول 
ركوُده من صفٍة عابرة إلى خاصية دائمة(، حتى نتقن هذه املهارات.  ولكن الدولة، 

بعد كل ذلك، ليست مضمونًة ألنها مبنيٌة على اشتراطات إضافية.
ولكن، قبل أن أواصل هذه الفكرة، دعوني أوجز مالحظاتي االفتتاحية.  إنني 
أحتدث عن فكرتني اثنتني وأحاول املقاربة بينهما: أما الفكرة األولى، فهي حقيقة 
جعل  على  يعمل  إمنا  فيه(،  )واملمتد  املستقبل  نحو  ي  املتمِطّ اآلسن  احلاضر  هذا 
وسائل احلاضر تختلط في غايات املستقبل، وتندغم بها.  وأما الفكرة األخرى، 
أساسي  وبشكل  ال��دول��ة:  بناء  مشروع  عن  تنتج  التي  التأديبية  العملية  فإنها 
املوضوعني  هذين  ترابط  إن  وضبطها.   العنف،  جتاه  حواسنا  منظومة  تأديب 
يعزى إلى سببني: األول، هو أن َعَرضَيَّة بناء الدولة في فلسطني مرُدّها احلاضر 
اآلسن؛ واآلخر، أن العمليات التأديبية ملشروع بناء الدولة الذي ال ينتهي، والذي 
يعدنا بالدولة وهو يطالبنا بأن نسلك وكأمنا صارت لنا دولة بالفعل، حتى نثبت 
جدارتنا بهذه الدولة املفترض قيامها قبل أن تقوم فعالً ... إن هذه العمليات تؤدي 
بناء  نفُسها وسيلة  الدولة تصير هي  إن غاية  )أي  بالوسائل  الغايات  إلى دمج 

الدولة(، ولذا ُيستدعى املستقبل ليحل في احلاضر، ويأسن فيه.
إن البدء بهذه املالحظات ليس إعادة لبعض احلقائق الواضحة للجميع، بل 
إن هدفي، كما حددُت في أسئلتي، هو التأمل في الفضاء السياسي، )في انفراجاته 

وفي انغالقاته(، الذي توَلّد في هذا احلاضر اآلسن.  وعلى وجه خاص، أود أن 
أرصد الطرَق التي متَكّن احلاضُر اآلسُن، وعملياُت التأديب املرافقُة لُه من حتويلنا 
إلى مجرمي حرب.  إن ثمة هوية سياسية-قانونية، هي هوية »مجرم احلرب«، 
مساءلة  دون  تبنيناها  قد  أننا  يبدو  ما  وعلى  الفلسطينيني،  بعض  ُتعِرّف  بدأت 
هذه  جعلت  التي  السياسية  الظروف  أن  ه��ي:  ومداخلتي  ِع��الَّت��ه��ا.   على  نقدية، 
وعمليات  اآلس��ن،  للحاضر  السياسية  اإلستراتيجية  إل��ى  تنتمي  ممكنة  الهوية 
الدولة  الدولة وعداً ومشروعاً، وحني تصير  التأديب املصاحبة له، حيث تكون 
الحظوا  بساطة،  أكثر  بصورة  املقولة  ه��ذه  وألض��ع  معاً.   آن  في  ووسيلة  غاية 
املستقبل بعد، ولكننا  التاليني: لسنا دولة في  الوصفني  املنطق بني  التشابه في 
نتصرف، ومتوَقّع منا أن نتصرف، كمن لهم دولة في احلاضر؛ ليس بإمكاننا شن 
حروب، ولكننا ُنحاَكُم، وُنحاِكُم أنفسنا، كمجرمي حرب.  ولكن، إذا ما ذهبنا وراء 
ما  حول  التساؤل  من  مزيداً  األمر  يتطلب  فقد  الَعَرضي،  املنطق  هذا  في  التشابه 
يجعل هاتني املقولتني متقاربتني، وما يجعلهما جزءاً من الفضاء السياسي ذاته؟

الهوية  ه��ذه  لظهور  اإلمكانية  أتاحت  التي  ال��ظ��روف  أتتبع  س��وف  يلي  فيما 
أمتكن  حتى  احل���رب،  مجرمي  للفلسطينيني،  اجل��دي��دة  السياسية-القانونية 
املقدس،  غولدستون  تقرير  لنص  نقد  ط��رح  على  سأعمل  أنني  أي  نقاشها.   من 
وللقانون الدولي كذلك.  إن هدفي هنا، كما ميكن لكم أن تتوقعوا، ليس محض نقد 
القانون الدولي في ذاته، بل نقد األريحية التي أصبحنا نتعامل بها في ممارستنا 
السياسية ملفاهيم هذا القانون.  تقوم مداخلتي على االبتعاد عن معاينة القانون 
الدولي، والقانون احلديث بشكل عام، كمجموعة من األعراف التي متت أَمَثلَُتها، 
وتقنياتها،  وصناعة-احلرب  احلكم  إستراتيجيات  من  كمجموعة  دراسُتها  بل 
أسهمت بعضها في مراحل مختلفة من استعمار فلسطني.  إن هذا املنهج قد ميكننا 
من التفكير بشكل أكثر جديًة: إستراتيجياً، وتاريخياً، وسياسياً، بدالً من التفكير 

مثالياً، وقانونياً، وفلسفياً.
إن��ك��م ت��ع��رف��ون ج��ي��داً أن األوص�����اف ال��ت��ي ك��ان��ت ت��س��ت��خ��دم ل��وص��ف األف����راد 
ال��ع��ن��ف ض��د االس��ت��ع��م��ار الصهيوني واالح��ت��الل  ال��ت��ي اس��ت��خ��دم��ت  واجل��م��اع��ات 
ار«.  لقد كان اإلصرار  اإلسرائيلي كانت: »الفدائيون«، و«مقاتلو احلرية«، و«الثَوّ
على هذه األوصاف موجهاً ضد التهمة باإلرهاب.  أما اليوم، فإن هذه املمارسات 
املقاومة، غير أن بعَضها يوصف بأنه  الُعنفية ذاتها متارس من قبل مجموعات 
أنها  األوص��اف، معتقداً  آب��ٍه كثيراً مبسألة  بدا بعُضنا غير  لقد  »جرائم ح��رب«.  
ُن من االمتثال ملطلب التحقيق الذي دعا إليه تقرير غولدستون  أوصاف أداتية مُتِكّ

د. سامرة إسمير

اجللسة الثالثة

أن تكون مجرم حرب:

فلسطني، ودليل الوجود السياسي في »عائلة اإلنسان الكبرى«

أستاذة مساعدة في قسم البالغة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي  / أستاذة زائرة في جامعة بيرزيت

وقرارات األمم املتحدة األخيرة.  غير أن االستخدام الذي أخذ طريقه في التداول 
غياب  بسبب  جزئية،  كانت  وإن  بنائية،  ق��وة  يستجمع  ب��دأ  قد  أدات��ي  نحو  على 

التقييم النقدي لهذا االستخدام.
وعليه، فإنه بدالً من تبني التقرير على نحو غير نقدي، فإنه بودي أن أتساءل: 
ل في التعريف؟ وهل تكمن اإلجابة في حقيقة أن  كيف ميكننا تفسير هذا التحُوّ
ل إلى مجرم  وصف »إرهابي« أكثر سوءاً من وصف »مجرم حرب«؟ أم أن التحُوّ
)املتحضرة(،  األمم  عائلة  إل��ى  االنضمام  طريق  هو  الح��ق��اً،  سأطرح  كما  ح��رب، 
والتقدم خطوًة إضافية نحو وعد الدولة؟ وهل من املمكن أن تكون هذه احملاولة 
ل إلى مجرمي حرب في ظل عدم  محاولة ال طائل وراءها؟ وهل من املمكن أن التحُوّ
القدرة على شن احل��روب هو، في حقيقة األم��ر، انضمام إلى الفرع اخل��ارج على 
لكنهم  استقاللهم،  بعد  ما  فترة  »يحيون«  الذين  هؤالء  األمم،  عائلة  في  القانون 
ال زالوا منقوصي السيادة، إن لم تكن سيادتهم معدومة كلَيًّة، كما أنهم ما زالوا 
انفتاحاً، وبالتالي فهم موضع تدخالت إنسانية،  في عتاد األقل حتضراً، واألقل 

واحتالالت، وإصالحات استعمارية جديدة؟

1974: جلوء الثورة، أم ثورة اللجوء؟
لإلجابة عن هذه األسئلة، دعوني أعود في املاضي إلى خطاب عرفات الشهر 
أن ح��ازت منظمة  أل��ق��اه بعد  ال��ذي  ال��ع��ام 1974، اخل��ط��اب  ف��ي  املتحدة  ف��ي األمم 
املنظمة  بوصف  املتحدة  األمم  في  رسمي  مراقب  لقب  على  الفلسطينية  التحرير 
حركة حترر وطني.  لقد كان اخلطاب حلظة تاريخية للفلسطينيني، وحلركات 
التحرر الوطني في العالم على حد السواء: فقد مت االعتراف بحق تقرير املصير 
سجال  موضع  ت��زال  ال  »احل���ق«  ه��ذا  تفاصيل  أن  م��ن  ال��رغ��م  على  للفلسطينيني، 
احلقوقيني الدوليني حتى اللحظة؛ كما أن قبول منظمة التحرير الفلسطينية في 
بحق  االعتراف  أن  غير  بها.   لالعتراف  النظير  منقطع  دعماً  أعطى  املتحدة  األمم 
تقرير املصير للفلسطينيني رمبا كان، كما قد يجادل البعض، على حساب قضية 
حتى  خاللها  من  إال  قانونياً  ُتعَرّف  ال  الفلسطينية  القضية  كانت  التي  الالجئني 

العام 1969.  وهنا، أقتبس عرفات:
أن  نريد  فأننا  امل��اض��ي،  إل��ى  نعود  احل��اض��ر  ع��ن  نتحدث  ونحن  كنا،  »وإذا 
العالم  شعوب  كل  مع  املشرق  املستقبل  إل��ى  نشقه  ال��ذي  الطريق  بداية  نوضح 
عامة، وحركات التحرير خاصة.  وإذا كنا نعود إلى جذور قضيتنا، فإنه ما زال 
بني احلاضرين هنا من يحتل بيوتنا ويرتع في حقولنا ويقطف ثمار أشجارنا، 

يتبع
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ويدعي أننا أشباح ال وجود لها وال تراث وال مستقبل.  وأن هناك من كان يتصور، 
وإلى وقت قريب، ورمبا حتى اآلن، أن مشكلتنا هي مجرد مشكلة الجئني«.

إن التركيز هنا ينبغي أن ينصب على كلمة »مجرد« املتضمنة في النص.  إن 
إنها  الجئني،  قضية  »مجرد«  ليست  فلسطني  قضية  أن  هو  هنا  عرفات  يقوله  ما 
قضية حترر وطني، وتقرير مصير.  ليس ثمة من إقصاء لالجئني هنا، بل إعادة 
تركيز على قضية الكيانية أو الدوالنية، ولكن إعادة التركيز هذه مهدت الطريق 
الستثناء الالجئني وإقصائهم املستقبلي من حيثيات القضية الفلسطينية.  ومن 
جهة أخرى، فإن أعضاء منظمة التحرير كانوا هم أنفسهم الجئني. وبهذا املعنى، 
دوا معنى آخر حلق تقرير املصير، املعنى الذي كان عليه  فإنهم، كالجئني، قد جَسّ

أن يأخذ باحلسبان الذات الفلسطينية املتشظية، والشعب املتذرر.
إلى  االنضمام  بغية  بأنه  التحرير  منظمة  فهم  عن  أيضاً  الفقرة  هذه  وتكشف 
أما  الدولة.   أن نسلك سلوك  املصير، يتوجب علينا  عائلة األمم، ونيل حق تقرير 
الالجئون، كما تؤسس حنه أرنت، فيكشفون عن املشكلة في نظام الدول القومية، 
هويتنا  استدعاء  ف��إن  املعنى،  وبهذا  النظام.   لهذا  املؤسس  الترحيل  عنف  وع��ن 
كالجئني ال »يضيء رحلتنا في املستقبل إلى جانب حركات التحرر الوطني«.  وفي 
ل في اخلطاب،  حقيقة األمر، فإن ياسر عرفات لم يكن بحاجة إلى اختراع هذا التحُوّ
ل قد مت استدخاله قبالً في العام 1969، حني أشارت األمم املتحدة إلى  إذ إن التحُوّ
لأمم  العامة  اجلمعية  أن  كما  الجئني.   بوصفهم  ال  شعباً  بوصفهم  الفلسطينيني 
املتحدة أخذت خطوة مهمة في العام 1971، حني شملت الشعب الفلسطيني في قرار 
حول تفكيك-االستعمار )وهو القرار رقم 2728، الصادر بتاريخ 1971/12/6(، 
الشعوب لنيل حق تقرير املصير  التأكيد على »شرعية نضال  الذي مت من خالله 
والتحرر من االستعمار والسيطرة األجنبية واالستهداف اخلارجي ... باستخدام 

كافة الوسائل املتاحة واملتوافقة مع ميثاق األمم املتحدة«.
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  قبول  شهد  ق��د   1974 ال��ع��ام  ف��إن  وبالتالي، 
جانب  إل��ى  مبوقع  املنظمة  حظيت  لقد  املتحدة.   األمم  في  وطني،  حت��رر  كحركة 
أو »دول��ة  التحرير »دول��ة شبحاً«،  لم تكن منظمة  أن تكون دول��ة.   ال��دول دون 
ظل«، بل ما ميكن أن أسميه دولة غير محددة، مبا يحمله هذا الوصف من ازدواج 
أنها واقعة في  أو ح��دود، كما  إل��ى حتديد  ت��زال بحاجة  إنها دول��ة ال  املعنى:  في 
مصيدة الزمنية املفتوحة على الدوام، مصيدة الراهن اآلسن.  إن اإلرباك احلاصل 
اليوم في العالقة بني منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ينتمي، 
الدولي،  املجتمع  إلى  اجلسمان  انضم  حيث  حلظة-1974:  منطق  إلى  حصرياً، 
حترر  كحركة  األول��ى  محددة:  غير  كدولة  الدولي،  للقانون  موضوعاً  وأصبحا 

وطني، واألخرى كسلطة وطنية.
تستخدم  أن  التحرر  حلركات  املسموح  من  ك��ان  ما  إذا  ح��ول  التساؤل  ولكن 
ثمة  بأن  )علماً  عرفات  خطاب  في  للسجال  موضعاً  يكن  لم  نضالها،  في  العنف 
آراء متضاربة في أوساط العاملني في القانون الدولي حول التفسيرات املتباينة 
إلى حركات  إش��ارة  املتحدة ومواثيقها(.  وفي  ال��دول، وق��رارات األمم  ملمارسات 

حترر وطني أخرى، يقول عرفات:
وفلسطني  أفريقا  وجنوب  وناميبيا  زمبابوي  منها  كثيرة،  شعوب  زالت  »ما 
وغيرها، ضحية للعدوان والقهر والبطش، وتشهد تلك املناطق من العالم صراعاً 
فاضطرت  وإره��اب��اً،  ظلماً  العنصري  والتمييز  االستعمار  قوى  فرضته  مسلحاً 

الشعوب املضطهدة إلى التصدي له، وكان تصديها عادالً ومشروعاً«.
وفي إشارة إلى أن النظام والسالم، اللذين ينظمان العالقات بني أعضاء عائلة 

األمم، هما شفرة احلرب والعنف، أضاف:
»إنني ثائر من أجل احلرية.  وأعرف أن كثيرين من اجلالسني في هذه القاعة 
خالل  م��ن  واستطاعوا  اآلن.   منها  أق��ات��ل  التي  النضالية  امل��واق��ع  مثل  ف��ي  ك��ان��وا 
إذن، من هنا  إنهم شركائي في احللم  إلى حقائق.   أن يحولوا أحالمهم  نضالهم 

أسألهم أن منضي في حتويل احللم املشترك.
ال- يفهم  أن��ه  إل��ى  عرفات  يشير  األمم،  بقية  مع  حلمه،  ملشاركة  ندائه  وف��ي 
املتحدة  األمم  أن  أيضاً  إلى دول، ويفهم  الوطني  التحرر  ل حركات  مناصَيّة حتُوّ
فإنه  وعليه،  دول.   إل��ى  احل��رك��ات  حتويل  يجري  يدها  على  التي  املؤسسة  هي 
إلى دولة من خالل  التحويل  التحرير وضبطها عبر عملية  سيتم تأديب منظمة 
مشاركتها في األمم املتحدة.  غير أن لدينا، في هذه الفقرة أيضاً، دعوة لالعتراف 

بشرعية العنف في النضال لنيل حق تقرير املصير.
ويقول عرفات في مكان آخر من اخلطاب:

الرأي  يضللوا  لكي  ذلك  يفعلون  إمنا  باإلرهاب،  ثورتنا  ينعتون  الذين  »إن 
ال��ع��ام ال��ع��امل��ي ع��ن رؤي���ة احل��ق��ائ��ق، م��ن رؤي���ة وجهنا ال���ذي ميثل ج��ان��ب العدل 
والدفاع عن النفس ووجههم الذي ميثل جانب الظلم واإلرهاب.  إن اجلانب الذي 
يقف فيه حامل السالح هو الذي مييز بني الثائر واإلرهابي، فمن يقف في جانب 
قضية عادلة، ومن يقاتل من أجل حرية وطنه واستقالله ضد الغزو واالحتالل 
واالستعمار، ال ميكن أن تنطبق عليه بأي شكل من األشكال صفة إرهابي. ... الذي 
يشن احلرب الحتالل أوطان اآلخرين ونهبها واستغاللها واستعمارها، فذلك هو 
اإلرهابي، وأعماله هي التي يجب أن تدان، وينسحب عليه لقب مجرم حرب، ذلك 

أن عدالة القضية هي التي تقرر عدالة السالح«.
ل��ن يعد يتعلق مبسألة  املستقبل  ف��ي  ال��س��ؤال  أن  ع��رف��ات  ب��ه  يتنبأ  ل��م  م��ا  إن 
شرعية العنف، إذ إن ممارسات الدول في األمم املتحدة، سوف تتهاون في تقبل 
السؤال سيكون حول كيفية  الوطني.   التحرر  العنف من قبل حركات  استخدام 
ببساطة  التساؤل  طرح  يتواصل  لن  هنا،  التحديد.   وجه  على  العنف  استخدام 
حول مقارنة اإلرهابيني بالثوار، أو اإلرهابي مبجرم احلرب، بل مبقارنة الثوار 
مبجرمي احلرب.  وإن معايير العدالة، التي دشنها عرفات في خطابه، للتمييز 
فكرة  إحياء  فيه  أعيد  زم��ن  في  فاعلة  تكون  لن  واإلره���اب،  ال��ث��وري  العنف  بني 
»احلروب العادلة«.  وإضافة إلى ذلك، فإن قانونية العنف لن يتم احلكم عليها 
باالستناد إلى الال-عنف، بل سيتمحور التساؤل حول قانونية العنف من خالل 

تفريقات داخلية في العنف ذاته.

ل اآلن إلى هذه األسئلة اجلديدة حول العنف التي لم يكن باستطاعة  أود التحُوّ
عرفات التنبؤ بها.  ولكن قبل ذلك، دعوني أوجز بعض عناصر القصة التي رويتها 
لكم: ففي العام 1974 ُقبلت منظمة التحرير الفلسطينية في األمم املتحدة كدولة دون 
أن تكون دولة؛ وفي العام 1994 تأسست السلطة الفلسطينية كسلطة مؤدية إلى 
دولة، ومت االستثمار في قوى الدولة )قوى األمن املسلط على الناس( دون أن تكون 
دولة.  وفي العام 2009، الذي سأحتول إليه اآلن، مت وسم حركات املقاومة مبجرمي 
احلرب، بينما هم حتت احلصار، وبينما هم حتت االحتالل، وبينما هم محرومون من 
إمكانية شن احلرب كدولة! هناك فروقات مهمة بني هذه احملطات الثالث على األقل 
فيما يتعلق باستخدام العنف في التحرر والنضاالت الثورية.  ولكن على امتداد هذه 
القانون  قبل  من  رة  ميَسّ سياسي  حكم  إستراتيجية  بحضرة  كنا  الثالث،  احملطات 
املستقبل  اندغام  يسُمه  الذي  اآلس��ن،  احلاضر  سمة  متيزها  املتحدة،  واألمم  الدولي 
في احلاضر، وحلول الغايات في الوسائل.  كما أنه وفي احلاالت الثالث كانت لدينا 
تكون  أن  دون  الدولة،  ملنطق  الوطني  التحرر  حركة  عَرّضت  تأديبية  إستراتيجية 
دولة بعد.  واملشكلة هنا تكمن في استحالة هذه املهمة.  إذ أن الكيان الذي ليس دولًة، 

ببساطة ال ميتلك تقنيات الدولة ليسلك، سياسياً، سلوك الدولة.

2009: صبرنا ونلنا )كيف تصبح مجرم حرب في 28 
يومًا دون معلم؟!(

في  ف��ش��الً  ب��ص��دده، ه��ن��ا، ليس ببساطة  م��ا نحن  أك���ون واض��ح��ًة: إن  أن  آم��ل 
السياسة الفلسطينية، بل هو نتيجة إلستراتيجيات دولية حلكم مت وضعه من 
ينبغي  وسياسياً،  إستراتيجياً  وللتفكير  ال��دول��ي.   والقانون  املتحدة  األمم  قبل 
بالضرورة التفكير باجتاه مضاد لهذه اإلستراتيجية، وذلك باإلصرار على كشف 
االح��ت��الل واحل��ص��ار، وبكسر  الواقعة حت��ت  ال���دول والشعوب  ب��ني  ال��ال-مت��اث��ل 
لها  ن  أَمّ التي  املتوالية  وال��دول،  الوطني  التحرر  حركات  بني  القانونية  املتوالية 
خطاب العام 1974 دخوالً رسمياً، وإن كان مشروطاً، في السياسة الفلسطينية.

سأحتول اآلن إلى تقرير غولدستون، ولتفسير موجز للقوانني الدولية التي 
تكتنفه.  ال بد لي من أن أقول إنه ليس ثمة من خطأ قانوني في التقرير.  ففي الواقع 
املستوطنات  على  غزة  من  الصواريخ  إطالق  على  احلرب  جرائم  وصف  ينطبق 
اإلسرائيلية، كونها ال متيز )مقارنة باالغتياالت التي متيز بشكل واضح!(.  أجل، 
إننا في طريقنا ألن نصبح مجرمي حرب.  وكما قال لي أحد األصدقاء الذي يعمل 
ولكن  حرب،  جرائم  »حماس«  ارتكبت  لقد  نعم،  املاضي:  األسبوع  دولياً  مرافعاً 
الفرق بينها وبني إسرائيل، كالفرق بني مجرم يعاقب بسنة سجن واحدة، فيما 
تعاقب إسرائيل مبؤبد! فاخلطأ، إذن، ليس خطأً قانونياً، بل إن اخلطأ هو القانون 
قانونية، وال  إسرائيل هي ممارسات  الكثير من ممارسات  أن  كما  عينه.  ولكن، 
أن  علينا  يتوجب  فإنه  أخ��رى،  معايير  إل��ى  استناداً  ننتقدها  أن  بوسعنا  ي��زال 

نتساءل ملاذا كان مثل هذا الرد غائباً في مثل هذه اللحظة؟
للقيام  أكثر كفاءة  أناس  لتقرير غولدستون، فهناك  أقِدّم هنا حتليالً شامالً  لن 
بهذه املهمة.  وعوضاً عن ذلك، سأركز على مجموعة من األسئلة ذات العالقة بكيفية 
فمهمة  غ��زة.   من  الصواريخ  إط��الق  ملسألة  البعثة  أجرته  ال��ذي  القانوني  التقييم 
الدولي  القانون  جت��اه  بالتزاماتهم  األط���راف  »وف��اء  فحص  كانت  اب��ت��داًء،  البعثة، 
وبخاصة  اإلنساني،  ال��دول��ي  القانون  إن  اإلن��س��ان��ي«.   والقانون  اإلن��س��ان  حلقوق 
معاهدات جنيف، لم يتم املصادقة عليه من قبل دولة فلسطني، ألننا ال نزال بال دولة.  
غير أن البند العام رقم )3( يعتبر قانوناً عرفياً، وميكن تطبيقه في حاالت صراعات 
التساؤل  فإن  الصراع.  ومع هذا،  في  غير دولية، حيث تشترك جهات غير دولية 
فيما إذا كان صراع العام 2009 صراعاً دولياً أم غير دولي هو تساؤل مربك جلميع 
األطراف.  لقد تركت إسرائيل السؤال مفتوحاً في تقريرها األولي في حزيران 2009.  
ولو كان لها أن تسمي الصراع دولياً، لكانت عملياً قد اعترفت بغزة بوصفها دولًة، 
ولو وسمت املواجهة العسكرية بأنها غير دولية خلاطرت باالعتراف أنها ال تزال 
السلطة الفعلية التي حتتل غزة.  وهذا، بطبيعة احلال، جتٍلّ آخر للحاضر اآلسن، 

ر إسرائيلياً هذه املرة.  وقد صاغت البعثة في تقريرها منطقاً مشابهاً: املفَسّ
»إن السلطة املطلقة على األراضي الفلسطينية احملتلة ال تزال بيد إسرائيل.  
مؤقتة  إلدارة  االحتالل  سلطة  تأسيس  فإن  وممارسته،  االحتالل  قانون  وحتت 
)تسيطر( على األراضي احملتلة ليس متطلباً أساسياً لالحتالل، غير أن ذلك ميكن 
أن يكون واحداً من العناصر التي تدل على احتالل كهذا ... عندما أخلت إسرائيل 
قواتها ومستوطناتها في قطاع غزة، فقد تركت مكانها سلطة فلسطينية محلية.  

)ولكن( ال يوجد جسم محلي حاكم مت نقل السلطة إليه بشكل كامل«.
نفياً  وليست  االح��ت��الل،  على  مؤشر  ه��ي  الفلسطينية  السلطة  ف��إن  وعليه، 
الدولة مع وجود االحتالل.   الوجود بعض مؤسسات  قد تتشارك في  أنه  إذ  له، 
ففي القانون الدولي ليس من تناقض )جزئياً بسبب التاريخ االستعماري( بني 

االثنتني )كتجٍلّ آخر للحاضر اآلسن(.  ولكن التقرير يواصل:
»وعلى الرغم من أن عناصر االحتالل األساسية ال تزال موجودة في غزة، ال 
بد من األخذ بعني االعتبار سلطة األمر الواقع القائمة هناك كإدارة محلية، التي 
تقوم باملهمات واملسؤوليات في مجاالت متنوعة كان قد مت حتويلها إلى السلطة 
الفلسطينية حسب اتفاقات أوسلو، إلى درجة أنه ميكنها القيام )بتلك املسؤوليات 

واملهام( في ظل اإلغالقات واحلواجز املفروضة من قبل إسرائيل«.
أي إنه صراع دولي، أليس كذلك؟ فهل املناطق احملتلة في العام 1967 دولة 
أم ال؟ إنها دولة وليست دولًة في آن معاً، ففي حقيقة األمر يتسع القانون الدولي 

حتديداً ملثل هذا الوضع، وقد ترك مجاالً على نحو خاص لشعوب مثلنا:
»إن التطورات اجلارية في العقدين األخيرين، وبخاصة في فلسفة التشريع 
للتطبيق  القابلة  األساسية  القواعد  بأن  االستنتاج  إلى  قادت  الدولي،  القضائي 
على كل من الصراعات املسلحة، الدولية وغير الدولية، هي قواعد متقاربة.  غير 
املؤسس  التنفيذي  بالنظام  فيما يتعلق  البعثة تعترف بوجود فروق معينة  أن 
في  املشمول  الكبرى«  »االنتهاكات  نظام  وبخاصة  املعاهدة،  قانون  مبقتضى 

معاهدات جنيف«.

إن هذا احليز أو املجال ميّكننا من املجادلة بأن أولئك الذين مت أسرهم أثناء 
احلرب في غزة كانوا أسرى حرب، وعلى ذلك يتوجب عدم محاكمتهم في محاكم 
املمارسات  تقييم  يتيح  احليز  هذا  في  املظلم  اجلانب  ولكن  إسرائيلية.   جنائية 
العنفية التي تقوم بها اجلماعات الفلسطينية املسلحة، من اآلن فصاعداً، من خالل 

منظومة جرائم احلرب.  وهذا ما استنتجته البعثة:
أطلقت  التي  أق��ل،  بصورة  والقذائف  الصواريخ،  أن  إلى  البعثة  توصلت  »لقد 
أه��داف  نحو  توجيهها  باملقدور  يكن  لم  املسلحة  الفلسطينية  اجلماعات  قبل  من 
وقد  مدنيون.   سكان  فيها  يتواجد  مناطق  على  تطلق  كانت  وقد  محددة،  عسكرية 
الهجمات تشِكّل هجمات غير متييزية  إلى أن هذه  البعثة، بأكثر من ذلك،  توصلت 
وجود  ع��دم  ح��ال  في  وإن��ه  إسرائيل،  جنوب  في  املدنية  السكانية  التجمعات  على 
جتمعات  نحو  وال��ق��ذائ��ف  ال��ص��واري��خ  توجيه  ح��ال  وف��ي  مقصود،  عسكري  ه��دف 
املدنية.   السكانية  التجمعات  على  مقصودة  هجمات  تشكل  فإنها  مدنية،  سكانية 
وأخ��ذاً  اإلنسانية.   ضد  اجلرائم  حد  تبلغ  وقد  حرب  جرائم  تشّكل  األعمال  هذه  إن 
بعني االعتبار عدم إمكانية الرؤية من قبل اجلماعات الفلسطينية املسلحة لتوجيه 
الصواريخ والقذائف نحو أهداف محددة، علماً بأن هذه الهجمات لم حتدث إال ضرراً 
طفيفاً ملقدرات اجليش اإلسرائيلي، فقد وجدت البعثة أن ثمة دالئل واضحة تشير إلى 
أن واحداً من األهداف الرئيسية للهجمات الصاروخية والقذائف كان لنشر الرعب 

بني التجمعات السكانية املدنية اإلسرائيلية، ما شكل خرقاً للقانون الدولي«.
وفضالً عن ذلك، فقد أردف التقرير: »لقد الحظت البعثة أن عدد القتلى املدنيني 
اتخذتها  التي  للتحرزات  نتيجًة  كبيرة،  بصورة  كان،  إسرائيل  في  نسبياً  األقل 

إسرائيل«.
حول  قليلة  كلمات  من  بد  ال  املشكلة  لفهم  هنا؟  اإلشكالي  األم��ر  هو  فما  إذن، 
التقييم القانوني للعنف املمارس في احلرب.  إن احلروب، أو الصراعات املسلحة 
ر، تتضمن استخدام العنف.  وهل من املمكن  كما يشيع في التعبير القانوني املقَعّ
استخدام  ح��ول  س���ؤاالً  يعد  ل��م  إذن،  ف��ال��س��ؤال،  عنف؟  ب��ال  مسلح  ص��راع  تصور 
العنف،  السؤال هو حول وسائل  إن  بل  قبل،  العنف، كما ظَنّه ياسر عرفات من 
وأهدافه، وتناسبيته، وأداتيته، وفاعليته.  فالسؤال، إذن، هو حول كيف ميكنك 
الوحشية وأنت تتحلى  إنسانية، وأن متارس  أن يسمى حرباً  أن تشن ما ميكن 
طرق  تستبطن  وأن��ت  ال��دم��ار،  صنع  ف��ي  تشترك  وأن��ت  الشفقة،  درج���ات  بأعلى 
التوبة وكفارات اخلالص! إن على الفلسطينيني، إن أرادوا أن يكونوا عضواً في 
ِقَن عائلة األمم بالهول  عائلة األمم، أن يتقنوا هذه التفريقات التي تقتل دون أن حَتْ

والرعب!
تطوير  م��ن  متكنها  ال��ت��ي  امل��ادي��ة  وللبني  للتكنولوجيات  ال���دول  ام��ت��الك  إن 
العنف  وسائل  بني  الفروقات  تعريف  املمكن  من  يجعل  مختلفة،  دم��ار  أسلحة 
املختلفة.  فمصادر الدولة املادية جتعل هذه التمايزات ممكنة، ألن الدول تعتمد 
حتى  كوسيلة،  التعذيب،  على  يقض  فلم  وللتذكير،  العنف.   وسائل  من  العديد 
الظرفية الستكناه احلقيقة )التي لم تكن معتمدة  أو  البينات احليثية  مت اعتماد 
فيما قبل(.  إن هذا التاريخ املؤسسي والقانوني إللغاء التعذيب غالباً ما ينسى، 
وفي املقابل غالباً ما ينسب إنهاء التعذيب إلى ما يسمى باحلساسيات اإلنسانية.  
الكثير  أنه بسبب توفر  العنف في احل��رب.  ذلك  ل  ولعلها احلالة ذاتها في توُسّ
من الوسائل التي ميكن حتقيق الدمار من خاللها، فإن التفريق بني هذه الوسائل 
يغدو ممكناً.  ولكن، في نهاية املطاف، فإن استشهاد أختك ألنها كانت تقف إلى 
جانب »هدف عسكري«، أو استشهادها وهي في بيتها، ال مينح فرقاً كبيراً حني 
تدمير  ضحية  أختك  تكون  األول��ى،  احلالة  ففي  فقدتها.   التي  حياتها  إلى  ينظر 
مواٍز، أما في احلالة األخرى فتكون ضحية استهداف غير متييزي.  وعليه، فإن 
األول��ى ال يكون جرمية حرب، فيما تعد األخ��رى جرمية  استشهادها في احلالة 

حرب بامتياز.
احلرب  جرائم  على  املطبقة  ال��دول��ي  القانون  قواعد  أن  هو  هنا  قوله  أود  ما 
ولكنها  واملستعَمرين،  املستعِمرين  بني  الال-متاثل  جتاه  وحسب  عمياء  ليست 
كذلك تدفع قوى املقاومة أو حركات التحرر الوطني، إلى أن تتصرف كدول وهي 
الال-متاثل.  وهي،  القواعد تسهم في تعميق  فإن هذه  وب��ذا،  بعد.   ليست كذلك 

كذلك، جزء ال يتجزأ من إستراتيجية احلاضر اآلسن في احلكم.
وختاماً، أود أن أؤكد أنه ال ينبغي أن يفسر أي مما قلته كدعوة للعنف أو ضد 
العنف.  وهذا ليس ألنني أخشى السؤال، بل، بأكثر من ذلك،  ألنني آمل أن يكون 
»أن تكون  ذا عالقة.  ففي سياق  لم يعد س��ؤاالً  السؤال  أن هذا  أظهر  قد  حتليلي 
إن كان لدينا احلق في  السؤال.  فالسؤال لم يعد  أن نعَدّل  مجرم ح��رب«، يجب 
استخدام العنف، كما كان احلال في العام 1974، بل فيما إذا كان سيتم جترمي 
إل��ى »اجل��رمي��ة«، هو  ل من »احل��ق«  ال��ذي نستخدمه أم ال.  إن ه��ذا التحُوّ العنف 
ل من منطق »السيادة« إلى منطق »التأديب«.  وقد يكون عرفات، في  عينه التحُوّ
للعرى  للعام 2009 من خالل توثيقه  الطريق  عَبّد  قد  العام 1974،  في  خطابه 
على  إص���راره  ولكن  ال��دول��ة.   وتكوينات  الوطني  التحرر  حركات  بني  الرابطة 
اليوم،  أما  الكفاح املسلح، والقيام به، كان عالمة سلطة سيادية.   احلق بإعالن 
إلى عصر التأديب، حيث يتوقع منا أن  فإن التركيز على اجلرمية يأخذنا أخيراً 
نتقن املهارات العنفية للدولة على طريق حتولنا إلى دولة، وفي ظل وجودنا غير 
الفعال في هذا احلاضر اآلسن.  إنها مهمة عصية على التحقق، ولكنها وحتى وإن 
ننا  لم تكن مستحيلة التحقق كلَيًّة، فعلى األقل ميكن فهم عملياتها على نحو ميِكّ
من مناهضة إستراتيجية احلكم التي دعوتها احلاضر اآلسن.  رمبا ميكننا البدء 
باخلروج من مشروع الدولة غير احملددة، وأن نحدث قطيعًة بني العنف الثوري 
وعنف الدولة، وبني تفكيك االستعمار وبناء الدولة.  لقد صنعت منظمة التحرير 
تاريخاً في العام 1974 عندما حصلت على مكانة مراقب رسمي.  إن كتب القانون 
القانون  رت في إحداثه في  يَسّ الذي  التغيير  السنة وإلى  إلى هذه  الدولي حتيل 
أخ��رى بقبول صفة مجرمي  م��رًة  التاريخ  ال��س��ؤال: هل نصنع  أن  ال��دول��ي.  غير 
احلرب، أم أن هذه ليست املناسبة التي يتوجب علينا أن نتبارى فيها مع القانون 

الدولي وإستراتيجيات احلكم اخلاصة به؟
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نقاش اجللسة الثالثة
تركز النقاش في اجللسة الثالثة على اخلطاب السياسي الفلسطيني 
عليه  التركيز  يتم  أن  ميكن  وم��ا  ال��دول��ة،  إل��ى  للوصول  السعي  إط��ار  في 
لتحقيق ذلك الهدف، في ضوء مواقف املجتمع الدولي خارجياً، والوضع 
الفلسطيني الراهن.  كما شمل النقاش جملة من التساؤالت حول القانون 
الفلسطيني  النضال  م��ع  التعامل  ومخاطر  ب��ه،  التقّيد  وم���دى  ال��دول��ي، 
بوصفه »جرمية حرب« يحاسب عليها القانون، إضافة إلى ضرورة العمل 
من أجل جتاوز تلك املسألة وصوالً الستقطاب التأييد الدولي والقانوني 
صياغة  إع��ادة  أهمية  على  التشديد  مت  كما  الفلسطينية.   للقضية  الكامل 
خطاب نضالي فلسطيني يتماشى مع ظروف املرحلة الراهنة وحتديات 

املستقبل.
وفي هذا السياق، تساءل عبد الله البياع: هل إقامة السلطة الفلسطينية 

كانت مكافأة مجزية لتضحيات الشعب الفلسطيني؟
كما طرح سائد داود تساؤالً موجهاً إلى أمير مخول، حول مدى وجود 
منلك  هل  وق��ال:  الفلسطيني،  الشعب  حق  عن  يتحدث  فلسطيني  خطاب 

خطاباً عقالنياً، هل هو عاطفي، هل هو خطاب فعل أم رد فعل؟
وعقب على ورقة سامرة إسمير، قائالً: إن ما جرى في غزة هو جرائم 
العتداء  يتعرض  فهو  الفلسطيني  بالشعب  يتعلق  وفيما  همجية،  حرب 
التي تطلق من قطاع غزة هي أعمال  ويدافع عن حقه، كما أن الصواريخ 
مقاومة، وليست عنفاً، كون االحتالل ال يزال موجوداً، وبالتالي يجب أن 

يكون خطابنا رد فعل على اجلرائم اإلسرائيلية.
إستراتيجية  ونبني  جن��د  أن  ميكن  أي��ن  ال��ت��ال��ي:  ال��س��ؤال  ال��ع��زة  ع��الء  وط���رح 
فلسطينية ذات خطاب نضالي فعال، السيما فيما يتعلق مبوضوع القانون الدولي؟

وفي تعقيب على ورقة مضر قسيس، وّجه سائد أبو حجلة، محاضر 
حتقيق  آليات  حول  س��ؤاالً  النجاح،  جامعة  في  السياسية  اجلغرافيا  في 
األرض  على  واق��ع  إلى  املصير  تقرير  حق  حتويل  مبعنى  املصير،  تقرير 
وكيف  املصير؟  تقرير  حلق  العملي  املعنى  هو  ما  وق��ال:  اليوم،  عالم  في 
ميكن أن يتحول ذلك إلى برنامج نضالي، وهل الدولة جزء من حق تقرير 

املصير، أم ينظر إليها باعتبارها تستبدل حق تقرير املصير؟
كما تساءل عن املعنى املقصود مبمارسة حق تقرير املصير جغرافياً 
في السياق الفلسطيني، وفي ظل تشتت الشعب الفلسطيني، مطالباً بأن 

يكون اخلطاب أيضاً ذا بعد إنساني.
لبرنامج  إذا كان هناك تصور محدد  أما سمير حجازي، فتساءل عما 
هي  وم��ا  الفلسطيني؟  للحق  رك��ي��زة  يشكل  وع��رب��ي��اً  دول��ي��اً  مقبول  بديل 
األسس التي يجب أن يقوم عليها؟ وأضاف: فيما يتعلق مبا قدمته سامرة 
بعبارة  املقصود  هو  ما  غولدستون؛  تقرير  بخصوص  السيما  إسمير، 
إنه فيما  أرى  املداخلة؟ كذلك،  الناس« كما وردت في  »األمن املسلط على 

إسرائيل  استخدام  على  األم��ر  يقتصر  لم  دول��ي��اً،  احملرمة  باألسلحة  يتعلق 
دولياً،  محرم  وهو  »ال��دامي«  سالح  استخدام  كذلك  مت  بل  الفسفور،  لقذائف 
وهنا أطلب ضرورة التعريف بكامل األسلحة اإلسرائيلية التي تستخدم ضد 

الشعب الفلسطيني.
وفي مداخلة حول حق تقرير املصير تعقيباً على ورقة قسيس، قال كميل 
الدولية جعلت أي شعب يريد تقرير مصيره يناضل  العالقات  إن  منصور: 
من أجل إقامة دولة، وهناك جتارب تتعلق بنضال الشعوب من أجل تقرير 
يقرروا  أن  الناس  من  ملجموعة  ميكن  الدولية  العالقات  واق��ع  ففي  املصير، 
أن ينضموا إلى دولة ما، أو أن ينفصلوا عن دولة ما.  والسؤال املطروح في 
ظل ذلك هو: كيف ميكن أن تقرر مصيرك؟ وما هو معنى حق تقرير املصير؟ 

وكيف ميكن أن تعبئ الناس لذلك في ظل الوضع الراهن؟
بشأن  السيما  احلاضرين،  قبل  من  تساؤالت  من  طرح  ما  على  رده  وفي 
العقالني واخلطاب  ب��ني اخل��ط��اب  م��خ��ول: ال تناقض  ق��ال  »خ��ط��اب احل���ق«، 
املؤسسة  ف��ي  تكمن  املشكلة  العاطفي،  خ��ارج  ليست  وامل��ق��اوم��ة  العاطفي، 
السياسية الفلسطينية، وغياب املشروع العام، وأعتقد أن الشعب الفلسطيني 
لتوظيفها مبا يخدم كفاحه، وهنا  لديه طاقة كبيرة، ولكن ال ميلك مقومات 
الضفة  في  وليس  كافة،  تواجده  أماكن  في  الفلسطيني  الشعب  عن  أحت��دث 

الغربية وقطاع غزة فقط.
إن  إسمير:  قالت  وتساؤالتهم،  احلاضرين  مداخالت  على  تعقيبها  وفي 
إمكانية  ك��ون  ح���روب،  مصطلحات  ليست  ال��ي��وم  املستخدمة  املصطلحات 
»الصراع  هو  املستخدم  واملصطلح  مستبعدة،  أصبحت  كبيرة  ح��روب  شن 
املسلح«، وهذا له عالقة بكون احلروب التي تقع في العالم تصنف ضمن ما 
يسمى باحلروب الصغيرة، وباتت تشارك فيها مجموعات أيضاً وليس مجرد 
يتعلق  فيما  لكن  ح��رب،  جرائم  هو  إسرائيل  ترتكبه  ما  إن  أق��ول  وهنا  دول، 

بإطالق الصواريخ من قطاع غزة، واعتبار ذلك »جرمية حرب«، فأرى أن 
ق��ررت بعثة  أجله  ال��ذي من  السبب  الصواريخ هو  الدقة في توجيه  عدم 
فيمكن  توجيهها  باإلمكان  كان  ولو  حرب،  كجرمية  تصنيفه  غولدستون 
املختلفة.   األه���داف  بني  متيز  أن  ميكن  كونها  ح��رب،  جرمية  تشكل  ال  أن 
ال  األسلحة  ه��ذه  أن  املشكلة  ح��رب،  جرمية  تشكل  ال  أن  ميكن  وبالتالي، 
أن  واعتبرت  ح���رب.   جرمية  يشكل  ال��دول��ي  القانون  حسب  وه��ذا  متيز، 
ذلك يوضح قضية املساواة وعدم املساواة بني الدول وال��الدول، وما بني 

املستعِمر واملستعَمر.
ال��ب��اردة تغيرت  ق��ال��ت: بعد احل��رب  ال��ب��اردة،  ب��احل��رب  وفيما يتعلق 
وبرغبة  بالسالم،  متعلقة  املشكلة  وأصبحت  تشن،  التي  احلروب  أمناط 
إحالل السالم العاملي الشامل، وهذا يتطلب القضاء على ممارسات عنيفة 
عدة في العالم، ما يؤدي إلى الدخول في حروب صغيرة في العالم، وقد 
العاملي.   واألم��ن  السالم  منظومة  من  ج��زءاً  الفلسطينية  القضية  أصبحت 
الدولي،  القانون  تعريفات  حتديد  نعيد  أن  ميكن  كيف  هو:  هنا  والسؤال 
وهو قانون عرفي، وإذا حاولنا أن ُندخل سيناريوهات أخرى فهذا ميكن 
اإلنسان(،  حقوق  )مجلس  فولك  ريتشارد  تقرير  جاء  وهنا  يخدمنا،  أن 
وهو حقوقي في القانون الدولي، حيث قال »إن »حماس« ال ميكن أن تكون 

اقترفت جرائم حرب، وهنا يجب إعادة النظر في القانون«.
وأضافت: هنا أود اإلشارة إلى أن هناك إستراتيجيات مختلفة بحيث 
تقبل حق تقرير املصير، وميكن أن تعيد تعريفه، ولكنه ليس قيمة مطلقة، 
ويجب أن نعيد التفكير بشرعنة العنف الفلسطيني من باب احلق، لعدم 
املسلط«،  »األم��ن  ذل��ك.  وفيما يتعلق مبسألة  إمكانية جترميك في ضوء 

قصدت بذلك األمن املسلط على الفلسطينيني داخلياً.
من جانبه، عقب قسيس على ربط قضية تقرير املصير بالدولة، مؤكداً 
أن الدولة شعار وليست هدفاً للنضال الفلسطيني.  وأضاف: إن الدولة هي 
جتسيد ملا يتحقق عندما ينجح النضال، وأرى أن النضال يجب أن يخرج 
من إطار العالقات الدولية، والقانون الدولي.  ويجب أال نلزم أنفسنا به، 
أه��داف  إل��ى  بحاجة  ليس  النضال  أن  أرى  كما  دول��ة.   لسنا  بأننا  ونصر 
وال  ملموساً،  هدفاً  العودة  أو  الدولة  إقامة  هدف  أعتبر  ال  فأنا  ملموسة، 
يوجد في ذلك أكثر من هدف تقرير املصير.  لذلك، فإن املوضوع النضالي 
صحي،  تأمني  سبيل  في  نضال  من  ينتجه  مبا  السيما  امللموس،  من  أبعد 
في  القرار  صنع  في  ومشاركة  جيد،  وتعليم  وتقاعد،  اجتماعي،  وضمان 

املستقبل.
إلى برنامج  إمكانية حتويل مطلب تقرير املصير  وفيما يتعلق مبدى 
ملموس، قال قسيس: في بعض احلاالت، فإن الدول ميكن أن تكون اإلطار 
الشكل  هو  ما  التالي:  هو  احمل��دد  سؤالي  وهنا  املصير.   لتقرير  األفضل 
تتبني  أن  السياسية  ل��أح��زاب  ميكن  ال��ص��راع؟  ف��ي  لالنتصار  النهائي 
برنامجاً سياسياً نضالياً اليوم، غير أنه كون الهدف هو الدولة، فسيبقى 
وجود  أن  كما  وتضبطها.   األوض��اع  حتكم  التي  السلطة  في  يختزل  ذلك 
النضالي؟  الشعار  هو  هذا  فهل  السلطة،  وجود  يعني  سيادة  دون  دولة 

وأقول إنه ليس ذلك.
وأضاف: الدولة ليست هي احلل السحري، لكنها ميكن أن تكون الشكل 
فقط  االهتمام  كان  إذا  ضارة  نتائج  هناك  وستكون  احلل،  لهذا  اخلارجي 
أن  وأرى  ومحتوى،  ملضمون  بحاجة  والدولة  املضمون،  وليس  بالشكل 
سلم  في  مبراحل  للقفز  محاوالتنا  بسبب  مت  املصير  تقرير  حق  تغييب 

النضال، أي القفز إلى الدولة قبل التحرر.
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إن القضية التي تؤرق كل فلسطيني هي ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي، 
كي نقوم مبسؤولياتنا اجتاه البرنامج الوطني، وأعتقد أن التمهيد لالنقسام بدأ 
مبشروع أرئيل شارون أحادي اجلانب الذي استشهد الرئيس ياسر عرفات وهو 
يرفض التعامل معه، وعندها اختلفنا حول ما إذا كنا قد حررنا قطاع غزة أم ال؟!

بتقديري كل من احتفل بتحرير غزة كان مخطئاً، وأود أن أشير إلى أنه عندما 
الوحدة  حكومة  فترة  خ��الل  الله  رام  إل��ى  روس  دينس  األميركي  املبعوث  ج��اء 
غ��زة؟!  في  حماس«  »دول��ة  تبقى  ال  ومل��اذا  االنقسام،  ح��ول  مقاالً  كتب  الوطنية، 
ثم  ومن  اقتصادي«،  وت��رٍدّ  وتخلف،  وج��وع  »فقر  هناك  يوجد  تعبيره  وحسب 
من األفضل أن يدعم العالم بناء سلطة في الضفة دميقراطية وتستند إلى بناء 
مشروع  وأن  االنقسام،  قبل  ج��اء  كونه  املق�ال  ذل��ك  أهمية  وتبرز  ق��وي،  اقتصاد 

شارون كان األرضية املوضوعية لتسريع االنقسام.

اتفاق مكة
الناطقني  بعض  فإن  موجوداً،  كنت  وأنا  مكة،  اتفاق  وقعنا  عندما  أننا  أذكر 
باسم »حماس« قالوا في يوم التوقيع نفسه إن هذا التوقيع هو »صلح احلديبية«، 
مبعنى »صلح مؤقت«، وأنه ال ميكن حتقيق الشراكة، ولذلك فإن حكومة الوحدة 
الوطنية استمرت أقل من 100 يوم، حيث كان التحضير لالنقضاض على السلطة 
أن هذه احلكومة »ربانية«،  اعتقدوا -كما يقولون-  يسير بشكل مبرمج، ألنهم 

وال يجوز جتاوزها أو توجيه النقد إليها.
كما أذكر أنه ليلة وقوع االنقالب كنت قد أجريت اتصاالً مع رئيس احلكومة 
آنذاك إسماعيل هنية، وقلت له »حتى اآلن لم تقم حكومة الوحدة بعقد جلسة لها 

في ظل األوضاع الراهنة وما يحدث في القطاع«.
وأرى إنه رمبا تكون توقعات وزير اخلارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
عندما قال ليبقى الوضع كما هو في غزة والضفة، أي »قبرصة« الوضع، محقة 

ويجري العمل على حتقيقها.
ذلك هو  الهدف من  إن  بتقديري  كما هي؟  تبقى غزة والضفة  أق��ول: هل  هنا 
تطبيقاً  وذل��ك  السيادة،  وكاملة  مستقلة  فلسطينية  دول��ة  قيام  دون  احليلولة 

للرؤية اإلسرائيلية.

حالة االنقسام
أعتقد أن ج��زءاً من العقلية التي س��ادت؛ س��واء في اإلع��الم أو لدى الفصائل 
الفلسطينية، أنه يوجد حكومتان، حكومة مقالة في قطاع غزة، وحكومة تسيير 
أعمال في الضفة الغربية.  كما أننا نتحدث تارة عن محاصصة، وتارة أخرى عن 
حكومة مقالة وحكومة تسيير أعمال، وعلى الرغم من ذلك ال مجال للتردد فيما 
وإذا  فلتدن،  مخطئة  »فتح«  حركة  كانت  فإذا  الوطنية،  الوحدة  مبسألة  يتعلق 
كانت »حماس« كذلك مخطئة فلتدن، لكن يجب أن تتجمع القوى للتصدي كافة 

ملن يسعى الستمرار االنقسام.
على  ساعدت  الفلسطينية  الساحة  في  سادت  التي  الترهل  حالة  أن  وبرأيي 

تعميق االنقسام، واجلميع يتحمل املسؤولية.
مت  فيها  ورد  مما   %90 أن  أرى  للمصاحلة،  املصرية  بالورقة  يتعلق  وفيما 
الفصائل كافة، وبعدها مت إجراء 7  القاهرة، وذلك بحضور  إق��راره بإجماع في 
كان  كما  جديدة،  أم��ور  عن  احلديث  فيها  يجِر  ول��م  الثنائي،  احل��وار  من  ج��والت 
سائداً في أول 3 جوالت، بحيث جرى التوصل لشيء جزئي، وجرى في اجلوالت 
األربع األخرى حوار نكرر فيه أنفسنا، مبعنى »حوار الطرشان«، كوننا ال نأتي 

بجديد، إلى أن جاء الوفد املصري إلى رام الله لبلورة حل.
ومن نقاط اخلالف في الورقة موضوع االنتخابات، وهذا يتضح في اللجنة 
الفصائلية املقترحة، ونقطة أخرى متعلقة باألمن، وأقول أنه في 2009/9/28، 
القاهرة، وصدرت  زار خالد مشعل )رئيس املكتب السياسي حلركة »حماس«( 
كلمات  في  السطور  بني  أن��ه  قلت  أن��ا  ولكن  بها،  اجلميع  تفاءل  تصريحات  عنه 
نفسها  الفترة  وفي  وطرحتها،  الورقة  بإعداد  مصر  وقامت  اتفاق«،  »ال  مشعل 
جاءت قضية تقرير غولدستون، وعندها رفضت »حماس« التوقيع عليها، ومن 

ثم جرى التصويت على تقرير غولدستون، وهنا أصبحت »حماس« تبحث عن 
تبرير آخر لعدم التوقيع، فإما أن توقع أو ال.

املتحدة، وذلك  الواليات  قبل  إن »فتح« تعرضت لضغوط هائلة من  وأق��ول 
متثل في اتصال املبعوث األميركي جورج ميتشل مع الرئيس »أبو مازن«، حيث 
الكونغرس  »إن  لنا  االتفاق«، وقال  داٍع ألن توقع »فتح« على  له »ال يوجد  قال 
وقمنا  رفضناها  لكننا  لضغوطات،  تعرضنا  نعم  أق��ول  هنا  وأن��ا  سيعاقبكم«، 
فلتقطع  الوطنية  الوحدة  الثمن  كان  إذا  وقلنا  املصرية،  الورقة  على  بالتوقيع 

األموال.
»حماس«،  حركة  مع  باالتفاق  بتعديلها  مصر  قامت  أساسية  نقاط  هناك 
وأهمها: موعد االنتخابات، حيث عدل من 1/24 إلى 6/28، ونظام االنتخابات 
وفق صيغة 75% نسبي و25% دوائر، ونسبة حسم 2%، وأيضاً جرى التطرق إلى 
اللجنة الفصائلية، حيث عادت مصر للصيغة الغامضة التي تريدها »حماس«، 
األمنية،  األجهزة  قضية  إل��ى  إضافة  حكومتني،  بني  تنسيق  جلنة  تعني  والتي 
حيث أننا اتفقنا على إعادة تشكيلها في غزة وإعادة هيكلتها في الضفة والقطاع، 

وهنا قامت مصر بتعديل هذه النقاط دون علمنا وباالتفاق مع »حماس«.

اجللسة الرابعة

عّزام األحمد

              مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان
مديرة اجللسة: عصام العاروري

عضو املجلس التشريعي، عضو اللجنة املركزية حلركة »فتح«

االنقسام في الساحة الفلسطينية بني التكريس واإلنهاء

قالت  التنفيذ، وطهران  بالتوقيع وعدم  أن قطر نصحت »حماس«  أقول  كما 
خلالد مشعل ال توقع، ونحن في حركة »فتح« ال نقبل بعقد أي لقاء مع »حماس« 
إلى  أشير  وهنا  ذل��ك،  في  ألحد  نخضع  ولن  املصاحلة،  ورق��ة  على  التوقيع  قبل 
هذه  نظرنا  وجهة  طرحنا  أن  وبعد  ليبيا،  إلى  م��ازن«  »أبو  الرئيس  مع  زيارتنا 
ال��رئ��ي��س الليبي ال ي��ري��د ل��ق��اءن��ا، ون��ح��ن ن��ؤك��د أن م��ص��ر م��خ��ول��ة مبلف  أص��ب��ح 

املصاحلة.

احللول
يكفي  املوضوع  هذا  وفي  املسؤولية،  يتحمل  كي  للجميع  األوان  آن  أنه  أرى 
قال  وكما  إس��رائ��ي��ل.   هي  االنقسام  حالة  من  الوحيد  املستفيد  ك��ون  مجامالت، 
املسؤولون الروس للرئيس »أبو مازن« في الزيارة األخيرة إلى موسكو، أصبح 
االنقسام قنبلة موقوتة حتت برنامج إقامة الدولة.  وأعتقد أن االنتخابات حل 
قبل  من  اتفاق  ألي  قيمة  ال  للعمل  التشريعي  املجلس  ع��اد  وإذا  كافة،  للمشاكل 

الفصائل، فسلطة القانون هي املجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.
ووفق  التشاور  بعد  الرئيس  يشكلها  االنتخابات  جلنة  أن  على  متفقني  كنا 
القانون، وضمن القانون الرئيس يشكل هذه اللجنة ومحكمة االنتخابات، وأشير 
إلى أنه جرت مساومات لتأجيل االنتخابات، وقد بدأت في بعض لقاءات القاهرة.  
وأيضاً، طلب أمير قطر من السلطة بشكل رسمي تأجيل االنتخابات إلى إشعار 
آخر، وعلى اجلميع حتمل املسؤولية ويجب التصدي ألية قوة حتاول تكريس 

االنقسام وبقوة، ويجب أن يتحرك الشعب للضغط من أجل إنهاء االنقسام.
فيما يتعلق مبا يجري حالياً من خطوات تساعد على تكريس االنقسام، أشير 
مصطلح  استخدام  لتغيير  اإلع��الم  إلى  رسالة  بتوجيه  قامت  »حماس«  أن  إلى 
»احلكومة املقالة«، واستبداله مبصطلح »حكومة إسماعيل هنية«، أو »احلكومة 
الفلسطينية في غزة«، وهذا تكريس لالنقسام، وأرى أن كل ما وصلنا إليه يجب 
أن يضعنا أمام نقطة نوافق فيها على إجراء االنتخابات بإشراف تركيا واجلامعة 
العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وكل من يريد، لكن املهم أن نقوم بسحب ورقة 

االنقسام من ليبرمان، وأن ال ننفذ مشروع إقامة الدولة املؤقتة.
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تعني  التي  للدميقراطية  اإلجرائي  الشكل  معروف،  هو  كما  االنتخابات  إن 
»حكم الشعب«، فهل هي كذلك في حالتنا الفلسطينية؟ هذا ما سأفحصه في هذه 

الورقة.
بتاريخ 2009/10/24 أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوماً رئاسياً 
انتخابات رئاسية وتشريعية في 2010/1/24، في ظل حالة  فيه إلجراء  يدعو 
انقسام فلسطيني داخلي، وانسداد ألي أفق سياسي.  وجاء اجتماع املجلس املركزي 
مبهامهما  القيام  ف��ي  االس��ت��م��رار  إل��ى  التشريعي  واملجلس  الرئيس  ليدعو  الح��ق��اً 
تقدمت جلنة  أن  أس��رع وقت ممكن، وذل��ك بعد  االنتخابات في  التوافق على  حلني 
االنتخابات بتقريرها الذي يصف عدم متكنها من إجراء االنتخابات بعد إغالق مقر 

اللجنة في غزة، وعدم تلقي جواب حول إمكانية عقدها في القدس.
وفي هذا الوقت متت الدعوة إلجراء االنتخابات احمللية بتاريخ 2010/7/17، 
بعد مطالبات عديدة بإجرائها، في ظل استمرار االنقسام.  وعلى الرغم من الدعوة 
املشاركة  من  األط��راف  جميع  مواقف  نهائي  بشكل  تتضح  لم  االنتخابات،  لهذه 

خالدة جرار

د. عزمي الشعيبي

اجللسة الرابعة

العالقة بني منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية

اجللسة الرابعة

االنتخابات: التوافق والتزامن والتداول .. اإلستراتيجية املطلوبة

عضو املجلس التشريعي، عضو املكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني

عضو مجلس تشريعي سابق، مفوض »ائتالف أمان ملكافحة الفساد« في االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان

فيها، فيما لو بقي االنقسام، وهي غير متأكدة من ضمان األجواء التي تكفل حرية 
املشاركة؛ سواء في الضفة أو القطاع.

العالقة بهذه  ذات  املستقبل  آف���اق  ع��ن  اإلج��اب��ة  ال��ورق��ة، س��أح��اول  ه��ذه  ف��ي 
العملية، وهل هي املدخل ملعاجلة االنقسام، أم أنها مدخل لتكريسه أكثر؟ وهل 
للمجلس  انتخابات  مع  وتزامناً  توافق،  ودون  مجزأة  دميقراطية  لعملية  ميكن 
في  وطنية  كجبهة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بناء  إلع��ادة  كمدخل  الوطني 
إجناز  من  الفلسطيني  الشعب  متكن  أن  والدميقراطي،  الوطني  التحرر  مرحلة 
التي  اخلارجية  الضغوط  أم��ام  الصمود  تعزيز  األق��ل  على  أو  الوطنية،  أهدافه 

تسعى إلى تبديدها؟
هذه  تفعيل  ميكن  وكيف  أخ��رى؟  خيارات  الفلسطينيون  ميلك  هل  وأخ��ي��راً، 

اخليارات اإلستراتيجية بشكل يعيد االعتبار لنضال حركة التحرر؟
االحتالل،  حتت  شعب  يحتاجه  ما  هي  وحدها  الدميقراطية  ليست  بالطبع، 
فهو باألساس يسعى إلى حريته واستقالله من االحتالل وحقه في تقرير مصيره 

اتفاق أوسلو بني من كانوا على معرفة مبا دار  بدأ احل��وار الرسمي فور توقيع 
في أوسلو وخباياه وأهدافه، وبني من اّطلعوا على نتائجه للتو من أعضاء وقيادات 
تونس  في  عقد  الذي  اخلاص  االجتماع  في  وذلك  التحرير،  منظمة  في  األول  الصف 
للمجلس املركزي الفلسطيني، ولم يكن واضحاً لدى القيادة املتنفذة التي تقف وراء 
أنشئت  عندما  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  من  التحرير  منظمة  تريد  ماذا  االتفاق، 
هذه السلطة، باستثناء ما أعلنه السيد محمود عباس في حينه من أن هذا املشروع قد 
يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية أو قد يفشل، وكان موضوع إعالن الدولة قد سبق 

ذلك العام 1988 في اجلزائر ومضمونها حدود العام 1967.
وعليه، ضمنياً كان املتوقع أن تتحول السلطة بالتفاوض التدريجي إلى دولة كاملة 
السيادة، ومت تشكيل أول سلطة لتتولى املسؤوليات املنقولة من احلكومة العسكرية 
اإلسرائيلية، التي كان من املتوقع أن تزداد وتتواصل بفعل عملية السالم املتدرجة، ولم 
يتم وضع أي أهداف للسلطة باستثناء إدارة هذه املسؤوليات والصالحيات.  ولم تتم 
مراجعة هذا الدور في املنظمة ألسباب واضحة، أهمها عدم عقد مجالس جدية للمنظمة، 
وكذلك بسبب حالة اخللط التي قام بها الرئيس الراحل ياسر عرفات حينما نقل قيادة 
املنظمة إلى السلطة، ولم يكن واضحاً أين تقع مؤسسة السلطة في إطار بنية املنظمة؟ 

وما هي طبيعة العالقات امللزمة الواضحة والشفافة، وترك املوضوع لأمر الواقع.
أنا مع الرأي القائل، بشأن موضوع دور السلطة وعالقتها باملنظمة، إن مصيرها 
لم يعد يقتصر على رغبة املنظمة أو السلطة، حيث لم تستطع وحدها أن تقرره متى 
تشاء، بعد أن أصبحت هناك أطراف متعددة تؤثر وترغب في حتديد شكل السلطة 

ومصير املنظمة.
موضوعاً  كان  املفهوم  وهذا  املنظمة،  وإنهاء  ذاتياً  حكماً  تريدها  كانت  إسرائيل 
حركة  دخ��ول  مع  تعقيداً  أكثر  وأصبح  ص��راع،  موضوع  أصبح  وبعدها  تفاوضياً، 
»حماس« في السلطة من خالل االنتخابات للمنافسة على الشرعية والتمثيل، مبعنى 

أن تكون »حماس« البديل ملنظمة التحرير، أو أخذ احلصة األكبر في إطار املنظمة.
حل  ومستقبل  شكل  لتحديد  وحدها  ق��ادرة  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  تعد  لم 
السلطة، في حني، وللمفارقة، فإن الطرف اإلسرائيلي، وحركة »حماس«، والعرب، 
يفضلون شكل السلطة القائم، املنسجم مع النظام العربي، كل ألسبابه، على الرغم 
التحرير،  فيها معظم فصائل منظمة  السلطة، مبا  أداء  تنتقد  األط��راف  أن جميع  من 

وآخرها انضمت قيادات بارزة من حركة »فتح«.
التحول الفلسطيني حصل في إطار حركة التحرر )منظمة التحرير(، وهو حتول 
رسمي حصل في العام 1988 بإعالن حدوث تغيير إستراتيجي في أهداف برنامج 
بتسوية  والقبول  املوافقة  أعلنت  حيث  حتقيقها،  وسائل  أو  عملها  وآليات  املنظمة 
تقوم على أساس حل الصراع باقتسام األرض مع اإلسرائيليني، والقبول بفكرة حل 
الدولتني، ووقف العنف، واالستعداد للقبول مببدأ املفاوضات من أجل حتقيق مجمل 

املشروع الوطني، الذي يتمثل في إنهاء االحتالل وتقرير املصير وحق العودة.
في العام 1988، عبر عن تقرير املصير بالقب�ول مببدأ إقامة الدولة الفلسطينية 
املستقلة على حدود 1967، حيث أعلنت حينذاك »الدولة« ووثيقة إعالن االستقالل، 
وفهم ضمنياً بأن الفلسطينيني قبلوا بأن تقرير املصير هو إقامة الدولة الفلسطينية، 

وأن املشروع الوطني هو إقامة الدولة وحل مشكلة الالجئني.
في  الفكرة  ه��ذه  على  األم���ر  استقر  حيث  ت��ف��اوض��ي،  إط���ار  ف��ي  السلطة،  ف��ك��رة  ول���دت 
ال��دول��ة،  استبعاد  ع��دم  فيه  مب��ا  للمفاوضات،  النهائي  احل��ل  مصير  ت��رك  م��ع  »أوس��ل��و«، 

وبالتأكيد كان يجري احلديث عن دور املنظمة بعد إقامة الدولة، ولكن لم يكن أحد يعتقد 
أن السلطة ستستمر إلى هذا الوقت، حيث كان من املفترض أن تنتهي العام 1999.

ترتبط  ب��ي��روق��راط��ي  هيكل  لبناء  جت��رب��ة  السلطة  ف��ي  رأوا  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني  لكن 
م��واق��ف ونصوص  ف��ي  إس��رائ��ي��ل، وه��ذا ج��رى تضمينه  مصاحله واس��ت��م��راره بأمن 
يضمنون  بحيث  الالحقة،  املرحلية  االتفاقيات  في  تثبيتها  على  اإلسرائيليون  عمل 
باملوافقة  مرتبطاً  سيبقى  أمر  السلطة  مسؤولي  وامتيازات  نفوذ  وبناء  استقرار  أن 

اإلسرائيلية التي أساسها املصلحة اإلسرائيلية اإلستراتيجية األمنية.
املجلس  عقده  اجتماع  خ��الل  السلطة  موضوع  الفلسطيني  اجلانب  ناقش  وق��د 
دولة  إل��ى  تتحول  هل  زاوي��ة  من  املوضوع  مناقشة  متت  حيث  تونس،  في  املركزي 
هو  وما  الدولة؟  إلى  السلطة  ت��ؤدي  أن  نضمن  كيف  ليناقش  أحد  يجلس  ولم  ال،  أم 
التغيير الذي يجب أن نقوم به حتى نصل إلى الدولة؟ وكان الرئيس عرفات يعتقد 
أنه باإلمكان فرض سياسة األمر الواقع بإقامة الدولة، وجرى التركيز على اجلوانب 
الرمزية، واكتفى بكونه شخصياً صلة العالقة بني املنظمة والسلطة بصفته رئيساً 
برنامج  حتديد  من  ب��دالً  واملنظمة  السلطة  من  كل  برنامج  تعومي  وج��رى  لالثنتني.  
العالقة الضروري.  ورفع شعار عام من قبل جميع  وآليات عمل كل منهما، وشكل 
الفصائل مضمونه مرحلة بناء الدولة واستكمال التحرير دون حتديد واضح.  وشكل 
هذا هروباً من مواجهة متطلبات الواقع وشروط االتفاق، بحيث نقول »إن البرنامج 
هو برنامج مختلط، أي لنبني الدولة ونستكمل مشروع التحرر الوطني«.  وجاء هذا 
للخالص من اإلجابة عن تساؤل: ما هو دور كل من السلطة واملنظمة؟ أو أيتهما في 
خدمة برنامج األخرى، أو أيتهما تتبع األخرى، أو من يقدم تقارير لآلخر؟ ولم يحدد 

بشكل رسمي أن »املنظمة ستستخدم السلطة إلقامة الدولة«.
انشغل اجلميع باالمتيازات وأصبحت السلطة مشروعاً للخالص من اإلشكاليات 
احلياتية اليومية الفردية للكوادر، وحتولت السلطة بفعل الواقع إلى خشبة خالص 

ملشاكل الكادر في الثورة الفلسطينية، والكادر الذي خرج من السجون، وعدد كبير من 
املطاردين وغيرهم، وليست خشبة مرور للمنظمة نحو دحر االحتالل وإقامة الدولة.

املعضلة الثانية، هي أن إسرائيل جنحت في حتويل الهيكل البيروقراطي املتمثل 
قبلها  اعتراضي يومي من  إط��ار مشروع  بيدها، وذل��ك في  أداة  إلى  األف��راد  مبصالح 
التحول  السلطة من  التي عارضت »أوسلو« ملنع  األح��زاب اإلسرائيلية  ساهمت فيه 
السماح  ع��دم  على  عملت  استثناء  دون  اإلسرائيلية  األح���زاب  وجميع  دول���ة،  إل��ى 
للمنظمة بأن تكون مجاالً للعمل النضالي.  وأصبحت إسرائيل تتحكم بالتحويالت 

املالية مثالً، إلخضاع السلطة، بحيث ال تخرج عن اإلطار احملدد لها.
مسؤولي  دور  بني  تعارض  هناك  أصبح  األرض،  على  املمارس  الواقع  وبسبب 
السلطة ودور مسؤولي املنظمة، وبرز صراع على الصالحيات، بحيث تصادم األفراد 
املسؤولون، ومن ذلك تصادم فاروق القدومي »أبو اللطف«، رئيس الدائرة السياسية 

في املنظمة، مع وزارة الشؤون اخلارجية في السلطة، كمثال.
ذل��ك بتحديد نطاق دور كل من  الرئيس عرفات وآخ��رون اخل��روج من  وح��اول 
املنظمة والسلطة باقتسام الصالحيات وليس توظيف طاقات وإمكانات وفرص كل 
من املنظمة والسلطة في مشروع واحد باستعادة دور املنظمة، بل بالعكس -وبسبب 
أو  الواضح  غير  السلطة  دور  اختلط  وهنا  السلطة،  هي  املستفيدة  كانت  ال��واق��ع- 
إلى  إضافة  املنظمة،  برنامج  خلدمة  وليس  األف��راد  مصالح  مع  وطنياً  عليه  املتفق 
التشريعي  باملجلس  بدءاً  السلطة  بنية  إلى  عنصر جديد متثل في دخول »حماس« 
وانتهاء باحلكومة، واعتقادها أن االنتخابات ميكن أن متكنها من النجاح في إمساك 

زمام األمور في كل من السلطة واملنظمة.
واآلن هناك سلطتان؛ سلطة في غزة وسلطة في رام الله، والطرفان فقدا املشروعية 
بانتهاء فترة السنوات األربع، وميكن القول إن كل األطراف فقدت مشروعيتها مع أن 

الكل يقوم بتوظيف األحكام القانونية وفقاً ملصلحته.
إن احلل يكمن في احل��وار الوطني حول ماذا تريد السلطة وم��اذا تريد املنظمة، لكن 
احلوار الذي مت في إطار منظمة التحرير جتاهل التعارض في دور السلطة واملنظمة دون 

التطرق إلى مصير السلطة، وهل باستطاعتها الوصول إلى الدولة، أو ميكن أن حُتل؟
ميكن االنطالق من القبول بتبني مبدأ إجراء االنتخابات لتقدير حجم اجلميع كي 
يتمثلوا في منظمة التحرير، بحيث ميكن التوافق على متثيل كل املناطق في الداخل 
وترتيب  إص��الح  إع��ادة  تتم  أن  على  التفاصيل،  نطاق  في  يدخل  هذا  فكل  والشتات، 
املنظمة قبل العمل على مناقشة دور السلطة.  فمثالً، كان هناك خلل في آلية اتخاذ 
القرار فيما يتعلق بتقرير غولدستون، وكل التوصيات التي صدرت )عن جلنة تقصي 

احلقائق( بشأن تلك القضية، لم تتم مناقشتها في إطار اللجنة التنفيذية للمنظمة.
برأيي أن التغيير ليس لدى اللجنة التنفيذية للمنظمة، بل يكمن في إعادة مأسسة 

منظمة التحرير، واالنتخابات يجب أن تكون مدخالً لذلك.
حالياً، السلطة قائمة في غزة، كما أن السلطة قائمة في الضفة، لذلك يجب أن يعاد 
الدولة يقوم على أساس  التفكير اجلدي بأن مستقبل  القائم من خالل  الوضع  النظر في 
املنظمة، ومن خالل  أن يكون ضمن برنامج  نظام فيدرالي بني قطاع غزة والضفة، على 
رئيسا  يقدم  وأن  املنظمة،  برنامج  من  مشتقاً  برنامجها  يكون  توافقية  حكومة  تشكيل 

السلطة واحلكومة كل ما لديهما من أعمال أمام اللجنة التنفيذية للمنظمة.
إن إصالح منظمة التحرير يكمن في االنطالق من أن دور السلطة يجب أن يكون 

تنفيذ برنامج املنظمة في إنهاء االحتالل وإقامة الدولة.
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برملـــــــــــانية

نقاش اجللسة الرابعة
في  الفلسطيني،  الداخلي  االنقسام  إنهاء  أهمية  على  الرابعة  اجللسة  ركزت 
ظل وصول املفاوضات إلى طريق مسدود، إضافة إلى العالقة بني منظمة التحرير 
محاولة  وأهمها  القائمة،  اإلسرائيلية  املمارسات  ظل  في  الفلسطينية  والسلطة 

فرض احلل اإلسرائيلي على األرض.
كما تطرق النقاش إلى أهمية التوافق على إجراء االنتخابات، واإلستراتيجية 

املطلوبة للخروج من املأزق الراهن الذي تعيشه الّساحة الفلسطينية.
وتساءل د. صبحي عبيد، في مداخلة له، عن »ظروف تهميش منظمة التحرير 
خالل الفترة السابقة، ومسؤولية جميع فصائل العمل الوطني عن ذلك، وقال: إن 
السلطة وليدة منظمة التحرير، ولكن اآلن أصبحت املنظمة على الهامش، والدليل 

ما نراه في متثيلها في اخلارج، فَمن هو ممثل املنظمة ومن هو ممثل السلطة؟!
كما طرح عبيد تساؤالً حول »بعض الدعوات اخلارجة عن الواقع الفلسطيني، 
السيما في ظل استمرار حالة االنقسام، مثل دعوة رئيس املجلس التشريعي لعقد 

جلسة للمجلس«، وقال: أرى أن تلك الدعوة تسعى إلى زيادة االنقسام.
شؤون  إلدارة  السلطة  »حتول  بشأن  جرار  خالدة  مداخلة  على  تعقيب  وفي 
بوجود  ستقبل  إسرائيل  إن  ق��ال  من  ق��ال:  االح��ت��الل«،  حتت  الفلسطيني  الشعب 

سلطة حترر الشعب الفلسطيني بعيداً عن النهج السياسي القائم؟
وتطرق عمر عساف، في مداخلة له، إلى ما طرحه عزمي الشعيبي عن وجود 
»تبادل أدوار ما بني السلطة واملنظمة«، مذكراً بتصريحات للرئيس حول اتفاق 
أوسلو قال فيها »إّما أن نذهب بهذا االتفاق إلى الهاوية أو إلى الدولة«.  وتساءل 
عساف: من هو املسؤول عن وصولنا إلى الهاوية؟ وكيف نوقف هذا التدهور في 
الساحة الفلسطينية؟ مضيفاً: إن اخليار املطروح اآلن، هو إذا كانت املنظمة هي 
لها وإع��ادة ترتيبها، وهذا يتطلب توافقاً على  انتخابات  األصل، علينا أن جنري 

املفاوضات، وعلى املقاومة أيضاً.
إلى عزام األحمد، حول »ما قاله عن إقدام  بدوره، وجه ساجي سالمة سؤاالً 
وتسليم  وجن��اح��ه��ا  االن��ت��خ��اب��ات  بعد  السيما  االن��ق��س��ام،  على  »ح��م��اس«  ح��رك��ة 
الفلسطيني ليست لديه ثقة  العام واجلمهور  الرأي  أن  أعتقد  لها، وقال:  السلطة 
بإدارة حركة »فتح«، وبإدارة السلطة للسلطة، وهنا أقول إن الناس تفاءلت خيراً 
مبؤمتر »فتح«، ولكن املهمات املطلوبة من السلطة كبيرة، وعليها أن ترى ما هي 

مسؤولياتها الستقطاب اجلمهور.
هو  السحري  احل��ل  »إن  مقولة  على  اسمه(  يذكر  )ل��م  املشاركني  أح��د  وعقب 
االنتخابات«، متسائالً: ماذا سيحدث إن جرت االنتخابات ولم يعترف بنتائجها 
أميركياً وأوروبياً؟ وكيف سيكون شكل االنتخابات إذا جرت؟ وهل ستجرى في 

ظل اعتقال النواب وسياسة القمع احلالية؟
أن  وأعتقد  الوطن،  طرفي  في  السيما  الناس،  لدى  للخوف  زرع  هناك  وق��ال: 
نسبة كبيرة منهم لن تشارك في االنتخابات، وأرى أن احلل هو في الوحدة وإنهاء 

االحتالل.
كما وجه مشارك آخر )لم يذكر اسمه(، في مداخلة له، نداًء حلركتي »فتح« 
اجلانب  صعيد  على  ي��ح��دث  مل��ا  النظر  وأي��ض��اً  ال��وح��دة،  »لتعزيز  و«ح���م���اس«، 
تبدلت  ما  إذا  اإلسرائيلي  للجمهور  قمع  عمليات  فيه  جتري  ال  ال��ذي  اإلسرائيلي 
احلوار  في  يكمن  احلل  أن  أرى  وق��ال:  معني«.   سياسي  حزب  برئاسة  احلكومة 

وتعزيز الوحدة، ال الفرقة.
»حيث  الداخليني،  وال��ن��زاع  الصراع  توصيف  عن  شمعة  أب��و  محمد  وحت��دث 
أن اجلميع يتحدث عنه باعتباره صراعاً ما بني حركتي »فتح« و«حماس«، وأنا 
أقول إن الصراع هو ما بني برنامجني، ونتيجة هذا الصراع بعد االنتخابات كانت 
إمارة في غزة، وأن يتعامل معها  إنشاء  أوهام لدى حركة »حماس« حول  هناك 
األط��راف  أن  على  الرهان  منها  ع��دة،  ألسباب  بغزة  تتمسك  ت��زال  ال  وهي  العالم، 
الساحة  في  واقعاً  بالتالي  تفرض  وأن  معها،  للتعامل  مضطرة  ستكون  العاملية 
إقامة  من���وذج  ف��ي  املسلمني  اإلخ���وان  م��ش��روع  إجن���اح  إل��ى  إض��اف��ة  الفلسطينية، 

اإلمارة«.
إدارة  سياق  في  كبيرة  مسؤولية  تتحمل  فتح  »حركة  أن  شمعة  أبو  واعتبر 
الصراع الداخلي، ومسؤوليتها عن الفساد، وهنا ال بد من إجراء احملاسبة الالزمة 
لذلك، كونها جزءاً من البرنامج الوطني واحلركة الوطنية الفلسطينية في إطار 

منظمة التحرير«.
مرجعية  التحرير  منظمة  إن  له:  مداخلة  في  ه��الل،  أبو  علي  قال  جانبه،  من 
القانونية  املسوغات  نركز على  أن  القاعدة يجب  لكي نحمي هذه  السلطة، ولكن 

أحياناً  وإهمالها  أحياناً  القاعدة  هذه  استخدام  ممكناً  يصبح  ال  حتى  حتميها،  التي 
أخرى.

ورأى أن »االنتخابات هي األسلوب الدميقراطي للشراكة، كما قال عزام األحمد، 
خياراً  ليكون  األرض  على  جهد  يبذل  أن  ويجب  سياسياً،  ليس  ال��ق��رار  ه��ذا  ولكن 

شعبياً«.
الفلسطينية  اإلستراتيجية  إن  هالل:  أبو  قال  ج��رار،  خالدة  ورقة  على  وتعقيباً 

يجب أن تركز على األهداف وأدوات العمل.
وطرح سمير حجازي، سؤاالً مفاده: ماذا لو أعيدت التجربة الدميقراطية وأسفر 
عنها فوز حركة »حماس« في االنتخابات؟ أرى أن هناك تخوفاً كبيراً من قبل األنظمة 

العربية من جناح حركة »حماس«.
وح����ذر م��ن ال��ش��رخ ال����ذي ي��ح��دث ف��ي ال��ص��ف ال��داخ��ل��ي، واالن��ق��س��ام السياسي 
واالجتماعي الذي أحدثته حركتا »فتح« و«حماس«، قبل أن يوجه إلى عزام األحمد 
على  وّقعوا  »حماس«  حلركة  قالت  قطر  أن  ذكر  عندما  معلوماته  مصدر  عن  س��ؤاالً 

الورقة املصرية، ولكن ال تطّبقوا.
منها  السلطة،  لواقع  متداولة  توصيفات  ع��دة  عن  عصب  أب��و  يعقوب  وحت��دث 
التحرير«،  ابن عاق ملنظمة  »سلطة أوسلو«، و«السلطة خطيئة كبرى«، و«السلطة 
إن  يقول  »العقل  وأن  الكادر«،  مشكلة  حلل  خالص  مشروع  السلطة  »مشروع  وأن 
»فتح«  ما هي رؤي��ة  امل��ش��روع،  ه��ذا  وق��ال: بعد فشل  ف��اش��ل«،  السلطة حل  مشروع 
اليمينية؟ كما تساءل عن جدوى إجراء  للبديل في ظل وجود احلكومة اإلسرائيلية 

االنتخابات في ظل قمع احلريات.
التنافس  أنا ال أجد فرقاً بني  ب��دوره، قال خالد يحيى، نائب عن محافظة جنني: 
واملشاركة في االنتخابات، وأقول إن »حماس« قبلت بأن تنعكس نتيجة االنتخابات 
في املجلس التشريعي، على املجلس الوطني، وهذا ما جرى التوافق عليه في اتفاق 
القاهرة«.  ورأى أن »االنتخابات يجب أن جترى في ظل جو مناسب، وتعددية، وال بد 

من التركيز على وجود أجواء مالئمة تسبق االنتخابات مع تعزيز التعددية.
وأضاف: فيما يتعلق مبالحظات »حماس« على الورقة املصرية، علينا أن نأتي 

بطرف محايد ليقّر ما هو املختلف عليه، والعمل على حله.
وحول مطالبة حركة »حماس« بتأجيل االنتخابات، كما ورد في مداخلة األحمد، 
قال: أحتدى أن تكون هناك وثيقة من »حماس« بشأن تأجيل االنتخابات.  ورأى أنه 
»يوجد جتاوزات وأخطاء في غزة، ولكن يوجد قمع في الضفة، ومن اخلطأ املساواة 

ما بني ما يجري في الضفة وغزة«.
وقال سائد داود في مداخلة له: إن االنقسام في الساحة الفلسطينية جرى منذ 
توقيع اتفاق أوسلو، وأرى أن احلل يكمن في أن تقوم »حماس« بقطع عالقاتها مع 

إيران، فيما تقطع »فتح« عالقاتها مع الغرب والواليات املتحدة.
وأضاف: أرى أيضاً أنه ال يوجد شيء يسمى منظمة التحرير، وإذا كانت موجودة 

بشكل أو بآخر، فذلك فقط من أجل الهيمنة والسيطرة.
وقال الشعيبي في تعقيبه على مداخالت وأسئلة احلاضرين: إن »حماس« دخلت 
من باب التنافس للمشاركة في السلطة، وهذا ليس عيباً، ولكن دخلت من هذا الباب 
ليس للمشاركة فقط في السلطة، وإمنا في منظمة التحرير، علما أنها كانت طرحت 

نفسها بديالً لها.

وتابع: نتائج االنتخابات هي التي أدخلت عنصراً جديداً إلى السلطة، ولكن 
خالله  من  يريدون  ألنهم  »حماس«،  في  األخ��وة  من  تواصل  الداخلي  التحريض 

الترويج إلجناح منوذج »حماس« في السلطة.
االنتخابات،  م��وض��وع  ه��و  القائم  اإلش��ك��ال  حل��ل  امل��دخ��ل  الشعيبي:  وأض���اف 
املركزية  االنتخابات  جلنة  أن  إلى  منوها  الظروف،  هذه  ظل  في  إجرائها  وكيفية 
هي  ت��زال  ال  »حماس«  بها  وف��ازت  السابقة  االنتخابات  إج��راء  على  أشرفت  التي 

نفسها، ومع ذلك فإن »حماس« حتتج عليها.
وأردف: االنتخابات احمللية يجب أن تشارك فيها »حماس« أيضاً، أما بالنسبة 
بحرية،  يتمتعون  ال  غ��زة  في  »فتح«  عناصر  الطرفني.   ل��دى  موجود  فهو  للقمع 
وينطبق األمر على »حماس« أيضاً في الضفة.  وهنا يجب أن نقول، نريد أن نذهب 

لالنتخابات، نريد أن نذهب للحل.
في  مفتوح  ملعب  نحن  األحمد:  ق��ال  املشاركني،  مداخالت  على  تعقيبه  وف��ي 
أو  غزة  في  س��واء  السياسي،  وامل��ال  االحتالل،  فيه  يتدخل  الفلسطينية،  الساحة 
الفلسطينية.  وأضاف:  الساحة  الوعي في  إلى زيادة  الضفة، لذلك نحن بحاجة 
إذا كانت »فتح« ال تستحق الفوز في االنتخابات لتذهب إلى اجلحيم.  وهنا أقول 
إن انتخابات العام 1996 كانت جزءاً من االتفاق لالنتقال نحو االستقالل، وَمن 
عارض االنتخابات سابقاً شارك فيها العام 2006، وهذا الواقع يجب أن نتعامل 

معه، والوحدة بحاجة ملتطلبات حتقيقها.
وتابع: »فتح« لم تقم باالنقالب، وال أرى أن هناك أي برنامج ساد في مواجهة 
برنامج »فتح«، الذي ال يزال هو السائد فلسطينياً وعربياً.  وأكرر أن أخطر شيء 
قطاع  في  أو  الضفة  في  س��واء  السياسي،  امل��ال  هو  الراهنة  املرحلة  في  نواجهه 

غزة.
من جانبها، قالت جرار في تعقيبها على املداخالت حول دور كل من املنظمة 
ودور  للسلطة،  مرجعية  تكون  أن  ويجب  املنظمة،  ه��و  األس���اس  إن  والسلطة: 

السلطة يجب أن ينحصر فقط بالدور احلياتي.
املدخل  أن  نعتقد  جميعنا  ج��رار:  قالت  االنتخابات،  مبوضوع  يتعلق  وفيما 
مت  وق��د  االن��ت��خ��اب��ات،  ه��و  الفلسطيني،  السياسي  ال��ن��ظ��ام  ف��ي  االن��س��داد  ل��ع��الج 
وأقول  انسداد.   حالة  في  السياسي  النظام  بقي  ولكن  سابقاً،  االنتخابات  إجراء 
وجود  عدم  ظل  في  السيما  كافية،  غير  وحدها  ولكنها  ضرورية،  االنتخابات  إن 
لذلك.   املناسبة  األج���واء  ت��واف��ق، وف��ي ظل قمع احلقوق واحل��ري��ات، وع��دم توفر 

واالنتخابات دون توافق هي تعزيز لالنقسام.
ومرتبطة  باملواطنني،  مرتبطة  انتخابات  هي  احمللية  االنتخابات  وأضافت: 
واآلن  البلديات،  في  التعيني  ضد  الشعبية  واجلبهة  السياسية،  باحلالة  أيضاً 
بسبب  ن��ش��ارك  ل��ن  إننا  نقول  أن  املهم  ليس  وهنا  االن��ت��خ��اب��ات،  ب��إج��راء  تطالب 

األجواء، ألن هناك دوراً يقع على عاتقنا لتوفير األجواء املناسبة لذلك.
وق��ال��ت ج���رار: أدع���و إل��ى فتح أب���واب جلنة االن��ت��خ��اب��ات امل��رك��زي��ة ف��ي قطاع 
أن األجواء  االنتخابات.  وأرى  املناسبة إلج��راء  األج��واء  لتوفير  األقل  غزة، على 
بالضفة في ظل وجود اعتقاالت بحق اجلميع غير مناسبة، وأيضاً في قطاع غزة 
يحدث الشيء نفسه، فهناك قمع واعتقال ومالحقات، مع ضرورة املطالبة بوقف 

التنسيق األمني في الضفة.

وعودة الجئيه وإقامة دولته املستقلة كاملة السيادة والقدس عاصمتها.
جاءت جتربة االنتخابات الفلسطينية األخيرة، بعد االعتقاد بأن االنسداد 
االنتخابات،  بإجراء  التمسك  إلى  يحتاج  الفلسطيني  السياسي  النظام  في 
باملشاركة  امل��ع��ارض��ة  ق���رار  أن  إال  حينه،  ف��ي  ذل��ك  صعوبة  م��ن  ال��رغ��م  على 
ووج��ود  فلسطيني،  ع��ام  رأي  قضية  أصبحت  أن  بعد  االنتخابات  ه��ذه  ف��ي 
استجابة إقليمية ودولية وضغط بهذا االجتاه، دفعت باجتاه إجرائها، لكننا 
ندرك اليوم تعقيدات الوضع كشعب حتت االحتالل، وحجم التدخل الدولي 
إجرائية  عملية  ليست  ألنها  االنتخابات،  م��وض��وع  ف��ي  بالطبع  واإلقليمي 
فحسب، بل هي عملية قد تقلب الوضع الفلسطيني الذي رسم في إطار خيار 
بأغلبية  »حماس«  بفوز  حصل  ما  وه��ذا  واالتفاقات،  املفاوضات،  هو  وحيد 
ذلك،  رافق  وما  بها  خاصة  حكومة  وتشكيل  التشريعي،  املجلس  في  املقاعد 
إلى أن وصلت األمور حلسمها عسكرياً بالسيطرة على غزة، ومن هنا انقسم 

احلكم، والوطن، واحلياة املدنية.
هل  مضمونه:  جوهرياً  نقاشاً  يطرح  ما  التعقيد،  غاية  في  اآلن  الوضع 

عادت االنتخابات تشكل املدخل للعالج أم ال؟
شروط  فيها  توفرت  إذا  كلها،  وليست  املداخل  أحد  االنتخابات  أن  أعتقد 
لكافة  الدميقراطية، وبشموليتها أيضاً  العملية  التوافق، واالعتراف بنتائج 

مكونات النظام السياسي: الرئاسة، املجلس التشريعي، املجلس الوطني.
أم��ا ال��ش��روط األخ���رى ال��واج��ب ت��وف��ره��ا، ف��ه��ي: االس��ت��ع��داد الفلسطيني 

في  وذل��ك  السابقة،  الفلسطينية  اإلستراتيجية  تغيير  واملقصود  للتغيير، 
إطار تعريفي لإلستراتيجية على أنها اآللية للوصول للهدف، فاإلستراتيجية 
املتمثل بحق  الفلسطيني  التحرير  الوطني حلركة  الهدف  لم حتقق  السابقة 
تقرير املصير، والعودة، والدولة املستقلة كاملة السيادة والقدس عاصمتها.

وعدم النجاح في حتقيق الهدف ال يعني أن املشكلة تكمن في الهدف، بل 
في حالتنا الفلسطينية، أي أن املشكلة في اإلستراتيجية.

كون  ثانياً،  وبتوحيدها  أوالً،  السابقة  اإلستراتيجية  بتغيير  أطالب  أنا 
تعدد اإلستراتيجيات وتعارضها وانقسامها يفقدها أي أمل في النجاح، وهذا 

يحتاج لالتفاق على اآلتي:
إجراء مراجعة سياسية شاملة ملنهج التسوية السابق، وإعادة التعامل   -
مع الوضع الفلسطيني في إطار وضعه الطبيعي، شعب محتل، وحركة 
االنتخابات  عبر  اجلميع  فيها  يشارك  عريضة  وطنية  وجبهة  حت��رر، 

الدميقراطية وإصالح منظمة التحرير.
الرسمي  املستويني  بني  البعض  بعضها  تسند  منسجمة  إستراتيجية   -
الهدف،  يختلف  ال  لكن  ال��دور،  يختلف  رمب��ا  تعارض،  دون  والشعبي، 
واآلن  غ��ول��دس��ت��ون،  تقرير  ومنها  ال��ت��ع��ارض،  ه��ذا  على  كثيرة  وأمثلة 

التقرير اخلاص ملنسق حقوق اإلنسان ريتشارد فولك، وغير ذلك.
في  االس��ت��م��رار  ض����رورة  م��ع  ال��س��ل��ط��ة،  مرجعية  ه��ي  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة   -

دمقرطتها وإصالحها وفق اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.

بعناصرها  البديلة  اإلستراتيجية  وض��ع  ميكن  ذل��ك،  على  االت��ف��اق  مت  ف��إذا 
اآلتية:

فك االرتباط مع االتفاقيات املجحفة عبر حتويل دور السلطة إلدارة الشأن   -
احلياتي فقط، ضمن إستراتيجية تنموية لشعب حتت االحتالل، ووقف 
االقتصادية  االلتزامات  وك��ل  االح��ت��الل،  مع  األمني  التنسيق  أشكال  كل 
املجحفة »اتفاق باريس االقتصادي«، وتفاهمات أنابوليس، على طريق 

إنهاء املرحلة االنتقالية.
نضال ومقاومة بكل األشكال، ويجب عدم االستهانة مبا تراكمه املقاومة   -
والتركيز  حرب،  كمجرم  االحتالل  ومحاكمة  املقاطعة  وحملة  الشعبية 
جتلياته،  بكل  شعبنا  يعيشه  ال���ذي  »األب��ارت��ه��اي��د«  ض��د  النضال  على 

والتضامن الدولي الشعبي الذي تزداد وتيرته.
تشكيل جبهة موحدة للمقاومة تنسجم مع نشاط سياسي جدي، بعيداً   -
عما يطلق عليه تسمية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة تشكل غطاًء 

لالحتالل، وتضعف النضال في مواجهته.
حتقيق  إمكانية  ف��ي  الثقة  وإع���ادة  الفلسطيني،  الشعب  صمود  تعزيز   -
وعبر  االجتماعية،  العدالة  على  قائمة  تنموية  سياسة  عبر  االنتصار، 
م��ك��اف��ح��ة ك��ل أش��ك��ال ال��ف��س��اد، مب��ا ف��ي��ه��ا ال��س��ي��اس��ي، ب���إج���راءات جدية 
للمحاسبة، وتعزيز سيادة القانون، ومبدأ الفصل بني السلطات، وضمان 

احلقوق واحلريات.
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الفلسطينية  ال��دول��ة  مفهوم  منها  ك��ب��ي��رة،  إشكالية  حت��دي��ات  خمسة  ه��ن��اك 
إلى  إضافة  ال��دول��ة،  لتحقيق  الوحيدة  اآللية  املفاوضات  واعتبار  ومضمونها، 
محدودية التدخل الدولي لتغيير قواعد اللعبة وفرض حل، وواقع قيادة حركة 

التحرر، وموقع السلطة وتأثيراتها وحالة الصراع.

مفهوم الدولة ومضمونها
فيما يتعلق مبفهوم الدولة ومضمونها، أرى أن الصراع حقيقي وحيوي على 
املفهوم واملضمون، ويشمل ذلك إنهاء االحتالل وحق تقرير املصير والقرار األممي 
األراض��ي  بالقوة واالنسحاب من  األرض  احتالل  ال��ذي يحدد عدم ج��واز   )242(
الالجئني،  أن طبيعة احلل مرتبطة بقضية  إلى  العام 1967، إضافة  احملتلة في 

كما أن إسرائيل حتدد شروط التفاهم على كل تفصيل.
قضيتي  مع  مقايضة  وفيها  التسوية،  خالصة  فهي  بالدولة،  يتعلق  وفيما 
احل��دود،  مثل  بها،  املرتبطة  التسويات  ملجمل  خالصة  وهي  والقدس،  الالجئني 
ومشروعاً  طبيعياً  حقاً  ليست  هي  املفهوم  وبهذا  الثنائية،  والعالقات  واألم��ن، 

مرتبطاً بتقرير املصير.
وه��ن��اك وق��ائ��ع ج��دي��دة ب��ات��ت ف��ي ه��ذا امل��ف��ه��وم، السيما ال��ق��رار 242، وكذلك 
الوقائع التي تفرض على األرض، وتبادل األراضي والكتل االستيطانية الكبيرة، 

وما يجري في األغوار والقدس.
قبول  أوالً،  فمنها  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  اجل��ان��ب  ل��دى  ب��اخل��ي��ارات  يتعلق  فيما  أم��ا 
انتقالي  وح��ل  املؤقتة،  احل��دود  ودول��ة  إسرائيل،  من  احمل��دد  باملفهوم  فلسطيني 
طرحه  وما  باالتفاق،  أو  كواقع  تأتي  مؤقتة  حدود  ذات  دولة  أعني  وهنا  جديد، 
رئيس احلكومة اإلسرائيلي األسبق أرئيل شارون هو فرض احلل من طرف واحد 

بتحديد حدود إسرائيل ومجالها احليوي.
وأرى أن هذه اخليارات جميعها متثل حتديات جدية أمام احلركة الفلسطينية، 
الدولة  أكانت  التعايش معها، سواء  القبول بها، لكننا قد نستطيع  وال نستطيع 
خالصة تسوية وفيها مقايضة ملوضوع الالجئني، أم الدولة ذات احلدود املؤقتة.

املفاوضات
فيما يتعلق باملفاوضات، أرى أن اجلانب الفلسطيني يرى أنها اآللية الوحيدة 
لتحقيق الدولة، وهذا مفهوم ملتبس، واملشكلة هنا ليست في التعريف العام، ألن 

املفاوضات قد تكون نهاية ألية حالة صراع ما لم تتوفر القدرة على احلسم ألحد 
أطرافه، لكن املشكلة هنا تتمثل في أن املفاوضات هي من نوع محدد، وتتمثل في 
املفاوضات الثنائية دون تدخل دولي حقيقي، إضافة إلى استمرار فرض الوقائع 
أثناء التفاوض، واستخدام كل أوراق القوة للسيطرة على املفاوض وحرمانه من 
املفاوضات،  عن  الشرعية  وقراراتها  الدولية  املنظمة  وحتييد  أوراق��ه،  استخدام 
املفاوضات  مبرجعيات  التالعب  إلى  إضافة  مكانة،  أقل  مبرجعيات  واستبدالها 

وجتاهل إطاراتها املرجعية وعدم التراكم أو الشمول فيها.

التدخل الدولي في املفاوضات
إسرائيل  بني  أساساً  تدور  املفاوضات  أن  أرى  الدولي،  بالتدخل  يتعلق  فيما 
أرسلها  التي  الضمانات  رسالة  توضحه  ما  بشأن  السيما  املتحدة،  وال��والي��ات 
ب��ك��ل مكوناتها«،  ب���وش  ال��ع��ام 2004 »رؤي����ة  ف��ي  إل���ى إس��رائ��ي��ل  ب���وش  ج���ورج 

وانسحاب شارون من طرف واحد من قطاع غزة.
وإضافة إلى هذا املوقف األميركي، الذي يتضح كذلك من خالل املبادرات التي 

اجللسة اخلامسة

بسام الصاحلي

قيس عبد الكرمي »أبو ليلى«

              مديرة مركز الفن الشعبي

اجللسة اخلامسة

مديرة اجللسة: إميان حموري

عضو املجلس التشريعي، أمني عام حزب الشعب الفلسطيني

عضو املجلس التشريعي، عضو املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني

إعالن الدولة من طرف واحد: إستراتيجية بديلة لفشل املفاوضات

هل ميكن بناء الدولة في ظل االحتالل؟

مجال  ح��ددت  املتحدة  ال��والي��ات  ف��إن  إسرائيل،  مع  أساساً  بالتنسيق  إال  تأتي  ال 
أدوات  األخ���رى  األط���راف  األس��اس��ي، وأن  ال��الع��ب  ه��ي  تدخلها وضغطها، وأن��ه��ا 
ثانوية، إضافة إلى حتييد املؤسسات الدولية، وحماية إسرائيل، ولعب دور أكثر 

تأثيراً ومباشراً على السلطة وحماية التزاماتها.
املوقف األوروبي هو أكثر تقدماً من الناحية السياسية، ولكنه تابع، إضافة 

إلى واقع التحالفات اإلقليمية، السيما إيران، وسوريا، ولبنان.

موقع السلطة وتأثيراتها وحالة الصراع
من جهة أخرى، فإن حركة التحرر الفلسطينية فشلت في حتقيق برنامجها 
املصير  تقرير  وح��ق  ال��دول��ة  يهدد  ال��ذي  االنقسام  وج��ود  مع  السيما  اآلن،  حتى 
يتعلق  فيما  حقيقية  إش��ك��ال��ي��ات  وج���ود  إل��ى  إض��اف��ة  وال��دمي��ق��راط��ي��ة،  والتمثيل 

بالتحالفات، ومضمون ودور منظمة التحرير في الواقع اجلديد.
وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، أرى أنها ضاغط سلبي على واقع حركة 
هي  »ن��ظ��ري��اً«  غ��زة  وسلطة  وال��ق��ط��اع،  الضفة  ب��ني  متفاوت  واق��ع  وه��و  التحرر، 
خارج التزامات اتفاق أوسلو ولها حتالفات مختلفة، كما أن تعامل إسرائيل مع 
االلتزامات متفاوت بني الضفة والقطاع، و »سلطة غزة« تبدو أكثر استقالالً من 
»سلطة الضفة«، إضافة إلى أن السلطة اعتمادية بشكل كبير وزبائنية، وتطمح 
الضفة، وإسرائيل  أن تستمر على حالها، السيما في  لتوسيع نفوذها، وال تريد 
مستعدة لهذا االحتمال ولكن بشرط أن تكون سلطة مركزية مهيمنة واحتوائية، 
وأيضاً ال تستطيع السلطة قيادة النضال، وحتى احلكومة ميكن أن تلعب دوراً 

مهماً ولكنها ليست القيادة.
انتفاضة سياسية  املطلوبة، وهي  االنتفاضة  املنطلق يكمن في حتديد  أن  وأرى 
تخلق وتقرر وتتكامل مع انتفاضة شعبية، واالنتفاضة السياسية مطلوبة من قيادة 

حركة التحرر، ويجب اإلجابة عن كل األسئلة املثارة، وهي أيضاً نوع من املراجعة.
من  يأتي  أن  ميكن  وال  الفلسطينية،  القيادة  واج��ب  ال��دول��ة  ح��دود  إع��الن  إن 
يكمن  ولكن  ال��دول��ي،  املجتمع  عن  معزوالً  يكون  أن  املطلوب  غير  وم��ن  اخل��ارج، 
اشتراط حدوثه بالدعم الدولي املسبق.  ومن شأن إعالن احلدود أن يغير قواعد 
التفاوض، السيما في احلدود أوالً، وحتديداً حدود العام 1967، وبحيث تلتزم 
الدولة الفلسطينية بقواعد األمن الدولي واالعتراف املتبادل بني دولتني، وإعادة 

النظر في التزامات السلطة.

تتمثل الرؤية الوطنية في اجلمع ما بني االستعداد ملفاوضات متوازنة تقوم 
أساس  على  وإمن��ا  مجحفة،  وبالتزامات  واح��د  جانب  من  ال��ت��زام  على  فقط  ليس 
قرارات  احترام  أعني  وهنا  الدولية،  للشرعية  وفقاً  لاللتزامات  املتبادل  االحترام 

الشرعية الدولية والتفاوض حول سبل تنفيذها، وأن يكون ذلك بإشراف دولي.
ولعل اجلمع بني املفاوضات واملقاومة يجيزه القانون الدولي، وتتعدد أشكال 
وهذا  الوطني.   التوافق  قاعدة  على  وذل��ك  القوى،  موازين  لتطور  وفقاً  املقاومة 
عناصر  توفير  يتطلب  املقاومة  وب��ني  الصيغة،  ه��ذه  في  املفاوضات  بني  اجلمع 
الصمود للمجتمع في معركة قد تطول في مواجهة االحتالل.  وأعتقد أنه آن األوان 
الطريق  هي  املفاوضات  أو  الوحيدة  الطريق  هي  املقاومة  أن  مقولة  نتجاوز  كي 
الوحيدة، وهنا يجب العمل على تغيير موازين القوى كي نفرض على اآلخرين 
ما  إط��ار  في  املقاومة  هو  املوازين  تغيير  في  عنصر  وأه��م  باملفاوضات.   القبول 
يجيزه القانون الدولي لوضع إسرائيل في موقف محرج وجتنيد رأي عام دولي 

كي تقبل إسرائيل بتسوية تلبي طموحاتنا.

ما هي مكانة السلطة؟
السلطة الوطنية هي سلطة حكم ذاتي مجردة من عناصر السيادة التي أصر 
االحتالل على االحتفاظ مبقاليدها كاملة، السيما املياه، واالقتصاد، واألمن.  ولكن 

هذه السلطة تتمتع بصالحيات مهمة رمبا تكون مؤثرة وحاسمة في إدارة الشأن 
أو  الواقع،  في  عليه  هي  ما  فوق  السلطة  نحمل  أن  املطلوب  من  وليس  الداخلي، 

جنعل منها منصة االنطالق للدولة املقبلة.

من  نريده  ال��ذي  »م��ا  نقول  ب��أن  املسألة،  نقزم  أن  املناسب  من  ليس  أن��ه  كما 
السلطة إذا كانت بلدية كبرى«؟ هذا ال يجوز.  وأرى أنها تقدم الكثير في سياق 
عملية  إدارة  في  مثالً  احلياتية،  األم��ور  إدارة  في  السيما  االحتالل،  من  اخلالص 
األخرى  احلياتية  اجلوانب  كل  وفي  الشعب،  صمود  لتعزيز  والتعليم  التربية 

أيضاً.
فيها،  هي  التي  احل��دود  وضمن  وحكومتها،  السلطة  وظيفة  أن  أرى  كما 
والتي ال ميكن جتاوزها إال بعد تغيير موازين القوى والتحرر من االحتالل، 
تكمن في تعزيز صمود املجتمع ملواجهة تبعات املواجهة النضالية مع االحتالل 

إلنهائه.
وف���ي ظ��روف��ن��ا امل��ع��ق��دة، ال ت��ن��ط��ب��ق امل��ق��اي��ي��س وامل��ع��اي��ي��ر ع��ل��ى حكومة 
ومعارضة، ونحن استخلصنا )اجلبهة الدميقراطية( أن بإمكاننا أن نؤثر في 
القرار احلكومي من داخله أفضل من أن نكون خارجه أو إلى جانب الضغط 

اخلارجي.
به  غلفت  الذي  اإلستراتيجي  التوجه  أو  السياسي  اإلطار  مع  نختلف  ونحن 
املهمات، والتوجه هذا يحدد مهمة احلكومة بأنها تهدف إلى بناء مؤسسات الدولة 
باعتبار ذلك رافعة أساسية إلنهاء االحتالل، وهو يؤكد أن علينا العمل الستكمال 

بناء الدولة على الرغم من االحتالل.

يتبع
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1- مقدمة
في  األس��وأ  تكون  قد  مبرحلة  حالياً  متر  الفلسطينية  القضية  أن  في  شك  ال 
تاريخها، فالقوى الفلسطينية متشتتة، واخلالفات الفلسطينية ألول مرة تكون 
ينال  يكاد  بل  الفلسطينية،  املقاومة  أضعف  ال��ذي  األم��ر  الوطني،  اإلط��ار  خ��ارج 
من ثقافة املقاومة، وانقسم الشعب بني معسكر التسوية ضمن احملور األميركي 
م��ا بات  ال��ع��رب��ي، وب��ني  م��ا ع��رف مبعسكر االع��ت��دال  اإلس��رائ��ي��ل��ي املتحالف م��ع 
للمنطقة  األميركية  للرؤية  معارض  أساسه  في  وهو  املمانعة،  مبعسكر  يعرف 

ومستقبلها.
إن هذا االصطفاف يزيد من الفجوة الداخلية الفلسطينية يوماً بعد يوم، كما 
أن الوضع العربي قد يكون في أسوأ أحواله منذ عشرات السنني، من حيث املوقف 

من الصراع العربي اإلسرائيلي، واملوقف من الوضع الفلسطيني الداخلي.
من جهة أخرى، تستمر التبعية الفلسطينية االقتصادية لأجنبي، بحيث مت 

ارتهان القرار السياسي الفلسطيني للراتب واملعونات.
أن  على  واملفكرين  والسياسيني  احملللني  بني  إجماع  شبه  اآلن  هناك  أن  كما 
هناك  إن  بل  اخلير،  منها  يرجى  وال  عبثية  باتت  السياسية  بالعملية  يعرف  ما 
إمياناً لدى شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني وقياداته الفكرية والسياسية 
والدينية، بأن االستمرار في هذه العملية سيؤدي إلى االستسالم، وال »نقول هنا 

التفريط« ولكن االستسالم لإلمالءات األميركية والشروط اإلسرائيلية.
وال شك في أن هناك حاجة ماسة إلعادة صياغة اإلستراتيجية الفلسطينية 

إلنقاذ الثوابت الفلسطينية، ومنع االنحدار نحو االستسالم.
وال بد من التأكيد هنا على أن أي تغيير في اإلستراتيجية واملنهج ستكون له 
تكاليف قد تكون باهظة على املستوى البشري، وعلى املستوى االقتصادي، وقد 
يصل إلى املستوى السياسي في البداية، وما نقدمه هنا هو إطار عام إلستراتيجية 
فلسطينية عملية قابلة للتطبيق، وسيكون هذا اإلطار بحاجة إلى جهد كبير من 
بحيث  وبدائل،  وخيارات  تفصيلية  خطط  إلى  لتحويله  االختصاص  ذوي  قبل 
البرنامج  املالئمة وفق  القرارات  اتخاذ  الفلسطينية »اجلديدة«  القيادة  تستطيع 

الزمني املناسب.

2- االفتراضات - املعطيات
احلد األدنى للحقوق الوطنية، وثيقة الوفاق الوطني.

واملعتقلون  وامل��وارد  والعاصمة  »احل��دود  املعهودة  املعروفة  احلقوق  وهي 
البقية  أج��ب��رت  حيث  ومنهجها،  وبرنامجها  التحرير  ومنظمة  وال��الج��ئ��ون«، 
إليه، وأخشى اآلن أن يصبح ذلك احلد األقصى، مبعنى أن نهاية  على الوصول 

املفاوضات سوف تنتهي إلى أقل منه.
وال  تصنعها،  هي  رؤي��ة  حسب  إال  السلمي،  احل��ل  في  راغبة  غير  وإسرائيل 
تشمل أياً من الثوابت الفلسطينية في احلد األدنى، وليس هذا مرتبطاً باحلكومة 
التي حتكم فيها أو االئتالف املشكل، وال جند في الطيف السياسي اإلسرائيلي من 

يؤيد املوقف الفلسطيني بخصوص القدس والالجئني والسيادة الكاملة.
غير  احل��ال��ي��ة،  ومبنهجياتها  احل��ال��ي  ووض��ع��ه��ا  السياسية  وامل��ف��اوض��ات 
الرغم  وعلى  أدن��ى،  كحد  عليها  املتفق  الفلسطينية  احلقوق  انتزاع  على  ق��ادرة 
من اعتراف القيادة املفاوضة باإلحباط، فإنها ما زالت مصرة على أنها اخليار 
فالقيادة  اللعبة،  قواعد  تغيير  في  القيادة  رغبة  يؤيد  ما  هناك  وليس  الوحيد، 
احلالية مصرة على حماية أمن إسرائيل دون مقابل، ف� »خارطة الطريق« تشير 
إلى أن وجود السلطة احلالية مرتبط باستمرار املفاوضات، وأصبح الشعار هو 

»املفاوضات حياة«.
أرى أن توحيد الصف الفلسطيني ضرورة ومتطلب سابق ألي إستراتيجية 
السياسية  ل��ل��رؤي��ة  ت��وح��ي��د  وامل��ط��ل��وب  ب��داي��ة،  امل��ص��ري��ة  وال���ورق���ة  فلسطينية، 
ويجب  عائقاً،  السلطة  تكون  ال  بحيث  الوطني،  ال��وف��اق  وثيقة  وف��ق  واملقاومة 
هنا إشراك املفكرين واملتخصصني في اقتراح اإلستراتيجية بعيدة املدى، ثم يتم 

عرضها على السياسيني.

الصهيوني  ل��الح��ت��الل  ال��ت��ص��دي  على  ق��ادري��ن  غير  وح��ده��م  الفلسطينيون 
فضالً  وإنسانية،  وإسالمية  عربية  عامة،  املسؤولية  أن  يعني  وهذا  وبرنامجه، 
عن موضوع ميزان القوى والتطورات في املنطقة، وبخاصة في توفير الضابط 

لإلستراتيجيات والضامن للوحدة.

3- اإلستراتيجية املستقبلية
والهدف  بالزمن،  وليس  بالتنفيذ  مرتبطة  واآلنية،  املرحلية،  اإلستراتيجية 
هنا يجب أن يكون العمل نحو تغيير املعادلة القائمة بتقوية املوقف الفلسطيني 

د. عمر عبد الرازق

اجللسة اخلامسة

عضو املجلس التشريعي، وزير املالية في احلكومة العاشرة 2006، أستاذ االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية

اإلستراتيجية الفلسطينية املستقبلية: بني االستسالم والثبات على احلقوق

الوفاق  برنامج  بتحقيق  متمثلة  فرعية  أه��داف  توجد  كما  األوراق،  واستعادة 
العربي  ال��ب��ع��دي��ن  امل��ف��اوض��ات ون��ه��ج��ه��ا، واس��ت��ع��ادة  أج��ن��دة  ال��وط��ن��ي، وتغيير 
واإلسالمي للقضية الفلسطينية، وإدارة الوضع الفلسطيني في الضفة والقطاع 

وفق أصول الشراكة والقيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
- األدوات واآلليات للتنفيذ

املصاحلة  بإجناز  التوحد  منها  واملطلوب  الفلسطينية،  الدائرة  من  أب��دأ  هنا 
عليهما،  متفق  مرحليني،  م��ق��اوم��ة  وب��رن��ام��ج  سياسي  ب��رن��ام��ج  على  واالت��ف��اق 
األج��واء  تهيئة  إل��ى  إض��اف��ة  اجل��دي��دة،  ال��ق��ي��ادة  صياغته  على  وت��ش��رف  تصوغه 
وطني،  ومجلس  ورئاسية  تشريعية  ونزيهة،  حرة  انتخابات  إلج��راء  املناسبة 
جديد،  وطني  وميثاق  منتخبة،  مؤسسات  يشمل:  مبا  التحرير  منظمة  وإص��الح 
ووقف املفاوضات واألجندة احلالية، ووقف التنسيق األمني وااللتزام بخارطة 
على  والرقابة  القانونية  البيئة  لتطوير  التشريعي  املجلس  وتفعيل  الطريق، 
بحيث  القضاء،  وتطوير  وامل��ال��ي،  اإلداري  الفساد  حمل��ارب��ة  التنفيذية  السلطة 
يرقى لطموحات الشعب من استقاللية وعدالة وكفاءة، وتطوير األجهزة األمنية 
وتسهم  ومؤسساته،  املواطن  أمن  بحماية  تقوم  مهنية  وطنية  مؤسسة  لتكون 
في احلفاظ على النظام السياسي واملواثيق الوطنية املتفق عليها، وتلتزم القيم 
لها بجميع أشكالها،  الهيبة  املقاومة ببرامج وإعادة  الدميقراطية، وكذلك تقوية 
الصمود،  وتعزيز  واملعنوي،  امل��ادي  واإلع���داد  املقاومة،  ثقافة  وتعبئة  وتهيئة 
كل  وتثبيت  اجل��ه��ات،  لكل  املستويات  ك��ل  ف��ي  حقيقية  ش��راك��ة  برنامج  وإي��ج��اد 
والكف عن  التشريعي،  الوطني واملجلس  املجلس  قوانني يسنها  ذلك عن طريق 
التعاطي مع الشروط اإلسرائيلية واألميركية مبا يتعلق باالعتراف ب� »يهودية 
الدولة«، وضرب املقاومة، والعودة إلى املرجعية احلقوقية للقضية الفلسطينية، 

فيه  وج��اء  فياض  سالم  الدكتور  حكومة  برنامج  من  اقتباساً  أق��دم  أن  وأود 
أهمية  مؤكداً  املقبلني«،  العامني  غضون  في  دولة  بإقامة  احلكومة  التزام  »نعلن 
استكمال بناء مؤسسات الدولة خالل عامني، وجوهر هذا التوجه يتمثل في بناء 
الدولة، وهنا في ظل استمرار  بناء مؤسسات  ما يسمى  الرئيسية وهو  الرافعة 

هيمنة االحتالل.
وأرى أن الشراسة التي شهدناها في عملية تدمير مؤسسات السلطة من قبل 
أهمها:  استفهام،  عالمات  تضع  ال��واق��ي«  »السور  بعملية  سمي  ما  في  إسرائيل 
هل ميكن أن يحتمل االحتالل وأن ال يتدخل دون استخدام القوة من أجل سحق 
محاولة السلطة لبناء مؤسسات الدولة، أو أن يسمح بتواصل هذه العملية إلى 
سياسية  عملية  هناك  إن  قلنا  إذا  منطقياً  يكون  أن  ميكن  التوجه  ه��ذا  نهايتها.  

املتتالية لتخرج باتفاق  جتري بسالسة وتخلق سلسلة من االنفراجات األمنية 
يفضي إلقامة دولة فلسطينية.

وقع  من  عليه  يراهن  كان  مبا  السياسية،  العملية  هذه  مثل  في  األصل  يكمن 
ث��م توسيع  مل���دة 5 س��ن��وات، وم���ن  ت��ف��اوض��ي��ة  »أوس���ل���و«، مبعنى عملية  ات��ف��اق 
الصالحيات وصوالً إلى اتفاق يضمن قيام دولة فلسطينية.  لكن هذا األمل انهار، 
وولد ثانية مع خارطة الطريق التي قدمت من قبل الواليات املتحدة، كما أنه ولد 
أنها  البعض  التي توقع  الرئيس األميركي باراك أوباما  إدارة  مجدداً بعد مجيء 

ستقلب األمور.
أن  خطأً  وليس  وه��م،  على  مراهنة  هي  أوب��ام��ا  إدارة  عامل  على  املراهنة  إن 
نقول مثالً: هذا هو الذي تستطيعه السلطة، والذي يجب أن تقوم به، وأن تتبنى 

ويعزز  داخله،  من  التمزق  عوامل  يزيل  مبا  الفلسطيني  املجتمع  إلدارة  برنامجاً 
تالحمه، من خالل معاجلة قضايا الفقر والبطالة ودعم صمود القطاعات املعرضة 
لهجمة االحتالل واألسرى وأهالي الشهداء، وأن توجه كل مهمات احلكومة وكل 
وليس  االجتماعي،  الصمود  تعزيز  مهمتها  مؤسسات  لبناء  الصمود  عمليات 

مؤسسات تسعى إلى أهداف ليست مطروحة كأولوية في الظروف الراهنة.
وال ميكن بناء مؤسسات الدولة التي هي بالتعريف مؤسسات سيادة، دون 
الدخول في اشتباك مباشر مع االحتالل، وهذا االشتباك سيؤدي إلى خسائر كون 
االحتالل ميتلك القوة.  مهمة احلكومة يجب أن تركز على بناء مؤسسات تعزيز 
الصمود االجتماعي، وإعطاء النضال السياسي ملنظمة التحرير، مع اإلبقاء على 

السلطة كأداة تخضع للمنظمة.

يتبع
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والرد باملقاومة واملالحقة القانونية والسياسية دولياً على جرائم االحتالل بحق 
تشكل  معلنة  غير  أو  معلنة  تفاهمات  إلى  الوصول  باجتاه  الفلسطيني  الشعب 

رادعاً لالحتالل.
- الدائرة العربية واإلسالمية

وفيما يتعلق بالدائرة العربية واإلسالمية، يجب أن تعتمد احملافل العربية 
مسؤولية  واملسلمني  العرب  وحتميل  الفلسطينية،  اإلستراتيجية  واإلسالمية 
على  والعمل  التحرير،  واجب  في  شركاء  أنهم  مبعنى  لفلسطني،  األول  الضياع 
الالجئني،  بقضية  يتعلق  ما  لتعديل  تطويرها  أجل  من  العربية  املبادرة  تعليق 
أي  البرملانات، متنع  العربية، ومن خالل  ال��دول  في  والعمل على مترير قوانني 
املواضيع  تلك  املتفق عليها فلسطينياً، وبخاصة  األدنى  تراجع عن ثوابت احلد 
التي تخصهم مباشرة مثل الالجئني، والقدس، وتوفير البيئة املناسبة فلسطينياً، 

السيما النزيهة والشفافة، جلمعيات العمل اخليري العربي واإلسالمي.
- الدائرة الدولية

وفيما يتعلق بالدائرة الدولية، املطلوب هنا، كسب تعاطف الشعوب بالتركيز 
على حمالت التضامن وعلى البعد اإلنساني للقضية الفلسطينية، وكسب تأييد 
الدول سياسياً واقتصادياً من خالل اللعب بورقة املصالح، وهنا يلزم البعدان 
العربي واإلسالمي، واستغالل كافة املؤسسات الدولية وقوانني الدول املختلفة 
تقدمي  على  والعمل  الصهيوني،  اإلج���رام  وفضح  الفلسطينية،  احل��ق��وق  لدعم 

شكاوى على جرائم احلرب وعلى املمارسات اإلسرائيلية اليومية.

4- اإلستراتيجية بعيدة املدى
الهدف الرئيسي منها هو التحرير وإقامة الدولة املستقلة.

األهداف الفرعية لها: احلفاظ على الوحدة الوطنية، تعزيز الصمود الشعبي، 
جعل االحتالل مكلفاً للمحتل.

فيما يتعلق باألدوات، وبداية من الدائرة الفلسطينية، املطلوب هنا احملافظة 
بينما  واملفاوضات،  املقاومة  بني  ما  واملزاوجة  الشاملة،  والتنمية  الوحدة  على 
واإلسرائيلية  االقتصادية  للمقاطعة  احلياة  إع��ادة  وإسالمياً  عربياً  املطلوب 
ل��الح��ت��الل، وت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل اجل��م��اه��ي��ري مل��ن��ع ال��ت��ط��ب��ي��ع، وت��ب��ن��ي ال��ع��ائ��الت 
الفلسطينية لتعزيز الصمود، ودعم منظمة التحرير مالياً وسياسياً لتحريرها 

من الضغوط.
اجلماهيري  العمل  آليات  تطوير  على  العمل  يجب  الدولية،  الدائرة  وح��ول 
األكادميية  واملقاطعة  اإلسرائيلي  »األبارتهايد«  ص��ورة  لتثبيت  واملؤسساتي 

واالقتصادية والسياسية.

تركز النقاش في اجللسة اخلامسة حول اإلستراتيجية البديلة املطلوبة 
مؤسسات  بناء  على  العمل  حول  الدائر  واجل��دل  املفاوضات،  فشل  ضوء  في 
ال��دول��ة في ظل وج��ود االح��ت��الل، وم��ا إذا ك��ان ذل��ك ميكن أن ي��ؤدي في نهاية 
املطاف إلى حتقيق هدف إقامة دولة ذات السيادة على كامل األراضي احملتلة 
الدولية، ودون معارضة إسرائيل.   لقرارات الشرعية  العام 1967، وفقاً  في 
ضوء  في  املستقبلية،  الفلسطينية  اإلستراتيجية  محاور  النقاش  شمل  كما 

ورقة د. عمر عبد الرازق حول االستسالم أو الثبات على احلقوق.
له،  )لم يذكر اسمه( في مداخلة  املشاركني  أحد  اإلط��ار، تساءل  وفي هذا 
حول »ما ميكن أن يحصل إذا وصل الشعب الفلسطيني إلى طريق مسدود مع 
إسرائيل«، قبل أن يوجه إلى قيس عبد الكرمي سؤاالً عما إذا كان يتصور أنه 
»من املجدي إعالن دولة فلسطني قبل إنضاج ذلك على املستوى الدولي، بحيث 
يكون هناك قرار واضح من اجلمعية العامة لأمم املتحدة، يتم االستناد إليه 

في نهاية املطاف«.
وفي سؤال وجهه إلى عبد الرازق، قال: عندما تبرر االنقالب األسود وتقول 

إن ذلك عملية إصالحية، هنا أود أن نعرف كيف يكون ذلك أمراً منطقياً؟
وت��س��اءل: م��ن ال���ذي منح »ف��ت��ح« و«ح��م��اس« ح��ق تقاسم ال��وط��ن؛ وطن 

األمهات واألسيرات والشهداء، في ظل الوضع الراهن الذي نعيشه؟
وتابع طرح استفساراته قائالً: كيف ستنفذ، ومن سينفذ، اإلستراتيجيات 
املشكلة  ال��ي��وم؟  إل��ي��ه  وص��ل��ن��ا  ال���ذي  احل���ال  ظ��ل  ف��ي  امل��ط��ل��وب��ة  الفلسطينية 
احلقيقة هي االحتالل، وأي جتميل لالحتالل هو تكريس لسياسة االحتالل، 
االستيطان   ... االح��ت��الل  بقاء  ه��ي  املنظمة  أو  السلطة  وج��ود  ف��ي  فاملشكلة 
يزداد واالعتقاالت تزداد، وأرى أن أميركا والدول املانحة هي من يهدد القرار 
الوطني الفلسطيني، إضافة إلى وجود تساؤل حول من هي القيادة؟ وهل هي 

مع الشعب أو ضده؟ وماذا يريد الشعب الفلسطيني بالتحديد؟
وطرح مشارك آخر )لم يذكر اسمه( في مداخلة له، تساؤالً حول مقدرة 
السلطة على وقف التنسيق األمني مع اجلانب اإلسرائيلي.  كما وجه سؤاالً 
إلى بّسام الصاحلي حول »الطريق التي يجب أن يسلكها الشعب الفلسطيني 
السلطة  وج��ود  ظل  في  السيما  التأسيسي،  ال��دول��ة  مجلس  م��ب��ادرة  إلجن��اح 
مجرد  املبادرة  هذه  مثل  تكون  ال  بحيث  االحتالل،  ظل  في  وأيضاً  واملنظمة، 

إعالن بيان«.
ال��رازق، قال فيها:  كما قدم أحد املشاركني مداخلة تعقيباً على ورقة عبد 
احلكم الذاتي الذي هو مشروع إذالل للشعب الفلسطيني، وهنا أريد أن أقول 
اإلسالمي  العالم  قضية  تسمى  الفلسطينية  القضية  إن  ال��رازق  عبد  للدكتور 

بشكل أساسي.
إليجاد  الفلسطينيون  يحتاجه  ال��ذي  ال��وق��ت  ع��ن  آخ��ر  م��ش��ارك  وت��س��اءل 
إجماع وطني على املبادرة التي طرحها الصاحلي فيما يتعلق بتشكيل مجلس 

الدولة التأسيسي.
فئوية،  »مصالح  هناك  كانت  إذا  ما  ح��ول  الكرمي  عبد  إل��ى  س��ؤاالً  ووج��ه 
إضافة لظروف السلطة احلالية، ال تسمح لها بتحقيق اإلستراتيجية املطلوبة 

لتعزيز الصمود«.
وفي سؤال آخر وجهه إلى عبد الرازق، قال: ما هو العائق األساسي أمام 
حتقيق الوحدة، السيما أن اخلالف الرئيسي كان على السلطة واحملاصصة؟

وقدم مشارك آخر مداخلة حول »التجاوزات التي حتدث للدستور، السيما 
من حاالت قمع في الضفة«، وتساءل: ما هو تعريف االنقالب؟

الغربية  الضفة  في  يحدث  ما  إل��ى  تطرق  املشاركني،  ألح��د  مداخلة  وف��ي 
يعلما  أن  و«حماس«  »فتح«  على  وق��ال:  سياسية،  اعتقاالت  من  غزة  وقطاع 
أنه ال مفر أمامهما سوى الوحدة.  ووجه إلى الصاحلي السؤال التالي: ما هي 
اآلليات التي ال جتعل إعادة تكرار إعالن الدولة اآلن، مماثالً ملا حدث في العام 
إذا كان »املقاوم يريد  ال��رازق حول ما  إلى عبد  آخر  1988؟ كما وجه س��ؤاالً 
تصريحاً من السلطة القائمة ليقاوم«، وقال: أين املقاومة املسلحة ضد اجلدار 

واالستيطان في الضفة؟
أب��و حجلة  الوطنية س��ائ��د  ال��ن��ج��اح  ف��ي جامعة  ب����دوره، ط��رح احمل��اض��ر 
املقصود حدود  ك��ان  إذا  الصاحلي، ح��ول موضوع احل��دود، وم��ا  على  س��ؤاالً 
اعتراف  مبثابة  هو  احل��دود  »إع��الن  أن  معتبراً   ،1947 للعام  التقسيم  ق��رار 
بحدود الدولة الصهيونية«، وقال: ما هو املغزى السياسي من إعالن حتديد 

احلدود؟
كما وجه إلى عبد الرازق السؤال التالي: ما الصورة املثالية للمفاوضات 
ف��ي ال��وق��ت ال���راه���ن؟ وك��ي��ف مي��ك��ن ال��ت��وف��ي��ق ب��ني ب��رن��ام��ج م��ق��اوم��ة مرحلية 
واملفاوضات، في الوقت الذي تقول فيه »حماس« أن املفاوضات عبثية، وهي 

أيضاً تطالب باملقاومة؟

وفي تعقيبه على مداخالت احلضور وأسئلتهم، قال عبد الكرمي: إن اجلبهة 
القانون  يكفلها  التي  واحلريات  اإلنسان  حلقوق  التجاوزات  ضد  الدميقراطية 
عن  للدفاع  حملة  في  باملساهمة  ونأمل  القطاع،  أو  الضفة  في  س��واء  األساسي 
حقوق املواطنني في الضفة والقطاع، وأيضاً نحن ندعو لوقف ما يسمى »املسح 
مخالفة  م��ن  يشكله  مل��ا  ال��ع��ام  القطاع  ف��ي  توظيف  بطلبات  للمتقدمني  األم��ن��ي« 

واضحة للقانون األساسي.
إن��ه ليس  وأض��اف: إن ما وق��ع في غ��زة في 6/15 ال يستطيع أح��د أن يقول 
األمنية  األج��ه��زة  من  تطلب  ميليشيات  غ��زة  في  شاهدنا  ونحن  مسلحاً،  مت��رداً 
للنقاش،  قابلة  إلى ذلك  أدت  التي  إن األسباب  الشرعية تسليم سالحها، وأقول 

لكن هذا ال ينفي أن ما حدث كان مترداً.
وتابع: النقطة األخرى، أنا مع الرأي بأن مصالح املتنفذين في السلطة تشكل 
دور  حتجيم  أجل  من  نضال  إلى  بحاجة  أيضاً  وهذا  وظيفتها،  أدائها  أمام  عقبة 

املصالح املتنفذة.
الفلسطينية،  للدولة  واحد  جانب  من  إعالناً  أقترح  لم  أنا  الكرمي:  عبد  وقال 
وأرى أن اإلعالن مت في العام 88، وكانت له وظيفة تتمثل بوضع املجتمع الدولي 
أمام مسؤولياته إلقامة الدولة.  وأضاف: اآلن مسألة الدولة الفلسطينية باتت 
أمراً مسلماً به من قبل اجلميع، واإلعالن ميكن أن يصدر عن مجلس األمن ويقول 

إن حدود الدولة هي حدود العام 67 وعلى االحتالل أن يرحل.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��ص��احل��ي ف��ي س��ي��اق تعقيبه ع��ل��ى م��داخ��الت امل��ش��ارك��ني 
وجود  إلى  يشير  واقع  أمام  الرغبة-  عن  النظر  -وبغض  أننا  أعتقد  وأسئلتهم: 
الضفة، وأنا ضد  لها مؤسسات وحتالفات خاصة ومختلفة عن  سلطة في غزة 
الوطنية،  ال��وح��دة  حكومة  على  انقالباً  ك��ان  ح��دث  وم��ا  االن��ق��الب،  طريق  سلوك 

فهناك حكومة حتكم باستخدام القوة.
ال��واق��ع، وأي��ض��اً في الضفة  وأض���اف: اآلن هناك حكم في غ��زة لسلطة األم��ر 
الغربية نشأ وضع غير طبيعي لنمط السلطة بوجود حكومة تشكلت بقرار من 
الرئيس، حيث جاءت في ظل غياب املجلس التشريعي، على الرغم من أنها يجب 

أن تأخذ الشرعية منه.
وقال: هذه احلكومة تتجاوز في مسلكها العديد من قواعد القانون األساسي 
كل  على  داخلها  في  حتتوي  وأن  شمولية،  حكومة  تكون  أن  وتريد  واحلريات، 
شيء، ولها ممارسات نحن في حزب الشعب ننتقدها، ولم نشارك فيها، وليس 

فيها من ميثل احلزب.
وتابع: نحن لسنا شركاء في حكومة الدكتور سالم فياض، واخلطر األساسي 
القائم هو أنه لدينا اآلن حظر عملي على »فتح« في غزة من قبل السلطة القائمة 

هناك، وفي الضفة هناك حظر على حركة »حماس«.
وقال الصاحلي: يجب أن يكون هناك استعداد إلنهاء هذا الوضع الشاذ، وهو 
أمر لم يعد شأناً يعود لكل من »فتح« و«حماس«، فمع األسف باتت هناك جملة 
الورقة املصرية، هناك  ارتباطات للسلطة جعلت األمر أكثر تعقيداً، فإذا وقعت 
مثالً البند األول في خارطة الطريق الذي يقول إن على السلطة جمع السالح في 
قطاع غزة، وكذلك في موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية، فهذه احلكومة لن 
حتصل على قبول دولي، وأيضاً ما الذي يضمن أن تكون هناك شراكة في النظام 

الفلسطيني؟
وأردف: إننا لسنا أمام بشرى قريبة بإنهاء االنقسام.  ومع ذلك، فإن الوحدة 
اآلن متثل حتدياً حلركتي »حماس« و«فتح« والسلطة ومنظمة التحرير، ولكن 
يجب أن يكون هناك استعداد لتحمل تبعات هذا التحدي، ألن ذلك سيمس جميع 
املالي واالقتصادي عندما تشكلت  إسرائيل مارست احلصار  أن  الناس، السيما 

حكومة الوحدة الوطنية، فضالً عن املوقف الدولي حينذاك.
الفلسطينية هي تعبير عن حق تقرير  الدولة  أن »احل��دود في  إلى  ونوه 
املصير، وهنا يجب أن نعلن نحن الدولة ونلتزم بقواعد القانون الدولي وسلم 
اجلوار، والفكرة أن نعيد طرح موضوع الدولة من منطلق حق تقرير املصير 
واحلدود أساساً، ثم في سياق ذلك ميكن أن ننطلق في موضوع املفاوضات«.

وأضاف: املجلس التأسيسي ليس بياناً فقط، وإذا كانت القناعة أننا لسنا 
ذاهبني إلى الدولة، أو إنهاء االنقسام، وأن البديل أمامنا عن االنتخابات، إن لم 
حتصل، سيكون سلطة في غزة يسيطر عليها حزب سياسي واحد، وسلطة 
في الضفة كسلطة هيمنة واحدة، فإن خيار املجلس التأسيسي للدولة في هذه 
احلالة يحقق أمرين: أوالً أنه يحدد لنا الهدف بأن السلطة ليست دائمة في ظل 
االحتالل، وثانياً قد يساعدنا ذلك في حل مشكلة املجلس التشريعي إلى حني 

التمكن من إجراء االنتخابات.
وفي تعقيبه على املداخالت واألسئلة، قال عبد الرازق: بالنسبة لقضية 
توصيف ما حدث باسم »االنقالب«، نحن قمنا برفع كل ما كان يحدث حينذاك 
ال��وزراء،  مجلس  ومقر  التشريعي،  املجلس  مقر  حرق  السيما  الرئيس،  إلى 
ك��ردة فعل على مترد  ما حدث هو مترد جاء  األخ��رى، وإذا كان  واملضايقات 
على  أمنية  أجهزة  مت��رد  هو  يحصل  ك��ان  ال��ذي  التمرد  ولكن  فليكن،  سابق، 

احلكومة الشرعية املنتخبة.
إل��ى »م��ا ك��ان ينفذ ف��ي قطاع غ��زة م��ن تطبيق خلطة »داي��ت��ون«  وت��ط��رق 
األمر  اكتشفت  إلسقاط حركة »حماس« وإنهائها«، وتساءل: كون »حماس« 

وعدلته، تقومون بتسميته انقالباً؟
أثناء  ففي  واسعة،  خالفات  هناك  بل  السلطة،  على  ليس  الصراع  وق��ال: 
ل��ق��اءات احل���وار ف��ي ال��ق��اه��رة، ط��رح أح��م��د ق��ري��ع »أب���و ع���الء« أن��ه يجب على 

»حماس« االعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ونحن لن نعترف بذلك.
ال��ع��رب��ي  حل��ض��ن��ه��ا  الفلسطينية  ال��ق��ض��ي��ة  إرج�����اع  إل���ى  أدع����و  وأض�����اف: 
واإلسالمي، وأشدد على حقنا في املقاومة باألشكال كافة، وفيما يتعلق بسبب 
التي  إلى األجهزة األمنية  الغربية، فهو يعود  عدم وجود مقاومة في الضفة 
متنع املقاومة بشكل كامل.  أما في قطاع غزة، فهناك توافق كامل على املقاومة، 
الناس وتعزيزه والعيش معهم هو  أن اإلعداد للمقاومة وتثبيت صمود  كما 

مقاومة بحد ذاته.
أو خلل بشأن ما  ال��رازق: نحن كنواب نأسف لوقوع أي خطأ  وق��ال عبد 
يحدث من اعتقاالت في غزة، ونقول إذا حدث هناك تعذيب فإنه ميارس على 
مستوى فردي، لكن لدينا الكثير من املعتقلني في الضفة، والكثير منا مالحقون 

بسبب االنتماء السياسي.
احلديث  األحمد:  ق��ال  وأسئلتهم،  املشاركني  مداخالت  على  تعقيبه  وف��ي 
من  وج���زءاً  جرمية  يعد  ال��ق��ط��اع،  أو  الضفة  ف��ي  سلطة  مصطلح  باستخدام 

تكريس االنقسام، وأرجو أن ال يكون الزمن احلالي زمن التجهيل املبرمج.
وأضاف: قضية املصاحلة ليست فيها مجامالت، وقضية احلكومة أيضاً 
ليست  إنها  قال  الذي  الرئيس  حكومة  هي  فاحلكومة  مجامالت،  فيها  ليست 
لها عالقة بالنواحي السياسية، وهنا أقول مثالً إن مشاركة د. فياض مبؤمتر 

»هرتسيليا« كونه رئيس احلكومة كانت خطأً.
الفلسطيني،  للشعب  جتهيالً  كفى  قال:  املقاومة،  مبوضوع  يتعلق  وفيما 

ويجب توضيح معنى املقاومة وهل هي كفاح مسلح أم ال.
يوجد  »ال  أن��ه  األحمد  اعتبر  لالنعقاد،  التشريعي  املجلس  دع��وة  وح��ول 
شيء اسمه نواب في الضفة ونواب في غزة، وهيئة مكتب املجلس املوجودة 

اآلن غير قانونية ألن مدتها انتهت.



21 آفاق
برملـــــــــــانية

»إن األمل يكمن في التناقض«
           برتولد برخت

يسودها  أج��واء  في  الشيء  بعض  مستغرباً  يكون  قد  األم��ل  عن  احلديث  إن 
التشاؤم في فلسطني اليوم، إال أن هذا األمل له مبرراته التي سأطرحها.  إن قراءة 
مدخالت الواقع السياسي كما قدمه الكثير من الزمالء تشير إلى أن مخرجات هذا 
الواقع املستقبلية غير مبشرة فلسطينياً، فاالحتالل ما زال ميارس كافة أشكال 
منع إمكانية الوصول إلى أبسط صور التحرر املرجوة فلسطينياً.  أما الواليات 
البعض  الرغم من تفاؤل  املتحدة، فلم تبرح مكانها ومشروعها اإلمبريالي على 
»األس���ود«،  ليبرالية؛  رم��زي��ة  م��ن  ميثله  مل��ا  رئيساً؛  أوب��ام��ا  ب���اراك  انتخاب  بعد 
»تاريخه الشخصي«.  أما عربياً، فال يحتاج األمر إلى ذكاء لنعرف مدى التشرذم 
املشروع  مع  تواطئها  وحتى  األنظمة،  عند  السياسية  اإلرادات  وغياب  العربي 
غياب  هناك  ناحية  فمن  ح��رج،  وال  فحّدث  فلسطينياً،  األميركية.   املشاريع  أو 

إلستراتيجية للتحرر الوطني توجت من ناحية أخرى باالنقسام الداخلي.
األمل  إل��ى  ما يدعو  إن  األم��ل في خارطة سياسية كهذه؟  إل��ى  ال��ذي يدعو  ما 
براديغم  من  تنطلق  السياسي  للواقع  املقدمة  القراءات  مجمل  أن  هو  بالتحديد 
الذي  السياسي »العقالني« »احلداثي«،  التحليل  أو منوذج أساسي مستقى من 
الواقع  الذات األوروبية -الليبرالية منها- في فهم  ميكن وصفه بالتمركز حول 
ك��ال��دول��ة،  منتظمة  حتليلية  وح���دات  إل��ى  املستند  ال��ن��م��وذج  وه��و  ال��س��ي��اس��ي.  
واملنظمات الدولية، والقانون الدولي، والضغط السياسي الدولي، واملصالح ... 
الخ.  إال أن الواقع في السياقات االستعمارية مختلف، ويحتاج إلى إعادة النظر 
الشرط  جتاوز  أجل  من  والضعف  القوة  مصادر  فيه  حتسب  الذي  النموذج  في 
إعادة  أجل  من  والضعف  القوة  مصادر  تقييم  إع��ادة  نقصد  وهنا  االستعماري.  
التحرر  لبراديغم  االعتبار  إع��ادة  خالل  من  الفلسطينية  اإلستراتيجية  صياغة 
قوه  مصادر  على  يعتمد  الوطني  التحرر  لبراديغم  االعتبار  إع��ادة  إن  الوطني.  

كامنة يجب إعادة االعتبار لها.

الذاكرة كمصدر لقوة كامنة
االنتفاضتني  ملقاربة  ت��ك��راراً  أج��د  بإجرائها  أق��وم  التي  احل���وارات  مجمل  في 
»انتفاضة العام 1987، وانتفاضة األقصى«، حيث يتقرر عنصر النوستاجليا، 
أي احل��ن��ني إل��ى امل��اض��ي؛ إل��ى االن��ت��ف��اض��ة األول����ى، واألل���م واألس���ى فيما يتعلق 

باالنتفاضة الثانية1.
األول��ى  االنتفاضة  ف��ي  الفلسطينيني  أذه���ان  ف��ي  اجلميلة  ال��ذاك��رة  وج��ود  إن 
قد يكون هنالك تشويه  القوة والضعف.  نعم،  هو عنصر قوة مهم في معادلة 
جتميلي للماضي في الذاكرة أو رومانسية زائدة من اجليل الذي قاد ونشط في 
االنتفاضة األول��ى، إال أن املثير في األم��ر هو وج��ود تصور شبيه عند أجيال لم 

تعش تلك املرحلة.
شكل  ح��ول  يتمركز  األول���ى  لالنتفاضة  النوستاجليا  عناصر  أه��م  أح��د  إن 
قطاعات  مشاركة  خ��الل  من  دميقراطياً  طابعاً  أخ��ذت  التي  النضالية  املمارسة 
الوطني ممارسة  الشعور  اليومية، بحيث أصبح  النضالية  العملية  واسعة في 
يومية، وذاتياً ارتبطت االنتفاضة األولى بشعور القدرة على الفعل واملشاركة.  
وليس من فراغ أن تلك التجربة وصفت من البعض باالنتفاضة الشعبية الكبرى، 
مع التركيز على الصفة »الشعبية«، أي مدى املشاركة اجلماهيرية.  إذن، نحن 
أجل  م��ن  فلسطينياً  عليه  والبناء  تفعيله  ميكن  كامن  ق��وة  عنصر  ع��ن  نتحدث 

اخلروج من مأزق اآلفاق املغلقة.

النضاالت احمللية
إلى واقع  الشعبي يأخذنا  النضال  الشعبي وذاك��رة  إن احلديث عن احل��راك 
الفلسطينية »نعلني، بلعني،  القرى  الشعبي ضد اجلدار في  وممارسات احلراك 
لبناء  األول��ى  املرحلة  من  الشعبي  العمل  ب��دأ  لقد  ج��ي��وس«،  ب��درس،  املعصرة، 
اجلدار وسقط شهداء واعتقل الكثيرون في املظاهرات.  إال أن هناك مجموعة من 
املالحظات حول هذه التجارب في الفترة األخيرة )خالل السنة املاضية(: أوالً، 
زيادة عمليات القمع ألمناط النضال الشعبي في هذه القرى من ناحية، وزيادة 
اإلسرائيلية؛  الصحافة  في  الشعبية  املقاومة  من  والتحذير  اإلعالمية  التغطية 
مثالً وجود املتضامنني الدوليني، الذي وصف يوماً بالسياحة السياسية، واليوم 
أصبح خطراً يستوجب الدخول إلى رام الله من أجل اعتقالهم.  من اجلدير بالذكر 
األمنية.  وينطبق  املؤسسة  اإلسرائيلي مرتبط بشكل كبير مع  اإلع��الم  أن  هنا، 
املنطق نفسه على حملة ونشاطات أسبوع الفصل العنصري، إضافة إلى حملة 
إضافيتني،  مالحظتني  إلى  اإلش��ارة  يجب  كما  االستثمارات(،  وسحب  )املقاطعة 
األولى: التحول في خطاب الناشطني في مقاومة اجلدار من احمللية إلى خطاب 
وطني ودعوات لتعميم التجربة.  والثانية: استمرار النشاطات في بعض القرى 

حتى بعد استكمال بناء اجلدار، وهو ما شكل إزعاجاً جدياً لالحتالل، وعزز من 
فرصة تعميم التجربة.

إن جمع عنصري النوستاجليا واحلراك الشعبي والتضامن اليوم، يشير إلى 
أن املقاومة الشعبية هي مصدر قوة في اليد الفلسطينية، وبالتالي يجب إعادة 
االعتبار إلى هذه املمارسة النضالية الشعبية كأحد مصادر القوة التي ال حتسب 

عادة في مناذج التحليل السياسي.

الدعوات إلى انتفاضة جديدة
النتفاضة  دع��وة  ه��ي  نعم،  ج��دي��دة؟  شعبية  النتفاضة  دع��وة  ه��ي  ه��ل  إذن، 
األح��ادي��ث  ف��ي  أس��م��ع��ه��ا   ،1987 ال��ع��ام  األول����ى  ب��االن��ت��ف��اض��ة  ج���دي���دة، شبيهة 
أصبحت  األخيرة  والفترة  السياسية،  املشارب  معظم  من  لناشطني  واحل��وارات 
موضوعاً ملقاالت حتى في الصحف الرسمية.  لكن، إن مجرد الدعوة النتفاضة أو 
تعميم للمقاومة الشعبية غير كاف، وقد يوقعنا في فخ االختزال وغياب اجلدية 

من جهة، والوقوع مجدداً في فخ الشرط االستعماري من جهة أخرى.

اخلطاب،  ه��ي:  أساسية  مفاصل  ثالثة  عن  احلديث  من  بد  ال  ذل��ك،  لتوضيح 
املقاومة  أه��داف  وأخ��ي��راً  االنتفاضتني،  في  التجربتني  بني  النضالية  املمارسة 

الشعبية ضمن سياق إستراتيجي طويل األمد.

اخلطاب وعملية إعادة الترميز االستعمارية .. املقاومة 
الشعبية بال عنف

كبيراً ملصطلح »الالعنف«،  أن هنالك استخداماً  املرحلة األخيرة نالحظ  في 
في  األول  شكلني:  االس��ت��خ��دام  ه��ذا  وي��أخ��ذ  الفلسطيني،  السياسي  اخل��ط��اب  ف��ي 
املوجه  في  أما  للعالم.   املوجه  والثاني  للفلسطينيني،  املوجه  الداخلي  اخلطاب 
على  تغطية  أو  وتغييب  الشعبية،  املقاومة  مصطلح  حضور  فنرى  فلسطينياً، 
ل��ل��ذات في  ال��وق��ت نفسه ال ن��رى أن هناك خ��داع��اً  أن��ه وف��ي  ال��الع��ن��ف، إال  مفهوم 
التعريفية  األوراق  أن  النشاطات  أحد  في  مثالً  الحظت  حيث  املفاهيم،  استخدام 
املقاومة  تعبير  ن��رى  العربية  ففي  واإلجن��ل��ي��زي��ة،  العربية  باللغتني  مكتوبة 
الشعبية، أما في اإلجنليزية فنرى تعبير »الالعنف«، وبالطبع ال يعود السبب 
في  ال��ت��ف��اوت  الشعبية.   امل��ق��اوم��ة  تعبير  لترجمة  إجنليزية  كلمات  غياب  إل��ى 
الدالالت بني فكرة الالعنف وفكرة املقاومة الشعبية واضح للعيان، فاملنطلق في 
األول يستند إلى نقطة مرجعية وهي العنف، وأن املشروع هو نفي هذا العنف ب� 
»ال«، وهذا ما يفسر كمدخل عدد كبير من املؤسسات غير احلكومية الدولية في 
دعم »الالعنف«.  ليست هنالك مشكلة أصالنية مع تعبير »ال عنف«، املشكلة هنا 
الترميز  السياسية للمفهوم من جهة، وإلعادة  الثقافي واإلسقاطات  السياق  في 

االستعماري من جهة أخرى.
أما في الثاني، فيعيدنا إلى ما قدمته د. سامرة إسمير حول الدولة وعالقتها 
مفهوم  إل��ى  االحتكام  يستخدم  واليوم  كدولة،  يحاكم  فالفلسطيني  بالعنف2.  
الدولة كأساس في مشروع التحرر.  وهنا ال بد من العودة إلى التنظير السياسي 
الذي  الكيان  للدولة بأنها  الدول بالعنف، أي وصف »ماكس فيبر«  حول عالقة 
بعض  م��ع  حديثي  عند  ذل��ك؟  ف��ي  خ��ط��ورة  أي  ال��ع��ن��ف3.   احتكار  شرعية  يحمل 
على  املقاومة  تكييف  محاوالت  إل��ى  االنتباه  وج��وب  إل��ى  أحدهم  أش��ار  ال��زم��الء، 

املقاس االستعماري، أي القبول باملنطق االستعماري املهيمن4.
وهنا ال بد من ذك��ر قصة أح��د امل��زارع��ني في إح��دى القرى، حيث رب��ط نفسه 

بشجرة الزيتون ملنع اقتالعها، لوجود الصحافة الكثيف في املنطقة، اقترب أحد 
ميكنك  الرسالة،  »وصلت  ألصحابك  قل  املصورين  ألحد  ليقول  االحتالل  جنود 
وإمنا  استعماري،  واق��ع  إلى  يستند  ال  كهذا  منطقاً  إن  اآلن«.   البيت  إلى  العودة 
يستند إلى منطق احتكار الدولة االستعمارية الستخدام العنف، وكأن احلديث 
يدور عن دولة ليبرالية ودميقراطية يحمل فيها املواطن إشارة لالعتراض على 
سياسة دولته، باملقابل حتى الكيان السياسي الفلسطيني -«مشروع الدولة«- 
وإمنا  اخل��ارج،  ضد  نفسه  عن  للدفاع  حتى  العنف  استخدام  شرعية  ميتلك  فال 

ميتلكها في الضبط االجتماعي.
الذي  األول��ى،  لالنتفاضة  االستعماري  الترميز  إع��ادة  فهو  اآلخ��ر،  األم��ر  أم��ا 
الفلسطينيني  الكثير من  املاضي، حيث نرى  اليوم على  أن يسقط مفاهيم  حاول 
يستغلون خطاب أن االنتفاضة األولى كانت »ال عنف« مقابل االنتفاضة الثانية 
التي كانت عنيفة، وهذا هو لب اخلطاب االستعماري، فوصف العنف ال ينطبق 
جت��ارب  ترميز  إع���ادة  قبول  م��ن  احل��ذر  يجب  وبالتالي  فلسطينياً،  ك��ان  إذا  إال 
املقاومة من أجل أن تتوافق مع اخلطاب االستعماري القائم على ثنائية »العنف 

والالعنف«.
وي��ب��ق��ي ال���س���ؤال: ه���ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون م��ج��ب��رون ع��ل��ى اس��ت��خ��دام اخل��ط��اب 
االستعماري نفسه من أجل أن يتحدثوا؟ أنا ال أعتقد ذلك، فاخلطاب ذو اجتاهني، 
الشعب  أم  املستعمر  أهو  السماع  في  األه��م  من  وال��س��ؤال:  وسامع،  مخاطب  أي 
يعطي  الثاني  السؤال  عن  اإلجابة  اختيار  إن  وحلفاؤه؟  لالستعمار  اخلاضع 

املفتاح إلجابة األول.

املقاربة مع االنتفاضة األولى 
عند احلديث عن االنتفاضة األولى واملمارسة النضالية ال بد من التذكير أن 
حتطيم  األساسي  وهدفها  منتظمة،  شبه  أنواعها  بشتى  النضالية،  املمارسات 
لقيادة  وإعطاؤها  الشرعية  االحتالل  دولة  وإفقاد  االحتاللية،  احلكم  مؤسسات 

وطنية.
مع بداية انتفاضة األقصى جرت محاوالت ملزاوجة النضال املسلح مع العمل 

الشعبي.  ماذا حدث آنذاك؟ وما هي املقاومة الشعبية ممارساتياً؟
عند احلديث عن ممارسة املقاومة الشعبية يجب االنتباه إلى الفروق البنيوية 

من جهة، والثقافية السياسية من جهة أخرى بني جتربتي االنتفاضتني.
إن املمارسة النضالية في االنتفاضة األولى -في يومياتها- ركزت على البعد 
الرمزي -رفع العلم والكتابة على اجلدران وتوزيع البيانات مثالً.  اليوم، العلم 
الفلسطيني موجود في كل مكان، أما الكتابة على اجلدران والبيان فأصبحت غير 

ذات فائدة في وجود كل أنواع اإلعالم املرئي واملسموع.
أما اإلضراب، الذي شكل إحدى أهم حلقات إفقاد االحتالل سلطته، فقد أصبح 
عبئاً، حيث ماذا يعني اإلضراب اليوم؟ إغالق احملال التجارية واملدارس، وهذا 
زيادة في الضغط على الناس، وليس لها تأثير يذكر ضد االحتالل.  وذلك أيضاً 
الضرائب  املدني، واليوم  العصيان  الضرائب كجزء من  ينطبق على رفض دفع 
االنتفاضة  مثلتها  التي  الرمزية  على  حتوالت  هناك  إذاً،  فلسطينية.   عوائد  هي 
الوطني  التحرر  مشروع  من  التحول  مردها  باألساس  التحوالت  هذه  نضالياً، 
إلى مشروع »بناء الدولة«.  اليوم هنالك علم، ومحطة إعالمية، ووزارات، وكل 

قشور السيادة دون السيادة5.
الفلسطينية حاجزاً جديداً بني  البنيوية في بناء السلطة  التحوالت  وخلقت 
الشعب احملتل وسلطة االحتالل، ما يجعل العمل اجلماهيري غير مؤثر، ولنأخذ 
باالقتصاد  ال� 48، كانت دعوة لإلضرار  أراض��ي  العمل في  الدعوة لالمتناع عن 

اجللسة السادسة

عالء العزة
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ال  مبعنى  منتهية،  قصة  الفلسطينيون  العمال  بات  فقد  اليوم  أما  اإلسرائيلي، 
الليبرالية  اإلسرائيلي،  االقتصاد  في  التحول  منها  عديدة،  ألسباب  لهم،  حاجة 
أواخر  في  راب��ني  سياسة  ذلك  سبقت  وقد  آسيا،  من  العمال  واستقدام  اجلديدة، 
االعتماد  التقليل من  أبيب )أي  املسماة غزة خارج تل  املاضي،  القرن  ثمانينيات 
على العمال الفلسطينيني(، إضافة إلى عملية الفصل واحلواجز التي هي صلب 

اتفاق أوسلو6.
السياسية احلاكمة مبنع  النخبة  حتول بنيوي آخر هو وجود مصالح عند 
السياسي  باالقتصاد  يتعلق  م��ا  منها  ع��دة،  حتليالت  ول��ه��ذا  الشعبي،  احل���راك 
االجتماعي،  الضبط  على  وال��ق��درة  السياسية،  الكيانية  امل��ال،  رأس  ومصالح 
وغياب الرؤية التحررية، وبقاء الرؤية األمنية.  وأعتقد أن هناك خليطاً من البنى 

التي متنع العمل اجلماهيري، وهذا واقع على األرض.

آفاق مستقبلية
إذاً، نحن أمام واقع جديد ثقافياً وبنيوياً يجعل من املمارسات النضالية التي 
استخدمت في االنتفاضة األولى أكثر صعوبة وأقل تأثيراً، فما العمل في سياق 

كهذا؟
نريد كشعب  م��اذا  إل��ى  أن نعود  ال��س��ؤال، يجب  ه��ذا  اإلجابة عن  عند محاولة 
»إننا  أجابني  طبيعته،  أو  احلل  آفاق  عن  الناشطني  أحد  سألت  فعندما  مستعَمر، 

الضعفاء في هذه املعادلة، وإن من يجب أن يعطي حلوالً هو الذي خلق املشكلة«.
واملستعَمر،  املستعِمر  بني  العالقة  واقع  لوصف  الكلمات  هذه  أخذنا  ما  وإذا 
جند أمامنا كلمات عزمي بشارة بأن »مهمة املستعَمر ليس إيجاد احللول وطرحها 

على املستعمر، وإمنا مهمته هي املقاومة«.
لنبدأ  أوالً  أهدافها،  هي  وما  الفلسطينية،  اإلستراتيجية  إلى  ينقلنا  ما  وهذا 
ل��وص��ف واق��ع  الفلسطيني.  هنالك اجت��اه��ان  ال��واق��ع  م��ع  األب��ارت��ه��اي��د  مب��ق��ارب��ة 
ويصف  مستقلة  دول���ة  ع��ن  يتحدث  األول  ف��االجت��اه  األب��ارت��ه��اي��د،  ف��ي  فلسطني 

االحتالل ب� »األبارتهايد«، أي يزاوج بني تغير االحتالل و«األبارتهايد«، ويطالب 
باالستقالل على األراضي احملتلة في العام 67.  أعتقد أن هنالك تناقضاً بنيوياً 
إلى  النظر  العرقي.  أال ميكن  إلى دولة مستقلة ووصف األبارتهايد  الدعوة  بني 
إنشاء دولة فلسطينية »التي هي مصلحة أميركية وإسرائيلية«، كإحدى وسائل 

فرض األبارتهايد من خالل إنشاء بانتوستان فلسطيني باسم الدولة؟7
أما املقاربة الثانية، فترى األبارتهايد وصفاً قد يوصلنا إلى دولة دميقراطية 
من  املستقلة  الدولة  إسقاط  وبالتالي  والجئيها،  ساكنيها  لكل  فلسطني  كل  في 
احلسابات، وهل هذا احلل هو إسقاط للتحرر الوطني؟ وهنا ال أرى ذلك، وأعتقد 
بتفكيك  وإمن��ا  باجلغرافيا،  ليس  ب��األس��اس  مرتبط  الوطني  التحرر  وص��ف  أن 

املؤسسات العنصرية – االستعمارية.
هناك تقدير كبير ألشكال املقاومة الشعبية اليوم في فلسطني، كما أن وجود أي 
نشاط مناهض لالحتالل هو شيء إيجابي باملطلق، وهو إبقاء القضية حية إعالمياً 
وفلسطينياً، وبالتالي احلديث عن تعميم التجربة أو دعمها يحتاج إلى تفكير عملي.

يجب أن يكون هناك حراك من املدن والتجمعات السكانية باجتاه القرى التي 
تناضل اليوم ضد اجلدار.  كذلك، يجب أن تعمل األحزاب السياسية على حتريك 
القرى، وملاذا يقتصر حضور املظاهرات األسبوعية على  عناصرها باجتاه هذه 
بعض القيادات بشكل رمزي؟ مطلوب أن يكون العمل النضالي بشكل يومي في 
املناطق املصنفة )ج(، وهنا ليس املطلوب تفصيل النضال على مقاس النموذج 
صراعات  نفق  ف��ي  وال��دخ��ول  السلطة،  م��ع  للتضارب  منعاً  ولكن  اإلسرائيلي، 

داخلية، والعمل فيما ميكن العمل فيه.
املياه  لكمية  بالنسبة  فمثالً  محددة؟  قضايا  أج��ل  من  النضال  يكون  ال  مل��اذا 
التي تصل املدن الفلسطينية، ملاذا ال تقوم مظاهرات ضد االحتالل من أجل زيادة 
كمية املياه، مبعنى الضغط من أجل قضايا محددة؟ وهذا الشكل من النضال هو 
أو  االحتالل،  لدولة  القانونية  املسؤولية  إلى حلبة  أيضاً  الصراع  لنقل  محاولة 

النضال ضد األبارتهايد املمارس بشكل يومي.

ذاتها  هي  حتتاج  التي  السياسية،  بالقيادات  الثقة  إع��ادة  إلى  يحتاج  هذا 
اإلعالمي  اخلطاب  توحيد  هو  واملطلوب  األف��ق،  انغالق  ح��ول  مصارحة  إل��ى 
حول فكرة األبارتهايد، وما حتمله من أبعاد قانونية دولية كونها جرمية ضد 
اإلنسانية، إضافة إلى توحيد اجلهود الرسمية مع املمارسة الشعبية للمقاومة، 
والتركيز على فكرة املقاطعة الدولية إلسرائيل وللبضائع اإلسرائيلية، إضافة 
إعادة  إلى  إلى ض��رورة خلق رموز جديدة واقتصاد مقاوم.  وكل هذا يحتاج 
االع��ت��ب��ار لبراديغم ال��ت��ح��رر، ورف���ض اس��ت��دخ��ال ب��رادي��غ��م ال��دول��ة واخل��ط��اب 

االستعماري8.
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ثمة فرضية تنطلق في اجلدل الفلسطيني حول مصير السلطة الوطنية ودورها 
من "الفهم الرسمي" الفلسطيني للسياق العام ملسار أوسلو، وليس بالضرورة من 
نصوص اتفاق أوسلو نفسه، وهو فهم يربط ما بني السلطة والدولة؛ بني مرحلتني 

"انتقالية" انتهت، و"نهائية" حتيط الشكوك بكيفية انتهائها.
الربط  التسليم بفرضية  للجدل  الرئيسي  املنحى  لم يتجاوز  الواقع،  في 
ثالثة  على  بالتركيز  لها،  الفلسطينية  ال��رؤي��ة  وف��ق  وال��دول��ة  السلطة  ب��ني 
"احتمال  مع  تقطع  ال  ووظيفتها  السلطة  دور  مل��آل  رئيسية  سيناريوهات 
املستقلة  الدولة  قيام  احتمال  خارج  السلطة  مصير  عن  ماذا  لكن  الدولة".  
"ذات السيادة" باملفهوم الفلسطيني، أو في ظل اضمحالل خيار الدولة أي 

انهيار ما يعرف باسم "حل الدولتني"؟
الثالثة  السيناريوهات  بتوسيع  التفكير  ال��ض��روري  م��ن  يصبح  ه��ن��ا، 
بإضافة اثنني آخرين: السيناريو الرابع ينفتح على خيارات أخرى من بينها 
تبدد "احتمال الدولة".  أما السيناريو اخلامس، فهو ينطلق من قوة املسار 
املستقلة"، ولكن في نطاق  الدولة  يدفع نحو تسوية خارج "احتمال  الذي 
البقايا"، مع تكييف دور السلطة ووظائفها لتمتد  ما أسماه البعض "دولة 
حاله  على  الوضع  بإبقاء  إما  للصراع،  نهائي  حل  دون  طويلة  سنوات  إلى 
أو دائمة  إدارة الصراع، وإما بفرض "دويلة" مؤقتة  عبر صيغة الستمرار 
في كانتونات ال تختلف من حيث جوهر دورها عن السلطة القائمة، وال عن 

جوهر خيار إدارة الصراع دون حله.
س���وف ت��س��ع��ى ه���ذه ال���ورق���ة إل���ى ف��ح��ص اخل���ي���ارات -ال��س��ي��ن��اري��وه��ات 
انهيار ما يعرف ب�  الرابع، أي سيناريو  اخلمسة، لكنها ستركز على اخليار 
"حل الدولتني"، في مواجهة مخاطر فرض السيناريو اخلامس الذي تتراجع 

مع الزمن قدرة السلطة على مقاومته.

1(  التمسك بالسلطة:
يستند هذا السيناريو إلى إمكانية حتول سلطة احلكم الذاتي إلى دولة، 
أو رمبا  املفاوضات وفق ش��روط محددة،  إلى  العودة  بناء خيار  إع��ادة  عبر 
حلظة  إلى  وص��والً  الدولة"،  "مؤسسات  البعض  يسميه  ما  لبناء  جهد  عبر 
قد تفرض فيها متغيرات في التوازنات اإلقليمية والدولية، أي ميزان القوى 
اخلارجي، على إسرائيل "حل الدولتني" بشكل أو بآخر.  وثمة جدول زمني 
لهذا املسار محدد بعامني، على األقل وفق خطة حكومة د. سالم فياض "بناء 
الدولة وإنهاء االحتالل".  النتيجة، أن أصحاب هذه الرؤية يؤمنون بوجوب 
دول��ة، ولكن عبر تسوية  إلى  من واقعية حتولها  انطالقاً  بالسلطة  التمسك 
تفاوضية مرهونة بتحول في العوامل والتوازنات اخلارجية، حتى وإن أملح 

خطابهم إلى إمكانية "فرض" الدولة كأمر واقع خالل أفق زمني محدد.
ينطوي هذا السيناريو على مخاطر ليس أقلها تبدد الرهان على متغيرات 
ال تبدو في األفق على صعيد ميزان القوى اخلارجي، لكن مع استمرار اإلخالل 

خليل شاهني
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إبقاء  النهاية،  في  يعني  ما  احملتلة،  القوة  لصالح  الداخلي  القوى  مبيزان 
تغيرات  مع  الذاتي،  احلكم  سلطة  ل��دور  بالنسبة  حاله  على  الراهن  الوضع 
واجل��دار،  والتهويد،  االستيطان  بقوة  إسرائيل  تفرضها  الواقع  أرض  على 

وكذلك السالح.

2(  حل السلطة:
يستند هذا السيناريو إلى عدم إمكانية حتول مشروع السلطة إلى دولة، 
بسبب انسداد أفق التسوية التفاوضية، والشكوك في إمكانية الوصول إلى 

أن  والنتيجة  املنظور.   امل��دى  في  الفلسطينية  الرؤية  وفق  الدولتني"  "حل 
عبء  إلى  حتولها  من  انطالقاً  السلطة،  بحل  يطالبون  الرؤية  هذه  أصحاب 
على خيار املقاومة الذي ال ميكن اجلمع بينه وبني السلطة.  لكن هؤالء في 
الغالب يؤمنون بأن فرصة قيام الدولة املستقلة ذات السيادة على األراضي 
احملتلة منذ العام 1967 لم تتبدد بعد، وأن مسألة قيامها -على الرغم من تآكل 
"جغرافيا الدولة" بفعل االستيطان والتهويد- إمنا حتتاج إلى "جرعات" 
املجتمع  ش��ؤون  سيدير  وم��ن  كيف  يوضحوا  أن  دون  املقاومة،  من  إضافية 
"تنازل"  بعد  نفسه  الصراع  تطور  آف��اق  وال  السلطة،  حل  بعد  الفلسطيني 

يتبع
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القيادة الفلسطينية عن مسؤوليتها في إدارة شؤون املجتمع لصالح سلطة 
االحتالل.

3(  إعادة التشكيل باجتاه الدولة:
السيناريو الثالث يقع بني السيناريوهني السابقني، وهو يدعو إلى عملية 
من  أصحابه  وينطلق  ووظائفها،  ودوره��ا  السلطة  بنية  في  وتركيب"  "فك 
السلطة على  اتفاق أوسلو، وإع��ادة تشكيل  وجوب "التمرد" على محددات 
ق��اع��دة أن "ح��ل ال��دول��ت��ني" م��ؤج��ل ف��ي ظ��ل ان��س��داد أف��ق التسوية ف��ي امل��دى 
إيجاد  عبر  األرض  على  التغييرات  م��راك��م��ة  امل��ط��ل��وب  وب��ال��ت��ال��ي  امل��ن��ظ��ور، 
صيغة تتيح وجود سلطة تدير شؤون الفلسطينيني، ومقاومة جتعل كلفة 
يوضحون  ال  ال���رأي  ه��ذا  أص��ح��اب  لكن  بقائه.   م��ن  أعلى  االح��ت��الل  استمرار 
بقاءها  يتيح  بشكل  ووظائفها  السلطة  بنية  في  املطلوبة  التغيرات  طبيعة 
بالتزامن مع ممارسة املقاومة، وصوالً إلى حلظة يصبح فيها التفاوض من 
جديد حول "حل الدولتني" أمراً ممكناً.  وفي كل ذلك، ليس من الواضح حدود 
الثمن الذي ميكن أن تدفعه سلطة يعاد تشكيلها بالتمرد على محددات اتفاق 
أوسلو، وفي ظل تصعيد املقاومة، دون توفر معطيات مساندة في الوضعني 

اإلقليمي والدولي.

4(  إعادة التشكيل في غياب خيار الدولة:
هذا السيناريو يطرح أيضاً إعادة تشكيل السلطة لكن لفترة انتقالية 
التسوية يصبح  انفتح أفق  تختبر فيها إمكانية قيام دولة مستقلة، فإن 
خيار حتول السلطة إلى دولة واقعياً، وإن انغلق يصبح خيار حل السلطة 
أكثر واقعياً، لكن الفترة االنتقالية تتيح استمرار إدارة شؤون الفلسطينيني 
دون  اإلستراتيجية  اخليارات  فحص  أيضاً  خاللها  يتم  الزمن  من  لفترة 
الوصول إلى حالة فراغ في قيادة شؤون املجتمع وإدارتها، من خالل بناء 
رعاية  واستمرار  ومقاومته،  الفلسطيني  الشعب  لقيادة  للسلطة  بدائل 
شؤونه في الضفة والقطاع، في حالة التحقق بإجماع وطني من انهيار 
"حل الدولتني"، والتحول نحو خيارات أخرى، قد يكون من بينها الدولة 

الواحدة.
ينطلق أصحاب هذه الرؤية عملياً من ترجيح انسداد األفق أمام إمكانية 
حتول السلطة إلى دولة مستقلة ذات سيادة، لكنهم يطرحون إعادة تشكيل 
الوطنية من حتمل مسؤوليتها  انطالقاً من رفض انسحاب احلركة  السلطة 
حتميله  شعار  حتت  لالحتالل  املهمة  ه��ذه  وت��رك  شعبها،  ش��ؤون  إدارة  في 
املسؤولية، واحلاجة إلى وقت لبناء إجماع وطني على إستراتيجية ملرحلة 
جت���اوز "ح��ل ال��دول��ت��ني"، مب��ا ف��ي ذل��ك إع���ادة ب��ن��اء احل��رك��ة الوطنية على 
الدولة  أكانت  )سواء  األبارتهايد  ضد  والكفاح  الواحدة  الدولة  خيار  مقاس 
خيارات  في  البحث  أو  ذل��ك(،  غير  أم  القومية  ثنائية  أم  علمانية  دميقراطية 

أخرى كرفع شعار حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني.

5(  سلطة خارج "احتمال الدولة املستقلة":
يكتسب هذا السيناريو قوته من عوامل عديدة جتعل منه اخليار "األكثر 
عناصر  حل  عن  تقفز  تفاوضية  تسوية  إلط��الق  الضغوط  ظل  في  واقعية" 
الصراع، كمصير االستيطان، والقدس، واملياه، واحلدود النهائية، والالجئني، 
وغيرها، وتدفع نحو إقامة "دويلة" ضمن حدود مؤقتة توفر إمكانية شراء 
املزيد من الوقت لتوفير أدوات متكن من إدارة الصراع دون حله.  ومثل هذا 
السيناريو يقضي من الناحية الواقعية على فرص قيام الدولة وفق الرؤية 
الفلسطينية، ويقدم حلوالً إلدارة شؤون الفلسطينيني في كانتونات يجري 

ترسيمها على أرض الواقع.
البنية  حيث  من  السلطة  تشكيل  إع��ادة  أيضاً  يتطلب  السيناريو  وه��ذا 
ومبا  س��ي��ادة،  دون  "ال��دوالن��ي"  مظهرها  يعزز  بشكل  وال��وظ��ائ��ف  وال���دور 
ميكنها من تيسير عملية إدارة الصراع واحليلولة دون تفجره "فلسطينيا".  
وفي الواقع، جتري منذ االنقسام الفلسطيني على األقل عملية إعادة تشكيل 
السلطة في الضفة، بتدخل خارجي، من حيث البنية واصطفافات مواقع القوة 
األجهزة  رسالة  صياغة  وإع��ادة  واالقتصادية،  واألمنية  السياسية  والنفوذ 
األمنية ووظائفها، وإقصاء مكونات احلركة الوطنية عن مواقع صنع القرار 
من حيث اجلوهر وليس الشكل، باالستفادة من منوذج بناء السلطة في كل 
من العراق وأفغانستان، وهو النموذج الوحيد حتى اآلن املطروح على أجندة 

اإلدارة األميركية.
وفي سياق كهذا، قد تصبح خطة بناء ما يسمى "مؤسسات الدولة" في 
ظل االحتالل، وأكثرها قوة وتسلطاً بطبيعة احلال هي األجهزة األمنية، فرس 
الرهان على فرض "دولة البقايا" على الفلسطينيني، عبر تسوية تفاوضية، 

أو رمبا دونها.

6(  ما العمل؟
السلطة  بنية مركبات  التحول في  الواقع، ميكن رصد بعض مظاهر  في 
ووظائفها وفق ما ذكر أعاله، ومخاطر تكيف خطة حكومة فياض "إجبارياً"، 
إلى حل قضايا  التوصل  السيناريو دون  النوايا، مع هذا  النظر عن  وبغض 
التحكم  في  دوره��ا  وتراجع  الوطنية  احلركة  إقصاء  استمرار  مع  الصراع، 
الضفة، بشكل يجعل "الدويلة"  السلطة في  الراهن إلعادة تشكيل  باملسار 
خياراً "ال مفر منه"، فضالً عن عدم قدرتها أصالً على التأثير في مسار الكيان 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  مبركباته  غزة  قطاع  في  التشكل  قيد 

واألمنية.
التحدث عن نظام سياسي  إذا كان ممكناً  الواقع حول ما  ثمة شكوك في 
فلسطيني موحد تلعب فيه املعارضة دوراً في التصدي ملثل هذا املسار.  بل 
الزعم بعدم وجود معارضة أصالً، حيث يكاد من الصعب حتديد من  ميكن 
هي املعارضة في احلالة السياسية الفلسطينية القائمة حالياً.  ففي الكيان 

"فتح"  تقود  غزة،  قطاع  في  "حماس"  حركة  عليه  تهيمن  الذي  السياسي 
املعارضة مع حلفاء ممن كانوا سابقاً في موقع املعارضة لها.  وفي الضفة، 
تعيش "فتح" حالة انفصام في الشخصية، حيث تعارض "خلسة" حكومة 
كحكومة  تصنيفها  واق��ع  م��ن  بقائها  ع��وام��ل  م��ن  جانباً  تستمد  التي  الضفة 
فقد  "فتح"،  حلكم  معارضة  فصائل  يعتبر  ك��ان  ما  أم��ا  ورئيسها.   "فتح" 
ج��زءاً  يكون  ال  عندما  له  رفضه  يدعي  محاصصة  بنظام  ملحقاً  اليوم  ب��ات 
منه، ويلهث وراءه عندما يحفظ له حصة تبقي له متثيالً سياسياً ال يكفله له 
وزنه الشعبي، بدءاً من "الكوتات الفصائلية" حالياً في انتخابات النقابات 
واالحتادات اجلماهيرية، وغداً في انتخابات الهيئات احمللية، ورمبا بعد غد 

في هيئات السلطة ومنظمة التحرير.
وضع ال يبشر بخير في دور معارض قادر على شق مسار آخر في مواجهة 
سيناريو تكييف دور السلطة ووظائفها على مقاس "دولة البقايا"، بل يجوز 
االجتهاد بالقول إن هناك ما يكفي من مؤشرات على أن معالم مرحلة جديدة 

بدأت بالتشكل، أحد عناوينها انهيار احلركة الوطنية التقليدية.
الوطنية  إعادة بناء احلركة  التركيز على  في ضوء ذلك، تتعزز مبررات 
والتفكير  ال��داخ��ل��ي  اجل���دل  توجيه  عبر  دوره����ا،  ف��ي  ال��ش��ام��ل  االن��ه��ي��ار  قبل 
تشكيل  إع��ادة  أي  ال��راب��ع؛  السيناريو   - اخليار  فحص  نحو  اإلستراتيجي 
السيادة،  ذات  املستقلة  الدولة  خيار  تبدد  ظل  في  ووظائفها  السلطة  دور 
وفي مواجهة "دويلة الكانتونات"، من خالل إعادة تشكيل بنيتها ودورها 
ووظائفها خالل فترة انتقالية، مبا يحولها إلى أداة في الكفاح الفلسطيني إذا 
مت اعتماد خيارات إستراتيجية أخرى، ليس من بينها خيار "حل الدولتني"، 
ودور  بنية  وفي  التحرير،  منظمة  دور  في  النظر  إع��ادة  من  ذلك  يوجبه  مبا 
مكونات احلركة الوطنية التي ينبغي أن تصبح حينها حركة وطنية عابرة 

للخط األخضر، ال محصورة في الكانتونات اجلاري فرضها.
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العنف  م��وض��وع  ال��س��ادس��ة واألخ��ي��رة على  ف��ي اجللسة  ال��ن��ق��اش  ت��رك��ز 
والالعنف، واملقاومة الشعبية في ضوء جتربة االنتفاضتني األولى والثانية، 
إضافة إلى السيناريوهات املتعلقة بدور وشكل ومصير السلطة الفلسطينية 
بعالقتها بانسداد آفاق العملية السياسية، واخليار األنسب للتعامل مع هذا 
الراهنة عبئاً على  السلطة بشكلها ووظائفها  املوضوع بطريقة ال جتعل من 

كفاح الشعب الفلسطيني وخياراته اإلستراتيجية املستقبلية.
وفي مداخلة له تعقيباً على ورقة عالء العزة، قال سائد داود: يجب إعادة 
النظر بتعريف مصطلح الالجئ، ويجب أن نستخدم مصطلح "املهجرين"، 
فلسطني"،  ألرض  الصهيوني  "االغتصاب  مصطلح  نستخدم  أن  يجب  كما 
وبرأيي أننا كنا نعيش بكرامة خالل االنتفاضة األولى، بينما اآلن إذا قلت "ال 

ألميركا" فإنك ستقمع.
وفيما يتعلق بآفاق حتقيق هدف إقامة الدولة املستقلة، قال: ال يوجد أمل 
في حتقيق دولة فلسطينية، فاتفاق "أوسلو" هو اتفاق أمني ويرسخ التبعية 
لسلطة االحتالل اقتصادياً، وجاء من أجل إدارة بعض األمور الداخلية فقط، 

وأرى أن املفاوضات يجب أن تدعم باملقاومة.
ووجه سائد أبو حجلة سؤاالً إلى خليل شاهني، جاء فيه: أال ترى أنه يجب 
أن نفحص احلراك الدولي واإلقليمي املتعلق بكل سيناريو قمت بطرحه حول 
املتحدة  والواليات  الله،  وحزب  إي��ران  دور  السيما  ومصيرها،  السلطة  دور 

وأوروبا، لنرى مدى واقعية كل من هذه السيناريوهات اخلمسة؟
وطرح أحد املشاركني السؤال التالي على عالء العزة: هل تعتقد أن خطاب 
على  اطلعنا  إذا  السيما  نخبوي،  خطاب  ه��و  الشعبية  وامل��ق��اوم��ة  الالعنف 
للمقاومة  طرحنا  مجرد  أن  تعتقد  وأال  الفصائل؟  بني  فيما  املتداول  اخلطاب 

الشعبية في وضعنا احلالي هو خطاب نخبوي؟
اتفاق  قولبة  إسرائيل  استطاعت  هل  التالي:  السؤال  آخر  مشارك  وطرح 

أوسلو جلعل السلطة مجرد مركز شرطة لالحتالل واملستوطنات؟
ووج��ه أح��د املشاركني س��ؤاالً آخ��ر إل��ى ال��ع��زة، ج��اء فيه: ما ال��ذي نعنيه 
باستخدام خطاب املستعمر، وهل هذا تغير باملقارنة مع االنتفاضة األولى؟ 

وما الذي يعنيه ذلك عند احلديث عن املقاومة الشعبية؟
وفي تعقيبه على تساؤالت املشاركني في النقاش، قال العزة: برأيي يجب 
إخضاع التجربة الفلسطينية خلطاب ينفي العنف، ألنه في مثل هذا السياق 

يبرز البعد االستعماري.

بشأن  الترميز  لكن  مسلحة،  غير  نضالية  ألشكال  ممارسة  هناك  وأض��اف: 
محاولة  ع��وض  مبارك  الدكتور  ق��اد  وق��د  األول���ى،  االنتفاضة  في  ظهر  الالعنف 

لترميز االنتفاضة األولى ب� "الالعنف".
استخدام  شرعية  وإعطاء  اخلطاب  بترميز  تتعلق  هنا  "الفكرة  أن  وأوض��ح 
الفلسطينيني ليسوا دولة وليست لديهم شرعية  العنف للدولة، وبالتالي كون 
الدفاع عن الذات وفقاً للحرب الشرعية في القانون الدولي، فإن مقياس املقاومة 
يصبح العنف مقابل الالعنف.  ونتساءل هنا أيضاً: ملاذا نحتاج إلعادة ترميز؟ 
ألن اخلطاب نفسه يخلق واقعاً، ويساهم في تشكيل واقع سياسي واجتماعي، 

وهذا بحد ذاته يظهر الواقع االستعماري.
وتابع: بالنسبة لقولبة "أوسلو"، أنا ال أتفق مع موضوع "البعد األصالني" 
الذي يعتبر أن اإلسرائيليني شر باملطلق من األزل إلى األبد، ولكن املوضوع في 
االستعماري  ال��واق��ع  من  تخلصنا  وإذا  استعمارية،  عالقة  عن  عبارة  جوهره 

وحصلنا على حتررنا نستطيع أن نعيش معهم.
التي ميكن  القوة  أهم مصادر  الشعبية هي من بني  املقاومة  العزة:  وأض��اف 
استعماري يتطلب  واقع  منها، وهنا نتحدث عن  االستفادة  الفلسطيني  للشعب 
إيجاد عناصر مقاومة جديدة.  وأرى أن مثل هذا اخلطاب ليس نخبوياً، بل نابع 

من حاجة الناس لرؤية مستقبل أفضل.

بدوره، قال شاهني في تعقيبه على مداخالت املشاركني وأسئلتهم: رمبا 
ميكن أن تكون هناك في األفق "دولة ما"، لكنها في الظروف وموازين القوى 
السؤال  لكن  إسرائيلية"،  "محمية  أو  كانتونات"،  "دولة  تكون  قد  الراهنة 
املطروح هو: هل هناك من ميكنه من الفلسطينيني التعامل مع أو القبول مبثل 

هذا السيناريو؟
وت���اب���ع: ك��م��ا أن ب��ق��اء ال��وض��ع ال���راه���ن ع��ل��ى ح��ال��ه إمن���ا يعني اس��ت��م��رار 
استعصاء حتويل مشروع سلطة احلكم الذاتي إلى دولة مستقلة، ولكن مع 
"مشروع  تقدم  استمرار  بسبب  العقيمة  املفاوضات  ظل  في  باهظ  ثمن  دفع 
والسالح  والتهويد  االستيطان  بقوة  الواقع  أرض  على  اإلسرائيلي"  احل��ل 

وغير ذلك من إجراءات إسرائيلية.
وأضاف: بالتأكيد أن تطور كل سيناريو يتطلب النظر إلى العوامل 
والفلسطينية  اإلسرائيلية  ال��ع��وام��ل  ذل��ك  وقبل  وال��دول��ي��ة،  اإلقليمية 
الداخلية، ولهذا أنا قلت إن اخليار الذي أفضله هو إعادة تشكيل السلطة 
لفترة انتقالية لدراسة خيارات ما بعد تبدد حل الدولتني، فهو املفضل 
الوطني  التحرر  حركة  بناء  إع��ادة  أم��ام  األف��ق  يفتح  كما  كلفة،  واألق��ل 
هو  األفضل  اخليار  يكون  أن  بالضرورة  ليس  ولكن  نظري،  وجهة  من 
األكثر واقعية، وأن تتم االستجابة له من مستويات القيادة والفصائل 

الفلسطينية.



آفاق 24
برملـــــــــــانية

عن النساء واملقاومة
الرواية االستعمارية

أميرة سلمي
خطاب  ف��ي  الفلسطينيات  ال��ن��س��اء  تظهر  ك��ي��ف 
وأي  حقائق؟  أي  الغربيات؟  األكادمييات  الباحثات 
الفلسطينيات؟  النساء  لتمثيل  استخدامها  يتم  صور 
م���ن ح��ي��ات��ه��ن ون��ض��ال��ه��ن يتم  ن����واح  أو  أي ج���وان���ب 
النساء  التركيز عليها؟ كيف تتم إعادة صياغة حياة 
لتنتج  اخل��ط��اب،  ه��ذا  ف��ي  ونضالهن  الفلسطينيات 

مؤسساتية  خطابية  وأحكام  لقواعد  وفقا  مبنية  تكون  فلسطينية،  الم��رأة  ص��ورة 
تعكس عالقات سيطرة استعمارية وتعمل على تعزيزها؟  

النساء  وض��ع  على  الفلسطينيات  النساء  عن  الغربيات  الباحثات  خطاب  يعمل 
ال��رج��ال  عليه  يقف  ال���ذي  ال��ط��رف  م��ع  وم��ت��ع��ارض  مقابل  ط��رف  على  الفلسطينيات 
الفلسطينيون، والثقافة الفلسطينية وحركة املقاومة، بحيث تكون التقابلية الرئيسية 
في خطابهن ليست رجاالً/ نساًء، بل قومية/ نساء. مع إشارات مباشرة أحيانا، وغير 
حياة  على  االستعمار  أدخلها  التي  اإليجابية  التغيرات  تؤكد  أخ��رى،  أحيانا  مباشرة 
جغرافي  احتالل  شكل  على  يأتي  ال��ذي  الصهيوني  االستعمار  الفلسطينيات،  النساء 
مباشر، والتغيرات البنيوية التي حدثت في املجتمع الفلسطيني بسببه، واالستعمار 
االنتداب  زمن  إلى  يرجع  الذي  القدمي  املباشر  شكله  ضمن  تأثيره  يكون  الذي  الغربي 
احمللية  الفلسطينية  املؤسسات  تبعية  في  يتمظهر  ال��ذي  اجلديد  وشكله  البريطاني، 
لتلك الغربية،  بحيث يكون الطرح الذي يهدف خطاب الباحثات الغربيات إلى بيانه 
هو جعل النساء الفلسطينيات يدركن أن أي »حتسن« وحتديث طرأ على حياتهن كان 
بوجود االستعمار وتأثيره، وأن خضوعهن سببه دونية ثقافتهن، التي تعززها حركة 

املقاومة، وتزيد من سيطرتها على النساء الفلسطينيات املستعَمرات عند االستقالل.

مدخل في تاريخ الدميقراطية
في أوروبا

عبد الرحمن عبد الغني 
هذا الكتاب حتاول هذه الدراسة استقصاء 
البلدان  استوحت  ال��ت��ي  التاريخية  اجل���ذور 
األوروب���ي���ة م��ن��ه��ا أن��ظ��م��ت��ه��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة. 
يستدعي  اجل���ذور  استقصاء  ف��إن  وبالطبع، 
ت�����ن�����اول ال����ع����وام����ل وال�����ق�����وى ال��س��ي��اس��ي��ة 
ض��رورة  أث���ارت  ال��ت��ي  الفاعلة  واالجتماعية 
وأه��م��ي��ة ال��ت��ح��ول م��ن أن��ظ��م��ة ح��ك��م م��رك��زي��ة 

مطلقة ذات معالم إقطاعية ما زال بعضها قائماً، إلى أنظمة منت وحتولت 
إلى دميقراطية فيما بعد.

وتكّون عملية التحول محور هذه الدراسة، فقد شاركت قوى سياسية 
واجتماعية وتطورات اقتصادية اجتماعية في عملية التحول. كيف جرى 

ذلك؟
يحاول هذا الكتاب اإلجابة عن ذلك.

الَعَتَبة في فتح اإلبستيم
إسماعيل ناشف

نظرنا  إذا  العالم  يبدو  كيف  الكتاب  ه��ذا 
إليه من فلسطني؟ 

الرحلة في  الذي أطلق هذه  السؤال  هذا هو 
املعرفة  إنتاج  أبنية  عن  واالستكشاف  البحث 
َثّم عن املعرفة بشكل عام. فمّما  احلداثّية، ومن 
ال شّك فيه أّن الذات، في بحثها عن مستَقّر لها، 
ال جتد إالّ رحالتها كمرتَكز ترى منه هذا العالم، 
مبقادير  وليصوغها  مب��ق��دار،  لتصوغه  وذل���ك 
الفلسطينّية تصطدم  ال��ذات  فتئت  ما  إذ  أخ��رى؛ 

أّول��ّي، مينع عنها رحلتها في  إلى سكون شبه  م��ّرة تلو األخ��رى  بجدار يرّدها 
االستكشاف، يحيل حتّققها إلى مستحيل أبيض، ال لون.

العمالة الفلسطينية في إسرائيل
ومشروع الدولة الفلسطينية

7002-7691
ليلى فرسخ

الضفة  إسرائيل  احتلت  أن  منذ  الكتاب  ه��ذا 
للعمالة  كان   ،7691 سنة  غزة  وقطاع  الغربية 
أساسي  دور  فيوماً  يوماً  املهاجرة  الفلسطينية 
فقد  بإسرائيل.  الفلسطيني  االقتصاد  رب��ط  في 
اس��ت��وع��ب ه���ذا االق��ت��ص��اد أك��ث��ر م��ن ث��ل��ث ال��ق��وى 
ال��ع��ام��ل��ة امل��س��ت��خ��دم��ة، ورس�����م ش��ك��ل ال��ت��ن��م��ي��ة 

االقتصادية الفلسطينية وطبيعتها. لكن، منذ اتفاق أوسلو للسالم سنة 3991، 
ندرت تدفقات هجرة العمال، وهو ما سّبب انخفاضاً في دخل الفرد الفلسطيني، 

وأّدى إلى تنّبؤات فحواها أن عهد هذه الهجرة وصل إلى نهايته.
يعرض هذا الكتاب أّول حتليل شامل الزدياد تدّفق اليد العاملة الفلسطينية 
مصادرة  بني  االعتمادية  تبادل  على  الضوء  ويلقي  وانخفاضه،  إسرائيل  إلى 
الذي  األمر  الفلسطينيني،  العّمال  الفلسطينية وبني استخدام  األرض  إسرائيل 
اإلسرائيلي  االحتالل  دينامّيات  تطّور  عن  جنمت  العمال  هجرة  أن  كيف  يبنّي 

ومنّو القوة العاملة الفلسطينية. 
وحتلّل هذه الدراسة منط توريد اليد العاملة الفلسطينية، ودور سياسات 
العمال  إخ���راج  ف��ي  احملتلة  األراض���ي  جت��اه  واالق��ت��ص��ادي��ة  املنطقية  إس��رائ��ي��ل 
العمال  على  اإلس��رائ��ي��ل��ي  الطلب  طبيعة  وك��ذل��ك  األرض،  م��ن  الفلسطينيني 
الفلسطينيني، خصوصاً في قطاع البناء، حيث يترّكز معظم العّمال املهاجرين. 
ويعتبر الكتاب األّول من نوعه أيضاً من حيث استكشافه طريقة تغّير أمناط 

تدّفق العّمال، وانعكاس هذا التغّير على عملية إعادة رسم حدود 7691. 
القوى املتناقض ما بني الفصل والدمج بني إسرائيل واألراضي  إن حتليل 
الفلسطينية يبنّي كيفية فصل قطاع غزة عن إسرائيل بينما تظّل الضفة الغربية 

ُمدمجة في الدولة اليهودية.
هذا الكتاب يهّم املختصني بالتنمية واالقتصاد، والّدارسني، وكذلك صّناع 

السياسة املهتمني بالصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي.

في املسألة العربية 
مقدمة لبيان دميقراطي عربي 

عزمي بشارة 
االستثنائية  حتليل  ف��ي  مساهمة  ال��ك��ت��اب  ه���ذا 
ال��ع��رب��ي��ة ب���ش���أن ال��دمي��ق��راط��ي��ة حت���ت ع���ن���وان »ف��ي 
القومية  املسألة  على  فيها  يحيلنا  العربية«،  املسألة 
والسياسة  الدولة  إشكالية  مع  املختلفة،  بتشعباتها 
مثل  ملحة؛  مسائل  م��ن  عنها  يتفرع  وم��ا  وال��ث��ق��اف��ة، 
شرعية الدولة، وانتشار سياسات الهوية من طائفية، 

املنطقة  في  الدميقراطي  للتحول  املعوق  تشخيصها  منطلق  من  وغيرها؛  وقبلية، 
الكتاب مقدمة لبيان دميقراطي عربي.  وما يعني أيضاً، أن  العربية، بحيث يصبح 
العناصر التي متنع حتقق األمة في داخل الدولة القطرية وخارجها، هي التي تعيق 
التحول الدميقراطي.  وتتلخص املسألة العربية حسب بشارة، بأن املانع من تشكل 

األمة العربية هو نفسه، ما يعيق حتول األقطار العربية إلى دول دميقراطية.
عامل  غ��ي��اب��ه��ا  ُي��ع��ت��ب��ر  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  ل��ن��ش��وء  مهمة  تعتبر  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل   إن 
الثقافة  ضعف  الوسطى،  الطبقة  ضعف  الريعية،  »الدولة  ك�:  للدميقراطية،  إعاقة 
تعاقدي«.  وال  ومجتمع  فرد  مواطن  نشوء  عدم  والعشائرية،  القبلية  الدميقراطية، 
ميكن فهم فعل هذه العوامل مبعزل عن كون التحول الدميقراطي املأمول في البلدان 
حتّول  نظريات  توجد  ال  األص��ل.  إذ  دول  في  نفسها  التحوالت  يحاكي  لن  العربية 
مؤكدة، تضع برنامج عمل مضمون سلفاً حسب مثال سابق، فكلها استقراء لتجارب 
مضت.  وال ميكن فهمها معطوفة على املسألة العربية إال إذا وجدنا اجلواب عن سؤال 

هو، ما هي اخلصوصية العربية، وهي التي يلخصها هذا الكتاب باملسألة العربية.
نساء على تقاطع طرق

احلركات النسوية الفلسطينية بني 
الوطنية والعلمانية والهوية اإلسالمية

إصالح جاد
ي��ق��دم ال��ك��ت��اب حت��ل��ي��الً ل��ل��ح��رك��ات ال��ن��س��وي��ة/
بعد  غ���زة  وق��ط��اع  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ض��ف��ة  ف��ي  النسائية 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ات أوس��ل��و وإق��ام��ة السلطة 
على  الكتاب  ويعتمد   .1994 ال��ع��ام  الفلسطينية 
العديد من املقابالت املعمقة، وحتليل بعض مناذج 

التنظيمات النسائية املرتبطة بتجربتي احلركة الوطنية الفلسطينية )العلمانية(، 
وحركة املقاومة اإلسالمية »حماس«.

ويستعرض الكتاب تداعيات تأسيس السلطة الفلسطينية على احلركات النسوية/
النسائية، على مستوى تكوين مطالب جديدة )أجندة جديدة(، وما أدى إليه من حتقيق 
بعض اإلجنازات.  كما يفحص أثر تشكل السلطة الفلسطينية، وبروز دور املنظمات غير 
احلكومية املتخصصة، على إضعاف شعبية احلركات االجتماعية؛ سواء أكانت عمالية، 

أم طالبية، أم نسائية، وبخاصة على املستويني التنظيمي والتعبوي.
النسوية  املنظمات  الذي تركته  التنظيمي والتعبوي  الفراغ  أن  الكتاب كيف  ويطرح 
ما  ملئه،  على  »ح��م��اس«  حركة  عملت  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  بتجربة  املرتبطة 
أدى إلى تأسيس أول حركة نسائية فلسطينية إسالمية في األراضي احملتلة.  كما يقدم 
حتليالً لطرق تفكير وآليات عمل النساء في جتربة حزب اخلالص اإلسالمي، كأول تنظيم 
سياسي علني حلركة »حماس«، عن طريق حتليل طرق تنظيم النساء، وتطور خطابهن 

في احلركة، ما أدى إلى إدخال تغييرات مستمرة على فكر احلركة فيما يتعلق بالنساء.
ويسعى الكتاب إلى تقدمي مساهمة نقدية حول فكر وتوجهات ما بعد االستعمار، 
وكذلك بعض االنقساميات التي يتبناها البعض لدراسة املجتمعات العربية؛ مثل 
انقسامية »احلداثة/التقليدية«، و«اإلسالم/العلمانية«، وذلك عبر فحص إمكانية 
تأسيس أرضية مشتركة قد يلتقي عليها كال التوجهني في بعض املطالب والنقاط، 

وبخاصة في ظل استمرارية النضال التحرري من أجل االستقالل.
تتوقف املادة البحثية لهذا الكتاب عند منتصف العام 2004، وال تشمل األحداث 
والتغيرات التي طرأت على الواقع الفلسطيني بعد االنتخابات التشريعية األخيرة 

للعام 2006، والتي أدت إلى صعود حركة »حماس« إلى سدة احلكم.

أن تكون عربيًا في أيامنا
عزمي بشارة 

ي��ت��أل��ف ه���ذا ال��ك��ت��اب م��ن ث��الث��ة أق��س��ام )ق��ض��اي��ا 
عربية، املتغيرات األميركية في نهاية مرحلة بوش، 
عليها  توزعت  وقد  الفلسطينية(.  والقضية  فلسطني 
من  الباحث  قدمها  وم��ح��اض��رات  دراس���ات  مجموعة 

منتصف عام 2007 وحتى بداية عام 2009.
   ما مييز هذه الدراسات واحملاضرات؛ 

النهضة  م��س��أل��ة  رب���ط  ف��ي  ال��ب��اح��ث  ب��راع��ة  أوالً: 
تقبل  على  قدرتها  مبدى  العربية  القومية  مصير  وربط  واحلداثة،  العربية  بالهوية 
التحديات  ه��ذه  وم��واج��ه��ة  احل��دي��ث،  وال��ع��ص��ر  احل��دي��ث  املجتمع  وحت��دي��ات  مهمات 
وحتديد  األم��ة،  بناء  مبشروع  العربي  الفكر  جتديد  مهمة  بني  يربط  كما  مب��ش��روع. 
مطالب وبرامج في هذا االجتاه تكون مفهومة للناس، وميكن للناس ربطها مبصاحلهم 

املادية واحلقوقية كمواطنني.
تشخيصي  وأس��ل��وب  ج��دي��د،  فكري  بعد  م��ن  الكتاب  فصول  حتمله  م��ا  ثانياً: 
حتليلي، إضافة الى ما جتلى فيها من نبض حيوي يشير إلى ضرورة جتديد الفكر، 

إن كان ذلك في القضية العربية عموماً، أو القضية الفلسطينية.

يصدر هذا العدد ضمن اتفاقية تعاون مع مؤسسة »هينرش بل ���� أملانيا«
اآلراء الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي مؤسسة مواطن

مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية
رام الله، ص:ب:1845 تلفون:   -2951108 2 -)972( فاكس:-2960285 2 -)972( 

muwatin@muwatin.org بريد الكتروني

من إصدارات مواطن لعامي  2010-2009

النساء والقضاة والقانون
دراسة انثروبولوجية للمحكمةالشرعية في غزة

نهضة شحادة
احمل��ك��م��ة ال��ش��رع��ي��ة ه��ي أف��ض��ل ن��اف��ذة ل��الط��الل على 
القوة  ع��الق��ات  فيها  تتبلور  حيث  الفلسطيني،  املجتمع 
االجتماعي،  وامل��س��ت��وى  والطبقة،  اجل��ن��در،  ف��ي  املتمثلة 

بأوضح ما يكون.
القانون  سوسيولوجيا  على  ال��دراس��ة  ه��ذه  اعتمدت 
املشرعني،  اه��داف  وليس  االجتماعية،  احلياة  تضع  التي 
في محور االهتمام. وتذهب الدراسة الى القول ان قانون 
الفراغ، وامنا بارتباط شديد  امل��دون ال يطبق في  األس��رة 

 « وبنية  للعالم،  القضاة  رؤي��ة  نتائجه  في  تؤثر  حيث  السائد.  االجتماعي  بالسياق 
الدولة « وفعل الناس، رجاال ونساء. 

لقد حاولت هذه الدراسة ان جتيب عن مجموعة من االسئلة املتعلقة باملمارسات 
القضاة  تعامل  كيفية  استكشاف  ال��ى  سعت  حيث  الشرعية،  احملاكم  في  القانونية 

واحملامني واملتقاضني، والفاعلني اآلخرين مع القانون . 
املتقاضني  بني  السائد  االجتماعي  التمايز  وتأثير  تقاطع  الى  الدراسة  نظرت  لقد 
الوسائل واملصادر  .  واشتمل ذلك على دراس��ة  االس��رة  قانون  والقضاة على تطبيق 

التي يعتمد عليها الفاعلون اثناء التقاضي لتقوية مواقفهم.
لقانون  االيديولوجي  التصور  بني  خ��اص  تباين  وج��ود  عن  ال��دراس��ة  وكشفت 
االس��رة  ق��ان��ون  ت��دوي��ن  ان  مت��ام��ا.  املختلف  السياقي  وتطبيقه  االس��الم��ي  االس���رة 
 . االس��الم��ي  للفقه  التقليديتني  والطواعية  امل��رون��ة  لنهاية  م��رادف��اً  ليس  االس��الم��ي 
ما يجري في احملكمة من ممارسات وحتليلها رؤي��ة نضرة  لنا مالحظة  لقد وف��رت 
ملرامي الفقه، وعدم متاثل النوع االجتماعي ) اجلندر ( واالستراتيجيات الشخصية 

فساهمت بالتالي في توفير فهم افضل للتطبيق القانوني.

املنهاج الفلسطيني 
إشكاليات الهوية واملواطنة

محرر الكتاب: عبد الرحيم الشيخ
إن صحت مقولة »إن لكل وظيفته في احلياة، 
الكتاب  ه��ذا  ف��إن  حتى لو خ��دم كمثال س��يء«، 
إعدادها  تال  وم��ا  الفلسطينية  املناهج  يتناول 
من درس حولها أو جدل بخصوصها، كتمرين 
جماعي لتبني ماهية النتاجني، واحلكم عليهما 
هي  ه��ذه  كانت  وإذا  بالسوء.  أو  ب��اجل��ودة  إن 
الكتاب،  ف���رادة  ف��ي  ال��ت��ي تسهم  امل��ي��زة األول���ى 

الثانية أنه في عمومه، كتاب في السياسات التربوية التي قل، إن  فإن ميزته 
ثالثة،  ميزة  تنضاف  هاتني،  وإلى  الفلسطيني.  السياق  في  طرقها  ينعدم،  لم 
فريد  تعهد  عبر  إنحال،  خديج  جامعي  أكادميي  جهد  الكتاب  هذا  أصل  أن  هي 
الفلسطينية لدراسة  من مؤسسة مجتمع مدني رائدة، هي مواطن- املؤسسة 
صار  أن  بعد  ورديئها  جيدها  أعماله  لتخرج  سنوي  مؤمتر  إلى  الدميقراطية، 
العملية  ل��ف��واع��ل  ع��ام��اً  دل��ي��الً  أع��د وح���رر ليكون  ك��ت��اب  ف��ي  بعضها دراس����ات 
آثارها انطالقاً  السياسات وتطبيقاتها ودراسة  التربوية ومفاعليها في صنع 
اكتملت  التي  الفلسطينية اجلديدة  املناهج  من محاولة جماعية شاملة لقراءة 

في العام 2006.


