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 القضية الفلسطينية يف املرحلة الراهنة
  

  عزمي بشارة                  
  بعد حرب اخلليج

    
 حرب بعد ما مرحلة اخلليج حرب قبل بها الفلسطينية القضية مرت التي املرحلة تسمى قد

 من يرتبطان واالنتفاضة، لبنان حرب أي فاحلدثان، .االنتفاضة مرحلة اسم عليها نطلق وقد لبنان،
 القضية أن نستوعب أن بمكان األهمية من لكن .ثانوية موضوعة إىل التسميات ليحوّال شك دون

 احلرب عن ذلك ينجم وال .اخلليج حرب بعد أخرى طبيعة ذات جديدة مرحلة إىل انتقلت الفلسطينية
 مسرحاً اخلليج أزمة كانت فقد .العسكرية ونتائجها احلرب ههذ جمريات أي الضيق، بمفهومها

 واحلروب األزمات يف لهما مثيالً نشهد قّلما وكثافة باتساع وحملية، دولية قوى وتشابك لتفاعل
 من أيضاً  وإنما فحسب، التكنولوجية الناحية من ال احلروب، من جديداً نوعاً واعتُبرت .اإلقليمية

 هذه كانت .األرض من ضيقة بقعة على فعالة بصورة تتورط كاملة مليةعا ملنظومة جتسيدها حيث
  .اجلوهر حيث من عاملية كانت لكنها الشكل، حيث من أجنبي بتدخل إقليمية حرب

 = العاملية املصالح الغرب؛ = العامل( العاملية املصالح تقاطع عن احلرب عاملية تنجم ومل
 بعد التاريخية املادية إىل االعتبار أعادت التي تصاديةاالق املصالح تلك فحسب، )الغربية املصالح

 وسائل تؤديه الذي الهائل الدور عن أيضاً  جنمت بل رسمي، دين إىل حولتها التي األنظمة انهيار
 واألقنعة املكشوفة االقتصادية املصلحة جعل الذي األمر احلديثة، التكنولوجيا يف االتصال

 القناع، وراء املصلحة تختفي أن دون من متالزمة، بصورة يعمالن الدينية أو القومية أو األخالقية
 لذاته، قناع القناع بدوره، يقوم كل مستقالن عامالن املصلحة؛ تغطية القناع يدّعي أن دون ومن

  .القناع إىل احلاجة دون من واالستيعاب الهضم على سهلة االقتصادية واملصلحة
 سانت" كنيسة يف بوش جورج صلى وعندما أكبر، الله بشعار العراقي العلم ازدان عندما

 اللعبة تنطلي أن دون من للصراع، ومكملتين ومقبولتين عاديتين اخلطوتان هاتان اعتبرت ،"جون
 لعبة يف السماء توريط يف بأس ال لكن قدميها، أخمص إىل رأسها قمة من علمانية املعركة .أحد على
  .اآلخر حدود على أحد دييعت أن دون من األرضية، اللعبة جانب إىل

 مقلوبة بصورة الواقع أرض على يجري ما فقط تعكس مل احلديثة االتصال وسائل لكن
 مثيل، لها يسبق مل وبصورة ذاتها املعركة يف بدور أيضاً قامت بل نفسه، الوقت يف ومفضوحة

 .حموسبة صالات وسائل عن عبارة ذاتها بحد األسلحة .االتصال ووسيلة السالح بين احلدود وطمست
 القنبلة وحتولت وتخطيطه، الهدف حتديث يف الدقة عن تنفصالن ال التدميرية والطاقة االنفجار قوة
 عن املال رأس" يف كتبه ما ماركس كتب عندما .الذكية القنبلة مصطلح ونشأ اتصال، وسيلة إىل

 إىل نعزو جتعلنا التي الصنمية تلك البضاعي، اإلنتاج ظواهر كإحدى (Fetishism) الصنمية
 تطور عن الناجمة اجلديدة الصنمية إىل تصل مل خميلته فإن إنسانية، صفات املال واىل البضاعة
  .واألسلحة االتصال وسائل وحوسبة

 االتصال، وسائل يف والثورة وامليكروشوب احلاسوب اجلديدة، اإلنتاج قوى هزمت لقد
 من العراق هزمت التي نفسها التكنولوجيا وهي .اإلطالق على حرب دون من االشتراكية املنظومة

 أرستقراطية شوق يشبه الرومانسية من ضرب إىل البرية احلرب إىل الشوق حمولة برية، حرب دون
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 هو !"ريناهمأل" البرية احلرب وقعت لو بأنه والتهديد .األوىل العاملية احلرب يف الفروسية إىل أوروبا
 النفس وتمني .األوروبية الفروسية حطمت كما احلداثة حطمتها التي الشرقية الرجولة من ضرب
 وال وقعت التي احلرب هي احلديثة احلرب ألن للذات، خداع إال هو ما احلروب أشكال من آخر بشكل
 هي فهذه .الدويل املستوى على يحارب أن يريد ومن .النطاق هذا على أخرى حلرب بعدها وجود
 نتيجة ضحاياه تسقط طرف أمل؛ دون من آخر وطرف جمازفة، دون من طرف يخوضها :احلرب

  .بالضرورة ضحاياه تسقط آخر وطرف السير، وحوادث املصادفة
 اجلوهري، احلساب هو األول احلساب .العراقية الدكتاتورية مع احلساب من نوعان هناك

 السياسة بشأن وأكراد، عرب عراقيين من املباشرون الدكتاتورية هذه ضحايا بتقديمه وسيقوم
 واحلساب .املنطقة يف األخرى األنظمة حساب عن األمر يختلف ال ذلك ويف النظام؛ لهذا القمعية

 وضمنها الثالث، العامل شعوب وهم املباشرين، غير النظام هذا ضحايا حساب هو الثاين
 العراقية القيادة بالعقالنية االدعاء إن .همقضيت تمثيل القيادة هذه ادعت الذين الفلسطينيون

 إمبريايل تقسيم من ينطلق أساسه، من وباطل عنصري ادعاء هو لديها )الدهاء( البراغماتية وانعدام
 عاطفية حمفزات حتركها شرقية وعقلية وبراغماتية، عقالنية غربية عقلية إىل العامل يف للعقليات

 والقوة املصالح لغة أي الغرب، بلغة الغرب مع التعامل هو العراقية القيادة ميز ما أن والواقع .وقبلية
 أرادت الذي اجلديد العامل تستوعب مل فهي حساباتها؛ يف العراقية القيادة وأخطأت .والبراغماتية

 ما وهو ـ واحدة شمس حتت مكان بل شمسين، حتت متسعاً  هنالك أن تدرك ومل فيه، قدم موطىء
 انتقالية، بمرحلة يمر ال العامل أن العراقية القيادة تدرك مل .فائقة بسرعة ريةالسو القيادة استوعبته

 الرأسمايل النظام من جزء هي سابقاً  االشتراكية املنظومة وأن االنتقال، بعد ما موجود إنه بل
 وأقل مبادرة أقل يجعلها ما وهو به، واللحاق إليه لالنضمام جاهدة تسعى أنها أو الحقاً  العاملي

 لتلبية تسعى زالت ما فهي العاملي؛ الرأسمايل النظام داخل معينة عناصر من التحدي على رةقد
  .النظام هذا يف القبول شروط

 فأوروبا سياسية؛ كوحدة الغربية أوروبا ألهمية تقديرها يف العراقية القيادة أخطأت كما
 حتى ينجب مل االقتصادي والعمالق .املستقبل وهدف املاضي، أسطورة هي سياسية كوحدة الغربية

 أو ثالثة هنالك بل الدولية، القضايا من موحد أوروبي موقف هنالك ليس .سياسي قزم سوى اآلن
 طور يف زالت ما لكنها املستقبل، يف مهم تغيير إىل نزعات هنالك .األقل على أوروبية مواقف أربعة

  .التكوين
 على العراق فمراهنة العربية؛ السياسية للخريطة فهمها يف العراقية القيادة وأخطأت

 املتحدة الواليات على احلقد كان وإنْ  مكانها، يف تكن مل العربية اجلماهير وأحقاد وآمال عواطف
 بتحديه "العربية الكرامة أنقذ" الذي العراق نحو األنظار توجه إىل أدى قد اخلليجية واألنظمة
 من واملسحوقين للفقراء مفخرة جعلته قتصاديةا حتتية بنية بنى والذي وإسرائيل، املتحدة للواليات

 إىل اخلروج من خطر هنالك يكن مل حيث الشارع إىل خرجت اجلماهير لكن .العربي العامل شعوب
 وحتى واليمن، واجلزائر وتونس األردن يف احمللية األنظمة مع وسط حلول خالل من أي الشارع،
 وهي والسعودية، وسوريا مصر يف جمازفة لىع ينطوي الشارع إىل اخلروج كان حيث أما .املغرب

 معارضة سياسية قوة وجود إىل احلاجة دعت حيث أي الغربي، التحالف يف األساسية الدول
  .التلفزة شاشات على من املعركة ومراقبة البيت يف البقاء اجلماهير فضلت فقد ومنظمة،

 اجلديد، العامل يف قدم ىءموط أجل من التحدي دخل عندما ألنه تقديره يف العراق أخطأ لقد
 العراقي النظام ساهم وقد .األخيرة أنفاسها تلفظ العربية املعارضة كانت األقل، على املنطقة يف أو
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 التظاهرات وأظهرت .املعركة هذه يف استنفارها أراد التي العربية املعارضة حتطيم يف بنفسه
 غياب نفسه، الوقت يف أثبتت، لكنها ...وطموحاً وحقداً ويأساً وإحباطاً  أمالً العربي الوطن يف الشعبية

 وتبين .السياسي واإلسالم واليسار، القومية، :فروعها جميع يف األزمة دخلت التي العربية املعارضة
 وتتضامن االجتماعية العدالة إىل تتوق اجلماهير وأن نخبوية، حركات احلركات هذه جميع أن

 العدالة نحو الساعية املعارضة بعد تنشأ مل أنه ضاًأي وتبين .اإلسالم عن تتخل ومل عربياً،
 ونحو سلفية، تكون أن دون من اإلسالمية ونحو ستالينية، اشتراكية تكون أن دون من االجتماعية

  .واالجتماعي احلضاري ُبعديها تفقد أن دون من العربية
 تقويمه يف ذلكك أخطأ فعالة، سياسية كذات أوروبا لتبلور تقديره يف أخطأ العراق أن وكما

 سياسية وحدة توجد ال .فعالة سياسية كذوات العربية واملعارضة العربي والعامل الثالث للعامل
 تستحق سياسية لوحدة وجود وال العربي، العامل اسمها سياسية وحدة وال الثالث، العامل اسمها
 موضوعياً وجوداً الكهن أن يف شك وال العربية؛ الوطني التحرر حركة أو العربية املعارضة تسمية
 باملراكز عالقاتها يف ودوله شعوبه جتمع اجتماعية/اقتصادية أوضاع خالل من الثالث للعامل

 الصناعية املراكز مع املقبل لصراعه دموية فاحتة اخلليج أزمة تعتبر بل الكبرى، الصناعية
 موضوعياً  وجوداً هنالك أن يف شك وال .عاملنا يف األساسي الصراع إىل يتحول قد والذي املتطورة،

 فعالة سياسية ذات إىل يتحول مل الثالث العامل لكن .مشتركة وهموم وتاريخ لغة جتمعه عربي لعامل
 بين أضداد وحدة دائماً العربية الدول جامعة مثلت وقد .العربي العامل وكذلك الدويل، املسرح على

 تصعيد أمام تصمد ال الوحدة أن اخلليج أزمة خالل وتبين .واإلقليمية القومية واالنفصال، الوحدة
 توزيع مثل عربية، معارضة حولها لتتبلور مشتركة قضايا هنالك أن يف شك وال .أضدادها صراع

 احملتلة، العربية األراضي وحترير العربي الوطن يف والتحديث والعلمنة الديمقراطية وهموم الثروات
 معارضات هنالك .الدولية أو احمللية السياسة يف فاعلة كذات موجودة غير العربية املعارضة لكن

 وتطرحها العربي العامل هموم تبلور التي العربية املعارضة بعد تقم مل لكن عديدة، حملية عربية
 ستتبلور التي املوضوعات لطرح فاحتة اخلليج حرب تكون بأن املتفائلون أمل وقد .موحدة بصورة
 بالعرب والعالقة الثروات توزيع مثل العربية، رضاتللمعا املشتركة األساسية السمات حولها

 قبل ومن فيه، املغلوط السياق يف طرحت لكنها طرحت، األسئلة أن وصحيح .الفلسطينية والقضية
 عن اإلجابة العراقي النظام استطاعة يف فليس .اإلجابة تتلق مل أنها القول نافل ومن .اخلطأ الطرف

 شأن يف أما .االجتماعية العدالة عن احلديث عند مصداقية لديه وليست الثروات، توزيع سؤال
  .الصمت نلتزم أن األفضل فمن الديمقراطية،
 مل عندما وأخطأ الكويت، اجتاح عندما أخطأ فقد :عديدة أخطاء العراقي النظام ارتكب لقد

 احلرب أن اعتقد عندما وأخطأ تنشب، لن احلرب أن اعتقد عندما وأخطأ املالئم، الوقت يف ينسحب
 براغماتي عقالين نظام هو  .العقالين نظام أنه تعني ال جميعها األخطاء هذه لكن .تقع لن البرية
 الثالث العامل طغاة جميع يفهمها كما أهدافه، أجل من معها التعامل إتقان ويحاول القوة لغة يفهم

 مع الصراع جوهر لكن .وشاكلته الغرب صورة على الشرق واقع يف خلقوا فقد الغرب؛ من املدعومون
 الغربي التحالف يف شارك من ومنها األخرى، األنظمة مع ذاته الصراع جوهر هو العراقي النظام

 فيه يرغب مل الغرب مع صراع يف تورطه قبل نفسه العراق مع حتالف من ومنها العراق، ضد
 واملقصود، ؛"اجلديد يالعامل النظام" هو اخلليج حرب بعد بكثرة املستخدم املفتاح التعبير.أساساً

 أو معسكرين من بدالً  سياسي/اقتصادي واحد معسكر أو واحدة عظمى قوة وجود احلال، بطبيعة
 أن العامل دول على أن هو ÷السياسيين احملللين من الكثيرون إليه توصل الذي واالستنتاج .قوتين
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 .األمر عليه كان كما قليمية،اإل احلرب طريق عن إجنازات بتحقيق يسمح الذي الوضع هذا إزاء تتكيف
 الواقعة القوى جتد ،"الدبين عناق" أو ،"التعايش" أو ،"االنفراج" أو الدويل، التوازن حالة غياب ففي
 .التحدي حاولت إذا واحد دب مع عناق حالة يف نفسها العاملية االقتصادية املراكز هامش على

 التحرك املعسكرين بين الدويل بالتوازن تاستظل التي القوى بدأت املراقب، أنفاس حتبس وبسرعة
 من وغيرها سوريا فعلت كما ،"اجلديد العاملي النظام" يف مضمون موقع إليجاد حماولة يف بسرعة
 مل ألنه السابق، يف معادية تعتبر كانت قوى استيعاب يف صعوبة اجلديد النظام هذا يجد وال .الدول

 السياسية تغيرت وحاملا .القوى هذه طبيعة مع مشكلة األيام من يوم يف الغربية الدول لدى تكن
 نفسه، النوع من بأنظمة اكتظ للغرب املوايل فاملعسكر تمامًا؛ املوقف تغير اخلارجية

 اعتبرها التي الدول تسمية يف اخلطأ كان لقد .واأللوان األشكال كل من عسكرية وببيروقراطيات
  .لإلمبريالية معادية دوالً  له معادية الغرب

 مكان هنالك هل :وأقصد اجلديد؟ العاملي النظام يسمى فيما للفلسطينيين مكان هنالك هل
 البعض حسمه وقد .الفلسطينيين من الكثيرين السؤال هذا يشغل النظام؟ هذا يف فلسطينية لدولة
 ،إسرائيل مع الصراع ومصداقية بأخالقية املتحدة الواليات إقناع على العمل االستمرار، بقوة وبدأ،
 الكويت يف فعلته فما مزدوجة؛ أخالقية املتحدة الواليات لدى بأن العامل يقنع اآلخر البعض وراح
 طبقت املتحدة الواليات أن افتراض من ينطلق ال الطرح هذا إن .فلسطين يف به تقوم أن يجب

 أيضاً لميس إنه بل فحسب، اخلليج يف )األوروبية اللغات يف رديف له ليس مصطلح( الدولية الشرعية
 يف ازدواجاً املتحدة الواليات لدى أن )2 املتحدة؛ الواليات سياسة حتكم األخالقية أن )1 :يلي بما

 افتراض هو للقلق إثارة وأكثر فيها، مغلوط افتراضات هي الثالثة واالفتراضات .األخالقية
 هنالك كانت وإذا .حدةاملت الواليات إىل واللوم النقد توجيه بمظهر يظهر ألنه املزدوجة األخالقية

 وتبرر تستند وهي فلسطين، ويف اخلليج يف واحدة فهي اخلارجية السياسة يف أميركية أخالقية
 لهذه وكحامٍ العسكرية للقوة كمصدّر املتحدة الواليات وامتياز الغربية االقتصادية املصالح
 من العراق قصف بررت يالت نفسها هي شرط أو قيد بال إسرائيل تدعم التي واألخالقية .املصالح

 حلبة على تتم أن يجب اجلديد، العامل يف الفلسطينيين مكان بشأن السؤال عن اإلجابة إن .قيود دون
 األخالقية يف ازدواجية هنالك أن صوتنا بأعلى نصرخ أن نستطيع فقد .آخر صعيد وعلى أخرى،

 أخالقية هنالك أن :كافة رةاملعمو أنحاء يف صوتنا صدى رجع سوى النتيجة تكون ولن األميركية،
  .األميركية السياسة يف

  
  احللول مشاريع شأن يف مالحظات

  
 الوضع شأن يف احملتلة األرض داخل الفلسطينية الوطنية احلركة أوساط يف نقاش يدور

 اتخاذ وعملية الداخلية، وديمقراطيتها الفلسطينية التحرير منظمة بنية :اخلليج حرب بعد الفلسطيني
 النقاش، لهذا بالتعرض اإلسرائيلية اإلعالم وسائل قامت وقد .احللول مشاريع حتىو القرار

 مضمونه، من أكثر النقاش ظاهرة هو يهمها ما أن الواضح ومن .بغزارة حيثياته واقتباس
 للشعب تمثيلها مصداقية ومدى املنظمة ديمقراطية موضوع إىل يتطرق عندما وخصوصاً 
 إن بل النقاشات، هذه ملثل مسرحاً  اإلسرائيلية العربية التلفزة تتحول أن والغريب .الفلسطيني

 الذي فما .التلفزة هذه شاشة على من املوحدة الوطنية القيادة بقرارات التقيد إىل يدعو البعض
  يجري؟
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 االندفاع هو الفلسطينية الساحة على حالياً  الدائر النقاش يميز ما أن األول انطباعي
 االشتراكية املنظومة انهيار ومنذ اخلليج، حرب من الفلسطيني املوقف ميزا ناللذا أنفسهما والتسرع

 ويف الشرق ويف الغرب يف معًا، واليسار اليمين لدى السائد النقاش إىل الديمقراطية موضوع حتول
 لكل جاهز عالج إىل الديمقراطية وحتولت دارجة تقليعة إىل املوضوع هذا حتول حتى الثالث، العامل

 الديمقراطية مفهوم تطور الدراسة هذه يف أعالج ولن .كلها اآلفات مصدر غيابها صبحوأ داء
 لن كما االجتماعي،/االقتصادي التطور من معينة درجة وبين بينها العالقة موضوع وال تاريخيًا،

 التواضع عدم هو الدراسة هذه يف يهمني ما .والليبرالية الديمقراطية بين العالقة موضوع إىل أتطرق
 بعض متأخراً جاء الفلسطينية للديمقراطية نقاشهم أن وعدا .الديمقراطية تقليعة أتباع يميز الذي

 شاف كدواء والديمقراطية .العربي العامل يف وال الثالث العامل يف ال جديداً ليس املوضوع فإن الشيء،
 .الغربي االستعمار مع ولاأل لقائه منذ العربي العامل يف وطرح جديداً، اكتشافاً ليس داء لكل وجاهز

 طرح لكن .ومؤسساتنا الوطنية وحركتنا جمتمعنا يف املوضوع طرح أهمية من يقلل ال هذا كل
 برفض ويذكّر الديمقراطية، تطبيق من هروب هو بهما يطرح اللذين والتجريد بالعمومية املوضوع

 كانت التي املقوالت هذه .إلخ ..املنظمة مؤسسات إىل الديمقراطية بإدخال واملطالبة بالقرار، التفرد
 هو وكما السبعينات، منذ التحرير منظمة يف فصيلين عن يصدر بيان كل يف الدينية كالطقوس تعاد

 مالئم ثمن دائماً  هنالك وكان مؤسساته، يف إليه يدعو ما الفصائل من فصيل أي يطبق مل معلوم
 بشيء يأتي ال والتسامح، والتعددية بيرالتع حرية مثل مقوالت، تكرير إن .الديمقراطية عن للتخلي

 االجتماعية/االقتصادية بالبنية املفاهيم هذه ارتباط كيفية حتديد يف التحدي ويكمن .جديد
 كُتبت هل .األساسي التحدي هو هذا .الفلسطيني الوطني التحرر حلركة السياسي وباملبنى السائدة،

 بالتفكير رؤوسنا نشغل أن علينا أم التحرير، منظمة حتى أو األردن، أو الهند ديمقراطية علينا
 والتركيب الديمقراطية القيم بين العالقة فهم من تمكننا حتليل أدوات الستحداث

 عن الكتابة بين شاسع والبون التحررية؟ حركته ومبنى لشعبنا االجتماعي/االقتصادي
  .إيضاح إىل أيضاً  يحتاج وممارستها الديمقراطية

 التسوية بمشاريع املتعلقة الطروحات احملتلة األرض يف اثرتتك التجديد، باب ومن
 قّلت وكلما غنى، النقاش ازداد فقراً الواقع ازداد وكلما .القدسية الصحف يف وخصوصاً واحللول،

 يدور 1967 سنة فمنذ ذلك؛ يف غرابة وال .احللول مشاريع ازدادت الواقع يف للحل الالزمة املعطيات
 القوة عوامل مع عكسياً  تالؤماً  يتالءمان وجزر مد يف الهزيمة بعد يةالتسو شروط بشأن نقاش

 منظمة قيادات عند بدأت املراحل، إىل للوصول واملراحل املراحل، طرح عملية أن والواقع .العربية
 والواقع ـ اخلليج حرب بعد احملتلة األرض داخل تصور كل فاقت االجتهادات لكن .اخلارج يف التحرير

 من ممثلين من بأقل احملتلة، األرض يف مؤيدوها يقبل وهل املنظمة، تقبل هل نفهم دنع مل أننا
 هل هدفاً، أصبحت هل كمرحلة، "األوتونوميا" قُبلت هل الدولة، من بأقل نقبل هل الشرقية؛ القدس
  وطنيًا؟ مطلباً "ديفيد كامب" أصبح

 القائلة الوطنية ةالسلط منذ املراحل استراتيجية طرح يف أساسي منهجي خطأ هنالك
 شعار إىل غزة، وقطاع الغربية الضفة يف بالدولة القول إىل يُحرَّر، جزء أي على الدولة بإقامة

 .الذاتي احلكم نحو مرحلة املقبل الشعار يكون وربما .الدولة إىل الطريق يف الذاتي احلكم ثم الدولتين،
 من كان غزة، وقطاع الغربية الضفة يف الدولة برنامج إىل تؤدي التي املعطيات برزت أن فمنذ

 يف ليس( مراحل إليه تقود وال مرحلة هو ال استراتيجي وطني كبرنامج هذا يطرح أن املفروض
  .نريد ماذا نقرر أن وعلينا ،)األقل على البرنامج
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 الدول من دولة حتقق مل .االستقالل أجل من نعمل أن فعلينا االستقالل، هو الهدف كان إذا
 فلسطينية دولة بقيام تسمح ال اخلليج حرب بعد الراهنة األوضاع كانت وإذا .مراحل على استقاللها

 ضد النضال عن نتوقف أن يعني ال كما آخر، حالً  نوقّع أن يعني ال فهذا املرئي، املستقبل يف
 ستتغير املعطيات أن الواضح فمن جيلنا، يف الدولة تقم مل وإذا االستقالل أجل ومن االحتالل

 األبارتهايد إلغاء أجل من النضال إىل العشرين القرن نهاية يف سنضطر وربما وبغيره ضالبالن
 سوى أمامنا فليس االحتالل، نرفض أننا قررنا إذا .القومية ثنائية أو العلمانية، الدولة وإقامة

 أو العلمانية الديمقراطية الدولة تعني واملساواة .املساواة وإما االستقالل إما :لهما ثالث ال خيارين
 الطريق يف إجنازات على حتصل أن أو عليك يعرض ما تأخذ أن بين فارق وهناك .القومية ثنائية

  .برناجمك من جزءاً املراحل طرح وبين الهدف، نحو
 تنجب ال فإنها دولة، تنجب ال السائدة القوى موازين كانت وإذا .املراحل لنقاش نهاية ال

 وإذا .الذاتي احلكم لتحقيق التنازل حتى ترفض إسرائيل أن راًمؤخ ثبت وقد .الدولة نحو مراحل
 من توقيعه يف والفلسطينيين األردن توريط بعد نهائياً  حالً  يعتبر "األتونوميا" من فلنوع تنازلت

 ،"السلمية العملية" يسمى مما الشتات وفلسطينيي التحرير منظمة إخراج وبعد سالم، معاهدة خالل
 واملاء األرض إخراج وبعد ،"مناطق" ثم "حمتلة مناطق" قضية إىل فلسطين قضية تتحول أن وبعد

 حتاول ما وهو احلالية، املرحلة يف إسرائيل تقبله ما ".األتونوميا" سلطة نطاق من والهواء
 أمر وهو القائم، للوضع فلسطيني توقيع على احلصول هو حتقيقه، جاهدة األميركية الدبلوماسية

 االحتالل على إال نحصل لن االحتالل قبول مقابل ففي .األحوال من حالة بأي به يسمع أال يجب
  .ذاته

 لكن .الطويلة مسيرتها خالل األخطاء من العديد الفلسطينية الوطنية احلركة ارتكبت لقد
 فقد .تعقيداً أقل أوضاع يف استقاللها على حصلت التي األخرى الشعوب من أغبى ليسوا الفلسطينيين

 اتي،الذ اجللد من مفرغة حلقة يف الصهيوين اليسار ونصائح واحلوارات العام الرأي دوامة أدخلتنا
 الواقع، ويف .الصحيحة احللول مشاريع طرح على تتوقف كلها املسألة بأن القناعة نتيجتها كانت
 املرحلة يف األمر لكن .املالئم الوقت يف املالئم البرنامج طرح يف الفلسطينيون أخطأ ما كثيراً

 تدرك العربية لدولوا وإسرائيل املتحدة الواليات إن .احللول مشاريع يف النقص يف يكمن ال احلالية
 االحتالل تصفية ترفض إسرائيل وكون االحتالل، من التخلص يريدون الفلسطينيين أن جميعها
 نقبلها حلوالً تفرز ال القوى موازين إن .ذلك عليها لتفرض كافية ودولية حملية قوى هنالك وليست

 الوضع، هذا يعكس ريعاملشا طرح من واإلكثار ،)االحتالل تصفية تشمل أي( الراهنة املرحلة يف
 يف ارتباكاً  يحدث أنه )1 :التالية لألسباب وذلك املرجو، األثر غير عكسياً  أثراً نفسه الوقت يف ويحدث
 املضي على إسرائيل يشجع أنه )2 حاليًا؛ األساسي االستراتيجي املكنوز وهي اجلماهيرية احلركة

 يشجع أنه 3 الفلسطينية؛ والقضية "قاملناط قضية" بين الفصل إمكان بشأن وأوهامها رفضها يف
 إلمكانات حدود ال أن االعتقاد على إسرائيل، أو العربي اليمين أو املتحدة الواليات كان إن اخلصم،
 على الفلسطينيين يشجع أنه )4 الفلسطينيون؛ تراجع االنتظار طال كلما أنه أي ـ الفلسطينية التراجع
  .مرحلة القائم الوضع قبول اعتبار ةدرج إىل للمراحل، حدود ال أن االعتقاد

 وحتى ،"العاملي العام الرأي" تسمية تستحق ذات أو حالة أو موضوع بوجود سلمنا لو وحتى
 تفكيكها أو مركباته يف النظر دون من الدولة، الساحة على فعاالً سياسياً عامالً بكونه سلمنا لو

 جدية، غير تعتبر املبدئية املواقف طرح يف التراجعات فإن املصطلح، هذا وراء فيما النظر إلمعان
  .املستوى هذا على تذكر إجنازات حتقق وال باملصداقية، حتظى وال
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 على ملموسة إجنازات والضحية، اجملرم معادلة بقلبها الفلسطينية، االنتفاضة حققت لقد
 أحد مرور وبعد .تضامن إىل التعاطف هذا حتويل عن عاجزة كانت لكنها العاملي، التعاطف مستوى

 هذه طرح وكان .السلمية مبادرتها التحرير منظمة طرحت االنتفاضة، اندالع على شهراً عشر
 كان وإذا .الدويل التعاطف مستوى على إجنازات حتقق مل املبادرة لكن مكانه، ويف صحيحاً  املبادرة

 حتقيق القصد كان اإذ أما جيد، أمر فهذا سياسي برنامج يف نريده ما حتديد املبادرة طرح من القصد
 نتيجة بل للمبادرة نتيجة ال عكسه، حدث بل يتم، مل فهذا العاملي العام الرأي مستوى على إجنازات
 مسؤولين الفلسطينيين اعتبار يمكن وال الفلسطيني، الوطني النشاط أوج يف جرت أخرى ألحداث

 السلمية املبادرة تال يالذ العام يف االشتراكية املنظومة انهيار :األحداث هذه وأهم .عنها
 وحرب وأزمة إسرائيل، إىل السوفياتي االحتاد من اجلماعية اليهودية الهجرة وبدء الفلسطينية،

 يف العربية اإلقليمية قوة وزيادة اخلليج، حرب بعد املنطقة على األميركية السيطرة وتكريس اخلليج،
  .ينيةالفلسط القضية يف عادة استثمر الذي القومي العامل مقابل

 القضية تتراجع الدولية، األحداث وتسارعت االنهيار، بأكمله العاملي النظام بدأ أن ومنذ
 وبعد األحداث عظمة أمام األوضاع، هذه مثل ويف .الدويل األعمال جدول على باستمرار الفلسطينية

 األوضاع، هذه ثلم يف .بالتنازل يقابل ال والتنازل املواقف، يف للتراجع قيمة ال نريد، ما حددنا أن
 لكن .الدبلوماسية املبادرات أجل من أفضل فرص تسنح حين إىل والصمود االنتظار نتقن أن علينا
 املراحل تُطرح :نريده ما فهم يف يلتبس أال اخلصم، وخصوصاً بأسره، العامل على احلين ذلك حتى
 السياق، هذا غير يف لمراحلل معنى وال املرحلية، طبيعتها على الطرفان ويتفق املفاوضات، بدء عند

  .وتسويات حلول مشاريع إىل يحولها املفاوضات قبل وطرحها
 الضغط بنظرية اقتنعوا املزدوجة، األخالقية بنظرية الفلسطينيين من الكثيرون اقتنع وكما

 الذي العامل يف الوحيد اليسار وهو الصهيوين، اليسار ابتكرها نظرية وهي إسرائيل؛ على األميركي
 هذه يف األميركي، اخليار أن والواضح .منه بدالً مهماته بإجناز لتقوم املتحدة الواليات على ليعوّ

 فعلية معارضة إىل بالتحول الصهيوين اليسار يلزم الذي اإلسرائيلي اخليار من بديل هو احلالة،
 طرحي ويجعله يلبسه الذي الزائف الوطنية قناع وتمزق اإلسرائيلي، اجملتمع يف شرخاً حتدث

 من الصهيوين اليسار ويهرب .الوطني لإلجماع موضوعات "أخرى قومية ومهمات الهجرة استيعاب"
 النتيجة لتكون الفلسطينيين، مع احلوار وإىل األميركي، اخليار إىل اإلسرائيلي، اجملتمع داخل مهماته

 وجتبر السلطة لسياسة اجلذرية معارضتها ثمن لدفع مستعدة فعلية معارضة إسرائيل يف تقوم أالّ
 على املتحدة الواليات ضغط إىل تدعو التي األسباب تقلّ وأن الثمن، دفع على اإلسرائيلي اجملتمع
 مقابل على يحصلون وال الصهيوين لليسار يؤدونها تنازالت دوامة يف الفلسطينيون ويقع إسرائيل،

  .لها
 خاللها من التقى ة،عربي نظرية أيضاً هي إسرائيل على األميركي الضغط نظرية أن غير

 يف األميركية السياسة تعتبر العربي، اليمين حالة ففي .الصهيوين اليسار مع العربي اليمين دائماً
 يف احلقيقية مصاحلها فهم يف املتحدة الواليات يساعدوا أن العرب وعلى خطأ؛ جمرد األوسط الشرق

 الواليات أمام عائقان هنالك ظرية،الن هذه وبموجب إسرائيل عند وليس عندهم متوفرة وهي املنطقة
 اللوبي" )1 ؛)املاضي فـي بريطانيـا مع احلال كان كما( العرب مع ولتتفاهم مصاحلها لتفهم املتحدة

 ومنذ .الدبلوماسي اجملال يف العربي والغباء العربي الرفض )2 املتحدة؛ الواليات يف "اليهودي
 الدبلوماسية ازدادت فما كمسلمات، وضوعينامل هذين مع التعامل العربي اليمين يحاول عقود

  .قوة إال "اليهودي اللوبي" ازداد وما غباءً، إال العربية
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 االستراتيجي األميركي والدعم األوسط، الشرق يف األميركية الدبلوماسية أن واحلقيقة
 الدبلوماسي اجملال يف العربي الغباء إىل وال ،"اليهودي اللوبي" قوة إىل ال يستندان ال إلسرائيل،

 مقلوب فهم إىل تستند املسلمات هذه فإن ذلك، من وأكثر ).اإلسرائيلي الدهاء احلالة هذه يف يقابله(
 اهتمام تصاعد نتيجة املتحدة الواليات يف "اليهودي اللوبي" قوة ازدادت فقد والنتائج؛ لألسباب
 حرب يف إسرائيل أثبتت أن وبعد الثانية، العاملية احلرب بعد األوسط بالشرق املتحدة الواليات

 "اللوبي" لهذا أصبح شك، دون ومن .خاص نوع من استراتيجي حليف أنها خاصة بصورة 1967
 أحد زال وما األميركية، للسياسة أساسي حمدد إىل اآلن حتى يتحول مل لكنه مستقالن، وتأثير نفوذ

 حماية إمكان عدم نتيجة ةاألميركي السياسة يف حتول حدث إذا أنه يف شك لدي وليس .إسقاطاتها
 مع تتالءم أو ستنخفض "اليهودي اللوبي" قوة فإن نفسها، القديمة بالسياسة نفسها املصالح
 كامب يف املتحدة الواليات سياسة األميركية اليهودية املنظمات تبنت لقد..األميركية السياسة

 من باالنسحاب إسرائيل تحدةامل الواليات أمرت عندما 1956 سنة ملموساً أثراً حتدث ومل ديفيد،
 القضية معاجلة يف كافية جدية املتحدة الواليات أظهرت إذا أنه يف شك هنالك هل .سيناء

 حرب بعد الغربي التحالف إىل مصر ضم إىل للحاجة إدراكها بعد أظهرتها التي كاجلدية الفلسطينية،
 قضايا يف األميركية دارةاإل جانب إىل ستقف اليهودية املنظمات أن يف شك هنالك هل ،1973
  ؟..اجلماعية العقوبات وقف أو االستيطان وقف مثل األقل، على عينية

 واإلدارة "اليهودي اللوبي" بين إسفين دق يحاول الذي العربي الدبلوماسي الدهاء إن
 قةعال يف السائدة التبعية عن يعبّر أنه واألهم، ذلك من واألكثر .للغباء اآلخر الوجه هو األميركية،

 ازدواجية أو أخالقية، غير أو أخالقية، ليست القضية أن وكما .املتحدة بالواليات العربي اليمين
 دبلوماسياً دهاء أو غباء املوضوع ليس كذلك اخلارجية، سياستها يف املتحدة الواليات أخالقية

 .املتحدة لوالياتا وبين الصراع يف الفاعلة العربية األنظمة بين تبعية عالقة هو ما بقدر عربياً،
 حماولة بشأن اآلمال حولت درجة إىل ومطلقة، شاملة التبعية عالقة أصبحت اخلليج حرب وبعد

 اخلليج، حرب بعد العرب حللفائها منها إرضاء إسرائيل على للضغط بها املتحدة الواليات ستقوم
  .صحراوي سراب إىل اآلمال هذه حولت

 وإسرائيل، املتحدة الواليات بين "إسفين دق" على القدرة يملكون ال الذين والفلسطينيون،
 يف مباشرة التأثير يستطيع أنه البعض استنتج فقد .أخرى بطريقة املسلمات هذه نتيجة تأثروا

 طريق عن أو املتحدة، والواليات إسرائيل بين املشتركة املصلحة أساس على القائم "اليهودي اللوبي"
  .املتحدة الواليات أخالقية خماطبة

 احلكومية التنظيمات جميع خماطبة إىل احلاجة يف شك وال العام؛ الرأي خماطبة من ضير ال
 نتقن أن علينا .العام الرأي من جزء أي تقاطع التي للصبيانية معنى هنالك وليس احلكومية، وغير

 إىل حتولت إذا فهي حدودها؛ ندرك أن علينا لكن اإلعالمية، املعركة برجمة نحسن وأن اخملاطبة،
 هي تكون أن من بدالً االنتفاضة تخدمها استراتيجية لدينا ليس اجملال هذا يف وحتى( استراتيجية

 قضية أجل من الدعاية نعم والدعاية؛ اإلعالمية املعركة .سياقها من خرجت ،)االنتفاضة خدمة يف
 للتفاوض، حتى راآلخ الطرف استعداد دون من التنازل تلو التنازل وتقديم واحلوار أمر، هي عادلة،

  .آخر أمر فذلك
 وهو الالزم، باالهتمام يحظَ مل أمر بالنا عن يغيب العام، والرأي اإلعالم جمال ويف

 العامل يف قضية أية حتظ مل الواقع، ويف .اإلسرائيلي ـ العربي بالصراع الغريب اإلعالمي االهتمام
 أن وهم يف غالباً الفلسطينيون يقعو .إعالمية تغطية من به الفلسطينية القضية حظيت بما الثالث
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 يف وضعفها قوتها مصادر من أنه والواقع .الفلسطينية الوطنية القضية قوة مصادر أحد هو هذا
 مظاهر األحيان، من الكثير يف ترافقه، الفلسطينية بالقضية اإلعالمي فاالهتمام .ذاته الوقت

 املثقف صراع يف نفسية، حتى أو نويةمع قضية إىل الفلسطينية القضية حتول وحتريضية احتفالية
 ال القضية بهذه اإلعالمي االهتمام إن .وهويته ذاته مع املتوسط األميركي أو األوروبي اليهودي

 واإلعالم( الفلسطينية القضية لتطور الهائلة التعقيدات عن أو األوسط، الشرق منطقة أهمية عن ينجم
 القضية إن )1 :مهمين أمرين عن ذلك إىل فةإضا ينجم بل فحسب، )التعقيدات هذه يف يساهم

 القرن من األخير الربع يف حل دون من بقيت التي القليلة الكولونيالية القضايا من هي الفلسطينية
 يف .كافة العامل أنحاء يف اليهودية املسألة ولواحق تعقيدات مع القضية هذه تشابك )2 العشرين؛

 ففي .ضعف مصدر فهو الثانية احلالة يف أما .قوة مصدر مياإلعال االهتمام يعتبر األوىل، احلالة
 غير إىل واالعتذار النفوس وتهدئة اخملاوف وتبديد التبرير موقع يف الفلسطينيون يقف احلالة هذه
 يُطلب مل .اجلماعي النفسي العالج جلسات إىل األحيان من كثير يف احلوارات حول الذي األمر ذلك،

 تقرير يف بحقه االعتراف قبل األسئلة من القدر هذا عن اإلجابة ريخ،التا مر على آخر، شعب من
 عن العاملي االهتمام ازدياد دائماً يعتبر وال ضعف، مظهر بل قوة مظهر ليست الظاهرة هذه .املصير
  .تعقيداته عن يعبر قد بل احلل اقتراب

 وتخطيط العام الرأي خماطبة تتقن أن الفلسطيني الوطني التحرر حركة على أن يف شك ال
 الضحية، وهي اجملرم بدور القيام موهبة عن تتنازل وأن واحلديثة، احلضارية اإلعالمية السياسة

 الدقة وعدم وتقلبها، املواقف اهتزاز إن .واالحترام التضامن لكسب يجري أن يجب ذلك كل لكن
  .االرتباك يف وتزيد االحترام من تقلل أمور شرحها، يف والوضوح

  
  االنتفاضة

  
 هذا جمد ثم اخلليج، أزمة قبل ومستقبلها الراهن االنتفاضة وضع بشأن يدور احلوار بدأ

 إىل الفلسطيني األعمال جدول يف األول املكان ليحتل احلرب بعد وعاد احلرب، فترة طوال احلوار
 :منها عديدة مسائل حينه يف النقاش طرح وقد .احلرب بعد األميركية الدبلوماسية موضوع جانب

 مظاهر االنتفاضة؛ بنية النضالية؛ الوسائل ابتكار يف اخلالّق العمل وانعدام واجلمود الرتابة مظاهر
 النقاش تناول كما .االنتفاضة استمرارية على احملافظة كيفية اجلماهير؛ مع التعامل يف التسيب

 يف .ممارستهاو الفلسطينية الديمقراطية موضوع ومؤخراً ،"واخلارج الداخل بين العالقة" موضوع
 احلوار توقف أن بعد وخصوصاً أزمة، يف االنتفاضة أن بدا اخلليج، أزمة قبل أي املرحلة، تلك

 مصر، يف رسمية شبه حملة وكانت الفلسطينيين، ضد حتريض حملة وبدأت الفلسطيني ـ األميركي
 العملية" سمي مما التحرير منظمة إخراج اجتاه يف تدفعان ومصر املتحدة الواليات أن وتبين

 يف العمل حزب وأخفق إسرائيل، يف القومي التكتل حكومة تفككت أيضاً، املرحلة هذه يف ".السلمية
 التي األحزاب مع الليكود حزب وبائتالف شمير برئاسة حكومة إىل األمر وانتهى احلكومة، تأليف

  .اإلسرائيلية السياسية اخلريطة يف يمينه إىل تقع
 قمع يف جديد تكتيك أنه بدا ما باتباع آرنس، موشيه دي،الليكو الدفاع وزير وقام

 سكان من إسرائيل يف العاملين وإجبار متواصلة، لفترات احملتلة األراضي بإغالق جتلى االنتفاضة،
 .إسرائيل يف عملهم أماكن إىل للوصول خمتلفة بأنواع تصاريح على احلصول على والقطاع الضفة

 اجلامعات بعض فتح وتم القرى، بعض يف العسكري لوجودا لتخفيف قصيرة حماولة جرت كما
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 الداخل بين الفصل جانب إىل يرمي، اإلسرائيلي التكتيك أن واتضح ـ )واخلليل حلم بيت( الفلسطينية
  .جماهيرها عن االنتفاضة كوادر إبعاد طريق عن الداخل يف الصفوف شق إىل واخلارج،

 بكيفية تتعلق أفكار عدة الداخل يف سطينيةالفل الساحة على طرحت االنتفاضة، بدء ومنذ
 العصيان ملعنى مفهوم هنالك يكون أن دون من املدين، العصيان حالة إىل بها والوصول تصعيدها

 هدف بين العالقة من املدين العصيان يستنبط وكيف ممكن، هو وهل يبدأ، مرحلة أية يف املدين،
 ودور وأهميته، لالنتفاضة اجلماهيري البعد عن رالكثي نشر كما املوضوعية؟ ومعطياتها االنتفاضة

 شأن يف دار النقاش أن أي .البديل االقتصاد ثم البديل، التعليم وقضية بدايتها، يف الشعبية اللجان
 هذه إىل الدراسة هذه يف أتطرق ولن .احملتلة األرض يف الفلسطيني اجملتمع حياة جوانب جممل

 االنتفاضة أن على تدل القضايا هذه مناقشة حقيقة أن إىل أشير أن أود لكني بالتفصيل، اجلواب
 حتولت بل الفلسطيني، الشعب حياة يف تاريخي حدث جمرد تكون أن من أشمل زالت وما كانت

 وال تعالج، أن يجب أموراً هنالك أن يعني وهذا .االحتالل ظل يف الشعب هذا حياة جمرى لتصبح
 ملعاجلة بعده ونتفرغ ينتهي حدثاً ليست االنتفاضةف االنتفاضة؛ بعد ما إىل تأجيلها يمكن

  .ذاتها احلياتية املوضوعات هي بل احلياتية، املوضوعات
 ذلك عند فنعود السياسي، االنتفاضة دور مناقشة لدى احلقيقة هذه نسيان إىل نميل ونحن

 يمةوهز أحدهما بانتصار وتنتهي خصمين بين جتري حرب مثل سياسي، كحدث معها التعامل إىل
 حدثاً  االنتفاضة فاعتبار التسميات؛ جمرد احلالة هذه يف املسألة وتتعدى .حمددة فترة خالل اآلخر

 وإىل واخلسارة، للربح مبكرة حسابات إىل أدى مثالً، شعبية ثورة أو حجارة حرب النوع، هذا من
 عام خالل ةفلسطيني دولة ممكنة، سرعة بأقصى املرجوة األهداف إىل للوصول والتكثيف التصعيد

 هذه تتحقق مل عندما القرار صانعي لدى واإلحباط األمل خيبة عند األمر يتوقف ومل .مثالً  عامين أو
 وجماهيرها، كوادرها وإجهاد حتمل مما أكثر االنتفاضة حتميل عند األمر يتوقف مل كما األهداف،

 املبادرة عن تراجعاً  برتعت مشاريع طرح بين والتأرجح السياسي االرتباك إىل ذلك كلَّ تعدى بل
 العراقي النظام على واملراهنة العربية القوة عوامل إىل جديد من اللجوء وبين الفلسطينية، السلمية

 على فعلية عسكرية إلجنازات حتقيقه على حتى أو الفلسطينية، بالقضية الكويت لقضية ربطه وعلى
  .إسرائيل إىل موجعة ضربات بتوجيه الواقع أرض

 قدرتها بمدى التحررية وحركته الفلسطيني للشعب االستراتيجية االنتفاضة مةقي حتسب ال
 االنتفاضة أن وجيزة فترة خالل فيه تبين الذي وبالقدر .ممكنة مدة أقصر يف االستقالل حتقيق على

 تعطيل أو اإلسرائيلية، البضائع مقاطعة وبمجرد مباشرة، بصورة اقتصادياً  إسرائيل هزم تستطيع ال
 على إسرائيل إجبار طريق عن أو اإلسرائيلية، اإلنتاجية حتى أو اخلدماتية املنشآت بعض يف العمل
 إسرائيل هزم على قادرة غير االنتفاضة أن أيضاً تبين احملتلة، األراضي يف العسكرية نفقاتها زيادة

 اللاالحت جعلها يف تكمن االنتفاضة قيمة أن اتضح ذلك عند .حسم سنة حتى أو حسم، ساعة يف
 .اخلسارة هذه حتمل على إسرائيل قدرة حتديد من تمكنها عدم من الرغم على خاسراً، مشروعاً
 تقوم وحملية، وإقليمية دولية أخرى، عوامل تفعيل يف تكمن االنتفاضة قيمة أن أيضاً واتضح
  .االنتفاضة وقمع االحتالل مواصلة على إسرائيل قدرة بتحديد

 من الكثيرون قام وقد الثالث، املستويات على جنازاتاإل من العديد االنتفاضة حققت
 درجة إىل اإلجنازات هذه تطوير عدم لكن .بتحديدها والغربيين واإلسرائيليين الفلسطينيين الباحثين
 األوىل، الدرجة يف تصعيدها أو االنتفاضة بتطور يرتبط مل عليه، عقوبات فرض أو اخلصم، حماصرة

 املفارقة رؤية جتنب يستطيع ال املرء أن واحلقيقة .ذكرها أنف خيةتاري وأحداث دولية بعوامل بل
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 خالل األوىل املرة يف أوجه إىل الفلسطيني الوطني النضال وصل فعندما .جتاهلها أو التاريخية،
 ويف الثانية، املرة ويف .أوروبا يهود وكارثة الثانية العاملية احلرب وقعت ،1939 – 1936 ثورة
 وباشرت الدبلوماسية، إسرائيل عزلة وانفكت االشتراكي املعسكر انهار طينيين،الفلس انتفاضة أوج

 اليهودية الهجرة موجات تتالت ثم املعسكر، هذا بدول االقتصادية عالقاتها توسيع إسرائيل
 الهيمنة كرست ضروس حرب إىل اخلليج أزمة تفجرت الفترة، هذه ويف .إسرائيل إىل اجلماعية
 وبدأت عليه، يراهنون الفلسطينيون كان سياسي كعامل أوروبا وقزمت قة،املنط على األميركية

 بعدم الغربي التحالف تشكيل يف ساهمت ألنها الغرب يف جديدة امتيازات البتزاز حماولة إسرائيل
 احلاجة عدم وعند إليها احلاجة عند الغرب من مقابل على حتصل إسرائيل أن وبدا إليه، انضمامها

  .إليها
 بعد وحتى .تستمر وأن جروحها تلعق أن الفلسطينية االنتفاضة على كان ألوضاع،ا هذه يف

 فرض التاريخ يف فريد جتول منع خالل من استمراريتها يف زمني فاصل خلق إسرائيل حاولت أن
 الهائل اإلجناز يكمن وهنا .االنتفاضة استمرت ذلك بعد حتى ـ شهر من ألكثر كامل شعب على

 أعمال جدول على بناء السياسية الكوادر تعمل الذي الوقت ففي .نفسه الوقت يف األساسي والتناقض
  .اجلدول هذا على بناء العمل الشعبية االنتفاضة ترفض أوروبي، ـ أميركي

 منظمة مواقع لتقوية إال ذلك يتم ومل عربياً، االنتفاضة استثمار يتم أن املفروض من كان
 املنظمة خطأ ذلك يكن ومل .بغداد يف أقل وبدرجة اجلزائر يف العربية، القمة مؤتمرات يف التحرير
 أن أثبتت التي االنتفاضة استثمار تستطيع عربية معارضة وجود عدم عن أيضاً جنم إنه بل فحسب،

 التحرر حركة على ذلك، كل تبين أن بعد .العربي العامل يف للجماهير وملهباً متميزاً موقعاً  لها
 ودورها االنتفاضة طبيعة بين العالقة شأن يف ملي تفكير وقفة تقف أن الفلسطيني الوطني

  .استمراريتها بكيفية يتعلق فيما النتائج واستخالص السياسي
 احملافظة أو االحتالل، تطبيع رفض األوىل، الدرجة يف املرحلة، هذه يف االنتفاضة تعني

 جاهزة حالة حدثاً، توليس حالة االنتفاضة أن يعني وهذا .لالحتالل طبيعية غير حالة على
 تتوفر أن يجب احلالة، هذه تستمر وكي .لذلك املالئمة األوضاع تنشأ عندما الدراماتيكي للتصعيد

 تنتهي مفاوضات بدء من يمكن الذي واإلقليمي الدويل الوضع ينشأ أن إىل االستمرار مقومات لها
 يف الضعف ومكامن القوة مكامن فحص بعد االستمرار مقومات وتستشف .االحتالل بتصفية

  .االنتفاضة
 )2 وشعبيتها؛ االنتفاضة جماهيرية )1 :هو القوة عناصر من االنتفاضة يميز ما أهم إن

 ورفض االحتالل، مع الصدامية )3 كافة؛ الفلسطينية احلياة نواحي تالزم كحالة االنتفاضة شمولية
 يف الفلسطينية ماهيراجل تسييس )4االحتالل؛ من التخلص هدف يف والوضوح القائم، الوضع
 واضح سياسي برنامج وجود )5 االحتالل؛ مع الصدام عملية فولذته جديد جيل ونشوء الداخل،
 يف الضعف نقاط أهم أما .الفلسطيني الوطني للمجلس عشرة التاسعة الدورة منذ االنتفاضة تتبناه

 )2 لالنتفاضة؛ منظمة طريةق حتتية بنية توفر عدم )1 :فهي استمراريتها، تهدد قد التي االنتفاضة،
 قيادة قيام عدم )3 االنتفاضي؛ العمل يف القومية واملصلحة احمللية املبادرة بين توازن توفر عدم

 التحرير منظمة من جزءاً وتكون الفلسطيني، الشعب أغلبية باحترام تتمتع احملتلة األرض يف علنية
 واألساليب اجلماهير مع التعامل كيفية شأنب القرار اتخاذ عملية يف التسيب حالة )4 الفلسطينية؛

 اجتماعية رؤية توفر عدم )5 االنتفاضي؛ العمل يف الشعب فئات كل لتجنيد اتباعها يجب التي
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 واحلقوقية والصحية والتربوية االقتصادية احلياة جماالت ينظم اجتماعي عقد حتى أو شاملة،
  ).الداخلية النزاعات يف الفصل(

 االنتفاضة رمز العام اإلضراب زال ما بطبيعته، احملدد غير تفاضياالن اجلو عدا فيما
 يف والقطاع الضفة جماهير بين جتمع التي أي القطري، الطابع ذات الوحيدة والعملية األساسي

 باالحتالل العام اإلضراب إضرار مدى يف شكاً  هنالك أن من الرغم وعلى .واحدة سياسية خطوة
 األخيرة، الفترة يف املوحدة، القيادة أدركت وقد .االنتفاضة على ةللمحافظ ضروري فإنه مباشرة،

 بصورة تكراره حالة يف عكسياً أثراً يحدث وقد ومعنوية، سياسية قيمة العام اإلضراب قيمة أن
 الطابع ويغلب .مناشيرها يف حتدد التي اإلضراب أيام قّلت فقد لذلك، .قصيرة فترة خالل فيها مبالغ

 مقابل يف االنتفاضة، يف الشباب جمموعات تنفذها التي األخرى واألعمال اجهاتاملو على احمللي
  .والرد املبادرة يف تمرساً أكثر أصبح احتاليل قمع

 كما تقدمياً طابعاً البداية يف حتمل وكانت االنتفاضة، يف قوة ظاهرة العفوية كانت ولقد
 بما املألوف، عن وخروجاً جديدة قيماً عهام جتلب التي العنيفة الشعبية االنطالقات كل يف األمر هو
 حالة بل جماهيرياً حدثاً ليست االنتفاضة أن اتضح أن بعد لكن، .االجتماعية القضايا يف ذلك يف

 من مكلفة االنتفاضة جلعل اجلماعية بالعقوبات املضاد هجومها إسرائيل بدأت أن وبعد متواصلة،
 بدأت عندما الخ، ... والصحية والتعليمية اديةاالقتص اجملاالت جميع يف املعيشية الناحية

 الذات على واالنكفاء الصمود رمادية يف الزاهية االنطالقة ألوان وغابت باملراوحة، االنتفاضة
 طابع ذا العفوي العمل أصبح والتقليدي، واملشترك واحملافظ املألوف عن والبحث اجلروح وتضميد
 املتعاونين على والنقمة اإلسرائيلي القمع نتيجة ملرارةا مثل ومفهومة نبيلة دوافع حتركه رجعي،

 لقد .ومدروس منظم عمل إىل حتتاج مرحلة وهي املرحلة طبيعة مع يتجاوب ال لكنه االحتالل، مع
  .قمعيته تضاعفت احتالل ظل يف كامل لشعب كاملة حياة االنتفاضة وأصبحت االنطالقة، انتهت

 وجود عدم زالت، وما كانت، لالنتفاضة متين ظيميتن أساس بناء أمام األساسية والعقبة
 يف وأجهزتها املنظمة قيادة وبين حملية وكوادر القطري املستوى على سياسية قيادات بين تكامل

 حياتية ضرورة أصبح بل الفكري، الترف من نوعاً املوضوع هذا شأن يف النقاش ليس .اخلارج
 االنتفاضة وجه الواقع، يف هو، سياسية قيادة لغربيةا الصحافة تعتبره وما .االنتفاضة الستمرارية

 العالقة" .آخر نقاش هذا لكن فعلية، سياسية قيادة من جزءاً ليكون منها قسم يصلح وقد .اإلعالمي
 خمتلفة قنوات عبر تتم أنها كما طبيعتها، على متفق وغير منظمة، غير عالقة "والداخل اخلارج بين
 إفراز منع يف بدوره يساهم الذي األمر الداخل، يف املتعددة ناوينهاوع اخلارج خالفات إنتاج تعيد

 قضايا يف القرار واتخاذ سياسياً االنتفاضة توجيه لغرض بل التفاوض لغرض ال حملية، قيادة
 يف يرتفع مل .املتعددة الدكاكين فوضى أمام لألحكام موضوعاً تركها يمكن ال ومعيشية حياتية

 من الرغم على املنظمة، من بديلة قيادة إىل يدعو صوت االنتفاضة ايةبد منذ احملتلة األراضي
 جزء وهي ـ الداخل يف الوطنية احلركة مع بالتعاون املنظمة، على لكن .كافة اإلسرائيلية احملاوالت

  .اجلماهير ثقة يحوز احمللية القيادة من نوع يقوم كي وسعها يف ما كل تعمل أن ـ منها وحيوي مهم
 القرار، اتخاذ على القادرة الوطنية القيادة غياب حالة ويف .الفراغ يحتمل ال اجملتمع إن

 بين دموي ونزاع خصام حالة إىل الفلسطينية واملدن القرى إحدى يف الوضع يتدهور وعندما
 .الناس بين اخلالفات لفض املرموقة مكانتها احتالل إىل العشائرية تعود العشائر، بين أو الفصائل
 يقره ومل أحد يدرسه مل اجلماهير على قرار بفرض انتفاضية، كوادر قبل من جتاوزات ثحتد وعندما

  .فيه املرغوب االجتاه عكس اجتاه يف تعبأ بنقمة الفراغ ُيمأل ذلك عند أحد،
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 ظل يف وغيرها واالقتصادية والتعليمية الصحية شؤوننا نسيّر أن علينا العام، اجلو هذا يف
 احليوية اجملاالت هذه حتصل أن دون من سليمة بصورة ذلك يف ستمراراال يكون ولن .االنتفاضة

 أن ويجب .شامل اجتماعي وعقد وطنية خطة ضمن والبرجمة، التخطيط يف نسبية استقاللية على
  .الفصائل هذه عن ممثلين لكونهم سياسية فصائل ممثلو ال أخصائيون، بالتخطيط يقوم

 نتيجة والقطاع الضفة يف االقتصادي الوضع هو الداخل يف اجلماهير قلق يثير ما أهم إن
 يف الفلسطينية العمالة معدالت وانخفاض اخلليج، يف العاملة الفلسطينية القوى من املوارد انقطاع
 لفةمك االنتفاضة وجعل املعادلة لقلب مدروسة إسرائيلية سياسة عن ناجم الثاين والسبب .إسرائيل

 هي السياسة هذه تطبيق وميكانيكيات إلسرائيل، مكلفة كونها من أكثر الفلسطيني للمجتمع
 معيشة مستوى انخفض وقد .التصاريح وسياسة احملتلة املناطق وإغالق اجلماعية العقوبات

 بهذا يقاس ال الفلسطيني االقتصاد يف االنتفاضة تأثير لكن االنتفاضة، ظل يف الفلسطينيين
 التفكير، إىل يدفعنا أساسي عامل إىل تتحول قد املتردية االقتصادية األوضاع ألن وحده، املقياس

   .وتنميته الوطني اقتصادنا يف تاريخنا، يف مرة أول
 فلسطيني، إنتاجي قطاع قيام إىل اإلسرائيلية البضائع من مقاطعته يمكن ما مقاطعة أدت

 هذا أن تبين عندما احلقيقي معناها اكتسبت ملقاطعةا عملية لكن .القائم اإلنتاجي للقطاع توسيع أو
 مباشرة، غير بصورة إسرائيل من البضائع شراء إىل يؤدي الفلسطيني اإلنتاج فتوسيع .إجنازها هو

 بمواد يعمل فهو .بذلك الفلسطيني املنتج يقوم اإلسرائيلية البضائع بشراء املستهلك يقوم أن وبدل
 لتوزيع التصاريح على ويحصل إلسرائيل، الضرائب ويدفع ئيل،إسرا يف تستورد أو تُنْتَج خام

 األوضاع، هذه مثل ويف .الفلسطينيتين والزراعة الصناعة أوضاع هي هذه .إسرائيل من بضاعته
 جزءاً الهدف يرون أعمال ورجال اقتصاديين وإىل الهدف، يف وضوح إىل لالقتصاد التخطيط يحتاج

  .الفلسطيني الوطني النضال جممل من
 مقاطعة حماولة فشلت وعندما ممكن، غير املدين العصيان حتى التصعيد أن تبين عندما

 ممكن أمر وهو الفلسطيني، االقتصاد شل تعني احملاوالت هذه أن هو واحد لسبب الضرائب دفع
 الضرائب دفع إىل الناس وعاد ذلك، تبين عندما االستقالل، عشية أو األفق يف الدولة تلوح عندما
 وعادت الفلسطيني، البديل ذات للبضائع مقاطعة إىل البضائع مقاطعة وحتولت ريج،بالتد

 تطور أمام إسرائيل تضعها وعراقيل جدية حتديات برزت للعمل، الفلسطينية اإلنتاجية القطاعات
 هذه يف الدويل اجملتمع توريط تشمل فيما تشمل جملابهتها سياسة إىل حتتاج والصناعة، الزراعة

  .فحسب اإلنسانية أو اخليرية ال اإلنتاجية القطاعات يف االستثمار طريق عن املواجهة
 رقابة إىل ماسة حاجة هنالك .اقتصادية سياسة الراهنة املرحلة يف الفلسطينيين لدى ليس

 اضطرار مستغالً األسواق، يف يعرضها التي البضاعة نوعية على املنتج وحماسبة اإلنتاج جودة على
 جديدة، إنتاجية لقطاعات التخطيط إىل ماسة حاجة هنالك .سياسية ألسباب هاشرائ إىل اجلمهور

 لتنمية الوسائل أفضل هي وما والقطاع، الضفة يف يلزم اخلفيفة املشروبات مصانع من عدد فأي
 بسياسة يبدأ اقتصادي لتخطيط االحتالل، ظل يف حتى إمكانات، هنالك وتصنيعها؟ الزراعة

    .العمل عالقات إىل حتى ويصل عامة، بصورة التنمية إىل عداهاويت والتسويق االستثمار
  

  ختامية مالحظة
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 هذه مثل يف حتى حية، الفلسطينية القضية يبقي االنتفاضة استمرارية على احلفاظ إن
 كال وجدوى بيكر مقاطعة أو مقابلة بشأن احملتلة األراضي يف النقاش جتعل القضية هذه .األحوال

 للقضية حلول تتوفر ال والعامل املنطقة يف حالياً القائمة األوضاع ويف ألنه جانبياً، نقاشاً املوقفين
  .االحتالل تصفية تشمل أن يمكن الفلسطينية

 إمكان بشأن أميركي وعد دون من حلول عن البحث يف املتسرع غير سوريا موقف ونتيجة
 لدى ليس مفاوضات دخول األردن على الصعب من سيكون اجلوالن، هضبة من إسرائيلي انسحاب
 توكيالً منحناه إذا إال إلسرائيل، يقدمه ما األردن لدى وليس لألردن، فيها تقدمه ما إسرائيل

 عن بالتخلي التحرير منظمة تقوم أن األوضاع، هذه مثل يف اخلطأ، من .باسمنا بالتحدث فلسطينياً 
 أصبح األردن مع التنسيق إن .ميةالسل الفلسطينية املبادرة من أبعد تنازالت تقدم أن أو دورها،

 سوريا مع املصاحلة أن كما .اخلليج أزمة خالل وموقفه االرتباط فك قراره بعد وخصوصاً ضرورة،
 فرض يف بيكر جناح لعدم أساسي ضمان هو املتسرع غير السوري املوقف ألن قصوى، ضرورة
   .العرب على إسرائيل شروط

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


