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فلسطين إىل أين؟

علي اجلرباوي*
ترميم الوضع الفلسطيني الداخلي

منذ

أن فاز حزب الليكود يف االنتخابات العامة يف سنة  ،1977واجملتمع
واحلكومة يف إسرائيل يتجهان نحو اليمين بشكل مطرد مع انحسار قاعدة
اليسار اإلسرائيلي ،وتالشي الفئات املؤمنة بضرورة إيجاد حل توافقي للصراع،
بالتراضي مع الفلسطينيين .بل زادت هيمنة الفئات اليمينية ذات األبعاد الدينية
والقومية على جمرى احلياة السياسية اإلسرائيلية ،وتعززت معها القناعة بين أغلبية
متزايدة من اإلسرائيليين بأحقيتهم التوارتية يف "أرض إسرائيل" من البحر إىل النهر،
وخصوص ًا يف "يهودا والسامرة" ،وهي الضفة احملتلة منذ سنة  ،1967ويف قلبها
القدس الشرقية (إضافة إىل أهميتها االستراتيجية من الناحيتين األمنية واالقتصادية).
وبما أن جوهر الصراع بالنسبة إىل اإلسرائيليين يتمحور يف الضفة وعليها (قطاع
غزة ال يشكل لهم سوى قضية أمنية) ،فقد أصبح استمرار االستحواذ عليها حمور فكر
احلكومات املتعاقبة وعملها .وبناء عليه تصاعدت ،يف سباق مع الزمن ،وتيرة عملية
تعزيز االستيطان اليهودي يف أرجاء الضفة وتكثيفه ،من أجل ترسيخ وقائع على األرض
أرقت هذا املنحى هي
تستهدف منع "سلخ" الضفة عن إسرائيل .القضية الوحيدة التي ّ
كيفية التعامل مع الوجود الفلسطيني الكثيف وغير القابل للتغييب (كالطرد الذي جرى
يف سنة  .)1948ومع اإلجراءات املمنهجة لفصل الفلسطينيين عن إسرائيل (حصار
قطاع غزة وبناء جدار الفصل يف الضفة) ،وحشرهم يف كانتونات متفرقة وعلى أصغر
رقع جغرافية داخل الضفة ،تصاعدت وتيرة النزعات الفاشية داخل اجملتمع اإلسرائيلي،
وتعمقت الكراهية وزاد التطرف واألعمال العدائية ضد الفلسطينيين ،ليس يف األرض
احملتلة فحسب ،بل داخل اخلط األخضر أيض ًا.
إن جميع اإلجراءات اإلسرائيلية املناهضة ألحكام القانون الدويل والقانون الدويل
اإلنساين املتعلقة بمكانة األرض احملتلة وحقوق أهلها القابعين حتت االحتالل ،مل
تواجه مواجهة حقيقية من اجملتمع الدويل ،وخصوص ًا من الدول الغربية املؤثرة،
َ
* أستاذ العلوم السياسية يف جامعة بير زيت.

امللف

وعلى رأسها الواليات املتحدة .وعلى مدى العقود املاضية مل ُينتج انحياز هذه الدول إىل
إسرائيل سوى بيانات الشجب واالستنكار لتزايد وتيرة االستيطان وتصاعد سوء املعاملة
للفلسطينيين من جهة ،وحماوالت خجولة إليجاد تسوية سياسية للصراع ،من جهة ُأخرى.
وكان عقد مؤتمر مدريد للسالم هو ذروة هذه احملاوالت التي ارتكزت على حل الدولتين الذي
تقام بموجبه دولة فلسطينية إىل جانب إسرائيل وبموافقتها ،لكن هذه احملاولة استوعبتها
إسرائيل يف اتفاق أوسلو املبرم مع منظمة التحرير ،وانتهت عملي ًا باغتيال يتسحاق رابين
يف سنة .1996
يف واقع األمر ،ال يوجد رغبة حقيقية ،أو حتى قدرة لدى القوى الغربية على إيجاد
حل للصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ،فاالنحياز الغربي العميق إىل إسرائيل مل ينتج سوى
مهادنتها وإطالق املبادرات املتتالية إلدارة الصراع وتخفيض حدة وتيرته ،للتمكن من
السيطرة عليه وتقليص تكلفته ،وبما يمكّن من التعايش معه .وقد ساهم ذلك بشكل كبير يف
ال
فسح اجملال أمام إسرائيل للتمادي يف إجراءاتها ضد الفلسطينيين ،إذ ال كابح دولي ًا فاع ً
يمنعها أو حتى يص ّدها .ومن الواضح أن هذا الواقع لن يتغير يف املدى املنظور.
وعلى مدى األعوام املاضية ،مل يساهم الواقع اإلقليمي يف درء اخملاطر اإلسرائيلية عن
الفلسطينيين ،فمنذ مطلع هذا القرن والوضع العربي يف تراجع مستمر .الدول القطرية مل تعد
قادرة على احملافظة على وجودها ،وإنما تعرضت لثورات وحروب أهلية وحاالت من التفتت
ال ،كما أن تصاعد قوة إيران وقدرتها
العرقي والطائفي واملذهبي هددت كياناتها الواهنة أص ً
على التدخل يف الشؤون العربية أدى إىل إيجاد خريطة حتالفات جديدة أصبح العديد من
سرية جنم
الدول العربية بموجبها أكثر تقب ً
ال إلسرائيل ،فدخل معها يف تفاهمات حتالفية ّ
جراءها نغمات تطبيعية علنية .وهذا طبع ًا يأتي على حساب القضية الفلسطينية التي تراجع
ّ
االهتمام بها إىل أدنى مستوياته اإلقليمية والدولية؛ فما يجري يف سورية والعراق واليمن
وليبيا ولبنان ،وما تتعرض له األردن ومصر ودول اخلليج من حتديات وجودية ،جعال
من االحتالل اإلسرائيلي املديد واالنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة للفلسطينيين أمراً كأنه
اعتيادي ،بل طبيعي يمكن تق ّبله والتعايش معه .باختصار ،مل تعد القضية الفلسطينية حتظى
باألولوية ،وإنما أصبحت أمراً ثانوي ًا على األجند َتين اإلقليمية والدولية.
ال يمكن تبرئة الفلسطينيين من هذا التهميش الذي أصاب قضيتهم ،بل إن لهم فيه نصيب ًا
سرية غير متكافئة مع إسرائيل
كبيراً .فالقيادة الفلسطينية أقحمت نفسها يف مفاوضات ّ
يف أوسلو ،األمر الذي جنم عنه اتفاق بمضامين مطاطية كان من املعروف أن تفسيرها
سيكون ملصلحة الطرف األقوى .ونتيجة هذا االتفاق تم االعتراف الفلسطيني بإسرائيل قبل
أن توقف عملية استيطانها وتنهي احتاللها ،وتقام الدولة الفلسطينية .ونشأ عن هذا االتفاق
سلطة فلسطينية حتت االحتالل أصبحت تشكل العنوان الرئيسي للفلسطينيين ،ذلك بأن
القيادة الفلسطينية اختارت أن حتشر نفسها بنفسها حتت االحتالل ،مهمشة منظمة التحرير
بسرعة لتصبح جمرد هيكل ملؤسسة مفرغة من املضامين .وحتت غطاء املنظمة ،بقيت هذه
القيادة تراوح مكانها منذ سنة  1993حتى اآلن ،وظلت أسيرة لعملية تفاوض عقيمة مع
إسرائيل مل تنتج الغاية املرجوة منها :إنهاء االحتالل وإقامة الدولة.
ومع أن بارقة األمل التي رافقت اتفاق أوسلو بضعة أعوام ذوت ومل حتقق التسوية
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املنشودة وفق حل الدولتين ،ألن عوامل الدفع يف هذا االجتاه ،دولي ًا وإقليمي ًا وفلسطيني ًا،
أضعف كثيراً من عوامل الرفض اإلسرائيلي ،إ ّ
ال إن السياسة الفلسطينية مل حترر نفسها
من هذا الوهم ،وإنما جتمدت واستمرت رهينة ملسعى إقامة الدولة الفلسطينية إىل جانب
إسرائيل .وهذا املسعى لن يتحقق ،فحلّ الدولتين مل يعد ممكن ًا من الناحية الفعلية ،إ ّ
ال إذا
وافق الفلسطينيون على إقامة دولتهم على "البقايا" التي ال تريدها إسرائيل من الضفة ،وهي
الكانتونات ذات املساحة املقلصة جغرافي ًا واملكتظة بأكبر عدد من الفلسطينيين الذين
ترغب إسرائيل يف درء خطرهم الديموغرايف عنها يف املستقبل .وبهذا ،مل يعد حل الدولتين
ال يبقى مرغوب ًا فيه من جانبهم ،غير أن
غير ممكن فقط بالنسبة إىل الفلسطينيين ،بل يجب أ ّ
املعضلة التي تواجههم تبقى يف غياب استراتيجيا فاعلة وبديلة.
ويف هذا املأزق املستمر لوضع الفلسطينيين احلايل ،فإن قسم ًا كبيراً منهم يصب جام
غضبه على السلطة الفلسطينية ،وجوداً ومؤسسات ،والتي ،مع أنها (السلطة) العنوان األسهل
لتحميل املسؤولية ،إ ّ
ال إنها ليست بحد ذاتها سبب األزمة ،بل هي التعبير اجللي عن وجود
أزمة فلسطينية.
ّ
تكمن األزمة الفلسطينية يف تخلي القيادة املبكر عن برنامج التحرر الوطني ملصلحة
بناء سلطة حتت االحتالل ،تستمد شرعيتها من استمرار املفاوضات الوهمية ،بينما تستحوذ
غنائمها على جلّ اهتمام اجملتمع الفلسطيني ،وخصوص ًا السياسي منه ،باألرض احملتلة.
لقد ُأهمل فلسطينيو اخلارج من االعتبار السياسي ،وتقلصت مساحة الصراع مع إسرائيل
احملتلة ملصلحة اتساع رقعة الصراع على املصالح املتنامية مع وجود السلطة داخل
إطار إسرائيل ومعها ،وترافق غياب برنامج التحرر الوطني مع استمرار الشعارات ،وتراجع
النضال احلقيقي املمنهج والفاعل ضد االحتالل ،وذاب تأثير فصائل منظمة التحرير،
فذوت وذوى معها احلقل السياسي العام ملصلحة نمو املصالح الذاتية الضيقة لألشخاص
واجملموعات ،والتي تسترت بغطاء السلطة ،وتناحرت على منافعها ،كما تصاعدت ظواهر
احملاصصة واالستزالم واحملسوبية والرشى ،وتغلغل الفساد يف مسألة توزيع "الغنائم" يف
خمتلف اجملاالت ،من االستحصال على وظيفة عامة ،إىل استصدار القرارات التي تتعلق
بأنشطة القطاع اخلاص .لقد أصبح اجملتمع زبائني ًا ف َق َد كثيراً من منظومة القيم اإليجابية
الضرورية للتصدي اجلمعي لالحتالل ،فتفكك على أسس والءات عشائرية ومناطقية ،وكانت
النتيجة احلتمية أن أصاب الوهن األهداف الفلسطينية العامة التي تراكم وطغى عليها طبقات
من املصالح والغايات اخلاصة.
ويف حماولة لطرح بديل من احلالة املترهلة ،قامت فصائل خارج منظمة التحرير برفع
ال من املفاوضات ،ودخلت يف حالة تناحر مع نظائرها الفلسطينية.
شعار املقاومة بدي ً
وعوض ًا عن التوصل إىل تفاهمات بين الفريقين تؤدي إىل تمكين الوضع الفلسطيني من
ال إىل استحكام العداء ،فلم حتدث
مواجهة االحتالل ،تصاعدت حدة التوتر بينهما وصو ً
مواجهة فاعلة من طرف أي من الفريقين مع إسرائيل ،وإنما وقعت مواجهة فتاكة مع الذات،
جتلت يف اقتتال داخلي طاحن جنم عنه انقسام دائم بين الضفة والقطاع.
الوضع الفلسطيني يعاين حالي ًا حالة عميقة من التصدع واالنفالش .وللنجاح يف مواجهة
ال ،واجب مواجهة الذات واالعتراف بمناحي اخللل الذي
إسرائيل ،فإن على الفلسطينيين ،أو ً

ترميم الوضع الفلسطيني الداخلي

امللف

أصاب أوضاعهم الداخلية ،واتخاذ ما يلزم من التدابير الترميمية الضرورية لبناء حالة
فلسطينية جديدة .إن إدراك أن هذا الترميم يشكل املمر اإلجباري إىل مواجهة مستقبلية
فاعلة مع إسرائيل هو أمر أساسي ال غنى عنه ،وال إمكان للقفز عنه.
على الفلسطينيين االعتراف بأن املفاوضات بشكلها احلايل لن ُتقنع إسرائيل بإنهاء
االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية وفق املعايير املطلوبة فلسطيني ًا ،وعليهم أيض ًا االقتناع
ال
بأن املقاومة بشكلها احلايل لن جتبر إسرائيل على ذلك ،بل ربما يكون من األفضل أص ً
االستنتاج أن إمكان حل الدولتين مل يعد قائم ًا فعلي ًا .لكن هذا ال يعني على اإلطالق االنتقال
السهل نحو حتقق حل الدولة الواحدة ،كأن إسرائيل التي تمنع حل الدولتين ستقبل بحل
الدولة الواحدة ،ففي واقع األمر ،ليس يف متناول الفلسطينيين يف املستقبل املنظور ال حل
دولتين ،وال حل دولة واحدة ،وهذا ال يعني على اإلطالق رفع راية االستسالم إلسرائيل،
وإنما يتطلب إيجاد املقاربة الضرورية لبناء برنامج وطني جديد يتيح للفلسطينيين إمكان
إبقاء اخليارات مفتوحة أمامهم ،حتى إن مل تكن متاحة حالي ًا.
على هذا البرنامج أن يتمحور حول هدف مركزي أساسي ،دفاعي الطابع ،هو تعزيز
الصمود الفلسطيني على أرض الوطن ،وتقوية الفلسطينيين وتمكينهم يف جميع أماكن
وجودهم ،لكن داخل فلسطين أساس ًا .غير أن على هذا الهدف أن ينطلق من القناعة بأن
ال ،وبالتايل سيحتاج إىل نفس طويل ُترم إسرائيل من
الصراع مع إسرائيل سيكون طوي ً
خالله ،من أهم أهدافها ،وهو تفريغ الوطن من أهله الفلسطينيين .إنه صراع على البقاء مع
قوة غاشمة ،وعلى الفلسطينيين ابتداع واتباع الوسائل املمكنة كلها ،ليس فقط لتثبيت،
بل أيض ًا لتوسيع وتعظيم آفاق وجودهم يف فلسطين .إنها حقبة تتطلب اخلروج من مرحلة
جمرد إطالق الشعارات الكبرى إىل ُأخرى تتطلب التركيز يف خمتلف اجملاالت ،كالصحة
والتعليم والزراعة والتصنيع على سبيل املثال ،على حتقيق متوالية من إجنازات البناء وفق
مبدأ التراكمات الصغرى .إنها مرحلة تتطلب التركيز على العمل ،وليس فقط التنظير حوله.
كيف السبيل إىل حتقيق ذلك؟ كان النقاش يف األعوام املاضية ينطلق من معاجلة ضرورة
أما حالي ًا ،فهذا النقاش مل يعد جمدي ًا أو مفيداً ،وعلى األقل
بقاء السلطة أو وجوب زوالهاّ ،
بسبب حالة التشظي الذي يعانيها اجملتمع الفلسطيني .لكن ،يف املقابل ،فإن بقاء السلطة
على حالها ال يجوز أن يستمر ،ألنه سيشكل عائق ًا أمام عملية ترميم الوضع الفلسطيني
واستنباط برنامج العمل الوطني اجلديد .وعلى كل ،فإنه يتعين على عملية الترميم ،كي
حتمل أعباء
ال السلطة التي عليها أن تتغير كي تصبح قادرة على
تنجح ،أن تستهدف أص ً
ّ
املرحلة اجلديدة ،والتي يقع يف حمورها إصالح أوضاع اجملتمع ليصبح أكثر تماسك ًا وقدرة
على الصمود والتصدي لسياسات االحتالل.
يتطلب التركيز على ترميم الوضع الفلسطيني عدم إهمال عالقة الفلسطينيين باجملتمع
الدويل ،ويف هذا اجملال يجدر اتباع سياسة حكيمة ال تفصح عن عدم القناعة الفلسطينية
بإمكان حل الدولتين ،وال تواجه اجملتمع الدويل بقصوراته يف حتقيق هذا احلل ،ألن هذا
األمر لن يتسبب للفلسطينيين إ ّ
ال باستعداء هذا اجملتمع .ويجب إدراك أن اجلانب الفلسطيني
هو الذي يحتاج إىل اجملتمع الدويل ،وليس العكس .وبالتايل ،ال حاجة إىل عنتريات ال
تستهدف سوى تعزيز الشعبوية السياسية يف مزاد االستهالك احمللي ،بل احلاجة هي إىل
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تنصب احملاولة الفلسطينية على بناء جسور من التفاهم والتعاون الذي يجب أن ُيستغل
أن
ّ
تقارع باستمرار يف جميع
أما إسرائيل فيجب أن
فلسطيني ًا يف ترميم الوضع الداخليّ .
َ
احملافل واملؤسسات الدولية ،كما يف جمال املقاطعة الدولية.
غير أن هذا التغيير املنشود لن يتحقق إ ّ
ال بعد إحداث تغير نوعي يف عقلية املراتب
ال حتقيقه مع استمرار حتنيط احلياة
القيادية الفلسطينية العليا
ُّ
وتوجهها ،وهذا أمر ليس سه ً
السياسية الفلسطينية التي ال تسمح بغياب قيادات قديمة (سوى بالوفاة) وبروز قيادات
جديدة .فهذا التكلس يف احلياة السياسية الفلسطينية هو املسؤول األهم عن نشوء كثير من
الظواهر السلبية داخل اجملتمع الفلسطيني.
وكي يكون ممكن ًا ترميم الوضع الداخلي الفلسطيني ،وهو األساس الذي يمكن أن ُتبنى
عليه مقاومة طويلة لهذا االحتالل املديد ،فإن جمال التغيير يف جمرى احلياة السياسية
الفلسطينية يجب أن ُيفتح ،ويتعين تفعيل فصل السلطات بما يمكّن من وجود عمليات فاعلة
للرقابة واملساءلة واحملاسبة .وال يمكن لكل هذا أن ينجح إذا بقي باب تدوير السلطة مغلق ًا.
إن عنوان التغيير وأساس إصالح احلال يكمن يف إجراء االنتخابات الدورية ،وبانتظام،
وما عدا ذلك ،ودون ذلك ،سيبقى اجملتمع الفلسطيني يعاين التشرذم واالنقسامات ،وستبقى
القضية الوطنية تعاين بؤس التراجعات.
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صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين
من أرشيف األمانة العامة للجامعة العربية
المجموعة األولى
 1915ـ 1946
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