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غسان اخلطيب*

مأزق الحركة الوطنية وآفاقها

تمر 
صعوبات  وتواجه  مسبوق،  وغير  متصاعد  مأزق  يف  الفلسطينية  القضية 

موضوعية وذاتية بالغة تعوق التقدم نحو حتقيق البرنامج السياسي الذي 

تبّنته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية منذ أربعين عامًا، واملتمثل يف تقرير املصير 

عن طريق إنهاء االحتالل، وإقامة دولة مستقلة، وحتقيق عودة الالجئين.

وعلى الرغم من أن لهذا املأزق عدة أسباب، بعضها داخلي وبعضها إقليمي، فإن أحد 

أهم أسبابه هو التحدي الذي تفرضه التحوالت السياسية واالجتماعية والديموغرافية 

اجلارية يف إسرائيل. فالدولة العبرية تشهد تغيرات مستمرة منذ عشرين عامًا، واملتابع 

العملية،  واملمارسات  السياسية  املواقف  وكذلك  اإلسرائيلية،  االنتخابات  لنتائج 

وأن  يمينية،  تزداد  املتعاقبة  احلكومات  أن  يالحظ  إسرائيل،  يف  واخلارجية  الداخلية 

تركيبة الكنيست تشهد انزياحًا نحو التطرف.

وبصورة عامة، فإن الرأي العام اإلسرائيلي الذي ينتج الكنيست واحلكومة ويتأثر 

عملية  متطلبات  مع  وأكثر  أكثر  تتعارض  مواقف  نحو  وببطء  بالتدريج  ينزع  بهما، 

السالم والشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين الذي أجمع عليه اجملتمع الدويل، بما فيه 

الواليات املتحدة األميركية.

من  األرض،  على  عملي  وسلوك  سياسية  ونخبة  عام  كرأي  إسرائيل،  انتقلت  لقد 

أي  اإلقليمي،  التقاسم  أساس  على  قائمة  تاريخية  تسوية  على  للتفاوض  االستعداد 

التنازل عن السيطرة على املناطق احملتلة منذ 1967 من أجل إقامة كيان فلسطيني 

عليها، إىل مواقف تفاوضية تستند إىل تسوية مبنية على التقاسم الوظيفي بينها وبين 

املناطق  بعض  يف  الصالحيات  بعض  عن  التنازل  أي  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة 

احملتلة ملصلحة السلطة الفلسطينية.

والسياسة  التفاوضية  السياسة  املاضية، وعبر مزيج من  العشرين  األعوام  فخالل 

األحادية املتمثلة يف فرض إرادتها من جانب واحد وبالقوة، جنحت إسرائيل يف خلق 
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أمر واقع متكامل ومدروس، يتمثل يف إعطائها نفسها الصالحيات األمنية الكاملة يف جميع 

املناطق الفلسطينية، فضاًل عن السيطرة الكاملة على األرض وما يف باطنها، والتحّكم يف 

حركة املواطنين فوقها.

ويف املقابل َتركت للسلطة الفلسطينية، وأيضًا من جانب واحد ومن دون اتفاق وبالتدريج، 

الصالحيات التي كانت تشكل عبئًا عليها قبل عملية السالم، بما يف ذلك مسؤولية اخلدمات، 

بحفظ  املتعلقة  الشرطية  اخلدمات  على  عالوة  البلدية،  واخلدمات  والتعليم،  الصحة  مثل 

النظام العام، وصالحيات أُخرى من هذا القبيل.

الدينية ذات  اليمينية  الواقع مريح إلسرائيل ألنه يمّكنها من تنفيذ سياستها  هذا األمر 

الطابع االستعماري )الكولونيايل( االستيطاين، ويسمح لها باالستمرار يف تكريس سيطرتها 

على ما تبّقى من فلسطين التاريخية، إاّل إنه يف املقابل ليس مريحًا للجانب الفلسطيني ألنه 

يعوق تنفيذ برناجمه السياسي. لكن األهم أنه يجعل الزمن عاماًل سلبيًا بسبب استغالله من 

طرف إسرائيل يف االستيالء على مزيد من األرض، وإقامة مزيد من املستعمرات، وحصر 

أكبر عدد من املواطنين الفلسطينيين يف أقل كمية من األرض الفلسطينية احملتلة.

من  اجلزء  على  سيطرتها  بتكريس  تقوم  اإلسرائيلية  اليمينية  القيادة  إن  آخر،  بمعنى 

التغول  خالل  من  هضمه  أجل  من   ،1967 سنة  منذ  احتلته  الذي  التاريخية  فلسطين 

التاريخية  فلسطين  من  اجلزء  يف  فعلت  كما  السياسات،  من  رزمة  وبواسطة  االستيطاين، 

الذي سيطرت عليه يف سنة 1948. فالطغمة املتطرفة سياسيًا ودينيًا، واحلاكمة حاليًا يف 

إسرائيل، تنطلق وتتصرف من منطلق ما تعتقده حقًا تاريخيًا ودينيًا لها يف كل فلسطين، 

ال بل إن تعّلقها الديني والتاريخي بالضفة الغربية التي يسمونها يهودا والسامرة، أكبر من 

تعلقها باجلزء الساحلي من فلسطين.

وفضاًل عن العامل الذاتي املتمثل يف زيادة ثقل اليمين الديني املتطرف، يبرز عامالن 

خارجيان يشجعان الطغمة املتطرفة احلاكمة يف إسرائيل على املضي يف هذه السياسات:

األول: حماولة استغالل الواقع املضطرب يف العامل العربي، والذي يقود إىل انهيار النظام 

العربي، وبالتايل تراجع الدعم العربي للقضية الفلسطينية، ويف هذا السياق، يعتقد القادة 

اإلسرائيليون أن إسرائيل أصبحت أكثر أهمية بالنسبة إىل مصالح الغرب باعتبارها األكثر 

أكثر  يجعلها  الذي  األمر  األوسط،  الشرق  منطقة  يف  املتحدة  الواليات  حلفاء  بين  استقراراً 

مناعة جتاه أي انتقادات أو ضغوطات من حلفائها الغربيين.

وقد يكون هذا العامل هو الذي يجعل ردات الفعل الدولية كلها على التوسع االستيطاين 

على  إلسرائيل  مباشر  غير  تشجيعًا  يشكل  الذي  األمر  اللفظي،  النقد  تتجاوز  ال  اإلسرائيلي 

املضي يف هذه السياسات.

الثاين: هو انقسام بنية احلركة الوطنية الفلسطينية وأطرها القيادية والتنظيمات املكونة 

حركَتي  بين  والصراع  الفلسطينية،  القيادية  املؤسسات  انقسام  بأن  ذلك  وترهلها،  لها 

"حماس" و"فتح"، واستفراد األوىل بالسيطرة على قطاع غزة، والثانية على الضفة الغربية، 

عالوة على جمود املؤسسات السياسية الفلسطينية، بما يف ذلك تراجع مظاهر الديمقراطية 

واالنتخابات واملشاركة واملساءلة، أدت إىل اتساع الفجوة بين اجلمهور والقيادة، وحّولت 

بنية هذه املؤسسات السياسية القيادية والتنظيمات املكونة لها إىل ما يشبه املاء اآلسن، 
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متسببة بضعفها وشل فاعليتها وقدرتها على التصدي للعدوانية اإلسرائيلية.

فترض أن تصبح أرض الدولة الفلسطينية، 
ُ
ويشكل واقع اقتسام األرض الفلسطينية التي ي

بين حركَتي "فتح" و"حماس"، ضربة شديدة ملشروع االستقالل الوطني والبرنامج السياسي 

الدولتين  العامل حلل  تأييد  بات  أن  بعد  اإلسرائيلي  لليمين  ثمينة  هدية  ويقّدم  الفلسطيني، 

حمرجًا له بصورة كبيرة.

الذي  ذكر، األمر 
ُ
ي أن تمر إجراءات تكريس االحتالل من دون ثمن  الواقع إىل  وأدى هذا 

مّكن إسرائيل من استغالل هذا الضعف واالنقسام للتنصل من مسؤولياتها وتصعيد عدوانها 

بشكل غير مسبوق.

متطلبات اخلروج من املأزق

تمهيداً لتحديد متطلبات اخلروج من املأزق، من املهم اإلقرار بعدم وجود حل سريع، ولذلك 

فإن أي استراتيجيا فلسطينية واقعية ملواجهة التحديات يجب أن تنطلق من مبدأ التشاؤم العميق! 

الذي يعني أن املدى املنظور ال يحمل آفاق انتصار أو حتى حاًل وسطًا، وإنما يتطلب إعادة بناء 

على جميع املستويات بهدف تغيير موازين القوى، وحتويل عنصر الزمن إىل حليف. وبناء على 

ذلك، يمكن طرح النقاط التالية كمتطلبات من أجل اخلروج من املأزق ومواجهة التحديات:

أواًل، الشرط املسبق األول لتمكين الشعب الفلسطيني وقيادته من مواجهة حتدي تغّول 

اليمين الديني االستيطاين اإلسرائيلي هو إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

األحزاب  تمثل  أن  الطبيعي  من  ألن  التقليدي،  باملعنى  املصاحلة  هنا  املقصود  وليس 

ليس  الفلسطيني  والشعب  شعب،  أي  لدى  خمتلفة  نظر  ووجهات  فئات  مصالح  املتعددة 

استثناء، وإنما املقصود توحيد املؤسسات السياسية الفلسطينية وتفعيلها واستعادة دورها، 

وخصوصًا مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، بما فيه إجراء االنتخابات 

الوحيدة والضرورية من أجل جتديدها، وبعث احلياة  الطريقة  متى كان ذلك ممكنًا، ألنها 

فيها، وجسر الفجوة بينها وبين جمهورها.

ثانيًا، وقف التآكل يف املوقف السياسي الفلسطيني الذي يجري ببطء وبالتدريج يف كل 

جولة تفاوضية جديدة، وقد بدأ تآكل املوقف الرسمي الذي أقّرته املؤسسات املنتخبة عندما 

تمت املوافقة على تبادل األراضي بين إسرائيل والدولة الفلسطينية املرجوة، والذي يشكل 

يف جوهره حماولة ملواءمة احلل مع الواقع االستيطاين، األمر الذي شكل تشجيعًا غير مباشر 

على االستيطان. ويبدو أن احللقة األخيرة من هذا التآكل هو ما يجري اآلن من حماوالت 

إسرائيلية ـ أميركية حممومة لتعديل املبادرة العربية.

هي  باالنتخاب  شرعيتها  وجتديد  السياسية  املؤسسات  وحدة  استعادة  أن  يف  شك  وال 

الطريقة املثلى لتحصين املواقف الرسمية، وحلمايتها وحماية البرنامج السياسي الفلسطيني 

من التآكل.

أجل حتقيق  املعتمدة من  السياسية  املقاربة  نقلة جذرية يف  إىل  امللحة  ثالثًا، احلاجة 

الثنائية  املفاوضات  دبلوماسية  االعتماد على  الفلسطيني، من  السياسي  البرنامج  أهداف 

العمل  على  طغت  والتي  األميركية،  املتحدة  الواليات  بإشراف  الفلسطينية  ـ  اإلسرائيلية 
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والشعبية  الدولية  الدبلوماسيتين  من  مزيج  إىل  قرن،  لربع  الرسمي  الفلسطيني  السياسي 

املستندتين إىل القانون الدويل والقوانين احمللية يف خمتلف دول العامل، حيث يصبح العامل 

ومؤسساته الدولية وقوانينه ساحات صراع ضد االحتالل الكولونيايل اإلحاليل.

إن حصيلة خمسة وعشرين عامًا مّما يسمى "عملية السالم"، وهي االسم احلركي الستفراد 

األميركي  باالحتكار  ممزوجة  جماهيرها،  عن  املعزولة  الفلسطينية  بالقيادة  إسرائيل 

أهدافه  الفلسطيني يف اجتاه حتقيق  الشعب  تقّدم  تؤّد إىل  لإلشراف على هذا االستفراد، مل 

بإنهاء االحتالل وحتقيق االستقالل.

التي يتمتع  النسبية  القوة  البديهي أن يعتمد كل طرف يخوض صراعًا على ميزات  من 

بها، ويتجنب مواقع وأساليب الصراع التي تعطي خصمه القوة. ومن املنطقي أن يقودنا مثل 

هذا املبدأ إىل التركيز على تنامي التفهم والتأييد الشعبي العاملي، وخصوصًا يف أوروبا، 

وبشكل أقل يف الواليات املتحدة، ملوقفنا وروايتنا.

وبشكل مواز، ومن املنطلق نفسه، من املنطقي التركيز على جعل إسرائيل تدفع ثمنًا من 

رصيدها الدويل واألخالقي، إلصرارها على االستمرار يف خمالفة القانون الدويل وانتهاك 

حقوق الشعب الفلسطيني.

رابعًا، هناك حاجة ماسة إىل حتقيق االنسجام والتكامل بين الدبلوماسية الفلسطينية 

الرسمية والدبلوماسية الشعبية املتمثلة يف احلملة العاملية املتنامية والهادفة إىل مقاطعة 

التي  احلركة  هذه  بأن  ذلك  عليها،  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل 

تتميز بالسلمية، والتي تسعى ملعاقبة إسرائيل بسبب انتهاكاتها حلقوق الشعب الفلسطيني 

الفلسطيني،  املوقف  تعزز  أن  شأنها  من  مهمة  رافعة  تشكل  الدويل،  للقانون  وخمالفاتها 

وتعطيه زخمًا افتقده منذ نهاية االنتفاضة األوىل.

أن  الفلسطيني  الشعب  نضال  تاريخ  يف  واملريرة  الطويلة  التجارب  أثبتت  لقد  خامسًا، 

جتربة املقاومة الشعبية التي جتلت يف االنتفاضة األوىل التي اندلعت يف أواخر سنة 1978، 

والتي اتسمت بالكفاح اجلماهيري الشعبي السلمي الشامل، وملدة طويلة ومتواصلة، تمثل 

األسلوب األكثر جناعة يف النضال الفلسطيني.

وعلى الرغم من أن اجلميع يتغنى باملقاومة الشعبية ويدعو إليها، فإن لهذا النوع من 

املقاومة متطلبات، أهمها قيادة شعبية موحدة تكون موضع ثقة اجلمهور ومثااًل له، عالوة 

على منظمات سياسية وشعبية متغلغلة يف أعماق اجملتمع بفئاته ومناطقه املتعددة.

أخيراً، من املهم االتفاق على أن هذه املتطلبات تستند إىل فهم حمدد للصراع، فاحلديث 

الصهيوين  الطموح  بين  تاريخي  صراع  هو  وإنما  طرفين،  بين  "أزمة"  أو  "نزاع"  عن  ليس 

الهادف إىل االستيالء االستعماري املتدرج على فلسطين، وبين شعب صامد ومتشبث بحقه 

يف أرضه ووطنه، وسيستمر يف رفضه ومقاومته جياًل بعد جيل.

القوى  من  تبّقى  ما  مع  حتالفها  من  وعدوانيتها  قوتها  تستمد  إسرائيل  أن  ومثلما 

قوة  يستمد  الفلسطيني  الشعب  فإن  املتحدة،  الواليات  رأسها  وعلى  العاملية،  االستعمارية 

العنصرية اإلسرائيلية ومن أجل احلق  من موقفه املوحد ضد االحتالل االستعماري وضد 

االستعمار  مظاهر  من  تبّقى  ملا  املناهضة  العاملية  القوى  مع  حتالفه  ومن  العودة،  يف 

والعنصرية. 


