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داود تلحمي* 

تصورات احلركة الوطنية الفلسطينية للعالقة 

مع الفلسطينيين يف إسرائيل بعد سنة 1988**

الوطنية  واحلركة   48 فلسطينيي  بين  العالقة  شأن  يف  األسئلة  من  عددًا  املقالة  هذه  تطرح 

احتياط لدعم خيارات  الوطني؟ هل هم جمرد  النضال  أين موقع فلسطينيي 48 من  الفلسطينية: 

املركز السياسي الفلسطيني، وهل يقتصر نضالهم على العمل من أجل املساواة، أم إنهم جزء ال 

يتجزأ من نضال احلركة الوطنية الفلسطينية؟

مشروع  تبلور  أن  منذ   ،48 بفلسطينيي  عالقتها  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  صاغت  كيف 

النظر يف االستراتيجيا  التي تكشف ضرورة إعادة  الدولتين؟ وما هي آفاق املرحلة اجلديدة  حّل 

الفلسطينية؟

كانت 
سنة 1988 سنة مهمة يف مسيرة 

الشعب الفلسطيني التحررية 

املعاصرة: فهي السنة التي شهدت صعود 

االنتفاضة الشعبية الفلسطينية الكبرى األوىل 

يف األراضي احملتلة منذ سنة 1967، وبلوغها 

ذروتها وذروة اتساع صداها العاملي... وهي السنة 

التي شهدت خطوة متقدمة على طريق بلورة أهداف 

النضال الفلسطيني املعاصر من خالل إقرار وثيقة 

إعالن االستقالل، التي أنضجتها هذه االنتفاضة،  

وحتددت فيها أهداف هذه املرحلة التاريخية 

بصيغة أوضح من أي وثيقة سابقة. 

وتتلخص هذه األهداف يف العمل على إنهاء 

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية التي 

احُتّلت يف سنة 1967، وإقامة دولة مستقلة 

عليها، مع احلرص على حتقيق حل مالئم لقضية 

حقوق الالجئين الفلسطينيين ومعاجلتها على 

أرضية قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها قضية 

أساسية ودافعًا رئيسيًا وراء انطالقة حركة التحرر 

الفلسطينية املعاصرة يف حقبة الستينيات، إذ 

كانت االنطالقة بشكل خاص يف أوساط هؤالء 

الالجئين الذين كانوا، وما زالوا، يشكلون بمجملهم 

أغلبية الشعب الفلسطيني، سواء داخل وطنهم 

احملتل أو خارجه. وهذه الصيغة للهدف املرحلي 

للنضال الفلسطيني املعاصر كان قد ُبدىء بطرحها 

رسميًا بشكل أويل منذ أواسط سنة 1974 يف 

الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، 

ثم اكتسبت يف الدورات املتتالية الالحقة مزيداً من 

 * كاتب فلسطيني.
** أُلقيت هذه الورقة أصاًل يف مؤتمر "احلركة الوطنية 
الفلسطينية والفلسطينيون يف إسرائيل"، يف جامعة بير 

زيت يف أواسط تشرين الثاين/نوفمبر 2011، والذي نظمته 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومركز مدى الكرمل / املركز 

العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية.
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الوضوح، وصواًل إىل صيغة سنة 1988 املشار 

إليها. 

وأراضي الدولة العتيدة املستهدفة لترجمة 

مشروع االستقالل الفلسطيني هي، حتديداً، تلك 

األراضي التي كانت مسرح االنتفاضة الشعبية، 

والتي أراد شعبها التخلص من االحتالل. وكانت 

الهيئات الدولية الرئيسية، فضاّل عن األغلبية 

الساحقة من دول العامل، تعتبر احتاللها غير 

مشروع، وترى يف املطلب الفلسطيني مطلبًا حمقًا، 

األمر الذي يفسر االعترافات العاملية الواسعة التي 

تلت صدور إعالن االستقالل. 

وكان مفهومًا للذين عملوا على إصدار هذا 

اإلعالن أن موازين القوى الراهنة يف الصراع 

العربي ـ اإلسرائيلي، وتلك املتوقعة يف املستقبل 

املرئي، بما يف ذلك على أرضية ما راكمته 

االنتفاضة الشعبية من تعاطف عاملي واسع، 

بعد جملة من املراكمات خالل مسيرة الشعب 

الفلسطيني النضالية املعاصرة طوال عقدين 

ونيف قبل ذلك، يصعب أن تعطي أكثر من ذلك، أي 

أكثر من دولة مستقلة يف األراضي احملتلة منذ 

سنة 1967، وصيغة ما ملعاجلة قضية الالجئين. 

هذا مع العلم بأن موضوع  مدى نضوج شروط 

تغيير املوازين بما يسمح بقيام الدولة املنشودة 

كان موضوعًا خالفيًا وجدليًا يف الساحة 

الفلسطينية، وهو ما اتضح بصورة خاصة يف 

أثناء نقاشات الدورة العشرين للمجلس الوطني 

الفلسطيني يف أيلول/سبتمبر 1991، والتي ُعقدت 

يف العاصمة اجلزائرية بعد أشهر قليلة من توجيه 

ضربة عسكرية قوية إىل العراق وجيشه، وتعزيز 

احلضور العسكري األميركي املباشر يف منطقة 

اخلليج، كما يف مرحلة تفكك وانهيار االحتاد 

السوفياتي، أبرز القوى العاملية الداعمة للمطالب 

واحلقوق الفلسطينية والعربية يف تلك احلقبة 

التاريخية.

وأكثر من ذلك، فإنه كان واضحًا مَلن بلوروا 

إعالن االستقالل أن املعطيات الراهنة وحمصلة 

النضال وموازين القوى اإلقليمية والدولية إذا ما 

سمحت بقيام هذه الدولة، فإنها على األغلب ليست 

كافية للسماح بعودة الجئي 48 إىل ديارهم مع 

أجيالهم الالحقة التي ُولدت ونشأت خارج الوطن، 

نظراً إىل عدم اعتراف إسرائيل وعدم استعدادها 

لتقّبل هذا احلق يف العودة، على الرغم من كونه 

معترفًا به دوليًا، بحجة أن عودة الالجئين حُتدث 

اختالاًل يف ميزان القوى الديموغرايف يف إسرائيل 

بحدودها املعترف بها دوليًا، أي حدود ما قبل 

حرب 5 حزيران/ يونيو 1967، بما يغّير من 

الوضع األغلبي لليهود يف الدولة اإلسرائيلية، 

وبالتايل من الطابع "اليهودي" الذي تفترضه 

املرجعية الصهيونية للدولة. 

ومع أنه كان هناك بعض التوقعات الفلسطينية 

بالنسبة إىل إمكان عودة نازحي 1967 ونسبة 

ما من الجئي 48، إاّل إن التوقعات األكثر إدراكًا 

ملوازين القوى كانت ترى أن الوضع التاريخي 

الراهن ال يتيح، يف أحسن األحوال، سوى عودة عدد 

حمدود من الجئي 48 إىل ديارهم األصلية، وعودة 

معظمهم، أو َمن يشاء منهم، إىل الدولة الفلسطينية 

املوعودة، مع إمكان أن يحمل كل الجئ، حتى َمن 

يبقى خارج وطنه، جنسية الدولة اجلديدة. والحقًا، 

طبعًا، تبين أن هذه التوقعات كلها ، بما فيها تلك 

األكثر تواضعًا، مل تأخذ بعين االعتبار درجة رفض 

القوى الصهيونية املقررة يف إسرائيل ملبدأ عودة 

الالجئين، بما يف ذلك وفق الصيغة املتواضعة 

التي أقرتها قمة بيروت العربية يف مطلع سنة 

2002 )التي أطلقت "مبادرة السالم العربية"(، 

فضاًل عن الرفض اإلسرائيلي التخلي عن القدس 

الشرقية احملتلة منذ سنة 1967، وحتى معظم 

مساحة الضفة الغربية، وبالتايل رفضها الفعلي 

إمكان قيام دولة فلسطينية مستقلة فعاًل، بمعزل 

عن التصريحات العلنية لهذا املسؤول اإلسرائيلي 

أو ذاك.

أّما موضوع فلسطينيي 48، كما نسميهم، أو 

الفلسطينيين العرب يف إسرائيل، فلم يكن مدرجًا 

يف جدول أعمال احلركة الوطنية الفلسطينية 

كموضوع أساسي ملّح يتطلب التعامل القريب 

األمد، إاّل من زاوية التضامن والدعم املتبادل 

وتعزيز عالقات التكافل واالنتماء املشترك إىل 
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هوية واحدة، بما يعني أن قضايا فلسطينيي 48 

هي شأن تقرره القوى والتيارات التي تمثلهم 

بشكل مباشر، وذلك حتى إشعار آخر. فامللّح 

كان، بالنسبة إىل احلركة الوطنية الفلسطينية 

بعد سنة 1988، وحتى منذ سنة 1974 أو قبلها 

بقليل، هو جتسيد الكيانية الفلسطينية يف دولة 

مستقلة، والتعامل بشكل مالئم مع قضية الالجئين 

وحقوقهم. 

ففي الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني 

الفلسطيني التي ُعقدت يف اجلزائر يف أواخر سنة 

1988، مل يرد أي تخصيص واضح لهذا القطاع من 

الشعب الفلسطيني، أي فلسطينيي 48، يف إعالن 

االستقالل، أو يف البيان السياسي، الصادرين عن 

هذه الدورة، وهو ما كانت عليه احلال أيضًا يف 

الدورة احلادية والعشرين للمجلس التي ُعقدت 

يف غزة يف نيسان/أبريل 1996، أي بعد عودة 

اجلسم القيادي املركزي إىل األراضي الفلسطينية. 

أّما يف الدورة العشرين التي ُعقدت يف اجلزائر يف 

أيلول/سبتمبر 1991، أي قبل زهاء الشهر من عقد 

مؤتمر مدريد، فقد وردت عبارة يف البيان السياسي 

الصادر عن الدورة تتناول هذا القطاع من الشعب 

الفلسطيني تقول: 

يتوجه اجمللس الوطني بالتحية النضالية 

جلماهير شعبنا الصامد يف اجلليل واملثلث 

والنقب والساحل، ويؤكد تقديره لنضالها دفاعًا 

عن حقوقها ضد سياسات االضطهاد والتمييز 

وإسنادها الفاعل لالنتفاضة الباسلة. 

ويف البند اخلامس من استخالصات الدورة، 

استناداً إىل تقرير "جلنة الوطن احملتل واالنتفاضة" 

يف اجمللس، ورد التايل:

يوجه اجمللس الوطني التحية والتقدير إىل أبناء 

فلسطين يف اجلليل واملثلث والنقب وكل قرية 

ومدينة يف مناطق 1948 ) فلسطين احملتلة(، 

ويثّمن الدور النضايل الذي يقومون به دعمًا 

لالنتفاضة والوقوف إىل جانبها وحفاظًا على 

هويتهم الوطنية يف وجه كل حماوالت الطمس 

والتذويب. 

ومن الواضح يف هاتين العبارتين أن هناك تركيزاً 

على دور الشعب الفلسطيني يف مناطق 48 يف دعم 

االنتفاضة ونضال سكان الضفة الغربية وقطاع 

غزة من أجل التخلص من االحتالل، عالوة على دور 

الدفاع عن هويتهم الوطنية. وكان الرئيس الفلسطيني 

حممود عباس أوضح بدوره هذا األمر يف رده على 

سؤال بهذا الصدد يف أثناء مقابلة مع تلفزيون "معًا" 

ُأجريت بعد إلقائه خطابه األخير يف اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة بأيام، أي قبل أقل من شهرين، حين 

قال إن املطلوب من الفلسطينيين يف هذه املنطقة هو 

التجاوب مع الشعار الذي يرفعه أحد مكونات احلركة 

الوطنية هناك، وهو "السالم واملساواة".   

أّما يف دورات اجمللس املركزي العديدة التي 

ُعقدت منذ  ما بعد دورة اجمللس الوطني يف سنة 

1988، وحتى اجتماعه األخير يف تموز/يوليو 

2011، فلم ترد إشارات خاصة الفتة لالنتباه إىل 

هذا القطاع من الشعب الفلسطيني.

وما ينطبق على قرارات اجمللَسين الوطني 

واملركزي ينطبق على الوثائق الرسمية للتنظيمات 

الفلسطينية املنضوية حتت لواء منظمة التحرير 

التي قّلما أشارت وثائقها إىل هذا القطاع من 

الشعب الفلسطيني، حتى لو كان للقوى الرئيسية 

حلركة التحرر الفلسطينية، إىل جانب العالقات 

الشاملة مع خمتلف مكونات مناطق 48، عالقات 

خاصة بواحدة أو أكثر من القوى السياسية هناك، 

انطالقًا من التالقي السياسي أو الفكري اخلاص، 

األمر الذي ينطبق أيضًا على حركة "حماس". 

ر ذلك انطالقًا من اعتبار هذه  ويمكن أن يفسَّ

القوى أن املهمة املطروحة يف األمد املباشر 

والقريب تتعلق بتسوية مع إسرائيل يف ظل استمرار 

اختالل موازين القوى العامة ملصلحتها إقليميًا 

ودوليًا، وليس بتسوية ُتفرض على إسرائيل، كما 

قد يكون عليه الوضع لو كانت املوازين خمتلة 

يف االجتاه اآلخر، أو بتسوية متوازنة على قاعدة 

التكافؤ غير املتوفر حتى اآلن. 

ويف واقع احلال، وعلى الرغم من الكسب 

املعنوي والسياسي الذي حققته االنتفاضة الشعبية 

الكبرى لقضية الشعب الفلسطيني، تتويجَا ألكثر من 
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عقدين من النضال الفلسطيني املتواصل واملتعدد 

األشكال، فإن األوضاع اإلقليمية والدولية مل تكن 

إيجابية بالدرجة نفسها ، إن مل تكن  بدأت تزداد 

اختالاًل منذ سنة 1988، وخصوصًا مع تواصل 

تراجع قوة وفاعلية دور االحتاد السوفياتي، السند 

الدويل األبرز للنضال الفلسطيني، ومع استمرار 

التزام مصر، دولة الطوق العربية األكبر، بقيود 

اتفاقيات كامب ديفيد التي تستبعدها من االنخراط 

يف مواجهة، حتى غير عسكرية، مع االحتالل، ومع 

عجز دول اجلبهة الشرقية العربية عن حتقيق قدر 

من التوازن البديل، أو حتى تأمين احلد األدنى 

من التنسيق والتوافق فيما بينها يف التعامل مع 

إسرائيل، ومع أي تسوية جتري الستعادة األراضي 

العربية احملتلة من جانبها، كما ظهر بجالء يف 

إبان مؤتمر مدريد واملفاوضات املنبثقة عنه يف 

واشنطن، وعواصم ومدن عاملية ُأخرى. وهذه 

معطيات إقليمية ودولية ستتفاقم يف األشهر 

واألعوام القليلة التالية، مع االنهيار النهائي 

لالحتاد السوفياتي، واحلرب على العراق وضرب 

قوته العسكرية يف إثر اجتياحه الكويت، ومع 

االنقسام الواسع يف الصفوف العربية الرسمية، 

والذي أحدثته هذه األزمة، والتبعات السياسية 

واملالية السلبية التي تعرضت لها منظمة التحرير 

يف سياقها، عالوة على الثمن الكبير الذي دفعه 

فلسطينيو الكويت وبعض فلسطينيي دول اخلليج 

اأُلخرى بفعل هذه األزمة وترّدي عالقات املنظمة 

بتلك الدول، ومع استمرار أوضاع الفلسطينيين 

الصعبة يف لبنان بعد عقد من اجملازر يف إثر 

غزو إسرائيل يف سنة 1982، ثم حروب اخمليمات 

واألوضاع املعيشية القاسية املفروضة عليهم يف 

القوانين اللبنانية.

ويف مناخ هذه التطورات اإلقليمية والعاملية، 

والهموم املباشرة التي تتعلق بقطاعات معينة من 

الشعب الفلسطيني يف الوطن ويف أقطار اللجوء، 

جرى التعامل مع الشعب الفلسطيني يف مناطق 

48 من زاوية طاقته على دعم األهداف املباشرة 

والقريبة األمد للحركة الوطنية الفلسطينية يف هذه 

املواقع، ويف الوقت ذاته التشديد على التضامن 

مع نضاله داخل الدولة اإلسرائيلية من أجل تأمين 

احلقوق املدنية والسياسية التي تعّبر عنها القوى 

الوطنية العربية الفلسطينية الناشطة يف هذا 

القطاع.

ويف هذا السياق، كان التركيز من جانب القوى 

الفلسطينية العاملة يف إطار منظمة التحرير، 

وخصوصًا الطرف املركزي املقرر، على تأمين ما 

يمكن من أشكال الدعم لالنتفاضة الشعبية يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة، من جهة، وتأمين الدعم السياسي 

للجهود الفلسطينية اجلارية لتثمير هذه االنتفاضة 

وجممل النضال الفلسطيني، من جهة ُأخرى. وطبعًا، 

كانت املواقف الفلسطينية متباينة بشأن سبل حتقيق 

هذا التثمير وإمكان ترجمته على األرض، وكذلك 

بشأن الرهانات على املسارات التفاوضية املطروحة 

آنذاك، والتي بدأت بمسار مؤتمر مدريد وما انبثق 

عنه من مفاوضات يف واشنطن ومواقع ُأخرى، 

وانتهت إىل مسار أوسلو يف سنة 1993. 

ويمكن القول إن التيار "املركزي" املقرر يف 

منظمة التحرير كان يهمه، يف تلك اآلونة، أن يكون 

للقوى الفلسطينية يف مناطق 48 دور مؤثر، بما 

هو متاح، يف الوضع الداخلي اإلسرائيلي لدعم 

خيارات هذا التيار يف العملية التفاوضية، األمر 

الذي برز بشكل واضح يف األسابيع التي سبقت 

انتخابات الكنيست الثالث عشر التي جرت يف 

تموز/يوليو 1992، حين قررت االجتماعات 

القيادية يف تونس إجراء اتصاالت غير معلنة 

بالقوى العربية املشاركة يف هذه االنتخابات 

لدعم التيارات اإلسرائيلية األقل تعنتًا، وحتديداً 

آنذاك حزب العمل وحزب ميرتس، عالوة على دعم 

وزن القوائم "العربية" نفسها )وتعبير "العربية" هنا 

يشمل اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة، التي 

هي يف الواقع قائمة مشتركة عربية ـ يهودية(. 

وقد جرت لقاءات يف هذا السياق يف القاهرة بين 

وفد قيادي من تونس وممثلي التيارات "العربية" 

يف إسرائيل، واعُتبر انتخاب يتسحاق رابين 

وغلبة تيار العمل ـ ميرتس، مدعومًا من األصوات 

اخلمسة للكتل العربية، يف الكنيست اجلديد، على 

حساب األحزاب الصهيونية األكثر تشدداً ويمينية، 
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وخصوصًا حزب الليكود، إجنازاً يف هذا السياق. 

لكن سرعان ما تبين، يف جوالت التفاوض 

التي جرت يف واشنطن يف النصف الثاين من 

سنة 1992 بعد تشكل حكومة يتسحاق رابين، أن 

هذه احلكومة مل تغّير جوهريًا املوقف التفاوضي 

للحكومة السابقة، بل حتى مل تغّير رئيس 

الوفد التفاوضي مع الوفد األردين - الفلسطيني 

املشترك، إلياكيم روبنشتاين، بينما تغير رئيس 

الوفد التفاوضي مع سورية، األمر الذي حدا 

باالجتماعات القيادية التي جرت يف تونس بعد 

اجلولة الثامنة ملفاوضات واشنطن، إىل مطالبة 

األحزاب "العربية" وقائمة ميرتس يف الكنيست 

بالضغط على حكومة رابين لتغيير موقفها، وفق 

ما أورده القيادي الفلسطيني الراحل ممدوح نوفل 

يف كتابه "االنفجار". وهذا اإلحباط الناجم عن 

عدم حدوث التغيير املنشود، كما عن فشل إدارة 

جورج بوش األب يف انتخابات الرئاسة ملصلحة 

مرشح احلزب الديمقراطي املعتبر آنذاك أكثر قربًا 

من إسرائيل، كان وراء االندفاع الالحق لدى مركز 

القرار الفلسطيني لدعم القناة السرية يف العاصمة 

النرويجية، والتوصل إىل االتفاق الذي بلورته يف 

العام التايل. 

وتكررت حماوالت التأثير يف الناخبين العرب 

الفلسطينيين يف إسرائيل عشية انتخابات الكنيست 

الرابع عشر يف أيار/مايو 1996، بعد أن كانت 

القيادة الفلسطينية املقررة قد انتقلت إىل األراضي 

الفلسطينية بعد إبرام اتفاَقي أوسلو والقاهرة. لكن 

نتيجة االنتخابات كانت هذه املرة خمتلفة: إذ عاد 

اليمين الصهيوين املتشدد إىل واجهة احلكم يف 

إسرائيل، ودخلت عملية أوسلو والتسوية املنبثقة 

عنها يف أزمة عميقة بعد ذلك، استمرت بال انقطاع، 

حتى خالل الفترة القصيرة من عودة حزب العمل 

إىل السلطة بين سنَتي 1999 و2001 بقيادة إيهود 

َبراك.

وجاء فشل لقاءات كامب ديفيد يف صيف 

سنة 2000 بإشراف الرئيس األميركي األسبق 

بيل كلينتون، ثم االنتفاضة التي انطلقت يف 

خريف السنة ذاتها، ليضعا عالمات استفهام حتى 

يف أوساط القيادة املقررة يف منظمة التحرير 

بشأن آفاق العملية السياسية اجلارية، مع وجود 

اجتهادات عدة بين أطرافها، وبينها وبين تلك 

القوى التي كانت معارضة أساسًا التفاق أوسلو، أو 

للرهان على العملية التي بدأها مؤتمر مدريد. 

وشهدت األعوام التالية تطورات عززت وجهة 

النظر األكثر تشاؤمًا بالنسبة إىل هذه العملية 

السياسية، مع هجمة أريئيل شارون إلعادة 

السيطرة األمنية على مناطق "أ" يف الضفة الغربية، 

ومواصلة تكثيف االستيطان اإلسرائيلي يف القدس 

الشرقية وجممل الضفة الغربية، األمر الذي زاد 

يف الشكوك يف وجود أي احتمال، يف ظل موازين 

القوى الراهنة، النسحاب القوات اإلسرائيلية 

من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 

وبالتايل قيام دولة فلسطينية مستقلة فيها، ويف 

قطاع غزة الذي أخاله شارون من املستوطنين 

والوجود العسكري اإلسرائيلي، كي ُيحِكم احلصار 

الشامل عليه، من جهة، وليعزز، من جهة ُأخرى، 

السيطرة اإلسرائيلية على الضفة الغربية، كما 

أوضح ذلك مستشاره الشهير دوف فايسغالس يف 

مقابلته املثيرة املنشورة يف صحيفة "هآرتس" يف 
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وهذا األمر هو استخالص تعزز يف أوساط 

املركز املقرر يف السلطة الفلسطينية مؤخراً مع 

االمتناع من مواصلة التفاوض قبل وقف التوسع 

االستيطاين يف القدس والضفة الغربية احملتلتين، 

واالعتراف اإلسرائيلي باحلق الفلسطيني يف الدولة 

املستقلة على حدود 1967.

وبات من الواضح اآلن، سواء بالنسبة إىل 

الذين، يف احلركة الوطنية الفلسطينية، كانوا 

يعتبرون الدولة املستقلة وجممل الصيغة املقرة 

يف سنة 1988 حاًل نهائيًا للمسألة الفلسطينية 

وللصراع مع الهجمة اإلسرائيلية، أو الذين كانوا 

يرونها حاًل مرحليًا، ألعوام قد تطول، حتى تتوفر 

شروط حل كامل وناجز للصراع يف املنطقة 

وللقضية الوطنية الفلسطينية، أن موازين القوى 

الراهنة حتتاج إىل تغيير كي يتحقق أي هدف من 

أهداف النضال الفلسطيني. وبالتايل، ال مناص من 
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إعادة النظر يف االستراتيجيا السياسية املعتمدة 

حتى اآلن لتحقيق هذه األهداف.

إن أولئك الذين يرون الدولة املستقلة حاًل 

مرحليًا، وبعضهم ينتمي إىل اليسار، كما هي حال 

اجلبهَتين الشعبية والديمقراطية، وبعضهم اآلخر 

ينتمي إىل حركة "فتح"، وكذلك يمكن اعتبار أن 

حمصلة موقف حركة "حماس" مّما تسميه "هدنة" 

طويلة األمد يف مقابل إنهاء احتالل األراضي 

احملتلة منذ سنة 1967، هي ضمن هذه الرؤية 

املرحلية، جميع أصحاب هذه الرؤية املرحلية 

ينظرون إىل وضع الفلسطينيين يف مناطق 48 

باعتباره مؤجاًل يف مهمات احلركة الوطنية 

الفلسطينية، إىل حين إجناز املرحلة التالية، أي 

مرحلة النضال لتحقيق احلل االستراتيجي للصراع 

الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، والذي من املبكر تصور 

كيفية شق الطريق نحوه، باعتبار أن قيام الدولة 

املستقلة، إذا حتقق، يمكن أن ُيحِدث أوضاعًا 

وديناميات جديدة تطرح الوضع بشكل خمتلف، أّما 

إذا مل يتحقق، فسُتخَلق ديناميات ُأخرى ملواجهة 

نظام التمييز العنصري الذي يسود، بأشكال 

خمتلفة، جتّمعي الشعب الفلسطيني، يف مناطق 

48 ويف مناطق 67. وهذه احلسابات والتصورات 

الفلسطينية ليست غائبة، طبعًا، عن ذهن القيادات 

الصهيونية التي ما زالت، يف الواقع، ترفض 

فكرة الدولة املستقلة، فضاًل عن مبدأ حق العودة 

لالجئين الفلسطينيين إىل ديارهم، وحتى، يف ظل 

املوازين الراهنة، عودتهم إىل األراضي التي احُتلت 

يف سنة 1967، وتعتبر أن العامل الفلسطيني هو 

عامل يهدد، يف جتلياته الكيانية، وحتى يف بروز 

هويته اخلاصة، جممل املشروع الصهيوين.

وليس هنا جمال اخلوض يف مناقشة اخلطوط 

العريضة لهذه االستراتيجيا املنشودة، فهذا خارج 

املوضوع املطروح، لكن من اجللي أن هناك دوراً 

لكل جتّمع من جتمعات الشعب الفلسطيني يف 

نضال املرحلة الراهنة واملراحل الالحقة، وأن 

حتديد هذا الدور ال يمكن أن يكون إاّل حمصلة 

نقاش بين مكونات هذه التجمعات كافة ، بما يف 

ذلك ممثلو الشعب الفلسطيني يف مناطق 48. 

وهكذا، فعالوة على املوقف املبدئي العام 

املتعلق بضرورة تلبية احلقوق الوطنية للشعب 

الفلسطيني بمجمله، بما يف ذلك حق الالجئين يف 

العودة وحق الشعب الفلسطيني يف مناطق 48 يف 

التمتع بكامل حقوقه كجزء من الشعب الفلسطيني، 

وكمواطنين أصيلين وليسوا ضيوفًا يف بلدهم، فإن 

هناك مهمات عملية تتعلق بالزمن الراهن والقصير 

األمد، والتي ال بد من اتخاذها بالتفاعل والتدارس 

داخل هذه املكونات كلها، وفيما بينها، بما 

يؤمن صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، 

حيثما ُيوَجد، واحلؤول دون تنفيذ شكل من أشكال 

"الترانسفير" املتدرج والصامت، وذلك عبر العمل 

على توفير مقومات العيش الكريم للفلسطينيين 

جميعًا، حيثما ُيوَجدوا، بحيث يصب كل تطوير 

جزئي وقطاعي يف املهمة األكبر واألبعد مدى؛ 

مهمة حتقيق احلل الناجز للصراع. 


