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نبذة عن الكاتبني
ناثان ج .براون �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وال�ش�ؤون الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن ،حيث
ىّ
يتول �إدارة معهد درا�سات ال�شرق الأو�سط .وهو �أي�ض ًا باحث �أول غري مقيم يف برنامج ال�شرق
الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .هو حائز على منحة من معهد فولربايت ،و�سبق
له �أن عمل باحث ًا يف مركز وودرو ويل�سون الدويل للباحثني ويف م�ؤ�س�سة غوغنهامي .له �ستة كتب،
من بينها:
- Palestinian Politics After the Oslo Accords: Resuming Arab Palestine
- When Victory Is Not an Option: Islamist Movements in Arab Politics

وال�صادر بالعربية حتت عنوان «امل�شاركة ال املغالبة :احلركات الإ�سالمية وال�سيا�سية يف العامل
العربي».
و�سي�صدر له كتاب جديد يف العام  2016عن من�شورات جامعة �أوك�سفورد حتت عنوان:
- Arguing Islam After the Rebirth of Arab Politics

***
دانيال نرينبريغ ي�ستكمل برنامج الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية يف جامعة جورج وا�شنطن.
يتناول بحثه اخلطوط احلمراء املتغيرّ ة للتعاون بني املُح َت ّل واخلا�ضع �إىل االحتالل الع�سكري
واحلكم اال�ستعماري ،وي�ستند هذا البحث �إىل العمل امليداين يف فل�سطني بني 2008-2006
عامي  2014-2013باحث ًا يف معهد الواليات املتحدة
و .2013-2012وعمل نرينبريغ بني َ
لل�سالم.



ّ
ملخ�ص
فقدت امل�ؤ�سّ �سات والقيادات الفل�سطينية الر�سمية �شرع ّيتها الأخالقية يف نظر ال�شعب
الفل�سطيني الذي يعتربها غري ف ّعالة �أو حتى ُم�ستلحقة من قبل �إ�سرائيل .واليوم ث ّمة جيل جديد
من نا�شطي القاعدة ال�شعبية ،يح ّول الرتكيز من الهدف املتم ّثل يف �إقامة الدولة الفل�سطينية �إىل
ال�سعي وراء تكتيكات جديدة ملقاومة االحتالل الإ�سرائيلي .لكن ،لكي تتم ّكن من حت�سني حياة
الفل�سطينيني ،حتتاج هذه الطليعة الأخالقية اجلديدة �إىل تغيري و�إحياء امل�ؤ�سّ �سات الفل�سطينية
القائمة �أو ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سّ ات جديدة.

تكتيكات متغيرّ ة و�أهداف ملتب�سة
*

*
*

*

*

على عك�س ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،مل تعد امل�ؤ�سّ �سات
الفل�سطينية القائمة واحلركة الوطنية الفل�سطينية ال�شعبية ت�سعى �إىل حتقيق
الهدف اال�سرتاتيجي املتم ّثل يف �إقامة دولة فل�سطينية .فهي متيل �إىل ت�أجيل الأ�سئلة
اخلا�صة بالأهداف ،ل�صالح الرتكيز على التكتيكات التي من �ش�أنها حت�سني املوقف
الفل�سطيني.
ير ّكز النا�شطون اجلدد ب�صورة خا�صة على مروحة من التكتيكات احلقوقية التي
تهدف �إىل تقوي�ض االحتالل الإ�سرائيلي متج ّنبني ال�سيا�سة الر�سمية وامل�ؤ�سّ �سية.
يعكف ه�ؤالء النا�شطون على و�ضع معايري جديدة للمقاومة ،مثل مقاطعة املنتجات
الإ�سرائيلية .ويتعينّ على قادة احلر�س القدمي االلتزام بهذه املعايري من �أجل
احلفاظ على ال�صدق ّية مع اجلمهور.
الالزمني لإعادة بناء م�ؤ�سّ �ساتهم
�سوف يحتاج الفل�سطينيون �إىل املجال والدعم
َ
التي مت �إفراغها من حمتواها ،كي يتم ّكنوا من جت ّنب العنف الفو�ضوي الذي طال
�أمده ،ومن �صياغة توافق جديد على الأهداف.
تبدو قدرة الأطراف الدولية الفاعلة حمدودة ب�ش�أن ماميكنها فعله ،بيد �أن يف
و�سعها تقدمي يد العون وامل�ساعدة يف عملية بناء امل�ؤ�سّ �سات الفل�سطينية.

تو�صيات �إىل املجتمع الدويل

اعرتفوا باحلقائق القائمة على الأر�ض .هناك تف�سّ خ وف�ساد م�ؤ�سّ �سي عميق داخل امل�ؤ�سّ �سات
الفل�سطينية القائمة ،وقيادة �سيا�سية �إ�سرائيلية مل تعد تلتزم بثبات بح ّل الدولتني .كما �أن ثمة
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خيبة �أمل من اجلهود الدبلوما�سية يف �صفوف الإ�سرائيليني والفل�سطينيني على حدٍّ �سواء.
خذوا امل� ّؤ�س�سات الفل�سطينية على حممل اجلدّ .تعاملوا مع امل�ؤ�سّ �سات الفل�سطينية باعتبارها
و�شجعوا ات�صاالتها مع الدوائر واملنظمات ال�شعبية.
�أكرث من جم ّرد هيئات �إدارية تكنوقراطيةّ ،
ت�سامحَ وا مع �إحياء �أي م�ؤ�سّ �سات وطنية ،مثل املجل�س الوطني الفل�سطيني ،ميكنها التح ّدث
با�سم جميع الفل�سطينيني .يجب �إعادة بناء هذه امل�ؤ�سّ �سات بطريقة تعتمد �إىل حدٍّ بعيد على
املجتمع الفل�سطيني ،وجت ّنب جعلها جم ّرد �أدوات لقيادات وحركات دخلت مرحلة ال�شيخوخة� ،أو
تق�سيمها بني الف�صائل القائمة.
ا�ضغطوا من �أجل �إجراء انتخابات جديدة .ا�ضغطوا على القيادة الفل�سطينية لإجراء انتخابات
وطنية وحمل ّية �شاملة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وكذلك لإجراء انتخابات تناف�سية للنقابات
واجلمعيات املهنية واحتاد الطالب .ذلك �أن متثيل �أ�صوات جديدة ومتن ّوعة ،ميكن �أن يدعم
�إحياء امل�ؤ�سّ �سات الفل�سطينية ،وي�ساعد الفل�سطينيني على �صياغة �إجماع جديد حول الأهداف
اال�سرتاتيجية.

مقدمة
ّ
1

ال�سيا�سة الفل�سطينية تتغيرّ ب�صورة جوهرية.
فقد �شهد الن�صف الثاين من العام  2015اندالع �أعمال عنف غري من�سّ قة يف ال�ضفة الغربية
والقد�س .وت�أتي هذه املوجة من العنف و�سط �إقرار جماعي تقريب ًا ب�أن العملية التي كان ُيطلق
عليها ا�سم «عملية ال�سالم» ،منذ �أن بد�أت بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني يف ت�سعينيات القرن
املا�ضي ،قد �أخذت جمراها بعيد ًا عن التو�صّ ل �إىل ح ّل الدولتني .و�أ ّدت �أعمال العنف وانتهاء
اجلهود الدبلوما�سية �إىل م�أزق دويل ،حيث �أ�صبحت �س ّلة الأدوات الدولية اخلا�صة بالتعاطي مع
ال�صراع بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني فارغة تقريب ًا .بيد �أن الق�ضية التزال تفر�ض نف�سها
على الأجندة الإقليمية املزدحمة ،حيث �سيتم ال�ضغط على القادة الإ�سرائيليني والفل�سطينيني
للعمل على تهدئة الر�أي العام واتّخاذ خطوات ّ
ملطفة .ومبا �أن الفل�سطينيني يظهرون عالمات
متزايدة على مزاج يائ�س ،فقد حت ّول الرتكيز الدويل �إىل ا�ستطالع احتماالت اندالع انتفا�ضة
جديدة.
بيد �أن هناك اجتاهني �آخرين �أق ّل و�ضوح ًا لكنهما �أكرث عمق ًا قيد العمل ،قد يجعالن ال�صراع
بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني يتّخذ �أ�شكا ًال جديدة و�أق ّل قابلية للتطويع .يتم ّثل االجتاه الأول
يف �أن امل�ؤ�سّ �سات التي ظهرت على مدى عقود للتح ّدث بالنيابة عن الفل�سطينيني وقيادتهم،
فقدت حججها الأخالقية يف عيون �شعبها .و ُينظر �إليها على �أنها غري ف ّعالة ،البل ا�ستلحاق ّية
ل�صالح �إ�سرائيل .ويف حني التزال ت�شغل مواقع ال�سلطة� ،إال �أنها مل تعد قادرة على القيادة .وحت ّل
قيادة �أخالقية جديدة حم ّل احلر�س القدمي ،وهي الترتبط بال�سيا�سة امل�ؤ�سّ �سية ،وتر ّكز على
جمموعة من التكتيكات لتقوي�ض االحتالل ،كما ت�أخذ يف عني االعتبار حتقيق �أهداف حمتملة
جديدة – قد تكون غري واردة متام ًا الآن  -لل�سيا�سة الفل�سطينية.
ربر وجود احلركة الوطنية الفل�سطينية،
يتم ّثل االجتاه الثاين يف تط ّور ا�ستثنائي �آخر ،حيث �أن م ّ
�أي اجلهود املبذولة لبناء دولة فل�سطينية ،مل يعد له �سطوة .فث ّمة ٌ
نقا�ش يدور بني الفل�سطينيني
حول الأهداف واال�سرتاتيجية النهائية ،بعد �أن فقد ح ّل الدولتني والدبلوما�سية �أهميتهما .لكن
لي�س هناك �شيء �آخر يح ّل حم ّلهما ب�صورة وا�ضحة .ث ّمة �شيء من االهتمام املتزايد ببدائل
خمتلفة حل ّل الدولة الواحدة ،جتمع الإ�سرائيليني والفل�سطينيني بطريقة �أو ب�أخرى .بيد �أن الأمر
الأكرث �أهمية هو وجود ميل �إىل ت�أجيل امل�سائل اخلا�صة باحللول ل�صالح و�ضع تكتيكات ميكنها �أن
تحُ �سّ ن املوقف الفل�سطيني ،من قبيل �أ�شكال جديدة من املقاومة واملقاطعة .فهناك جي ٌل جديد
من الفل�سطينيني التجُ زعه ذكريات حمن االنتفا�ضة الأخرية ،ويتق ّدم قدم ًا �إىل الأمام .هذا
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اجليل له بالفعل ت�أثريات �سيا�سية عميقة ،لكن يبدو �أنه غري مهتم �أو غري قادر ،حتى الآن على
الأق ّل ،على قيادة الفل�سطينيني نحو �أي هدف ا�سرتاتيجي.

اجتاهات الحتظى بالتقدير
على مدى القرن املا�ضي ،مت ّكن الفل�سطينيون من ت�أ�سي�س حركة وطنية ح ّققت بع�ض
النجاحات يف ظروف بالغة ال�صعوبة� .إذ قامت احلركة ببناء امل�ؤ�سّ �سات وغر�س �شعور قوي
بالهوية الفل�سطينية ،وجنحت يف احل�صول على �إجنازات ها ّمة على �صعيد االعرتاف الدويل.
وهي فعلت ذلك من دون �أن متتلك العن�صر احلا�سم املتم ّثل يف القوة التي قادت الكثري من
اجلهود يف �أماكن �أخرى لإعطاء الهوية الوطنية املظه َر ال�سيا�سي املنا�سب :الدولة .وهذا هو
بال�ضبط �سبب الأزمة التي تعانيها احلركة الوطنية الفل�سطينية� .إذ يبدو �أن جهودها الرامية
�إىل �إجناز م�شروع الدولة و�صلت �إىل طريق م�سدود يف �أح�سن الأحوال ،ورمبا تو ّقفت متام ًا.
منذ اثنني وع�شرين عام ًا� ،شرع الفل�سطينيون بعقد �سل�سلة من االتفاقيات مع �إ�سرائيل
(اتفاقات �أو�سلو) ،كانت القيادة ت�أمل يف �أن ت�ؤ ّدي �إىل �إقامة دولة فل�سطينية وحتقيق الأهداف
الوطنية الفل�سطينية بالتدريج .وحتت رعاية منظمة التحرير الفل�سطينية ،ثم  -بعد توقيع
اتفاقات �أو�سلو  -ال�سلطة الفل�سطينية ،ح ّول القادة الفل�سطينيون احلركة الوطنية �إىل جهاز
بريوقراطي ينطوي على العديد من مظاهر الدولة ،على ح�ساب التخ ّلي عن �أي �شكل ف ّعال من
املقاومة الوطنية .لكن مع احت�ضار عملية ال�سالم التي مت �إن�شاء ال�سلطة الفل�سطينية للتفاو�ض
ب�ش�أنهاُ ،ت ِر َكت القيادة الر�سمية من دون خيارات �أخرى لتحقيق هدف �إقامة الدولة.
الفل�سطينيون الذين يعرتفون بهذه احلقيقة على م�ض�ض ،يتجادلون حول مايتعينّ القيام به
المتت ب�صلة �إىل امل�ؤ�سّ �سات �شبه الدولتية التي مت ّكنوا من
تالي ًا .غري �أنهم يفعلون ذلك بطرق ّ
بنائها .وهذا ،جزئ ّي ًا ،يجعل من ال�صعب على الأطراف اخلارجية اال�ستماع �إىل هذه احلجج،
وال ي�س ّهل ترجمتها �إىل مبادرات �سيا�سية فل�سطينية .والنتيجة املرتتّبة على ذلك التقت�صر على
عرقلة اجلهود الدبلوما�سية احلالية حل ّل ال�صراع مع �إ�سرائيل على �أ�سا�س اتفاقيات �أو�سلو
وح�سب ،بل ت�صل �أي�ض ًا �إىل ح ّد تقوي�ض جدوى امل�ؤ�سّ �سات الفل�سطينية ون�سف كل ماتب ّقى من
�إيجابيات و�إجنازات للجهود الدولية ال�سابقة .مل تعد امل�ؤ�سّ �سات التي بنتها الأجيال ال�سابقة
من الفل�سطينيني ،وهي املنق�سمة ب�ش ّدة بني فتح وحما�س وبني ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية
وقطاع غزة ،حتتفظ ب�سلطة �أخالقية ُيعت ّد بها.
تتم �صياغة العديد من التحليالت اخلا�صة بال�صراع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني بتعابري
دبلوما�سية دولية ،ومت ّر مرور الكرام على الكيفية التي يناق�ش بها الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة حمنتهم .فقد �أظهرت درا�سات لو�سائل الإعالم املطبوعة واالجتماعية و�أحاديث
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�شخ�صية مع فل�سطينيني من كل �أنحاء الطيف ال�سيا�سي� ،أن حتو ًّال جوهري ًا طر�أ على املناق�شات
الفل�سطينية ،بعيد ًا عن الأهداف النهائية ونحو الإمكانيات احلالية .واليقت�صر التح ّول على
جمال املناق�شات؛ بل ي�ؤ ّثر بعمق على قدرة امل�ؤ�سّ �سات على القيادة .والواقع �أن هذه املناق�شات
غالب ًا ماجتري خارج الهياكل ال�سيا�سية القدمية ،وترتك ملن يرت�أ�سون الهياكل الر�سمية بع�ض
ال�سلطة على �أ�سا�س يومي ،لكن مع القليل من امل�صداقية ،لكي يحكموا على امل�ستوى املح ّلي
ويتخ ّبطوا على امل�ستوى الدويل .يتق ّدم ر ّواد الر�أي اجلدد �إىل الأمام� ،إال �أنهم يتج ّنبون ال�سيا�سة
ّ
املنظمة ،ومن امل�ستبعد �أن يو ّفروا نواة لقيادة جديدة .ويبدو �أن الأهداف والتكتيكات تتط ّور من
دون �إنتاج هياكل وا�ضحة ميكن �أن تتح ّدث ب�صورة ر�سمية با�سم الفل�سطينيني.
حظيت م�س�ألة الأهداف الوطنية الفل�سطينية بالكثري
من االهتمام الدويل ،لكن معظم االهتمام ُطرح بتعابري حظيت م�س�ألة الأهداف الوطنية الفل�سطينية بالكثري
تفهمها الدبلوما�سية الدولية :هل يريد الفل�سطينيون ح ّل من االهتمام الدويل ،لكن معظم االهتمام ُطرح بتعابري
دولتني من �ش�أنه �أن مينحهم دولة وطنية معرتف ًا بها دولي ًا ،تفهمها الدبلوما�سية الدولية.
وتقا�سم فل�سطني التاريخية مع �إ�سرائيل ،بحيث يتم �ضم
ال�ضفة الغربية و�أجزاء من القد�س ال�شرقية وغزة لت�شكيل دولة فل�سطينية �إىل جانب �إ�سرائيل
�ضمن حدود العام 1967؟ �أم �أنهم انتقلوا �إىل تب ّني حل الدولة الواحدة الذي من �ش�أنه �أن ي�ضم
الإ�سرائيليني والفل�سطينيني يف كيان �سيا�سي واحد؟ مايغفله هذا التحليل هو التح ّول يف تركيز
املناق�شات الفل�سطينية� .أما ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة بالأهداف وحتى اال�سرتاتيجيات الوطنية،
فهناك بع�ض التح ّرك بعيد ًا عن ح ّل الدولتني الذي كان �سائد ًا خالل مرحلة �أو�سلو ،لكنه �أقل
و�ضوح ًا مما هو مفهوم عموم ًا .ذلك �أن حدوث تغيري �أعمق ي�ش ّكل ابتعاد ًا عن الرتكيز على
الأهداف واال�سرتاتيجيات� .إذ مل تر ّكز معظم املناق�شات الن�شطة واحل ّية يف العام  2015على
م�سائل الأهداف �أو اال�سرتاتيجية الوطنية العليا ،على الرغم من �أن مثل هذه املناق�شات الجتري
على قدم و�ساق .كما �أن معظم املناق�شات احلالية تتق ّبل �ضمن ًا حقيقة �أن التح ّرر ،الذي ُيع َّرف
عموم ًا و�أحيان ًا ب�صورة غام�ضة للغاية على �أنه مبثابة نهاية كاملة لل�سيطرة الإ�سرائيلية على
حياة الفل�سطينيني ،لي�س يف الأفق؛ و�أن مقاربات املا�ضي ،من مرحلة الالعنف ال�شعبي مرور ًا
مبرحلة الكفاح امل�سلح وو�صو ًال �إىل مرحلة اتفاقات �أو�سلو ،التق ّدم الكثري يف املرحلة الراهنة.
بد ًال من ذلك ،يتم الرتكيز على م�س�ألة احل�صول على احلقوق الأ�سا�سية يف ظل غياب حق تقرير
امل�صري .بع�ض هذه التكتيكات يعمل �ضمن �إطار ح ّل الدولتني ،يف حني يتج ّنب بع�ضها الآخر
ذلك .بيد �أن معظم الفل�سطينيني يتج ّنبون م�س�ألة الأهداف النهائية ،على �أمل احتمال ظهور
توافق جديد يف الآراء و�إمكانيات جديدة الحقا.
يف خريف العام � ،2015أ�صبحت بع�ض االجتاهات النا�شئة يف املجتمع الفل�سطيني ظاهرة
للعيان ،يف ظل موجة جديدة من الن�شاط .فالهجمات الفردية التي قام بها فل�سطينيون،
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وبع�ضهم �شباب لي�س لهم �أي انتماء �سيا�سي ،على �أهداف �إ�سرائيلية يف ال�ضفة الغربية والقد�س
ال�شرقية و�إ�سرائيل نف�سها ،جذبت اهتمام ًا دولي ًا� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك� ،أ�صبحت املظاهرات عند
تفتي�ش وامل�سريات نحو م�ستوطنات �إ�سرائيلية خمتارة �أكرث �شيوع ًا .من جانبهم ،ي�شكو
نقاط
ٍ
الفل�سطينيون من ت�صاعد �أعمال العنف التي يقوم بها امل�ستوطنون الإ�سرائيليون الذين يغ�ضّ
امل�س�ؤولون الإ�سرائيليون الطرف عنهم ،بل يو ّفرون لهم احلماية؛ وي�شكون �أي�ض ًا من الإجراءات
امل�ضا ّدة القا�سية من جانب احلكومة (هدم املنازل وفر�ض قيود على �سفر الفل�سطينيني)،
وكذلك من القوة املفرطة من جانب قوات اجلي�ش وال�شرطة (الذين منحتهم احلكومة قدر ًا
�أكرب من املرونة لإطالق النار على رماة احلجارة ،ما �أ ّدى �إىل �شكاوى من عمليات القتل التي
تتم خارج نطاق القانون).
يف �أحاديث �أُجر َيت يف ال�ضفة الغربية يف كانون الأول/دي�سمرب � ،2015أ�شار العديد من
الفل�سطينيني �إىل املوجة اجلديدة باعتبارها �إما ه ّبة �أو انتفا�ضة ثالثة .والحظ البع�ض �أن العدد
الفعلي للم�شاركني يف اله ّبة �ضئيل جد ًا حتى الآن ،وال�س ّيما مقارن ًة مع االنتفا�ضتني الأوىل (بني
العام  1987و�أوائل الت�سعينيات) والثانية (� )2005-2000ضد االحتالل الإ�سرائيلي .البل �إن
�أعداد امل�شاركني يف املظاهرات الأكرب حجم ًا بالكاد جتاوزت املئات .مع ذلك ،يتّفق اجلميع على
متفجر ،و�أن القادة والهياكل القائمة �إما �أنهم مه ّم�شون �أو ي�سعون جاهدين �إىل البقاء
�أن الو�ضع ّ
يف اجلانب ال�صحيح من املزاج العام امل�ستاء �أ�ص ًال من الدبلوما�سية وامل�ؤ�سّ �سات.
�أ ّي ًا يكن امل�سار الذي ت�أخذه اله ّبة ،ف�إن االجتاهات الكامنة يف املجتمع الفل�سطيني تق ّو�ض
امل�ؤ�سّ �سات والهياكل القائمة ،وتف�ضّ ل �إجراء االختبارات التكتيكية .و ُيظهر القادة وعي ًا باملناق�شات
اجلديدة اجلارية حول التكتيكات ،غري �أنهم مق َّيدون ب�سبب العجز الدبلوما�سي والواقع القا�سي
املتم ّثل يف �أن �أمناط عي�ش ع�شرات الآالف من الأ�سر تعتمد على �سلطة فل�سطينية ،ي�سخر منها
الفل�سطينيون مبرارة �أحيان ًا ،والتخدم م�صالح ال�شعب الفل�سطيني والمتار�س ال�سلطة .وهكذا،
يواجه القادة الفل�سطينيون خيار ًا قا�سي ًا :ا�ستك�شاف املواقف مبا يتما�شى مع املناق�شات العامة
النا�شئة ،وبالتايل تقوي�ض دورهم الر�سمي ،والذي يعتمد بو�ضعه احلايل على التمويل الدويل
والدعم الدبلوما�سي� ،أو فقدان حظوتهم يف ال�سيا�سة الفل�سطينية احلالية.

املوروثات التاريخية :ثورة بال ن�صر
�سعى الفل�سطينيون �إىل بناء م�ؤ�سّ �سات ت�ضرب جذورها يف جمتمعهم ،وميكنها العمل من
�أجل امل�صالح الوطنية الفل�سطينية ومتثيلها دولي ًا .مت �إحراز جناحات حقيقية يف بناء منظمات
املجتمع املدين والأحزاب واحلركات ال�سيا�سية والتنظيمات امل�سلحة والهياكل الإدارية .كما بنى
كطرف حماور على امل�ستويات العربية والإقليمية والدولية ،البل
الفل�سطينيون هيئات مت قبولها
ٍ
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�إنها ح�صلت على اعرتاف الأطراف الفاعلة الدولية الهامة مثل االحتاد الأوروبي و�إ�سرائيل
والواليات املتحدة .وبدا �أن ذروة تلك اجلهود �أتت �أُكلها يف مرحلة �أو�سلو .لكن ،ومنذ ذلك
الوقت ،يبدو �أن الهياكل الر�سمية يف احلياة الفل�سطينية م�ستم ّرة على الرغم من ال�صعوبات،
بدفع من حياتها اخلا�صة ،لكنها منف�صلة على نحو متزايد عن املجتمع الفل�سطيني �أو عن �أي
ٍ
�إح�سا�س بوجود هدف لها .ويف حني �أنها تتخ ّبط يف بع�ض الأحيان على ال�صعيد الدويل ،مثل
التح ّركات الرامية �إىل تكثيف امل�شاركة يف هيئات الأمم املتحدة ،ف�إن اخلطوات التي تتّخذها
ُتقا َبل ب�ضغط دويل يعزّز �شعبيتها يف الداخل ب�صورة �آنية يف �أف�ضل الأحوال ،لكن �سرعان
ماترتاجع عندما يتّ�ضح �أن االنت�صار املعنوي لي�س حمدود ًا وح�سب ،بل من ال�صعب �أي�ض ًا �أن
رتجم �إىل �أي تغيريات ملمو�سة.
ُي َ
بد�أت مرحلة �أو�سلو باعرتاف �إ�سرائيل مبنظمة التحرير الفل�سطينية باعتبارها ال�سلطة
التفاو�ضية الوحيدة للفل�سطينيني ،وبت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية حلكم الفل�سطينيني يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،و�إجراء انتخابات لرئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية وما �أ�صبح ُيعرف باملجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني .وقد مت ّكن الفل�سطينيون من �صياغة و�سنّ الت�شريعات ،وكتابة املناهج
الدرا�سية ،واحل�صول على �سيل هائل من امل�ساعدات الدولية ،وح�صد الرتحيب من الأو�ساط
الدولية.
بيد �أن تلك املرحلة �شهدت �أي�ض ًا عملية دبلوما�سية ف�شلت يف قيادة الفل�سطينيني نحو بناء
الدولة ،كما �شهدت تر�سيخ املمار�سات ال�سلطوية ،وذبول الأحزاب ال�سيا�سية ،و�إن�شاء �أمناط
واع من االحتالل
دفعت الكثري من الفل�سطينيني �إىل اتّهام قادتهم ب�أنهم كانوا جزء ًا غري ٍ
الإ�سرائيلي بدل من �أن يكونوا طريق ًا للخال�ص منه.

احلركات ال�سيا�سية :فتح وحما�س

تتك ّون احلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية من عن�ص َرين كب َريين اث َنني :حركة فتح الوطنية
وحركة حما�س الإ�سالمية .ومن �ش�أن ت�سميتهما باحلزبني ال�سيا�سيني �أن تبخ�س �أدوارهما ،لأنهما
اتّخذتا مروحة وا�سعة من الأ�شكال والوظائف ،مبا يف ذلك وجود �أجنحة م�س ّلحة فيهما .وي�شري
الفل�سطينيون �إليهما عموم ًا ب�أنهما «ف�صيالن» ،وقد كانت فتح دائم ًا ،التي ت�أ�سّ �ست يف العام
 1959على يد جمموعة من النا�شطني ال�شباب يف ذلك الوقت ،مبن فيهم الرئي�س الفل�سطيني
الراحل يا�سر عرفات ،حركة متن ّوعة فكري ًا وتنظيمي ًا وتر ّكز على الإيديولوجيا الوطنية العلمانية.
ويف �أوائل العام  ،2016باتت فتح جتمع بني قيادة عليا منعزلة وتخلو من احلياة وجمموعة من
احلركات املحل ّية ،وبني �شعور قوي ب�أنها التزال جت�سّ د روح احلركة الوطنية الفل�سطينية ،غري
�أنها تفتقر �إىل وجود برنامج يتيح لها حتقيق ذلك .وعلى الرغم من �أن حركة فتح وعدت بعقد
م�ؤمتر حزبي ت� ّأجل عن موعده مرار ًا يف العام � ،2015إال �أن غياب �أي �آفاق انتخابية� ،إ�ضاف ًة
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�إىل غرية و�شكوك القيادة العليا ،والتناف�س بني القادة املحل ّيني ،ك ّلها جتعل �إحياءها احتما ًال
م�ستبعد ًا .والنتيجة هي وجود حركة تزداد متزُّق ًا ،وتتك ّون من �شبكة من الفروع املحلية وجمموعة
من كبار القادة (بع�ضهم فقط لديه �أن�صار بني الفروع الالمركزية).
ينق�سم قادة فتح ب�سبب املناف�سات ال�شخ�صية ،ويبدو �أنهم اليحظون �سوى بالقليل من
االحرتام كمجموعة .ىّ
يتول رئا�سة حركة فتح رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،وهو
�أحد م�ؤ�سّ �سيها الذين اليزالون على قيد احلياة ،والذين يت�ضاءل عددهم .لكن يبدو �أن عبا�س
يزداد عزلة وانف�صا ًال ،وير ّكز فقط على �ص ّد مناف�سيه ومن ُيحتمل �أن ي�ش ّكل حت ّدي ًا ل�سلطته،
ما ُيبقي بالتايل قمة هرم املنظمة يف حالة من الفو�ضى املحتملة عندما يغادر عبا�س امل�شهد
�أخري ًا 2.و�سيكون لزام ًا على كل من يخلفه �أن ي�ضمن والء «التنظيم» ،وهو اجلناح الع�سكري
حلركة فتح الأ�صغر �س ّن ًا والأكرث ت�ش ُّدد ًا وفظاظة .ويبدو �أن الأع�ضاء ال�شباب الذين لديهم معاقل
3
يف املناطق العازلة يف خميمات الالجئني ،تعبوا من دميومة ال�سيا�سات القدمية.
تبدو حما�س ،احلركة الإ�سالمية التي ت�أ�سّ �ست يف العام
تبدو حما�س �أكرث متا�سك ًا من فتح من الناحية
 1987من الفرع الفل�سطيني جلماعة الإخوان امل�سلمني� ،أكرث
تتعر�ض �إىل الت�آكل ،ومن
التنظيمية �إال �أن وحدتها ّ
متا�سك ًا من فتح من الناحية التنظيمية� ،إال �أن وحدتها تتع ّر�ض
ال�صعب �إنكار افتقارها للخيارات اال�سرتاتيجية.
�إىل الت�آكل ،ومن ال�صعب �إنكار افتقارها �إىل اخليارات
اال�سرتاتيجية .جرى ت�أ�سي�س احلركة لتقدمي بديل �إ�سالمي
للمقاومة مييل نحو اتّخاذ مواقف الهوادة فيها على �صعيد الو�سائل (رف�ض نبذ �أ�ساليب العنف
ووقف �إطالق النار والهدنة) والغايات (رف�ض االعرتاف ب�إ�سرائيل) .يف العام  ،2006خا�ضت
حما�س االنتخابات الربملانية التي فازت فيها ،ما �أ ّدى �إىل بذل جهود دولية ترمي �إىل عزلها
وحتى الإطاحة بها ،وجهود حملية ملنعها من ممار�سة احلكم .كانت النتيجة النهائية لذلك
اندالع حرب �أهلية ق�صرية يف العام  2007م ّكنت حما�س من ال�سيطرة الكاملة على قطاع غزة،
الذي تديره فعلي ًا انطالق ًا من �أوائل العام  ،2016يف حني يتم قمعها يف ال�ضفة الغربية� .سيطرة
حما�س على غزة �أثقلت كاهلها مب�س�ؤوليات احلكم التي جعلت من ال�صعب على احلركة االهتمام
بتحقيق مفهومها للم�سار الإ�سالمي �أو املقاومة .وقد عمل قادة وجماعات خمتلفة داخل احلركة
على قيادتها يف اجتاهات خمتلفة ،بيد �أن �أ ّي ًا منهم مل يتم ّكن من تقدمي ا�سرتاتيجية ناجعة
تتجاوز حكم قطاع غزة ،وت�سعى �إىل حتقيق �أي �أهداف فل�سطينية �أو�سع.

املجتمع املدين

يتك ّون املجتمع املدين الفل�سطيني من نقابات وجمعيات مهنية ،وخدمات اجتماعية ،ومنظمات
طوعية .وقد ازدهرت بع�ض هذه املنظمات يف مرحلة �أو�سلو بف�ضل التدريب والدعم الدول َّي نْي،
غري �أن هذا التو�سّ ع ف�صلها يف كثري من الأحيان عن قواعدها ال�شعبية .ويبدو البع�ض الآخر من
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هذه املنظمات تابع ًا للف�صائل ال�سيا�سية .لذلك ،كانت مبثابة �أدوات تنظيم وح�ضور اجتماعي
لقادتها ،و�أق ّل قدرة على �أن تكون مبثابة منابر للتنظيم والعمل امل�ستقل .وبينما تن�ش�أ حركات
ومنظمات جديدة ،يتال�شى بع�ضها ب�سرعة� ،أما املنظمات التي تدوم فال يبدو �أنها ترتبط
ب�إطالق �أي م�شروع وطني.

ال�سلطة الفل�سطينية

مل يعد معظم الفل�سطينيني ينظرون �إىل ال�سلطة الفل�سطينية ،وهي الهيئة الإدارية التي
ت�شرف على ال�صحة والأمن الداخلي والتعليم واحلكم املح ّلي وجمموعة من اخلدمات
الأخرى للفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،باعتبارها نواة الدولة الفل�سطينية.
ومنذ االنتخابات الت�شريعية الأخرية التي ُع ِقدت يف العام  ،2006اعترب الفل�سطينيون ب�صورة
متزايدة �أن ال�سلطة الفل�سطينية التعدو كونها جمموعة من الهياكل املج ّهزة مبالك من املوظفني
الفل�سطينيني ،تتحكم باملجتمع ولي�س لديها �سوى القليل من الروابط به ،و�أن هدفها بب�ساطة هو
التعاطي مع بع�ض ق�ضايا احلكم الأ�سا�سية يف �سياق االحتالل الإ�سرائيلي .ولع ّل مايع ّوق �شرعية
ال�سلطة �أكرث ،حقيقة �أن من�صب الرئا�سة ،وهو من�صب قوي ب�صورة غري متناظرة ،مل ي�شهد �أي
انتخابات منذ العام  ،2005عندما خلف عبا�س عرفات .والأكرث �سوء ًا �أن ال�سلطة الفل�سطينية
اكت�سبت �سمعة الف�ساد يف وقت مبكر .فقد �سارعت حركة فتح� ،صاحبة امل�صلحة الرئي�سة يف
ال�سلطة الفل�سطينية ،وبع�ض نا�شطي ال�سلطة الفل�سطينية ،ومروحة كبرية من الأطراف الفاعلة
اخلا�صة� ،إىل ا�ستخدام الرئا�سة كم�صدر للوظائف والعقود والعالقات .كما �أثار عدم ت�سامح
فتح مع املعار�ضة قدر ًا كبري ًا من اال�ستياء .وعليه� ،أ�صبح الكثريون ي�شعرون ب�أنه مت �إجناز كل
املظاهر ال�سلبية للدولة (الهياكل ال�سيا�سية التي ميكن �أن تكون قمعية وقابلة للر�شوة) ،ومل ُيط َّور
�أي من املظاهر الإيجابية (تقرير امل�صري وال�سيادة).
ال�سيء لل�سلطة الفل�سطينية لتفوز
يف العام  ،2006مت ّكنت حركة حما�س من ا�ستغالل الأداء ّ
يف االنتخابات الربملانية ،بيد �أن انت�صارها مل ي�ؤ ِّد �سوى �إىل تق�سيم ال�سلطة الفل�سطينية �إىل
�سلطتَني اثنتَني ،الأمر الذي فاقم �ضعفها وتق�صريها .وين�سّ ق �شطرا القيادة ،املنق�سمان بني
عدد قليل
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام  ،2007ال�سيا�سات الوطنية ب�صورة �س ّيئة ب�ش�أن ٍ
من الق�ضايا (مثل التعليم) ،وال ين�سّ قان يف مابينهما على الإطالق ب�ش�أن العديد من الق�ضايا
الأخرى .وتفتقر ال�سلطة الفل�سطينية يف �أوائل العام � 2016إىل عملية ت�شريعية قوية و�شرعية
(يتم �إ�صدار القوانني مبرا�سيم ،يف ظل غياب �إجراءات وا�ضحة للمراجعة والت�شاور)� ،أو �إىل
�آليات لربط قادة ال�سلطة الفل�سطينية مبحكوميهم� ،أو لبلورة و�سيلة لر�سم ال�سيا�سات خارج
�أهواء كبار قادتها� ،أو حتى ملج ّرد تربير وجودها .البل �إن م�ؤ ّيديها املتح ّم�سني ن�سوا احللم الذي
عامي  2007و 2011ب�إجناز عملية بناء تكنوقراطية للم�ؤ�سّ �سات الفل�سطينية ،وهو
راودهم بني َ
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احللم الذي ح ّرك اجلهات املانحة الدولية ،لكنه �أربك معظم الفل�سطينيني.
بالن�سبة �إىل حركة فتح ،توحي حت ّركات ع ّبا�س يف العام  2015يف مواجهة مناف�سيه الأ�سا�سيني،
مبن فيهم الرجل القوي حممد دحالن (ع�ضو حركة فتح املطرود الذي اليزال لديه منا�صرون
يف احلركة) 4،والأمني العام ال�سابق ملنظمة التحرير الفل�سطينية يا�سر عبد ربه (وهو ناقد
قدمي لنمط حكم ع ّبا�س) ،والتكنوقراطي �سالم ف ّيا�ض (وهو م�ستقل لي�س لديه �أن�صار ّ
منظمون
لكنه يحظى باحرتام دويل) 5،ب�أن تلك الت�ص ّدعات ميكن �أن حتطم ماتب ّقى من �أي مظهر �شكلي
للوحدة عندما يتعينّ اختيار خليفة لعبا�س .والتزال اخلالفات بني قادة فتح حتى الآن من دون
�أي �آليات خا�صة بح ّلها �أو حتى �إدارتها.

منظمة التحرير الفل�سطينية

التزال منظمة التحرير الفل�سطينية ،وهي الهيئة التي �ش ّكلتها جامعة الدول العربية يف العام
 1964لتمثيل الفل�سطينيني (والتي ُتهيمن عليها حركة فتح منذ العام  ،)1969مت ّثل الفل�سطينيني
ر�سمي ًا يف بع�ض املحافل .على �سبيل املثال ،منظمة التحرير ،ولي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،هي
ال�شريك املفاو�ض مع �إ�سرائيل ،كما مت تعيينها ر�سمي ًا يف اتفاقات �أو�سلو .يف نظر الفل�سطينيني،
تت�شاطر منظمة التحرير موقعها الرمزي مع دولة فل�سطني ،وهي الدولة التي �أُعلن عن قيامها
�أ�ص ًال يف العام  1948لكن مت ن�سيانها ،ثم � ُأعلنت مرة �أخرى يف العام  1988وهي ت�سعى جاهدة
�إىل احل�صول على االعرتاف الدويل منذ ذلك احلني .هي الآن موجودة عموم ًا كمجموعة من
امللحقة برئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل .ا�ستمرار منظمة التحرير
خمتلف الهياكل َ
الفل�سطينية كرمز هو �أمر يعود بالفائدة على قيادة رام اهلل (جمموعة امل�س�ؤولني الذين ير�أ�سون
ماتبقى من منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية ،مبا يف ذلك جمل�س وزراء
ال�سلطة الفل�سطينية والرئا�سة) لال ّدعاء ب�أنها متلك مكانة حملية ودولية ،غري �أن معظم النا�س
الذين ت ّدعي �أنها تتحدث با�سمهم يعتربون �أنها التعدو كونها ذكرى ال �أكرث .كما �أنها قد تعمل
موحدة �إذا مت االتفاق عليها يوم ًا ما ،لكن يبدو �أن �أي �صيغة جتمع
مبثابة مظلة حمتملة لقيادة ّ
القادة الوطنيني والإ�سالميني م�ستب َعدة ،و َو�صْ فة لل�شلل من حيث اال�سرتاتيجية الوطنية ب�سبب
اخلالفات القوية على الأهداف والتكتيكات بني املع�سك َرين.

فل�سطني املمزّ قة ،ا�سرتاتيجيات غري منتظمة
يبدو� ،إذ ًا� ،أن �أي ًا من الهياكل الفل�سطينية التي ت ّدعي �أنها تتحدث با�سم الفل�سطينيني التقوم
بذلك بقد ٍر ُيعت ّد به من ال�صدق ّية� .إذ لي�س ثمة �سوى القليل من الإ�شارات على وجود ثقة �شعبية
يف �أي من امل�ؤ�سّ �سات �أو الهياكل .امل�شاكل لي�ست داخلية فقط ،حيث �أن االنق�سامات ال�سيا�سية

ناثان ج .براون ودانيال نيرنبيرغ

واالجتماعية واالقت�صادية القائمة بني الفل�سطينيني تفاقمت
ب�سبب خمتلف الإجراءات الإ�سرائيلية ،بدء ًا من نقاط
التفتي�ش الأمنية ،وو�صو ًال �إىل بناء امل�ستوطنات .مع ذلك ،مل
تظهر �أي قيادة بديلة وال حتّى �أي ح ّل �سيا�سي من �أي نوع ،و�إن
كان الفل�سطينيون يتّفقون على �أن قادتهم �ض ّلوا �سبيلهم .ومع
�أن الكثري من الفل�سطينيني اليزالون يدعمون ح ّل الدولتني ،مل َت ُعد غالب ّيتهم ترى �أنه خيار قابل
للتطبيق .فاملزيد من الفل�سطينيني ي�ؤ ّيدون ح ّل الدولة الواحدة� ،إال �أن هذا احل ّل اليزال بعيد ًا كل
البعد عن ح�صد دعم الغالبية.
مل َي ُعد الأ�شخا�ص الذين قادوا الفل�سطينيني يف عملية �أو�سلو يتمتّعون �سوى بالقليل من
ال�صدقية ،حتى و�إن ا�ستم ّروا يف تبوّ�ؤ املنا�صب القيادية العليا .بيد �أن خ�صومهم م�ستم ّرون
يف عدم تقدمي �أي بديل مقنع .البل تك�شف �أي نظرة �سريعة على الواقع ال�سيا�سي الفل�سطيني
انق�سام ًا �شديد ًا يف �صفوف القيادة الفل�سطينية واملجتمع واجلغرافيا الطبيعية� .إذ ت�سري القيادة
الر�سمية يف ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية خبط ع�شواء بال اجتاه حم ّدد،
وهي تت�ض ّور جوع ًا كي تكون لها �سلطة معنوية ،فيما يبدو خ�صومها يف حما�س مرتبكني تكتيكي ًا
وي�سريون �أي�ض ًا على غري هدى ا�سرتاتيجي ًا.
يتم الرتكيز عليها من حني �إىل �آخر .وحترز
ير ّوج ك ٌّل من فتح وحما�س النت�صاراتهما التي ّ
فتح وقيادة ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل نقاط ًا �إيجابية بني احلني والآخر يف �صفوف
الفل�سطينيني ب�سبب التح ّركات الدولية ،مثل القرار الذي اتخذته يف العام  2015لالن�ضمام �إىل
املحكمة اجلنائية الدولية ،ومالحقة االتهامات �ضد �إ�سرائيل .وتكت�سب حما�س بع�ض ال�صدقية
ب�سبب مواجهاتها العنيفة مع �إ�سرائيل .هذه الإجراءات حتقق للحركتني �أحيان ًا انتعا�ش ًا عابر ًا
يف ا�ستطالعات الر�أي ،غري �أن تلك اال�ستطالعات �أ�صبحت �أق ّل تواتر ًا ،ويف ظل عدم وجود
انتخابات يف الأفق ،ف�إنها الت�سفر عن فوائد ملمو�سة ب�أي حال.
امل�شكلة التي ميكن ال�ستطالعات الر�أي �أن تنقلها ولكن ب�صورة ناق�صة فقط� ،إن كان ذلك
ممكن ًا �أ�ص ًال ،هي الأزمة العميقة التي تعاين منها ال�سيا�سة الفل�سطينية .فقد فقدت امل�ؤ�سّ �سات
التي بناها الفل�سطينيون يف ظروف بالغة ال�صعوبة على مدى اجلي َلني املا�ض َيني بب�ساطة بع�ض
جذورها ال�شعبية .وهي ت�ستم ّر من خالل اجلمود وعدم وجود �أي بدائل ولي�س من خالل الدعم
القوي؛ وبالتايل ،فهي المتلك �سوى القليل من القدرة على القيادة ،حتى لو كانت تعرف الهدف
الذي ترغب يف بلوغه .امل�شكلة هنا لي�ست �سيا�سية فقط .فاال�سرتاتيجيات الوطنية حتتاج �إىل
جتاوز االن�شقاقات االجتماعية الكربى ،بيد �أن الت�شرذم االجتماعي يف الأرا�ضي املحتلة ّ
متوطن،
مايجعل هذه املهمة ع�ص ّية للغاية.
بع�ض هذه االنق�سامات ما ّدية بطبيعتها .فالفجوات االقت�صادية �شا�سعة ،واالنق�سامات

تدعي �أنها تتحدث
الهياكل الفل�سطينية التي ّ
عتد به من
با�سم الفل�سطينيني التقوم بذلك بقد ٍر ُي ّ
ال�صدق ّية .مع ذلك ،مل تظهر �أي قيادة بديلة.
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العلمانية والدينية وا�ضحة ،والتن ّقل بني مدن ال�ضفة الغربية ميكن �أن يكون �صعب ًا .يف ني�سان/
�أبريل  ،2015كان هناك  96نقطة تفتي�ش ثابتة يف �أنحاء الأرا�ضي املحت ّلة ،تقع  57منها يف
عمق ال�ض ّفة الغربية ،و�سبعة ع�شر يف منطقة (هـ )H2-2يف مدينة اخلليل وحدهاّ 6.
ويلتف
اجلدار العازل الذي يبلغ طوله  442مي ًال ،والذي يتك ّون من جدار و�سياج عاز َلني ،عرب الأرا�ضي
الفل�سطينية ،ويق�سّ م �أحياء كانت متّ�صلة وي�شق طريقه حارم ًا الكثري الفل�سطينيني من �أف�ضل
�أرا�ضيهم ومواردهم املائيةّ .مت ت�صميم جزء كبري من اجلدار العازل بهدف حماية ،ورمبا
�ضم ،امل�ستوطنات الإ�سرائيلية غري ال�شرعية التي تق�سّ م ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية �إىل
ّ
جيوب .والنتيجة املرتتّبة على ذلك هي وجود احتياجات ُم ّلحة خمتلفة ل�سكان ال�ض ّفة الغربية يف
مناطق (�أ) و(ب) و(ج) املح َّددة مبوجب اتفاقات �أو�سلو ،والذين يعي�شون يف ظل �أنظمة قانونية
منف�صلة ودرجات متفاوتة من نفوذ ال�سلطة الفل�سطينية 7.التعاين �أي جماعة من العالقة
الغام�ضة بالقيادة الوطنية �أكرث من �سكان القد�س ال�شرقية 8،حيث يف�ضّ ل �أكرث من ن�صفهم
احل�صول على اجلن�سية الإ�سرائيلية على البقاء يف مايرقى بنظرهم �إىل عذاب 9.والواقع �أن
عزل قطاع غزة ،امل�ستمر ب�صورة حا ّدة منذ العام  ،2007كان موجود ًا يف �صورة ما منذ بداية
10
عملية �أو�سلو (وبالتايل فهو �أكرب �س ّن ًا من معظم الفل�سطينيني).
على الرغم من �أنها تفتقد متام ًا �إىل الر�ؤية �أو الر�سالة ،ت�شغل الهياكل القائمة بالفعل ح ّيز ًا
�سيا�سي ًا� .صحيح �أنّ الف�صائل ال�سيا�سية التق ّدم ر�ؤية ا�سرتاتيجية كبرية� ،إال �أنها جنحت يف
منع املناف�سني من الربوز .ومتار�س ال�سلطة الفل�سطينية احلكم ب�صورة �سيئة ،لكنها �ساهمت
بقد ٍر ي�سري يف تقدمي اخلدمات االجتماعية والرواتب ،مايجعلها �أمر ًا المهرب منه ب�صورة
موحد
م�ؤ ّقتة .و ُتعترب منظمة التحرير الفل�سطينية هيك ًال خارجي ًا ،لكنها �أ�صبحت �آخر هيكل ِّ
للفل�سطينيني.
لذلك ،كثري ًا ماتعك�س الأحاديث ال�سيا�سية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حال ًة من عدم اليقني،
البل حتى الي�أ�س �أحيان ًا .يبدو �أن الهوية الوطنية الفل�سطينية مل ت�ضعف ،بيد �أن امل�ؤ�سّ �سات التي
ُبنيت لرعايتها والتح ّدث با�سمها مل تعد مو�ضع ثقة كتج�سيد لأي حركة وطنية قابلة للحياة،
وال ُينظر �إليها على �أنها موثوقة ب�أي معنى �أخالقي .وبا�ستثناء جمموعة من الهياكل الإدارية،
المتلك الدولة الفل�سطينية املن�شودة منذ �أمد بعيد متثي ًال عملي ًا على الأر�ض.
مع ذلك ،تتوا�صل الأحاديث ،واال�ستماع �إىل القادة اليعطي �سوى �صدىً بعيد ًا عن مثل هذه
املناق�شات؛ قد يرغب ه�ؤالء يف تقدمي �أنف�سهم ب�صورة �إيجابية يف مايتع ّلق باالجتاهات النا�شئة،
�إال �أنهم الي�ش ّكلونها �أو يتحدثون بالنيابة عنها .ولذا ينبغي �أن يتجاوز �أي فهم للم�ستقبل ال�سيا�سي
للفل�سطينيني الت�صريحات واملواقف الر�سمية .ما الذي يقوله الفل�سطينيون لبع�ضهم البع�ض عن
حمنتهم؟ هل ق ّرروا و�ضع جمموعة جديدة من الأهداف الوطنية؟ وهل بد�أت ا�سرتاتيجية بديلة
وقابلة للحياة بالظهور؟
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ع ّمق العديد من قادة الر�أي العام الفل�سطيني يف ال�سنوات القليلة املا�ضية اهتمامهم يف ح ّل
الدولة الواحدة ،وهو التح ّول الذي ي�شري �إىل �إدراك مت�أخر ب�أن �إطار الدولتني َيحت�ضر يف �أح�سن
ت�ضم �أع�ضاء
الأحوال ٌ
وميت يف �أ�سوئها .فقد دعت �إحدى املبادرات يف العام  ،2013وكانت ّ
معظمهم من حركة فتح� ،إىل قيام دولة دميقراطية واحدة يف فل�سطني التاريخية .ويف كانون
الثاين/يناير  ،2015قال دميرتي ديلياين ،ع�ضو املجل�س الثوري حلركة فتح� ،إنه لن يكون حلركة
فتح �أي خيار �سوى ال�ضغط من �أجل ح ّل الدولة الواحدة بعد ف�شل املفاو�ضات .وجتري مناق�شات
�أخرى عديدة باللغة الإنكليزية ويف الأو�ساط الأكادميية والنا�شطة (مثل تلك التي تتج ّمع حول
رام اهلل وبريزيت) ،والتي ترتبط ب�شبكات دولية.
النقا�ش لي�س �أكادميي ًا ودولي ًا بطبيعته .ذلك �أن دعم ح ّل الدولة الواحدة �آخ ٌذ يف االزدياد يف
�أو�ساط الفل�سطينيني العاديني .ووفق ًا ال�ستطالع ر�أي �أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية
وامل�سحية يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2015ف�إن  29يف املئة من الفل�سطينيني يف الأرا�ضي املحت ّلة
يدعمون ح ّل الدولة الواحدة ،ارتفاع ًا من  12يف املئة فقط يف ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2003
يف ذروة االنتفا�ضة الثانية 11.ومع �أن  45يف املئة من الفل�سطينيني اليزالون يف�ضّ لون �إطار
الدولتني ،فقد انخف�ضت ن�سبتهم من تلك التي كانت عليها يف العام  56( 2003يف املئة).
وعلى نحو ين ُّم عن الكثري ،ف�إن الفل�سطينيني من جيل �أو�سلو (ممن ترتاوح �أعمارهم بني الثامنة
ع�شرة والثانية والع�شرين) هم الأق ّل دعم ًا حل ّل الدولتني والأكرث ت�أييد ًا لالنتفا�ضة امل�س ّلحة .كما
�أ�صبحت املناق�شات ب�ش�أن ح ّل الدولة الواحدة �أكرث حيوية بني الباحثني والنا�شطني على الأر�ض
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وظهرت يف و�سائل الإعالم الكربى مثل �صحف القد�س والأيام
وفل�سطني واحلياة اجلديدة ووكالة مع ًا الإخبارية واملركز الفل�سطيني للإعالم 12.قد التدعم
الغالبية هذا البديل ،غري �أن االجتاه ي�سري من دون �شك يف هذا املنحى.
مل تعد فكرة وجود دولة واحدة تبدو �أق ّل واقعية من ح ّل الدولتني ،على الرغم من �أنه مت �صرف
النظر عنها دولي ًا منذ عقد من الزمان باعتبارها غري عملية ،وا�ستنكرتها �إ�سرائيل باعتبارها
تهدف �إىل الق�ضاء على امل�شروع القومي اليهودي يف فل�سطني .وي�شري العديد من املراقبني �إىل
�أن هناك دولة واحدة يف الأرا�ضي املحتلة الآن ،غري �أنها متنح احلقوق الوطنية لواحد فقط من
ال�شعبني اللذين يقطنان فيها .ويف �إ�سرائيل ،وفيما �أ�صبح رف�ض ح ّل الدولتني (�أو الي�أ�س ب�ش�أن
دبلوما�سية الدولتني) هو ال�سائد� ،صار القادة واملع ّلقون ال�سيا�سيون �أكرث رغبة يف الإعالن عن
ا�ستك�شافهم للبدائل املختلفة التي ت�صل �إىل ح ّد �إقامة دولة واحدة يف الأرا�ضي املحتلة .التزال
موحدة وحقوق
املرجح �أن ي�ؤ ّدي قيام دولة واحدة بهيئة انتخابية ّ
هذه املقرتحات غام�ضة ،لأن من ّ
و�ضع الميكن الدفاع عنه بالن�سبة �إىل من يعتربون �إ�سرائيل دولة يهودية
�سيا�سية مت�ساوية� ،إىل ٍ
يلح عليها ن ّقاد ي�سار الو�سط من اليمني الإ�سرائيلي وحتى وزير اخلارجية
(وهي الفكرة التي ّ
الأمريكية جون كريي) .وجتري مناق�شة ب�ضعة مقرتحات ر�سمية ،غري �أنه يبدو �أن ا�ستعداد
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الأ�شخا�ص الذين لديهم مروحة وا�سعة من وجهات النظر ال�سيا�سية ّ
للكف عن الت�ش ّدق بالكالم
لدعم ح ّل الدولتني ،يعني �أن النقا�ش الفكري الذي مت ا�ستبعاده من دوائر ال�سيا�سة الدولية
املحرتمة بد�أ يك�سب م�ؤ ّيدين.
وحتى عندما تتحرك االجتاهات رويد ًا رويد ًا نحو قبول �إطار الدولة الواحدة ،ف�إن الفل�سطينيني
بعيدون عن التو�صّ ل �إىل �إجماع ،وهي احلقيقة التي بدت وا�ضحة يف موجة اخلالفات يف خريف
العام  .2015فقد قال نا�شط يف ال�ض ّفة الغربيةّ ،متت مقابلته يف ت�شرين الثاين/نوفمرب ،2015
عن االنتفا�ضة احلالية« :الأهداف هي نف�سها� .إنهاء االحتالل .لقد عاد االحتالل ك�سياق
وهدف» ،وبدا �أن نا�شط ًا �آخر يعمل يف ال�ض ّفة الغربية يختلف معه يف الر�أي ،حيث قال:
«لي�س ث ّمة هدف معلن �أو م ّت َفق عليه لهذه االنتفا�ضة� .ستحاول قيادة ال�سلطة الفل�سطينية
�إطالة �أمدها وا�ستلحاقها بحيث تتم ّكن من حتقيق �أهدافها اخلا�صة (العمل الدبلوما�سي
وما �إىل ذلك) ،لكنها ف�شلت .وقد حاول الإ�سرائيليون والأردنيون تطويقها وتكييفها على
النحو الذي يريدون ،وحتويل م�سارها نحو «عودة الو�ضع القائم �إىل امل�سجد الأق�صى»،
وهم الآن يحاولون جعل هدفها «ا�ستعادة جثث ال�شهداء»[ ،رف�ضت �إ�سرائيل �إعادة جثث
ي�ضحون من
الفل�سطينيني الذين ُقتلوا �أثناء مهاجمة الإ�سرائيليني] .ال�شباب يف ال�شوارع ّ
�أجل احلرية ،لكن لي�ست لديهم ا�سرتاتيجية كربى ،ا�سرتاتيجية مع َلنة على الأق ّل .وهذا �أمر
يف غاية الأهمية لأنه يو ّفر لالنتفا�ضة جما ًال للنمو ،مع �إبقاء االحتالل يف حالة من اجلهل.
�أو ّد �أن �أُقارب هذه االنتفا�ضة باعتبارها �إ�شارة �إىل �أن اجليل اجلديد من الفل�سطينيني
يتدافعون للح�صول على مكانهم يف املعرتك ال�سيا�سي ،و�أنهم �سئموا من �سيا�سات االنحناء
التي متار�سها ال�سلطة الفل�سطينية ومن ممار�سات املجتمع الدويل .االنتفا�ضة ته ّيئ �أر�ض ًا
خ�صبة لقادة جدد كي ي�أخذوا مكانهم ،وال�س�ؤال الرئي�س هو هل �سيع ّمر ه�ؤالء القادة �أكرث
من �إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية� ،أم �أن الو�ضع الراهن �سوف ي�سحقهم �أو يح ّيدهم ،كما
هو احلال يف االنتفا�ضات الفل�سطينية ال�سابقة؟»
�أو�ساط النخبة والأو�ساط ال�شعبية متيل �إىل الر ّد بالإيجاب على هذا ال�س�ؤال« :التحرر
مايتم تعريفها على وجه التحديد ،اليلوح يف الأفق .والتق ّدم
الوطني» ،وهي العبارة التي نادر ًا ّ
اال�سرتاتيجيات التي بدت واعدة يف املا�ضي (املقاومة ال�شعبية واملقاومة امل�سلحة واملفاو�ضات)
أمل �ضئيل يف املرحلة الراهنة .وقد ك�شف اال�ستطالع الذي �أجراه املركز الفل�سطيني
�سوى � ٍ
للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية يف �أيلول�/سبتمرب � 2015أن مايقرب من ثلثي الفل�سطينيني ي َرون
�أن ح ّل الدولتني مل يعد قاب ًال للتطبيق ،لكنهم ي َرون جمموعة متن ّوعة �إىل حدٍّ ما من التكتيكات
13
التي يهتمون باتّباعها.
ير ّكز الفل�سطينيون على احل�صول على حقوقهم الأ�سا�سية يف ظل غياب حق تقرير امل�صري.
ويرتبط ال�سعي وراء بع�ض هذه التكتيكات ،مثل �إ�صالح ال�سلطة الفل�سطينية ،وعقد انتخابات
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املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني� ،أو االن�ضمام �إىل الهيئات الدولية ،ب�إطار الدولتني� .أما ال�سعي
وراء تكتيكات �أخرى ،مثل حركة مقاطعة �إ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض العقوبات
عليها (� - )BDSستتم الإ�شارة �إليها يف مايلي با�سم حركة املقاطعة  -ف ُيف�ضّ ل �ضمني ًا ح ّل
الدولة الواحدة .بيد �أن الكثري من الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون هذه التكتيكات مرت ّددون ب�ش�أن
الت�سوية النهائية ،على �أمل �أن يظهر برنامج �سيا�سي �أكرث متا�سك ًا ،بينما يكت�سب الن�ضال من
�أجل احل�صول على احلقوق زخم ًا متزايد ًا.

النقا�ش الفل�سطيني احلقيقي
ودور الطليعة الأخالقية اجلديدة
مثلما �أن موت ح ّل الدولتني ومايرتبط به من عدم وجود بديل وا�ضح ،ج ّرد القيادة الفل�سطينية
من ر�ؤية ا�سرتاتيجية كربى ،فقد �أف�ضى �أي�ض ًا �إىل ح�صول
امل�ضي موت ّ
حل الدولتني ومايرتبط به من عدم وجود بديل
نقا�ش ق ّيم بني القواعد ال�شعبية ب�ش�أن تكتيكات
ّ
ُقدُم ًا .ولذا ف�إن َكون من�ش�أ االبتكار التكتيكي يتجاوز القيادة وا�ضح� ،أف�ضى �إىل ح�صول نقا�ش ق ّيم بني القواعد
امل�ضي ُقدُ م ًا.
الر�سمية ،ال ُي َع ّد �أمر ًا مفاجئ ًا .ذلك �أن حما�س عاجزة ب�سبب ال�شعبية ب�ش�أن تكتيكات
ّ
ح�صار غزة وحماوالتها العقيمة للتفاو�ض على حتقيق هدنة
على املدى الق�صري �أو الطويل ،والتزال ال�سلطة الفل�سطينية مك َّبلة مب�ؤ�سّ �سات �أو�سلو البالية التي
ف�شلت يف حتقيق النتائج املتوقعة .و�إذا كان املق�صود من القيادة الوطنية تقدمي مبادئ توجيهية
�أخالقية للمقاومة ،فقد ف�شلت ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية وفتح يف ذلك
ف�ش ًال ذريع ًا .وحتى حما�س ،وهي معارِ�ضة لعملية �أو�سلو منذ البداية ،تبدو قلقة للغاية ب�ش�أن
بقائها اله�شّ يف غزة كي ت�ؤ ّدي واجباتها الأخالقية .ويبدو �أنها ت�أمل باندالع انتفا�ضة قد ت�ستفيد
منها من دون مقابل.
منذ العام  ،2003عندما بد�أت �إ�سرائيل ب�إقامة جدارها العازل الذي يبلغ طوله  422مي ًال
وميت ّد على طول ووراء خطوط الهدنة للعام  1949بني �إ�سرائيل وال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية
التي كانت تخ�ضع يف ال�سابق �إىل ال�سيطرة الأردنية ،ظهرت �أ�صوات جديدة من القاعدة ال�شعبية
تدعو �إىل نيل احلقوق الأ�سا�سية يف التعليم والعمل وحرية احلركة والتنقل ،و�أكرث من ذلك .ووفق ًا
ملا يقوله غ�سان �أندوين� ،أحد ّ
منظمي االنتفا�ضة الأوىل (االنتفا�ضة الفل�سطينية �ضد االحتالل
الإ�سرائيلي التي ا�ستم ّرت من العام  1987حتى �أوائل ت�سعينيات القرن املا�ضي) ،و�أحد م�ؤ�سّ �سي
حركة الت�ضامن الدولية (حركة تطوعية دولية تقول �إن هدفها هو دعم الفل�سطينيني من خالل
و�سائل غري عنيفة) ،فقد كان اجلدار العازل حم ّفز ًا مفهوم ًا� .إذ عبّ�أ الكثري من القرويني الذين
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كانوا قد ا�ستُب ِعدوا من االنتفا�ضة امل�سلحة ،حول ق�ضية لها ت�أثري مبا�شر على حياتهم .اجلدار
�ضم وق�سّ م م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي اخلا�صة ،وزاد من �صعوبة الو�صول �إىل املزارع ،ور�سّ خ
ّ
الفكرة القائلة �إن امل�ستوطنات دائمة ،وجعل التن ّقل يف �أنحاء ال�ضفة الغربية �أكرث م�ش ّقة .لقد
�أيقظ اجلدار تكتيكات غري عنيفة يف العمل املبا�شر كانت خامدة منذ االنتفا�ضة الأوىل ،ومنح
القوة للنا�شطني ممن لديهم �سنوات من خرب ٍة ي�ستلهمون منها �أ�ساليبهم .كانت التعبئة ال�سلمية
�ضد اجلدار العازل و�سيلة حل�شد اجلماهري املحلية والدولية ،و�إعادة �صياغة اخلطاب العام
حول احلقوق واملقاومة.
ترافق جت ّدد الن�شاط احلقوقي الالعنفي مع مفارقتَني مت�أ�صّ لتَني� .أو ًّال ،حظيت ر�سالته بقبول
حد كبري ،لأنه ن�ش�أ خارج دوائر القيادة الر�سمية .وكي يكون الن�شاط اجلديد قادر ًا
وا�سع �إىل ٍّ
على العمل ،فقد كان يتط ّلب نوع ًا من التنظيم الذي يدعمه .مع ذلك ،مل يكن النا�شطون اجلدد
يثقون بامل�ؤ�سّ �سات التي رمبا كانت مبثابة الأ�سا�س ملثل ذلك التنظيم .وبد ًال من حماولة الت�أثري
على القادة� ،سعى النا�شطون اجلدد �إىل جتاوزهم .ر ّدت ال�سلطة الفل�سطينية با�ستلحاق �أو
جتريد املعايري املقرتَحة من جانب القاعدة ال�شعبية ،عرب ت�أطريها من خالل م�ؤ�سّ �سات حقبة
�أو�سلو� .أ�صبح النا�شطون ،من حيث املبد�أ ،ر ّواد املعايري اجلديدة ،غري �أنهم مل ي�ضعوا معايري
جديدة تجُ ّنبهم الهياكل الر�سمية الفل�سطينية القدمية .ثاني ًا ،يف حني ازدادت �شعبية النهج
عامي  2003و 2015كتكتيك �سائد ،فقد كان هذا النهج مرت ّدد ًا على الدوام
احلقوقي بني َ
ب�ش�أن اال�سرتاتيجية الكربى .وقد تب ّنت املنظمات احلقوقية ا�سرتاتيجية م�ؤ ّيدي ح ّل الدولتني
حد �سواء ،بيد �أنها �أرج�أت م�س�ألة الو�ضع النهائي �إىل �أجل
وم�ؤ ّيدي ح ّل الدولة الواحدة على ٍّ
وتوحدت حول الإطار الأخالقي للقانون الدويل .كان هذا الغمو�ض احلذر م�صدر
غري ُم�س ّمىّ ،
قوة يف العام  ،2015حيث �ساهم يف تو�سيع قاعدة امل�ؤ ِّيدين� ،إال �أنه قد يطرح حت ّديات يف
امل�ستقبل.
ث ّمة ِ�سمة مثرية لالهتمام يف هذا اجليل اجلديد من نا�شطي املجتمع املدين ،تتم ّثل يف قدرته
على �صياغة خطاب ب�ش�أن االلتزامات الأخالقية للفل�سطينيني التي ت�ستند �إىل القانون الدويل.
موحدون حول الإحباط �إزاء العجز الأخالقي واجلمود ال�سيا�سي لل�سلطة الفل�سطينية ،فقد
ولأنهم ّ
ر ّوجوا ملبادئ توجيهية جديدة للمقاومة اليومية �ضد االحتالل ،وو�ضعوا ثقل املقاومة من جديد
على كاهل ال�شعب الفل�سطيني .وتعمل جماعات مثل حركة الت�ضامن الدولية ،واحلملة ال�شعبية
املناه�ضة جلدار الف�صل العن�صري (املعروفة �أي�ض ًا با�سم «�أوقفوا اجلدار»)،
الفل�سطينية ِ
و«اللجنة التن�سيقية للن�ضال ال�شعبي» ،وحركة املقاطعة ،مبثابة �شبكة ّ
منظمة ف�ضفا�ضة للطليعة
الأخالقية اجلديدة ،حيث ت�ضبط املعايري الأخالقية جلمهور متن ّوع من امل�ستهلكني والع ّمال
وال�سيا�سيني واملثقفني والفنانني واملزارعني وكبار رجال الأعمال.
تختلف الأطراف العديدة للطليعة الأخالقية يف �أهدافها املُعلنة ،لكنها تتّحد يف خطابها ب�ش�أن
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القانون الدويل .جذور حركتَي «�أوقفوا اجلدار» و«اللجنة التن�سيقية للن�ضال ال�شعبي» ،را�سخة
بقوة يف اخلطاب املناه�ض لالحتالل .فالأوىل لديها مبادئ توجيهية حم َّددة للغاية :وقف بناء
اجلدار وتفكيك الأجزاء التي ُب ِن َيت بالفعل ،وعودة جميع الأرا�ضي امل�صا َدرة �أثناء �إن�شاء اجلدار،
وتعوي�ض جميع اخل�سائر التي ت�س ّبب بها بنا�ؤه� .أما اللجنة التن�سيقية للن�ضال ال�شعبي ،فرت ّوج
لتكتيكات من �ش�أنها ،وفق ًا ملوقعها الإلكرتوين« ،مقاومة خمتلف جوانب االحتالل» بهدف «تكرار
ا�سرتاتيجية «عدم قابلية احلكم» ،التي اتبعها حزب امل�ؤمتر الوطني الأفريقي» 14.كما �أنها تدعم
حركة املقاطعة ،التي ُت َع ّد �أهدافها النهائية �أكرث غمو�ض ًا ب�صورة متع َّمدة .ففي العام ،2005
ن�صّ ت دعوة احلركة «ملقاطعة �إ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض العقوبات عليها» ،على
مايلي:
«ينبغي الإبقاء على الإجراءات العقابية ال�سلمية ،حتى تفي �إ�سرائيل بالتزاماتها يف
االعرتاف بحق ال�شعب الفل�سطيني غري القابل للت�ص ّرف يف تقرير امل�صري ،وب�شكل كامل
يتوافق مع مبادئ القانون الدويل ،من خالل:
� .1إنهاء احتاللها وا�ستعمارها لكل الأرا�ضي العربية وتفكيك اجلدار العازل.
 .2االعرتاف باحلقوق الأ�سا�سية للمواطنني العرب الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل يف امل�ساواة
الكاملة.
 .3احرتام وحماية وتعزيز حقوق الالجئني الفل�سطينيني يف العودة �إىل ديارهم
15
وممتلكاتهم ،كما هو من�صو�ص عليه يف قرار الأمم املتحدة الرقم .»194
تبدو �صياغة دعوة حركة املقاطعة غام�ضة مبا يكفي لتكون مفتوحة على م�صراعيها
للت�أويل .ذلك �أن �إنهاء «ا�ستعمارها لكل الأرا�ضي العربية» ميكن بالطبع �أن ي�شمل كل فل�سطني
التاريخية .غري �أن ال�شرط التايل مبا�شر ًة يتح ّدث عن وجود �إ�سرائيل كدولة �أمر واقع ويطالب
بحقوق مت�ساوية للمواطنني العرب لي�س �إال .واليعك�س ال�شرط الثالث جم ّرد موقف توافقي بني
الفل�سطينيني بوجوب احرتام حقوق الالجئني الأفراد من العام  1948وذ ّريتهم وح�سب ،بل يفعل
ذلك �أي�ض ًا بطريقة رف�ضها القادة الإ�سرائيليون باعتبارها ته ّدد وجود دولة يهودية .ويرى بع�ض
املراقبني �أن حركة املقاطعة رف�ضت �إ�سرائيل كدولة يهودية ،لكنها الترى م�شكلة يف وجودها
كدولة علمانية ودميقراطية .ومن غري الوا�ضح كيف ميكن �أن تن�سجم هذه املطالب املت�ضاربة،
�سواء يف خطاب الدولة الواحدة �أو الدولتني ،ورمبا كان ذلك متع َّمد ًا.
مت�ضي جمموعة الأهداف النهائية املتن ّوعة ال�ضمنية وال�صريحة يف الطليعة احلقوقية بعيد ًا
يف تو�ضيح �ضرورة �أن ُيطلق نا�شطو حركة املقاطعة برناجم ًا �سيا�سي ًا حقيقي ًا .ونظر ًا �إىل هذا
الغمو�ض وب�سبب قوة تكتيكاتها ،ف�إن حركة املقاطعة يف �صلب الرقابة والتدقيق العام على
ال�صعيد الدويل .مع ذلك ،مايغيب عن الأطراف اخلارجية يف الغالب هو �أن احلركة انتقلت من
الهوام�ش لت�صبح يف قلب املناق�شات ال�سيا�سية الفل�سطينية.
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عندما ظهرت حركة املقاطعة على ال�ساحة يف العام  ،2005جرى ذلك بدعم من
من املنظمات غري احلكومية والأحزاب ال�سيا�سية والنقابات العمال ّية و�شبكات الالجئني
واجلمعيات ال�شعبية .غري �أن جهود احلركة كانت ت�ستهدف يف الغالب منظمات املجتمع املدين
الدولية والنا�شطني املت�ضامنني ،وقد برزت االنت�صارات يف الغالب على ال�ساحة الدولية� :ص ّفى
�صندوق التقاعد الهولندي ا�ستثماراته يف البنوك الإ�سرائيلية؛ 16وقاطع امل�ستهلكون �شركة
 SodaStreamالتي كان م�صنعها الأ�سا�سي يقع يف ال�ضفة الغربية؛ 17وقامت الكني�سة امل�شيخية
الأمريكية بت�صفية ا�ستثماراتها يف �شركة  18،Caterpillarو�شركة  ،HPو�شركة Motorola
 Solutionsب�سبب تزويدها اجلي�ش الإ�سرائيلي بالتجهيزات؛ وقاطعت جمعية الدرا�سات
19
الأمريكية اجلامعات الإ�سرائيلية.
كانت نتيجة هذا الرتكيز الدويل �أنه يف �آذار/مار�س  ،2014وفق ًا ال�ستطالع �أجراه مركز
العامل العربي للبحوث والتنمية ،مل يكن  78يف املئة من الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة قد �سمعوا باللجنة الوطنية التابعة حلركة املقاطعة� ،أي هيئة التن�سيق الفل�سطينية حلملة
حركة املقاطعة التي �أُن�شئت يف العام  20.2007وبالن�سبة �إىل الفل�سطينيني املنغم�سني يف الأ�سواق
الإ�سرائيلية لبيع ب�ضائعهم و�شراء املنتجات املنزلية و�إجراء املعامالت املالية والعثور على عمل،
بدت فكرة مقاطعة االقت�صاد الإ�سرائيلي �أ�شبه ب�سلعة فاخرة اليقدر على �شرائها �سوى املقيمني
خارج فل�سطني.
بيد �أن طبيعة مناق�شات حركة املقاطعة املحل ّية تغيرّ ت كثري ًا منذ احلرب التي �ش ّنتها �إ�سرائيل
على قطاع غزة يف العام  ،2014والتي عبّ�أت النا�شطني احلقوقيني على الأر�ض ،و�ألقت ال�ضوء
على �أن�شطتهم .كما �أن تط ّرق �إ�سرائيل املتك ّرر �إىل حركة املقاطعة باعتبارها تهديد ًا رئي�س ًا،
�ساهم بال ّ
�شك يف �إقناع الفل�سطينيني بفائدة هذه اال�سرتاتيجية 21.واليوم ،ي�ؤ ّيد �أكرث من 86
يف املئة من الفل�سطينيني حملة مقاطعة �إ�سرائيل وفر�ض العقوبات عليها ،ويقول  88يف املئة �إنهم
تو ّقفوا عن �شراء منتجات �إ�سرائيلية مع ّينة .الميكن حلركة املقاطعة �أن تن�سب �إىل نف�سها الف�ضل
الوحيد عن التح ّول يف الر�أي العام ،غري �أن نهجها ،باعتبارها الطليعة الأخالقية اجلديدة،
�ساهم يف ذلك بال ّ
�شك� .إذ قال عمر الربغوثي ،النا�شط يف جمال حقوق الإن�سان ،والع�ضو
امل� ِّؤ�س�س يف احلملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكادميية والثقافية لإ�سرائيل ،و�أحد م�ؤ�سّ �سي حركة
املقاطعة الذي يق�سّ م وقته بني �إ�سرائيل وال�ضفة الغربية ،يف مقابلة يف العام � 2013إن «حركة
املقاطعة ت�ؤمن بالقوة الأخالقية والقوة الأخالقية فقط .نحن نعمل على الإقناع والتثقيف
والتوعية والنقا�ش وال�ضغط �أخالقي ًا ،غري �أننا النكره �أحد ًا �أو نفر�ض �إرادتنا على �أحد �أبد ًا.
والميكن العتقاد مفرو�ض �أن يكت�سب قوة القناعة احلقيقية واحلرة �أبد ًا» .هذا هو �أحد ال�سبل
التي مت ّيز بها احلركة نف�سها عن قيادة ال�سلطة الفل�سطينية ،والتي ميكن ا�ستخدام قوانينها
�أحيان ًا ،املنبثقة من �ضرورات �أو�سلو� ،ضد الأ�صوات املعار�ضة.
170
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يدرك النا�شطون يف احلركة �أي�ض ًا �أنه لي�ست لهم م�صلحة يف ال�سيا�سة الر�سمية .فقد رف�ض
�أحد النا�شطني اال ّدعاء الذي يقول �إن حركة املقاطعة ترقى �إىل �أن تكون قيادة جديدة« :حركة
املقاطعة �أ�سا�سية يف �إحداث حت ّول يف ميزان القوى ،وهي حركة تقوم على التكتيك ،لكنها مل
ُتظهر على الإطالق �أي احتمال للح�صول على �أي دور قيادي يف فل�سطني .هم �أنف�سهم �ص ّنفوا
حركتهم ا�سرتاتيجي ًا على �أنها «غري �سيا�سية» يف حدود ال�صراعات الداخلية الفل�سطينية على
ال�سلطة .وهم مي ّثلون ال�صوت الأخالقي للمجتمع الدويل ،لأن القيادة ال�سيا�سية الفل�سطينية
ف�شلت يف القيام بذلك ،وبالتايل كانت هناك حاجة �إىل ملء الفراغ» .وت�سرت�شد احلركة بلجنة
�شاملة للجميع ،لكنها تتع ّمد جت ّنب ال�سيا�سات احلزبية (تمُ نح الف�صائل ال�سيا�سية الفل�سطينية
مقعد ًا واحد ًا ت�شارك فيه مع عدد كبري من املنظمات غري احلكومية والنقابات).
ث ّمة �سبب �آخر لزيادة الظهور املح ّلي حلركة املقاطعة ،ويتم ّثل يف �أن احلمالت ميكن �أن ت�أخذ
غالب ًا طابع ًا �شخ�صي ًا ،و�إن كان قبيح ًا �أحيان ًا .وقد �أ�ص ّر �أحد النا�شطني يف ال�ض ّفة الغربية على
�أن «حركة املقاطعة ت�ش ّهر بالأفعال البالأفراد» ،غري �أن الت�شهري العلني يلعب دور ًا ها ّم ًا يف روح
املبادرة لدى حركة مقاطعة �إ�سرائيل ،حيث جتاوزت احلركة حدودها يف بع�ض الأوقات .و�أ�صبح
بع�ض الأفراد �أكيا�س مالكمة جماز ّية للحركة ،ومناذج عامة تتم ال�سخرية منها من �أجل ق�ضية
احلركة .كان من بني ال�ضحايا �أ�شخا�ص المعون ومم َّيزون من القطاع اخلا�ص يف فل�سطني:
حيث جرى اتهام ب�شار امل�صري بتقدمي «امل�صالح ال�شخ�صية وجني الأرباح على ح�ساب احلقوق
الفل�سطينية» ل�صالح م�شروعه «روابي» ،املدينة الفل�سطينية اجلديدة الطموحة التي يجري بنا�ؤها
�إىل ال�شمال من رام اهلل 22،ومت ا�ستدعاء منيب امل�صري ب�سبب م�شاركته يف «واحد من �أ�سو�أ
�أ�شكال التطبيع» لتحالفه املُ�ستغ َرب مع �صاحب �سل�سلة متاجر البقالة «رامي ليفي» 23.وا�شتكى
ب�شار امل�صري من �أن اتهامات حركة املقاطعة ،والتي كان رف�ض الكثري منها باعتبارها ت�شويه ًا
وغل ّو ًا ،هي مبثابة حتري�ض يف ثقافة ُتويل ال�سمعة اهتمام ًا بالغ ًا .وزعم �آخرون �أن حركة املقاطعة
تنطوي على خطر ا�ستعداء قطاعات كبرية من ال�سكان ،عندما ت�صبح هجماتها �شخ�صية .مع
ذلك ،يرى م�ؤ ّيدوها �أن مثل هذه الأعمال مبثابة �صيحة ا�ستنفار ،تزيد الوعي بالو�سائل العديدة
التي يعزّز فل�سطينيون بها االحتالل يف تعاونهم مع �إ�سرائيل� .أما �إذا كانت مثل هذه احلمالت
الفردية تنتهك مبادئ حركة املقاطعة ،فيبقى �أمر ًا مرتوك ًا للت�أويل .بيد �أن من الوا�ضح �أنها
ت�ش ّكل �أ�سا�س ًا لنقا�ش حيوي ب�ش�أن معايري التعاون االقت�صادي مع �إ�سرائيل ،الأمر الذي يريح
امل�ؤ ّيدين والن ّقاد على حدٍّ �سواء.
كما الحق نا�شطو حركة املقاطعة ال�سلط َة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية يف جمال
تعاونهما مع �إ�سرائيل .وقد طفا ال�صراع على ال�سطح يف امل�ؤمتر الذي عقدته حركة مقاطعة
�إ�سرائيل يف العام  2013يف بيت حلم ،حني واجه �أحد �أفراد اجلمهور ممن ي�ؤيدون ر�ؤية احلركة
علن ًا وزي َر االقت�صاد الوطني الفل�سطيني �آنذاك ،جواد ناجي ،والذي كان تل ّقى دعوة من منظمي
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امل�ؤمتر كمتح ّدث با�سم هيئة م�ست�شارين ،على خلفية الإبقاء على هيكل العالقات االقت�صادية
الواردة يف اتفاقيات �أو�سلو� .شتم الوزير ال�شخ�ص املُ�شارِك ،واتّهمه بالت�ص ّرف مثل حيوان،
وخرج من قاعة امل�ؤمترات غا�ضب ًا و�سط موجة من �صيحات اال�ستهجان من املئات يف اجلمهور.
ت�ص ّدرت احلادثة عناوين الأخبار يف جميع �أنحاء الأرا�ضي الفل�سطينية .ويف الوقت نف�سه
تقريب ًا ،اندلعت ع�شرات التظاهرات يف ال�ضفة الغربية احتجاج ًا على بروتوكول باري�س ،الذي
ّ
ينظم العالقات االقت�صادية الفل�سطينية مع �إ�سرائيل ،وين�صّ على درجة من التفاعل وحتى
24
التبعية التي يف�ضّ ل الكثري من الفل�سطينيني جت ّنبها.
كما حظيت الإجراءات ال�شعبية ذات القاعدة العري�ضة يف ال�ضفة الغربية والقد�س وقطاع
غزة ،بدعم من اللجنة الوطنية حلركة مقاطعة �إ�سرائيل ( ،)BNCبقد ٍر كبري من االهتمام:
وقارن ر ّكاب احلر ّية ( )freedom ridersالفل�سطينيون الو�ضع ،يف احتجاجاتهم على
ممار�سات �إ�سرائيل يف تقييد حرية احلركة والتنقل ،بني قوانني «جيم كراو» التي فر�ضت
الف�صل العن�صري يف واليات اجلنوب الأمريكي حتى منت�صف ال�ستينيات و�سيا�سات الف�صل
الإ�سرائيلية 25.ف�شلت هذه املحاولة ،لكنها مل تكن الأخرية .فقد جمعت احتجاجات مبتكرة مثل
«خميم باب ال�شم�س» يف كانون الثاين/يناير  2013نا�شطني فل�سطينيني و�إ�سرائيليني ودوليني
لالحتجاج ب�صورة �سلمية على بناء �إ�سرائيل � 4آالف وحدة �سكنية و 1000غرفة فندقية �إ�ضافية
يف الق�سم  E1من ال�ضفة الغربية� 26.أعلنت حكومة رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو
عن هذه اخلطط ك�إجراء عقابي ،بعد املحاولة التي قام بها عبا�س يف الأمم املتحدة يف العام
 2012كي حت�صل فل�سطني على و�ضع مراقب .بقي النا�شطون يف املخيم لأكرث من �أ�سبوع قبل
�أن تزيله القوات الإ�سرائيلية .كانت ر�سالتهم يف جوهرها تقوم على احلق يف مواجهة بناء
امل�ستوطنات وم�صادرة الأرا�ضي و«تهويد» القد�س .قاد �سكان من القرى املجاورة االحتجاجات
جنب ًا �إىل جنب مع «جلنة تن�سيق الن�ضال ال�شعبي» ،وهي منظمة جمتمعية ت�سري على خطى
االنتفا�ضة الأوىل التي ،وفق ًا لأن�صارها« ،تعتمد ب�صورة كبرية على دعم املجتمع الدويل من
27
خالل مبادرات حركة املقاطعة».
التحالف بني ٍّ
كل من «جلنة تن�سيق الن�ضال ال�شعبي» حمل ّية الرتكيز ،وحركة «�أوقفوا اجلدار»،
التوجه الدويل ،لي�س بالأمر
واحلركات الأخرى امل�شابهة ،واللجنة الوطنية حلركة املقاطعة ذات ّ
امل�ستغرب .فقد نا�ضلت اللجان ال�شعبية من �أجل احلقوق الوطنية ب�صورة يومية لأكرث من
عقد من الزمن .و�أ�سّ �ست االحتجاجات الأ�سبوعية يف خمتلف �أنحاء ال�ضفة الغربية والقد�س
ال�شرقية ،على الرغم من التجزئة اجلغرافية املفرو�ضة� ،شبكة قوية من نا�شطي املجتمع املدين.
العديد من االحتجاجات الأ�سبوعية ،مثل تلك التي جتري يف بلعني وبدر�س ،لديها ظهور دويل
ب�سبب عمل ال�صحافيني وخمرجي الأفالم الوثائقية ،لكنها مت ّثل جزء ًا �صغري ًا من االحتجاجات
على الأر�ض .وتتجاوز املظاهرات يف الوجلة والنبي �صالح و�أبو دي�س و�سلوان وال�شيخ جراح
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وبيت جاال وال�سو�سية والعي�سوية ،والعديد من املناطق الأخرى يف جميع �أنحاء وادي الأردن،
االنتماءات الفئوية وتتح ّدى االنق�سام اجلغرايف .كما تتجاوز م�س�ألة املناطقية ،حيث يو ّفر
النا�شطون الدعم التكتيكي والإيديولوجي ملروحة من الإجراءات املخ�صّ �صة ملناه�ضة �أو لفت
االنتباه �إىل اجلدار العازل ،والعنف الذي ميار�سه امل�ستوطنون الإ�سرائيليون ،والقيود املفرو�ضة
على و�صول الفل�سطينيني �إىل امل�سجد الأق�صى يف القد�س ،وهدم منازل الفل�سطينيني على يد
اجلي�ش الإ�سرائيلي ،و�إ�ساءة معاملة ال�سجناء واملعتقلني الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية.
ينظر قادة القاعدة ال�شعبية �إىل املقاومة باعتبارها موازِن ًا
مهم ًا لل�سلطة الفل�سطينية ،التي يرتبط عملها بامل�ؤ� �سات ينظر قادة القاعدة ال�شعبية �إىل املقاومة باعتبارها
ّ
سّ
القدمية والف�صائل امل�س ّلحة ،والتي متيل �إىل ا�ستبعاد وتنفري موا ِزن ًا مه ّم ًا لل�سلطة الفل�سطينية والف�صائل امل�س ّلحة.
اجلمهور العام .فقد قال عايد م ّرار ،يف مقابلة يف العام
 2006مع منظمة  ،Just Visionوهي منظمة تدعم اجلهود الإ�سرائيلية والفل�سطينية الرامية
�إىل «تعزيز ال�سالم وو�ضع ح ّد لالحتالل» ،على ح ّد تعبري موقعها على �شبكة الإنرتنت� ،إنه
«الميكن لقائد فل�سطيني �أن يقود اجلماهري من وراء مكتب .فمن الأ�سهل كثري ًا على القادة
الع�سكريني الإبقاء على املقاومة امل�س ّلحة .هم لي�سوا م�ضط ّرين �إىل ترك مقاعدهم ،و�إمنا
عليهم فقط �إر�سال ثالثة �أو �أربعة �أ�شخا�ص يف كل منطقة للقيام بعملية ع�سكرية .املقاومة
كنت تريد �أن تقود النا�س ،فعليك �أن تكون
ال�شعبية تتط ّلب ح�شد كل الطاقات املتاحة ،و�إذا َ
على اخلطوط الأمامية» 28.ويبدو �أن الأدلة ت�شري �إىل �أن
النا�شطني احلقوقيني يقفون على اخلطوط الأمامية املادية ت�شري الأدلة �إىل �أن النا�شطني احلقوقيني يقفون على
والإيديولوجية ،وي�ستميلون قادة حما�س وال�سلطة الفل�سطينية اخلطوط الأمامية املادية والإيديولوجية ،وي�ستميلون
قادة حما�س وال�سلطة الفل�سطينية �إىل ق�ضيتهم،
�إىل ق�ضيتهم ،وبنتائج متباينة �أحيان ًا.
جرى اختبار الن�شاط احلقوقي الالعنفي يف موجة وبنتائج متباينة �أحيان ًا.
االحتجاج ال�شعبية يف العام  .2015فقد خطفت عمليات
الطعن والده�س املد ّوية الأ�ضواء الإعالمية من التكتيكات احلقوقية .ويف ج ٍّو بدا وا�ضح ًا �أنه
�أكرث قتامة ،ظ ّلت الطليعة الأخالقية ت�سعى �إىل جت ّنب اال�ضطرار �إىل تهمي�ش �أ�ساليبها وقيادتها
الأخالقية الأق ّل عنف ًا .وقال �أحد النا�شطني يف ال�ض ّفة الغربية �إن معظم النا�شطني املحل ّيني
الينتمون �إىل حركة املقاطعة ،غري �أنهم يدعمون تكتيكاتها العامة« ،ويو ّفرون لها قيادة ودعم ًا
جمتمعي ًا» ،ويف �إطار تو�ضيح ال�شعبية املتزايدة للن�شاط احلقوقي ،وخا�صّ ة حول املقاطعة املحل ّية
لل�سلع والب�ضائع الإ�سرائيلية ،لفت النا�شط نف�سه االنتباه �إىل «�سل�سلة وا�سعة من حمالت املقاطعة
املح ّلية ...مت �إطالقها يف جميع �أنحاء فل�سطني .هذه احلمالت التن�سّ قها حركة املقاطعة ،لكن
ميكن النظر �إليها باعتبارها جهود ًا تطوعية للرتويج للفكرة نف�سها» ،و�أ ّكد �شخ�ص �آخر ّمتت
مقابلته على �أن احل�ضور الإعالمي حلركة املقاطعة ونا�شطي احلركة مي ّثل ال�صوت الرئي�س يف
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تو�ضيح النهج احلقوقي جلمهور �أو�سع .ويظهر �أن نا�شطي حركة املقاطعة ي�ستخدمون موجة
انتفا�ضة العام  2015لدعم حركتهم وتكتيكاتها الالعنفية ،يف حني يتج ّنبون احلاجة �إىل
�إ�صدار بيان وا�ضح ب�ش�أن ا�ستخدام العنف.

القادة يطاردون الأن�صار
من امل�ؤ ّكد �أن اجليل الذي بنى الهياكل التي هي الآن يف طور االحت�ضارّ ،
منظمة التحرير
الفل�سطينية وحركة فتح ب�صورة �أو�ضح ،كان منق�سم ًا� ،إال �أن معظم القادة من جيل يا�سر عرفات
كانوا قلقني للغاية �إزاء ق�ضية الوحدة وال�سلطة الوطنية .كان امل�ستقبل واملا�ضي هما دافعهم يف
ذلك .فهم مل ي�سعوا �إىل بناء دولة فل�سطينية يف �صورة ما وح�سب ،بل عزوا الهزائم الفل�سطينية
ال�سابقة �أي�ض ًا (مثل ف�شل ثورة العام � 1936ض ّد االنتداب الربيطاين) �إىل انق�سامات يف �صفوف
الفل�سطينيني .يف �أحاديثهم اخلا�صة ،يعبرّ العديد من كبار القادة عن ا�ستخفافهم بالطليعة
الأخالقية ال�شابة ،وي َر ْون �أنهم غري من�ضبطني ،ومت�س ّرعون ،واليعرفون متط ّلبات املقاومة
ال�شعبية ،واليحرتمون القادة وامل�ؤ�سّ �سات الوطنية ،ويجهلون تاريخ الن�ضال الوطني .و�أظهر ه�ؤالء
القادة امتعا�ض ًا كبري ًا جتاه ت�صاعد الن�شاط ال�شبابي لفرتة وجيزة يف ال�ض ّفة الغربية ،والذي
حدث يف �أعقاب االنتفا�ضة امل�صرية يف العام  29.2011غري �أن مطالبتهم بالقيادة تتط ّلب منهم
�أن يولوا اهتمام ًا �إىل امل�شاعر ال�شعبية ،الأمر الذي يجربهم على مراعاة املحاوالت الرامية �إىل
و�ضع معايري وقواعد جديدة على نحو ما.
منذ العام  ،2008بد�أ ال�سا�سة الفل�سطينيون يح�ضرون االحتجاجات التي ّ
ينظمها قادة
القاعدة ال�شعبية :حاول ع�ضوا حركة فتح نبيل �شعث وحممد �أ�شتية ،وم�ؤ�سّ �س «املبادرة» م�صطفى
الربغوثي ،ورئي�س الوزراء �آنذاك �سالم فيا�ض ،تعزيز م�صداقيتهم من خالل الدفاع عن ق�ضية
النا�شطني ال�سلميني .البل �إن �شعث ،ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،خرج دعم ًا حلركة
املقاطعة ،على الرغم من التناق�ضات املت�أ�صّ لة بني املبادئ التوجيهية للحركة وبني ال�سلطة
الفل�سطينية .يف ذلك الوقت� ،ش ّكك البع�ض يف �صدق ال�سيا�سيني الذين ح�ضروا االحتجاجات،
�إذ قال نا�شط و�صحايف من القد�س يف مقابلة �أُجريت معه يف العام � 2013إن م�س�ؤويل ال�سلطة
الفل�سطينية مل ي�شاركوا �أبد ًا يف االحتجاجات ال�سلمية من قبل ،وكانوا ي�ستغ ّلونها لأغرا�ضهم
ال�سيا�سية اخلا�صة .و�أ�ضاف« :يق ّررون الذهاب وامل�شاركة ،لأنهم ي�شعرون �أن هذا هو مايريد
�أن يراه املجتمع الدويل .هناك نوع من التوتّر بني ه�ؤالء القادة والقادة على الأر�ض .فالقائد
املتح ّدر من بعلني �سيحظى بقدر من االهتمام والتغطية من و�سائل الإعالم ،يفوق مايحظى به
ال�سيا�سي الذي لي�س لديه مايقوله ،لأنه اليوجد لقاءات مع الإ�سرائيليني ،وال مفاو�ضات».
اجلديدين (املقاومة ال�شعبية واملقاومة امل�س ّلحة) بعد
كما تعاملت حما�س بحذر مع التيا َرين
َ
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اتفاق القاهرة يف العام  ،2011حيث اتفقت حما�س وفتح على دعم املقاومة ال�شعبية .و�أعرب
رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س خالد م�شعل عن دعم حركته لهذا التكتيك 30،البل اقرتح �إمكانية
�أن حت ّل املقاومة ال�شعبية حم ّل املقاومة امل�س ّلحة �إذا اتفقت جميع الف�صائل عليها ،وهو املوقف
31
فجر جد ًال داخل حركة حما�س.
الذي ّ
من الوا�ضح �أن املعيار املتج ّدد للن�شاط ال�شعبي الالعنفي ن�ش�أ على �أر�ض الواقع ،و�شقّ طريقه
�إىل القيادة الر�سمية� ،سواء كانت م�شاركة ال�سيا�سيني ت�صعيد ًا للُّعبة ال�سيا�سية �أو نزاهة
�إيديولوجية .ولذا ،لي�س من امل�ستغرب �أن قادة القاعدة ال�شعبية حذرون من م�شاركة م�س�ؤويل
ال�سلطة الفل�سطينية يف االحتجاجات التي تنظمها احلركة ال�شعبية .فهم يخ�شون من احتمال
�أن تخطف ال�سلطة الفل�سطينية الق�ضية ،حيث يعتقدون �أن عرفات فعل ذلك عندما و ّقع على
اتفاقات �أو�سلو .وهم ي�ش ّككون يف نوايا حما�س لأ�سباب �إيديولوجية (النا�شطون اجلدد لي�سوا
�إ�سالميني ب�صفة عامة) ولأنهم ي َر ْون �أن القيادة يف غزة واقعة يف فخّ حكم غزة وت�أجيل الأهداف
الوطنية �إىل �أجل غري م�س ّمى.
ّمت جت ّنب عملية اال�ستلحاق �إىل حدٍّ كبري يف االحتجاجات الأ�سبوعية ،غري �أنها كانت مو�ضوع ًا
�أ�سا�سي ًا يف خطاب املقاطعة .والواقع �أن يف �أوائل العام  ،2016رعت الف�صائل املنظمة املظاهرات
�أمام امل�ستوطنات ونقاط التفتي�ش.
وكما قال عمر الربغوثي يف العام « :2013نحن م�ستقلون متام ًا عن ال�سلطة الفل�سطينية.
وعلى الرغم من �أن حتالف جميع الأحزاب ال�سيا�سية �أمر رئي�س يف قيادة حركة املقاطعة ،ف�إن
احلركة تعمل مبعزل عن �أجندة �أي حزب .نحن النع ّول على ال�سلطة الفل�سطينية لقيادة �أي �شكل
من �أ�شكال املقاومة ،مبا يف ذلك حركة املقاطعة .هذا الن�شاط يجب �أن ي�ستمر بقيادة املجتمع
املدين ،وب�صورة م�ستقلة مهني ًا وا�سرتاتيجي ًا ،بحيث ت�شري بو�صلتنا الأخالقية دائم ًا �إىل حقوق
�شعبنا غري القابلة للت�صّ رف على النحو املن�صو�ص عليه يف القانون الدويل».
الت�أثري الغريب لذلك هو �أنه يبدو �أن قادة فل�سطني املُفرتَ�ضني يطاردون يف كثري من الأحيان
�أن�صارهم املفرت�ضني.
يف العام  ،2010وبعد خم�س �سنوات من نداء حركة املقاطعة ،ق ّدم وزير االقت�صاد الوطني
�آنذاك ح�سن �أبو لبدة ن�سخة ال�سلطة الفل�سطينية من املقاطعة  -قانون حظر ومكافحة منتجات
امل�ستوطنات  -وهي مقاطعة حمدودة حاولت البقاء �ضمن حدود بروتوكول باري�س من خالل
ا�ستهداف منتجات امل�ستوطنات فقط .وقال �أبو لبدة يف مقابلة �أُجر َيت معه يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب � ،2013إن املقاطعة ال�شاملة ،على غرار تلك املقرتحة من قبل حركة املقاطعةُ ،تظهر
لإ�سرائيل �أن الفل�سطينيني يرف�ضون ح ّل الدولتني ،وبالتايل فكرة الدولة الإ�سرائيلية يف ح ّد
ذاتها� .أما بالن�سبة �إىل �أ�صل القانون ،فقال �أبو لبدة �إن مقاطعة ال�سلطة الفل�سطينية مل تكن
بدافع من حركة املقاطعة ،و�إن جمل�س الوزراء الفل�سطيني هو الذي ق ّرر الدعوة �إىل مقاطعة
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منتجات وخدمات امل�ستوطنات يف العام  ،2004قبل دعوة حركة املقاطعة يف العام  .2005غري
كندي املولد مل يكن مقتنع ًا:
�أن خالد ال�سبعاوي ،رجل الأعمال واملح ّلل الفل�سطيني ّ
«ال �أعتقد �أن تلك هي ال�سيا�سة احلقيقية لل�سلطة الفل�سطينية� .أعتقد �أنهم ر�أوا املجتمع
املدين وقد �أخذ زمام املبادرة يف احلياة ال�سيا�سة الفل�سطينية و�أ�صبح ال�صوت اجلديد
للفل�سطينيني ،ولذلك فقد امتطوه مدركني �أنهم �إذا مل ينخرطوا فيه ف�إنه �س ُيقلع من دونهم.
يف هذه املرحلة ،يف العام  ،2010كانت ال�سلطة الفل�سطينية تكافح من �أجل احل�صول على
ال�شرعية .هم مل يق ّدموا �أي قيمة م�ضافة للفل�سطينيني ،من حيث القيادة ال�سيا�سية .كانوا
بحاجة �إىل القيام ب�شيء ما .يف العام  ،2010كانت حملة حركة املقاطعة قد بد�أت تكت�سب
زخم ًا .ولهذا ال�سبب ان�ضموا �إليها ،من �أجل م�صاحلهم املُريبة .و�صادف �أن م�صاحلهم
كانت تتما�شى مع م�صالح ال�شعب الفل�سطيني ،لكنها مل تكن مبادرة ال�سلطة الفل�سطينية.
ولهذا ال�سبب مل يتم تطبيقها ،ومل يكن هناك قد ٌر ُيذكر من املتابعة».
ب�صرف النظر ع ّما �إذا كانت ال�سلطة الفل�سطينية تتّبع هذه ال�سيا�سة عن قناعة حقيقية
�أو ب�سبب النفعية ال�سيا�سية �أو كليهما ،يبدو �أن املبادئ التوجيهية لل�سلطة الفل�سطينية تتط ّور
لتعك�س مبادئ حركة املقاطعة .يف �شباط/فرباير � ،2014أبلغ حممود عبا�س ال�صحافيني يف
جنوب �أفريقيا ب�أنه ي�ؤ ّيد مقاطعة امل�ستوطنات ،لكن لي�س الإ�سرائيليني .وقال« :لدينا عالقات
مع �إ�سرائيل ،لدينا اعرتاف متبادل ب�إ�سرائيل» 32.ومع ذلك فقد تغيرّ هذا الر�أي مع حرب غزة
يف العام  .2014وبعد �أ�شهر على املقاطعة العفوية التي اندلعت خالل حرب ال�صيف ،دعت
ف�صائل منظمة التحرير الرئي�سة �إىل مقاطعة �ست من ال�شركات الإ�سرائيلية (وهي �إيليت
وجفورة و�أو�سيم وبريغات و�شرتاو�س وتنوفا) والتي يوجد لها بدائل حملية� 33.أعقب هذا القرار
الذي اتُّخذ يف �شباط/فرباير  2015ا�ستمرار احتجاز �إ�سرائيل لأموال ال�ضرائب الفل�سطينية
بعد املحاولة التي قامت بها ال�سلطة لالن�ضمام �إىل منظمات الأمم املتحدة يف العام .2014
بيد �أنه كان �أي�ض ًا ر ّد ًا طبيعي ًا على امل�شهد الأخالقي املتح ّول ،حيث كانت اللجنة الوطنية حلركة
املقاطعة واجلماعات احلقوقية امل�شابهة يف �صلب عملية اتخاذ القرار.
كان قرار منظمة التحرير الفل�سطينية مثا ًال بارز ًا للطريقة التي يتم من خاللها دعم املعايري
ب�شكل ّ
مطرد على م�ستوى القمة ،ويتم تدوينها تدريجي ًا
املقرتحة على م�ستوى القاعدة ال�شعبية ٍ
يف قوانني وممار�سات القيادة الفل�سطينية الر�سمية .على النقي�ض من ذلك ،قد يجرب امل�شهد
الأخالقي املتح ِّول ،الذي يتزامن مع مرحلة كئيبة يف عملية ال�سالم ،القيادة الفل�سطينية على
تو�سيع حدود خطوطها احلمراء� .إال �أن النا�شطني احلقوقيني اليزالون حذرين من امل�ؤ�سّ �سات
الر�سمية ،واليزالون عر�ضة �إىل الهجوم ب�سببها.
ت�ش ّكل كارثة االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) مثا ًال جيد ًا .ففي �أيار/مايو  ،2015ه ّدد
رئي�س احتاد كرة القدم الفل�سطيني جربيل الرجوب بتقدمي التما�س �إىل الفيفا يطلب تعليق
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ع�ضوية �إ�سرائيل فيه .وا�ستند التهديد �إىل قائمة طويلة من املمار�سات العن�صرية والتمييزية
الإ�سرائيلية �ضد العبي كرة القدم الفل�سطينيني ،مبا يف ذلك عرقلة �أن�شطة احتاد كرة القدم
الفل�سطيني ،وتقييد حركة الالعبني الفل�سطينيني بني قطاع غزة وال�ضفة الغربية ،و�إبطاء توريد
الأجهزة واملعدات 34.كما �أ�شار الرجوب �إىل تقارير تفيد ب�أن �إ�سرائيل قتلت العبني فل�سطينيني
يف حرب حزيران/يونيو  2014على غزة .وكان العب فريق نادي �أبو دي�س ،جوهر حلبية� ،ضمن
�آخرين �أُ�صيبوا بجروح يف ال�ضفة الغربية يف وقت �سابق من ذلك العام ،حيث �أُ�صيب ب�إحدى
ع�شرة طلقة يف �ساقيه .جنح الرجوب يف ك�سب الدعم لهذا احلظر ،الذي كان ميكن �أن يكون
ن�صر ًا كبري ًا لل�سلطة الفل�سطينية (الرجوب قائد قدمي يف ال�سلطة الفل�سطينية وحركة فتح)
و�إحراج ًا لإ�سرائيل .لكنه مل يتم ّكن يف نهاية املطاف من احل�صول على دعم �أع�ضاء الفيفا،
مبن فيهم العديد من الذين عبرّ وا عن قلقهم ب�ش�أن ال�سابقة التي �سي�ش ّكلها فر�ض حظر على
الدول التي لديها �سجلاّ ت �س ّيئة يف جمال حقوق الإن�سان 35.ا�ست�شاط الفل�سطينيون غ�ضب ًا
عندما تراجع الرجوب :بدت املحاولة �أ�شبه بهدف �سهل للق�ضية الفل�سطينية ،وم�ساهمة قوية يف
عزلة �إ�سرائيل املتزايدة .و�شكا البع�ض من �أن ا�ست�سالم احتاد الكرة الفل�سطيني� ،أظهر حماقة
36
ال�سلطة الفل�سطينية على ال�ساحة الدولية.
�شعر النا�شطون يف حركة املقاطعة ،والتي كانت حمو ّرية يف حملة طرد �إ�سرائيل من الفيفا،
بالإحباط من �أن الرجوب قد تابع الق�ضية يف املقام الأول ،نظر ًا �إىل �شعورهم ب�أن ال�سلطة
الفل�سطينية لي�ست م�ص َّممة ملقاومة جمدية� 37.أو�ضحت هذه احلالة ا�ستمرار �ضعف النا�شطني
احلقوقيني واخلوف امل�شروع من �أن امل�شاركة امل�ؤ�سّ �سية قد ُت�ضعف بع�ض املبادرات .يف النهاية،
التزال ال�سلطة الفل�سطينية ملتزمة ٍّ
بحل تفاو�ضي لل�صراع ،و�إذا مامت ا�ستئناف املحادثات ب�أي
طريقة جمدية� ،ستكون منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية حم َرجتَني يف احلفاظ
على املعايري التي ح ّددها النا�شطون.

خماطر ال�شعبوية
ميكن لأفراد الطليعة الأخالقية ،بالتايل� ،أن ي ّدعوا ب�أنهم
يتحدثون با�سم �أعداد متزايدة من النا�س .النا�شطون اجلدد
ي�ش ّكلون بعمق ال�شعور الوطني الفل�سطيني ،لكن لي�س بطريقة
هادفة ،عن طريق ت�أ�سي�س حركة اجتماعية منت�شرة تنبذ
الهياكل الهرمية ،عرب التعبري عن ازدراء امل�ؤ�س�سات القائمة؛ والعمل من خالل التعبئة ال�شعبية
والن�شاط ال�شعبي ال من خالل القوانني والإجراءات؛ و�إيجاد معايري وطنية وا�سعة و�ضغوط
�أخالقية ولي�س املزيد من املنابر والوثائق اجلامدة .وبوجود جمموعة من احلركات التي تعمل

�أفراد الطليعة الأخالقية ي�شكّلون بعمق ال�شعور
الوطني الفل�سطيني ،لكن لي�س بطريقة هادفة.
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خارج �إطار الهياكل الر�سمية� ،سوف يجد الفل�سطينيون �صعوبة يف و�ضع ا�سرتاتيجيات واتخاذ
قرارات ُتلزم امل�ش ّككني� ،أو يف التفاو�ض ب�صفة م�س�ؤولة.
بالن�سبة �إىل حركة التروم بناء دولة ،قد يكون ذلك ثمن ًا تبدو على ا�ستعداد لدفعه .يف الوقت
الراهن ،ي�ستفيد النهج احلقوقي من الغمو�ض احلذر ب�ش�أن الو�ضع النهائي� .إذ هو مت ّكن من
جذب قاعدة دعم وا�سعة عرب املطالبة بااللتزام باحلقوق ،بد ًال من تب ّني موقف مت�ش ّدد ب�ش�أن
الو�ضع النهائي .ومبا �أن �أو�ساط النخبة والأو�ساط ال�شعبية متّفقة على �أن التح ّرر الوطني لي�س
يف الأفق ،يبدو الرتكيز على احلقوق املعرتف بها دولي ًا �أ�شبه مب�سار عمل وا�ضح على املدى
الق�صري .ومع ذلك ،ف�إن �إجراء بع�ض احل�سابات على اجلبهة اال�سرتاتيجية الكربى �أم ٌر المف ّر
منه ،و�ستكون الطريقة التي يتعامل بها النا�شطون احلقوقيون مع التوتّر الناجم عن ذلك حا�سمة
لبقائهم.
�أ�ص ّرت اللجنة الوطنية الفل�سطينية ملقاطعة �إ�سرائيل على �أنها «التنحاز �إىل طرف دون �آخر
يف النقا�ش الدائر بني الفل�سطينيني ب�ش�أن ح ّل الدولة الواحدة [مقابل] ح ّل الدولتني» ،و�أ ّكدت
املقابالت التي �أُجر َيت مع نا�شطني يف بيت حلم ونابل�س ورام اهلل ،على �أن طرفيَ اخليار مم َّثالن
يف �صفوفهم 38.وال تتّخذ �أي جهة من اجلهات املنظمة الرئي�سة التي تقود االحتجاجات ال�شعبية
يف ال�ضفة الغربية ،موقف ًا نهائي ًا يف النقا�ش ب�ش�أن ح ّل الدولة الواحدة مقابل ح ّل الدولتني.
وعليه ،يبدو بيان حركة «�أوقفوا اجلدار» حول هذا املو�ضوع منوذجي ًا ،حيث جاء فيه« :التدعم
حملة «�أوقفوا اجلدار» �صراحة اًّ
حل �ضد احل ّل �آخر .ونحن نعتقد �أن على ن�ضالنا الرتكيز على
احل�صول على حقوقنا الإن�سانية والوطنية .ويف �إطار توافق الآراء ب�ش�أن �إجناز حقوقنا ،ف�إن لدى
�أع�ضاء ومتط ّوعي و�أن�صار حملة �أوقفوا اجلدار وجهات نظر خمتلفة ،وقد يحتفظون بها ،حول
39
�أف�ضل احللول يف مايتعلق ب�إقامة الدولة».
ظهرت التح ّديات املُرت َقبة التي تنتظر النا�شطني احلقوقيني الذين يتحا�شون ر�سمي ًا تب ّني
ا�سرتاتيجية حت ّرر وطني ،مع التظاهرة االحتجاجية الق�صرية التي ّ
نظمها «ر ّكاب احلرية» .هذه
االحتجاجات ت�أخذ ا�سمها وم�صدر �إلهامها من نا�شطي احلقوق املدنية ال�سود والبي�ض الذي
ركبوا مع ًا يف احلافالت عرب �أنحاء اجلنوب الأمريكي الختبار تق ّبل العا ّمة للقوانني التي ّ
حتظر
التمييز خالل ال�سفر بني الواليات .كان بع�ض الفل�سطينيني قلقني من �أن يكون هدف هذا العمل
�إنهاء �سيا�سات العزل الإ�سرائيلية يف ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية ،ولي�س حترير الأر�ض
التي تقوم عليها امل�ستوطنات والطرق املو�صلة �إليها .مقارنة ر ّكاب احلرية� ،إذا مادُفعت �إىل
نهايتها املنطقية ،وهنا املفارقة ،تعني االعرتاف بحق امل�ستوطنني يف �أن يكونوا حيث هم لكنها
تعار�ض ال�سيا�سات التمييزية التي متنحهم معاملة تف�ضيلية .و�إذا كان ر ّكاب احلرية يريدون
ي�شجعون ح ّل الدولة الواحدة .ذلك �أن مقارنات
�إلغاء الف�صل العن�صري ،فمن الوا�ضح �أنهم ّ
الف�صل العن�صري ت�شري �إىل ال�شيء نف�سه .ويواجه نا�شطو حركة املقاطعة �أ�سئلة مماثلة يف
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اخلارج ،حيث ي�ستنتج الكثريون �أنهم يدعمون �صراحة ح ّل الدولة الواحدة .وال يبدو �أن النا�شطني
مهت ّمون بالأمر� ،إال �أن احلركة واجهت �صعوبة يف جذب امللتزمني بح ّل الدولتني.
بقدر ماميكنهم الزعم ب�أنهم مي ّثلون روح ًا جديدة يف املجتمع الفل�سطيني ،فقد ُته ّم�ش الأحداث
�أفراد الطليعة الأخالقية �أنف�سهم .منذ االنتفا�ضات العربية يف العام  ،2011مت ّكن �أفراد
الطليعة الأخالقية على نحو دوري من ا�ستقطاب املزيد من االهتمام يف املجتمع الفل�سطيني،
ون�شر معايري جديدة للمقاومة تقوم على تغيري �أ�شكال املقاطعة ّ
وفك االرتباط مع الدبلوما�سية
وال�سيا�سة الر�سمية ،وبطبيعة احلال ،االحتالل الإ�سرائيلي .بيد �أن �أعمال العنف التي اندلعت يف
خريف العام  ،2015جعلت نهجهم يبدو �أق ّل �أهمية .فقد ر ّدت حركة املقاطعة ،على �سبيل املثال،
على موجة العنف ب�إدانة «�إ�سرائيل وجماعات امل�ستوطنني الأ�صولية الإرهابية» التي «تهاجم
40
االحتجاجات الفل�سطينية بوح�شية ،وتعدم الأطفال وال�شباب الفل�سطينيني يف ال�شارع».
ويتجاهل بيان احلركة تكتيكي ًا الهجمات الفل�سطينية على املدنيني الإ�سرائيليني ،على الرغم من
موقف احلركة الوا�ضح امل�ؤ ِّيد ملبد�أ الالعنف .واليزال النا�شطون احلقوقيون الآخرون �صامتني
على �أ�سلوب الطعن ،الأمر الذي يتفق مع وجهة النظر الفل�سطينية ال�سائدة التي تقول �إن كل
�أ�شكال املقاومة تبقى على ب�ساط البحث يف مواجهة االحتالل امل�ستمر� .أما الذين ي�ستقطبون
االهتمام املح ّلي والدويل بالهجمات الفردية العنيفة �ضد الإ�سرائيليني ،فهم يعملون حتى خارج
�سجلوا جناحات �أكرب يف �إجبار القادة الر�سميني على التفاعل
حدود ال�سيا�سة املنظمة ،وقد ّ
معهم بدل قيادتهم.
تو�ضح ه ّبة العام  2015ب�صورة مبا�شرة ملاذا انعدام االت�صال بني الفل�سطينيني وم�ؤ�سّ �ساتهم
ُيعتبرَ نذير �ش�ؤم .ففي املا�ضي ،زادت هذه النزعات احتماالت اندالع �أعمال العنف.
لي�ست هذه امل ّرة الأوىل التي يظهر فيها الن�شاط ال�شعبي الفل�سطيني ويجرب القادة على
امل�سارعة �إىل االحتفاظ مبواقعهم .فقد بد�أت االنتفا�ضة الثانية يف العام  2000ب�سل�سلة من
املظاهرات واال�شتباكات ،التي ت�صاعدت لتتح ّول �إىل موجة مديدة من العنف .بد�أت االنتفا�ضة
يف ظ ّل ظروف حتمل بع�ض �أوجه ال�شبه مع امل�أزق احلايل :قيادة بدا �أنها معزولة وملتزمة بعملية
دبلوما�سية بال معنى ،ف�ض ًال عن جمموعة من التط ّورات املثرية للقلق على املدى الطويل ،والتي
كانت ت�شري �إىل �أن االحتالل الإ�سرائيلي رمبا يغيرّ �أ�شكاله ،لكنه لن ينتهي ب�أي طريقة مجُ دية.
ولكن يف ذلك الوقت كانت هناك حركات م�س ّلحة مرتبطة بف�صائل �سيا�سية فل�سطينية تقليدية -
فتح وحما�س ب�صورة رئي�سة� ،إ�ضاف ًة �إىل جماعات �أ�صغر ّ -
تدخلت لت�أكيد زعامتها على امل�ستوى
املحلي .وقد ن�سّ قت تلك الف�صائل مع بع�ضها �أحيان ًا� ،إذ عملت هيئة القوى الوطنية والإ�سالمية
الفل�سطينية ،وهي كيان ت�أ�سّ �س قبل اندالع االنتفا�ضة ،يف بع�ض املدن والبلدات الفل�سطينية،
للقيام مبا مل تتم ّكن القيادة العليا لل�سلطة الفل�سطينية من فعله من حيث توجيه االنتفا�ضة� .إال
�أنه كان لدخول اجلماعات املحلية امل�س ّلحة املرتبطة بالف�صائل ت�أثريان يعتربهما الكثريون خط�أً
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فادح ًا .فقد �أ ّدى ذلك �إىل مزايدات من جانب اجلماعات املختلفة عندما حاول ك ٌّل منها �إظهار
�أنها �أكرث فعالية يف ن�شر العنف؛ 41وجعل معظم الفل�سطينيني متف ّرجني ،فيما كان ُيفرت�ض �أن
تكون انتفا�ضة �شعبية .بالن�سبة �إىل اجليل الذي عا�ش خالل تلك ال�سنوات ،هذه لي�ست جتربة
ينبغي تكرارها .من حيث املبد�أ ،ث ّمة عدد قليل ج ّد ًا من الفل�سطينيني الذين يتنازلون عن احلق
يف ا�ستخدام القوة ،يف �إطار ال�سعي �إىل حتقيق مايرون �أنه حت ّررهم ،وما تتم مناق�شته هو
فعالية املقاومة و�أ�شكالها� .أما بالن�سبة �إىل �أع�ضاء الطليعة الأخالقية ،ف�إن اهتمامهم بالتعبئة
ال�شعبية ولي�س ح�سا�سيتهم املفرطة ،هو مايجعلهم ينظرون �إىل م�سار االنتفا�ضة الثانية باعتباره
�أمر ًا يجب جت ّنبه.
يف هذا ال�صدد ،تق ّدم االنتفا�ضة الأوىل منوذج ًا �أكرث �إيجابية ملعظم الفل�سطينيني املهت ّمني
ب�إحياء املقاومة .كانت تلك املوجة ،التي بد�أت يف العام  1987وتال�شت يف �أوائل ت�سعينيات القرن
املا�ضي� ،أق ّل ع�سكرة بكثري من انتفا�ضة العقد املا�ضي .كانت هناك جمموعة من الإجراءات
ال�شعبية ،مبا يف ذلك الإ�ضرابات واملظاهرات؛ وكان العنف رمزي ًا وذرائعي ًا يف كثري من الأحيان
(رمي احلجارة)؛ وقادت كل �أنواع اللجان ِّ
املنظمة واحلركات ال�شعبية اجلهود على امل�ستوى
املح ّلي .لكن حتى االنتفا�ضة الأوىل �سبقتها عمليات تنظيم على م�ستوى القاعدة ال�شعبية من
جانب الف�صائل ،وقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية التي ظلت حتتفظ ب�سلطة �أخالقية كبرية،
يف حني ا�ضط ّرت �إىل التفاعل مع االنتفا�ضة.
�إذا حدث وجت ّددت بع�ض �أ�شكال املقاومة يف ظ ّل الظروف الراهنة ،فمن ال�صعب التك ّهن بهوية
ىّ
�سيتول �إدارتها وتوجيها .بل لي�س من الوا�ضح من هو «الطرف» الذي �سيكون مثار
الطرف الذي
خالف يف موجة جديدة من الن�شاط .رمبا يركب بع�ض كبار القادة امله ّم�شني املوجة يف حماولة
لت�أكيد �أهميتهم .وقد اقرتح بع�ض القادة الفل�سطينيني بالفعل تقدمي بع�ض الدعم لله ّبة .على
�سبيل املثال� ،أ�شاد رئي�س احتاد كرة القدم الفل�سطيني جربيل الرجوب والرئي�س ال�سابق جلهاز
الأمن الوقائي ،باملهاجمني املنفردين باعتبارهم �أبطا ًال وطنيني ،قائ ًال« :عندما ترى جندي ًا
يهرب من رجل يحمل �سكين ًا يف يده� ،أو حتى �أي �شيء يف يده ...يبدو وا�ضح ًا ب�أن �شعور ذلك
اجلندي العن�صري بالأمن قد تال�شى .نحن بحاجة �إىل �أن نرتفع �إىل هذا امل�ستوى من الفهم
وترجمة ذلك �إىل ا�سرتاتيجية وطنية ذات �أهداف وا�ضحة» 42.بيد �أن �أكرث مايثري القلق هو �أن
ف�صائل ّ
منظمة قد تظهر من جديد �سلوك املزايدات الذي �شهدته االنتفا�ضة الثانية .وح ّذر
عبا�س من ذلك يف لقاء مع قادة «التنظيم» ،ودعا �أع�ضاء حركة فتح �إىل جت ّنب التحري�ض على
العنف 43.و�أملح عبا�س نف�سه �إىل بع�ض التعاطف مع املوجة اجلديدة من الن�شاط.
�إال �أن التهديد احلقيقي الذي يواجهه النا�شطون احلقوقيون الذين قاموا مبثل تلك املقاربات
القوية منذ العام  ،2005يكمن يف �أن الإجراءات الإ�سرائيلية القا�سية قد جتعل التكتيكات
الالعنفية التي تعتمد على اجلماهري تبدو �ساذجة .و�إذا ماكانت الطليعة الأخالقية بارعة يف
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توجيه املزاج العام ،ف�إنه لي�س من الوا�ضح �أن لديها امل�صلحة يف� ،أو القدرة على ،قيادة حركة
ر�سمية.
النتيجة قد التخدم الفل�سطينيني متام ًا ،لكن يف ظ ّل الندرة يف القيادة ووجود جيل جديد من
نا�شطني فل�سطينيني الي َرون �أُ ُفق ًا �سوى املقاومة الف ّعالة ،ف�إن مايحدث من تط ّورات قد اليلتزم
ب�أي خطة �أو ا�سرتاتيجية وا�ضحة.

م�ضاعفات دبلوما�سية
ب�شكل ّ
مطرد خالل العقد املا�ضي �إىل االعرتاف بالكثري
ا�ضط ّر املدافعون عن عملية ال�سالم ٍ
من هذه املجموعة من احلقائق ،والتي اعتُرب الكثري منها بديهي ًا على امل�ستوى ال�شعبي لبع�ض
الوقت� .إذ َي�ص ُعب العثور على �أي حم ّلل �أو �صانع قرار �سيا�سي ي�ؤمن باحتمال �أن تنجح دبلوما�سية
حل الدولتني قريب ًا .ومع ذلك� ،أورد م�ؤ ِّيدو ح ّل الدولتني ،يف املا�ضي ،جمموعة قوية من احلجج
يف �إطار دعم نوع من اجلهود الدبلوما�سية اخلا�صة بح ّل الدولتني ،تقول �إنه اليتم اقرتاح �أي
بديل عملي ،و�إن الف�شل يف متابعة مثل هذه الدبلوما�سية اليعبرّ �إال عن ي� ٍأ�س �أكرث عقم ًا حتى من
اجلهود الدبلوما�سية.
يبدو ه�ؤالء امل�ؤ ّيدون لعملية ال�سالم دقيقني يف ت�شخي�صهم ،بيد �أن عالجهم املقرتح فاقم
املر�ض يف الواقع� .صحيح �أن بديل ح ّل الدولتني ،الذي مت طرحه يف كثري من الأحيان ،مل َ
يحظ
بت�أييد الغالبية ومل يقرتن ب�أي ا�سرتاتيجية بديلة .و�صحيح �أي�ض ًا �أن الإهمال غري املتع ّمد لل�صراع
الإ�سرائيلي-الفل�سطيني يبدو م�ستحي ًال على نحو م�ضاعف :فالإهمال بالكاد غري متع ّمد �إال �أنه
ير�سّ خ الظلم القائم بعمق؛ وغالب ًا مايفر�ض ال�صراع نف�سه على قادة العامل ،من خالل جت ّلياته
العنيفة �أحيان ًا .لقد دفعت دبلوما�سية الدولتني العديد من ه�ؤالء القادة �أنف�سهم �إىل التغا�ضي
عن (و�أحيان ًا �إىل �إنكار) التف�سّ خ امل�ؤ�سّ �سي العميق والف�ساد يف اجلانب الفل�سطيني ،وخيبة �أمل
اجلانبني من الدبلوما�سية ،واملدى الذي و�صلت �إليه القيادة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية يف رف�ض ح ّل
الدولتني .وهكذا ،برز املظهر الزائف لعملية �سالم ال ُتقنع �سوى الو�سطاء بقدرتها على البقاء،
يف حني �أن االجتاهات ال�ضا ّرة ب�ش ّدة يف �سيا�سة ال�صراع ُتقحم ال�سكان املت�ض ّررين يف ترتيبات
جمحفة ورمبا غري قابلة للتطبيق يف نهاية املطاف .الإنكار بد�أ ينح�سر �أخري ًا� ،إال �أنه مل يتم
اقرتاح �أي بديل حقيقي.
املرجح �أن يحظى �أي جهد للتو�صّ ل �إىل ت�سوية �شاملة بالكثري من االهتمام يف الوقت
لي�س من ّ
الراهن .فعلى اجلانب الإ�سرائيلي ،تبدو القيادة احلالية �صريحة �أكرث ف�أكرث ب�ش�أن رف�ضها
العقدين املا�ض َيني .وعليه ،ف�إن املهمة التي تقع على
للإطار الدبلوما�سي الذي �ساد على مدى َ
عاتق �شركائها الدوليني تتم ّثل يف دعوتها �إىل توفري بديل يعرتف باحلقوق الفل�سطينية.
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املجتمع الفل�سطيني بحاجة �إىل �أن ُيعطى جما ًال لإعادة بناء هياكله ال�سيا�سية يف �أعقاب تف ّكك
الهياكل القائمة .هذا يف الأ�سا�س م�شروع فل�سطيني ،غري �أن الأجانب هم الذين يحدّدون �إطار
اجلهود .يف ال�سابق ،جادلت الأطراف الفاعلة الدولية بقوة كي يفي من يدّعون �أنهم ممثلون
ُ
(ا�ضط ّرت احلركات �إىل قبول
لل�شعب الفل�سطيني ب�شروط معينة� .شملت هذه ال�شروط الأهداف
ُ
(ا�ضط ّرت احلركات �إىل نبذ العنف) .كان ث ّمة منطق قوي يف الإ�صرار على
�إ�سرائيل) والو�سائل
�أن تتم �أي ت�سوية على �أ�سا�س وجود �إ�سرائيل ،و�أن الطريق �إىل احل ّل مي ّر عرب التفاو�ض .لكن
بالن�سبة �إىل معظم الفل�سطينيني ،مل حت�صل احلركات التي ا�ستوفت هذه ال�شروط على �أي �شيء
يف املقابل .وبالتايل ،الأزمة امل�ؤ�سّ �سية احلالية يف ال�سيا�سة
ال�س�ؤال احلقيقي يف ال�سنوات املقبلة هو �إذا كان
الفل�سطينية هي نتيجة مبا�شرة لف�شل تلك احلركات يف الوفاء
الفل�سطينيون �سيتمكنون من التعامل مع بع�ضهم البع�ض
مبا وعدت به .وهي َحظيت ب�سمعة ب�أنه جرى ا�ستلحاقها
عتد بها.
واتّخاذ قرارات موثوقة و ُي ّ
لت�سهيل ال�سيطرة الإ�سرائيلية .ال�س�ؤال احلقيقي يف ال�سنوات
املقبلة اليتعلق بالطرف الذي �سيتعامل معه املجتمع ،بل مبا �إذا
كان الفل�سطينيون �سيتم ّكنون من التعامل مع بع�ضهم البع�ض واتّخاذ قرارات موثوقة و ُيعت ّد بها.
ث ّمة خطوات حمدودة ميكن اتّخاذها يف هذا ال�صدد لإعادة بناء هذه الهياكل املوثوقة� .إذ
تواجه االنتخابات الوطنية عراقيل �سيا�سية الميكن ّ
تخطيها ،غري �أن االنتخابات املحل ّية� ،أي
تلك التي تكون مفتوحة وتناف�سية حق ًا ،قد تنتج جمموعة من القادة ال�سيا�سيني الذين لديهم
قدر من ال�سلطة الأخالقية يفوق ما لدى حكم ال�شيوخ احلايل .لقد الكت الأل�سن كل �أنواع
الأفكار التي جرى التط ّرق �إليها يف املناق�شات الفل�سطينية .على �سبيل املثال ،حت ّدث البع�ض عن
توحد الفل�سطينيني ،الجم ّرد �أداة يف يد
�إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية بو�صفها هيئة ّ
ف�صائل حم ّددة .وقد يكون �إحياء املجل�س الوطني الفل�سطيني ،برملان املنفى الذي اجتمع لأول
مرة يف العام  1948وعقد اجتماعات متف ّرقة منذ ذلك احلني ،املكان املنا�سب للتو�صّ ل �إىل نوع
من التوافق يف الآراء .جرى طرح هذه الفكرة يف �أو�ساط الفل�سطينيني ،لكن �إذا كان املجل�س
يحمل �أي بارقة �أمل ،فيجب �أن تكون الهيئة التي ّ
يتمخ�ض عنها �شيئ ًا �آخر غري الأداة الط ّيعة
يف يد فتح التي كانها يف بع�ض الأحيان .كما الميكنها �أن تكون هيئة تتقا�سم الف�صائل احلالية
مقاعدها قبل دخول القاعة .بد ًال من ذلك� ،سيتعينّ عليها �أن ت�ستقطب جمموعة متن ّوعة حق ًا
من الأطراف الفاعلة ،مبا يف ذلك من هم خارج الف�صائل والطليعة الأخالقية .لقد اتّ�ضحت
العقبات املحتملة ملثل هذا امل�سار يف العام  ،2015عندما ا�ستوىل عبا�س نف�سه فج�أة على فكرة
عقد املجل�س الوطني الفل�سطيني كجزء من حماولة لتهمي�ش مناف�سيه ،وتخ ّل�ص منها ب�سرعة
عندما تبينّ له �أنها لن تخدم هذا الغر�ض.
املطلوب من الأطراف الفاعلة الدولية ،قبل كل �شيء ،تغيري الطريقة التي تنظر بها �إىل
امل�ؤ�سّ �سات الفل�سطينية .فقد تعاملت �إ�سرائيل ،من جانبها ،مع امل�ؤ�سّ �سات الفل�سطينية كورقة
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م�ساومة حمتملة :فهي تمُ ح�ض االحرتام و ُي�سمح لها بالتط ّور ك�أداة دبلوما�سية و�أمنية ،لكن يتم
�إغالقها يف �أوقات التوتّر �أو عندما تتب ّنى القيادة الإ�سرائيلية موقف ًا �أقل و ّد ًا جتاه الدبلوما�سية.
كانت النتائج التي ترتّبت على ذلك مد ّمرة .قبل اتفاقات �أو�سلو ،على �سبيل املثال ،ث ّبتت جمموعة
من امل�ؤ�سّ �سات الفل�سطينية القوية (غرفة التجارة؛ وبيت ال�شرق ،الذي يع ّد نقطة �أمامية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية يف املدينة بحكم الأمر الواقع) 44الوجود الفل�سطيني يف القد�س ،بطريقة
جعلتها مبثابة عا�صمة ثقافية وحتى مدنية حمدودة جد ًا بالن�سبة �إىل الفل�سطينيني .وقد
ُ
ا�ضط ّرت كل هذه الهيئات �إىل �إغالق مقا ِّرها (كجزء من �سيا�سة ف�صل القد�س عن ال�ضفة
الغربية وكعقوبة على االنتفا�ضة الثانية على حدٍّ �سواء) ،على الرغم من تع ّهد �إ�سرائيل يف وقت
�سابق باحرتام امل�ؤ�سّ �سات القائمة .الميكن رفع العلم الفل�سطيني من بيت ال�شرق يف و�سط
القد�س ال�شرقية .بد ًال من ذلك ،هناك هجمات بال�سكاكني من �سكان ال�ضواحي الفل�سطينية
الأكرث �إهما ًال يف القد�س.
يف بع�ض الأحيانُ ،تثمر ال�ضغوط الأمريكية والأوروبية اللطيفة على �إ�سرائيل ،ف ُي�س َمح بتطوير
امل�ؤ�سّ �سات الفل�سطينية .لكن النتيجة هي جعل كل خطوة تتم املوافقة عليها على م�ض�ض تبدو
وك�أنها تنازل .وغالب ًا ماتكون امل�ؤ�سّ �سات التي يتم منحها مهلة هي تلك التي ت�ستند �إىل ر�ؤية
تكنوقراطية لل�سيا�سة الفل�سطينية ،ولي�س �إىل ر�ؤية اجتماعية و�سيا�سية .وبالتايل ،لي�س من
امل�ستغرب �أن تبتعد عنها الطليعة الأخالقية وتتج ّنبها.
قد يتع ّلم املجتمع الدويل ،بطريقة �أو ب�أخرى ،ال�سري على نهج الطليعة الأخالقية .وبد ًال من
تكرار الثقة يف عملية ال�سالم التي الوجود فيها مل�شاركني حقيقيني ،رمبا يكون منطقي ًا �أكرث
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التي ت�ستحق الدعم والتع ّرف على االجتاهات ال�سلبية التي ت�ستحق املقاومة ،وو�ضع الأ�سا�س
حللول قد يتب ّناها قادة امل�ستقبل.
�أحد �أو�ضح االجتاهات التي ت�ست�أهل مقاومتها هو �إفراغ احلياة امل�ؤ�سّ �سية الفل�سطينية من
م�ضمونها .لن تكون معاجلة تدهور الو�ضع على الأر�ض عن طريق عقد انتخابات جديدة ،و�إعادة
فتح بيت ال�شرق ،وا�ستئناف اجتماعات املجل�س الوطني
الفل�سطيني� ،أمر ًا �سه ًال� .إذ الميكن للأطراف الفاعلة الميكن للأطراف الفاعلة الدولية ت�صميم الهياكل
الدولية ت�صميم الهياكل الفل�سطينية يف �أي حال .بيد �أن الفل�سطينية يف �أي حال .بيد �أن عليها �أن ُتظهر
عليها �أن ُتظهر قدر ًا �أكرب من الت�سامح �إزاء تطور الهياكل قدر ًا �أكرب من الت�سامح �إزاء تطور الهياكل ال�سيا�سية
ال�سيا�سية الفل�سطينية .القيادات احلالية م�ألوفة ،لكن طاملا الفل�سطينية.
�أن احلركات واملقاربات احلديثة تبقى خارج هياكل ال�سيا�سة
الر�سمية ،وطاملا �أن تلك الهياكل الر�سمية التق ّدم �إىل الفل�سطينيني �سوى القليل ،فلن جتد
الأطراف الفاعلة الدولية محُ اور ًا موثوق ًا .وبد ًال من التظاهر بوجود محُ اور �أو ال�سعي �إىل ابتكاره،
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توجه تلك الأطراف جهودها لتزويد ال�سيا�سة الفل�سطينية باالحرتام واحلماية
من الأف�ضل �أن ِّ
موحد� .إذ ُتظهر ال�صراعات احلالية يف
اللتني حتتاجهما لبناء هياكل تتح ّدث ب�صوت وطني ّ
العراق وليبيا و�سورية واليمن ،الفظائع املحلية وامل�ضاعفات الدولية التي تن�ش�أ عندما تتف ّكك
الدول .و�إذا ا�ستم ّرت االجتاهات احلالية ،فقد ُت�صبح فل�سطني دولة فا�شلة حتى قبل �أن ت�صبح
دولة حقيقية .ولن يدفع الفل�سطينيون وحدهم ثمن هذا احلدث.
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مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل
املقارن الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
يف العامل العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية املف�صّ لة وا�ستك�شاف املوا�ضيع
الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم
عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة
خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف
جميع �أنحاء املنطقة.
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