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من االلتباس إىل الوضوح:
ثالث ركائز إلعادة إحياء الحركة الوطنية الفلسطينية

عمر حسن عبد الرحمن
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الحركة الوطنية الفلسطينية يف أزمة .فالدولة
الفلسطينية السيادية املستقلّة التي كانت
هدف هذه الحركة منذ أكرث من ثالثني عاماً
قد ال تنشأ أبدا ً ونهائياً .وقد أصبحت اتفاقيات
أوسلو ،مجموعة االتفاقات الفاشلة املص َّممة
لتسهيل تحقيق سالم عن طريق التفاوض ،عبئاً
املؤس ِ
سات
ضخامً ومصدر التباس ،إذ حجزت ّ
الفلسطينية يف نظام من التعاون مع عملية
مختلّة الوظيفة تسمح بنزع ملكيات شعبها
تدريجياً .وعىل الرغم من التحديات املتزايدة
واملتضافرة التي تولّدها الحكومات اإلرسائيلية
اليمينية املتعاقبة ،واآلن مع إدارة ترامب
املتعاطفة معها ،يبقى الكيان السيايس الفلسطيني ضعيفاً و ُمنقسامً جدا ً ليواجه هذه التحديات
ويعيد توجيه نفسه التّباع أجندة وطنية جديدة .بالتايل ،عىل الفلسطينيني ترتيب أمورهم الداخلية
املؤسسات والتمثيل والعالقات الفلسطينية
فورا ً .ويبدأ ذلك عرب التخلّص من االلتباس الذي ّ
يلف ّ
نتيجة اتفاقيات أوسلو .فعرب توضيح هذه األركان الثالثة ،سيصبحون يف وضع أفضل بكثري إلعادة
تنشيط حركتهم الوطنية يك تخدم مصالحهم الجامعية ولوضع رؤية واضحة جامعة للمستقبل.

أهم التوصيات
ّ

فصل السلطة الوطنية
املؤسسا ّيتْ :
•الوضوح ّ
الفلسطينية عن منظّمة التحرير الفلسطينية؛
منع املسؤولني من تب ّوؤ منصب قيادي يف كلتا
املؤسستَني؛ توضيح أدوار السلطة الفلسطينية
ّ
ومنظّمة التحرير الفلسطينية ووضعهام ،واستعادة
منظّمة التحرير الفلسطينية األسبقية يف مجال
السياسة الوطنية وصنع القرارات.
يل :املصالحة بني الفصائل الفلسطينية
•الوضوح التمثي ّ
عىل مستوى منظّمة التحرير الفلسطينية من خالل

إصالح النظام االنتخايب وإجراء انتخابات يف أقرب وقت
ممكن؛ إعادة هيكلة منظّمة التحرير الفلسطينية
لتكون أكرث متثيالً؛ إنشاء مساحة عامة لتبادل األفكار
والربامج السياسية.
العالئقي :من خالل منظّمة التحرير
•الوضوح
ّ
الفلسطينية ،إجراء إعادة تقييم وموضعة للعالقة
الفلسطينية مع إرسائيل خارج إطار عمل أوسلو
باالرتكاز عىل عدم التعاون؛ التفكري يف إعادة تحديد
طبيعة النظام اإلرسائييل واملوقف الفلسطيني ضمنه.
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بني إرسائيل ومنظّمة التحرير الفلسطينية بداي َة فرتة من
الوعد وااللتباس ،وال س ّيام للفلسطينيني .فقد أضاف إنشاء
السلطة الوطنية الفلسطينية ،وهي حكومة انتقالية ذات
مؤسساتية
حكم ذايت محدود يف األرايض املحتلّة ،طبقة ّ
للسياسة الفلسطينية رسعان ما بات من الصعب التفرقة
بينها وبني منظّمة التحرير الفلسطينية ،ويعزى ذلك األمر
يف جزء كبري منه إىل أ ّن قيادة كال الكيانَني كانت ذاتها.

وأعادت اتفاقيات أوسلو رسم شكل العالقة بني الفلسطينيني
وإرسائيل ،الذين مبوجب هذه االتفاقيات أصبحوا رشكاء يف
عملية السالم .بيد أ ّن هذا التح ّول يف العالقات مل يكن واضحاً
بالنظر إىل أ ّن إرسائيل استم ّرت باحتاللها لألرايض الفلسطينية
طوال فرتة املفاوضات ،وما زال هذا االحتالل جارياً حتّى اآلن
بعد مرور أكرث من عق َدين من الزمن.
واليوم ،باتت عملية السالم يف خرب كان .فام عادت
اتفاقيات أوسلو قابلة للتطبيق 2 ،إذ مل تعد تعكس الواقع
عىل األرض وال مسار الرصاع .بيد أ ّن تأثريات االتفاقيات
ما زالت تربك الحياة السياسية الفلسطينية التي تواجه
مستوى غري معهود من االنقسام والخلل الوظيفي .ومل
تعد القيادة السياسية الفلسطينية قادرة عىل معالجة
مجموعة التحديات املل ّحة التي تواجهها اليوم.
ويتأت أه ّم هذه التحديات من اإلدراك املتزايد أ ّن نشأ َة
ىّ
دول ٍة فلسطينية مستقلّة قد ال تحصل أبدا ً .إن كان هذا
األمر صحيحاً فهو يطرح أسئلة عميقة للجهات كافة ،لكن
للفلسطينيني بشكل خاص .فام هي الخطوة التالية؟ وماذا
يفعلون مبرشوع بناء الدولة الذي استهلك قدرا ً هائالً من
الطاقة واملوارد؟ وكيف يعيدون تنشيط حركتهم الوطنية
ويعيدون توجيهها؟
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ومع مرور الزمن ،عاىن التمثيل الفلسطيني أيضاً من هذا
املؤسسايت ،مع دخول منظّمة التحرير الفلسطينية،
الغموض ّ
لكل الفلسطينيني يف كنف السلطة الفلسطينية
الجهة امل ُمثلة ّ
التي تتّسم بأفق أضيق بكثري .وأ ّدت األحداث التي تلت
إىل انقسام الكيان السيايس الفلسطيني وتدهور العملية
الدميقراطية يف األرايض املحتلّة وتعزيز السلطوية يف الضفّة
كل هذه
الغربية وقطاع غ ّزة عىل ح ّد سواء ،وقد أ ّدت ّ
العنارص إىل تقويض رشعية التمثيل الفلسطيني.
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المفتاح
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ا لخلفية
مع أ ّن اإلجابة عىل هذه األسئلة صعبة يف شتّى الظروف،
جعلت البلبلة التا ّمة التي تتخ ّبط فيها السياسة الفلسطينية
يف الوقت الراهن اإلجاب َة عليها أمرا ً شبه مستحيل.
املؤسساتيتان الرئيسيتان لدى الفلسطينيني،
فالهيئتان
ّ
أي منظّمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية،
ضعيفتان ومنقسمتان وراكدتان ومختلّتان وظيفياً .ففي
الضفّة الغربية ،متارس حكومة السلطة الفلسطينية التي
تسيطر عليها حركة فتح سياد ًة محدودة حول أرخبيل من
الجيوب املعزولة وامله ّمشة التي تفصل بينها مناطق خاضعة
لسيطرة إرسائيلية ومتّصلة ببعضها بنظام نقل تحت سيطرة
إرسائيلية 3.ويف غ ّزة ،تبسط حركة حامس سيطرتها عىل
جيب معزول أكرب حجامً يخضع لحصار إرسائييل ،بالتعاون
أي جهة من الجهتَني قادرة
مع مرص ،منذ  12سنة .وال تبدو ّ
املتعسة.
مبفردها عىل تغيري هذه الظروف
رّ

الغربية التي ت ّم تأسيس مستوطنات فيها .وتض ّم املنطقة ج
أكرث من  60يف املئة من الضفّة الغربية ،وهي رضورية
لتأسيس دولة فلسطينية قابلة لالستمرار .لك ّن أكرث من 620
ألف مستوطن يعيشون فيها اليوم بشكل غري رشعي يف أكرث
8
من  240مستوطنة متناثرة ،من بينها القدس الرشقية.
وعالوة عىل هذا العائق املا ّدي أمام قيام دولة فلسطينية،
أصبح املستوطنون وحركتهم املنظّمة عائقاً سياسياً أكرب .فقد
امليل نحو اليمني يف السياسة اإلرسائيلية ك ّف َة امليزان
ر ّجح ُ
لصالح الداعني إىل توسيع السيادة اإلرسائيلية إىل ما بعد
الخ ّط األخرض.

وقد تم اعتامد سياسة الض ّم يف املرشوع السيايس لحزب
الليكود الحاكم يف ديسمرب  9 ،2017ووعد بها أيضاً رئيس
الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عشيّة االنتخابات يف
أبريل  10 ،2019وك ّرر هذا الوعد مرارا ً منذ تلك اآلونة.
أي تحالف
وبات من املستبعد أكرث فأكرث أن يتمكّن ّ
سيايس من أخذ خطوات ل َعكْس مرشوع االستيطان من
دون إسقاط نفسه أو تأجيج اضطراب سيايس واسع
11
شل االنفصال السيايس واملناطقي الذي جرى يف العام النطاق أو حتّى التس ّبب بحرب أهلية.
وقد ّ
 2007بني هذين الفصيلني العملي َة الدميقراطية والحوكمة
املؤسساتية 4 .فلم ت ُج َر انتخابات للسلطة الفلسطينية بالفعل ،ما من إقبال اليوم يف إرسائيل ،لدى القيادة
ّ
منذ  13عاماً .ويحكم محمود عبّاس ،رئيس السلطة السياسية أو أكرثية الشعب ،الت ّخاذ خطوات ملموسة نحو
الفلسطينية ورئيس منظّمة التحرير الفلسطينية ،مبوجب التقسيم 12 .فقد تبينّ أ ّن الوضع الراهن مريح جدا ً ،وال
مرسوم من دون قيود ترشيعية أو قضائية .ومن البديهي س ّيام عند مقارنته باملخاطر املحتملة املرتتّبة عن تسهيل
ٍ
انتخابات تواجه السلطة الفلسطينية أزمة تأسيس دولة فلسطينية .زد عىل ذلك أنّه كام تن ّبأ الخبري
أنّه من دون
رشعية حا ّدة .وقد أصبحت السياسة يف الضفّة الغربية يف الشؤون السياسية إيان لوستيك ،يرى اإلرسائيليون أكرث
وقطاع غ ّزة سلطوية وقمعية بشكل متزايد يف وجه حالة فأكرث الضفّة الغربية املحتلّة ،أو يهودا والسامرية كام
5
يس ّمونها ،عىل أنها جزء ال يتج ّزأ من املجتمع والدولة
من االستياء واالضطرابات املتزايدة.
13
والهوية الجامعية لهيئتها السياسية .فقلّة يتح ّدثون
وبعيدا ً عن تح ّدي إعادة توجيه الحركة الوطنية ،يواجه اليوم عن التخليّ عن هذه األرايض أو عن تقسيم القدس،
حل الدولتني.
هذا الكيان السيايس الضعيف واملنقسم مجموع ًة متنامية وهذان رشطان من رشوط ّ
من التحديات عىل األرض ،إذ تحرص الحكومات اليمينية
املتعاقبة يف إرسائيل عىل ضامن سيطرة دامئة عىل الضفّة عالوة عىل ذلك ،تخلّت الواليات املتحدة يف عهد إدارة
الغربية ،وتهدف إدارة ترامب إىل “إعادة تأطري جذرية” ترامب عن السياسة األمريكية القامئة منذ زمن حيال
وحل الدولتَني 15 .كذلك ،يبدو أ ّن
للمقاربة األمريكية تجاه الرصاع ،وذلك عرب “التقليل وضع األرايض املحتلة ّ 14
من شأن املخاوف السياسية والوطنية” التي تعرتي املسؤولني امل ُناطني بالسياسة الرئيسية حول هذا املوضوع
الفلسطينيني ودعم أجندة حركة االستيطان اإلرسائيلية 6 .اعتنقوا األجندة التي يعتمدها يف إرسائيل مؤيّدو قيام
دولة إرسائيل الكربى املنتمون إىل أقىص اليمني 16 ،وهؤالء
كل الضفّة
ومع ازدياد عدد املستوطنني اإلرسائيليني أربعة أضعاف يطالبون ببسط السيادة اإلرسائيلية عىل ّ
تقريباً منذ بداية عملية أوسلوَ 7،علَت أكرث فأكرث األصواتُ الغربية أو جزء منها .وقد اتّخذت اإلدارة األمريكية
الداعية لض ّم “املنطقة ج” رسمياً إىل إرسائيل .واملنطقة ج ،سلسلة من الخطوات التي تهدف إىل زيادة الضغط عىل
17
كام ُس ّميت يف اتفاقيات أوسلو ،هي رقعة األرض يف الضفّة الحكومة الفلسطينية الضعيفة وامل ُحطّمة.
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يف املستقبل
تُفاقم هذه التح ّوالتُ السياسية وضعاً متقلّباً أصالً.
ومن أجل أن يصمد الفلسطينيون أمام القوى املرتاصفة
ض ّدهم ويستم ّروا كحركة وطنية ،عليهم ترتيب أوضاعهم
الداخلية يف أرسع ما ميكن .لكن ماذا يعني هذا الكالم
يل ،وال س ّيام عىل ضوء الديناميات املتغيرّ ة
بشكل عم ّ
عىل األرض وعىل الساحة العاملية؟ وماذا يعني لو أصبح
تأسيس دولة فلسطينية غري ممكن يف املستقبل؟
ينبغي أن تبدأ األجوبة بالتخلّص من بعض االلتباس الذي
واملؤسسات والعالقات الفلسطينية .بشكل
يلف التمثيل
ّ
ّ
مح ّدد أكرث ،عىل الفلسطينيني أن يوضّ حوا )1( :أدوار
مؤسساتهم ومسؤولياتها بعيدا ً عن اتفاقيات أوسلو و()2
ّ
املؤس
هذه
ّلهم
ث
مت
أن
يريدون
الذين
واألفراد
األفكار
ّ ساتُ
التوصل إىل
و( )3طبيعة عالقتهم مع إرسائيل .وسيؤ ّمن
ّ
أسايس يف هذه األركان الثالثة مجتمعة قاعد ًة
وضوح
ّ
أفضل إلعادة تنشيط حركتهم الوطنية وإلعادة وضع نظرة
مو ّحدة للمستقبل ولحشد الشعب الفلسطيني وحلفائه
لدعم قض ّيتهم.

الركن األول:
املؤسسايت
الوضوح
ّ
وضع أدوار ومسؤوليات واضحة
للمؤسسات السياسية الفلسطينية
ّ

والجهاز األسايس يف حركة التحرير الفلسطينية هو منظّمة
التحرير الفلسطينية التي ّأسستها الجامعة العربية يف
العام  .1964وبعد عقد من الزمن ،اعرتفت الجامعة
العربية واألمم املتحدة بأنها “املمثّل الرشعي الوحيد”
للشعب الفلسطيني ،وهو وصف احتفظت به منذ تلك
اللحظة .وتتمحور وظائف منظّمة التحرير األساسية حول
توحيد الفصائل املتباينة يف الحركة الوطنية الفلسطينية
تحت مظلّة واحدة عرب تأمني متثيل شامل والعمل عىل
الوصول إىل هدف التحرير الوطني كام حد ّدتها الهيئة
املركزية يف منظّمة التحرير الفلسطينية ،أي املجلس
18
الوطني الفلسطيني.
تأسست السلطة الفلسطينية يف العام ،1994
وعندما ّ
مبوجب اتفاقيات أوسلو ،كان الهدف منها أن ت ُشكّل كياناً
انتقالياً يستم ّر إىل أن يت ّم التفاوض عىل اتفاقية للوضع
النهايئ بني الفريقني ،أي فرتة ال تتع ّدى الخمس سنوات.
تطبيق االتفاقات املوقّعة
وكانت غاية السلطة الفلسطينية
َ
بني منظّمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل واستالم سلطة
19
الحكم التي تتخلىّ عنها إرسائيل يف األرايض املحتلّة.
وكانت السلطة الفلسطينية ،بصفتها هيئة مرشفة عىل
التنفيذ ،خاضعة ملنظّمة التحرير الفلسطينية وتابعة لها،
َ
والرشيك
ذلك أ ّن منظّمة التحرير كانت ال تزال املمث َّل
20
َ
املعرتف به دولياً.
املفاوض مع إرسائيل

املؤسسايت.
بداية ،عىل الفلسطينيني السعي لتحقيق الوضوح ّ
فألكرث من ربع قرن ،منذ توقيع إعالن املبادئ بشأن ترتيبات
الحكم الذايت املؤقت وتشكيل السلطة الفلسطينية بعد ذلك،
املؤسستان األساسيتان لدى الفلسطينيني ،أي منظّمة
أصبحت ّ
التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ،مختلطتَني وبات
من الصعب التفريق بني دوريهام .وقد عرقل ذلك قدراتهام
عىل العمل بفعالية وعىل خدمة املصالح الوطنية الفلسطينية.
غياب للمساءلة ومركزي ٍة مفرطة يف السلطة
وأ ّدى أيضاً إىل ٍ
ٍ
والتباس حول التمثيل.

يف الحقيقة ،كانت الفكرة أن تبقى منظّمة التحرير
الفلسطينية املمثل الوطني للشعب الفلسطيني أينام
كان ،فتُناط بقيادة الحركة ،إىل أن يصبح حسب االفرتاض
حل مع إرسائيل .أما السلطة
التوصل إىل ّ
ال داعي لها مع
ّ
الفلسطينية فكانت مج ّرد جهة إدارية انتقالية ذات حكم
ذايت محدود يف األرايض املحتلّة ،إىل أن تفيض املفاوضات
أي انتباه إىل ما قد يحصل
إىل نتيجة نهائية .لكن مل يُعر ّ
يف حال مل يتّفق الطرفان عند نهاية السنوات الخمسة ،ومل
أي آلية لالنتقال بعيدا ً عن إطار العمل الذي
يت ّم وضع ّ
ت ّم وضعه يف غياب االتفاق .واأله ّم ،وربمّ ا بسبب ذلك ،مل
تتشاطر الجهتان االفرتاض األسايس ذاته حول ما ستفيض
21
إليه العملية.

للمؤسسات التي تحكم
وض ُع حدود وأدوار واضحة
ّ
الفلسطينيني ومتثّلهم مسأل ٌة غاية يف األه ّمية .فبدونها
لن يتمكّن الفلسطينيون عىل األرجح من ات ّخاذ الخطوات
الالزمة إلعادة تنشيط حركتهم الوطنية وإعادة تحديد
أهدافهم واالنتقال بعيدا ً عن اتفاقيات أوسلو الفاشلة.

ورسعان ما تداعت الفروقات بني منظّمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ،ومر ّد ذلك بشكل
أسايس إىل أ ّن رئيس منظّمة التحرير يارس عرفات استلم
زمام األمور أيضاً يف السلطة الفلسطينية الناشئة .فتب ّوؤ
هذين املركزين منح عرفات مرونة أكرب مع انتقاله بني
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الدورين والسلطتني بحسب ما رآه مناسباً .لك ّن التفريق عىل الرغم من حضور منظّمة التحرير الفلسطينية ،وذلك
بني الدورين والسلطتني أمىس صعباً وباتت املساءلة شبه عرب استاملة أعضاء القيادة الفلسطينية .لهذا ،مع أ ّن
املؤسستان بح ّد ذاتهام الخطر حقيقي ،يبقى الرتتيب الراهن أسوأ بكثري.
مستحيلة .نتيجة لذلك ،أصبحت ّ
قابلتَني للتبادل بشكلٍ متزايد ،وغدت املصالح املتاميزة
ظل غياب دولة حقيقية ،عمل الدمج بني هذين الكيانني
التي هدفتا إىل خدمتها متداخلة 22 .ومل يحرتم عرفات ويف ّ
املؤسستني ومل ِ
يعط الفلسطينيني املنفصلني ،أقلّه لقياداته ،عىل التعويض عن
البنيتَني والدو َرين املنفصلني لهاتني
ّ
املؤسساتية التي كان يضعها .ولسوء الدولة .ويقلّل هذا األمر من الحافز لدى النخبة السياسية
األولوية للسابقة
ّ
الحظ ،تابع محمود عباس ،خلَف عرفات يف منظّمة للتخليّ عنه .لك ّن شبه الدولة هذه ،التي تفتقر بالكامل
التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كلتيهام ،هذا إىل السيادة ،تُضعف يف الواقع الحركة الوطنية الفلسطينية
والحوكمة املحلّية عىل ح ّد سواء .فهي تضع املصالح
النهج وزاد من سوئه.
الوطنية يف مرتبة أدىن من املصالح الض ّيقة وتُبعد املجتمع
ومع مرور الزمن ،انقلبت دينامية منظّمة التحرير الفلسطيني األوسع عن عملية صنع القرارات وتؤ ّدي
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ،فغدت األخرية أه ّم من إىل حوكمة رديئة عىل األرض من خالل حجب الشفافية
منظّمة التحرير عىل الرغم من طابعها املؤقت املتأصل 23 .واملساءلة .وهي تجعل انعدام التوازن بينها وبني إرسائيل
فتدفّقت األموال واملوارد إىل السلطة الفلسطينية عوضاً غري واضح ،إذ غالباً ما يت ّم التعاطي مع الكيان الذي تشكّله
عن منظّمة التحرير الفلسطينية ،التي وبشكل متزايد منظّمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وكأنّه
باتت ال ت ُستخدم سوى ملنح الرشعية لعملية السالم وبناء حكومة دولة مع أنّه يبقى يف موقع خضوع شبه كامل
26
الدولة املتعثرّ َين اللذين بدآ بالتضعضع بحلول أواسط ويفاوض من هذا املوقع.
التسعينيات إىل أواخرها 24 .نتيجة لذلك ،توقّفت منظّمة
حل السلطة
التحرير الفلسطينية تدريجياً عن العمل بصفتها امل ُرادة .وفيام ت ّم التداول بنشاط ولسنوات يف مسألة ّ
املؤسسة دور مهم تؤ ّديه ،أقلّه
وجعل الفشل يف إنشاء دولة فلسطينية مستقلة السلط َة الفلسطينية ،ما زال لهذه ّ
الفلسطينية ،بعد  20سنة عىل انتهاء تفويضها ،هيئة عىل املدى القصري .فالسلطة الفلسطينية مسؤولة عن إدارة
وحل السلطة
تعمل من دون هدف أو رشعية واضحني ،وغري مق ّيدة حياة الفلسطينيني اليومية يف األرايض املحتلةّ .
25
الفلسطينية بالكامل خطري للغاية ألنّه من غري األكيد ما
بالعملية التي أنشأتها.
إذا كانت إرسائيل ستُعيد األمور إىل نصابها أو متى ستقوم
وأ ّدى الدمج بني هذين الكيانني إىل جعل تح ّدي االحتالل بذلك وكيف .وحتّى إنهاء التنسيق مع إرسائيل ،وهو أمر
اإلرسائييل غاية يف الصعوبة .فتبعاً لتصميم اتفاقيات طالبت اللجنة املركزية ملنظّمة التحرير الفلسطينية الهيئ َة
أوسلو ،تخضع السلطة الفلسطينية يف نهاية املطاف إىل التنفيذية يف املنظّمة مرارا ً بتنفيذه منذ العام  2015عىل
األقل 27،مسأل ٌة تشوبها الصعوبات والتعقيدات.
ّ
سيطرة إرسائيل وهي رهن نفوذها .لكن ال ينبغي أن
تكون منظّمة التحرير الفلسطينية عىل هذا النحو .بيد
أنّه ما دام الكيانان يتشاطران القيادة نفسها ويقعان يف وفيام تُعترب إعادة تقييم العالقة بني الفلسطينيني
املق ّر ذاته ،يخضع مسؤولو منظّمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل غاية يف األه ّمية (راجع الركن الثالث :الوضوح
للضغط القرسي ذاته الذي يخضع له مسؤولو السلطة العالئقي) ،ينبغي أن يكون الرتكيز يف الوقت الراهن
املؤسسات السياسية امل ُنشأة
الفلسطينية .ويعيق هذا األمر استقاللية صنع القرارات عىل زيادة الوضوح يف
ّ
أصالً .ويبدأ هذا األمر من خالل فصل منظّمة التحرير
الفلسطينية وفعال ّيتها بشكل كبري.
الفلسطينية عن السلطة الفلسطينية ،بدءا ً من قيادتيهام.
أي من املنظّمتَني من
ويتض ّمن نقل قيادة منظّمة التحرير الفلسطينية خطرا ً فينبغي منع املسؤولني ضمن ّ
حقيقياً بإضعاف العنرص الوطني يف األرايض املحتلّة .تب ّوؤ منصب قيادي يف املنظّمة األخرى .وينبغي أن
تستغل الترشذم تساعد عملية صنع القرار املنفصلة عىل توضيح أدوار
ّ
وميكنه أيضاً أن يسمح إلرسائيل أن
الفلسطيني أكرث ،مثلام حاولت أن تفعل قبل أوسلو ،الهيئتني ومسؤولياتهام .وبشكل مثايل ،يجدر مبنظّمة
وذلك عرب إنشاء قيادة محلية مذعنة فاقدة الوطنية .بيد التحرير الفلسطينية أن تتّخذ مق ّرا ً لها خارج األرايض
أ ّن إرسائيل سبق أن نجحت إىل ح ّد كبري يف هذا الخصوص ،املحتلّة ،حيث تعجز إرسائيل عن الضغط مبارشة عىل

 4من االلتباس إىل الوضوح :ثالث ركائز إلعادة إحياء الحركة الوطنية الفلسطينية

كبار مسؤوليها أو عن استاملتهم ،مع إبقاء مكاتب لها
يف األرايض املحتلّة لغايات تنسيقية .كذلك ،ينبغي إبراز
لكل هيئة من الهيئتني وتعيني حدودها
األدوار املتاميزة ّ
بوضوح .وينبغي أن تستعيد منظّمة التحرير الفلسطينية
األسبقية يف مجال الدبلوماسية واملرشوع الوطني ،مع
وضع الحدود لحوكمة السلطة الفلسطينية يف األرايض
املحتلة .فعىل الفلسطينيني ورشكائهم الدوليني أن يعرفوا
كل هيئة القيام بها ،ومساءلة
ما الواجبات التي عىل ّ
املسؤولني لنجاحاتهم وإخفاقاتهم.

حل ع ّباس الهيئة الترشيعية
املعارضني .ويف العام ّ ،2018
يف السلطة الفلسطينية التي مل تعد عاملة منذ أكرث من
عرشة أعوام لكن التي حازت حامس فيها عىل أكرثية
املقاعد .ودعا أيضاً إىل اجتامع مثري جدا ً للجدل للمجلس
الوطني الفلسطيني ،برملان منظّمة التحرير الفلسطينية،
للم ّرة األوىل منذ  22عاماً .واعتُرب االجتامع ،الذي أقيم
يف رام الله والذي قاطعته الفصائل الفلسطينية املهمة
سيايس
مرسحي
األخرى 32 ،عىل نطاق واسع ،كعمل
ّ
ّ
لتعزيز مصداقية ع ّباس املرتاجعة والستبدال املعارضني
مبوالني ولتعزيز السلطة أكرث فأكرث 33 .ومؤخرا ً ،يف يناير
حل ع ّباس حكوم َة وحد ٍة وطنية تشكّلت كجزء
ّ ،2019
من اتفاقية مصالحة مع حامس ووكّل مسؤوالً رفيع
34
املستوى يف فتح ،محمد اشتية ،لتأليف حكومة جديدة،
مت ّمامً بذلك عملية التخلّص من كل األصوات املعارضة
من املجال السيايس الرسمي.

املؤسسايت ،ينبغي عىل الفلسطينيني
عالوة عىل الوضوح
ّ
أن يح ّددوا من جديد َمن القادر عىل التح ّدث باسمهم،
إذ ليس يف وسع قيادة فلسطينية ضعيفة ومنقسمة وغري
رشعية أن تضع أجندة وطنية أو تحقّق السالم 28 .وحتّى لو
كانت قيادة كهذه قادرة عىل توقيع مستند يقبل باتفاقي ٍة
ما ،فمن غري املر ّجح أن تصمد هذه االت ّفاقية مع مرور
تصب قيادة فلسطينية قوية ومو ّحدة
الوقت 29 .بالتايل،
ّ
ورشعية يف املصالح الفضىل للفلسطينيني واملجتمع الدويل
وحتّى إرسائيل.

ونتيجة لحكم ع ّباس غري الدميقراطي ،تراجعت شعبيته
يف الضفّة الغربية وقطاع غ ّزة بثبات لتصل إىل أواسط
الثالثينيات 35 ،بحسب استطالع جرى مؤخرا ً ،مع اعتقاد
36
قرابة  60يف املئة من الفلسطينيني بأ ّن عليه االستقالة.
مؤسسات السلطة الفلسطينية
وتصل تصو ّرات الفساد يف ّ
إىل نسبة عالية جدا ً تبلغ  80يف املئة .وترى نسبة  48يف
املئة من الفلسطينيني تقريباً يف األرايض املحتلّة السلطة
37
الفلسطينية عبئاً عىل الشعب الفلسطيني.

الركن الثاين:
الوضوح التمثي ّ
يل
إنشاء قيادة موثوقة من خالل
املصالحة واالنتخابات واإلصالح

بيد أ ّن الكيان السيايس الفلسطيني اليوم ،عىل مستوى
منظّمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية
كلتيهام ،معطّل بالكامل تقريباً ويتّصف بالتص ّدع والركود
والفساد واالختالل الوظيفي 30.فلم ت ُج َر انتخابات للسلطة
الفلسطينية منذ العام  2006–2005مع بقاء املسؤولني
يف مناصبهم لفرتات أطول من مدة تفويضهم .ومل يقسم
االنفصال بني السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة
فتح وحكومة حامس يف غ ّزة السياس َة الفلسطينية مادياً
ومؤسساتياً فحسب ،بل شلّت النظام بأرسه وحالت دون
ّ
قيام حوكمة خاضعة للمساءلة أيضاً ،وال س ّيام من خالل
صندوق االقرتاع .وبغياب االنتخابات أصبحت السلطة
الفلسطينية وحامس عىل ح ّد سواء قمعيّتني بشكل متزايد،
31
متّكلتَني عىل أجهزتها األمنية لتحطيم املعارضة.

لكن يف نهاية املطاف سيصل حكم عبّاس إىل نهايته .فهو
يبلغ  83عاماً من العمر وص ّحته رديئة نسبياً 38 .ومن
دون خلَف واضح أو عملية انتخابية قيد التطبيق ،سيولّد
رحيله عىل األرجح فراغاً سياسياً مع عواقب مضطربة
محتملة .وبغية الحؤول دون وقوع أزمة كهذه وتأمني
متثيل رشعي خاضع للمساءلة ،ينبغي عىل الفلسطينيني
العمل عىل املصالحة السياسية واستعادة العملية
الدميقراطية وإصالح السلطة الفلسطينية ومنظّمة
التحرير الفلسطينية.

وال تقترص املصالحة عىل رأب الصدع الذي برز بعد فوز
حامس يف االنتخابات الربملانية يف العام  .2006فكان هذا
األقل منذ وفاة عرفات يف العام
املوضوع مطروحاً عىل ّ
وتغي الشخصيات الحاكمة يف منظّمة التحرير
2004
رُّ
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية .ففي العام  2005مثالً،
ففي الضفّة الغربية ،استأثر ع ّباس بالسلطة وصنع اتّفق  13فصيالً سياسياً ،من بينها حركتا فتح وحامس ،يف
املؤسسات وتهميش إعالن القاهرة عىل العمل للوصول إىل الوحدة الوطنية
القرارات عرب تعزيز سيطرته عىل
ّ
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وحل الخالفات بهدوء وض ّم حامس واملجموعات األخرى
ّ
39
إىل منظّمة التحرير الفلسطينية .لك ّن هذه الوعود،
عىل غرار الكثري مثلها ،مل تتحقّق.
ومنذ االنفصال يف العام  ،2007ركّزت جهود املصالحة
أسايس عىل إعادة السلطة الفلسطينية إىل قطاع
بشكل
ّ
غ ّزة إلدارة املنطقة من جديد .وعىل الرغم من ع ّدة
اتفاقات ومن تشكيل حكومة وحدة وطنية حتّى ،تداعت
لحل مسائل عملية يف
يف نهاية األمر املحاوالت املتك ّررة ّ
الحوكمة .ومع أ ّن لهذا الفشل أسباباً كثرية ،ففي األساس،
تتم ّنع كلتا الجهتني عن التخليّ عام تتمتّع به حالياً من
ق ّوة وسيطرة ثابتتني وعن االنفتاح عىل املنافسة أو
التدخّل من الجهة املقابلة.
املؤسسايت حيال مستقبل السلطة
ونظرا ً إىل الغموض
ّ
الفلسطينية السيايس ،ال منطق يف تصالح الفصائل
الفلسطينية املختلفة ضمن إطار اتفاقيات أوسلو .بالتايل،
ينبغي أن ترتكز محادثات املصالحة عىل جعل حامس
والفصائل األخرى توافق عىل الرشوط والتوجيهات
املوضوعة للدخول إىل منظّمة التحرير الفلسطينية كجزء
املؤسسة .لذا من
من عملية إعادة هيكلة أكرب لهذه
ّ
شأن السامح ملنظّمة تحرير فلسطينية جامعة أن تح ّدد
املؤسساتية
الطريقة التي تريد أن تنظّم فيها الحوكمة
ّ
عىل األرض أن يساعد عىل التخفيف من ح ّدة نقاط
يخص املصالحة.
الخالف الشائكة أكرث من غريها يف ما ّ
وينبغي أن تكون الخطوة الثانية إجراء انتخابات يف
األرايض املحتلّة يف أقرب وقت ممكن .فهذا يعطي
رشعية مج ّد دة للهيكلية السياسية .وتعمل االنتخابات
فصل السلطة الفلسطينية عن منظّمة
يد ا ً بيد مع ْ
التحرير الفلسطينية .ويبدأ هذا األمر عرب إصالح
النظام االنتخايب .فينبغي عىل الفلسطينيني التخليّ
عن نظام التصويت املختلط املعتمد النتخابات العام
 2006–2005الذي ع ّزز املناطقية والعشائرية من خالل
تصويت أكرثي عىل صعيد الدائرة االنتخابية لنصف
املقاعد يف الربملان .إذ ينبغي أن يُح َّد د املجلس الترشيعي
نسبي عىل أساس لوائح حزبية وطنية
تبعاً لتصويت
ّ
فحسب .بهذه الطريقة ،ستضط ّر األحزاب الفلسطينية
أي حزب
إىل بناء تحالفات وتوافقات ،من دون هيمنة ّ
عىل السياسة ،كام هو الحال اآلن .وينبغي أن ت ُحرتم
نتائج االنتخابات وأن ت ُحمى من التدخّل الخارجي ،عىل
عكس ما جرى يف العام .2006

وفيام ال تستطيع هذه الورقة تحديد الهيكلية الدقيقة
لسلطة فلسطينية ُمصلَحة ،ينبغي أن تركّز السلطة
الفلسطينية عىل الحوكمة ،فيام ينبغي أن تركّز منظّمة
التحرير الفلسطينية عىل الشؤون الخارجية ،فترتأس
حملة لتوحيد الفلسطينيني حول العامل وتحثّ عىل
املؤسسات الراهنة يف
مامرسة حقوقهم السياسية .وبعض ّ
السلطة الفلسطينية ،عىل غرار وزارة الخارجية ،ال طائل
تنص اتفاقيات أوسلو عىل إنشائها حتّى.
لها ومل ّ
عالوة عىل ذلك ،تعاين السلطة الفلسطينية تض ّخامً
بريوقراطياً كبريا ً .فقبل أوسلو ،حكمت اإلدارة املدنية
اإلرسائيلية الضفّة الغربية وقطاع غ ّزة بثُمن عدد
املوظفني 40 .وللسلطة الفلسطينية أيضاً ق ّوة أمنية مشرتكة
ضخمة مع “واحدة من أعىل نسب املوظفني األمنيني إىل
املدنيني يف العامل” 41 ،وهي تستهلك من موازنة السلطة
42
أكرث من قطاعات التعليم والص ّحة والزراعة مجتمعة.
ويجدر بالسلطة الفلسطينية أن تتخلّص قدر اإلمكان
من هذه الق ّوة العاملة الفائضة وأن تعيد توجيه املوارد
الحيوية إىل أمكنة أخرى وأن تح ّد من االعتامد عىل
املساعدات األجنبية ورواتب السلطة الفلسطينية.
وينبغي أن يكون إصالح منظّمة التحرير الفلسطينية
لتكون أكرث متثيالً أولوية كربى .فهذا سيعطي منظّمة
التحرير الفلسطينية املزيد من الرشعية ويعيد تنشيط
املؤسسة الراكدة بدخول عنارص جدد فيها ،مع
هذه
ّ
الحرص عىل أال تأخذ منظّم ُة تحري ٍر فلسطينية غري
متثيلية قرارات تؤثر يف مجلس ترشيعي فلسطيني متثييل،
كام جرى يف األيام األوىل التفاقيات أوسلو 43 .ومن بني
الخيارات للبدء بهذه العملية أن ت ُعقد جمعية وطنية
فلسطينية لتحديد تفاصيل اإلصالح.
وعىل املدى األطول ،يُع ّد تطوير مساحة سياسية ناشطة
للفلسطينيني للتعبري عن أفكار جديدة ولاللتفاف حولها
منصة عىل اإلنرتنت
أمرا ً رضورياً جدا ً .فيمكن تأسيس ّ
للفلسطينيني حول العامل إلنشاء أحزاب جديدة وبرامج
سياسية يف موقع مركزي .بهذه الطريقة ،يف وسع
األحزاب السياسية الجديدة نرش أفكارها علناً وبح ّرية،
وميكن قياس العضوية أو االنتساب إىل هذه األحزاب أو
حسابها بدقّة أكرب .وستتمكن مجموعة جديدة من القادة
املعروفني من الربوز بناء عىل ق ّوة أفكارها وليس بسبب
قربها من القادة األصليني ملنظّمة التحرير الفلسطينية.
وفيام قد ال تزال االنتخابات املبارشة صعبة ،سيكون عىل
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األقل النظام النسبي الذي ترتكز عليه منظّمة التحرير
ّ
الفلسطينية حالياً ّ
أدق بكثري يف حال ارتكز عىل قاعدة
بيانات رقمية.

وعىل املستوى الدبلومايس أيضاً ،غالباً ما ات ّخذت منظّمة
التحرير الفلسطينية مواقف بدت معاكسة للمصالح
الفلسطينية ،وجرى ذلك غالباً تحت ضغط من الواليات
املتحدة أو أوروبا لكيال تستخدم نفوذها املحدود عىل
الساحة العاملية للضغط عىل إرسائيل ،ملصلحة االستمرار
بعملية السالم .مثالً ،عندما نرشت األمم املتحدة ما ُعرف
بتقرير غولدستون بعد الحرب عىل غ ّزة يف العامني 2008
و ،2009وفيه اتُّهم الجيش اإلرسائييل واملجموعات املحاربة
الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ض ّد
اإلنسانية 45،سحبت منظّمة التحرير الفلسطينية طلباً رسمياً
رصف لدى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،
بالت ّ
46
ففاجأت الفلسطينيني و ّولدت ردود فعل شعبية كبرية.

من بني أكرب املفارقات النابعة من مقاربة أوسلو التدريجية
هو أ ّن إرسائيل يف الوقت عينه رشيكة للفلسطينيني
ومحتلّة لهم عىل ح ّد سواء .وكان من األسهل تربير هذه
وغض الطرف عنها يف األيام األوىل
االزدواجية اإلشكالية ّ
ألوسلو عندما اعتقد الكثريون أ ّن إرسائيل تخفّض من
احتاللها العسكري .بيد أنّه مع ازدياد االحتالل وعدم
نشأة الدولة الفلسطينية ،تح ّولت السلطة الفلسطينية إىل
املحتل من
ّ
مج ّرد أداة للحكم اإلرسائييل تُعفي من خاللها
تكاليفه وموجباته عرب إدارة املراكز السكانية الفلسطينية
واإلرشاف عليها نيابة عنها.

ومل تستفد منظّمة التحرير الفلسطينية أيضاً من الرأي
االستشاري ملحكمة العدل الدولية يف العام  2004التي
ارتأت أ ّن تشييد الجدار الفاصل اإلرسائييل غري رشعي
وينبغي نزعه .وأرغم هذا الجمود يف نهاية األمر املجتمع
املدين الفلسطيني عىل استالم زمام املبادرة وإطالق حركة
املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات يف الذكرى
السنوية األوىل لصدور حكم محكمة العدل الدولية 47 ،ومل
تدعم منظّمة التحرير الفلسطينية هذه املبادرة رصاحة
48
سوى يف العام  ،2018أي بعد مرور  13سنة.

ومن املفرتض أن تكون املصالحة واالنتخابات واإلصالح
معاً كافية لرتميم الكيان السيايس الفلسطيني وملنحه
رشعية وق ّوة مج ّددتني.

الركن الثالث:
العالئقي
الوضوح
ّ
إعادة تحديد طبيعة العالقة مع إرسائيل

وإن أراد الفلسطينيون العثور عىل طريقة للخروج من
مأزقهم الراهن عليهم البحث يف هذه العالقة وتغيريها.
ال ّ
الرشيك-املحتل قد أربكت
ّ
شك يف أ ّن دينامية
الفلسطينيني العاديني وحلفاءهم واملجتمع الدويل .نتيجة
لذلك ،ال يعرف معظم الفلسطينيني كيف يتص ّورون
حكومتهم الخاصة ،وهم محقّون .فغالباً عىل مدى السنوات
الخمسة والعرشين املاضية ،وقفت السلطة الفلسطينية
أمام املحاوالت الرشعية لتح ّدي االحتالل اإلرسائييل
وسياساته االستعامرية ،وجرى ذلك بشكل أسايس عرب عدم
السامح بالتج ّمعات الشعبية أو املدنية من خارج مبادراتها
الخاصة .وتقوم السلطة الفلسطينية بذلك بشكل أسايس
لتلبية موجباتها األمنية تجاه إرسائيل .عالوة عىل ذلك،
ضمن هذه الرشاكة ،السلطة الفلسطينية غري قادرة حتّى
عىل تأمني الحامية األساسية ملواطنيها من عنف املستوطنني
اإلرسائيليني أو عىل منع توغّالت الجيش اإلرسائييل اليومية
العتقال الفلسطينيني 44.وتق ّوض هذه القيود بشكل كبري
من رشعية السلطة الفلسطينية لدى الفلسطينيني.

 7موجز السياسة • ديسمرب 2019

املؤسسات الفلسطينية
وجعلت العالقة شبه التعاونية بني ّ
وإرسائيل الوضع أيضاً غامضاً للمجتمع الدويل ،من ضمنه
حلفاء الفلسطينيني يف العامل العريب .فلم يُنشئ معظم
املجتمع الدويل عالقات مع إرسائيل أو يزد من مستواها
إال بعد توقيع اتفاقيات أوسلو“ ،فزاد عدد الدول التي
لها عالقات دبلوماسية معها قرابة الضعفني” 49 .وفيام
مل يتبلور السالم وتدهور الوضع يف األرايض الفلسطينية
بش ّدة ،اكتفى املجتمع الدويل بالتظاهر بتأييد أوسلو
وعملية السالم وبتمويل السلطة الفلسطينية ،ويُعزى
ذلك يف جزء كبري منه إىل بقاء الفلسطينيني ملتزمني
مبتابعة بناء الدولة من خالل إطار عمل اتفاقيات أوسلو.
لكن مثلام أشارت نورا عريقات يف كتابها الجديد:
“كجزء من الصفقة الفاوستية التي هي إطار عمل
اتفاقيات أوسلو ،قبلت السلطة الفلسطينية املنطق
االستعامري القائل إ ّن امتثالها وسلوكها الحسن سيكافَآن
باالستقالل” 50 .بعبارة أخرى ،عملت القيادة الفلسطينية
تبعاً لفرضية أنّه يف حال نفّذت موجباتها الكثرية ستُنهي
إرسائيل طوعاً أو قرسا ً االحتالل وتعطي الفلسطينيني

دولة .وكان هذا بالفعل أسلوب عمل الحكومة التي
ترأسها سالم فياض من العام  2007إىل العام  2013والتي
ربطت بني االمتثال للمطالب األمريكية واإلرسائيلية
بعملية فعالة لبناء الدولة عىل أمل الوصول إىل األمر
الواقع املرغوب .وكام قال روبرت دانني يف العام :2011
“تقيض اسرتاتيجية فياض مبنح الفلسطينيني حكومة جيدة
وفرصاً اقتصادية والنظام والقانون ،واألمن إلرسائيل
أي ذرائع قد تبقى لالحتالل
امتدادا ً لذلك ،فيزيل بذلك ّ
51
اإلرسائييل املستم ّر لألرايض الفلسطينية”.
عىل الرغم من فشل خطّة ف ّياض يف النهاية ،متكّنت جهوده
من إبراز عيوب كبرية يف املنطق خلف االسرتاتيجية
الفلسطينية والدولية 52 .مع ذلك ،مل يتغيرّ الكثري يف
املقاربة الفلسطينية أو الدولية منذ رحيله ،باستثناء أ ّن
الحوكمة تدهورت برسعة .وتستم ّر القيادة الفلسطينية
بااللتزام بإطار عمل تابع التفاقيات أوسلو أكل عليه
الزمن ورشب ،فيام ال تلتزم إرسائيل برشوط إطار العمل
سوى عندما تتامىش مع مصالحها املبارشة.
يف الواقع ،جزء صغري جدا ً من االتفاقيات الستّة التي ت ّم
توقيعها منذ أكرث من عقدين ما زال قامئاً ،مبا يف ذلك
53
الهيئات املشرتكة الكثرية التي أنشئت لتسهيل التعاون.
فإرسائيل مل تسحب قواتها أبدا ً من معظم األرايض املحتلّة
كام اشرتطت االتفاقيات .وهي تخرق بشكل روتيني
الرشوط الباقية من أوسلو التي بقيت سليمة إسمياً ،مبا يف
ذلك االتفاقية االقتصادية األساسية والرتتيبات األمنية ،التي
ترتكز عىل مناطق سيطرة ت ُعرف باملنطقة أ واملنطقة ب
واملنطقة ج .فتبعاً ليويس بيلني ،أحد مهنديس عمل ّية أوسلو،
54
رصف إرسائيل عىل األرض وكأن ال وجود لالتفاقية.
تت ّ
ففي يوليو  2019مثالً ،وصل األمر بإرسائيل أن تد ّمر عرشات
املنازل يف القدس الرشقية الخاضعة لسيطرة الفلسطينيني.
وكانت املنازل واقعة يف املنطقة أ واملنطقة ب الخاضعتَني
لسيطرة السلطة الفلسطينية اإلسمية ،وكانت العائالت
قد نالت تراخيص بناء من السلطة الفلسطينية .بيد أ ّن
بغض
رصفت من تلقاء نفسها لتدمري هذه املنازلّ ،
إرسائيل ت ّ
55
النظر عن ترتيباتها مع السلطة الفلسطينية.

ناديا حجاب وجييس روزنفيلد يف العام  ،2010تطوي ُر
إرسائيل للطرقات والبنى التحتية ليستعملها املستوطنون
اإلرسائيليون حرصا ً ،وهذا ما تس ّميه إرسائيل البنية
التحتية لـ”نسيج الحياة” 57 ،يرغم الفلسطينيني عىل
تشييد شبكة بديلة منفصلة لهم .وبإمكان ذلك أ ّن “يس ّهل
توسع املستوطنات والفصل العنرصي والض ّم عرب
فعلياً ّ
إبعاد الفلسطينيني عن الشبكة األساسية” عىل أراضيهم
الخاصة 58 .بالتايل ،تس ّهل السلطة الفلسطينية عن غري
قصد ،مبساعدة متويل الدول املانحة ،نزع ملكية أراضيها
عرب بناء بنية تحتية موازية عىل رقعة األرض ذاتها من
دون تح ّدي بنية املستوطنات اإلرسائيلية املنا ِفسة.
بشكل جوهري ،إ ّن تطبيق عملية بناء الدولة ،الذي تسيطر
عليه إرسائيل سيطرة تامة ،يسمح إلرسائيل باستخدام
السلطة الفلسطينية ومتويل الدول املانحة لها ،للمساعدة
حل مفارقة أربكت صانعي السياسات اإلرسائيليني
عىل ّ
ألجيال :كيفية االحتفاظ باألرايض التي احتلّتها يف العام
59
 1967من دون تحرير الفلسطينيني القاطنني هناك.
وتحقّق إرسائيل ذلك عرب إنشاء واقع مادي جديد يف
الضفّة الغربية ،من خالل تشييد طرقات وجسور وأنفاق
جانبية ،وعرب تركيب شبكة مكانية فوق األخرى ليك
يتمكّن املجتمعان من احتالل املساحة الجغرافية ذاتها
60
من دون التالقي أبدا ً يف املساحة الطوبوغرافية ذاتها.
وتستطيع إرسائيل فعل ذلك بسبب الحاجز الذي أنشأته
املحتل تحت
ّ
اتفاقيات أوسلو بني إرسائيل والشعب
سيطرتها ليس إلاّ  .وتس ّهل السلطة الفلسطينية هذا الحاجز
عرب اإلرشاف عىل مراكز السكان الفلسطينيني فيام تسيطر
إرسائيل بشكل منهجي عىل األرايض املحيطة بها ،حتّى مع
االندثار اإلجاميل لذريعة الرشاكة ومعها نشاط املفاوضات.

من أجل إضفاء وضوح رضوري لهذه العالقة ،مل يعد
بإمكان السلطة الفلسطينية بعد اآلن االلتزام باتفاقيات
تتناقض يف جوهرها مع الواقع عىل األرض ومع مسار
الرصاع .فاليوم ،يبدو من املر ّجح أكرث أ ّن تبدأ إرسائيل
بض ّم رسمياً أقسام من الضفّة الغربية أكرث مام هو مر ّجح
أن تتخلىّ عنها يوماً .وال يديم تعاون السلطة الفلسطينية
مع إرسائيل هذه الدينامية املسيطرة فحسب ،بل يغذّي
وفيام أ ّدت الحادثة إىل ردود فعل من القيادة الفلسطينية االمتعاض ويق ّوض رشع ّيتها لدى جمهورها أيضاً.
التي وعدت بإنهاء تعاونها مع إرسائيل 56 ،مل يت ّم اإلقرار
بأ ّن مرشوع السلطة الفلسطينية لبناء الدولة يساهم إن أراد الفلسطينيون تغيري عالقتهم مع إرسائيل فتتطلّب
يف مرشوع إرسائيل االستيطاين املتنامي .فكام أشارت الخطوات الالزمة لذلك تخطيطاً واسرتاتيجية واسعتني.
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فال ميكن إنهاء التعاون بني ليلة وضحاها .يف الحقيقة،
مل يبدأ التعاون مع إنشاء السلطة الفلسطينية ،بل ولّده
يف بعض النواحي واقع حياة من العيش تحت احتالل
طويل األمد .فمنذ العام  ،1967اعتمد الفلسطينيون يف
األرايض املحتلّة عىل دولة إرسائيل التي حكمتهم بواسطة
نظام ُرخَص شامل .وينطبق هذا األمر بشكل خاص عىل
االقتصاد الفلسطيني قبل أوسلو وبعدها ،الذي كان
ويبقى معت ِمدا ً بالكامل عىل إرسائيل 61 ،املسيطرة ،مع
أنّه اقتصاد مختلف من الناحية الهيكلية.
وفيام متارس السلطة الفلسطينية بعض أشكال الحكم
كل ناحية من نواحي الحياة .فإذا
الذايت ،تق ّرر إرسائيل ّ
ُولد طفل يف رام الله اليوم ،عىل السلطة الفلسطينية إعالم
السلطات اإلرسائيلية وينبغي تسجيل الطفل يف النظام
اإلرسائييل وإال ال يحصل عىل شهادة والدة أو بطاقة هوية
أو جواز سفر .بشكل أسايس ،إرسائيل هي التي تعطي
الطفل هويته الوطنية ال السلطة الفلسطينية .وليس يف
وسع الرشكات الفلسطينية تصدير املنتجات أو استريادها
من دون تسهيل وفرض رضائب إرسائيليني .وتعمل رشكات
االتصاالت واملصارف الفلسطينية من خالل الشبكات
اإلرسائيلية وتستعمل العملة اإلرسائيلية .وال يستطيع
األفراد يف الضفّة الغربية التنقّل ضمن البالد أو الخروج
منها من دون عبور نقاط تفتيش أو جامرك حدودية
إرسائيلية .وما من وسيلة لاللتفاف حول ذلك ،فإرسائيل
تبسط سيادتها عىل األرايض الفلسطينية كلها.

الرشقية ،أرضاً محتلّة تحت حكم عسكري مؤقّت .وبعد
مرور  50سنة حتّى ،مل يتغيرّ هذا التحديد ،عىل الرغم من
نقل إرسائيل  620ألفاً من مواطنيها إىل األرايض املحتلّة يف
63
انتهاك التفاقيات جنيف التي تنظّم االحتالل العسكري.
لكن ما هو األثر الرتاكمي لسياسة االستيطان هذه؟ وماذا
بشأن البنية القانونية التي أرستها إرسائيل تدريجياً لدمج
املستوطنني واملستوطَنات يف الدولة؟ وماذا بشأن واقع
أ ّن حكومة فلسطينية سيادية عىل األرجح لن تبرص النور
يوماً؟ هل هذه األمور تغيرّ يف طبيعة النظام الساري؟
األمر األكيد هو أ ّن إرصار الفلسطينيني عىل تحديد
كفاحهم عىل أنّه كفاح ض ّد احتالل عسكري ،مع ما
يتض ّمنه ذلك من داللة عىل الزمنية واألمن ،يحجب
الطبيعة التح ّولية ملرشوع إرسائيل االستيطاين الذي يبلغ
عمره نصف قرن .فهذا املرشوع ال ينتهك اتفاقيات جنيف
فحسب ،بل يمُ أسس نظاماً ممنهجاً من القمع والطغيان
64
يديم تف ّوق مجموعة إثنية عىل أخرى.

ويف ّرق االحتالل العسكري أيضاً بني الفلسطينيني القاطنني
يف األرايض املحتلّة والقاطنني يف إرسائيل ،عىل الرغم من 19
سنة فقط من الفصل املا ّدي .ويتجاهل االحتالل ما حصل
يف العام  1948والترشذم املستم ّر للفلسطينيني ،وهو أمر
حل جزء
يصب يف قلب الرصاع .ويقبل طوعاً الحاجة إىل ّ
ّ
واحد من الرصاع ،وهو ذلك الذي بدأ يف العام  1967مع
احتالل الضفّة الغربية وقطاع غ ّزة .أخريا ً ،يتجاهل االحتالل
كل
يف هذه الظروف ،من غري الواضح كيف ميكن للسلطة العسكري أيضاً نظام السيطرة الفريد التي ت َجذَّر يف ّ
الفلسطينية وقف التعاون مع إرسائيل .بيد أ ّن نوعاً من املناطق الفلسطينية واإلرسائيلية عىل مدى  70سنة.
عدم التعاون رضوري .فال يستطيع الفلسطينيون ببساطة
االستمرار بتسهيل عملية تجريدهم من ملكياتهم عرب حتى أ ّن كثريا ً من املسؤولني اإلرسائيليني اليمنيني
االمتثال إلطار العمل الراهن ومعاملة إرسائيل كرشيكة .وداعميهم يف الخارج عادوا إىل الخطاب القائل إنّه ما من
من بني الخيارات العمل عىل تطوير “اقتصاد مقاومة” احتالل ،وهو خطاب ساد يف إرسائيل قبل توقيع اتفاقيات
يهدف إىل “الح ّد من اعتامد الفلسطينيني االقتصادي عىل أوسلو 65 .لكن إذا مل تعد سيطرة إرسائيل عىل األرايض
االقتصاد اإلرسائييل” و“إنشاء قاعدة سياسية متينة لدعم الفلسطينية تُعترب احتالالً ،فام هي إذا ً؟
الكفاح الفلسطيني املناهض لالستعامر” 62 .ويشمل ذلك
يستحق فعالً تسمية أخرى؛ وهي نظام
لعل النظام
دعم البدائل املحلّية للمنتجات اإلرسائيلية ،وال س ّيام ّ
ّ
األبارتايد أو الفصل العنرصي .وليس هذا التمييز مج ّرد
تعزيز قطاع الزراعة الفلسطيني كقاعدة اقتصادية.
لفظ ،بل هو يرتافق باختالفات حقيقية يف الطرق التي
وتربز طريقة ممكنة أخرى للتحايل عىل هذا املأزق وتكمن يت ّم التعامل فيها مع النظام مبوجب القانون الدويل والتي
عرب توضيح العالقة مع إرسائيل من خالل إعادة تحديد قد يعامله املجتمع الدويل بها .واأله ّم أنّه يجعل العالقة
وكل الباقني ،ويرغم
طبيعتها .فمنذ العام  ،1967اعترب املجتمع الدويل والقانون أوضح للفلسطينيني واإلرسائيليني ّ
الدويل الضفّة الغربية وقطاع غ ّزة ،مبا يف ذلك القدس األفرقاء عىل اختيار جهة من الجهتني.
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وقد سبق أن بدأ السجال حول ما إذا كانت صفة الفصل
العنرصي تنطبق عىل الحالة اإلرسائيلية الفلسطينية.
فقد بدأ خرباء قانونيون وأكادمييون حول العامل بالبحث
يف هذه املسألة منذ ٍ
عقد عىل األقل 66 .وعىل املستوى
السيايس ،ناقش ع ّدة رؤساء وزراء وشخصيات سياسية
إرسائيليون علناً حتمية أن تتح ّول إرسائيل إىل دولة فصل
عنرصي إن مل يت ّم إنشاء دولة فلسطينية منفصلة .وأعطى
ديفيد بن غوريون وإسحق رابني حتّى توقّعات مشابهة
منذ ع ّدة عقود 67 .وحذّر وزير الخارجية األمرييك السابق
جون كريي من أ ّن إرسائيل تخاطر بالتح ّول إىل دولة فصل
عنرصي يف حال فشلت جهوده إلحالل السالم يف العام
( 2014مع أنّه تراجع الحقاً عن استعامل هذا التعبري
تحت الضغط) 68 ،حتى وأ ّن الرئيس األمرييك السابق
جيمي كارتر اختار “فلسطني :سالم وليس فصل عنرصي”
( )Palestine: Peace not Apartheidعنواناً لكتابه الصادر
يف العام  2016عن هذا املوضوع .ويف العام  ،2017أصبحت
اإلسكوا (اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا التابعة
لألمم املتحدة) أول وكالة تابعة لألمم املتحدة تستعمل عبارة
69
“فصل عنرصي” لوصف النظام اإلرسائييل يف تقرير رسمي.

فلسطينية سيادية مستقلّة ربمّ ا بعيد املنال .لكن نتيجة
ضعف وانقسام وركود وخلل وظيفي داخيل ،الجهة
السياسية من الحركة الوطنية تبقى عاجزة عن مواجهة
هذه التهديدات أو عن البحث عن طرق جديدة للسري
قدماً مع دعم شعبها وق ّوته الكاملينَ .
ومنذ إنشاء السلطة الفلسطينية كجزء من اتفاقيات
مؤسساتياً
أوسلو ،عانت السياسة الفلسطينية نظاماً
ّ
متش ّعباً التحم تدريجياً ب ّعدة طرق إشكالية ذات صلة.
وكان انقالب الديناميات بني السلطة الفلسطينية ومنظّمة
التحرير الفلسطينية واندماجهام كارثياً للفلسطينيني،
إ ّذ ولّد التباساً حول األدوار واألوضاع أعطى األولوية
للمصالح الض ّيقة قبل املصالح الوطنية وأبعد املجتمع
الفلسطيني األوسع عن عملية صنع القرارات وأ ّدى إىل
حوكمة رديئة عىل األرض عرب حجب الشفافية واملساءلة.
للمؤسسات
لذا من الرضوري وضع حدود وأدوار واضحة
ّ
التي تحكم الفلسطينيني ومتثّلهم .وميكن القيام بذلك
عرب فصل السلطة الفلسطينية عن منظّمة التحرير
الفلسطينية ومنع املسؤولني من تب ّوؤ منصب قيادي يف كال
الكيانَني .وينبغي أن تساعد عملية صنع القرار املنفصلة
عىل توضيح مصالح املنظّمتني املتاميزة .وبشكل مثايل،
يجدر مبنظّمة التحرير الفلسطينية أن تتّخذ مقرا ً لها
خارج األرايض املحتلة ،حيث تعجز إرسائيل عن الضغط
مبارشة عليها وحيث يستطيع الشعب الفلسطيني األوسع
الوصول إليها ،مع إبقاء مكاتب لها يف األرايض املحتلّة
لغايات تنسيقية.

ويستعمل الكثري من الفلسطينيني والناشطني املؤيدين
لهم هذا التعبري منذ سنوات ،فيام امتنع مسؤولون
ومؤسسات فلسطينية عن استخدامه إىل
فلسطينيون
ّ
ح ّد كبري .وإن أرادوا بدورهم أن يسلكوا هذه الطريق،
ينبغي التفكري فيه بعناية بسبب تداعياته الكثرية ،وال
سيام التخليّ عن املرشوع الوطني املستقل طلباً للمساواة
يف الحقوق يف كيان سيايس آخر أكرث تكامالً .وسيؤث ّر هذا
بشكل خاص يف التحالفات الحالية واملستقبلية مع ابتعاد
لكل هيئة من الهيئتني
وينبغي إبراز األدوار املتاميزة ّ
حل الدولتَني.
الفلسطينيني عن التوافق الدويل عىل ّ
وتعيني حدودها بوضوح .وينبغي أن تستعيد منظّمة
تستحق العالقة الفلسطينية اإلرسائيلية إعادة التحرير الفلسطينية األسبقية يف مجال الدبلوماسية
يف أي حال،
ّ
تقييم وتحديد يف هذه املرحلة الحاسمة .ويبدأ ذلك عرب واملرشوع الوطني ،مع وضع الحدود لحوكمة السلطة
املبارشة بعملية االمتناع عن التعاون مع االحتالل .وميكن أن الفلسطينية يف األرايض املحتلّة.
تتبعها إعادة تقييم لطبيعة العالقة بني الفلسطينيني ودولة
ً
املؤسستني لجعلهام
هاتني
إصالح
ا
أيض
الفلسطينيني
وعىل
إرسائيل .لكن طاملا بقيت األمور عىل حالها ،تلفّها عالقة
ّ
ومحتل ،ستواجه القيادة الفلسطينية أكرث متثيالً من خالل االنتخابات أو ،يف حالة منظّمة التحرير
ّ
مربكة بني رشيك
الفلسطينية ،من خالل عملية أخرى لتأسيس قيادة رشعية
صعوبة يف حشد شعبها وحلفائها لتحقيق أهدافها.
متثيلية .معاً ينبغي أن تكون هاتان الخطوتان كافيتني لرتميم
الكيان السيايس الفلسطيني وملنحه رشعية وق ّوة متج ّددتني.
الخامتة
تواجه الحركة الوطنية الفلسطينية مجموعة متنامية كذلك ،يجدر بالفلسطينيني إعادة تقييم عالقتهم بإرسائيل
ومتضافرة من التحديات ،مبا فيها اإلقرار بأ ّن قيام دولة نظرا ً إىل فشل اتفاقيات أوسلو وتحصني االحتالل العسكري
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اإلرسائييل وعزمه عىل االستمرار باستيطان الضفّة الغربية
وتغيري وضع القدس ومحارصة قطاع غ ّزة .وقد أربكت
الرشيك-املحتل التي نتجت عن أوسلو الشعب
ّ
دينامية
الفلسطيني وحلفاءه يف املجتمع الدويل.
وينبغي عىل الفلسطينيني العثور عىل سبل لعدم التعاون،
وال س ّيام من خالل الح ّد من االعتامد االقتصادي عىل
إرسائيل .وميكنهم إعادة تقييم طبيعة النظام اإلرسائييل
ومكانهم فيه وربمّ ا إعادة تحديده ليتغيرّ من احتالل
عنرصي .ويجدر أن يرتافق ذلك
عسكري إىل دولة فصل
ّ
ّ
مبداوالت ج ّدية مع اسرتاتيجية واضحة لطريقة مواجهة
النظام عىل األرض ويف املرسح الدويل.
أي حركة يف تحقيق أهدافها األساسية،
عندما تفشل ّ
عليها أن تسأل نفسها أسئلة عميقة حول الخطوات
التالية التي عليها اتّخاذها .وليك يتس ّنى للفلسطينيني
طرح هذه األسئلة حتّى ،عليهم أ ّوالً ترتيب أمورهم
مؤسساتهم
الداخلية والتخلّص من االلتباس املرتاكم حول ّ
وحول متثيلهم وحول عالقاتهم .عرب توضيح هذه األركان
الثالثة ،سيصبحون يف وضع أفضل بكثري إلعادة تنشيط
حركتهم الوطنية ومواجهة التحديات والعمل عىل تحقيق
أهدافهم للمستقبل.
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تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب
ّ
املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية
والدولية ،مركّزا ً عىل إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن
املجتمع املدين .وتركّز هذه األبحاث عىل أربعة مجاالت أساسية:
I.Iالعالقات الدولية يف الرشق األوسط
IIIIاألمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل
IIIIIالنمو الشامل وتكافؤ الفرص
IVIVإصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن
ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كاف ًة مهام اختلفت ،فهو يش ّجع
عىل التبادل الق ّيم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط واملجتمع الدويل .وقد استضاف املركز منذ
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عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة .هذا وقد نرش املركز العديد من موجزات
السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري.
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