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تاأثري الثورات العربية على امل�صاحلة 

الفل�صطينية وامل�صروع الوطني الفل�صطيني

*
اأ. د. جمدي حماد

مقدمة:

م�صارف  على  �لعربية  �ملنطقة  و�صعت  قد  �جلارية  �لعربية  �لثور�ت  �أّن  يف  �صّك  ال 

�أنها �صتختلف عنها يف  يبدو  �أخرى،  نهاية مرحلة وبد�ية  لوقوفها عند  تغيري�ت كبى، 

�أهمها تلك �ملت�صلة باحلكم وطرقه وقو�ه، و�لدولة و�إد�رتها و�صيا�صاتها،  �أ�صياء كثرية، 

و�جتاهاتها �لد�خلية و�خلارجية. 

�إن �ل�صعار�ت �لتي رفعتها تلك �لثور�ت، �لتي ركزت على �حلرية و�لعد�لة �الجتماعية 

وكر�مة �لوطن و�ملو�طن، قد طغت على “�لق�صايا �لقومية”، حيث بد� �أن هدفها هو بناء 

جمتمع  وبناء  �ال�صتبد�د،  قد�صية  ونزع  �لديوقر�طية،  �أ�صا�صها  جديدة،  وطنية  نظم 

ع�رشي. 

�النحطاط  حال  من  باخلروج  ي�صمح  �لذي  �الأمثل  �لنظام  هي  �لديوقر�طية  �إن 

�ال�صت�صالم  �النحطاط  ذلك  عالمات  �أوىل  من  كان  و�إذ�  �لدكتاتورية،  �صنعتها  �لتي 

فيه  حتتل  جديد،  عربي  وعي  ت�صكيل  �صيعيد  منه  �خلروج  فاإن  “�إ�رش�ئيل”؛  �أمام 

�لنظام”  �إ�صقاط  يريد  “�ل�صعب  �صعار  �قرتن  فقد  لذلك  �لبو�صلة؛  مركز  فل�صطني 

تاأتي  ثّم  �لعربية. ومن  �مليادين  �لعديد من  “�ل�صعب يريد حترير فل�صطني” يف  ب�صعار 

ثورة  �أهمية  تبز  وهنا  �ملتوقعة،  �خلارجية  �لتغيري�ت  مقدمة  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية 

خا�صة. ب�صفة  م�رش 

 باحث خبري متخ�ص�ص يف �لعلوم �ل�صيا�صية، ورئي�ص جمل�ص �أمناء �جلامعة �للبنانية �لدولية.
*
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اأ�ًل: مغزى الربيع العربي:

لقد حتولت �مل�صاألة �لفل�صطينية، بخا�صة قطاع غزة، �إىل عبء �أمني ��صرت�تيجي على 

�لنظام �لعربي، بخا�صة على م�رش، منذ �أقدم �أريل �صارون �صنة 2005 على �لتمل�ص من 

غزة، و�إلقاء عبئها على كاهل م�رش. 

باالنحياز،  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �تهامات  من  و�مل�رشي  �لعربي  �لدور  يعاين  كذلك 

لكن �الأخطر هو عدم �حرت�م �لف�صائل �ملتناحرة لالتفاقات �ملتتابعة. فاإذ� كانت م�رش قد 

جنحت يف �لتو�صل �إىل �تفاق م�صاحلة، بني حركتي حما�ص وفتح، بعد �أ�صابيع من قيام 

�لثورة فيها، فاإن �ل�صوؤ�ل �الآتي يبز على �لفور: ما هو م�صتقبل هذه �مل�صاحلة، وما هي 

حظوظها من �لنجاح؟

مل  و�إن  ممكناً،  �صار  بكونه  م�صتحيالً  كان  ما  مع  �لتعامل  �لعربي  �لربيع  حقق  لقد 

�إن موقف م�رش من  ��صتعادة م�رش موقعها.  �لبد�ية على طريق  يكن فور�ً فقريباً، هي 

فل�صطني يحدد قدرتها على حماية م�صاحلها �ال�صرت�تيجية يف �لوطن �لعربي، وخارجه 

�أي�صاً، فامل�صاألة �لفل�صطينية هي �لبو�صلة، ورعاية �لقاهرة للم�صاحلة بني حما�ص وفتح 

خطوة على �لطريق، متنحها قوة �إ�صافية. 

�لوظيفة  �أّن  ذ�ك  �لثور�ت،  بعد  غريها  �لعربيّة  �لثور�ت  قبل  �لفل�صطينية  �لق�صية  �إن   

�ل�صيا�صيّة الإد�رة �ل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل” كانت جزء�ً من تعزيز �لو�صع �لعربي �لقائم، 

�الإ�رش�ئيلية  �لرغبتان  �لتقت  لقد  ذ�ته.  للغر�ص  �لفل�صطينية  �ملحنة  ��صتخد�م  عن  ف�صالً 

و�لعربية عند �إطالة �ل�رش�ع، و�إ�صباغ �لفر�دة �جلوهرية عليه، ما يجعله م�صتع�صياً على 

�حلل؛ �الإ�رش�ئيليّون �أر�دو� ذلك لبلورة كيانهم ككيان خمتلف يف �ملنطقة، متفّوق عليها، 

ور�دع لها بقّوة �ل�صالح، و�لعرب �أر�دو� �ل�صيء نف�صه كي يتجنّبو� �لت�صّدي لبناء دول 

ي�صتويل على  فيما  �أنظمتهم،  ت�صيطر عليها  �إن�صاء مقاومة  د�عمني  وجمتمعات ع�رشية، 

بو�صفه  �ل�رش�ع  �صناعة  �لرغبتني  �لتقاء  عن  جنمت  و�لف�صاد.  �ال�صتبد�د  جمتمعاتهم 

�صلعة غري قابلة لل�رشف، وهذ� ما كان يتبّدى يف �ملحّطات �لتاريخيّة كلّها.

1. القوة ال�شيا�شية ال�شعبية:

ال �صّك يف �أن من �أهم نتائج �لثور�ت �لعربية، �إن مل يكن �أهمها على �الإطالق، �صعود 

�لقوة �ل�صيا�صية �لعربية �ل�صعبية، ولي�ص �أدل على ذلك من تاأمل �ملو�قف �الإ�رش�ئيلية جتاه 
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هذ� �لتطور �ملركزي. لقد �صارعت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إىل �صّب جاّم غ�صبها على �الإد�رة 

�الأ�صدقاء،  على  وتنق�ص  �الأعد�ء  �أمام  ترت�جع  �أنها  بت�رشفاتها  �أثبتت  �لتي  �الأمريكية، 

�أن تخلي �الإد�رة �الأمريكية عن حليف خمل�ص مثل ح�صني مبارك ينذرها بخطر  ور�أت 

ج�صيم؛ الأنها قد تتخلى عن “�إ�رش�ئيل” وقت �ل�رشورة. لهذ� �ل�صبب �نطلقت حملة قوية 

�صّد �لرئي�ص �الأمريكي بار�ك �أوباما Barack Obama معتبة �أن كّل ما يجري يف �ملنطقة 

و�أ�صار  و�لقاهرة.  تركيا  يف  خطابيه  ونتاج  �ملتحدة،  �لواليات  �صعف  ثمرة  �صوى  لي�ص 

ال  ��صرت�تيجية  �آثار�ً  �صترتك  �ملنطقة  بها  متر  �لتي  �الأر�صية  �لهزة  �أن  �إىل  �ملعلقني  بع�ص 

يكن تالفيها. 

وبالرغم من �أن �صيئاً مل يتغري بعُد ب�صاأن �ل�صيا�صة �مل�رشية �إز�ء “�إ�رش�ئيل”، �إال �أن 

�النعطافة تكمن لي�ص يف هذه �لنقطة �إمنا يف بد�ية ��صت�صعار �الإ�رش�ئيليني باأن ما ح�صبو� 

عن  قيل  ما  �أن  تظهر  �ملتز�منة  �لعربية  �ل�صعبية  فاالنتفا�صات  حياً.  عاد  قد  مات  �أنه 

��صمحالل �لعروبة مل يكن �صحيحاً. بل �إن �الأكاديي �ملتخ�ص�ص يف �ل�صوؤون �لعربية، 

�إيلي فودة Elie Podeh كتب يف جريدة هاآرت�ص �إن �ملحللني �أكثو� يف �ل�صنو�ت �الأخرية 

عبد  جمال  وفاة  مع  �ختفيا  �لعربية  و�الأيديولوجية  �لعربي  �لوطن  �أن  عن  �حلديث  من 

�لنا�رش �صنة 1970، “لكن �لثور�ت يف تون�ص وم�رش، و�لتظاهر�ت �لعا�صفة يف عو��صم 

�أخرى من �لدول �لعربية تثبت -ما �إذ� كان يلزم �الإثبات- �أن �لوطن �لعربي مل يختِف 

�إىل دول  �الأحد�ث  “�نتقال”  �أ�صباب  �إدر�ك  تفيد يف  �أهمية مالحظة ذلك  �أن  �أبد�ً”. ويرى 

�لعربي  �لوطن  جتعل  و�لتاريخية،  �لثقافية  �للغوية،  “�لعالقات  حيث  �أخرى  عربية 

م�رش  �أهمية  �إىل  وي�صري  �أخرى”.  �أماكن  على  ما،  مكان  يف  يقع  حدث  فيها  يوؤثر  �صاحة 

“خطو�ت و�صياقات يف �لوطن �لعربي، فمن �ملعقول �الفرت��ص  �لدو�م  �لتي قادت على 

يف  �لثور�ت  �أي�صاً  ورمبا  �النتفا�صات،  �ملظاهر�ت،  �إىل  �أي�صاً  �حلالية  �لثورة  توؤدي  باأن 

.
�أماكن �أخرى يف �لوطن �لعربي”1

�أن �ملارد �لعربي خرج  David Bukai من جامعة حيفا  ور�أى �لدكتور د�فيد بقاعي 

من �لقمقم و�أن:

 �نظر: حلمي مو�صى، حرية �إ�رش�ئيل �أمام �لثور�ت �ل�صعبية �لعربية و�آفاق تغيري �لو�قع �ال�صرت�تيجي يف �ملنطقة، 
1

http://www.assafir.com/WeeklyArticle.aspx?EditionId=178:2011/2/28، يف ال�شفري، بريوت،  جريدة 

4&WeeklyArticleId=76979&ChannelId=10157
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ما بد�أ يف تون�ص و�نتقل �إىل م�رش وليبيا ينت�رش كانت�صار �لنار يف �له�صيم يف 

�لعامل �لعربي كله، ويهدد بجّر �ل�رشق �الأو�صط �إىل ع�رش �آخر من �لعنف وعدم 

غري  جديد  م�صدر  من  �لعنف  ينبع  �ملا�صي،  وبخالف  �ل�صيا�صي.  �ال�صتقر�ر 

�أنهم يلكون  لل�صكان  �ل�صكان، فقد تبني  �أال وهو  �لعربية  �ل�صيا�صة  معروف يف 

�صيئاً جديد�ً مل يعرفوه قّط، ومل ي�صتعملوه، وهو �لقوة �ل�صيا�صية. يجري على 

�لعامل �لعربي تغيري جوهري رمبا يكون ثورة: لقد ُك�رش حاجز خوف �جلماهري 

 .
2
من نظم �حلكم و�حلكام

و�أو�صح:

تاأثري�ت  من  منيعاً  نف�صه  يرى  �أن  ي�صتطيع  ال  عربي  حكم  نظام  �أّي 

هي  هذه  �خلال�صة.  �لفو�صى  �أوالً،  رئي�صة:  �جتاهات  ثالثة  يف  �ال�صطر�بات، 

�لقوة �ملُ�صكرة �لتي ظهرت فجاأة عند �جلماهري، وُت�صتعمل مثل حافز يدفع نحو 

�أعمال �حتجاج. �إن �أجيال �لقمع و�ال�صت�صالم تنطلق يف قوى جبارة معار�صة ال 

موؤيدة بال�رشورة. �إن رفع �لنعل يف مو�جهة �حلاكم ظاهرة ثقافية جوهرية ذ�ت 

تاأجيج �جلماهري. وثالثاً -وهذه  �إىل  �أخرى  تاأثري�ت كبرية. وثانياً، �صعي دول 

هي �لظاهرة �ملركزية �الأهم- ن�صاط حركات �الإخو�ن �مل�صلمني ل�صع�صعة �لنظم 

.
3
من �لد�خل و�إ�صقاطها

يحاولون  �لذين  �الإ�رش�ئيليني  �ملحللني  من  للكثري  �لق�صيد  بيت  �لثالثة  �لنقطة  ويف 

لي�ص  �لعربية  �ملنطقة  يف  يجري  ما  �أن  �الأوروبيني  من  ل�صامعيهم  �لتاأكيد  �لوقت  طو�ل 

�أنظمة  مع  تقريباً  يلتقون  ذلك  ويف  لالإ�صالميني.  �صيطرة  �إمنا  ديوقر�طية،  وال  ثورة، 

وجه  يف  وقوفها  �دعاء  من  �لغرب؛  لدى  �رشعيتها  تنال  �لتي  �لقائمة،  �لعربية  �حلكم 

.
�الإ�صالمي”4 “�لتطّرف 

 �نظر: حلمي مو�صى، مرجع �شابق؛ و�نظر �أي�صاً: د�فيد بقاعي، �ملارد �لعربي يخرج من �لقمقم، جريدة الأيام، 
2

عن  نقالً   ،http://www.al-ayyam.com/printpreview.aspx?did=160370 �نظر:   ،2011/2/24 �هلل،  ر�م 

جريدة معاريف.

3 املرجع نف�شه.

 �نظر: حلمي مو�صى، مرجع �شابق. 
4



97

تاأثري الثورات العربية على امل�ساحلة الفل�سطينية وامل�سروع الوطني الفل�سطيني

2. تغيري موازين القوى:

هناك مناخ جديد بد�أ ينت�رش يف �لوطن �لعربي، مع ت�صاعد �لربيع �لعربي، معب�ً عن 

من  �صيكون  ��صرت�تيجي،  تبدل  وهو  و�ل�صعوب،  �حلكومات  بني  �لقوى  مو�زين  تبدل 

�ل�صعب �إعادة �الأو�صاع �إىل ما كانت عليه قبل �لثور�ت �لعربية. 

�إىل  �لقوى �خلارجية  �أي�صاً، نتج عن ركون  �ملز�ج �خلارجي  وهناك تبدل مالحظ يف 

�ملعلومات  �لعربية، و��صتبعادها وقوع تغيري مباغت فيها، وعن خطاأ  �الأنظمة  ��صتقر�ر 

مو�قف  تابع  ومن  �لعربي.  �لو�قع  حول  لها  �لتابعة  �ال�صتخبار�ت  �أجهزة  جمعتها  �لتي 

�صلوكها  غريت  وكيف  وتناق�ص،  وحرية  ��صطر�ب  من  �صابها  ما  الحظ  �لغربية  �لدول 

خالل �أيام من �لنقي�ص �إىل �لنقي�ص. 

بادرت �لدول �لغربية، وخا�صة �لواليات �ملتحدة، �إىل حترك �أ�رشع يف م�رش، خ�صية 

�أن تفلت زمام �الأمور من �أيديها. �إن �لواليات �ملتحدة تعرف �أكث من �أّي �أحد �آخر معنى 

�لعربي، و�ملناه�ص ل�صيا�صاتها، لعدة  �لتحول �ال�صرت�تيجي �خلطري، �جلاري يف �لوطن 

�أ�صباب:

�لرئي�ص  هدفها  باعتباره  �ال�صتقر�ر  عن  دوماً  تتحدث  �ملتحدة  �لواليات  �أن  الأول: 

�جتماعية  �إ�صالحات  �إجر�ء  مع  �لقائم،  �لو�صع  ��صتمر�ر  يعني  ما  �لعربية،  �ملنطقة  يف 

على  قادرة  وجتعلها  �لقائمة  �ل�صلطة  تقوي  �ملكثف،  �لقمع  جانب  �إىل  و�قت�صادية، 

 Henry مو�جهة �خلطر، وتقلي�صه تدريجياً. وكما قال �الأمريكيون منذ هرني كي�صنجر

Kissinger �إىل �أوباما �إنهم يف�صلون �لتعامل مع �أ�صخا�ص بدل �صعوب، و�إنهم �صّد عودة 

�ملنطقة �إىل �ملرحلة �لتي �صبقت طّي �صفحة �لثورة �لقومية �لعربية، �لتي بد�أت باالنف�صال 

�صنة 1961 وتو��صلت من خالل هزية �صنة 1967، و�متدت بعد ذلك بال نهاية.

لي�ص  �إ�رش�ئيلية  م�صلحة  لي�ص  وما  �إ�رش�ئيلية،  م�صلحة  لي�ص  �لتغيري  �أن  الثاين: 

م�صلحة �أمريكية �أو غربية �أي�صاً. “�إ�رش�ئيل” تريد ��صتمر�ر �نهيار و�صعف �لعرب، الأن 

ذلك يزيد تفوقها عليهم، فلي�ص من �ملعقول �أن توؤيد تطور�ً ال تعلم �إىل �أين يقود! وتعلم �أن 

حملته و�لد�عني �إليه �أعد�ء ُي�صمرون لها كرهاً �صديد�ً، ويقاومون نظامهم الأ�صباب كثرية 

�لعرب،  من بينها موقفه منها، و�صالمه معها، وتر�خيه يف دعم خ�صومها و�أعد�ئها من 

حميطيها  يف  ت�صاء  ما  تفعل  وتركها  معها،  �لقوى  مو�زين  من  و�صعبه  جي�صه  و�إخر�ج 

�لقريب و�لبعيد. 
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الثالث: �إن �صقوط �لنظام �لعربي �لقائم، �أو حدوث �خرت�قات فيه، �أو حتوله �إىل نظام 

خمتلط، �صتن�صب فيه �رش�عات بني بلد�ن حمكومة ديوقر�طياً و�أخرى معادية لها.

الرابع: �نتقال �لبلد�ن �لعربية �إىل نظام م�صنود �صعبياً وجمتمعياً يهدد باإعادة �لو�صع 

�لعربي �إىل ما كان �صائد�ً قبل �حتو�ء �لثورة �لقومية �لعربية، �لتي عانت �لواليات �ملتحدة 

�الأمرين منها، و�صارعتها �رش�عاً مرير�ً قبل �أن تتمكن من �إ�صقاطها. وتخاف �أن تكون 

رد�ً عربياً تاريخياً جديد�ً على جرية �النف�صال وهزية حزير�ن 1967، وما تالهما من 

تطور�ت مديدة؛ قادت �إىل مترد حتمله الأول مرة يف تاريخ �لعرب قوة بقيت غائبة عن م�رشح 

�لديوقر�طي  �لنظام  تطرح  وهي  �ملختلفة.  وقو�ه  بفئاته  �لعربي  �ملجتمع  هي  �لتاريخ، 

كهدف، و�حلرية �ل�صخ�صية كو�صيلة، و�ال�صتقالل �لوطني كغاية، مع ما يجب �أن يرتتب 

على ذلك بالن�صبة �إىل ��صتعادة �حلركة �لقومية �ملعادية للغرب و“�إ�رش�ئيل”، و�إعادة طرح 

�لعربية،   - �لعربية  و�لعالقات  حتر�صها،  �لتي  �الأنظمة  و�أدو�ر  �لعربية،  �لثوة  م�صاألة 

وعالقات �لعرب مع �لعامل، ودور �جلماهري يف �ل�رش�ع مع �لعدو �الإ�رش�ئيلي. 

ثانيًا: ال�شيا�شة اخلارجية الثورية:

�إن موقف م�رش من ق�صية فل�صطني �إمنا ُيليه �الرتباط �لع�صوي بني �الأمن �لقومي 

�مل�رشي وفل�صطني. �إن م�رش لي�صت دولة عادية بحكم �ملكان و�لزمان، وما يحدث فيها 

يوؤثر تاأثري�ً بالغاً يف �لدو�ئر �الإقليمية و�لعاملية �ملحيطة بها. فاإذ� كانت �ل�صيا�صة �خلارجية 

الأّية دولة يف �لعامل هي �نعكا�ص ل�صيا�صتها �لد�خلية؛ فاإن �لتغيري �لد�خلي ال بّد �أن ي�صتتبع 

تغيري�ت خارجية، فاإذ� كنا �إز�ء “تغيري ثوري”، فلنا �أن نت�صور حجم �لتغيري�ت �لد�خلية 

و�خلارجية �ملتوقعة. 

مع ذلك ينبغي تاأكيد �أن هناك فرقاً كبري�ً بني �ل�صيا�صة �خلارجية �لثورية و�ل�صيا�صة 

�خلارجية للثورة؛ �أ�صا�ص ذلك �أن �ملهّمة �الأوىل الأية ثورة ترتكز على �ل�صيا�صة �لد�خلية ال 

�ل�صيا�صة �خلارجية. معنى ذلك �أنه لي�ص من �ملتوقع، بل ولي�ص من �ملمكن، �أن تتبنى �أّية 

“�صيا�صة خارجية ثورية”، حتى ت�صتعيد درجة  �لتايل مبا�رشة لقيامها،  �ليوم  ثورة، يف 

تر�صم  �أن  باإمكانها  لي�ص  ثورة،  و�أية  م�رش،  ثورة  فاإن  ثّم  من  �ال�صتقر�ر.  من  بها  ُيعتّد 

�الأر�ص، ويقوم  “�لثورة” على  �أن تتج�صد  �أو متار�ص �صيا�صة خارجية ثورية، من قبل 

“�لنظام �جلديد”.
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1. توجهات التغيري:

�خلارجية  �ل�صيا�صة  عن  للحديث  مو�تية  �لفر�صة  �أن  ر�أت  عندما  �لثورة  م�رش  �إن 

وزير  به  �أدىل  حديث  �أول  مو�صوع  هذ�  فكان  توؤكده،  �أن  �لثورة  �أر�دت  مبا  نطقت 

خارجية م�رش �لثورة نبيل �لعربي، حيث قال باحلرف �لو�حد: “�إن م�رش لديها روح 

�إير�ن  فيها  �لدول، مبا  يناير، و�صتفتح �صفحة جديدة مع جميع   25 بعد ثورة  جديدة 

باالتفاقيات  �اللتز�م  مع  �الإقليمي،  دورها  م�رش  و�صت�صتعيد  عدو،  �أنها  نعتب  ال  �لتي 

�ل�صالم”،  معاهدة  ببنود  “تلتزم  باأن  “�إ�رش�ئيل”  وطالب  �حلقوق”.  يف  �لتفريط  وعدم 

�أن �لهدف منها كان “معاملة �إ�رش�ئيل كدولة طبيعية بطريقة ما، ونظر�ً لعدم  مو�صحاً 

معاملة  �إ�رش�ئيل  معاملة  جتب  �أنه  ت�صور  �لبع�ص  فاإن  �صليمة؛  بطريقة  �الأور�ق  قر�ءة 

متميزة وهو ما يخالف �ملعاهدة”.

بع�ص  وبها  مقد�صة،  لي�صت  �لبلدين  بني  �ل�صالم  �تفاقية  “�إن  �أي�صاً:  �لعربي  وقال 

�لبنود �لتي ُيكن �إعادة �صياغتها”. و�أ�صاف “�إن �تفاقية كامب ديفيد حتتوي على بنود 

ب�صكل  �ملعاهدة  يف  جاء  ما  “بتطبيق  وطالب  �الآن”.  فيها  نفكر  ال  ولكننا  للتغيري،  قابلة 

�صحيح، بخا�صة ما يتعلق بتطبيق �لقر�ر 242، �لذي يعني �ن�صحاب �إ�رش�ئيل من جميع 

�ملتحدة  �الأمم  رعاية  حتت  دويل  موؤمتر  بعقد  �أي�صاً  وطالب  �أقامتها”.  �لتي  �مل�صتعمر�ت 

�لدور  عن  �البتعاد  يعنى  ما  �الإ�رش�ئيلي.  �لعربي  �ل�رش�ع  لت�صوية  �الأوروبي  و�الحتاد 

�الأمريكي، �لذي هيمن باالنحياز �لكامل لـ“�إ�رش�ئيل” منذ �صنة 1967. 

�صيتطلب  �لثورة  مل�رش  �خلارجية  �ل�صيا�صة  حتدي  �أن  تعني  �لت�رشيحات  هذه  �إن 

جهد�ً �أمريكياً �إ�صافياً لفهم هذه �لثورة، �لتي تغريت مو�قف �لواليات �ملتحدة منها تغري�ً 

كبري�ً �أكث من مرة. ويعطي هذ� �لبيان �لو��صح كّل �نطباع باأن �لثورة تعي خطورة هذه 

�لتحديات، مع ذلك فاإنها ال تريد �أن توؤجل خو�صها؛ �صو�ء يف مو�جهة “�إ�رش�ئيل”، �أو يف 

مو�جهة �لواليات �ملتحدة. 

ُد  �إير�ن يف توقيت بالغ �الأهمية، حيث جَتِ �إي�صاح �لعربي ب�صاأن �لعالقات مع  وياأتي 

�لوحيدة  �لفر�صة  �أن  حولها،  �لثورية  �لتغري�ت  هزتها  �لتي  �خلليجية،  �الأطر�ف  بع�ص 

لالإفالت من �حتماالت �لثورة رمبا تكون عب �فتعال معارك جانبية مع �إير�ن. ولو كان 

تفكري تلك �لبلد�ن �إيجابياً ب�صاأن تطور�ت �ملنطقة، الأدركت �أن م�رش و�إير�ن وتركيا ت�صكل 

مثلث �لقوة �الإقليمية �لقادر على �لت�صدي للتحديات من د�خل �ملنطقة )“�إ�رش�ئيل”(، ومن 
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خارجها )�لواليات �ملتحدة(، ب�صيا�صات �إيجابية، تر�عي م�صالح �صعوب �ملنطقة، وتهجر 

دور حار�ص �لنفط، ودور خادم حلف �الأطل�صي.

وم�صالح  م�رش،  مب�صالح  �الهتمام  �إىل  �مل�رشية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  عودة  �إن  نعم، 

�لفل�صطينيني وحقوقهم، و�لعالقات مع �إير�ن، من منظور �إيجابي يحدد �أهد�فها و�صبل 

“�ل�رشق  لنظام  مناه�ص  جديد؛  عربي  نظام  �إىل  �ل�صليم  �لطريق  هي  لتحقيقها،  �لتحرك 

“�إ�رش�ئيل”  مقا�ص  على  تبنيه  �أن  وتريد  �ملتحدة،  �لواليات  تقوده  �لذي  �الأو�صط” 

وم�صاحلها و�أهد�فها.

2. اأول اإجناز قومي للثورة: 

للثورة  �ملتوقعة  �لقومية  �الإجناز�ت  باكورة  كانت  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  �تفاقية 

�مل�رشية، كذلك قر�ر رفع �حل�صار �ملفرو�ص من �لعهد �لبائد على قطاع غزة. 

متكنت  ومبا  وحما�ص،  فتح  حركتي  بني  متت  �لتي  بامل�صاحلة  “�إ�رش�ئيل”  فوجئت 

م�رش �لثورة من حتقيقه يف �أ�صابيع، فما كان من بنيامني نتنياهو �إال �أن �رشح باأن على 

رئي�ص �ل�صلطة �أن “يختار بني �مل�صاحلة مع �إ�رش�ئيل �أو مع حما�ص”، ثّم �أ�صاف بغرور 

مطلق: “لن يكون من �صالم مع �الثنني”. �أجل �إن ردود �لفعل �الإ�رش�ئيلية ت�صل �إىل حّد 

�له�صترييا، على ما حتققه �مل�صاحلة �لفل�صطينية من مناعة للوحدة �لوطنية، حيث كان 

يجب �أال يح�صل هذ� �ل�رشخ يف مرجعية مقاومة “�إ�رش�ئيل”. �إن ذلك يوؤكد �أن “�إ�رش�ئيل” 

ت�رشفت على �أ�صا�ص تفكيك ثّم تفتيت �رش�ئح �ل�صعب �لفل�صطيني، و�ال�صتفر�د بال�صلطة 

�لفل�صطينية، من خالل �إلغاء نهائي الأي تو�زن حمتمل، حيث �إن �تفاقيات �أو�صلو ودور 

م�رش، �أ�صهما يف ��صتمر�ر �ل�رشخ وفد�حته بني �ل�صلطة وحما�ص.

قطاع  �أن  حني  يف  وحدها،  �لغربية  �ل�صفة  ت�صتهدف  “�إ�رش�ئيل”  فاإن  ذلك  من  �أكث 

�مل�صاحلة  �تفاقية  على  �لفعل  ردود  �رش��صة  يف�رش  وذلك  عد�ئي”،  “كيان  مبنزلة  غزة 

�لفل�صطينية، وكذلك قر�ر رفع �حل�صار عن قطاع غزة، و�لذي و�صفه نبيل �لعربي باأنه 

“كان خمجالً و�صائناً”.

�إن “�إ�رش�ئيل” غيّبت حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، مبعنى �أن وحدة �ملرجعية �لفل�صطينية 

يف  مركزيتها  �لفل�صطينية  للق�صية  �صيعيد  ما  عربية،  ردع  قدر�ت  بلورة  الإعادة  �صتمهد 

�لوجد�ن �لعربي و�ل�صمري �لعاملي. من ثّم تعمل “�إ�رش�ئيل” جاهدة جلعل كّل �نتقاد لها 
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ي�صكل �نتقا�صاً من �رشعية وجودها، ويرت�فق مع هذ� �الزدر�ء بعقول �لنا�ص �متناعها 

“�إرهابية”؛  باأنها  العتد�ء�تها  جادة  مقاومة  �أية  و�تهام  حدودها،  تعريف  عن  �لد�ئم 

م�صتندة يف هذ� �مل�صل�صل من ت�صويه �حلقائق وحتريف �مل�صطلحات، �إىل �إ�صعار �ملجتمع 

�لعاملي بالذنب الأنها كيان مهدد. لذلك متار�ص منذ قيامها �إهد�ر حقوق �صعب فل�صطني، يف 

�لد�خل و�خلارج، ويف مقدمتها حّق �لعودة. 

يف  “�إ�رش�ئيل”  لتمادي  حد�ً  �صي�صع  �لو�عد  دورها  ممار�صة  �إىل  م�رش  عودة  �أن  غري 

�النفالت من �مل�صاءلة، كما �أن �لثور�ت �لعربية ُتعّب عن حيوية �اللتز�م باحلقوق �لقومية 

من  �الأّمة  �صعوب  متكني  يف  و�أي�صاً  حتقيقها،  على  �الإ�رش�ر  جدّية  يف  كما  و�الإن�صانية، 

��صرتجاع تكاملها، مبا يوفر للتنمية فر�صتها، وللمو�طنة ح�صورها وكر�متها.

هذ� كلّه يف�رش حماقة و�نفعالية �لردود �الإ�رش�ئيلية على �تفاقية �مل�صاحلة �لفل�صطينية، 

الأنها تدرك �أنه لن يكون �صهالً عليها بعد �الآن �التكال على م�رش “حمايدة” يف ما تقوم 

به من �عتد�ء�ت على �ملقاومة يف قطاع غزة ولبنان، �الأمر �لذي ترى “�إ�رش�ئيل” �أنه ي�صع 

من  مزيد  على  �صينطوي  بدوره  وهذ�  �لع�صكرية،  و�الأعباء  �لتحديات  من  �ملزيد  �أمامها 

�مل�صاعد�ت �لع�صكرية. 

لقد �كت�صف �لر�أي �لعام �الأمريكي بخا�صة، و�لعاملي �إجماالً، �حليوية �لعربية �لكامنة، 

وتعث  �أحياناً،  بنجاح  �ال�صتبد�د  �أنظمة  تخرتق  بها  فاإذ�  ومهم�صة،  مكبوتة  كانت  �لتي 

�أرجع �لتعامل مع �لعرب  �لتباين فاإن �لربيع �لعربي  �أخرى، لكن بالرغم من هذ�  �أحياناً 

كاأّمة و�حدة، و�أكد �أن �صعوبها قادرة على حتقيق مطالبها �مل�رشوعة.

�لتي  �حلقيقية  �ملفاجاأة  هي  وهذه  �الجتاه،  هذ�  يف  خطوة  فل�صطني  يف  �مل�صاحلة  �إن 

�صدمت “�إ�رش�ئيل”، وهو �رّش ع�صو�ئية �نفعاالتها، و�إن كانت با�صتخد�م مفرد�ت يتقنها 

“�لتفوق �ال�صرت�تيجي”  �لواليات �ملتحدة با�صتمر�ر �اللتز�م ب�رشورة  نتنياهو، مطالباً 

على كّل �لعرب و�إير�ن. 

�أن  �إنكار؛ بذريعة  �لكوجنر�ص، يف حالة  “�إ�رش�ئيل” وفى  يبقى نتنياهو، وحلفاوؤه يف 

وعن�رشيتها،  عدو�نها  باأن  �الإقر�ر  ر�ف�صاً  “�إ�رش�ئيل”،  �رشعية  نزع  على  يعمل  �لعامل 

وتخلف عقيدتها �ل�صهيونية، هو �لذي يدفع “�إ�رش�ئيل” �إىل كونها هي �لتي تنزع �ل�رشعية 

عن نف�صها، وهذ� ما يوؤكده �ملجتمع �لدويل.
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تاأ�صي�ص وحدة مقاومة  �إجناز �مل�صاحلة، بل  تاأتي م�رش، من خالل  �ملنظور  من هذ� 

�لتقوقع  من  �ليهود”،  “حترير  �إىل  يوؤول  ما  فل�صطني،  حترير  باكورة  لتمثل  ناجعة، 

�لعن�رشي، ومن �الإرهاب �لفكري. 

�الإ�رش�ئيلية. وهذ� يعني  لل�صيا�صات  “ال” كبرية  �الآن قول:  با�صتطاعة م�رش  �أ�صبح 

و�لقومية،  �لوطنية  م�صاحلها  على  بناء  �صيا�صاتها،  ر�صم  يف  وحقها  �صيادتها  ممار�صة 

�ملتحدة  �لواليات  مع  م�رش  عالقة  �أ�صا�ص  �لكامل  �ال�صتقالل  يجعل  �جلديد  فاملوقف 

و“�إ�رش�ئيل”، ولي�صت تابعة.

طو�ل  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  �لكامل  و�نحيازها  �لفل�صطينية،  �لق�صية  عن  م�رش  تخلي  �إن 

�أربعني �صنة، جعلها فاقدة الأيِّ قدرة على �لتاأثري يف حميطها �لقريب و�لبعيد، وغري قادرة 

م�صالح  حلماية  �لد�خلية  �للعبة  يف  �ل�صابق  �لنظام  �صقط  �ال�صرت�تيجي.  �لتخطيط  على 

�أنور �ل�صاد�ت و�تفاقات كامب  طبقية، تكونت على هام�ص �لعوملة و�النفتاح. منذ حممد 

99% من �الأور�ق يف يد  �لنظام من عبء �لعرب وق�صيتهم، ر�فعاً �صعار  ديفيد ��صرت�ح 

�لواليات �ملتحدة، مبا يف ذلك �أور�ق �ل�صيا�صة �لد�خلية. 

لقد بد�أ ع�رش �لثورة �لتي تبدو �أكب من عمرها بكثري، �أما �صيا�صتها �خلارجية فبد�أت 

باخلطوة �لعملية �ل�صحيحة عندما رعت �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وعادت م�رش من �لبو�بة 

�ل�صحيحة، وينتظر منها �لكثري لر�صم �صيا�صة عربية جديدة، بعيد�ً عن حتري�ص �لنظام 

�ل�رش�ع  �صوؤونه  يدير  متحاربني،  مع�صكرين  �إىل  �لعربي  �لوطن  ق�ّصم  �لذي  �ل�صابق، 

�الأمريكي �الإ�رش�ئيلي مع �إير�ن.

ثالثًا: التحولت الفل�شطينية:

�إن تقرير �حتماالت م�صتقبل �مل�صاحلة، و�مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، بل وم�صتقبل 

وحتديد  �أو�صلو”،  “�تفاق  �أنتجت  �لتي  “�لعقلية”  يف  �لبحث  يقت�صي  برمتها،  �لق�صية 

�أ�صولها �لتاريخية و�ل�صيا�صية. 

1. مفاو�شات الو�شع النهائي:

كثري�ً  يخ�رش  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  �أن  �جلارية  و�مل�صرية  �لقائمة  �لت�صوية  تك�صف 

“و�صع  على  فعالً  يتفاو�ص  �أنه  �قتنع  �إذ�  �الآن(  حتى  �لفادحة  خ�صائره  جملة  )فوق 
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�لتخلي عنه �الآن، يجب  �إىل  �أن ما هو م�صطر  �أن يدرك  �أن عليه  ُموؤّدى هذ�  �إّن  نهائي”. 

�أن يبقى ممكن �ال�صتعادة يف �مل�صتقبل. تبدو هنا �ملفارقة �صارخة، حيث �إن �لفل�صطيني 

�لدعوى  �صاحب  �الإ�رش�ئيلي  بينما  �آنية،  نظرة  من  يتفاو�ص  �لتاريخي،  �حلق  �صاحب 

�لنهائي”  “�لو�صع  على  يتفاو�ص  وهو  تاريخي،  منظور  من  يتفاو�ص  �الأ�صطورية، 

�الأو�صاع  تكون  �أن  على  يعمل  فهو  لذلك  حني!  �إىل  لكن  نهائي”،  “و�صع  �أنه  يدرك 

نهائية”  “غري  لكنها  �لتدهور،  على  مفتوحة  �لفل�صطينيني،  �إىل  بالن�صبة  “نهائية” 

بالن�صبة �إىل خمطط “�إ�رش�ئيل”، �إمنا قابلة لالطر�د و�لتو�صع. ويكن ر�صد �لعديد من 

�لتحوالت �لفل�صطينية �لتي جعلت هذ� �لتوجه ممكناً: 

�أ. من مبد�أ �رش�ع �لوجود �إىل مبد�أ نز�ع �حلدود.

من �صعار “حترير فل�صطني” �إىل �صعار “�ال�صتقالل �لوطني”.  ب. 

من �صعار “�ال�صتقالل” �إىل “�لدولة �الفرت��صية”. ج. 

من مبد�أ �لتحرير �إىل منهج �لت�صوية.  د. 

من �صعار مقاومة “�تفاقات �الإذعان” �إىل �صعار �حرت�م “�تفاقات �أو�صلو”.  هـ. 

.Wishful Thinking من �ل�رشعية �لثورية �إىل �لنزعة �لرغبوية و. 

من مطلب �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة �إىل �لدولة “ثنائية �لقومية”. ز. 

من حّل �ل�رش�ع �إىل �إد�رة �الأزمة �لفل�صطينية.  ح. 

من �لت�صوية �إىل “�حلرب على �الإرهاب”. ط. 

�إن هذه �لتحوالت �لفل�صطينية كانت لها تبعات ج�صام يف م�صرية �لن�صال �لفل�صطيني، 

ذلك  �الأر�ص.  على  متج�صدة  هي  كما  �حلقيقة”  مو�جهة  “حلظة  حانت  عندما  بخا�صة 

�لفل�صطينيني طرفاً  �أن �لتخلي عن هوية حركة �لتحرر �لوطني قد ر�فقه �عتبار �ل�صعب 

 1967 �لفل�صطينية ِوفق ذلك بد�أت �صنة  �إ�رش�ئيلي - فل�صطيني؛ الأن �لق�صية  “نز�ع”  يف 

“خميم الجئني كبري” جمرد منطقة حمتلة،  1948. كذلك فاإن �عتبار  من دون نكبة �صنة 

تريد �لتحرر من �الحتالل، ر�فقه �أي�صاً �لتخلي عن �أخالقيات ومعنويات حركة �لتحرر 

�لوطني، �لتي ال يكن �أن تعني �إال حّق �لعودة. 

�ال�صتقالل  نالت  �إذ�  �لتحرر  حركة  �صيغة  عن  تتخلى  �لوطني  �لتحرر  حركات  �إن 

و�أ�صبحت دولة، لكنها يف حال �لالجئني ال تغري �صيئاً �إذ� �أ�صبحت دولة يف �ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة. 
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�إن �ملاأ�صاة �صوف ت�صتمر وتتعاظم، و�صي�صبح �ل�صعب �لفل�صطيني مرتعاً الأ�صوليات 

متعددة �إذ� ��صتمر برف�ص �لت�صوية “�لو�قعية”، وفق �ملنطق �الإ�رش�ئيلي. ويف �إطار �حلديث 

عن “�لو�قعية”؛ ال بّد من �العرت�ف باأن �لتو�صل �إىل ت�صوية مع “�إ�رش�ئيل”، يقبل �لعرب 

ب�رشوطها كما يقبلها �الإ�رش�ئيليون، بات بحّد ذ�ته �عتقاد�ً ميتافيزيقياً غري و�قعي، ي�رش 

عليه من حّولو� “�لو�قعية” �إىل �أيديولوجية ال تتعامل مع �لو�قع، بل مع �رشورة �لتحلي 

ب�صفة “�لو�قعية” ك�رشورة يف �إطار م�صعى تبنّي هيمنة �لنظام �لر�صمي �لغربي، ب�صاأن 

“�إ�رش�ئيل”، وغري “�إ�رش�ئيل”.

“نز�عات”، يكن  �إىل جمرد  “�ل�رش�ع”  �لعملية فاإن حتويل تناق�صات  يف �صياق هذه 

�لوطنية  �حلركة  �أق�صام  بع�ص  �أوهام  من  �آخر  وهم  جمرد  هو  �إمنا  لها،  ت�صويات  �إيجاد 

�إعادة  �أو  �لتاريخية، يف جتديد  �لوطني ي�صكل ر�فعتها  �لتحرر  �لتي مل يعد  �لفل�صطينية، 

�إنتاج ذ�تها، ك�صمانة ال�صتعادة �حلقوق �لوطنية �لتاريخية ل�صعب �صاد على �أر�صه، ولو 

مل يتلك �صيادته �لوطنية على وطنه. 

�صتكون  �لف�صل  هذ�  يف  �لفل�صطينية؛  �حلال  يف  جديد  ف�صل  ثمَة  �أن  تقدم  ما  خال�صة 

ق�صية �لتحرر �لوطني تاريخاً، مبقد�ر ما حدث من تغيري يف تكوين و�جتاهات و�أهد�ف 

�لقوى �لتي �صكلت يف جمموعها حركة �لتحرير، و�لتي حملت لو�ء تلك �لق�صية، يعود ذلك 

�إىل �عتماد “منهج �لت�صوية”، وفق �لت�صور �الإ�رش�ئيلي، مع ما تبع ذلك من حال �النق�صام 

خّط  على  �لفل�صطيني،  �مل�صتوى  على  �ل�صيا�صي،  �الإ�صالم  دخول  عن  نتج  �لذي  �لعميق 

�لتي  �لقوى  �لتي دّبت يف  �ملا�صي )2001-2010(، و�ل�صيخوخة  �لعقد  �لق�صية بقوة منذ 

عملت يف �إطار منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

2. طغيان التناق�شات الداخلية:

ال �صّك يف �أن �النق�صام �لفل�صطيني قد �أحدث خلالً ُبنيوياً، و�أوجد و�صعاً مل يتعود 

غري  معه،  للتعامل  موؤهلني  قادة  يفرزو�  ومل  �أدو�ت  يطورو�  ومل  عليه،  �لفل�صطينيون 

�أن �الأخطر من هذ� �النق�صام �صيوع �لفو�صى �لناجمة عن �رش�ع �لقّوة و�لنفوذ، بني 

بينهما:  �لفل�صطينيون  ينق�صم  �للتني  �لرئي�صيتني  �حلركتني  يف  مت�صارعة  جمموعات 

بدرجات  و�إن  و�أجند�ت،  جمموعات  �إىل  بدورها  منهما  كّل  وتنق�صم  وحما�ص،  فتح 

�أبعد من �رش�ع بني حركتني وم�رشوعني، فهي تنطوي  متفاوتة. لذلك باتت �ملع�صلة 

هذه  من  و�أجندته  جمموعته  منهم  لكل  قادة،  بني  م�صالح  �رش�عات  على  �أي�صاً 
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ما  �حلركتني؛  بني  �تفاقات  عب  �قتالعه  ي�صعب  حّد  �إىل  متجذر�ً  بات  ما  �ل�رش�عات، 

ف�صل  من  وينقلها  �أخرى،  �إىل  حال  من  برمتها  �لفل�صطينية  �مل�صاألة  حتويل  �إىل  يوؤدي 

�آخر. �إىل ف�صل  يف تاريخها 

�مل�صالح  �رش�عات  عن  �لناجمة  �لد�خلية  �لتناق�صات  تطغى  �جلديد،  �لف�صل  هذ�  يف 

و�لقوة و�لنفوذ، على �لتناق�ص مع �الحتالل، �لذي يتحول يوماً بعد يوم �إىل �أد�ة ُت�صتخدم 

�لتناق�ص  �لذي يثل  �أن �ل�رش�ع �صّد �الحتالل،  �لتناق�صات. ال يعني ذلك  �إد�رة تلك  يف 

�أو يتال�صى، فهو ُمعَطى مو�صوعي غري  �لتحرر �لوطني، ي�صمحل  �لرئي�صي يف ق�صايا 

�أو بالتو�صل �إىل حّل ال بّد �أن ياأخذ  قابل لالإلغاء، �إال بتحقيق �أحد طرفيه ن�رش�ً حا�صماً، 

َما و�إن هذ� غري ممكن، وذ�ك لي�ص بو�رد، حتى يف ظّل 
َ
�أ �صورة ت�صوية تاريخية نهائية. 

�لف�صل  يف  �لو�قع  �إىل  �الأقرب  �ل�صيناريو  فاإّن  �لفل�صطيني،  �لو�صع  يف  �ملتز�يد  �لتدهور 

يحجب  نحو  على  �لد�خلية،  لل�رش�عات  متز�يد�ً  �نفجار�ً  ي�صبح  �جلديد  �لفل�صطيني 

�ل�رش�ع �صّد �لعدو حيناً، ويبعده عن “�ل�صورة �لعامة” حيناً �آخر، من دون �أن يلغيه �أو 

يغري طابعه.

بديناميكية  تت�صم  بل  �صاكنة،  لي�صت  �جلديدة  �لفل�صطينية  �حلال  هذه  الأن  ونظر�ً 

�جلديدة  �مل�صاحلة  عليها  �صتكون  �لتي  �ل�صورة  ��صت�رش�ف  �رشورياً  ي�صبح  �صديدة، 

بعد �صنو�ت، ال فقط بعد �صهور، مع �نخر�ط �أعد�د متز�يدة من �لنا�صطني و�ملقاومني يف 

�القتتال �لد�خلي، وحتولهم من حماة �صعبهم وق�صيتهم �إىل مقاتلني، يرهبون هذ� �ل�صعب 

�الأكث قوة ونفوذ�ً يف �حلركتني  �ملجموعات  قادة  �أن  عليه. ومل يعد خفياً  ويثلون عبئاً 

عاكفون على تطوير قدر�تهم �لع�صكرية تدريباً وت�صليحاً. 

يف  �لفل�صطينية  �ل�رش�عات  �إد�رة  �أدو�ت  تعد  فلم  جمدية،  �لتقليدية  �لو�صاطة  تبدو  ال 

�لف�صل �ملنتهي جمدية يف �لف�صل �جلديد. من دون �أدو�ت جديدة، د�خلية باالأ�صا�ص، من 

خالل حركة �صعبية تهدف �إىل �لتحرر من �صطوة �أمر�ء فتح وحما�ص، وتو�جه �الحتالل 

�لوطني  �لطابع  ��صتعادة  �لقادرين على  �ملنا�صلني  �مليد�نيني  يف كّل مكان، وتفرز قادتها 

�إىل تق�صيم �الأر��صي  �لتحرري لق�صية فل�صطني؛ فقد ينتهي �لف�صل �لفل�صطيني �جلديد 

�ملحتلة �صنة 1967 بني �حلركتني، يف �أحد �أكث �ل�صيناريوهات �صوء�ً وهزالً. 

�إن ما يف�صل بني غزة و�ل�صفة بات  �أ�صا�صه يف و�قع موؤمل يقول  يجد هذ� �ل�صيناريو 

�أكب بكثري من �مل�صافة �جلغر�فية �لتي ال تتجاوز 45 كم فقط، عندئٍذ قد ينتهي حلم �لدولة 
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�للتني  �إحدى �حلركتني  بائ�صتني، ت�صيطر على كّل منهما  �مل�صتقلة بدويلتني  �لفل�صطينية 

خدع معظم �لفل�صطينيني �أنف�صهم عندما و�صعو� ق�صيتهم بني �أيديهما. 

رابعًا: حّل الد�ل الثالث:

يف �ملناق�صات �لنظرية و�ل�صيا�صية و�الأكاديية، �إز�ء م�صتقبل �ل�رش�ع على فل�صطني، 

كان �ل�صجال �لد�ئم حمتدماً بني فكرة �إقامة دولتني، فل�صطينية و�إ�رش�ئيلية، وفكرة �إقامة 

دولة و�حدة تقوم على �أ�ص�ص �مل�صاو�ة و�لديوقر�طية و�ملو�طنة بني كّل من يعي�ص على 

�لبديهي  �الأمر �صبه  �أن  بيد  �لتاريخية، من م�صلمني وم�صيحيني ويهود.  �أر�ص فل�صطني 

�لذي يقبع يف قلب �لتطور�ت �لتي ت�صهدها هذه �ملنطقة، بتقلباتها �حلادة، هو ذلك �ملنطق 

�لغريب و�ملفاجئ للو�قع على �الأر�ص، �لذي يفاجئ �جلميع ب�صيناريوهات قد ال تخطر 

على بال �أحد؛ فعو�صاً عن �حللني �ملذكورين �صار �لو�قع يقول �إن هناك حالً ثالثاً: دولة 

�إ�رش�ئيلية قوية، ودويلتان فل�صطينيتان �صعيفتان.

�لفل�صطينية،  �لق�صية  تاريخ  يف  �الأخطر  باأنه  �لفل�صطيني  �لو�صع  و�صف  جاز  رمبا 

و�لديوجر�فيا  �جلغر�فيا  على  �نعك�صا  �ل�صيا�صي  و�الختالف  �حلزبي  �النق�صام  الأن 

�لفل�صطينية كما مل يحدث يف تاريخ �لفل�صطينيني. �ختلف �لفل�صطينيون كثري�ً يف �لقرن لكّن 

كّل �ختالفاتهم كانت فوق �جلغر�فيا �لوطنية، وبقيت على م�صتوى �لقياد�ت و�الأحز�ب 

�أن  يحدث  مل  م�صلحة  �صد�مات  �إىل  حتولت  �لتي  �الأزمات  �أوج  يف  حتى  و�الأطروحات، 

�نعك�صت على جغر�فيا �لوطن �لفل�صطيني.

��صتخد�م  على  �لتحفظ  �رشورة  مع  �الأفق،  يف  يلوح  �لذي  هو  �لثالث  �لدول  حّل  �إن 

تعبري “دولة” لو�صف كياين �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �ملنف�صلني. فما مل يقتنع طرفا 

�لتي  “�جلغر�فيا”  من  �لثاين  للطرف  طرف  �أّي  �إق�صاء  فكرة  باأن  �لفل�صطيني  �ل�رش�ع 

ي�صيطر عليها �لطرف �الآخر هي باخت�صار م�صتحيلة، فاإن �النف�صال �جلغر�يف �صيُكرَّ�ص. 

هذ�  �إن  �لقول  باالإمكان  لكن  �النف�صال،  هذ�  ملثل  �لنهائي  �ملاآل  تقدير  �أحد  مبقدور  لي�ص 

على  وهم  �لفل�صطينيني  على  يّر  �أ�صبوع  كّل  يوم،  كّل  مرور  مع  �صيُكرَّ�ص  �النف�صال 

ظرفيته  من  ويجعل  �لر�هن،  �لو�صع  من  يعزز  و�ل�صفة  غزة  بني  �ال�صتقطاب  و�صعية 

و�صمته و�صعاً ي�صعب �لرجوع عنه. 
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لذلك باتت �ملع�صلة �أبعد من �رش�ع بني حركتني، و�أعمق من تناق�ص بني م�رشوعني، 

فهي تنطوي، فوق هذ� وذ�ك، على �رش�عات م�صالح بني قادة لكل منهم جمموعته، بل 

�أهم  “ميلي�صيوي” لبع�ٍص من  �إز�ء مع�صلة حتول  �أننا  “�أجندته”. يعني ذلك،  �أحياناً  وله 

�أجنحة وجمموعات حركتي فتح وحما�ص، على نحو يوؤدي �إىل حتويل �مل�صاألة �لفل�صطينية 

برمتها من حال �إىل �أخرى، وينقلها من ف�صل يف تاريخها �إىل ف�صل �آخر.

لي�ص  عاتقها،  على  �أخذتها  �لتي  �خليار�ت  يف  �أخفقت  �لفل�صطينية  �حلركة  �أن  �لنتيجة 

فقط ب�صبب �صعف قو�ها يف مو�جهة عدوها، �أو لعدم تو�فر �لظروف �لدولية و�الإقليمية 

تخلّف  بحكم  لذلك،  �لذ�تي  �ل�رشط  تو�فر  عدم  ب�صبب  �أي�صاً  �إمنا  فح�صب،  لها  �ملو�تية 

و�لعالقات  �جلماعية،  و�لقيادة  �ملوؤ�ص�صة،  روح  غياب  عن  ناجم  بدوره  وهذ�  �إد�رتها، 

�لديوقر�طية يف ُبنية هذه �حلركة، وميلها ملنهج بّث �ل�صعار�ت و�الإن�صائية، على ح�صاب 

�الإجناز�ت، كما ب�صبب �صيادة  �لنقدي، وح�صابات �جلدوى، و�حلفاظ على  �لفكر  تنمية 

�لعقلية �ملز�جية �لتي طبعت هذه �حلركة بطابعها.

خام�شًا: ماأزق حما�س: 

�لعربي”،  �ل�صالم  “م�رشوع  قبولها  منذ  بخا�صة  ومعروفة،  عديدة  فتح  ماآزق  �إن 

�أمام �لكني�صت  1982، وهو نف�ص ما ورد يف خطاب �ل�صاد�ت  �أقرته قّمة فا�ص �صنة  �لذي 

�لذي  �أما ماأزق حما�ص،  �أو�صلو،  �تفاقيات  �لتنازالت �جل�صيمة يف  �إىل  Knesset، و�صوالً 

ُيعّد �ملحدد �لرئي�صي لتقرير م�صتقبل �مل�صاحلة، فهو �ملاأزق ذ�ته �لذي تو�جهه منذ قررت 

�إ�رش�ئيلية وغربية  �إىل حملة ��صتهد�ف  �أو�صلو. لقد تعر�صت حما�ص  �إىل نظام  �الن�صمام 

�إرهابية”،  “منظمة  �إعالنها  �أيلول/ �صبتمب؛ حيث جرى   11 �أحد�ث  و��صعة، منذ ما بعد 

باالغتياالت  قياد�تها  و��صتهد�ف  �ملالية،  منابعها  لتجفيف  عديدة  �إجر�ء�ت  و�تخاذ 

نف�صها،  على  للحفاظ  �ل�رشورية  �لتاأقلم  �إجر�ء�ت  تتخذ  حما�ص  فبد�أت  �الإ�رش�ئيلية، 

�إن �ملجتمع  �ل�صلطة، وحيث  �أد�ء فتح يف  �أن �صعبيتها كانت يف �صعود مقابل تردي  ومبا 

�لفل�صطيني كان يئن مطالباً بتحقيق �الإ�صالح �لد�خلي، وت�صويب م�صرية �لت�صوية �لتي 

حت�صني  يف  فر�صتها  حما�ص  وجدت  و�لكانتونات،  و�جلد�ر  �لدمار  �صوى  له  جتلب  مل 

نف�صها عب �ل�رشعية �النتخابية، وقررت دخول �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني بحذر عب 

بو�بة �ملجل�ص �لت�رشيعي. 
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�صعت قيادة �حلركة �إىل �عتماد تكتيك �لتغيري �لتدريجي طويل �الأمد، وهو تغيري يحمي 

وجودها وال يطيح مبنطلقاتها، ويجعلها يف منزلة بني �ملنزلتني؛ قدٌم د�خل �لنظام و�لقدم 

�لتنظريي  �الأخرى خارجه، حتى تتم مو�ءمة �ملو�قف. لذلك حاولت �حلركة يف خطابها 

حول �النتخابات �لتفريق بني دخول �ملجل�ص �لت�رشيعي و�الن�صمام �إىل �ل�صلطة، معتبة 

�ملجل�ص موؤ�ص�صة “م�صتقلة” عن �ل�صلطة.

كان هدف حما�ص �أن ترتجم قوتها يف �ل�صارع �لفل�صطيني �إىل قوة �نتخابية متكنها من 

�أن تتحول مبوجبها �إىل قوة �ملعار�صة �ملركزية د�خل �ملجل�ص �لت�رشيعي، بالتايل تك�صب 

هذ�  با�صتغالل  فتقوم  مو�قفها،  تغيري  �إىل  ت�صطر  �أن  دون  و�صعها،  تغيري  على  �لقدرة 

�لو�صع لفرتة �الأربعة �أعو�م من ُعمر �ملجل�ص لت�صهيل �لقيام مبتطلبات حتولها �إىل حركة 

�صيا�صية، تعمل من د�خل �لنظام �ل�صيا�صي بالكامل. 

مل تنجح �حلركة يف ترجمة خطتها �النتقالية �إىل و�قع ملمو�ص، فقد ح�صلت، يف مفارقة 

عجيبة، على تاأييد �نتخابي �أكث مما �أر�دت يف هذه �ملرحلة �حلرجة. هكذ� �نتقلت مبا�رشة 

من و�صعية وجودها خارج �لنظام �ل�صيا�صي بالكامل، �إىل و�صعية �ال�صطر�ر لقيادة هذ� 

�لنظام مبا�رشة، دون مرحلة �نتقالية الإعادة �لتاأهيل. فقد �أ�صبح لز�ماً عليها، وهي تو�جه 

�صيالً من �ل�صغوط �لد�خلية و�خلارجية، �أن تخرج من �لعموميات �لتي كانت �صت�صتند 

بالغر�ص،  تفي  تعد  مل  �لعموميات  الأن  �ملريح،  �ملعار�صة  و�صع  يف  �أ�صبحت  لو  �إليها 

و�ال�صتمر�ر  جهة،  من  معها  و�لتفاو�ص  بـ“�إ�رش�ئيل”  �العرت�ف  م�صاألتي  جتاه  بخا�صة 

بتبني �ملقاومة �مل�صلحة من جهة �أخرى.

كّل  وقلبت  �صعبة،  ماآزق  يف  �لفل�صطينية  �لقوى  كّل  �أدخلت  �النتخابات  نتائج  �إن 

�ملعادالت، و�أدخلت معها يف نفق هذه �ملاآزق �الأطر�ف �لعربية و�لدولية. ال �صّك �أن ماأزق 

وال  لها،  م�صتعدة  غري  وهي  �ملفاجئ  �ل�صكل  بهذ�  �ل�صلطة  ت�صلمت  الأنها  �أكب؛  حما�ص 

متلك ع�صاً �صحرية لتفكيك �أعباء �لرتكة �لثقيلة، على �لرغم من كّل ما قيل عن برناجمها 

�ل�صيا�صي و�لفكري وعن تنظيماتها �ملدربة. 

ينبغي ��صتعادة كّل ما تقدم، يف �إطار ��صت�رش�ف �حتماالت م�صتقبل �مل�صاحلة، ومدى 

حظوظها من �لنجاح؟ يجمع معظم �لتوقعات على �لتحذير من �صعوبات وعقبات كثرية 

تو�جه حما�ص يف ظّل �لثور�ت �لعربية، وبعد �مل�صاحلة مع فتح، من بينها على �صبيل �ملثال 

ال �حل�رش:
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و�ملجتمع  “�إ�رش�ئيل”  مع  عالقة  من  بقي  ما  تنظم  �لتي  �أو�صلو  �تفاقات  من  �ملوقف   .1

بنود  حتكمها  �لتي  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �ملبا�رشة  �لعالقة  من  �ملوقف  بالتايل  �لدويل؛ 

�التفاقات لت�صيري �أمور �حلياة �ليومية للمو�طنني. 

و�حٍد؟  �آٍن  يف  و�ملقاومة  �ل�صلطة  بني  �جلمع  يكن  وهل  �ملقاومة،  نهج  من  �ملوقف   .2

من  تبقى  ما  لتنفيذ  ذريعة  عن  تبحث  “�إ�رش�ئيل”  و�أن  خا�صة  معروف،  و�جلو�ب 

خمططاتها للتهويد و�ل�صم و�ال�صتيطان و�ل�صيطرة على �لقد�ص. 

�حتماالت  منها  �أخرى،  �أ�صئلة  تبز  وهنا  �الأخرى،  و�لتنظيمات  فتح  من  �ملوقف   .3

�ملو�جهة بني �أن�صار فتح و�أن�صار حما�ص؟ ثّم ما هو �ملوقف من �لتنظيمات �الأخرى، 

فل�صطني  د�خل  بعمليات  بالقيام  �لتفرد  قررت  �إذ�  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  خا�صة 

�ملحتلة �صنة 1948، �أو �إطالق �صو�ريخ على �مل�صتعمر�ت؟ هل �صتطالبها بالتهدئة �أم 

�صرتغمها على ذلك؟ 

�ل�صلطة نف�صها بكّل ما فيها من ف�صاد وق�صور، هل �صت�رّشح �ملوظفني،  �ملوقف من   .4

�ملالية  �الأو�صاع  ظّل  يف  �لبديل  هو  وما  فتح؟  من  ومعظمهم  �الأمن،  رجال  خا�صة 

�ل�صالح  على  �ملفرو�صة  �لقا�صية  و�ل�رشوط  �الإ�رش�ئيلي،  و�حل�صار  �ل�صعبة، 

و�لرت�خي�ص لقوى �الأمن؟ ثّم كيف �صتنفذ برناجمها لتطبيق �ل�رشيعة �الإ�صالمية يف 

جمتمع متعدد �الأديان و�الجتاهات.

من  بّد  ال  �إذ  �ملنطقة،  بها  متر  �صعبة  ظروف  ظّل  يف  �الإقليمية،  �الأو�صاع  من  �ملوقف   .5

�صو�ء  طيبة،  عالقات  معها  حما�ص  تقيم  �لتي  �لعربية  �لدول  مع  �لعالقات  يف  تو�زن 

�أكان ذلك مع قوى �ملقاومة و�ملمانعة �ملمثلة يف �إير�ن وحزب �هلل يف لبنان، �أم مع �لدول 

وليبيا.  و�ليمن  و�ملغرب  وتون�ص  م�رش  مثل  فيها  لالإ�صالميني  �صعود�ً  �صهدت  �لتي 

هذ� باالإ�صافة �إىل عالقاتها �جليدة �لقدية و�مل�صتمرة مع قطر، مع مالحظة خ�صارتها 

للعالقة مع �صورية.

دول  مع  �لتعامل  هو  �آخر  بو�قع  ُتو�َجه  حما�ص  �إن  �إذ  �لدويل،  �ملجتمع  من  �ملوقف   .6

�لعامل و�الأمم �ملتحدة، و�تخاذ موقف حمدد من �رشوطها ورف�صها �لتعامل معها، �إال 

�أو�صلو  �تفاقات  �لو�ردة يف  �اللتز�مات  بـ“�إ�رش�ئيل”، وتبني  �لعنف، و�العرت�ف  بنبذ 

وخريطة �لطريق.

�إن حما�ص �أ�صبحت �الآن )�صنة 2012( ترزح حتت وطاأة �صغوط متعاك�صة ومت�صاربة، 

هناك جمموعة من �ل�صغوط �خلارجية، �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية و�الأوروبية، �لتي تنذرها 
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بعدم �العرت�ف، و�إيقاف تقدمي �مل�صاعد�ت لل�صلطة، وتاأتي متو�زية مع �صغوط من فتح 

حما�ص  تو�جه  باملقابل  �الأزمة،  لتخطي  حما�ص  حلركة  �حلقيقي  �لعون  يد  مّد  ترف�ص 

�صغوط مو�قفها �ملعلنة وبرناجمها �النتخابي و�صعار�تها وجماهريها، �لتي تتوقع منها 

ترجمة �الأقو�ل �إىل �أفعال.

�شاد�شًا: امل�شر�ع الوطني الفل�شطيني: 

تتاأكد تاأثري�ت �مل�صاحلة على �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني بالنظر �إىل تباين �لتوجهات 

مبتابعة  �لفل�صطينيني  بع�ص  فيه  ين�صغل  �لذي  �لوقت  ففي  �ملرحلة،  هذه  يف  �لفل�صطينية 

ين�صغل  �مل�صاحلة،  م�صري  ملعرفة  فل�صطينية  ف�صائل  جتريها  �لتي  �حلو�ر�ت  �أخبار 

�أخرى مل�صري �لق�صية  �آخرون من خارج هذه �لف�صائل بالبحث عن وجهة  فل�صطينيون 

عموماً. 

ال  �لفل�صطيني  �لوطني  �حلو�ر  �أن  و�قع  �إىل  �أخرى  وجهة  عن  �لباحثون  ي�صتند 

يحاول  ما  بقدر  �لفل�صطيني،  �لن�صال  تو�جه  �لتي  و�الأعباء  �لق�صايا  مناق�صة  يحاول 

�إعادة تقا�صم �ملكانة و�ملو�رد، �صو�ء يف �ل�صلطة �أم يف �ملنظمة، و�أن �القتتال �لد�خلي بات 

يدفع �ل�صعب �لفل�صطيني، ياأ�صاً، �أو من دون �ختيار، نحو �لعودة �إىل �لور�ء �أو �لقفز �إىل 

�الأمام.

�أنه بعد جالء عجز �لقوى �لوطنية �لفل�صطينية  يف خيار�ت �لعودة �إىل �لور�ء يت�صح 

�إد�رة �ل�صاأن �لد�خلي با�صتقاللية، ن�صاأت  عن جت�صيد خيارها، �لذي يتمثل جوهرياً يف 

�خليار  تناق�ص  �أ�صو�ت  �لو�جهة  �إىل  وعادت  خارجية،  �رش�كة  �أو  و�صاية  �إىل  �حلاجة 

�إىل قطاع غزة، وهو ما كان قائماً  �الإد�رة �مل�رشية  �لغربية، وعودة  �ل�صفة  �الأردين يف 

قبل حرب �صنة 1967. 

كما �أن خيار�ت �لقفز �إىل �الأمام؛ وهي �أي�صاً عودة �إىل �لور�ء، باتت ترى يف ��صتخد�م 

فز�عة “�لدولة �لديوقر�طية” و�صيلة �صغط على “�إ�رش�ئيل” لقبول �لدولة �لفل�صطينية، 

�أفق �لدولة  و�أنه مل يعد هناك جمال الإقامة دولة فل�صطينية يف ظّل �ال�صتيطان، و�ن�صد�د 

�أنه مل يعد هناك خيار �صوى دولة و�حدة يعي�ص  �مل�صتقلة، وي�صددون على  �لفل�صطينية 

فيها �لعرب و�ليهود مب�صاو�ة تاّمة.
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تعر�ص �أطروحات �لعودة �إىل �لور�ء �أو �لقفز �إىل �الأمام يف ظّل �إح�صا�ص بتعاظم �خلطر 

�لوجودي، ال فقط على �لق�صية �لوطنية، �إمنا على �الأفر�د �أي�صاً؛ �أ�صا�ص ذلك �أن �حل�صار 

وتنامي  �مل�صاحلة،  وتباطوؤ  وعربي،  دويل  �صمت  ظّل  يف  �لفل�صطينيني  على  �ملفرو�ص 

�أن ثمَة من يتمنّى  �إىل حّد  نزعات �لعنف يف �ملجتمع، بات يدفع نحو �لبحث عن خمارج؛ 

عودة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، فيما يتمنى �آخرون عودة �لو�صاية، �أو فر�ص و�صاية دولية 

�أو عربية جديدة. 

د�خلية  تباينات  �أوجد  �ملتو��صلة،  �لو�حدة، ولالأر�ص  للدولة  �لفل�صطينيني  �فتقار  �إن 

و��صعة، و�أ�صهم يف �إيجاد متايز�ت جيو�صيا�صية بني “�صطري �لوطن”؛ فامليل يف �ل�صفة 

بو�بتها  �ل�صفة، وهو  يف  فاالأردن كان حاكماً  ما،  قبوالً  �الأردين يجد  �خليار  �إىل  �لغربية 

�إىل �لعامل، �أما يف غزة فاحلال خمتلف، فنظر�ً النعد�م �لتو��صل بني �ل�صفة و�لقطاع غدت 

م�رش هي هذه �لبو�بة.

بالرغم من �أن م�رش و�الأردن يعلنان جهار�ً �أنه ال مطمع الأّي منهما يف �لعودة لل�صيطرة 

�ملا�صي،  لكّل منهما يف  �لذي كان يخ�صع  �ل�صطر  �لفل�صطينيني عموماً، وال على  ال على 

فاإن �لو�قع �ل�صيا�صي ي�صري �إىل تباينات. فقد كانت �لق�صية �لفل�صطينية على �لدو�م جزء�ً 

�أبد�ً مع قطاع غزة �إال بو�صفه بو�بة  من �الأمن �لوطني �مل�رشي، بالتايل مل يتّم �لتعاطي 

م�صريي  د�خلي  �صاأن  فهي  �الأردين،  �ل�صعيد  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أما  �الأمن،  لهذ� 

الأكث من �صبب، ف�صالً عن �أن �ل�صفة �لغربية كانت طو�ل �أكث من ثالثني عاماً جزء�ً من 

�ل�صيادة �الأردنية.

مل ي�صطدم �الأمن �لقومي �مل�رشي بالطموحات �لوطنية �لفل�صطينية الأنها ظلّت �أمر�ً 

يكن �حلال،  و�أياً  �لطموحات.  هذه  مع  مر�ر�ً  ��صطدمت  �الأردنية  �ل�صيادة  لكن  خارجياً، 

فثّمَة يف �جلانب �لفل�صطيني َمْن ما يز�ل يوؤمن بوجوب �إعادة �لوحدة بني �ل�صفتني، حتت 

قر�ر  تتقبل  مل  �ل�صفتني  يف  موؤثرة  �صيا�صية  قوى  وثّمَة  كونفيدر�يل،  �أو  فيدر�يل  �صعار 

فّك �الرتباط، وما تز�ل تعّده غري د�صتوري. و�ليوم مل يعد �رّش�ً وجود قوى يف �ل�صفة 

�لغربية تتحدث علناً عن �رشور�ت �لعودة �إىل �خليار �الأردين، بالرغم من �أنها كانت �إىل 

وقت قريب �صمن �خلّط �ال�صتقاليل �لفل�صطيني.

يعتقد كثري من �لفل�صطينيني �أن عدم �لتو�صل �إىل م�صاحلة حقيقية كفيل باإنهاء عو�مل 

�ملمانعة �الأخرية، �لتي ما تز�ل تقف يف وجه �إ�صهار �ملطالبة بالو�صاية. فالو�صع �ملريع، 
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و�نعد�م �الآمال بتغيري قريب، يجعل من �لتفكري يف وجهة �أخرى �أمر�ً عادياً، ففي �لوقت 

�لذي ما تز�ل �لف�صائل تتحدث عن �مل�رشوع �لوطني، �صار �ل�صارع يتحدث عن �لرغبة 

وحما�ص  فتح  فيه  تن�صغل  �لذي  �لوقت  يف  �أنه  يبدو  هكذ�  و�ملعي�صي.  �لوجودي  �الأمن  يف 

مبناق�صة �حل�ص�ص يف �الأجهزة �الأمنية، يناق�ص �آخرون ق�صايا �مل�صتقبل �الأبعد، ويف ر�أيهم 

�أنه يثل �لثغرة �الأ�صا�صية يف �تفاق مكة �لذي مل يعالج �أزمة �لعمل �لوطني �لفل�صطيني، 

و�كتفى مبعاجلة جو�نب �حل�ص�ص يف حكومة �لوحدة.

�شابعًا: الثورة �الهيمنة الإ�شرائيلية:

تتعامل “�إ�رش�ئيل” بكثري من �حلرية يف كّل ما يتعلق بتد�عيات �لثور�ت �لعربية، و�آفاق 

�لتغيري �ال�صرت�تيجي يف �ملنطقة. وعلى �لرغم من �لتز�م �لقادة �ل�صيا�صيني و�لع�صكريني 

�ل�صمت يف �الأغلب �أمام و�صائل �الإعالم، فاإنهم يكادون ينفجرون من فرط �نعد�م �ليقني 

لديهم ب�صاأن �مل�صتقبل. 

يف  �النتفا�صة  �نفجرت  عندما  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ملوقف  �صيد  �لقلق  كان  �الأوىل  للوهلة 

تون�ص، لكن �رشعان ما �حتل �لو�جهة نوع من �لذعر يف �أعقاب �لثورة يف م�رش. وبد� جلياً 

�أن �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية �أخطاأت لي�ص فقط يف عدم توقع �لثور�ت، �إمنا �أي�صاً يف توقع 

�آمنت �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية، على �الأقل فيما يتعلق مب�رش، باأن نظام  نتائجها، فقد 

علنت ��صتقالته حتى 
ُ
�أ �إن  ح�صني مبارك م�صتقّر و�آمن و�أنه �صيتجاوز �لعا�صفة، لكن ما 

�أ�صيع �أن “�إ�رش�ئيل” مطمئنة �إىل �جلي�ص �مل�رشي، ومع جتاوب �جلي�ص مع مطالب �لثورة 

تر�جع من�صوب �لثقة لدى تلك �ال�صتخبار�ت ب�صاأن �مل�صتقبل. 

1. غياب الكنز ال�شرتاتيجي:

ليعازر  �إ بن  بنيامني  قاله  ما  هذ�  الإ�رش�ئيل”،  ��صرت�تيجي  كنز  “مبارك 

�صهري.  ت�رشيح  يف  �الإ�رش�ئيلي  و�لتجارة  �ل�صناعة  وزير   Binyamin Ben-Eliezer

�أهميتها  تقدير  يكن  ال  باأدو�ر  يقوم  مبارك  نظام  كان  “�إ�رش�ئيل”  نظر  وجهة  من 

��صرت�تيجي  “كنز  باأنه  مبارك  و�صف  يبر  مما  �لكثري  هناك  �إن  �ال�صرت�تيجية. 

الإ�رش�ئيل”؛ ففي عهده منحت “�إ�رش�ئيل” �أكب م�صاحة زمنية وجغر�فية ممكنة من �الأمن 

“�إ�رش�ئيل”،  عن  و�لتقليدية  �ل�صاملة  �حلرب  خطر  وز�ل  و�القت�صادي،  �ال�صرت�تيجي 
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بينما ت�صاعف بالن�صبة �إىل �لعرب، ومل يتحقق �ل�صالم �إال بالن�صبة �إىل “�إ�رش�ئيل”، بينما 

من  �إن  بل  تقريباً.  �لعربي  �جلو�ر  كّل  على  و�عتد�ء�ت  حروب  �صيناريوهات  حتققت 

�لعرب و“�إ�رش�ئيل” مل يكن تغيري�ً يف  �ل�صالم بني  �أن مبعث ق�صية  �ل�صارخة  �ملفارقات 

مو�قف “�إ�رش�ئيل” يجعلها �أكث قبوالً من �جلانب �لعربي، بل على �لعك�ص مل يحدث �أن 

كما  و�لعن�رشية،  �لعدو�نية  ممار�صاتها  ويف  �لتو�صعية،  تطلعاتها  يف  “�إ�رش�ئيل”  متادت 

فعلت منذ مبادرة �ل�صاد�ت. 

�لت�صلح  مو�زنة  �نخفا�ص  �إىل  �ال�صرت�تيجي”  “�لكنز  �صنو�ت  قادت  �قت�صادياً 

�الإ�رش�ئيلي من نحو 30% من �لناجت �لقومي �إىل �أقل من 10%؛ ما منح “�إ�رش�ئيل” �أكث 

وكاأن  �ملتقدمة.  �لدول  م�صتويات  �إىل  و�ل�صعود  �القت�صادي  �لنمو  من  عقود  ثالثة  من 

�ال�صرت�تيجي” بتبع  “�لكنز  فقام  كافية،  تكن  �القت�صادية مل  �ال�صرت�تيجية  �لهبّة  هذه 

�إذ تدفق غاز م�رش �إىل  مرعب على ح�صاب ثرو�ت م�رش متثل يف �صفقة �لغاز �خليالية، 

“�إ�رش�ئيل” ب�صعر بخ�ص �أقّل من �صعر �لتكلفة �لعاملية، موفر�ً على �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي 

وفق بع�ص �لتقدير�ت ما يقارب ع�رشة مليار�ت دوالر �صنوياً )مقابل ذلك مّت رهن م�رش 

كلها للم�صيئة �الأمريكية، مقابل �أقل من ملياري دوالر كم�صاعدة �صنوية(. 

2. مقاومة التغيري:

�ملحيطتني  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �لبيئتني  غرّيت  قد  �لعربية  �لثور�ت  �أن  يف  �صّك  ال 

بـ“�إ�رش�ئيل”، لكن �الأكث قلقاً بالن�صبة لها �أن هذه �لثور�ت �أدخلت �ملجتمعات �لعربية يف 

معادالت �حلرب و�ل�صالم، ويف مو�زين �لقوى، يف �ل�رش�ع �لد�ئر يف �ملنطقة. معلوم �أن هذ� 

�لعامل مل يكن و�رد�ً �لبتّة، �إذ ظّل خارج ح�صابات �ل�صيا�صة و�ل�رش�ع، بحكم تهمي�ص هذه 

�ملجتمعات وتعطيل دورها، من قبل �الأنظمة �لدكتاتورية. 

ال �صّك يف �أن هذ� كان و�صعاً مثالياً لـ“�إ�رش�ئيل”، طو�ل �لعقود �ملا�صية، �إذ �أنه �أخرج 

قوة �ملجتمعات من د�ئرة مو�زين �لقوى، و�أتاح لها �بتز�ز �الأنظمة و�ال�صتفر�د بها، ف�صالً 

عن �أنه كّر�ص لها تعاطف �لعامل بادعاء فر�دتها كدولة ديوقر�طية يف �ملنطقة.

�إن تغيري �الأنظمة بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل” ال يعني بال�رشورة ح�صول تغيري جذري يف 

�ل�صيا�صات، وال يف مو�زين �لقوى، لغري م�صلحتها. لذ�، فاإن �صعود دور �ملجتمعات هو 

ما يبدو وحده �لعامل �جلديد �لذي من �صاأنه �أن يغرّي معادالت �ل�رش�ع، ويك�صبه معاين 

جديدة ال تخدمها.
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�ل�صوؤ�ل �الآن: ماذ� �صتفعل “�إ�رش�ئيل” يف حال مّت �عتماد هذه �حلال، وحتويلها �إىل نوع 

من ثقافة �صيا�صية تفيد بخروج مئات �الألوف �إىل �حلدود يف تظاهرة �صعبية و�صلمية لعبور 

�حلدود؟ �أو ماذ� �صتفعل �إذ� متت �إز�حة �جليو�ص �لعربية من �مل�صهد )وهي �أ�صالً كانت 

��صتعادة  تتوّخى  �صلمية،  �صعبية  مقاومة  من  نوع  مل�صلحة  �لفعلية(  �لناحية  من  مز�حة 

�صتقول  ماذ�  ثّم  �ملتحدة؟  �الأمم  قر�ر�ت  يف  عنها  �لتعبري  مّت  �لتي  باملعايري  ولو  �حلقوق 

“�إ�رش�ئيل” يف حال دّعمت هذه �ملقاومة ب�صعار�ت تتنا�صب مع �لقيم �الإن�صانية �لعاملية؛ �أي 

قيم �حلرية و�لعد�لة و�لكر�مة، من نوع نريد �لعي�ص يف دولة و�حدة ديوقر�طية ومدنية، 

�أي كمو�طنني مت�صاوين يف �حلقوق و�لو�جبات؟

يعني ذلك �أن معادالت �ل�رش�ع مل تعد حمكومة باأمزجة �حلكام، �إمنا باتت يف جمال 

�ل�صعوب، �لتي بات لها ر�أيها يف تفاعالت �ل�رش�ع. �إن م�رش �لثورة، لن حتتمل عدو�نية 

“�إ�رش�ئيل”، �لتي حتّط يف �لو�قع من قدر م�رش ومكانتها يف �إقليمها �لعربي. ما يثري قلق 

“�إ�رش�ئيل” �أكث، �أن هذه �لتحوالت، فيها ومن حولها، حتدث يف وقت تعاين من خماطر 

“وجودية” حقيقية، تتمثل بتاآكل حميطها �الإقليمي )فهي خ�رشت �إير�ن ثّم تركيا وها هي 

تخ�رش م�رش �أي�صاً(، وحماوالت نزع �ل�رشعية عنها على �ل�صعيد �لدويل، من �لناحيتني 

على  �نك�صفت  �أن  وبعد  �ل�صحية،  �صورة  عنها  ُنزعت  �أن  بعد  و�الأخالقية،  �ل�صيا�صية 

حقيقتها دولة ��صتعمارية وعن�رشية ودينية.

�لفل�صطينيني  بني  �ل�رش�ع  معطيات  يف  تغيري  �أّي  باأن  �العتقاد  تعّزز  �لدالالت  هذه 

حرب  مبجرد  وال  ع�صكرية،  قوى  مو�زين  يف  تغيري  مبجرد  يحدث  لن  و�الإ�رش�ئيليني 

و�الجتماعية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �لتغري�ت  بفعل  �أ�صا�صاً  �صيحدث  لكنه  �أخرى، 

و�لثقافية، �لتي يكن �أن حت�صل يف جمتمعات بلد�ن هذه �ملنطقة، �لتي �صت�صمل �ملجتمع 

�الإ�رش�ئيلي بال�رشورة.

فاإما  طرق:  مفرتق  �أمام  “�إ�رش�ئيل”  تقف  بينما  �لتغيري،  نحو  �لعربية  �ملنطقة  تتجه 

��صتعمارية وعن�رشية ودينية،  �لتخلي عن كونها دولة  ما يعني  �لتغيري،  تو�كب عملية 

�أّي حّل �آخر يوؤدي �أو يّهد له، �أو مقاومة  �أو  وقبول حّل �لدولة �لو�حدة �لديوقر�طية، 

تقف  �حلالتني  كال  ويف  عنها؛  �ل�رشعية  نزع  م�صار  يعّزز  ما  �جلارية،  �لتغيري  عملية 

“�إ�رش�ئيل” يف مو�جهة عملية تغيري تاريخية.
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3. ربيع فل�شطني وخريف “اإ�رشائيل”: 

�لدولة  قيام  الإعالن  �ملتحدة  لالأمم  �للجوء  بعد  �لعام  �مل�صهد  �صبابية  من  �لرغم  على 

�لفل�صطينية �مل�صتقلة، يكن �لقول �إن طريق �الألف ميل قد يبد�أ بهذه �خلطوة، بعد و�صع 

�لعربة على �لطريق �ل�صحيحة، و�ل�صري نحو �لهدف �لنهائي، وهو حتول هذه �لدولة �إىل 

و�قع ملمو�ص، وحدود مر�صومة على خريطة ر�صمية، معرتف بها دولياً. فمهما �صدر 

و�إن  �لعربي،  بالربيع  �أ�صوة  بد�أ،  فل�صطني”  “ربيع  �إن  �لقول  يكن  ووعيد،  تهديد  من 

�أزهاره �صتحمل ثمار�ً طيبة �إذ� تز�من مع �صحوة عربية، ونه�صة فل�صطينية، تنطلق من 

وحدة وطنية حقيقية ود�ئمة، تد�صنّها م�صاحلة وطنية حقيقية.

ب�صّن  تهديدها  فحتى  بد�أ،  قد  �إ�رش�ئيل”  “خريف  �إن  �أي�صاً  �لقول  يكن  �ملقابل  يف 

�لوبال، و�حتمال ن�صوب حرب �صاملة ال ت�صمن  �لفل�صطينيني �صتجر عليها  حرب على 

�أن تخرج منها منت�رشة. كما �أن �لتهديد باإلغاء �تفاقيات �أو�صلو لن يعطي �أية نتيجة الأن 

هذه �التفاقات ولدت ميتة، ومل تنفذ منها “�إ�رش�ئيل” �صوى �لق�صور، فيما بقي �جلوهر 

و�الأ�صا�ص جمرد حب على ورق، خا�صعاً ملناور�ت “�إ�رش�ئيل”، وحماوالت ك�صب �لوقت 

منها،  طائل  ال  وموؤمتر�ت  �جتماعات  يف  �لدولية  �ملحافل  يف  �لفل�صطينيني  و“جرجرة” 

فكانت �لنتيجة تكبّد “�إ�رش�ئيل” خ�صائر فادحة على خمتلف �مل�صتويات: 

معاد�ة  �إىل  ودفعها  )تركيا(،  �ملنطقة  يف  �الأكب  �الإ�صالمي  �حلليف  خ�صارة  الأول: 

“�إ�رش�ئيل”، نتيجة لل�صلف و�لغرور، ورف�ص �العتذ�ر عن جرية �العتد�ء على �أ�صطول 

�حلرية. 

و��صتفز�ز  )م�رش(،  �ل�صالم  معاهد�ت  يف  �الأكب  �لعربي  �ل�رشيك  خ�صارة  الثاين: 

فهم  �أو  �لعدو�نية،  �ملمار�صات  م�صاعفات  باالعتبار  �الأخذ  دون  من  �مل�رشي،  �ل�صعب 

عن  �عتذ�ر  جمرد  تقدمي  رف�ص  على  و�الإ�رش�ر  م�رش،  ربيع  يف  �ل�صباب  ثورة  معاين 

مقتل م�رشي. وكانت �لنتيجة ما جرى يف �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية كموؤ�رش �أويل على �ملز�ج 

�مل�رشي، وخ�صارة �لدول �لعربية �لتي �صدقت �أن �ل�صالم ممكن مع “�إ�رش�ئيل”، و�أقامت 

معها عالقات دبلوما�صية وجتارية �رشعان ما تر�جعت عنها نتيجة �لتعنت �ل�صهيوين.

�أو�صلو، وكان من �ملمكن �النطالق  �تفاقات  �لفل�صطيني يف  �ل�رشيك  الثالث: خ�صارة 

معه الإقامة “ت�صوية عربية - �إ�رش�ئيلية” �صاملة لوال �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية �حلمقاء.
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الرابع: خ�صارة جزء كبري من �لر�أي �لعام �لعاملي، ومتلمل دول �أوروبا من ممار�صات 

“�إ�رش�ئيل”، وحتول قادتها �لع�صكريني و�ملدنيني �إىل جمرمني يالحقهم �لق�صاء يف دول 

عدة.

اخلام�س: �نهيار �الأو�صاع �الجتماعية و�القت�صادية و�ملعي�صية لالإ�رش�ئيليني، بالرغم 

من مز�عم �لنمو، وبد� ذلك و��صحاً يف �لتظاهر�ت �لكبى �لتي مل ت�صهد “�إ�رش�ئيل” لها 

مثيالً �صّد �صيا�صة �حلكومة، على �أمل تقليد �لثور�ت �لعربية و�صعار�تها، و�أولها �صعار 

“�إرحل”!.

لقد �أقامت “�إ�رش�ئيل” عالقات ��صرت�تيجية عميقة، منذ قيامها، مع �ثنتني من “�لقوى 

�إبر�م  بعد  م�رش،  �إليهما  �أ�صيفت  ثّم  وتركيا،  �إير�ن  هما  �ملنطقة،  يف  �لعظمى”  �الإقليمية 

�أن  �ملفارقات  ومن  ��صرت�تيجياً”.  “كنز�ً  كان  مبارك  �أن  �الإعالن  حّد  �إىل  بينهما،  �ملعاهدة 

تاريخ  يف  �الأوىل  �ملرة  لكنها  كبى”،  �إ�صالمية  “دول  ذ�ته  �لوقت  يف  هي  �لثالث  �لدول 

�لثورة  بعد  �إير�ن  حتولت  فقد  �إقليمي؛  “حليف”  �أّي  بدون  فيها  تقف  �لتي  “�إ�رش�ئيل” 

بل  تركيا،  مع  �لتحالف  تفكيك  خطو�ت  وت�صارعت  وت�صاعدت  ��صرت�تيجي”،  “عدو  �إىل 

�مل�صني،  �لو�صع  و�أفلتت م�رش من هذ�  “�إ�رش�ئيل”،  “ثوري” يف مو�جهة  وقيامها بدور 

بعد قيام �لثورة، �لتي ت�صري �إىل �أن �مل�صتقبل يوحي باحتماالت جوهرية مغايرة.

ولكن ما تز�ل هناك حتديات تو�جه �إعادة ر�صم خريطة �ملنطقة؛ فهناك ق�صايا خارج 

ع�رشية  دول  بناء  يف  ي�صو�  مل  �إن  �لعرب  �أّن  �لظّن  و�أغلب  �ل�رش�ع،  وخارج  �لق�صيّة، 

وجمتمعات حّرة لن ي�صتطيعو� م�صاعدة �لفل�صطينينّي على �إقامة دولة حمرتمة وجمتمع 

حّر.

�أما “�لربيع �لفل�صطيني” فلن يّر �إال بال�صمود، و�لبعد عن �ملمار�صات �لتي قد تقلب 

�لطاولة، وتعطي “�إ�رش�ئيل” �لذر�ئع للخروج من �الأزمة ب�صالم، كما �أن �لو�جب يقت�صي 

�لفل�صطيني،  لل�صعب  د�عم  موحد  عربي  موقف  وتاأمني  �حلقيقية،  �مل�صاحلة  حتقيق 

�إلغاء مفاعيل  �لباب الحتماالت  يفتح  �إ�رش�ئيلي، مبا  ��صتفز�ز  �أّي  للرد على  و�ال�صتعد�د 

“�صعب  �لفل�صطينيني  �أن  للعامل  تثبت  �صاملة،  �صلمية  بانتفا�صة  و�التفاقات،  �ملعاهد�ت 

�جلبارين”، و�أن “�إ�رش�ئيل” يف خريفها، و�إىل زو�ل.

�إىل  يتحول  موحد،  �صيا�صي  برنامج  يف  تتج�صد  �أن  بّد  ال  �حلقيقية  �مل�صاحلة  �إن 

�أما  �إذ� جمعت بني �ملفاو�صة و�ملقاومة.  ��صرت�تيجية ممكنة عملياً ومقبولة فكرياً، حتى 
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�مل�صاحلة �جلارية، فهي يف �لتحليل �الأخري، تغليب الإحد�هما على �الأخرى. من هذ� �ملنظور 

ال بّد من �لت�صليم با�صتحالة �لتوفيق بينهما، الأنهما على طريف نقي�ص: �مل�رشوع �الأمريكي 

“�ل�صفط”،  على  فتح  قدرة  �إن  ثّم  �الإ�صالمي.  �لقومي  �مل�رشوع  مو�جهة  يف  �الإ�رش�ئيلي 

“�جلذب”، ما يعنى  �أكب بكثري من قدرة حما�ص على  �لتي تتكتل ور�ئها،  �لقوى  بحكم 

تغليب منطق �ملفاو�صة على منطق �ملقاومة. وال �صّك يف �أن �لتطور�ت �جلارية توؤكد ذلك 

بجالء؛ من �ملفاو�صات �ل�رشية �لتي جتريها �ل�صلطة، �إىل عر�ص �لق�صية �لفل�صطينية على 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة )United Nations General Assembly )UNGA، مع 

تركيز �لهدف �لوطني يف �لو�صول �إىل و�صع “دولة حتت �الحتالل”!




