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مقدمة:
ال �ش ّك يف �أنّ الثورات العربية اجلارية قد و�ضعت املنطقة العربية على م�شارف
تغيريات كربى ،لوقوفها عند نهاية مرحلة وبداية �أخرى ،يبدو �أنها �ستختلف عنها يف
�أ�شياء كثرية� ،أهمها تلك املت�صلة باحلكم وطرقه وقواه ،والدولة و�إدارتها و�سيا�ساتها،
واجتاهاتها الداخلية واخلارجية.
�إن ال�شعارات التي رفعتها تلك الثورات ،التي ركزت على احلرية والعدالة االجتماعية
وكرامة الوطن واملواطن ،قد طغت على “الق�ضايا القومية” ،حيث بدا �أن هدفها هو بناء
نظم وطنية جديدة� ،أ�سا�سها الدميوقراطية ،ونزع قد�سية اال�ستبداد ،وبناء جمتمع
ع�رصي.
�إن الدميوقراطية هي النظام الأمثل الذي ي�سمح باخلروج من حال االنحطاط
التي �صنعتها الدكتاتورية ،و�إذا كان من �أوىل عالمات ذلك االنحطاط اال�ست�سالم
�أمام “�إ�رسائيل”؛ ف�إن اخلروج منه �سيعيد ت�شكيل وعي عربي جديد ،حتتل فيه
فل�سطني مركز البو�صلة؛ لذلك فقد اقرتن �شعار “ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام”
ب�شعار “ال�شعب يريد حترير فل�سطني” يف العديد من امليادين العربية .ومن ث ّم ت�أتي
الق�ضية الفل�سطينية يف مقدمة التغيريات اخلارجية املتوقعة ،وهنا تربز �أهمية ثورة
م�رص ب�صفة خا�صة.

* باحث خبري متخ�ص�ص يف العلوم ال�سيا�سية ،ورئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة اللبنانية الدولية.
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�أ ً
وال :مغزى الربيع العربي:
لقد حتولت امل�س�ألة الفل�سطينية ،بخا�صة قطاع غزة� ،إىل عبء �أمني ا�سرتاتيجي على
النظام العربي ،بخا�صة على م�رص ،منذ �أقدم �أريل �شارون �سنة  2005على التمل�ص من
غزة ،و�إلقاء عبئها على كاهل م�رص.
كذلك يعاين الدور العربي وامل�رصي من اتهامات الف�صائل الفل�سطينية باالنحياز،
لكن الأخطر هو عدم احرتام الف�صائل املتناحرة لالتفاقات املتتابعة .ف�إذا كانت م�رص قد
جنحت يف التو�صل �إىل اتفاق م�صاحلة ،بني حركتي حما�س وفتح ،بعد �أ�سابيع من قيام
الثورة فيها ،ف�إن ال�س�ؤال الآتي يربز على الفور :ما هو م�ستقبل هذه امل�صاحلة ،وما هي
حظوظها من النجاح؟
لقد حقق الربيع العربي التعامل مع ما كان م�ستحيالً بكونه �صار ممكناً ،و�إن مل
يكن فورا ً فقريباً ،هي البداية على طريق ا�ستعادة م�رص موقعها� .إن موقف م�رص من
فل�سطني يحدد قدرتها على حماية م�صاحلها اال�سرتاتيجية يف الوطن العربي ،وخارجه
�أي�ضاً ،فامل�س�ألة الفل�سطينية هي البو�صلة ،ورعاية القاهرة للم�صاحلة بني حما�س وفتح
خطوة على الطريق ،متنحها قوة �إ�ضافية.
�إن الق�ضية الفل�سطينية قبل الثورات العربيّة غريها بعد الثورات ،ذاك �أنّ الوظيفة
ال�سيا�سيّة لإدارة ال�رصاع مع “�إ�رسائيل” كانت جزءا ً من تعزيز الو�ضع العربي القائم،
ف�ضالً عن ا�ستخدام املحنة الفل�سطينية للغر�ض ذاته .لقد التقت الرغبتان الإ�رسائيلية
والعربية عند �إطالة ال�رصاع ،و�إ�سباغ الفرادة اجلوهرية عليه ،ما يجعله م�ستع�صيا ً على
احلل؛ الإ�رسائيليّون �أرادوا ذلك لبلورة كيانهم ككيان خمتلف يف املنطقة ،متف ّوق عليها،
ورادع لها بق ّوة ال�سالح ،والعرب �أرادوا ال�شيء نف�سه كي يتجنّبوا الت�ص ّدي لبناء دول
وجمتمعات ع�رصية ،داعمني �إن�شاء مقاومة ت�سيطر عليها �أنظمتهم ،فيما ي�ستويل على
جمتمعاتهم اال�ستبداد والف�ساد .جنمت عن التقاء الرغبتني �صناعة ال�رصاع بو�صفه
ّ
املحطات التاريخيّة كلّها.
�سلعة غري قابلة لل�رصف ،وهذا ما كان يتب ّدى يف

 .1القوة ال�سيا�سية ال�شعبية:
ال �ش ّك يف �أن من �أهم نتائج الثورات العربية� ،إن مل يكن �أهمها على الإطالق� ،صعود
القوة ال�سيا�سية العربية ال�شعبية ،ولي�س �أدل على ذلك من ت�أمل املواقف الإ�رسائيلية جتاه
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�صب جا ّم غ�ضبها على الإدارة
هذا التطور املركزي .لقد �سارعت احلكومة الإ�رسائيلية �إىل ّ
الأمريكية ،التي �أثبتت بت�رصفاتها �أنها ترتاجع �أمام الأعداء وتنق�ض على الأ�صدقاء،
ور�أت �أن تخلي الإدارة الأمريكية عن حليف خمل�ص مثل ح�سني مبارك ينذرها بخطر
ج�سيم؛ لأنها قد تتخلى عن “�إ�رسائيل” وقت ال�رضورة .لهذا ال�سبب انطلقت حملة قوية
�ض ّد الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما  Barack Obamaمعتربة �أن ك ّل ما يجري يف املنطقة
لي�س �سوى ثمرة �ضعف الواليات املتحدة ،ونتاج خطابيه يف تركيا والقاهرة .و�أ�شار
بع�ض املعلقني �إىل �أن الهزة الأر�ضية التي متر بها املنطقة �سترتك �آثارا ً ا�سرتاتيجية ال
ميكن تالفيها.
وبالرغم من �أن �شيئا ً مل يتغري بع ُد ب�ش�أن ال�سيا�سة امل�رصية �إزاء “�إ�رسائيل”� ،إال �أن
االنعطافة تكمن لي�س يف هذه النقطة �إمنا يف بداية ا�ست�شعار الإ�رسائيليني ب�أن ما ح�سبوا
�أنه مات قد عاد حياً .فاالنتفا�ضات ال�شعبية العربية املتزامنة تظهر �أن ما قيل عن
ا�ضمحالل العروبة مل يكن �صحيحاً .بل �إن الأكادميي املتخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون العربية،
�إيلي فودة  Elie Podehكتب يف جريدة ه�آرت�س �إن املحللني �أكرثوا يف ال�سنوات الأخرية
من احلديث عن �أن الوطن العربي والأيديولوجية العربية اختفيا مع وفاة جمال عبد
النا�رص �سنة “ ،1970لكن الثورات يف تون�س وم�رص ،والتظاهرات العا�صفة يف عوا�صم
ِ
يختف
�أخرى من الدول العربية تثبت -ما �إذا كان يلزم الإثبات� -أن الوطن العربي مل
�أبدا ً” .ويرى �أن �أهمية مالحظة ذلك تفيد يف �إدراك �أ�سباب “انتقال” الأحداث �إىل دول
عربية �أخرى حيث “العالقات اللغوية ،الثقافية والتاريخية ،جتعل الوطن العربي
�ساحة ي�ؤثر فيها حدث يقع يف مكان ما ،على �أماكن �أخرى” .وي�شري �إىل �أهمية م�رص
التي قادت على الدوام “خطوات و�سياقات يف الوطن العربي ،فمن املعقول االفرتا�ض
ب�أن ت�ؤدي الثورة احلالية �أي�ضا ً �إىل املظاهرات ،االنتفا�ضات ،ورمبا �أي�ضا ً الثورات يف
�أماكن �أخرى يف الوطن العربي”.1
ور�أى الدكتور دافيد بقاعي  David Bukaiمن جامعة حيفا �أن املارد العربي خرج
من القمقم و�أن:
 1انظر :حلمي مو�سى ،حرية �إ�رسائيل �أمام الثورات ال�شعبية العربية و�آفاق تغيري الواقع اال�سرتاتيجي يف املنطقة،
جريدة ال�سفري ،بريوت ،2011/2/28 ،يفhttp://www.assafir.com/WeeklyArticle.aspx?EditionId=178:
4&WeeklyArticleId=76979&ChannelId=10157
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ما بد�أ يف تون�س وانتقل �إىل م�رص وليبيا ينت�رش كانت�شار النار يف اله�شيم يف
العامل العربي كله ،ويهدد بج ّر ال�رشق الأو�سط �إىل ع�رص �آخر من العنف وعدم

اال�ستقرار ال�سيا�سي .وبخالف املا�ضي ،ينبع العنف من م�صدر جديد غري
معروف يف ال�سيا�سة العربية �أال وهو ال�سكان ،فقد تبني لل�سكان �أنهم ميلكون
�شيئا ً جديدا ً مل يعرفوه ّ
قط ،ومل ي�ستعملوه ،وهو القوة ال�سيا�سية .يجري على
العامل العربي تغيري جوهري رمبا يكون ثورة :لقد ُك�رس حاجز خوف اجلماهري

من نظم احلكم واحلكام.2

و�أو�ضح:
� ّأي نظام حكم عربي ال ي�ستطيع �أن يرى نف�سه منيعا ً من ت�أثريات
اال�ضطرابات ،يف ثالثة اجتاهات رئي�سة� :أوالً ،الفو�ضى اخلال�صة .هذه هي
القوة املُ�سكرة التي ظهرت فج�أة عند اجلماهري ،و ُت�ستعمل مثل حافز يدفع نحو
�أعمال احتجاج� .إن �أجيال القمع واال�ست�سالم تنطلق يف قوى جبارة معار�ضة ال
م�ؤيدة بال�رضورة� .إن رفع النعل يف مواجهة احلاكم ظاهرة ثقافية جوهرية ذات
ت�أثريات كبرية .وثانياً� ،سعي دول �أخرى �إىل ت�أجيج اجلماهري .وثالثا ً -وهذه
هي الظاهرة املركزية الأهم -ن�شاط حركات الإخوان امل�سلمني ل�ضع�ضعة النظم
من الداخل و�إ�سقاطها.3

ويف النقطة الثالثة بيت الق�صيد للكثري من املحللني الإ�رسائيليني الذين يحاولون
طوال الوقت الت�أكيد ل�سامعيهم من الأوروبيني �أن ما يجري يف املنطقة العربية لي�س
ثورة ،وال دميوقراطية� ،إمنا �سيطرة للإ�سالميني .ويف ذلك يلتقون تقريبا ً مع �أنظمة
احلكم العربية القائمة ،التي تنال �رشعيتها لدى الغرب؛ من ادعاء وقوفها يف وجه
“التط ّرف الإ�سالمي”.4

 2انظر :حلمي مو�سى ،مرجع �سابق؛ وانظر �أي�ضاً :دافيد بقاعي ،املارد العربي يخرج من القمقم ،جريدة الأيام،
رام اهلل ،2011/2/24 ،انظر ،http://www.al-ayyam.com/printpreview.aspx?did=160370 :نقالً عن
جريدة معاريف.
 3املرجع نف�سه.
 4انظر :حلمي مو�سى ،مرجع �سابق.
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 .2تغيري موازين القوى:
هناك مناخ جديد بد�أ ينت�رش يف الوطن العربي ،مع ت�صاعد الربيع العربي ،معربا ً عن
تبدل موازين القوى بني احلكومات وال�شعوب ،وهو تبدل ا�سرتاتيجي� ،سيكون من
ال�صعب �إعادة الأو�ضاع �إىل ما كانت عليه قبل الثورات العربية.
وهناك تبدل مالحظ يف املزاج اخلارجي �أي�ضاً ،نتج عن ركون القوى اخلارجية �إىل
ا�ستقرار الأنظمة العربية ،وا�ستبعادها وقوع تغيري مباغت فيها ،وعن خط�أ املعلومات
التي جمعتها �أجهزة اال�ستخبارات التابعة لها حول الواقع العربي .ومن تابع مواقف
الدول الغربية الحظ ما �شابها من ا�ضطراب وحرية وتناق�ض ،وكيف غريت �سلوكها
خالل �أيام من النقي�ض �إىل النقي�ض.
بادرت الدول الغربية ،وخا�صة الواليات املتحدة� ،إىل حترك �أ�رسع يف م�رص ،خ�شية
�أن تفلت زمام الأمور من �أيديها� .إن الواليات املتحدة تعرف �أكرث من � ّأي �أحد �آخر معنى
التحول اال�سرتاتيجي اخلطري ،اجلاري يف الوطن العربي ،واملناه�ض ل�سيا�ساتها ،لعدة
�أ�سباب:
الأول� :أن الواليات املتحدة تتحدث دوما ً عن اال�ستقرار باعتباره هدفها الرئي�س
يف املنطقة العربية ،ما يعني ا�ستمرار الو�ضع القائم ،مع �إجراء �إ�صالحات اجتماعية
واقت�صادية� ،إىل جانب القمع املكثف ،تقوي ال�سلطة القائمة وجتعلها قادرة على
مواجهة اخلطر ،وتقلي�صه تدريجياً .وكما قال الأمريكيون منذ هرني كي�سنجر Henry
� Kissingerإىل �أوباما �إنهم يف�ضلون التعامل مع �أ�شخا�ص بدل �شعوب ،و�إنهم �ض ّد عودة
طي �صفحة الثورة القومية العربية ،التي بد�أت باالنف�صال
املنطقة �إىل املرحلة التي �سبقت ّ
�سنة  1961وتوا�صلت من خالل هزمية �سنة  ،1967وامتدت بعد ذلك بال نهاية.
الثاين� :أن التغيري لي�س م�صلحة �إ�رسائيلية ،وما لي�س م�صلحة �إ�رسائيلية لي�س
م�صلحة �أمريكية �أو غربية �أي�ضاً�“ .إ�رسائيل” تريد ا�ستمرار انهيار و�ضعف العرب ،لأن
ذلك يزيد تفوقها عليهم ،فلي�س من املعقول �أن ت�ؤيد تطورا ً ال تعلم �إىل �أين يقود! وتعلم �أن
حملته والداعني �إليه �أعداء ُي�ضمرون لها كرها ً �شديداً ،ويقاومون نظامهم لأ�سباب كثرية
من بينها موقفه منها ،و�سالمه معها ،وتراخيه يف دعم خ�صومها و�أعدائها من العرب،
و�إخراج جي�شه و�شعبه من موازين القوى معها ،وتركها تفعل ما ت�شاء يف حميطيها
القريب والبعيد.
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الثالث� :إن �سقوط النظام العربي القائم� ،أو حدوث اخرتاقات فيه� ،أو حتوله �إىل نظام
خمتلط� ،ستن�شب فيه �رصاعات بني بلدان حمكومة دميوقراطيا ً و�أخرى معادية لها.
الرابع :انتقال البلدان العربية �إىل نظام م�سنود �شعبيا ً وجمتمعيا ً يهدد ب�إعادة الو�ضع
العربي �إىل ما كان �سائدا ً قبل احتواء الثورة القومية العربية ،التي عانت الواليات املتحدة
الأمرين منها ،و�صارعتها �رصاعا ً مريرا ً قبل �أن تتمكن من �إ�سقاطها .وتخاف �أن تكون
ردا ً عربيا ً تاريخيا ً جديدا ً على جرمية االنف�صال وهزمية حزيران  ،1967وما تالهما من
تطورات مديدة؛ قادت �إىل مترد حتمله لأول مرة يف تاريخ العرب قوة بقيت غائبة عن م�رسح
التاريخ ،هي املجتمع العربي بفئاته وقواه املختلفة .وهي تطرح النظام الدميوقراطي
كهدف ،واحلرية ال�شخ�صية كو�سيلة ،واال�ستقالل الوطني كغاية ،مع ما يجب �أن يرتتب
على ذلك بالن�سبة �إىل ا�ستعادة احلركة القومية املعادية للغرب و“�إ�رسائيل” ،و�إعادة طرح
م�س�ألة الرثوة العربية ،و�أدوار الأنظمة التي حتر�سها ،والعالقات العربية  -العربية،
وعالقات العرب مع العامل ،ودور اجلماهري يف ال�رصاع مع العدو الإ�رسائيلي.

ثاني ًا :ال�سيا�سة اخلارجية الثورية:
�إن موقف م�رص من ق�ضية فل�سطني �إمنا ُيليه االرتباط الع�ضوي بني الأمن القومي
امل�رصي وفل�سطني� .إن م�رص لي�ست دولة عادية بحكم املكان والزمان ،وما يحدث فيها
ي�ؤثر ت�أثريا ً بالغا ً يف الدوائر الإقليمية والعاملية املحيطة بها .ف�إذا كانت ال�سيا�سة اخلارجية
لأ ّية دولة يف العامل هي انعكا�س ل�سيا�ستها الداخلية؛ ف�إن التغيري الداخلي ال ب ّد �أن ي�ستتبع
تغيريات خارجية ،ف�إذا كنا �إزاء “تغيري ثوري” ،فلنا �أن نت�صور حجم التغيريات الداخلية
واخلارجية املتوقعة.
مع ذلك ينبغي ت�أكيد �أن هناك فرقا ً كبريا ً بني ال�سيا�سة اخلارجية الثورية وال�سيا�سة
اخلارجية للثورة؛ �أ�سا�س ذلك �أن امله ّمة الأوىل لأية ثورة ترتكز على ال�سيا�سة الداخلية ال
ال�سيا�سة اخلارجية .معنى ذلك �أنه لي�س من املتوقع ،بل ولي�س من املمكن� ،أن تتبنى �أ ّية
ثورة ،يف اليوم التايل مبا�رشة لقيامها�“ ،سيا�سة خارجية ثورية” ،حتى ت�ستعيد درجة
ُيعت ّد بها من اال�ستقرار .من ث ّم ف�إن ثورة م�رص ،و�أية ثورة ،لي�س ب�إمكانها �أن تر�سم
�أو متار�س �سيا�سة خارجية ثورية ،من قبل �أن تتج�سد “الثورة” على الأر�ض ،ويقوم
“النظام اجلديد”.
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 .1توجهات التغيري:
�إن م�رص الثورة عندما ر�أت �أن الفر�صة مواتية للحديث عن ال�سيا�سة اخلارجية
نطقت مبا �أرادت الثورة �أن ت�ؤكده ،فكان هذا مو�ضوع �أول حديث �أدىل به وزير
خارجية م�رص الثورة نبيل العربي ،حيث قال باحلرف الواحد�“ :إن م�رص لديها روح
جديدة بعد ثورة  25يناير ،و�ستفتح �صفحة جديدة مع جميع الدول ،مبا فيها �إيران
التي ال نعترب �أنها عدو ،و�ست�ستعيد م�رص دورها الإقليمي ،مع االلتزام باالتفاقيات
وعدم التفريط يف احلقوق” .وطالب “�إ�رسائيل” ب�أن “تلتزم ببنود معاهدة ال�سالم”،
مو�ضحا ً �أن الهدف منها كان “معاملة �إ�رسائيل كدولة طبيعية بطريقة ما ،ونظرا ً لعدم
قراءة الأوراق بطريقة �سليمة؛ ف�إن البع�ض ت�صور �أنه جتب معاملة �إ�رسائيل معاملة
متميزة وهو ما يخالف املعاهدة”.
وقال العربي �أي�ضاً�“ :إن اتفاقية ال�سالم بني البلدين لي�ست مقد�سة ،وبها بع�ض
البنود التي ُيكن �إعادة �صياغتها” .و�أ�ضاف “�إن اتفاقية كامب ديفيد حتتوي على بنود
قابلة للتغيري ،ولكننا ال نفكر فيها الآن” .وطالب “بتطبيق ما جاء يف املعاهدة ب�شكل
�صحيح ،بخا�صة ما يتعلق بتطبيق القرار  ،242الذي يعني ان�سحاب �إ�رسائيل من جميع
امل�ستعمرات التي �أقامتها” .وطالب �أي�ضا ً بعقد م�ؤمتر دويل حتت رعاية الأمم املتحدة
واالحتاد الأوروبي لت�سوية ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي .ما يعنى االبتعاد عن الدور
الأمريكي ،الذي هيمن باالنحياز الكامل لـ“�إ�رسائيل” منذ �سنة .1967
�إن هذه الت�رصيحات تعني �أن حتدي ال�سيا�سة اخلارجية مل�رص الثورة �سيتطلب
جهدا ً �أمريكيا ً �إ�ضافيا ً لفهم هذه الثورة ،التي تغريت مواقف الواليات املتحدة منها تغريا ً
كبريا ً �أكرث من مرة .ويعطي هذا البيان الوا�ضح ك ّل انطباع ب�أن الثورة تعي خطورة هذه
التحديات ،مع ذلك ف�إنها ال تريد �أن ت�ؤجل خو�ضها؛ �سواء يف مواجهة “�إ�رسائيل”� ،أو يف
مواجهة الواليات املتحدة.
ت ُد
وي�أتي �إي�ضاح العربي ب�ش�أن العالقات مع �إيران يف توقيت بالغ الأهمية ،حيث َ ِ
بع�ض الأطراف اخلليجية ،التي هزتها التغريات الثورية حولها� ،أن الفر�صة الوحيدة
للإفالت من احتماالت الثورة رمبا تكون عرب افتعال معارك جانبية مع �إيران .ولو كان
تفكري تلك البلدان �إيجابيا ً ب�ش�أن تطورات املنطقة ،لأدركت �أن م�رص و�إيران وتركيا ت�شكل
مثلث القوة الإقليمية القادر على الت�صدي للتحديات من داخل املنطقة (“�إ�رسائيل”) ،ومن
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خارجها (الواليات املتحدة) ،ب�سيا�سات �إيجابية ،تراعي م�صالح �شعوب املنطقة ،وتهجر
دور حار�س النفط ،ودور خادم حلف الأطل�سي.
نعم� ،إن عودة ال�سيا�سة اخلارجية امل�رصية �إىل االهتمام مب�صالح م�رص ،وم�صالح
الفل�سطينيني وحقوقهم ،والعالقات مع �إيران ،من منظور �إيجابي يحدد �أهدافها و�سبل
التحرك لتحقيقها ،هي الطريق ال�سليم �إىل نظام عربي جديد؛ مناه�ض لنظام “ال�رشق
الأو�سط” الذي تقوده الواليات املتحدة ،وتريد �أن تبنيه على مقا�س “�إ�رسائيل”
وم�صاحلها و�أهدافها.

� .2أول �إجناز قومي للثورة:
اتفاقية امل�صاحلة الفل�سطينية كانت باكورة الإجنازات القومية املتوقعة للثورة
امل�رصية ،كذلك قرار رفع احل�صار املفرو�ض من العهد البائد على قطاع غزة.
فوجئت “�إ�رسائيل” بامل�صاحلة التي متت بني حركتي فتح وحما�س ،ومبا متكنت
م�رص الثورة من حتقيقه يف �أ�سابيع ،فما كان من بنيامني نتنياهو �إال �أن �رصح ب�أن على
رئي�س ال�سلطة �أن “يختار بني امل�صاحلة مع �إ�رسائيل �أو مع حما�س” ،ث ّم �أ�ضاف بغرور
مطلق“ :لن يكون من �سالم مع االثنني”� .أجل �إن ردود الفعل الإ�رسائيلية ت�صل �إىل ح ّد
اله�سترييا ،على ما حتققه امل�صاحلة الفل�سطينية من مناعة للوحدة الوطنية ،حيث كان
يجب �أال يح�صل هذا ال�رشخ يف مرجعية مقاومة “�إ�رسائيل”� .إن ذلك ي�ؤكد �أن “�إ�رسائيل”
ت�رصفت على �أ�سا�س تفكيك ث ّم تفتيت �رشائح ال�شعب الفل�سطيني ،واال�ستفراد بال�سلطة
الفل�سطينية ،من خالل �إلغاء نهائي لأي توازن حمتمل ،حيث �إن اتفاقيات �أو�سلو ودور
م�رص� ،أ�سهما يف ا�ستمرار ال�رشخ وفداحته بني ال�سلطة وحما�س.
�أكرث من ذلك ف�إن “�إ�رسائيل” ت�ستهدف ال�ضفة الغربية وحدها ،يف حني �أن قطاع
غزة مبنزلة “كيان عدائي” ،وذلك يف�رس �رشا�سة ردود الفعل على اتفاقية امل�صاحلة
الفل�سطينية ،وكذلك قرار رفع احل�صار عن قطاع غزة ،والذي و�صفه نبيل العربي ب�أنه
“كان خمجالً و�شائنا ً”.
�إن “�إ�رسائيل” غيّبت حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،مبعنى �أن وحدة املرجعية الفل�سطينية
�ستمهد لإعادة بلورة قدرات ردع عربية ،ما �سيعيد للق�ضية الفل�سطينية مركزيتها يف
الوجدان العربي وال�ضمري العاملي .من ث ّم تعمل “�إ�رسائيل” جاهدة جلعل ك ّل انتقاد لها
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ي�شكل انتقا�صا ً من �رشعية وجودها ،ويرتافق مع هذا االزدراء بعقول النا�س امتناعها
الدائم عن تعريف حدودها ،واتهام �أية مقاومة جادة العتداءاتها ب�أنها “�إرهابية”؛
م�ستندة يف هذا امل�سل�سل من ت�شويه احلقائق وحتريف امل�صطلحات� ،إىل �إ�شعار املجتمع
العاملي بالذنب لأنها كيان مهدد .لذلك متار�س منذ قيامها �إهدار حقوق �شعب فل�سطني ،يف
الداخل واخلارج ،ويف مقدمتها حقّ العودة.
غري �أن عودة م�رص �إىل ممار�سة دورها الواعد �سي�ضع حدا ً لتمادي “�إ�رسائيل” يف
عب عن حيوية االلتزام باحلقوق القومية
االنفالت من امل�ساءلة ،كما �أن الثورات العربية ُت ّ
والإن�سانية ،كما يف جد ّية الإ�رصار على حتقيقها ،و�أي�ضا ً يف متكني �شعوب الأ ّمة من
ا�سرتجاع تكاملها ،مبا يوفر للتنمية فر�صتها ،وللمواطنة ح�ضورها وكرامتها.
هذا كلّه يف�رس حماقة وانفعالية الردود الإ�رسائيلية على اتفاقية امل�صاحلة الفل�سطينية،
لأنها تدرك �أنه لن يكون �سهالً عليها بعد الآن االتكال على م�رص “حمايدة” يف ما تقوم
به من اعتداءات على املقاومة يف قطاع غزة ولبنان ،الأمر الذي ترى “�إ�رسائيل” �أنه ي�ضع
�أمامها املزيد من التحديات والأعباء الع�سكرية ،وهذا بدوره �سينطوي على مزيد من
امل�ساعدات الع�سكرية.
لقد اكت�شف الر�أي العام الأمريكي بخا�صة ،والعاملي �إجماالً ،احليوية العربية الكامنة،
التي كانت مكبوتة ومهم�شة ،ف�إذا بها تخرتق �أنظمة اال�ستبداد بنجاح �أحياناً ،وتعرث
�أحيانا ً �أخرى ،لكن بالرغم من هذا التباين ف�إن الربيع العربي �أرجع التعامل مع العرب
ك�أ ّمة واحدة ،و�أكد �أن �شعوبها قادرة على حتقيق مطالبها امل�رشوعة.

�إن امل�صاحلة يف فل�سطني خطوة يف هذا االجتاه ،وهذه هي املفاج�أة احلقيقية التي
رس ع�شوائية انفعاالتها ،و�إن كانت با�ستخدام مفردات يتقنها
�صدمت “�إ�رسائيل” ،وهو � ّ
نتنياهو ،مطالبا ً الواليات املتحدة با�ستمرار االلتزام ب�رضورة “التفوق اال�سرتاتيجي”
على ك ّل العرب و�إيران.
يبقى نتنياهو ،وحلفا�ؤه يف “�إ�رسائيل” وفى الكوجنر�س ،يف حالة �إنكار؛ بذريعة �أن
العامل يعمل على نزع �رشعية “�إ�رسائيل” ،راف�ضا ً الإقرار ب�أن عدوانها وعن�رصيتها،
وتخلف عقيدتها ال�صهيونية ،هو الذي يدفع “�إ�رسائيل” �إىل كونها هي التي تنزع ال�رشعية
عن نف�سها ،وهذا ما ي�ؤكده املجتمع الدويل.
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من هذا املنظور ت�أتي م�رص ،من خالل �إجناز امل�صاحلة ،بل ت�أ�سي�س وحدة مقاومة
ناجعة ،لتمثل باكورة حترير فل�سطني ،ما ي�ؤول �إىل “حترير اليهود” ،من التقوقع
العن�رصي ،ومن الإرهاب الفكري.
�أ�صبح با�ستطاعة م�رص الآن قول“ :ال” كبرية لل�سيا�سات الإ�رسائيلية .وهذا يعني
ممار�سة �سيادتها وحقها يف ر�سم �سيا�ساتها ،بناء على م�صاحلها الوطنية والقومية،
فاملوقف اجلديد يجعل اال�ستقالل الكامل �أ�سا�س عالقة م�رص مع الواليات املتحدة
و“�إ�رسائيل” ،ولي�ست تابعة.
�إن تخلي م�رص عن الق�ضية الفل�سطينية ،وانحيازها الكامل �إىل “�إ�رسائيل” ،طوال
�أربعني �سنة ،جعلها فاقدة ل ِّأي قدرة على الت�أثري يف حميطها القريب والبعيد ،وغري قادرة
على التخطيط اال�سرتاتيجي� .سقط النظام ال�سابق يف اللعبة الداخلية حلماية م�صالح
طبقية ،تكونت على هام�ش العوملة واالنفتاح .منذ حممد �أنور ال�سادات واتفاقات كامب
ديفيد ا�سرتاح النظام من عبء العرب وق�ضيتهم ،رافعا ً �شعار  %99من الأوراق يف يد
الواليات املتحدة ،مبا يف ذلك �أوراق ال�سيا�سة الداخلية.
لقد بد�أ ع�رص الثورة التي تبدو �أكرب من عمرها بكثري� ،أما �سيا�ستها اخلارجية فبد�أت
باخلطوة العملية ال�صحيحة عندما رعت امل�صاحلة الفل�سطينية ،وعادت م�رص من البوابة
ال�صحيحة ،وينتظر منها الكثري لر�سم �سيا�سة عربية جديدة ،بعيدا ً عن حتري�ض النظام
ق�سم الوطن العربي �إىل مع�سكرين متحاربني ،يدير �ش�ؤونه ال�رصاع
ال�سابق ،الذي ّ
الأمريكي الإ�رسائيلي مع �إيران.

ثالث ًا :التحوالت الفل�سطينية:
�إن تقرير احتماالت م�ستقبل امل�صاحلة ،وامل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،بل وم�ستقبل
الق�ضية برمتها ،يقت�ضي البحث يف “العقلية” التي �أنتجت “اتفاق �أو�سلو” ،وحتديد
�أ�صولها التاريخية وال�سيا�سية.

 .1مفاو�ضات الو�ضع النهائي:
تك�شف الت�سوية القائمة وامل�سرية اجلارية �أن املفاو�ض الفل�سطيني يخ�رس كثريا ً
(فوق جملة خ�سائره الفادحة حتى الآن) �إذا اقتنع �أنه يتفاو�ض فعالً على “و�ضع
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نهائي”� .إنّ ُم�ؤ ّدى هذا �أن عليه �أن يدرك �أن ما هو م�ضطر �إىل التخلي عنه الآن ،يجب
�أن يبقى ممكن اال�ستعادة يف امل�ستقبل .تبدو هنا املفارقة �صارخة ،حيث �إن الفل�سطيني
�صاحب احلق التاريخي ،يتفاو�ض من نظرة �آنية ،بينما الإ�رسائيلي �صاحب الدعوى
الأ�سطورية ،يتفاو�ض من منظور تاريخي ،وهو يتفاو�ض على “الو�ضع النهائي”
يدرك �أنه “و�ضع نهائي” ،لكن �إىل حني! لذلك فهو يعمل على �أن تكون الأو�ضاع
“نهائية” بالن�سبة �إىل الفل�سطينيني ،مفتوحة على التدهور ،لكنها “غري نهائية”
بالن�سبة �إىل خمطط “�إ�رسائيل”� ،إمنا قابلة لالطراد والتو�سع .وميكن ر�صد العديد من
التحوالت الفل�سطينية التي جعلت هذا التوجه ممكناً:
�أ .من مبد�أ �رصاع الوجود �إىل مبد�أ نزاع احلدود.
ب .من �شعار “حترير فل�سطني” �إىل �شعار “اال�ستقالل الوطني”.
ج .من �شعار “اال�ستقالل” �إىل “الدولة االفرتا�ضية”.
د .من مبد�أ التحرير �إىل منهج الت�سوية.
هـ .من �شعار مقاومة “اتفاقات الإذعان” �إىل �شعار احرتام “اتفاقات �أو�سلو”.
و .من ال�رشعية الثورية �إىل النزعة الرغبوية .Wishful Thinking
ز .من مطلب الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة �إىل الدولة “ثنائية القومية”.
ح .من ح ّل ال�رصاع �إىل �إدارة الأزمة الفل�سطينية.
ط .من الت�سوية �إىل “احلرب على الإرهاب”.
�إن هذه التحوالت الفل�سطينية كانت لها تبعات ج�سام يف م�سرية الن�ضال الفل�سطيني،
بخا�صة عندما حانت “حلظة مواجهة احلقيقة” كما هي متج�سدة على الأر�ض .ذلك
�أن التخلي عن هوية حركة التحرر الوطني قد رافقه اعتبار ال�شعب الفل�سطينيني طرفا ً
يف “نزاع” �إ�رسائيلي  -فل�سطيني؛ لأن الق�ضية الفل�سطينية وِفق ذلك بد�أت �سنة 1967
من دون نكبة �سنة  .1948كذلك ف�إن اعتبار “خميم الجئني كبري” جمرد منطقة حمتلة،
تريد التحرر من االحتالل ،رافقه �أي�ضا ً التخلي عن �أخالقيات ومعنويات حركة التحرر
الوطني ،التي ال ميكن �أن تعني �إال حقّ العودة.
�إن حركات التحرر الوطني تتخلى عن �صيغة حركة التحرر �إذا نالت اال�ستقالل
و�أ�صبحت دولة ،لكنها يف حال الالجئني ال تغري �شيئا ً �إذا �أ�صبحت دولة يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.
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�إن امل�أ�ساة �سوف ت�ستمر وتتعاظم ،و�سي�صبح ال�شعب الفل�سطيني مرتعا ً لأ�صوليات
متعددة �إذا ا�ستمر برف�ض الت�سوية “الواقعية” ،وفق املنطق الإ�رسائيلي .ويف �إطار احلديث
عن “الواقعية”؛ ال ب ّد من االعرتاف ب�أن التو�صل �إىل ت�سوية مع “�إ�رسائيل” ،يقبل العرب
ب�رشوطها كما يقبلها الإ�رسائيليون ،بات بح ّد ذاته اعتقادا ً ميتافيزيقيا ً غري واقعي ،ي�رص
عليه من ح ّولوا “الواقعية” �إىل �أيديولوجية ال تتعامل مع الواقع ،بل مع �رضورة التحلي
ب�صفة “الواقعية” ك�رضورة يف �إطار م�سعى تبنّي هيمنة النظام الر�سمي الغربي ،ب�ش�أن
“�إ�رسائيل” ،وغري “�إ�رسائيل”.
يف �سياق هذه العملية ف�إن حتويل تناق�ضات “ال�رصاع” �إىل جمرد “نزاعات” ،ميكن
�إيجاد ت�سويات لها� ،إمنا هو جمرد وهم �آخر من �أوهام بع�ض �أق�سام احلركة الوطنية
الفل�سطينية ،التي مل يعد التحرر الوطني ي�شكل رافعتها التاريخية ،يف جتديد �أو �إعادة
�إنتاج ذاتها ،ك�ضمانة ال�ستعادة احلقوق الوطنية التاريخية ل�شعب �ساد على �أر�ضه ،ولو
مل ميتلك �سيادته الوطنية على وطنه.
خال�صة ما تقدم �أن ثم َة ف�صل جديد يف احلال الفل�سطينية؛ يف هذا الف�صل �ستكون
ق�ضية التحرر الوطني تاريخاً ،مبقدار ما حدث من تغيري يف تكوين واجتاهات و�أهداف
القوى التي �شكلت يف جمموعها حركة التحرير ،والتي حملت لواء تلك الق�ضية ،يعود ذلك
�إىل اعتماد “منهج الت�سوية” ،وفق الت�صور الإ�رسائيلي ،مع ما تبع ذلك من حال االنق�سام
العميق الذي نتج عن دخول الإ�سالم ال�سيا�سي ،على امل�ستوى الفل�سطيني ،على ّ
خط
الق�ضية بقوة منذ العقد املا�ضي ( ،)2010-2001وال�شيخوخة التي د ّبت يف القوى التي
عملت يف �إطار منظمة التحرير الفل�سطينية.

 .2طغيان التناق�ضات الداخلية:
ال �ش ّك يف �أن االنق�سام الفل�سطيني قد �أحدث خلالً ُبنيوياً ،و�أوجد و�ضعا ً مل يتعود
الفل�سطينيون عليه ،ومل يطوروا �أدوات ومل يفرزوا قادة م�ؤهلني للتعامل معه ،غري
�أن الأخطر من هذا االنق�سام �شيوع الفو�ضى الناجمة عن �رصاع الق ّوة والنفوذ ،بني
جمموعات مت�صارعة يف احلركتني الرئي�سيتني اللتني ينق�سم الفل�سطينيون بينهما:
فتح وحما�س ،وتنق�سم ك ّل منهما بدورها �إىل جمموعات و�أجندات ،و�إن بدرجات
متفاوتة .لذلك باتت املع�ضلة �أبعد من �رصاع بني حركتني وم�رشوعني ،فهي تنطوي
�أي�ضا ً على �رصاعات م�صالح بني قادة ،لكل منهم جمموعته و�أجندته من هذه
104

ت�أثري الثورات العربية على امل�صاحلة الفل�سطينية وامل�شروع الوطني الفل�سطيني
ال�رصاعات ،ما بات متجذرا ً �إىل ح ّد ي�صعب اقتالعه عرب اتفاقات بني احلركتني؛ ما
ي�ؤدي �إىل حتويل امل�س�ألة الفل�سطينية برمتها من حال �إىل �أخرى ،وينقلها من ف�صل
يف تاريخها �إىل ف�صل �آخر.
يف هذا الف�صل اجلديد ،تطغى التناق�ضات الداخلية الناجمة عن �رصاعات امل�صالح
والقوة والنفوذ ،على التناق�ض مع االحتالل ،الذي يتحول يوما ً بعد يوم �إىل �أداة ُت�ستخدم
يف �إدارة تلك التناق�ضات .ال يعني ذلك �أن ال�رصاع �ض ّد االحتالل ،الذي ميثل التناق�ض
الرئي�سي يف ق�ضايا التحرر الوطني ،ي�ضمحل �أو يتال�شى ،فهو ُمع َطى مو�ضوعي غري
قابل للإلغاء� ،إال بتحقيق �أحد طرفيه ن�رصا ً حا�سماً� ،أو بالتو�صل �إىل ح ّل ال ب ّد �أن ي�أخذ
�صورة ت�سوية تاريخية نهائية� .أَ َما و�إن هذا غري ممكن ،وذاك لي�س بوارد ،حتى يف ظ ّل
التدهور املتزايد يف الو�ضع الفل�سطيني ،ف�إنّ ال�سيناريو الأقرب �إىل الواقع يف الف�صل
الفل�سطيني اجلديد ي�صبح انفجارا ً متزايدا ً لل�رصاعات الداخلية ،على نحو يحجب
ال�رصاع �ض ّد العدو حيناً ،ويبعده عن “ال�صورة العامة” حينا ً �آخر ،من دون �أن يلغيه �أو
يغري طابعه.
ونظرا ً لأن هذه احلال الفل�سطينية اجلديدة لي�ست �ساكنة ،بل تت�سم بديناميكية
�شديدة ،ي�صبح �رضوريا ً ا�ست�رشاف ال�صورة التي �ستكون عليها امل�صاحلة اجلديدة
بعد �سنوات ،ال فقط بعد �شهور ،مع انخراط �أعداد متزايدة من النا�شطني واملقاومني يف
االقتتال الداخلي ،وحتولهم من حماة �شعبهم وق�ضيتهم �إىل مقاتلني ،يرهبون هذا ال�شعب
وميثلون عبئا ً عليه .ومل يعد خفيا ً �أن قادة املجموعات الأكرث قوة ونفوذا ً يف احلركتني
عاكفون على تطوير قدراتهم الع�سكرية تدريبا ً وت�سليحاً.
ال تبدو الو�ساطة التقليدية جمدية ،فلم تعد �أدوات �إدارة ال�رصاعات الفل�سطينية يف
الف�صل املنتهي جمدية يف الف�صل اجلديد .من دون �أدوات جديدة ،داخلية بالأ�سا�س ،من
خالل حركة �شعبية تهدف �إىل التحرر من �سطوة �أمراء فتح وحما�س ،وتواجه االحتالل
يف ك ّل مكان ،وتفرز قادتها امليدانيني املنا�ضلني القادرين على ا�ستعادة الطابع الوطني
التحرري لق�ضية فل�سطني؛ فقد ينتهي الف�صل الفل�سطيني اجلديد �إىل تق�سيم الأرا�ضي
املحتلة �سنة  1967بني احلركتني ،يف �أحد �أكرث ال�سيناريوهات �سوءا ً وهزالً.
يجد هذا ال�سيناريو �أ�سا�سه يف واقع م�ؤمل يقول �إن ما يف�صل بني غزة وال�ضفة بات
�أكرب بكثري من امل�سافة اجلغرافية التي ال تتجاوز  45كم فقط ،عندئ ٍذ قد ينتهي حلم الدولة
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الفل�سطينية امل�ستقلة بدويلتني بائ�ستني ،ت�سيطر على ك ّل منهما �إحدى احلركتني اللتني
خدع معظم الفل�سطينيني �أنف�سهم عندما و�ضعوا ق�ضيتهم بني �أيديهما.

رابع ًاّ :
حل الدول الثالث:
يف املناق�شات النظرية وال�سيا�سية والأكادميية� ،إزاء م�ستقبل ال�رصاع على فل�سطني،
كان ال�سجال الدائم حمتدما ً بني فكرة �إقامة دولتني ،فل�سطينية و�إ�رسائيلية ،وفكرة �إقامة
دولة واحدة تقوم على �أ�س�س امل�ساواة والدميوقراطية واملواطنة بني ك ّل من يعي�ش على
�أر�ض فل�سطني التاريخية ،من م�سلمني وم�سيحيني ويهود .بيد �أن الأمر �شبه البديهي
الذي يقبع يف قلب التطورات التي ت�شهدها هذه املنطقة ،بتقلباتها احلادة ،هو ذلك املنطق
الغريب واملفاجئ للواقع على الأر�ض ،الذي يفاجئ اجلميع ب�سيناريوهات قد ال تخطر
على بال �أحد؛ فعو�ضا ً عن احللني املذكورين �صار الواقع يقول �إن هناك حالً ثالثاً :دولة
�إ�رسائيلية قوية ،ودويلتان فل�سطينيتان �ضعيفتان.
رمبا جاز و�صف الو�ضع الفل�سطيني ب�أنه الأخطر يف تاريخ الق�ضية الفل�سطينية،
لأن االنق�سام احلزبي واالختالف ال�سيا�سي انعك�سا على اجلغرافيا والدميوجرافيا
الفل�سطينية كما مل يحدث يف تاريخ الفل�سطينيني .اختلف الفل�سطينيون كثريا ً يف القرن لك ّن
ك ّل اختالفاتهم كانت فوق اجلغرافيا الوطنية ،وبقيت على م�ستوى القيادات والأحزاب
والأطروحات ،حتى يف �أوج الأزمات التي حتولت �إىل �صدامات م�سلحة مل يحدث �أن
انعك�ست على جغرافيا الوطن الفل�سطيني.
�إن ح ّل الدول الثالث هو الذي يلوح يف الأفق ،مع �رضورة التحفظ على ا�ستخدام
تعبري “دولة” لو�صف كياين ال�ضفة الغربية وقطاع غزة املنف�صلني .فما مل يقتنع طرفا
ال�رصاع الفل�سطيني ب�أن فكرة �إق�صاء � ّأي طرف للطرف الثاين من “اجلغرافيا” التي
ي�سيطر عليها الطرف الآخر هي باخت�صار م�ستحيلة ،ف�إن االنف�صال اجلغرايف �سيُك َّر�س.
لي�س مبقدور �أحد تقدير امل�آل النهائي ملثل هذا االنف�صال ،لكن بالإمكان القول �إن هذا
االنف�صال �سيُك َّر�س مع مرور ك ّل يوم ،ك ّل �أ�سبوع مي ّر على الفل�سطينيني وهم على
و�ضعية اال�ستقطاب بني غزة وال�ضفة يعزز من الو�ضع الراهن ،ويجعل من ظرفيته
و�سمته و�ضعا ً ي�صعب الرجوع عنه.
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لذلك باتت املع�ضلة �أبعد من �رصاع بني حركتني ،و�أعمق من تناق�ض بني م�رشوعني،
فهي تنطوي ،فوق هذا وذاك ،على �رصاعات م�صالح بني قادة لكل منهم جمموعته ،بل
لبع�ض من �أهم
وله �أحيانا ً “�أجندته” .يعني ذلك� ،أننا �إزاء مع�ضلة حتول “ميلي�شيوي”
ٍ
�أجنحة وجمموعات حركتي فتح وحما�س ،على نحو ي�ؤدي �إىل حتويل امل�س�ألة الفل�سطينية
برمتها من حال �إىل �أخرى ،وينقلها من ف�صل يف تاريخها �إىل ف�صل �آخر.
النتيجة �أن احلركة الفل�سطينية �أخفقت يف اخليارات التي �أخذتها على عاتقها ،لي�س
فقط ب�سبب �ضعف قواها يف مواجهة عدوها� ،أو لعدم توافر الظروف الدولية والإقليمية
املواتية لها فح�سب� ،إمنا �أي�ضا ً ب�سبب عدم توافر ال�رشط الذاتي لذلك ،بحكم تخلّف
�إدارتها ،وهذا بدوره ناجم عن غياب روح امل�ؤ�س�سة ،والقيادة اجلماعية ،والعالقات
الدميوقراطية يف ُبنية هذه احلركة ،وميلها ملنهج بثّ ال�شعارات والإن�شائية ،على ح�ساب
تنمية الفكر النقدي ،وح�سابات اجلدوى ،واحلفاظ على الإجنازات ،كما ب�سبب �سيادة
العقلية املزاجية التي طبعت هذه احلركة بطابعها.

خام�س ًا :م�أزق حما�س:
�إن م�آزق فتح عديدة ومعروفة ،بخا�صة منذ قبولها “م�رشوع ال�سالم العربي”،
الذي �أقرته ق ّمة فا�س �سنة  ،1982وهو نف�س ما ورد يف خطاب ال�سادات �أمام الكني�ست
 ،Knessetو�صوالً �إىل التنازالت اجل�سيمة يف اتفاقيات �أو�سلو� ،أما م�أزق حما�س ،الذي
ُيع ّد املحدد الرئي�سي لتقرير م�ستقبل امل�صاحلة ،فهو امل�أزق ذاته الذي تواجهه منذ قررت
االن�ضمام �إىل نظام �أو�سلو .لقد تعر�ضت حما�س �إىل حملة ا�ستهداف �إ�رسائيلية وغربية
وا�سعة ،منذ ما بعد �أحداث � 11أيلول� /سبتمرب؛ حيث جرى �إعالنها “منظمة �إرهابية”،
واتخاذ �إجراءات عديدة لتجفيف منابعها املالية ،وا�ستهداف قياداتها باالغتياالت
الإ�رسائيلية ،فبد�أت حما�س تتخذ �إجراءات الت�أقلم ال�رضورية للحفاظ على نف�سها،
ومبا �أن �شعبيتها كانت يف �صعود مقابل تردي �أداء فتح يف ال�سلطة ،وحيث �إن املجتمع
الفل�سطيني كان يئن مطالبا ً بتحقيق الإ�صالح الداخلي ،وت�صويب م�سرية الت�سوية التي
مل جتلب له �سوى الدمار واجلدار والكانتونات ،وجدت حما�س فر�صتها يف حت�صني
نف�سها عرب ال�رشعية االنتخابية ،وقررت دخول النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بحذر عرب
بوابة املجل�س الت�رشيعي.
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�سعت قيادة احلركة �إىل اعتماد تكتيك التغيري التدريجي طويل الأمد ،وهو تغيري يحمي
وجودها وال يطيح مبنطلقاتها ،ويجعلها يف منزلة بني املنزلتني؛ قد ٌم داخل النظام والقدم
الأخرى خارجه ،حتى تتم مواءمة املواقف .لذلك حاولت احلركة يف خطابها التنظريي
حول االنتخابات التفريق بني دخول املجل�س الت�رشيعي واالن�ضمام �إىل ال�سلطة ،معتربة
املجل�س م�ؤ�س�سة “م�ستقلة” عن ال�سلطة.
كان هدف حما�س �أن ترتجم قوتها يف ال�شارع الفل�سطيني �إىل قوة انتخابية متكنها من
�أن تتحول مبوجبها �إىل قوة املعار�ضة املركزية داخل املجل�س الت�رشيعي ،بالتايل تك�سب
القدرة على تغيري و�ضعها ،دون �أن ت�ضطر �إىل تغيري مواقفها ،فتقوم با�ستغالل هذا
الو�ضع لفرتة الأربعة �أعوام من ُعمر املجل�س لت�سهيل القيام مبتطلبات حتولها �إىل حركة
�سيا�سية ،تعمل من داخل النظام ال�سيا�سي بالكامل.
مل تنجح احلركة يف ترجمة خطتها االنتقالية �إىل واقع ملمو�س ،فقد ح�صلت ،يف مفارقة
عجيبة ،على ت�أييد انتخابي �أكرث مما �أرادت يف هذه املرحلة احلرجة .هكذا انتقلت مبا�رشة
من و�ضعية وجودها خارج النظام ال�سيا�سي بالكامل� ،إىل و�ضعية اال�ضطرار لقيادة هذا
النظام مبا�رشة ،دون مرحلة انتقالية لإعادة الت�أهيل .فقد �أ�صبح لزاما ً عليها ،وهي تواجه
�سيالً من ال�ضغوط الداخلية واخلارجية� ،أن تخرج من العموميات التي كانت �ست�ستند
�إليها لو �أ�صبحت يف و�ضع املعار�ضة املريح ،لأن العموميات مل تعد تفي بالغر�ض،
بخا�صة جتاه م�س�ألتي االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” والتفاو�ض معها من جهة ،واال�ستمرار
بتبني املقاومة امل�سلحة من جهة �أخرى.
�إن نتائج االنتخابات �أدخلت ك ّل القوى الفل�سطينية يف م�آزق �صعبة ،وقلبت ك ّل
املعادالت ،و�أدخلت معها يف نفق هذه امل�آزق الأطراف العربية والدولية .ال �ش ّك �أن م�أزق
حما�س �أكرب؛ لأنها ت�سلمت ال�سلطة بهذا ال�شكل املفاجئ وهي غري م�ستعدة لها ،وال
متلك ع�صا ً �سحرية لتفكيك �أعباء الرتكة الثقيلة ،على الرغم من ك ّل ما قيل عن برناجمها
ال�سيا�سي والفكري وعن تنظيماتها املدربة.
ينبغي ا�ستعادة ك ّل ما تقدم ،يف �إطار ا�ست�رشاف احتماالت م�ستقبل امل�صاحلة ،ومدى
حظوظها من النجاح؟ يجمع معظم التوقعات على التحذير من �صعوبات وعقبات كثرية
تواجه حما�س يف ظ ّل الثورات العربية ،وبعد امل�صاحلة مع فتح ،من بينها على �سبيل املثال
ال احل�رص:
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	.1املوقف من اتفاقات �أو�سلو التي تنظم ما بقي من عالقة مع “�إ�رسائيل” واملجتمع
الدويل؛ بالتايل املوقف من العالقة املبا�رشة مع “�إ�رسائيل” ،التي حتكمها بنود
االتفاقات لت�سيري �أمور احلياة اليومية للمواطنني.
	.2املوقف من نهج املقاومة ،وهل ميكن اجلمع بني ال�سلطة واملقاومة يف �آنٍ واحدٍ؟
واجلواب معروف ،خا�صة و�أن “�إ�رسائيل” تبحث عن ذريعة لتنفيذ ما تبقى من
خمططاتها للتهويد وال�ضم واال�ستيطان وال�سيطرة على القد�س.
	.3املوقف من فتح والتنظيمات الأخرى ،وهنا تربز �أ�سئلة �أخرى ،منها احتماالت
املواجهة بني �أن�صار فتح و�أن�صار حما�س؟ ث ّم ما هو املوقف من التنظيمات الأخرى،
خا�صة حركة اجلهاد الإ�سالمي� ،إذا قررت التفرد بالقيام بعمليات داخل فل�سطني
املحتلة �سنة � ،1948أو �إطالق �صواريخ على امل�ستعمرات؟ هل �ستطالبها بالتهدئة �أم
�سرتغمها على ذلك؟
رسح املوظفني،
	.4املوقف من ال�سلطة نف�سها بك ّل ما فيها من ف�ساد وق�صور ،هل �ست� ّ
خا�صة رجال الأمن ،ومعظمهم من فتح؟ وما هو البديل يف ظ ّل الأو�ضاع املالية
ال�صعبة ،واحل�صار الإ�رسائيلي ،وال�رشوط القا�سية املفرو�ضة على ال�سالح
والرتاخي�ص لقوى الأمن؟ ث ّم كيف �ستنفذ برناجمها لتطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية يف
جمتمع متعدد الأديان واالجتاهات.
	.5املوقف من الأو�ضاع الإقليمية ،يف ظ ّل ظروف �صعبة متر بها املنطقة� ،إذ ال ب ّد من
توازن يف العالقات مع الدول العربية التي تقيم حما�س معها عالقات طيبة� ،سواء
�أكان ذلك مع قوى املقاومة واملمانعة املمثلة يف �إيران وحزب اهلل يف لبنان� ،أم مع الدول
التي �شهدت �صعودا ً للإ�سالميني فيها مثل م�رص وتون�س واملغرب واليمن وليبيا.
هذا بالإ�ضافة �إىل عالقاتها اجليدة القدمية وامل�ستمرة مع قطر ،مع مالحظة خ�سارتها
للعالقة مع �سورية.
واجه بواقع �آخر هو التعامل مع دول
	.6املوقف من املجتمع الدويل� ،إذ �إن حما�س ُت َ
العامل والأمم املتحدة ،واتخاذ موقف حمدد من �رشوطها ورف�ضها التعامل معها� ،إال
بنبذ العنف ،واالعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،وتبني االلتزامات الواردة يف اتفاقات �أو�سلو
وخريطة الطريق.
�إن حما�س �أ�صبحت الآن (�سنة  )2012ترزح حتت وط�أة �ضغوط متعاك�سة ومت�ضاربة،
هناك جمموعة من ال�ضغوط اخلارجية ،الإ�رسائيلية والأمريكية والأوروبية ،التي تنذرها
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بعدم االعرتاف ،و�إيقاف تقدمي امل�ساعدات لل�سلطة ،وت�أتي متوازية مع �ضغوط من فتح
ترف�ض م ّد يد العون احلقيقي حلركة حما�س لتخطي الأزمة ،باملقابل تواجه حما�س
�ضغوط مواقفها املعلنة وبرناجمها االنتخابي و�شعاراتها وجماهريها ،التي تتوقع منها
ترجمة الأقوال �إىل �أفعال.

�ساد�س ًا :امل�شروع الوطني الفل�سطيني:
تت�أكد ت�أثريات امل�صاحلة على امل�رشوع الوطني الفل�سطيني بالنظر �إىل تباين التوجهات
الفل�سطينية يف هذه املرحلة ،ففي الوقت الذي ين�شغل فيه بع�ض الفل�سطينيني مبتابعة
�أخبار احلوارات التي جتريها ف�صائل فل�سطينية ملعرفة م�صري امل�صاحلة ،ين�شغل
فل�سطينيون �آخرون من خارج هذه الف�صائل بالبحث عن وجهة �أخرى مل�صري الق�ضية
عموماً.
ي�ستند الباحثون عن وجهة �أخرى �إىل واقع �أن احلوار الوطني الفل�سطيني ال
يحاول مناق�شة الق�ضايا والأعباء التي تواجه الن�ضال الفل�سطيني ،بقدر ما يحاول
�إعادة تقا�سم املكانة واملوارد� ،سواء يف ال�سلطة �أم يف املنظمة ،و�أن االقتتال الداخلي بات
يدفع ال�شعب الفل�سطيني ،ي�أ�ساً� ،أو من دون اختيار ،نحو العودة �إىل الوراء �أو القفز �إىل
الأمام.
يف خيارات العودة �إىل الوراء يت�ضح �أنه بعد جالء عجز القوى الوطنية الفل�سطينية
عن جت�سيد خيارها ،الذي يتمثل جوهريا ً يف �إدارة ال�ش�أن الداخلي با�ستقاللية ،ن�ش�أت
احلاجة �إىل و�صاية �أو �رشاكة خارجية ،وعادت �إىل الواجهة �أ�صوات تناق�ش اخليار
الأردين يف ال�ضفة الغربية ،وعودة الإدارة امل�رصية �إىل قطاع غزة ،وهو ما كان قائما ً
قبل حرب �سنة .1967
كما �أن خيارات القفز �إىل الأمام؛ وهي �أي�ضا ً عودة �إىل الوراء ،باتت ترى يف ا�ستخدام
فزاعة “الدولة الدميوقراطية” و�سيلة �ضغط على “�إ�رسائيل” لقبول الدولة الفل�سطينية،
و�أنه مل يعد هناك جمال لإقامة دولة فل�سطينية يف ظ ّل اال�ستيطان ،وان�سداد �أفق الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة ،وي�شددون على �أنه مل يعد هناك خيار �سوى دولة واحدة يعي�ش
فيها العرب واليهود مب�ساواة تا ّمة.
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تعر�ض �أطروحات العودة �إىل الوراء �أو القفز �إىل الأمام يف ظ ّل �إح�سا�س بتعاظم اخلطر
الوجودي ،ال فقط على الق�ضية الوطنية� ،إمنا على الأفراد �أي�ضاً؛ �أ�سا�س ذلك �أن احل�صار
املفرو�ض على الفل�سطينيني يف ظ ّل �صمت دويل وعربي ،وتباط�ؤ امل�صاحلة ،وتنامي
نزعات العنف يف املجتمع ،بات يدفع نحو البحث عن خمارج؛ �إىل ح ّد �أن ثم َة من يتمنّى
عودة االحتالل الإ�رسائيلي ،فيما يتمنى �آخرون عودة الو�صاية� ،أو فر�ض و�صاية دولية
�أو عربية جديدة.
�إن افتقار الفل�سطينيني للدولة الواحدة ،وللأر�ض املتوا�صلة� ،أوجد تباينات داخلية
وا�سعة ،و�أ�سهم يف �إيجاد متايزات جيو�سيا�سية بني “�شطري الوطن”؛ فامليل يف ال�ضفة
الغربية �إىل اخليار الأردين يجد قبوالً ما ،فالأردن كان حاكما ً يف ال�ضفة ،وهو بوابتها
�إىل العامل� ،أما يف غزة فاحلال خمتلف ،فنظرا ً النعدام التوا�صل بني ال�ضفة والقطاع غدت
م�رص هي هذه البوابة.
بالرغم من �أن م�رص والأردن يعلنان جهارا ً �أنه ال مطمع ل ّأي منهما يف العودة لل�سيطرة
ال على الفل�سطينيني عموماً ،وال على ال�شطر الذي كان يخ�ضع لك ّل منهما يف املا�ضي،
ف�إن الواقع ال�سيا�سي ي�شري �إىل تباينات .فقد كانت الق�ضية الفل�سطينية على الدوام جزءا ً
من الأمن الوطني امل�رصي ،بالتايل مل يت ّم التعاطي �أبدا ً مع قطاع غزة �إال بو�صفه بوابة
لهذا الأمن� ،أما الق�ضية الفل�سطينية على ال�صعيد الأردين ،فهي �ش�أن داخلي م�صريي
لأكرث من �سبب ،ف�ضالً عن �أن ال�ضفة الغربية كانت طوال �أكرث من ثالثني عاما ً جزءا ً من
ال�سيادة الأردنية.
مل ي�صطدم الأمن القومي امل�رصي بالطموحات الوطنية الفل�سطينية لأنها ظلّت �أمرا ً
خارجياً ،لكن ال�سيادة الأردنية ا�صطدمت مرارا ً مع هذه الطموحات .و�أيا ً يكن احلال،
فث ّم َة يف اجلانب الفل�سطيني َم ْن ما يزال ي�ؤمن بوجوب �إعادة الوحدة بني ال�ضفتني ،حتت
�شعار فيدرايل �أو كونفيدرايل ،وث ّم َة قوى �سيا�سية م�ؤثرة يف ال�ضفتني مل تتقبل قرار
رسا ً وجود قوى يف ال�ضفة
ف ّك االرتباط ،وما تزال تع ّده غري د�ستوري .واليوم مل يعد � ّ
الغربية تتحدث علنا ً عن �رضورات العودة �إىل اخليار الأردين ،بالرغم من �أنها كانت �إىل
ّ
اخلط اال�ستقاليل الفل�سطيني.
وقت قريب �ضمن
يعتقد كثري من الفل�سطينيني �أن عدم التو�صل �إىل م�صاحلة حقيقية كفيل ب�إنهاء عوامل
املمانعة الأخرية ،التي ما تزال تقف يف وجه �إ�شهار املطالبة بالو�صاية .فالو�ضع املريع،
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وانعدام الآمال بتغيري قريب ،يجعل من التفكري يف وجهة �أخرى �أمرا ً عادياً ،ففي الوقت
الذي ما تزال الف�صائل تتحدث عن امل�رشوع الوطني� ،صار ال�شارع يتحدث عن الرغبة
يف الأمن الوجودي واملعي�شي .هكذا يبدو �أنه يف الوقت الذي تن�شغل فيه فتح وحما�س
مبناق�شة احل�ص�ص يف الأجهزة الأمنية ،يناق�ش �آخرون ق�ضايا امل�ستقبل الأبعد ،ويف ر�أيهم
�أنه ميثل الثغرة الأ�سا�سية يف اتفاق مكة الذي مل يعالج �أزمة العمل الوطني الفل�سطيني،
واكتفى مبعاجلة جوانب احل�ص�ص يف حكومة الوحدة.

�سابع ًا :الثورة والهيمنة الإ�سرائيلية:
تتعامل “�إ�رسائيل” بكثري من احلرية يف ك ّل ما يتعلق بتداعيات الثورات العربية ،و�آفاق
التغيري اال�سرتاتيجي يف املنطقة .وعلى الرغم من التزام القادة ال�سيا�سيني والع�سكريني
ال�صمت يف الأغلب �أمام و�سائل الإعالم ،ف�إنهم يكادون ينفجرون من فرط انعدام اليقني
لديهم ب�ش�أن امل�ستقبل.
للوهلة الأوىل كان القلق �سيد املوقف يف “�إ�رسائيل” عندما انفجرت االنتفا�ضة يف
تون�س ،لكن �رسعان ما احتل الواجهة نوع من الذعر يف �أعقاب الثورة يف م�رص .وبدا جليا ً
�أن اال�ستخبارات الإ�رسائيلية �أخط�أت لي�س فقط يف عدم توقع الثورات� ،إمنا �أي�ضا ً يف توقع
نتائجها ،فقد �آمنت اال�ستخبارات الإ�رسائيلية ،على الأقل فيما يتعلق مب�رص ،ب�أن نظام
ح�سني مبارك م�ستق ّر و�آمن و�أنه �سيتجاوز العا�صفة ،لكن ما �إن �أُعلنت ا�ستقالته حتى
�أ�شيع �أن “�إ�رسائيل” مطمئنة �إىل اجلي�ش امل�رصي ،ومع جتاوب اجلي�ش مع مطالب الثورة
تراجع من�سوب الثقة لدى تلك اال�ستخبارات ب�ش�أن امل�ستقبل.

 .1غياب الكنز اال�سرتاتيجي:
“ مبارك كنز ا�سرتاتيجي لإ�رسائيل ”  ،هذا ما قاله بنيامني بن �إليعازر
 Binyamin Ben-Eliezerوزير ال�صناعة والتجارة الإ�رسائيلي يف ت�رصيح �شهري.
من وجهة نظر “�إ�رسائيل” كان نظام مبارك يقوم ب�أدوار ال ميكن تقدير �أهميتها
اال�سرتاتيجية� .إن هناك الكثري مما يربر و�صف مبارك ب�أنه “كنز ا�سرتاتيجي
لإ�رسائيل”؛ ففي عهده منحت “�إ�رسائيل” �أكرب م�ساحة زمنية وجغرافية ممكنة من الأمن
اال�سرتاتيجي واالقت�صادي ،وزال خطر احلرب ال�شاملة والتقليدية عن “�إ�رسائيل”،
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بينما ت�ضاعف بالن�سبة �إىل العرب ،ومل يتحقق ال�سالم �إال بالن�سبة �إىل “�إ�رسائيل” ،بينما
حتققت �سيناريوهات حروب واعتداءات على ك ّل اجلوار العربي تقريباً .بل �إن من
املفارقات ال�صارخة �أن مبعث ق�ضية ال�سالم بني العرب و“�إ�رسائيل” مل يكن تغيريا ً يف
مواقف “�إ�رسائيل” يجعلها �أكرث قبوالً من اجلانب العربي ،بل على العك�س مل يحدث �أن
متادت “�إ�رسائيل” يف تطلعاتها التو�سعية ،ويف ممار�ساتها العدوانية والعن�رصية ،كما
فعلت منذ مبادرة ال�سادات.
اقت�صاديا ً قادت �سنوات “الكنز اال�سرتاتيجي” �إىل انخفا�ض موازنة الت�سلح
الإ�رسائيلي من نحو  %30من الناجت القومي �إىل �أقل من %10؛ ما منح “�إ�رسائيل” �أكرث
من ثالثة عقود من النمو االقت�صادي وال�صعود �إىل م�ستويات الدول املتقدمة .وك�أن
هذه الهبّة اال�سرتاتيجية االقت�صادية مل تكن كافية ،فقام “الكنز اال�سرتاتيجي” بتربع
مرعب على ح�ساب ثروات م�رص متثل يف �صفقة الغاز اخليالية� ،إذ تدفق غاز م�رص �إىل
“�إ�رسائيل” ب�سعر بخ�س �أق ّل من �سعر التكلفة العاملية ،موفرا ً على االقت�صاد الإ�رسائيلي
وفق بع�ض التقديرات ما يقارب ع�رشة مليارات دوالر �سنويا ً (مقابل ذلك ّ
مت رهن م�رص
كلها للم�شيئة الأمريكية ،مقابل �أقل من ملياري دوالر كم�ساعدة �سنوية).

 .2مقاومة التغيري:
غيت البيئتني ال�سيا�سية والأمنية املحيطتني
ال �ش ّك يف �أن الثورات العربية قد ّ
بـ“�إ�رسائيل” ،لكن الأكرث قلقا ً بالن�سبة لها �أن هذه الثورات �أدخلت املجتمعات العربية يف
معادالت احلرب وال�سالم ،ويف موازين القوى ،يف ال�رصاع الدائر يف املنطقة .معلوم �أن هذا
العامل مل يكن واردا ً البتّة� ،إذ ظ ّل خارج ح�سابات ال�سيا�سة وال�رصاع ،بحكم تهمي�ش هذه
املجتمعات وتعطيل دورها ،من قبل الأنظمة الدكتاتورية.
ال �ش ّك يف �أن هذا كان و�ضعا ً مثاليا ً لـ“�إ�رسائيل” ،طوال العقود املا�ضية� ،إذ �أنه �أخرج
قوة املجتمعات من دائرة موازين القوى ،و�أتاح لها ابتزاز الأنظمة واال�ستفراد بها ،ف�ضالً
عن �أنه ك ّر�س لها تعاطف العامل بادعاء فرادتها كدولة دميوقراطية يف املنطقة.
�إن تغيري الأنظمة بالن�سبة لـ“�إ�رسائيل” ال يعني بال�رضورة ح�صول تغيري جذري يف
ال�سيا�سات ،وال يف موازين القوى ،لغري م�صلحتها .لذا ،ف�إن �صعود دور املجتمعات هو
يغي معادالت ال�رصاع ،ويك�سبه معاين
ما يبدو وحده العامل اجلديد الذي من �ش�أنه �أن ّ
جديدة ال تخدمها.
113

�أزمة امل�شروع الوطني الفل�سطيني والآفاق املحتملة
ال�س�ؤال الآن :ماذا �ستفعل “�إ�رسائيل” يف حال ّ
مت اعتماد هذه احلال ،وحتويلها �إىل نوع
من ثقافة �سيا�سية تفيد بخروج مئات الألوف �إىل احلدود يف تظاهرة �شعبية و�سلمية لعبور
احلدود؟ �أو ماذا �ستفعل �إذا متت �إزاحة اجليو�ش العربية من امل�شهد (وهي �أ�صالً كانت
ّ
تتوخى ا�ستعادة
مزاحة من الناحية الفعلية) مل�صلحة نوع من مقاومة �شعبية �سلمية،
احلقوق ولو باملعايري التي ّ
مت التعبري عنها يف قرارات الأمم املتحدة؟ ث ّم ماذا �ستقول
“�إ�رسائيل” يف حال د ّعمت هذه املقاومة ب�شعارات تتنا�سب مع القيم الإن�سانية العاملية؛ �أي
قيم احلرية والعدالة والكرامة ،من نوع نريد العي�ش يف دولة واحدة دميوقراطية ومدنية،
�أي كمواطنني مت�ساوين يف احلقوق والواجبات؟
يعني ذلك �أن معادالت ال�رصاع مل تعد حمكومة ب�أمزجة احلكام� ،إمنا باتت يف جمال
ال�شعوب ،التي بات لها ر�أيها يف تفاعالت ال�رصاع� .إن م�رص الثورة ،لن حتتمل عدوانية
“�إ�رسائيل” ،التي ّ
حتط يف الواقع من قدر م�رص ومكانتها يف �إقليمها العربي .ما يثري قلق
“�إ�رسائيل” �أكرث� ،أن هذه التحوالت ،فيها ومن حولها ،حتدث يف وقت تعاين من خماطر
“وجودية” حقيقية ،تتمثل بت�آكل حميطها الإقليمي (فهي خ�رست �إيران ث ّم تركيا وها هي
تخ�رس م�رص �أي�ضاً) ،وحماوالت نزع ال�رشعية عنها على ال�صعيد الدويل ،من الناحيتني
ال�سيا�سية والأخالقية ،بعد �أن ُنزعت عنها �صورة ال�ضحية ،وبعد �أن انك�شفت على
حقيقتها دولة ا�ستعمارية وعن�رصية ودينية.
هذه الدالالت تع ّزز االعتقاد ب�أن � ّأي تغيري يف معطيات ال�رصاع بني الفل�سطينيني
والإ�رسائيليني لن يحدث مبجرد تغيري يف موازين قوى ع�سكرية ،وال مبجرد حرب
�أخرى ،لكنه �سيحدث �أ�سا�سا ً بفعل التغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،التي ميكن �أن حت�صل يف جمتمعات بلدان هذه املنطقة ،التي �ست�شمل املجتمع
الإ�رسائيلي بال�رضورة.
تتجه املنطقة العربية نحو التغيري ،بينما تقف “�إ�رسائيل” �أمام مفرتق طرق :ف�إما
تواكب عملية التغيري ،ما يعني التخلي عن كونها دولة ا�ستعمارية وعن�رصية ودينية،
وقبول ح ّل الدولة الواحدة الدميوقراطية� ،أو � ّأي ح ّل �آخر ي�ؤدي �أو مي ّهد له� ،أو مقاومة
عملية التغيري اجلارية ،ما يع ّزز م�سار نزع ال�رشعية عنها؛ ويف كال احلالتني تقف
“�إ�رسائيل” يف مواجهة عملية تغيري تاريخية.
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 .3ربيع فل�سطني وخريف “�إ�رسائيل”:
على الرغم من �ضبابية امل�شهد العام بعد اللجوء للأمم املتحدة لإعالن قيام الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة ،ميكن القول �إن طريق الألف ميل قد يبد�أ بهذه اخلطوة ،بعد و�ضع
العربة على الطريق ال�صحيحة ،وال�سري نحو الهدف النهائي ،وهو حتول هذه الدولة �إىل
واقع ملمو�س ،وحدود مر�سومة على خريطة ر�سمية ،معرتف بها دولياً .فمهما �صدر
من تهديد ووعيد ،ميكن القول �إن “ربيع فل�سطني” بد�أ� ،أ�سوة بالربيع العربي ،و�إن
�أزهاره �ستحمل ثمارا ً طيبة �إذا تزامن مع �صحوة عربية ،ونه�ضة فل�سطينية ،تنطلق من
وحدة وطنية حقيقية ودائمة ،تد�شنّها م�صاحلة وطنية حقيقية.
يف املقابل ميكن القول �أي�ضا ً �إن “خريف �إ�رسائيل” قد بد�أ ،فحتى تهديدها ب�ش ّن
حرب على الفل�سطينيني �ستجر عليها الوبال ،واحتمال ن�شوب حرب �شاملة ال ت�ضمن
�أن تخرج منها منت�رصة .كما �أن التهديد ب�إلغاء اتفاقيات �أو�سلو لن يعطي �أية نتيجة لأن
هذه االتفاقات ولدت ميتة ،ومل تنفذ منها “�إ�رسائيل” �سوى الق�شور ،فيما بقي اجلوهر
والأ�سا�س جمرد حرب على ورق ،خا�ضعا ً ملناورات “�إ�رسائيل” ،وحماوالت ك�سب الوقت
و“جرجرة” الفل�سطينيني يف املحافل الدولية يف اجتماعات وم�ؤمترات ال طائل منها،
فكانت النتيجة تكبّد “�إ�رسائيل” خ�سائر فادحة على خمتلف امل�ستويات:
الأول :خ�سارة احلليف الإ�سالمي الأكرب يف املنطقة (تركيا) ،ودفعها �إىل معاداة
“�إ�رسائيل” ،نتيجة لل�صلف والغرور ،ورف�ض االعتذار عن جرمية االعتداء على �أ�سطول
احلرية.
الثاين :خ�سارة ال�رشيك العربي الأكرب يف معاهدات ال�سالم (م�رص) ،وا�ستفزاز
ال�شعب امل�رصي ،من دون الأخذ باالعتبار م�ضاعفات املمار�سات العدوانية� ،أو فهم
معاين ثورة ال�شباب يف ربيع م�رص ،والإ�رصار على رف�ض تقدمي جمرد اعتذار عن
مقتل م�رصي .وكانت النتيجة ما جرى يف ال�سفارة الإ�رسائيلية كم�ؤ�رش �أويل على املزاج
امل�رصي ،وخ�سارة الدول العربية التي �صدقت �أن ال�سالم ممكن مع “�إ�رسائيل” ،و�أقامت
معها عالقات دبلوما�سية وجتارية �رسعان ما تراجعت عنها نتيجة التعنت ال�صهيوين.
الثالث :خ�سارة ال�رشيك الفل�سطيني يف اتفاقات �أو�سلو ،وكان من املمكن االنطالق
معه لإقامة “ت�سوية عربية � -إ�رسائيلية” �شاملة لوال ال�سيا�سة الإ�رسائيلية احلمقاء.
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الرابع :خ�سارة جزء كبري من الر�أي العام العاملي ،ومتلمل دول �أوروبا من ممار�سات
“�إ�رسائيل” ،وحتول قادتها الع�سكريني واملدنيني �إىل جمرمني يالحقهم الق�ضاء يف دول
عدة.
اخلام�س :انهيار الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية واملعي�شية للإ�رسائيليني ،بالرغم
من مزاعم النمو ،وبدا ذلك وا�ضحا ً يف التظاهرات الكربى التي مل ت�شهد “�إ�رسائيل” لها
مثيالً �ض ّد �سيا�سة احلكومة ،على �أمل تقليد الثورات العربية و�شعاراتها ،و�أولها �شعار
“�إرحل”!.
لقد �أقامت “�إ�رسائيل” عالقات ا�سرتاتيجية عميقة ،منذ قيامها ،مع اثنتني من “القوى
الإقليمية العظمى” يف املنطقة ،هما �إيران وتركيا ،ث ّم �أ�ضيفت �إليهما م�رص ،بعد �إبرام
املعاهدة بينهما� ،إىل ح ّد الإعالن �أن مبارك كان “كنزا ً ا�سرتاتيجيا ً” .ومن املفارقات �أن
الدول الثالث هي يف الوقت ذاته “دول �إ�سالمية كربى” ،لكنها املرة الأوىل يف تاريخ
“�إ�رسائيل” التي تقف فيها بدون � ّأي “حليف” �إقليمي؛ فقد حتولت �إيران بعد الثورة
�إىل “عدو ا�سرتاتيجي” ،وت�صاعدت وت�سارعت خطوات تفكيك التحالف مع تركيا ،بل
وقيامها بدور “ثوري” يف مواجهة “�إ�رسائيل” ،و�أفلتت م�رص من هذا الو�ضع امل�شني،
بعد قيام الثورة ،التي ت�شري �إىل �أن امل�ستقبل يوحي باحتماالت جوهرية مغايرة.
ولكن ما تزال هناك حتديات تواجه �إعادة ر�سم خريطة املنطقة؛ فهناك ق�ضايا خارج
الق�ضيّة ،وخارج ال�رصاع ،و�أغلب الظ ّن �أنّ العرب �إن مل مي�ضوا يف بناء دول ع�رصية
وجمتمعات ح ّرة لن ي�ستطيعوا م�ساعدة الفل�سطينيّني على �إقامة دولة حمرتمة وجمتمع
ح ّر.
�أما “الربيع الفل�سطيني” فلن مي ّر �إال بال�صمود ،والبعد عن املمار�سات التي قد تقلب
الطاولة ،وتعطي “�إ�رسائيل” الذرائع للخروج من الأزمة ب�سالم ،كما �أن الواجب يقت�ضي
حتقيق امل�صاحلة احلقيقية ،وت�أمني موقف عربي موحد داعم لل�شعب الفل�سطيني،
واال�ستعداد للرد على � ّأي ا�ستفزاز �إ�رسائيلي ،مبا يفتح الباب الحتماالت �إلغاء مفاعيل
املعاهدات واالتفاقات ،بانتفا�ضة �سلمية �شاملة ،تثبت للعامل �أن الفل�سطينيني “�شعب
اجلبارين” ،و�أن “�إ�رسائيل” يف خريفها ،و�إىل زوال.
�إن امل�صاحلة احلقيقية ال ب ّد �أن تتج�سد يف برنامج �سيا�سي موحد ،يتحول �إىل
ا�سرتاتيجية ممكنة عمليا ً ومقبولة فكرياً ،حتى �إذا جمعت بني املفاو�ضة واملقاومة� .أما
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امل�صاحلة اجلارية ،فهي يف التحليل الأخري ،تغليب لإحداهما على الأخرى .من هذا املنظور
ال ب ّد من الت�سليم با�ستحالة التوفيق بينهما ،لأنهما على طريف نقي�ض :امل�رشوع الأمريكي
الإ�رسائيلي يف مواجهة امل�رشوع القومي الإ�سالمي .ث ّم �إن قدرة فتح على “ال�شفط”،
بحكم القوى التي تتكتل ورائها� ،أكرب بكثري من قدرة حما�س على “اجلذب” ،ما يعنى
تغليب منطق املفاو�ضة على منطق املقاومة .وال �ش ّك يف �أن التطورات اجلارية ت�ؤكد ذلك
بجالء؛ من املفاو�ضات ال�رسية التي جتريها ال�سلطة� ،إىل عر�ض الق�ضية الفل�سطينية على
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ) ،United Nations General Assembly (UNGAمع
تركيز الهدف الوطني يف الو�صول �إىل و�ضع “دولة حتت االحتالل”!
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