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 على هامش انفجار انتفاضة األقصى...مناقشة تباينات وتناقضات داخلية

 سري ّمسور

ال سيما عن -ليس اهلدف من سلسلة املقاالت السابقة سرد أحداث ووقائع فلسطينية، فهناك إصدارات متخصصة

لرجوع إليها، ولكن أT يف ا يف ساعة وقوعه، ملن أراد تؤرخ للخرب Yليوم والتاريخ، وأحياTً  -الفرتات اليت حتدثت عنها

 ا يف الساحة والقضية الفلسطينية، أشري إىل استخالصاترً حديث مباشر بعد وأثناء ذكر أي حدث أراه مهما ومؤثّـ 

أو  ،أو بدهيات أراها تغيب عن األذهان لعرب، أو استنتاجات أو مالحظات أو انطباعات أو أفكار يبىن عليها

 ، أشري إىل ذلك بعبارات قصرية أو طويلة أو بني السطور.طؤهاا ملعلومات متداولة Yئن ختصحيحً 

طويل ومتشعب؛ وهي من األحداث املفصلية اليت ال نزال نعيش تبعا�ا وتداعيا�ا واحلديث عن انتفاضة األقصى 

املواجهة  ؛ وانتفاضة األقصى هي أشد مراحلوغريها على املستو�ت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية

 حىواجلر  كما يؤرخ لنهايتها) وعنفوا�ا وأدوا�ا، وعدد الشهداء  2005 - 2000( ا إىل طوهلاحىت اللحظة استنادً 

لسهل، وال ، وYلتايل فإن احلديث عنها بكل تفصيال�ا ليس Yألمر اواحليز اجلغرايفوالدمار يف املمتلكات،  واألسرى

ا، والعوامل ديدً (املقاومة يف الضفة الغربية حت ا ما يهم فكرة هذه السلسلةداعي أن أخوض يف كل التفصيالت، ويكفين

جتنبنا الوقوع يف  والعرب والدروس املستفادة اليت املؤثرة Yلنظر إىل املاضي وفهم احلاضر وحماولة استشراف املستقبل)

 ذات األخطاء، والبناء على اإلجنازات ولو كانت متواضعة.

 ناقض املستعصيةمسار التسوية نقطة الت

ة ، فهناك أمور مهمة جيب أن نناقشها ولنتخيل أنفسنا اآلن قد عشنا التجربولكن قبل احلديث عن انتفاضة األقصى

سابقة استعرضت األحوال قبيل اندالعها من أكثر من الزمان إىل غداة اندالعها وتفجرها؛ ففي مقاالت بنا  داوع

اتفاقيات  (أوسلو) وما تاله من الفاصلة ما بني توقيع اتفاق إعالن املبادئأكثر املالحظات على الفرتة زاوية، و 

 )يغ تنفيذيةص (اتفاق إعالن املبادئ كان طابعه عموميات حتتاج كل كلمة منه إىل تفسري لبلورة وإبرام لتنفيذه
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ا ذه املرة طابعً ه هي أنه حصل انقسام أو تباين أو تناقض براجمي داخلي فلسطيين، أخذ واندالع انتفاضة األقصى

، بني فريقني رأى أحدمها جتميد أو ترك خيار املقاومة املسلحة، وفريق آخر رفض ذلك وظل ميارسها ما أمكنه، ارمسي 

ىت اندالع ح ا يف جماله الزماين واملكاين وأدواته وحجمه وزمخهوإن بقي الصدام حمدودً مع الفريق األول واصطدم 

وعليه فإن التسوية ومسار التفاوض نقطة اخلالف أو التباين أو التناقض املركزية يف الساحة  .انتفاضة األقصى

 وا�هم وأهدافهم.أ�ا تتأثر بالعبني خمتلفني يف نالفلسطينية، وما متخض عنها هو تفصيالت أو تفاعالت، ال شك 

 املفاوضات ضرورة ولكن...

يقول  "فلسطني يف جدلية موازين القوى واألخطاء الذاتية" بعنوان املاضي 2022يوليو / نشر أواخر متوز يف مقال

وإذا كّنا إزاء انسداد ¿رخيّي، فهو خالصة مسار، وال مسار ميكن " الكاتب والباحث الفلسطيين ساري عرايب :

نصف لحتميله املسؤولية عن هذا االنسداد إال مسار التسوية، الذي أخذت تدفع حنوه قيادة منظمة التحرير يف ا

 ...."األّول من سبعينيات القرن املاضي، وتّوجته بتوقيع اتفاقية أوسلو بعد عشرين سنة

يوم، ينبغي أن للقضية أو احلالة الفلسطينية ال "االنسداد التارخيي" وحنن إذ وصلنا إىل ما يسميه أو يصفه الكاتب بـ

 الساحة بكو�ا أحد أسباب اخلالف والتناقض يفا عن االنفعال أو اال�ام، قش فكرة املفاوضات والتسوية بعيدً ننا

يث املبدأ أو من ا ومن يرفضها من حا أو كلي (من يؤيدها جزئي  الفلسطينية، واستنزفت طاقات الشعب الفلسطيين

 حيث الكيفية واحليثيات).

م وترفض و تقوم الفكرة على أنه ما من شعب وقع حتت االحتالل و�ضت من داخله قوى أو جمموعات منظمة تقا

، تني، مباشرة أو غري مباشرة عرب وسطاء أو Yجلمع بني الطريقوتدافع القوة احملتلة، إال وكان هناك عملية مفاوضات

مل يفاوض اجليش أ أمل يفاوض ثوار اجلزائر فرنسا؟  يفاوض ثوار فيتنام األمريكان؟ملومساع لتحقيق تسوية معينة؛ أ

ي ه ا أمل تفاوض حركة طالبان وهي حركة مؤدجلة متاما اإلدارة األمريكية؟رً اجلمهوري اإليرلندي حكومة لندن؟ ومؤخ

عقد صلح  -ى هللا عليه وسلمصل- أمثلة كثرية يف العصر احلديث وحىت املعاصر، ويف التاريخ أمثلة كثرية؛ فنبينا حممد

- مر بن اخلطابع حابةبعد تفاوض، وحىت أن أحد أكرب وأبرز الصسهيل بن عمرو  احلديبية مع قريش اليت مثلها
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يف  "هللا حممد رسول"حمو  -كرم هللا وجهه- علي بن أيب طالب ا عن ذلك، ورفضمل يكن راضيً  -رضي هللا عنه

Yملناسبة حتدث  ريفة.مبحوها بيده الش-صلى هللا عليه وسلم- وثيقة االتفاق، بعد اعرتاض سهيل عليها، فقام النيب

خارج بعد توقيع اتفاق أوسلو يف لقاءات واجتماعات داخل و وموقف عمر وعلي، الرئيس عرفات عن صلح احلديبية 

رفات ، مما أÊر زوبعة إعالمية إسرائيلية، على اعتبار أن ع(أبرزها حديثه مع مسلمني من جنوب أفريقيا) فلسطني

، ال أدري  قة Yلعربيةالناط ا مسعته من اإلذاعة اإلسرائيليةوليس التصاحل معها، وأتذكر تعليقً  "إسرائيل"يريد تدمري 

 ."ا كان قد احتل مكة بعد سنة من توقيع صلح احلديبية!يذكر Íن حممدً " قالت فيه املذيعة، كيف أصفه

(صلح الرملة)  اوصالح الدين األيويب وقع مع ريتشارد قلب األسد قائد محلة الفرجنة الكبرية بعد حترير القدس اتفاقً 

صور إىل �فا حتت سيطرة الصليبيني، بل خرجت عكا من حكم صالح الدين قضى ببقاء الشريط الساحلي من 

 ًTحىت مت حتريرها.وبقيت بعد ذلك قر  

وال يتسع اÓال لسرد كل وقائع املفاوضات بني دول متحاربة، أو بني منظمات مقاومة لدول حتتل بالدها، سواء 

 و�ب الثروات أو دعم نظام حكم مبواصفات معينة. Íهداف النفوذا ا أو كان توسعي أكان االحتالل استيطاني 

 ا.فوضً ا مر شاذة يف هذا الشأن، كي يكون التفاوض حبد ذاته أمرً  -امبدئي -فليست احلالة الفلسطينية

قف (خذ وطالب) فأخذ شيء Yلتفاوض ال يعين التو  ومن جهة أخرى فإن املفاوضات عملية متحركة ومرحلية قوامها

 ده من حيث الفكرة.واجلمود النهائي عن

وعرب ¿ريخ الصراع وقبل إنشاء الكيان ووقوع النكبة الكربى، كان هناك من اجلانب العريب والفلسطيين، فريق يؤيد 

التفاوض للتوصل إىل تسوية إلنقاذ ما ميكن من األرض، ومع تطورات الصراع واختالل موازين القوى الدولية 

ارج إما أن ننقذ ما ميكن إنقاذه Yملفاوضات أو سنجد أنفسنا خ ر اليت تقول:طرح هذا الفريق وجهة النظواإلقليمية، 

 التاريخ واجلغرافية.
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Yختصار ملخص مبدأ التسوية واملفاوضات، فأين هي املشكلة يف الساحة الفلسطينية، حبيث تتحول فكرة  اهذ

 يعا؟التسوية إىل نقطة تناقض تقود إىل صراع داخلي حمزن يستنزف الفلسطينيني مج

 تسخني الطاولة

تفاوض ممثلون عن تنظيمات مقاومة يف بقاع خمتلفة من العامل، مع من حيتلون بالدهم، ويف ذات الوقت كان املقاومون 

وة قخني طاولة املفاوضات، وفق مبدأ بل بدهية هي أن سلت نيف امليدان يضربون قوات االحتالل ومصاحله، ولك

ال شيء جيرب  أصالً ، و شديد كي تقبل بتوقيع تنازالت ولو Yحلد األدىن االحتالل جيب أن تتعرض لضغط ميداين

الغزاة على قبول اجللوس فوق كرسي التفاوض سوى الضغط امليداين والشعور احلقيقي �Íم خيسرون ويتعرضون 

 الستنزاف.

(رمبا االستثناء  اقني ا وتقة علمي ا واملتفو  واألغىن مالي وجيدر Yلذكر أنه ما من قوة احتالل إال وكانت األقوى عسكر� 

هو الفرجنة يف حالتنا أل�م جمموعات أشبه YحليواTت الضالة وليس لديهم إال قوة القتال كما أشار إىل ذلك مؤرخ 

السلب و  احلروب الصليبية املشهور أسامة بن منقذ الشيزري) فلو كانت القوة أو الدولة املمارسة لالحتالل والبغي

، ولكن ضعيفة ملا كان هناك قضية احتالل من أساسه، فمن الطبيعي أن تكون القوة احملتلة متفوقة عسكر�  والنهب

 "إسرائيل"يف تفوقها نقاط ضعف تضغط عليها املقاومة، وال يشذ Yلطبع عن ذلك االحتالل الصهيوين، فلو كانت 

 .لنقاش أصالً  ملا بقيت حىت اآلن، وملا كان هناك داع هلذا اضعيفة عسكر� 

اليد  يجعل من القوة احملتلة صاحبةف ،أما التفاوض دون امتالك وسائل ضغط مادية، وخاصة يف اÓال العسكري

 رفة.، وممارسة االبتزاز، والتصرف Yستعالء وفوقية مقالعليا اليت حتيل املفاوضات إىل ما يشبه إمالء الشروط

، حّد البؤس اوابعه جرى توقيعه يف ظرف عريب وفلسطيين صعب جد وخيار التسوية الذي تّوج Íوسلو وملحقاته وت

، عدا ورقة انتفاضة احلجارة اليت بدأت بوضوح تتحول إىل عمل عسكري منظم مقاوم، ضاغطة دون أوراق قوة كبرية

كان و أنه  ول-، بل إن االتفاق ، مع انعدام التنسيق مع من ميسك Ûاولكن مل يكن هناك استغالل هلذه الورقة
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(التفاوض  نية بني الفرقاء يف الساحة الفلسطيكّبل خيار املقاومة، وأحال اخلالف الذي كان طابعه اجتهاد�   -امرحلي 

ىل تناقض براجمي إا واملقاومة بال توقف حىت حترير كل األرض) ي مع املقاومة وقبول التسوية، أم رفض املفاوضات كلّ 

، وصار اخلالف والتناقض الظاهر الذي يطفو على سطح النقاش ذور التصادم، حيمل بومنهجي من الناحية العملية

لسطينية أنه جامع لكل املكوTت الفا، أشغل الناس عن عنوان التناقض الذي يفرتض ا فلسطيني أو احلوار داخلي 

 أي املشروع واالحتالل الصهيوين. ،تالوينها الفكرية والسياسيةكافة ب

التسوية واملفاوضات، ليست جديدة، بل تعود إىل زمن  ألفلسطينية حول فكرة ومبداخلالفات داخل الساحة ا

تعزز مبدأ  1967وهزمية  1948االنتداب الربيطاين، ومع تطور األوضاع واحتالل معظم األراضي الفلسطينية يف 

دوالين أو الدوليت بتعبري (الفكر ال ا إىل فكرة أو شغف âقامة الدولة الفلسطينية، مستندً قبول التسوية واحللول املرحلية

 هنا صار اخلالف أيهما العربة وأيهما احلصان. ل إجناز التحرير.بيزيد صايغ)، ق

ا جينح ويدفع Yجتاهه، وميارس الضغط الناعم واخلشن صار علنً  67صحيح أن النظام العريب الرمسي خاصة بعد هزمية 

لضغوط والتدخالت الدولية الشرسة، ولكن هناك عامل ذايت على م.ت.ف كي تنخرط يف هذا املسار، Tهيك عن ا

 داخلي ساهم جبعل هذا املسار هو اخليار الوحيد األوحد.

 كانت إعالن طالق مع التسويةانتفاضة األقصى هل  

هل كانت انتفاضة األقصى، خاصة بعد تيقن الرئيس عرفات أن إسرائيل  -ولو بدا طويالً -وبعد هذا العرض املوجز

مدد يف ساحات إلضاعة الوقت لنهب و�ويد األرض والتمربجمة خبيثة السالم، واملفاوضات Yلنسبة هلا عملية  ال تريد

 لضغط؟أم هي فرصة لتعزيز أوراق التفاوض وا األمة العربية واإلسالمية، إعالن االنفصال والطالق البائن مع املسار؟

انب إىل الزاوية بعدوانه املخطط واملنظم، ومل يكن اجل أم أن املخطط اإلسرائيلي كان يسري ويدفع الفلسطينيني

 ا عن نفسه فقط؟الفلسطيين إال مدافعً 

 أسئلة مهمة هي وأمور أخرى ينبغي مناقشتها يف مقاالت الحقة إن شاء هللا تعاىل.
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املواد املنشورة يف موقع مركز القدس للدراسات تعّرب عن آراء كتا`ا وقد ال تعّرب \لضرورة عن رأي  •

 املركز.

 


