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طارق دعنا

تناولت كتب ال حصر لها قضية 
متنوعة،  مــنــظــورات  مــن  فلسطني 
قّدم عديد منها مساهمات نوعية 
فـــي حــقــل الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة، غــيــر أن 
إجابات شاملة  تطرح  التي  املرجعية  الكتب 
ــاد الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــعــقــيــداتــهــا  ــعـ ألبـ
نادرة. ومن هذه الكتب »فلسطني: مسائل في 
 Palestine .. Matters of( والــعــدل«،  الحقيقة 
Truth and Justice( عن Hurst Publishers في 
لندن، للمفكر الفلسطيني عزمي بشارة. وهو 
يــعــكــس تــجــربــة كــاتــبــه الــكــفــاحــيــة املــمــزوجــة 
بعمق فكري نقدي ونظرّي. وتتمّثل أهميته 
وقــيــمــتــه املـــرجـــعـــيـــة بـــقـــدرتـــه عـــلـــى اإلحـــاطـــة 
وتاريخها  الفلسطينية،  القضية  بشمولية 
ــالـــب تــحــلــيــلــي رصـــني  وحــــاضــــرهــــا، ضـــمـــن قـ
واإلقليمية  املــحــلــيــة  تشابكاتها  تفكيك  فــي 
والدولية، فضاًل عن تقديم أفكار استراتيجية 
الــوطــنــيــة الفلسطينية  الــحــركــة  بــنــاء  إلعــــادة 

على أساس مبدأ املقاومة املنظمة. 
أخالقي،   - سياسي  بموقف  الكتاب  يستهل 
مــشــّددًا عــلــى تطبيق مــبــدأ »الــعــدالــة« شرطًا 
أســاســيــًا لــلــتــعــويــض عـــن املــظــالــم املــتــراكــمــة 
سياساتية  حلول  تقديم  مــن  بــداًل  تاريخيًا، 
بأسلوٍب  الــعــدالــة  مفهوم  ويــتــنــاول  مبتذلة. 
ــنـــد،  ــتـ ــن الــــتــــجــــريــــد، ويـــسـ ــ ــدًا عــ ــيــ ــعــ ــٍس بــ ــ ــلـ ــ سـ
ــوازن بـــني مــبــدأيــن  ــتــ ــى الــ بــشــكــل أســــاســــي، إلــ
ــاواة والــحــريــة. ومــن  أســاســني لــلــعــدالــة: املـــسـ
نقيضًا  يشكالن  املبدأين  إن  الــقــول  البديهّي 
ــا  ــاهـ ــنـ ــــل وبـ ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة ودولــــــــــة إسـ
يشير  ناحية،  فمن  املجتمعية.  املؤسساتية 
الفلسطينيني من  تــحــّرر  إلـــى  الــحــريــة  مــبــدأ 
أغالل السيطرة االستعمارية وتطبيق حقهم 
في تقرير املصير. وتؤّشر املساواة على إقرار 
حق املواطنة غير املنقوصة، وضمان الحقوق 
الفردية والجماعية، لكل املقيمني على أرض 

فلسطني املمتدة من النهر إلى البحر.  
متعّددة  تحليلية  أدوات  الكتاب  هذا  يوّظف 
ومـــرّكـــبـــة، مــســتــقــاة مـــن إطـــــار االســـتـــعـــمـــار - 
االســتــيــطــانــي، لــفــهــم خــصــوصــيــة الــطــبــيــعــة 
االستعمارية - االستيطانية لدولة إسرائيل. 
يتميز املشروع الصهيوني بوالدته املتأخرة، 
األوروبــيــة  االستعمارية  بالتجارب  مــقــارنــًة 
ــقـــرون، حــيــث تــأّســســت دولـــة  الــتــي ســبــقــتــه بـ
الذي  القرن العشرين،  إسرائيل في منتصف 
صادف انتهاء الحقبة االستعمارية املباشرة 
واستقالل الدول املستعمرة سابقًا. ساهم هذا 
االستعمار  مــشــروع  بعرقلة  الزماني  الــواقــع 
- االســتــيــطــانــي، مــن ناحية عــدم قــدرتــه على 
ــا، كـــمـــا جـــرى  ــهـ ــلـ ــيـ تـــطـــبـــيـــع نـــفـــســـه أو تـــأصـ
الـــحـــال فـــي املــســتــعــمــرات األنــغــلــوســكــســونــيــة 
الــتــي انــتــهــى بــهــا املــطــاف إلـــى تــأســيــس دوٍل 
األصالنيني.  والثقافة  السكان  أنــقــاض  على 
إلــى ذلــك أن إسرائيل بنفسها عرقلت  أضــف 
فرض  نحو  اندفاعها  بسبب  نفسها  تطبيع 
ســيــطــرتــهــا االســتــعــمــاريــة عــلــى كــل فلسطني 
أنــتــج مزيجًا من  الــعــرب، وهــو مــا  وسكانها 
العنصري  الفصل  أنظمة  مــن  متعّددة  نسٍخ 
ــانـــي. ويــســتــنــتــج  ــيـــطـ ــتـ واالســـتـــعـــمـــار - االسـ
ــيــــل تـــجـــمـــع مــــا بــــني نــمــط  ــرائــ بــــشــــارة أن إســ
الفصل العنصري الــذي ساد في حقبة حكم 
الــبــيــض فــي جــنــوب أفــريــقــيــا واالســتــعــمــار - 
وتتسق  الجزائر.  في  الفرنسي  االستيطاني 
هذه الخالصة مع أفكار بشارة االستشرافية 
التي عّبر عنها في مجموعة من املساهمات 
التسعينيات،  في  أوسلو  عملية  بــدايــات  في 
ــا معه  ــراهــ خــصــوصــًا فـــي املــقــابــلــة الـــتـــي أجــ
 Race الــراحــل غــراهــام آشــر ملجلة الصحافي 
Class & عام 1995، وتوقع فيها أن التوسع 
الديمغرافي  للفصل  املصاحب  االستيطاني 
وحـــصـــر الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي مــنــاطــق مغلقة 
عسكريًا قد ساهم في دفع عملية البنتستنة 
)نــســبــة إلــــى الـــبـــانـــتـــوســـتـــان، أو كــانــتــونــات 
السود في نظام الفصل العنصري في جنوب 
أفريقيا(.  يولي الكتاب أهمية خاصة لنكبة 
عـــام 1948، بــوصــفــهــا ركــيــزة أســاســيــة لفهم 
جذور القضية الفلسطينية، ويناقش، بشكل 
موّسع، القضايا واألحداث التي قادت إليها، 
وتخّللتها، وما نتج منها. لكن أهم ما يلفت 
الفلسطينيني عام  االنتباه في تحليله نكبة 
1948 تسليطه الضوء على السرديات املرافقة، 
التناقضات  حــّدة  يوضح  مــا  أكثر  بوصفها 
بني املستعمر واملستعمر، ودورها في تشكيل 
طبيعة الصراع في فلسطني. ومن السرديات 
الحق  الــكــتــاب مسألة  تناولها  الــتــي  الــكــبــرى 
التاريخي في األرض، وترجمتها إلى انتماء 
الكتاب  يفند  سياسية.  ملكية  وصـــّك  قــومــي 
بــاحــتــرافــيــة الــســرديــة الــصــهــيــونــيــة الــقــائــمــة 
لغاياٍت  التوراتية  باألساطير  التالعب  على 
بملكية  االّدعــــاء  مثل  اســتــعــمــاريــة،  سياسية 
الــيــهــود ألرض فــلــســطــني اســتــنــادًا إلـــى وعــد 
رباني، أو الزعم أن يهود اليوم ينحدرون في 
القديمة.  العبرانية  املجموعات  من   أصولهم 
ارتـــبـــطـــت فـــكـــرة الـــحـــق الـــقـــومـــي لــلــيــهــود في 

فــلــســطــني بــنــشــأة الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة في 
الــقــرن التاسع عشر. وعلى الــرغــم من  أواخـــر 
الصهيونية بشعبيٍة  الــدعــوة  لــم تحظ  ذلــك، 
فـــي أوســـــاط الــنــخــب الــيــهــوديــة فـــي أوروبـــــا، 
الــــذيــــن هــيــمــنــت عـــلـــى ثــقــافــتــهــم الــســيــاســيــة 
ــرفـــت  ــة ُعـ ــريـ ــنـــويـ أيـــديـــولـــوجـــيـــا ســـيـــاســـيـــة تـ
بــالــهــســكــاله، دعـــت إلـــى انـــدمـــاج الــيــهــود في 
مجتمعاتهم ودولهم في أوروبا على أساس 
 إقامة دولة 

َّ
مبادئ العلمانية واملواطنة. ولكن

الفلسطيني  املجتمع  أنقاض  على  إسرائيل 
ــم الـــالســـامـــّيـــة فــــي أوروبــــــا  ــاقـ ــفـ املـــــزدهـــــر، وتـ
وإغـــالق الــواليــات املتحدة بــاب الهجرة أمــام 
إعــادة  فــي  كّلها حــوافــز  العالم، شكّلت  يهود 
توجيه يهود العالم نحو تبّني الصهيونية. 
وجود العرب الفلسطينيني على أرض فلسطني 
ــلـــة، صــقــلــتــهــم  ــًا طـــويـ ــتـــواصـــل قــــرونــ بــشــكــل مـ
تفاعالت ثقافية وحضارية وتاريخية مرّكبة، 
الفلسطينية  الــشــخــصــيــة  تــشــّكــل  مــنــهــا  نــتــج 
قبل  الحديثة  هويتها  أدركـــت  الــتــي  العربية، 
قابلة  الحقيقة غير   هــذه 

ّ
قيام إسرائيل. وألن

الكتاب أهمية في محاوالت  للنقض، ال يجد 
الهوية  لربط  الفلسطينيني  الباحثني  بعض 
عاشت  الــتــي  بـــاألقـــوام  الــعــربــيــة  الفلسطينية 
قديمًا في فلسطني، مثل الكنعانيني أو غيرهم، 
القديمة ليست ذات  أن األصـــول  مــشــّددًا على 
صلة بالهويات السياسية الحديثة. ودراسات 
عــديــدة تــطــلــق مصطلح »األصـــالنـــيـــني« على 
أصــحــاب  أنــهــم  إلـــى  لـــإشـــارة  الفلسطينيني، 
السكان  األرض، وهــو مصطلح دارج لوصف 
األصـــلـــيـــني فـــي قـــــــاّرات الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد الــتــي 
االســتــيــطــانــي   - االســتــعــمــار  دول  تقاسمتها 
الكالسيكي. موضوعيًا، يعاني هذا املصطلح 
مــن إشــكــاالت منهجية، بسبب وجـــود فــوارق 
ــــني الــفــلــســطــيــنــيــني )وهـــويـــتـــهـــم  جــــوهــــريــــة بـ
ــالــــهــــم الــــســــاعــــي لـــلـــتـــحـــّرر(  ــيــــة ونــــضــ ــنــ الــــوطــ

فلسطين ما بين »المسألة 
العربية« و»المسألة اليهودية«

.. مسائل في الحقيقة  يقّدم كتاب »فلسطني 
والــعــدل« أطــروحــًة أصيلًة في فهم تعقيدات 
تشابك  على  مرتكزًة  الفلسطينية،  القضية 
»املسألة  أوروبــا مع  في  اليهودية«  »املسألة 
ــيــــرة تــمــثــل إطـــــارًا مــعــرفــيــًا  الـــعـــربـــيـــة«، واألخــ
ــي كــتــب  ــ ــارة فـ ــ ــشـ ــ ــد قــــدمــــه بـ ــ مـــفـــصـــاًل كــــــان قـ
مــدار  لــه على  وأبــحــاث ومطالعات منشورة 
املسألتني  كلتا  تقاطع  األخــيــر. ساهم  العقد 
ساحة  إلـــى  الفلسطينية  القضية  بتحويل 
والتحالفات  والتالعبات  للتدخالت  خصبة 
وتــســويــة الــحــســابــات بــني الــقــوى اإلقليمية 

والغربية املتنافسة، تحت مبّررات مختلفة.
مـــثـــلـــت املـــســـألـــة الـــيـــهـــوديـــة عـــبـــئـــًا أوروبــــيــــًا 
إلى  منه بتصديره  التخلص  خالصًا، جرى 
إنقاذ  وبالتالي  العربية،  واملنطقة  فلسطني 
حساب  على  الداخلية  مشكالته  مــن  الــغــرب 
يساهم  لــم  فمثاًل،  القومية.  الــعــرب  تطلعات 
الهولوكوست في تعزيز الهدف الصهيوني 
بــإقــامــة دولـــة يــهــوديــة فــي فلسطني فحسب، 
ــيــــة بـــــــــأدواٍت  ــلــ ــيــ ــح الـــــدولـــــة اإلســــرائــ ــ ــلَّ ــل ســ ــ بـ
الوحيد  دعائيٍة تضليليٍة باعتبارها املمثل 
التالعب  وّلــد  لقد  التاريخية.  اليهود  ملحنة 
ــة الـــــوهـــــم أن  ــهــــوديــ ــيــ ــي بـــاملـــســـألـــة الــ ــربــ ــغــ الــ
وبّرر  بحتة،  عربية  السامية مشكلة  معاداة 
املــمــارســات االســتــعــمــاريــة اإلســرائــيــلــيــة ضد 
الفلسطينيني، وأخيرًا أخرج الغرب نفسه من 

دائرة اللوم وتحّمل املسؤولية التاريخية.
العربية  باملسألة  يقصد  أخـــرى،  ناحية  مــن 
مسار العجز العربي في بناء الدولة - األمة، 
تخّلله  ــا  ومـ والــقــومــي،  الــوطــنــي  بشكليهما 
مـــن أزمـــــــاٍت بــنــيــويــٍة فـــي مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
والجيوش،  السلطويات  وتــوّغــل  واملجتمع، 
وفــشــل املــواطــنــة، وتــغــّلــب الــنــزعــات مــا تحت 
الــوطــنــيــة، كــالــطــائــفــيــة والــعــشــائــريــة، وتــولــد 
الــصــراعــات املحلية واإلقــلــيــمــيــة. وكـــان لذلك 
العربية  البوصلة  فــي حــرف  األثـــر  بــالــغ  كله 
ــيـــب املـــصـــالـــح  ــلـ ــغـ ــاه تـ ــ ــجـ ــ ــلـــســـطـــني تـ ــو فـ ــحــ نــ
العربية.  للسلطويات  الخاصة  والحسابات 
ــــى اتـــجـــاهـــني،  ــذه الـــســـلـــطـــويـــات إلـ ــ وتـــقـــســـم هـ
يمثل أحدهما االتجاه املعتدل نحو إسرائيل 
املعتدل  التيار   

ّ
استغل لــهــا.  املــعــادي  واآلخـــر 

القضية الفلسطينية، عبر تقديم تنازالت عن 
عالقاته  تقوية  ألغـــراض  الفلسطيني  الــحــق 
 الــنــظــر عن 

ّ
مـــع الـــغـــرب وتــحــفــيــزه عــلــى غـــض

أما  اإلنــســان.  األنظمة حقوق  انتهاكات هــذه 
 تأييد 

ّ
الــتــيــار املـــعـــادي إلســرائــيــل، فــيــســتــغــل

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــواجــهــة إســرائــيــل 
لــلــقــمــع الــداخــلــي والــقــضــاء عــلــى املــعــارضــني 

واتهامهم بالعمالة للخارج. 
وقد أثر تصدير املسألة اليهودية، وتجلياتها 
في إقامة دولة اليهود، على املسألة العربية 
بــشــكــل مــبــاشــر وكــبــيــر. يـــجـــادل بـــشـــارة بــأن 
نــشــوء الــســلــطــويــة الــعــربــيــة وتـــطـــّورهـــا كــان 
وبالفعل،  إســرائــيــل،  دولـــة  لتأسيس  مــالزمــًا 

السلطويات كانت مصدر  أن  يمكن مالحظة 
ــقـــرار إلســـرائـــيـــل، وهـــــذا يــفــّســر انـــزعـــاج  ــتـ اسـ
ــن الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة ودعــمــهــا  إســــرائــــيــــل مــ
ــاّدة. يـــذهـــب بــشــارة  ــ مــعــســكــر الــــثــــورات املـــــضـ
إلى أبعد من ذلك بقوله إن »ظهور إسرائيل 
والنكبة الناتجة كانا أهم تجسيد لالنقسام 
والــصــراع اإلقليمي، وكــذلــك أكــبــر عقبة أمــام 
الـــوحـــدة الــعــربــيــة فـــي املـــشـــرق الــعــربــي وبــني 

املشرق واملغرب« )ص 101(.

حرب 1967
الـــتـــي   1967 عـــــــام  حـــــــرب  ــتــــائــــج  نــ ســــاهــــمــــت 
شنتها إســرائــيــل، بــاخــتــيــارهــا، عــلــى الـــدول 
املتبقية  األجـــزاء  احتالل  إلــى  وأّدت  العربية، 
املصرية  مــن فلسطني وشــبــه جــزيــرة سيناء 
ومــرتــفــعــات الـــجـــوالن الــســوريــة، فــي تعميق 
أزمـــة املــســألــة الــعــربــيــة، وأنــتــجــت تـــحـــّواًل في 
القضية  مــع  العربية  األنــظــمــة  تعامل  كيفية 
الفلسطينية. وفي الواقع، لم يساعد انتصار 
ــيـــل فـــي حـــــرٍب ســهــلــٍة لـــم يــكــن الــعــرب  إســـرائـ
املتحدة  الــواليــات  إقــنــاع  فــي  لها  مستعّدين 
بــاعــتــبــار إســرائــيــل حليفًا اســتــراتــيــجــيــًا في 
املنطقة فحسب، بل واستطاعت كذلك إقناع 
الهجرة  فــي  العالم  يهود  مــن  متزايدة  نسبة 
إلــى إســرائــيــل، كما أنتجت تــحــّواًل متسارعًا 
فـــي مــجــتــمــع االســـتـــعـــمـــار االســتــيــطــانــي في 

فلسطني نحو األصولية القومية - الدينية.
في املقابل، أّدت الهزيمة العربية إلى انهيار 
املـــشـــروع الــقــومــي الــعــربــي، وتـــوّجـــه الـــدول 
وتهميش  الــُقــطــريــة،  تعميق  نحو  العربية 
الــتــطــلــعــات الــعــربــيــة الــجــمــاعــيــة فــي تحرير 
فلسطني التي سادت ما قبل 1967، وتقزيم 
نزاعات  إلــى  اإلسرائيلي   - العربي  الــصــراع 
حــــدوديــــة بـــني كـــل دولـــــة عــربــيــة عــلــى حــدة 
وإسرائيل. ترّسخ هذا التوجه في مسارات 
اتفاقيات السالم املنفردة مع إسرائيل، الذي 
افــتــتــحــتــه مــصــر فـــي اتــفــاقــيــة كــامــب ديفيد 
عام 1979، وتالها الحقًا األردن في اتفاقية 
 - السورية  واملــفــاوضــات  وادي عربة 1994، 

اإلسرائيلية في التسعينيات.   
أيــضــًا  ــام 1967  ــ عــ الــــعــــرب  ــة  ــــدت هـــزيـــمـ

ّ
مــــه

الوطنية  الحركة  النطالق نسخٍة أنشط من 
الفلسطينية، أخـــذت زمـــام األمــــور، وحــّولــت 
إلى  الجوار  الفلسطينية في دول  املخيمات 
مراكز للعمل الوطني. في هذا الصدد، برزت 
جامعًا  مؤسساتيًا  إطـــارًا  التحرير  منظمة 
مثل الفلسطينيني في أماكن وجودهم كافة. 
مبّرر  بمثابة  الفلسطيني  اإلنــجــاز  هــذا  بــدا 
لألنظمة العربية للتخلص تدريجًا من عبء 
مع  أصــبــحــت،  الــتــي  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
وجب  خــالــصــة،  فلسطينية  مشكلة  الــوقــت، 
حلها في املناطق املحتلة في الضفة الغربية 
وغزة. تكيفت قيادة املنظمة تدريجًا مع هذا 
التوجه، بتبّنيها منطق »النزاع الحدودي« 
بداًل من النضال التحّرري. وبدأ هذا املسار 
ــــالن هــــذه الـــقـــيـــادة »بـــرنـــامـــج الــنــقــاط  مـــع إعـ
تسعى  اســتــراتــيــجــيــة   ،1974 فـــي  الـــعـــشـــر« 
محّرر  جــزٍء  أي  على  مقاتلة«  »سلطة  لبناء 
ــذا الـــبـــرنـــامـــج، ومــا  فـــي فــلــســطــني. أصـــبـــح هــ
التي استندت  تــنــازالت، األرضية  واكبه من 
بعد  الفلسطينية  السلطة  قيام  فكرة  إليها 
اتـــفـــاقـــيـــات أوســــلــــو، فــبــعــد خــــــروج مــنــظــمــة 
التحرير من لبنان، واألحداث التي أعقبتها، 
ــيـــة والـــغـــزو  ــتـــراكـ مـــثـــل انـــهـــيـــار الــكــتــلــة االشـ
العراقي للكويت واحتكار الواليات املتحدة 
مــلــفــات املــنــطــقــة، أصــبــحــت صــيــغــة »األرض 
للمسارات  املرجع األساسي  السالم«  مقابل 
التحرير  التفاوضية بني إسرائيل ومنظمة 
والــــدول الــعــربــيــة، وهـــو الــهــدف الـــذي سعت 

إليه إسرائيل بشّنها الحرب منذ البداية.

نحو استراتيجية تحرّرية جديدة 
هــنــاك اتـــفـــاق عـــام بــشــأن الــتــأثــيــرات املــدمــرة 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــركــ ــحــ ــو عـــلـــى الــ ــ ــلـ ــ لـــعـــمـــلـــيـــة أوسـ
ــن األســــــبــــــاب تــخــضــع  ــ ــكـ ــ ــيـــة، ولـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــتـــأويـــالت مــخــتــلــفــة. يـــرصـــد عـــزمـــي بــشــارة  لـ
»ثـــالثـــة أخـــطـــاء تــاريــخــيــة« ارتــكــبــتــهــا قــيــادة 
منظمة التحرير: 1( تقديم تنازالت سياسية 
ــًة فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى اعـــتـــراف  ــبــ كـــبـــيـــرة رغــ
إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية، مثل 
االعتراف بدولة إسرائيل، وشجب ما تعتبره 
ــــاض االنـــتـــفـــاضـــة  ــهـ ــ إســــرائــــيــــل إرهـــــابـــــًا، وإجـ
األولـــــى.  2( الـــشـــروع فــي بــنــاء ســلــطــة فــاقــدة 
للسيادة تحت بنية االستعمار - االستيطاني 
املستمر، وربط األجندة الفلسطينية بأجندة 
لضمان  وذلــك  الدوليني،  واملمولني  االحتالل 
السياسية  للنخب  املصالح  شبكة  استمرار 
مختلف  تفكيك   )3 لــلــســلــطــة.  واالقــتــصــاديــة 
أو  املــقــاومــة، ســـواء بطابعها املسلح  أشــكــال 

السياسي أو املدني.
)أكاديمي فلسطيني(

كتاب باإلنكليزية يفّكك تشابكات القضية وراهنها

عزمي بشارة 
يتقّصى الحقيقة والعدل في فلسطين

يولي الكتاب 
أهمية خاصة لنكبة 

عام 1948، بوصفها 
ركيزة أساسية لفهم 

جذور القضية 
الفلسطينية

يجادل بشارة بأن 
نشوء السلطوية 

العربية وتطّورها 
كان مالزمًا لتأسيس 

دولة إسرائيل

مــا يقدمــه كتاب »فلســطين... مســائل فــي الحق والعــدل« لكاتبه عزمي بشــارة مــن معرفة غزيــرة ونقدية عــن القضية 
الفلســطينية، يجعله في مصاّف الكتب المرجعية األساسية في حقل الدراسات واألطروحات الفلسطينية. وهو يجمع ما بين 

الصياغة اللغوية الرصينة والسلسة، ما يجعله متاحًا لألكاديميين والدارسين والنشطاء وصانعي السياسات على حد سواء

بشارة  عزمي  يقرّ  المسار؟  تعديل  إلعادة  الفلسطينيين  خيارات  هي  ما 
استراتيجية  بناء  في  باالعتبار  أخذها  وجــب  حيوية،  مسائل  بثالث 
فلسطينية تحرّرية جديدة. أوًال، إن هذا صراع طويل ومليء بالمشاّق 
والمصاعب، وبالتالي وجب التفكير باستراتيجيات نضالية طويلة المدى. 
عن  كثيرًا  ومختلف  جديد  واقع  أمام  اليوم  الفلسطينيون  يقف  ثانيا، 
القديمة  النضالية  األدوات  إنتاج  إعادة  الماضي، ولهذا فإن محاوالت 
في  الفلسطيني  الشعب  من  كبيرة  نسبة  وجــود  ثالثًا،  مجدية.  غير 

فلسطين نقطة قوة وجب البناء عليها.

استراتيجية فلسطينية
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والــســكــان األصــالنــيــني الــذيــن بــاتــوا مواطنني 
فــي دولــهــم ويقتصر نضالهم على مطالبات 
مصطلح  بــشــارة  يــصــوغ  الثقافية.  بالحقوق 
الوطني«،  الوعي  ذوي  األصالنيني  »السكان 
 ملـــراعـــاة الــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــمــيــزهــا عن 

حاالت السكان األصالنيني األخرى.

Monday 23 May 2022
االثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


