
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  15)، ص 2003(خريف  56، العدد 14لد المج ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  احلركة الوطنية الفلسطينية
 أمام سؤال صعب

 هالل جميل
 

من املالحظات التي تتكرر يف شــــــــأن احلركة الســــــــياســــــــية الفلســــــــطينية، بمكوناتها 
الرئيســية، إحجامها عن املراجعة النقدية لســياســاتها واســتراتيجياتها وبنيتها وأشــكال 
نضــــــــــــالها عند كل منعطف ومرحلة جديدة، وعدم اهتمامها بالتعلم من جتاربها. ومن 

م، أو التردد، طبيعة الصــراع الذي تخوضــه هذه األســباب التي تطرح تفســيراً لهذا اإلحجا
احلركــة منــذ عقود كصـــــــــــراع بشـــــــــــــأن احلق يف الوجود، يف مواجهــة دولــة اســـــــــــتعمــاريــة 
اســـــــــتيطانية مدعومة من قوى ذات وزن دويل كبير. كما وجد البعض يف حال التشـــــــــتت 

، ما يشـــــــــــجع على 1948الفلســـــــــــطيني، وتعقيدات العوامل اإلقليمية والدولية بعد حرب 
النظر عن املراجعـــة النقـــديـــة الـــدوريـــة. وعزاه آخرون إىل التعـــدديـــة الســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة  غض

والتنظيمية والفكرية التي ميزت احلياة الســــــــــياســــــــــية الفلســــــــــطينية، وميل قيادة احلركة 
الفلســـــــطينية إىل البحث عن قاســـــــم مشـــــــترك كبديل من البحث عن االســـــــتراتيجيا األجنع 

وعلى الرغم مما لهذه العوامل من تأثير فإن واألكثر توافقاً مع مقتضـــــــــــيات كل مرحلة. 
الســـــبب الرئيســـــي يعود إىل افتقار الســـــاحة الفلســـــطينية يف املراحل احلاســـــمة إىل قيادة 
ســـــياســـــية ذات رؤية واضـــــحة واســـــتراتيجيا مدروســـــة تؤهالنها لتجنيد فئات اجتماعية 

ن وم واســــــــعة، وتمكنان من التواصــــــــل مع اجلمهور الفلســــــــطيني يف جتمعاته الرئيســــــــية،
توليـــد دعم تراكمي لقوى مؤثرة يف الرأي العـــام اإلقليمي والـــدويل وتعـــديـــل، بـــالتـــايل، 

 ميزان القوى ملصلحة املشروع الوطني.

  مراكز قيادية متعددة
 واستراتيجيات متنافرة

تتمثل املشــــــــــكلة األبرز التي تواجه النضــــــــــال الوطني الفلســــــــــطيني حالياً يف وجود 
الســــلطة يف إســــرائيل، وهي حكومة مدعومة إىل أبعد  حكومة يمينية عنصــــرية على رأس

حــد من احملــافظين اجلــدد الــذين يتمتعون بتــأثير واســـــــــــع يف اإلدارة األميركيــة احلــاليــة 
إىل أيــديولوجيــا كونيــة غبيــة تعتمــد  "اإلرهــاب"التي حولــت، بميكــافيليــة بلهــاء، حمــاربــة 

ا، زاز كاســتراتيجيا أوىل لهوتغيير األنظمة بالقوة والضــغط واالبت "االســتباقية"احلروب 
وتتبنى مفهوماً ذرائعياً وانتقائياً لبعض مكونات الديمقراطية الســـــياســـــية. ومن هنا ال 
جتد حكومة شـــارون حرجاً يف حربها ضـــد الكيانية الفلســـطينية املســـتقلة، معتمدة على 
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حماية كاملة ســـــــياســـــــية ودبلوماســـــــية من اإلدارة األميركية. فهذه تبرر، عبر اســـــــتخدام 
وعبر التصـــــــــــريحــات املتكررة من أركــانهــا، اســـــــــــتمرار االحتالل واالســـــــــــتيطــان  "الفيتو"

اإلســـــــــرائيليين واســـــــــتخدام القوة العســـــــــكرية اإلســـــــــرائيلية والعقوبات اجلماعية وانتهاك 
 ات،كمؤسس -	حقوق اإلنسان، وهي حتول سياسة التدمير للوجود السياسي الفلسطيني

 من ضــرب إىل -		ات وكوادر ســياســية وعســكريةوقياد وإنســانية، وطنية وحقوق ورموز،
  النفس. عن الدفاع ضروب

يرتبط املأزق الذي تعيشـــه احلركة الســـياســـية الفلســـطينية بســـياســـة دولة االحتالل 
االســـــتيطاين، وبالشـــــروط اإلقليمية والدولية احمليطة بها. لكن صـــــحة هذا القول ال تلغي 

 إدارة القيادة الســــياســــية الفلســــطينية أن جانباً مهماً من املأزق يعود إىل إشــــكاليات يف
(يف الســـــــــلطة واملعارضـــــــــة على حد ســـــــــواء) جململ العملية النضـــــــــالية، ويف تعاملها مع 

  .املؤسسات الوطنية، ويف عالقتها بجمهورها
 نيةوط قيادة ومعارضــة، ســلطة -		ليس صــحيحاً أن القيادة الســياســية الفلســطينية

ى قراءة املتغيرات احملليــــة واإلقليميــــة عل عــــاليــــة بقــــدرة تميزت -		إســـــــــــالميــــة وقيــــادة
والـــدوليـــة يف العقـــدين األخيرين. ويمكن بســـــــــــهولـــة مالحظـــة أن احلركـــة الســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة 
الفلســــطينية افتقرت إىل اســــتراتيجيا موحدة، وواضــــحة األدوات واألهداف، وقادرة على 
مشـــــــاغلة وإحباط املشـــــــروع اإلســـــــرائيلي (العمايل ثم الليكودي)، وخصـــــــوصـــــــاً مشـــــــروع 

  .ة شارون القائم على نهب األرض واستبعاد اآلخر الفلسطينيحكوم
ويكفي التدقيق يف األعوام الثالثة التي مضــــــــت على االنتفاضــــــــة األخيرة ملالحظة 
التخبط يف حتديد االســـــــــــتراتيجيا املالئمة. فقد حتول جزء من القيادة الســـــــــــياســـــــــــية من 

ن أن يحدد ماهية كما نص اتفاق أوســـــــــــلو من دو -		اســـــــــــتراتيجيا تقوم على التفاوض
باعتبارها أنها اخليار االســــتراتيجي الوحيد أمام املشــــروع الوطني  -	املرحلة النهائية

الفلســـــــــــطيني، إىل اســـــــــــتراتيجيـــا تقوم على املواجهـــات اجلمـــاهيريـــة الســـــــــــلميـــة، ثم إىل 
اســـــتراتيجيا تقوم على مواجهات مســـــلحة تمارســـــها جمموعات صـــــغيرة، فاســـــتراتيجيا 

شـهادية تطال أهدافاً مدنية داخل اخلط األخضـر. وبدأ يف األشـهر تقوم على عمليات اسـت
األخيرة احلديث عن العودة إىل اســـــــــــتراتيجيا تفاوض، يرافقها وقف إطالق نار. وبغض 
النظر عن احليثيات التي قادت إىل تبني هذه االســـــــتراتيجيات والتنقل بينها، فاملالحظ 

طيني، يف الضـــفة والقطاع أو التجمعات أنها أبقت األغلبية الســـاحقة من اجلمهور الفلســـ
  .الفلسطينية يف اخلارج أو داخل إسرائيل، خارج دائرة املعرفة والفعل

مل تدقق اســـــــــتراتيجيا التفاوض، أو اســـــــــتراتيجيا املواجهات املســـــــــلحة أو العمليات 
التفجيرية ضــــد أهداف مدنية، يف ما يترتب على كل واحدة من عالقات وتنظيم وتدابير 

ت اجملتمع الفلسطيني يف الضفة والقطاع ومع بقية التجمعات الفلسطينية. مع مؤسسا
مل تعـــد مقصـــــــــــورة على أهـــداف عســـــــــــكريـــة أو ضــــــــــــــد  -	كمـــا مل تـــدقق يف وقع عمليـــات
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على جمتمع العــــدو وعلى الرأي العــــام العــــاملي. لقــــد اســـــــــــتلهم البعض  -		مســـــــــــتوطنين
حر االحتالل اإلســـــرائيلي اســـــتراتيجيا العمل املســـــلح من جتربة حزب الله الناجحة يف د

يف اجلنوب اللبناين، مغفالً الفوارق الواســعة بين احلالتين اللبنانية والفلســطينية، ال من 
ســـــياســـــية واللوجســـــتية والتنظيمية والتســـــليحية واالســـــتيطانية  -	ناحية اجلوانب اجليو

ليمية قفحسب، بل أيضاً من ناحية تأثير املتغيرات التي دخلت على األجواء الدولية واإل
. كمــــا أن املقــــاومــــة يف اجلنوب اللبنــــاين اعتمــــدت، يف 2001أيلول/ســـــــــــبتمبر  11بعــــد 

األســــــاس، على مقارعة جيش احتالل وإيقاع خســــــائر يف صــــــفوفه (وليس على عمليات 
  .موجهة ضد مدنيين)، وعلى تنظيم لقاعدة شعبية داعمة ومساندة ملقاومة االحتالل

اً إىل اســـــتناد -	حلركة الوطنية الفلســـــطينيةوتبنى البعض، من أوســـــاط قيادية يف ا
قراءة خالصــــتها أن موازين القوى احمللية (داخل إســــرائيل) واإلقليمية والدولية والبيئة 

أيلول/ســـــــبتمبر، واحتالل العراق، وتراجع الدور  11الســـــــياســـــــية التي تولدت بعد أحداث 
ى ح راهناً، أو يف املداستراتيجيا فحواها أن موازين القوى ال تتي -		الشعبي لالنتفاضة

املنظور، إقـــامـــة دولـــة مســـــــــــتقلـــة عـــاصـــــــــــمتهـــا القـــدس، وحالً عـــادالً لقضـــــــــــيـــة الالجئين. 
واســـــــتخلص هذا البعض أن على القيادة الفلســـــــطينية تطبيق اســـــــتحقاقات خطة خريطة 
الطريق حتى وإن تهربت إســــــرائيل من تطبيق االســــــتحقاقات املطلوبة منها، باعتبار أن 

يا الوحيدة التي يمكن أن حتبط مشروع شارون التدميري للمشروع هذه هي االستراتيج
الوطني الفلســـــــــــطيني. ويف الواقع، راهنــــت إدارة بوش على هــــذا التيــــار داخــــل القيــــادة 
الســــــــياســــــــية الفلســــــــطينية، وحاولت تدعيمه، ال ألنها تريد إحباط أهداف شــــــــارون وإنما 

سطينية. املطالب الوطنية الفلألنها تريد توليد قيادة فلسطينية مستعدة لتخفيض سقف 
وطرحـــت اســـــــــــتراتيجيـــات أُخرى، لكنهـــا مل جتـــد لهـــا أدوات حتولهـــا إىل فعـــل على أرض 
الواقع. وقد شـــــــــــملت هذه اجلمع بين املقاومة الشـــــــــــعبية والتفاوض وقصـــــــــــر اســـــــــــتخدام 

  .املواجهات املسلحة على املستوطنين واجلنود
 يف االســـتراتيجيات واألهداف. بتعبير آخر: ســـاد الســـاحة الفلســـطينية تعدد تنافري

لكن هذه االستراتيجيات اتسمت يف معظمها بسمات مشتركة: أوالها االفتقار إىل آليات 
تشـــــــــــرك خمتلف جتمعات الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني، باألشـــــــــــكال املمكنة، يف عملية التحرر 
والبناء؛ ثانيتها خلو هذه االســـــــــــتراتيجيات من رســـــــــــالة واضـــــــــــحة موجهة إىل اجملتمع 

ي تقول له إن التوصل إىل حل يقوم على التعايش السلمي على األرض الواحدة اإلسرائيل
(سواء يف دولتين، أو يف دولة تعددية القوميات واإلثنيات) هو هدف الشعب الفلسطيني؛ 
ثالثتها قصــــــورها عن خماطبة اجملتمع الدويل برؤية ولغة حتررية إنســــــانية، وبمبادرة 

اس مســــــــــــاومــة تــاريخيــة حتترم قيم العــدالــة تطرح تصـــــــــــوراً إلنهــاء الصـــــــــــراع على أســــــــــــ
  .والتعددية (الدينية واإلثنية والسياسية)، واألخيرة سمة ميزت تراث فلسطين

لقد افتقرت االنتفاضـــــــــة الثانية إىل خطاب ســـــــــياســـــــــي حضـــــــــاري يصـــــــــد هســـــــــتيريا 
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التضـــــــــليل اإلعالمي األميركي واإلســـــــــرائيلي اللذين باتا يكرران، ليل نهار، لغة حماربة 
للتعمية على االحتالل وجرائمه، ولتبرير اللجوء إىل القوة العارية لإلخضـــــــــــاع اإلرهاب 

 لتجريم اآلخر وإنكار إنسانيته.

 مكونات اللحظة الراهنة

تنبع خطورة اللحظــة الراهنــة على احلركــة الوطنيــة الفلســـــــــــطينيــة من تالقي ثالثــة 
كم يف إىل سدة احلحتوالت رئيسية. يتمثل األول يف صعود اليمين اإلسرائيلي املتطرف 

إســـــرائيل، يحركه هدف القضـــــاء على املشـــــروع الوطني الفلســـــطيني عبر تقويض أدواته 
وتدمير فرص حتقيقه عن طريق تغيير خريطة املكان وديموغرافيته. ويتضـــــــــــح هذا يف 
إعادة احتالل أراضـــي الســـلطة الفلســـطينية بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر، ويف احلرب التي 

ارون ضـــــــــد أطر ومؤســـــــــســـــــــات ورموز الســـــــــلطة واملقاومة شـــــــــنتها وتشـــــــــنها حكومة شـــــــــ
يف  "إزاحته"		الفلسطينية، والتي شملت حماصرة رئيس منتخب يف مقره واتخاذ قرار بـــــــ

الوقت وبالشـــكل اللذين تقررهما تلك احلكومة، كما يتضـــح يف بناء اجلدار الفاصـــل ويف 
  .مواصلة التوسع االستيطاين

األخطر الــذي شـــــــــــهــده العقــد األخير، يف تعمق يتمثــل التحول الثــاين، ولعلــه التحول 
حالة التشـــــتت واالنقســـــام التي تعيشـــــها قيادة احلركة الســـــياســـــية الفلســـــطينية (كســـــلطة 
ومعارضــــــة)، ويف تبعثرها على اجتاهات واســــــتراتيجيات وأهداف متعارضــــــة. وقد بلغ 
هذا التشــــــتت ذروته يف الصــــــراع الذي شــــــهدته الســــــاحة الفلســــــطينية بعد تأليف حكومة 
حممود عباس (كأول حكومة برئيس وزراء)، بين ما يمكن تســــــــميته مؤســــــــســــــــة رئاســــــــة 
الوزراء (اجلديدة) ومؤســـــــســـــــة الرئاســـــــة (القديمة). كما برز يف التخبط الذي رافق تأليف 
حكومة أحمد قريع (أبو عالء) بعد اســـــــــــتقالة حممود عباس (أبو مازن)، وما نشــــــــــــب يف 

حكومة طوارئ، إىل حكومة مصــغرة، إىل شــأنها من خالف ومن تأرجح يف الصــيغ (من 
مقلصــــــــة ومن  "طوارئ"حكومة موســــــــعة، إىل حكومة مقلصــــــــة قابلة للتمدد، إىل حكومة 

لون ســــــياســــــي واحد تعود بعد فترة أســــــابيع قليلة إىل حكومة موســــــعة تطرح برناجمها 
على اجمللس التشــــــــريعي). هذا التخبط، يف الوقت الذي تواصــــــــل حكومة شــــــــارون حربها 

عب الفلســـــــطيني، يعكس يف حقيقته ارتباكاً يف الرؤية الســـــــياســـــــية ويف حتديد على الشـــــــ
  .األولويات

ويتمثل التحول الثالث يف فَقْد االنتفاضـــــة بُعدها اجملتمعي. وهو بُعد مل يعد ظاهرًا 
منه ســــوى حالة اســــتنفار يعيشــــها اجلمهور الفلســــطيني بعد إعادة احتالل معظم الضــــفة 
الغربية وأجزاء من قطاع غزة، واالســــــــــتباحة العســــــــــكرية اليومية ملدن وخميمات وقرى 

تصـــور يهدف إىل تدمير متدرج لبنية املقاومة وإرادة  يختارها اجليش اإلســـرائيلي وفق
الصـــــمود عند اجلمهور الفلســـــطيني. لقد وقع، على أيدي القيادة الســـــياســـــية الفلســـــطينية 
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(كســــــــلطة ومعارضــــــــة)، اختزال لالنتفاضــــــــة إىل أشــــــــكال من املواجهات العســــــــكرية غير 
ات تمثـــل يف املتكـــافئـــة على اإلطالق، ومن ثم التركيز على شـــــــــــكـــل واحـــد من املواجهـــ

عمليات تهدف إىل إيقاع خســــــــــائر بين مدنيين إســــــــــرائيليين داخل اخلط األخضــــــــــر حتت 
بين الدولة االســـــــتعمارية والشـــــــعب الواقع حتت االحتالل، أي  "توازن رعب"معادلة خلق 

اســــــتخدام أســــــاليب دولة االحتالل يف مواجهتها. وهنا جرى التضــــــحية بالتفوق القيمي 
  .ي إليجاد تكافؤ مع العدو يف ممارسة العنفواإلنساين يف مقابل السع

شعبياً واسعاً، ساهم  يف -		ربما -		لقد القى هذا الشكل من العنف، وما زال، تأييداً 
حتويله إىل شــــــــــكل يمارس لذاته، وبمعزل عن حســــــــــاب اخلســــــــــائر الســــــــــياســــــــــية واملادية 

ع هذا م والبشــرية التي تلحق بالشــعب الفلســطيني من جرائه. وقد دفع التعاطف الشــعبي
كعمليــات ثــأريــة تؤدي وظيفــة تعــديــل ميزان القوى العــاطفي يف  -	النوع من العمليــات

مواجهة التنكيل واإلذالل اليومي اللذين يتعرض لهما املواطن الفلسطيني على يد قوات 
القوى التي تبنت هذا النوع من العمليات إىل اعتماده بديالً من اســتراتيجيا  -	االحتالل

املعامل، وتم تغطية هذا القصــــــور بخطاب يركز على جرائم احلكومة ســــــياســــــية واضــــــحة 
اإلســـــرائيلية وســـــجالت تنكيلها اليومي بالشـــــعب الفلســـــطيني، من دون اشـــــتقاق رؤية أو 
رســـــالة ســـــياســـــية واضـــــحة. املشـــــكلة ليســـــت يف ممارســـــة العنف أو الكفاح املســـــلح ضـــــد 

يف ممارســـــــة شـــــــكل من  احتالل اســـــــتيطاين، فهذا ال مفر منه وضـــــــروري، وإنما املشـــــــكلة
العنف ذات تكلفة عالية (ســــــياســــــية وبشــــــرية واقتصــــــادية) ال يولد الشــــــرخ بين صــــــفوف 

  .نخبة جمهور الدولة احملتلة
ل غيـــاب أهـــداف واســـــــــــتراتيجيـــا واضـــــــــــحـــة لشـــــــــــكـــل املواجهـــات مع االحتالل  ســـــــــــهـــّ

كمشــروع جمتمعي وكتعبير عن حالة يعيشــها الشــعب حتت احتالل عمره  -		ومضــمونها
استدراج االنتفاضة إىل حلبة اليمين العنصري اإلسرائيلي (الذي صورها  -		دأربعة عقو

كإرهاب يستهدف بشكل عشوائي مدنيين، وبالتايل فمن واجبه احلفاظ على أمن هؤالء 
ل على احملـــافظين اجلـــدد يف اإلدارة األميركيـــة القفز عن حقيقـــة  وســـــــــــالمتهم)، وســـــــــــهـــّ

كل أشــكال املقاومة ضــد االحتالل والقهر  االحتالل وممارســاته إىل أيديولوجيا ترى يف
ضـــــــــــربــاً من اإلرهــاب. وعلى الرغم من دخول االنتفــاضـــــــــــــة عــامهــا الرابع فــإن القيــادة 
السياسية مل تقم بمراجعة هذه التجربة، ومل تستخلص الدروس منها، سواء على صعيد 

اك إشـــــــــراك اجلمهور يف النضـــــــــال والبناء وابتداع أشـــــــــكال من التكافل االجتماعي (وهن
نماذج تســـــــتحق االنتباه والتعميم)، أو على صـــــــعيد حتديد األشـــــــكال األجنع يف خماطبة 
اجملتمع اإلســرائيلي من موقع املصــالح املســتقبلية وقيم العدالة واإلنصــاف والتعايش، 
بما يولد ضغطاً داخلياً على املؤسسة اإلسرائيلية احلاكمة لإلقرار باحلقوق الفلسطينية 

 .الوطنية واإلنسانية
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  مفهوم إداري لإلصالح
 ومفهوم نخبوي للمقاومة

على الرغم من احلاجة إىل قيادة موحدة تخاطب مواطنيها وتتواصـــــــــــل معهم فإنه 
يســــــود الســــــاحة الفلســــــطينية، منذ فترة، صــــــراع بات مكشــــــوفاً منذ عملية الســــــور الواقي 

ي ) بين اجتاهين رئيســـــــــــيين يدعو أحدهما إىل تبن2002(آذار/مارس ونيســـــــــــان/أبريل 
برنامج إصــالحي للســلطة ومؤســســاتها (باعتبار أن هذا مطلب دويل ال مهرب منه لفتح 
أفق ســياســي للمجابهة الراهنة)، ويركز الثاين على خيار املقاومة (بمضــامين متباينة) 
داعياً إىل تشــــــــــكيل قيادة وطنية موحدة، معتبراً أنه ال يوجد أفق حلل ســــــــــياســــــــــي يف ظل 

ئيلي، وخصــــوصــــاً يف ظل إدارة بوش. ويتجول بين هذين حكومة يقودها اليمين اإلســــرا
االجتاهين اجتاه ثالث يركز على اإلصــالح واملأســســة (للســلطة واحلركة الوطنية) خدمة 
لتنظيم املقــاومــة اجلمــاهيريــة، لكنــه اجتــاه بقي عــاجزاً عن حتويــل مشـــــــــــروعــه إىل خيــار 

  .فعلي يف ظل تأرجح ميزان القوى ملصلحة االجتاهين اآلخرين
د حتول مطلب اإلصــــــالح (وهو مطلب عدة قوى فلســــــطينية منذ تأســــــيس الســــــلطة لق

الفلســـــــــــطينيـــة)، نتيجـــة الضـــــــــــغوط اخلـــارجيـــة، واألميركيـــة حتـــديـــداً، إىل جمرد مفـــاهيم 
وإجراءات ذات صــبغة إدارية تمثلت يف اســتحداث منصــب رئيس حكومة يتوىل جزءاً من 

بات تشـــــــــريعية (من دون أن صـــــــــالحيات رئيس الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية، ويف إجراء انتخا
تترافق معها انتخابات رئاسية خوفاً من إعادة انتخاب عرفات كما تتوقع استطالعات 
الرأي الفلســـــــــــطينية)، ويف توحيد األجهزة األمنية حتت إمرة جملس الوزراء (إلضـــــــــــعاف 
رئيس الســـــــــــلطــة من جهــة، ولتوظيف هــذه األجهزة يف خــدمــة قمع املقــاومــة قبــل انتهــاء 

ن جهة أُخرى)، ويف املطالبة بالشـــــفافية املالية يف امليزانية واملصـــــروفات االحتالل م
  .العامة، ال حملاربة الفساد بقدر ما هو ملنع "تسرب" األموال ألغراض تدعيم املقاومة

ويف املقابل جرى، كما أشــــــرت أعاله، اختزال مفهوم مقاومة االحتالل إىل عمليات 
 -		شـــــــــجاعة عالية وبروح تضـــــــــحية فذة، لكنهااســـــــــتشـــــــــهادية يقوم بها أفراد يتميزون ب

حتوّل اجلمهور الفلســـــــــــطيني إىل كم فــــائض ينتظر اخلالص من نخبــــة  -		موضـــــــــــوعيــــاً
حمدودة العدد. وقد استخدمت القيادة السياسية اإلسرائيلية كال املوقفين (من اإلصالح 
 واملقاومة) يف حملة دعاوية إلضــــعاف الســــلطة ووصــــمها بالفســــاد ومســــاندة اإلرهاب،

واحلرب ضـــــــد طالبان والقاعدة،  2001أيلول/ســـــــبتمبر  11مســـــــتفيدة من أجواء ما بعد 
والحقاً ضــــــد نظام صــــــدام حســــــين. كما وظفت حكومة شــــــارون العمليات ضــــــد املدنيين 
اإلســــــرائيليين يف التغطية على ســــــياســــــة تدمير الوجود املادي واملؤســــــســــــاتي والرمزي 

غطية على ســـــــــــياســـــــــــة هدفها تقويض للســـــــــــلطة الوطنية وتقطيع أوصـــــــــــال اجملتمع، وللت
احلركة الســــياســــية الفلســــطينية (بشــــقيها الوطني واإلســــالمي) وتدمير إمكان قيام دولة 

 فلسطينية مستقلة.
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  دالالت األزمة احلكومية:
 خلل يف عملية صناعة القرار

طرحــت األزمــة احلكوميــة التي تكشـــــــــــفــت مع اســـــــــــتقــالــة حكومــة حممود عبــاس (أبو 
ســـبتمبر املاضـــي، وأزمة تأليف حكومة برئاســـة أحمد قريع (أبو مازن) يف أوائل أيلول/

عالء)، بحدة مشكلة قصور املؤسسات الوطنية الفلسطينية (بما فيها مؤسسة الرئاسة، 
ورئــاســــــــــــة الوزراء، واجمللس الوطني، واللجنــة التنفيــذيــة ملنظمــة التحرير، وجملســــــــــــاهــا 

ســــــرح الســــــياســــــي الوطني) عن الوطني واملركزي اللذان باتا يف حالة غياب كلي عن امل
صـــوغ خطط عمل جملابهة احلرب الشـــارونية والضـــغوط اخلارجية، وعن طرح مبادرات 
تســـتند إىل املشـــروع الوطني وحتبط حماوالت تقويضـــه. هناك نوعان من العوامل دفعا 
حممود عباس إىل تقديم اســتقالته (وفق ما ورد يف رســالة تقديم اســتقالته ويف خطابه 

)، تمثل األول يف 2003تشــــــــريعي يف األســــــــبوع األول من أيلول/ســــــــبتمبر يف اجمللس ال
مواصلة إسرائيل سياسة تدمير احلركة الوطنية الفلسطينية وتفتيت اجملتمع الفلسطيني 
(االغتيــاالت، واالعتقــال، وتــدمير البيوت، وتكثيف االســـــــــــتيطــان، والعقوبــات اجلمــاعيــة، 

الهدنة من جانب املنظمات الفلســــــطينية،  وبناء اجلدران الفاصــــــلة على الرغم من إعالن
وفرض احلصــــــار واإلغالق). وينضــــــوي حتت عنوان هذا العامل غياب دور ضــــــاغط على 
إســـــــــــرائيل من اللجنة الرباعية الدولية، وحتديداً من اإلدارة األميركية التي تهيمن على 

هـــا ياللجنــة، لتطبيق التزامــاتهــا املنصـــــــــــوص عليهــا يف خريطــة الطريق التي وافقــت عل
حكومــة حممود عبــاس (واللجنــة التنفيــذيــة ملنظمــة التحرير، والرئيس يــاســـــــــــر عرفــات)، 

 واكتفاؤها بالضغط على الطرف الفلسطيني فقط.

وتمثل العامل الثاين يف الصـــــــــــراع الذي برز بين رئيس احلكومة الســـــــــــابق (حممود 
 ئيسعباس) ورئيس الســــــــلطة الوطنية (ياســــــــر عرفات). فقد تعامل الثاين مع منصــــــــب ر

احلكومة (الذي أجازه اجمللس التشـــــريعي والقانون األســـــاســـــي) بنوع من الشـــــك والريبة 
اإلســـــــــــرائيلي بــالــدرجــة  -		بــاعتبــاره قراراً فُرض عليــه بــالضـــــــــــغط اخلــارجي (األميركي

األوىل) بهدف تهميش سلطته وصالحياته كونه بات يعتبر من جانب الواليات املتحدة 
 م" بسبب مواقفه السياسية، ولدعمه املقاومة.قبل إسرائيل عقبة يف وجه "السال

دالالت مشـــــــــابهة يمكن قراءتها وراء األزمة التي رافقت تأليف حكومة أحمد قريع، 
مع فارق أن األخير ســــــعى لالســــــتفادة من دروس فشــــــل حكومة ســــــلفه الذي بدا أنه يريد 

له امالفصــــــــــــل بين حركة "فتح" وبين الســـــــــــلطة عبر جتاهله هيئات "فتح" املركزية وتع
الندي مع رئيس الســـــــــــلطة. لذا حرص أبو عالء على أخذ موافقة اللجنة املركزية حلركة 

(باعتبارها احلزب احلاكم) وموافقة الرئيس عرفات على اخلطوات التي يتخذها  "فتح"
يف تأليف حكومته بأفرادها وبرناجمها. ومن الواضـــــــــــح أنه حاول اجلمع بين إرضـــــــــــاء 

ات وما أمكن من القوى الســــياســــية، وبين إيصــــال رســــالة اللجنة املركزية والرئيس عرف
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فحواهــا أن احلكومــة اجلــديــدة مســـــــــــتعــدة للوفــاء بــالتزامــاتهــا إزاء خطــة خريطــة الطريق، 
ر هذه احملاولة التنقل بين صـــــــــــيغ متعددة، بما فيها  وحتديداً يف اجملال األمني. وتفســـــــــــّ

ين أن ال نص يف إعالن الرئيس عرفـــات حـــالـــة الطوارئ وحكومـــة طوارئ مصـــــــــــغرة (تب
القانون األســـــــاســـــــي بشـــــــأن حكومة طوارئ)، لتتحول إىل حكومة تســـــــيير أعمال لفترة ال 
تزيد على شهر يعاد بعدها تكليف جديد لرئيس حكومة (أحمد قريع أو شخصية أُخرى). 
بتعبير آخر: تم تأليف حكومة ال برنامج واضـــــــحاً لها، ضـــــــعيفة وغير مرضـــــــي عنها من 

لســــــــياســــــــي الفلســــــــطيني. كما مل تلق اهتماماً يســــــــتحق الذكر من معظم أطراف اجملتمع ا
اجلمهور الفلســــطيني الذي مل يجد يف النقاش بشــــأن دســــتوريتها أو عدم دســــتوريتها، أو 
يف توصــــــيفها كحكومة طوارئ أو كحكومة عادية، أو يف أن يكون هذا الشــــــخص أو ذاك 

باشـــــــــــرة، يف الوقت الذي وزيراً للداخلية فيها، ما يمس مصـــــــــــاحله املباشـــــــــــرة أو غير امل
تواصـــل إســـرائيل ســـياســـتها يف االجتياح (يف جنين ورفح ونابلس) واالغتيال والتوســـع 

 االستيطاين وبناء اجلدران العنصرية، وبحماية دبلوماسية وسياسية أميركية.

  مأزق حكومة أم نظام سياسي
 أم قيادة حركة سياسية؟

لســـياســـي الفلســـطيني إىل عاملين ترجع األزمات الوزارية التي طرأت على املشـــهد ا
أســـاســـيين: أولهما الضـــغوط اخلارجية التي تعاظمت خالل االنتفاضـــة الثانية، وحتديداً 

، وثانيهما اخللل يف آليات صـــــــــنع القرار الســـــــــياســـــــــي 2001بعد أحداث أيلول/ســـــــــبتمبر 
واالســـــــــــتراتيجي الذي بات، منذ فترة غير قصـــــــــــيرة، يتم خارج املؤســـــــــــســـــــــــات والهيئات 

مؤســـــســـــات الســـــلطة ومؤســـــســـــات منظمة التحرير)، ويتمركز بيد رئيس الســـــلطة الوطنية (
الوطنية. وقد أوجد هذان العامالن، يف ظل انتفاضــــــــــــة غير موحدة األهداف وأســــــــــــاليب 
املواجهة وإعادة اجتياح واســـتباحة ملناطق الســـلطة الفلســـطينية، بيئة ســـياســـية تشـــجع 

ات يف إطار احلركة الســـــــــــياســـــــــــية على تفاقم ظاهرة تعدد مراكز القرار واالســـــــــــتراتيجي
الفلســـــطينية، بشـــــقيها الوطني واإلســـــالمي. بتعبير آخر: فقدت احلركة الســـــياســـــية مركزاً 
موحَّداً وموحِّداً، وأصـــبح اجلميع (من أصـــغر تنظيم أو جمعية إىل أكبر تنظيم ومؤســـســـة) 
ينطق باســـم الشـــعب الفلســـطيني ويعبر عن مصـــاحله وتطلعاته ومشـــكالته، من دون علم 

 أغلبية الشعب أو استشارتها.

أظهر تعدد الصــــــــيغ التي طرحت لتحديد شــــــــكل احلكومة الفلســــــــطينية حدة االرتباك 
الســـــــياســـــــي الذي بات يســـــــيطر على أركان الســـــــلطة الوطنية وقيادة التنظيم الســـــــياســـــــي 
احلاكم. فقد برز االرتباك يف إعالن حالة طوارئ بقيت حيثياتها غير واضــــحة، إذ أشــــير 

اخملاطر التي يحملها املشـــروع الشـــاروين، وأحياناً أُخرى إىل انهيار الوضـــع  أحياناً إىل
الداخلي، كســـــــبب إلعالن هذه احلالة. وبرز االرتباك أيضـــــــاً يف حتديد أولويات احلكومة. 
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إنهاء حالة الفوضـــــــــــى وفرض النظام والقانون وإنهاء "فقد تبدلت هذه األولويات من 
 ، إىل العودة إىل"ترتيب وقف إطالق نار متبادل"ولوية ، إىل إبراز أ"التعددية يف الســــــلطة

احلوار الوطني الشـــــــــــــامــل والعلني. كمــا ظهر االرتبــاك يف حتــديــد وظيفــة وزير الــداخليــة 
  وشخصه. هذا غير الشلل الكامل يف مواجهة املتطلبات اجلديدة يف الضفة والقطاع.

معظم القوى  لقــد أثــار تــأليف احلكومــة الرابعــة منــذ بــدء االنتفــاضـــــــــــــة معــارضـــــــــــــة
الســـــــــــياســـــــــــية، بما فيها أطراف داخل "فتح" نفســـــــــــها. فقد اعتبرت القوى الســـــــــــياســـــــــــية 
الفلســــــطينية يف معظمها أن هذا التأليف جاء اســــــتجابة لضــــــغوط خارجية، وأنه يصــــــب 
املاء يف طاحونة حرف األنظار عن االحتالل اإلســــرائيلي وســــياســــة شــــارون التدميرية، 

(أي التنظيمات املســـلحة) ســـيعطى األولوية. واعتبرته  وأنه يؤشـــر إىل أن الوضـــع األمني
هذه القوى تراجعاً عن ســـــياســـــة احلوار التي اتبعها رئيس احلكومة املكلف (أحمد قريع) 
قبل إعالن حالة الطوارئ. كما اعتبرت أن تأليف حكومة من لون واحد بعد إعالن حالة 

نيل ثقة اجمللس التشريعي)  الطوارئ وتعيين وزير داخلية (امتنع من املشاركة من دون
رســــالة ســــياســــية موجهة إىل الواليات املتحدة وإســــرائيل تدل على شــــيء من االســــتعداد 
للتجاوب مع مطلب جتريد املنظمات املســـــلحة من ســـــالحها، ووقف حالة التصـــــادم مع 
االحتالل وســـــــياســـــــاته. لكن كل هذه املعارضـــــــة الواســـــــعة، بما فيها داخل "فتح" وداخل 

ريعي، مل تنجح يف تغيير جمرى التأليف الوزاري، وهو مؤشـــــــــــر إىل حالة اجمللس التشـــــــــــ
اختناق يعيشـــــــــها نظام احلكم، وإىل حالة من اإلحباط تعيشـــــــــها حركة وطنية تصـــــــــطدم 
بمعوقــــات داخليــــة بنيويــــة وقيــــاديــــة، وتواجــــه يف الوقــــت ذاتــــه حربــــاً يشـــــــــــنهــــا اليمين 

  اإلسرائيلي املتطرف.

  استراتيجيا الليكود:
  األمن وتفكيك السلطةكسب األرض و

بات واضحاً تماماً أن ما تريده حكومة شارون من السلطة الفلسطينية هو التسليم 
والتي يقع يف  -	بتصـــــــــــورهــا للحــل، بــدءاً بتلبيــة شـــــــــــروطهــا األمنيــة، املــدعومــة أميركيــاً

 -		مقدمها تفكيك بنية تنظيمات املقاومة املســـــــــلحة ووقف "التحريض" ضـــــــــد إســـــــــرائيل
بحكم ذاتي على كانتونات مغلقة. ولذا يصـــــــــــح القول إنه حتى لو توفر  وانتهاء بالقبول

األميركية هذه، وحتى لو  -		االســـــتعداد (وهذا مشـــــكوك فيه) لقبول الشـــــروط اإلســـــرائيلية
) على نزع ســـــــالح املقاومة بالقوة من  توفرت القدرة (وهذه مشـــــــكوك يف توفرها أيضـــــــاً

كومة شـــارون ســـتســـتجيب للحد األدنى التنظيمات الســـياســـية، فمن الوهم االعتقاد أن ح
من املطالب الوطنية الفلســــــــــطينية. وهذا واضــــــــــح تماماً من قرار إســــــــــرائيل باســــــــــتكمال 
اجلدران الفاصـــــلة، وهي عنصـــــرية فعالً، بما تعنيه من اقتطاع أجزاء جديدة واســـــعة من 
األراضـــي الفلســـطينية، ومن تقســـيم األراضـــي الفلســـطينية إىل معازل، وهو واضـــح أيضــاً 
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ن قرار مواصــــلة التوســــع االســــتيطاين، ورفض االعتراف بدولة فلســــطينية ذات ســــيادة م
، بما فيها القدس الشـــرقية، كما أنه واضـــح من قرار "إزاحة" الرئيس 1967ضـــمن حدود 

عرفات يف الوقت وبالشــــــكل اللذين تقررهما إســــــرائيل، ومن اســــــتمرار عمليات االجتياح 
والبنى التحتية. وشـــــــهدت الفترة األخيرة توســـــــيعًا  واالغتيال واالعتقال وتدمير األمالك

ملســرح العمليات اإلســرائيلية ليشــمل األراضــي الســورية واللبنانية، وتوســيعاً لإلجراءات 
  األميركية التحريضية ضد سورية، باإلضافة إىل إيران.

لقـــد تعـــاملـــت حكومـــة شـــــــــــــارون، وبتواطؤ من اإلدارة األميركيـــة، مع خطـــة خريطـــة 
ة على مسعى إيجاد قيادة بديلة. وألن هذه السياسة غير مرشحة للتغيير الطريق للتغطي

اجلـــدي يف ظـــل وجود حكومـــة شــــــــــــــارون وإدارة الرئيس بوش، فمن الوهم االعتقـــاد أن 
  تغييراً يف سياسة هذين الطرفين سيحدث من دون فعل عوامل داخلية يف كال البلدين.

ينية مســــتقلة. ويف خدمة تقوم ســــياســــة حكومة شــــارون على منع قيام دولة فلســــط
  هذه السياسة اعتمدت حكومته استراتيجيا أبرز مفاصلها:

تهميش الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية عبر العزل واحلصـــــــــار وإعادة االحتالل وتدمير  أوالً،
املؤســــســــات واســــتباحة املناطق؛ وهي ســــياســــة قد تقود إىل انهيار الســــلطة الفلســــطينية 

.   كلياً
متســـــــارع على األرض ملنع قيام دولة مســـــــتقلة  إيجاد وقائع جديدة وشـــــــكل ثانياً،

متصــــــلة جغرافياً، وبحيث يصــــــبح اخليار الوحيد املتاح هو حكم ذاتي (على كانتونات) 
من أراضـــي قطاع غزة؛  %70من أراضـــي الضـــفة، ونحو  %40فيما ال يزيد على مســـاحة 

  وهذه هي وظيفة اجلدار العازل وعمليات توسيع االستيطان والطرق االلتفافية.
مواصــــلة تقويض حركة املقاومة الفلســــطينية واحلركة الوطنية الفلســــطينية  ثالثاً،

  عبر االغتياالت واالعتقاالت واملطاردة والعزل.
التعامل األمني، واألمني فقط، مع خطة خريطة الطريق، وبتواطؤ كامل من  رابعاً،

ية ظات اإلســـــــــرائيلاإلدارة األميركية التي أذنت إلســـــــــرائيل يف تعديل اخلطة (قبول التحف
  إزاء املسودة األساسية للخطة) وتبنت املفهوم اإلسرائيلي الليكودي لها.

لقــد اختزلــت حكومــة شـــــــــــــارون وإدارة بوش خريطــة الطريق إىل معــادلــة "األمن يف 
مقابل األمن"، األمر الذي يتيح تدمير الكيانية الســـــــــــياســـــــــــية الفلســـــــــــطينية واســـــــــــتبدالها 

ـــــــــــــ حلركة الســـياســـية الفلســـطينية بأدواتها الرئيســـية (املمثلة إدارة مدنية"، أي تفكيك ا"	بـ
ـــــــــــــــــ "حماس" واجلهاد 	بفصــــــائل منظمة التحرير الرئيســــــية، وبالتيار اإلســــــالمي املمثل بـ

اإلســــــــــالمي). ومن هنا احلرب على هذه األدوات (تقويض الســــــــــلطة ورموزها باعتبارها 
، والضــــغط، بدعم احلاضــــنة حلركة "فتح"، وضــــرب حركتي "حماس" واجلهاد اإلســــالمي)

  أميركي، جلر الساحة الفلسطينية إىل اقتتال داخلي مدمر للحركة السياسية الفلسطينية.
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بتعبير آخر: يســـعى اليمين اإلســـرائيلي املتطرف احلاكم لتدمير الســـلطة الفلســـطينية 
كســــــــــلطة وطنية (أي كســــــــــلطة حتمل مشــــــــــروعاً وطنياً وتســــــــــعى إلجنازه)، وتدمير القدرة 

املقاومة املنظمة كشـــــــرط لســـــــلب إمكان قيام دولة مســـــــتقلة وحل مشـــــــكلة واإلرادة على 
الالجئين على أســـــس من العدالة والشـــــرعية الدولية. وتســـــتند إســـــرائيل يف هذا إىل قواها 
الذاتية العســــكرية واألمنية واالقتصــــادية واإلدارية، وإىل دعم اإلدارة األميركية املتعدد 

  أيلول/سبتمبر يف الواليات املتحدة. 11األوجه، وإىل استثمار أجواء ما بعد 

  دولة واحدة أم دولتان؟
مل يعد خافياً أن األوضـــــــــــاع الراهنة، باملكونات التي تطرقت إليها، تتســـــــــــم بدرجة 
عـــاليـــة من اخلطورة على املشـــــــــــروع الوطني الفلســـــــــــطيني. فقـــد بـــات يطرح يف املنـــابر 

ان ن حتســــــم أمرها فيما إذا كالفلســــــطينية العلنية أن على احلركة الوطنية الفلســــــطينية أ
من األنســـــــب التمســـــــك باملشـــــــروع الوطني الفلســـــــطيني كما اســـــــتقر خالل العقود الثالثة 
املاضــية (برنامج منظمة التحرير الفلســطينية)، وجوهره إقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
يف الضــــــــفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وإجناز حل عادل لقضــــــــية الالجئين 

رارات األمم املتحدة، أو أن األوضــاع مل تعد قابلة حلل على قاعدة الدولتين وبات وفق ق
املطلوب التفكير يف برنامج الدولة العلمانية ثنائية القومية، أو تبني هدف إقامة دولة 

  فلسطينية (إسالمية) على كل أرض فلسطين (كما تدعو "حماس" واجلهاد اإلسالمي).
ثة اســـتراتيجيته اخلاصـــة. فقد بات من الســـهل إدراك يســـتدعي كل من األهداف الثال

أن األحـــداث املتســـــــــــــارعـــة على األرض (بنـــاء اجلـــدران، واالســـــــــــتيطـــان، واملعـــازل، إلخ)، 
وإمكان انتهاء الســـــلطة الفلســـــطينية أو انحاللها، تطرح إعادة التفكير يف برنامج الدولة 

وحيد يف ظرف راهن ومدى الديمقراطية ثنائية القومية (أو متعددة القوميات) كخيار 
منظور تغيب عنه إرادة دولية تلزم إســـــرائيل بدولة فلســـــطينية مســـــتقلة و"قابلة للحياة". 
ويرى مؤيدو حل الســـلطة الفلســـطينية طوعاً أن أغلبية من الفلســـطينيين ســـتؤيد مشـــروع 
 قيام دولة ثنائية القومية أو دولة واحدة بعد أن يتبين لها اســـتحالة قيام دولة مســـتقلة
إىل جانب دولة إســــرائيل، وأن ميزان القوى الديموغرايف يميل إىل ترجيح مثل هذا احلل 
حيث سيتساوى، على أرض فلسطين االنتدابية، عدد الفلسطينيين مع عدد اليهود خالل 
أعوام معدودة. كما يشير أصحاب الدعوة إىل حل السلطة الفلسطينية طوعاً إىل أن نسبة 

 تنظر إىل هذه الســــــــــلطة بعين الرضــــــــــى. ومن البديهي أن حل عالية من الفلســــــــــطينيين ال
الســــــلطة (أو تدميرها على يد شــــــارون) يســــــتدعي إجراء حتول نوعي يف جمرى النضــــــال 
الوطني يف اجتاه النضــــــــــــال ضــــــــــــد الفصــــــــــــل والتمييز العنصـــــــــــري، ومن أجل املســــــــــــاواة 

وجهــة يف واالعتراف بــاحلقوق القوميــة، وهــذا بحــاجــة إىل اســـــــــــتراتيجيــا طويلــة األمــد م
األســــــــــــاس نحو إجراء حتول يف الرأي داخـل اجملتمع اإلســـــــــــرائيلي ويف مراكز القرار يف 
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  اجملتمع الدويل.
يف املقابل، ما زالت أطراف احلركة الوطنية الفلســـــــــــطينية يف معظمها (واجلمهور 
الفلســـــــــــطيني يف الضـــــــــــفــة والقطــاع) تتمســــــــــــك ببرنــامج الــدولتين، وترى أنــه األقرب إىل 

دولة الواحدة ثنائية القومية بحكم اإلجماع اإلســـــــــــرائيلي على رفضـــــــــــها، التحقيق من ال
وبحكم وجود إجمـــاع دويل داعم، نظريـــاً على األقـــل، ملشـــــــــــروع الـــدولتين، بمـــا يف ذلـــك 
الواليــات املتحــدة األميركيــة واللجنــة الــدوليــة الربــاعيــة، وال يؤيــد أي من هــذه األطراف 

لكن مشـــروع الدولتين يحتاج إىل اســـتراتيجيا مشـــروع الدولة الواحدة (ثنائية القومية). 
أكثر جناعة ووضــــــوحاً مما اعتُمد من جانب القيادة الســــــياســــــية حتى اآلن، اســــــتراتيجيا 
جتمع بين التفاوض واملقاومة الشعبية واخملاطبة الواعية للجمهور اإلسرائيلي والرأي 

ول داخل اجملتمع العام الدويل. كما يشـــــــــــار، يف هذا اجملال، إىل مؤشـــــــــــرات إىل بداية حت
اإلســـــــــــرائيلي تعكســــــــــــه رســــــــــــالــة الطيــارين اإلســـــــــــرائيليــة املعززة بــدعم من األكــاديميين 
) يف شـــــــعبية شـــــــارون، والتوصـــــــل إىل ما يعرف  واملثقفين، والتراجع املتســـــــارع (نســـــــبياً

اتفاقية جنيف" بين أطراف من حزب العمل وميرتس وضــــــــــباط احتياط ومثقفين "	بــــــــــــــــــــــ
السلطة الفلسطينية، والتي يتوقع أن تثير جدالً داخل إسرائيل قد وبين أطراف قريبة من 

يشــــكل مدخالً إىل جتميع تيارات من اليســــار والوســــط الصــــهيوين على برنامج ســــياســــي 
معارض لسياسة شارون. كما يشار إىل تراجع التأييد لسياسة بوش، وانكشاف خطورة 

املتحدة، والتورط املتســـــــــارع الســـــــــياســـــــــة التي تبناها احملافظون اجلدد داخل الواليات 
  واملتعاظم التكلفة للواليات املتحدة يف احتاللها العراق.

ا اعتمــاد  ا خيــار الــدولــة اإلســـــــــــالميــة على كــل فلســـــــــــطين فليس أمــامــه ســـــــــــوى إمــّ أمــّ
اســـــــــتراتيجيا مقاومة مفتوحة وطويلة املدى، وإمّا اعتماد ســـــــــياســـــــــة انتظارية إىل حين 

وال فرص واقعية أمامه يف املدى املنظور بحكم حدوث تغير جذري يف موازين القوى، 
  موازين القوى احمللية واإلقليمية والدولية.

  قضايا عاجلة للبت
يوجـــد، يف املـــدى املبـــاشـــــــــــر، عـــدد من القضــــــــــــــايـــا امللحـــة التي حتتـــاج إىل قرارات 

  وتوجهات بشأنها:
هناك ضـــــــــرورة لتوضـــــــــيح، ومن ثم تنظيم، العالقة بين خمتلف املؤســـــــــســـــــــات  أوالً،

طنية (بما يف ذلك بين مؤســـســـات منظمة التحرير ومؤســـســـات الســـلطة الوطنية وبين الو
مؤســســات الســلطة نفســها، بما يف ذلك بين مؤســســة الرئاســة ومؤســســة رئاســة احلكومة، 
وبين هـــاتين وجملس األمن القومي)، على قـــاعـــدة التكـــامـــل والتخصـــــــــــص والشـــــــــــرعيـــة 

تبار إىل املؤســســة الوطنية كإطار املســتندة إىل القانون األســاســي، وعلى أســاس رد االع
  لصناعة القرار الوطني، أي إنهاء هيمنة أفراد على القرارات الوطنية.
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ضــــــــــرورة وقف ســــــــــياســــــــــة ردة الفعل (بمعنى غياب الدور املبادر) من جانب  ثانياً،
القيادة الســــياســــية يف التعامل مع املعضــــالت والصــــعوبات الســــياســــية. فال يكفي، على 

افقــة غير املشـــــــــــروطــة على خريطــة الطريق يف الوقــت الــذي ترفض ســـــــــــبيــل املثــال، املو
حكومة شـــارون مضـــمونها وهدفها املعلن، وترفض التعامل معها على أســـس التبادلية 
والتزامنية والشمولية يف التطبيق، ويف الوقت الذي يتواطأ املوقف األميركي مع موقف 

لقيادة الفلســـــطينية موقفاً علنياً اليمين اإلســـــرائيلي. هذا ال يعني، بالضـــــرورة، أن تأخذ ا
رافضــــــاً خلريطة الطريق. فما زالت هذه اخلطة هي التصــــــور الوحيد املطروح دولياً (وإن 
تزايدت الشـكوك يف شـأنها)، لكن على القيادة السـياسـية أالّ تعلق أية أوهام عليها وعلى 

 حق إســـــــرائيل يفموقف اللجنة الرباعية الدولية، وحتديداً بعد مواقفها التي تتحدث عن 
الدفاع عن النفس وال تدين مواصـــــــــــلتها احتالل الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة، وال تدين 
عدوانها املســــــــــلح على الشــــــــــعب الفلســــــــــطيني. كما بات واضــــــــــحاً رؤية الواليات املتحدة 
لوظيفة خريطة الطريق بعد أن اســـــــــــتخدمت الواليات املتحدة حق النقض مرتين خالل 

ر من جملس األمن يلزم إســـــــرائيل بعدم اإلقدام على عمل ضـــــــد شـــــــهر واحد، مرة ملنع قرا
  رئيس السلطة الفلسطينية، ومرة أُخرى ملنع قرار يدين إسرائيل على بناء اجلدار العازل.

بات من الضروري أن تتوىل القيادة السياسية توضيح أمرين: األول، شروط  ثالثاً،
ظائف (ســـــياســـــية ودبلوماســـــية اســـــتمرار وجود ســـــلطة وطنية كأداة نضـــــالية متعددة الو

واقتصــادية واجتماعية) تخدم مصــالح الشــعب الفلســطيني يف الضــفة والقطاع، وتشــكل 
أداة ملقارعة االحتالل، وأيضـــــــاً حتديد الشـــــــروط التي يصـــــــبح معها وجود الســـــــلطة عبئاً 
على املشـــــــــــروع الوطني الفلســـــــــــطيني ومعوقاً له ومكبالً للحركة الوطنية الفلســـــــــــطينية. 

تترك مســـــــــــألة اســـــــــــتمرار الســـــــــــلطة أو حلها أو جتديدها (عبر انتخابات عامة)  فيجب أالّ
الجتهادات فئوية، أو ملزاج أفراد، أو كشـــــأن تتحكم فيه إســـــرائيل أو أطراف خارجية لها 
حســــــاباتها اخلاصــــــة. فالســــــتمرار الســــــلطة شــــــروط ومســــــوغات وتبعات واســــــتحقاقات، 

م ذلك بقرار ذاتي أو كمحصــلة وحللها شــروط ومســوغات وتبعات واســتحقاقات، ســواء ت
إلجراءات إسرائيلية عدوانية ("إزاحة" رئيس السلطة الفلسطينية املنتخب، احتالل قطاع 
غزة، اســــتمرار ســــياســــة اإلغالق واالغتيال واالســــتيطان وبناء اجلدران العنصــــرية، وقف 

 املقاومةاالحتاد األوروبي مســــــاعدته مليزانية الســــــلطة...). واألمر الثاين، حتديد أشــــــكال 
وبنيتها وأهدافها يف حال اســـــــــــتمرار الســـــــــــلطة الوطنية (كســـــــــــلطة ال مبرر آخر لوجودها 
ســـــــــوى إجناز االســـــــــتقالل الوطني)، وحتديد األطر الوطنية املطلوب اعتمادها وجتديدها 
يف حال تقرر حل الســلطة الفلســطينية طوعاً والعودة إىل العمل كحركة حترر وطني بكل 

ديــد يف البنيــة وأســــــــــــاليــب العمــل القيــادي وتشـــــــــــكيــل الهيئــات مــا يســـــــــــتــدعيــه هــذا من جتــ
  والبرامج وشكل اخلطاب السياسي.

تُســــمع يف اآلونة األخيرة دعوات فلســــطينية تطالب بالتفكير اجلدي يف مســــألة حل 
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الســــــلطة الفلســــــطينية طوعاً من منطلق أن هذا يضــــــع إســــــرائيل أمام مســــــؤولياتها كدولة 
ن تبعات إدارية ومالية وأمنية وعســـكرية وخدماتية)، حمتلة (بكل ما يترتب على ذلك م

وكإجراء لقطع الطريق أمام مســــــــاعي إســــــــرائيل والواليات املتحدة لتحويل الســــــــلطة إىل 
أداة للتغطية على اســـتمرار االحتالل واالســـتيطان، وعلى تمرير نظام الفصـــل العنصـــري. 

ات الفلســــــــــطينية ويرى البعض أن حل الســــــــــلطة طوعاً من شــــــــــأنه أن يضــــــــــع حداً للخالف
الداخلية بشأن جممل مسار أوسلو وخريطة الطريق وقضايا أُخرى، كما أن من شأنه أن 
يضـــــــــــع اجملتمع الــدويل (وضـــــــــــمنــه الــدول العربيــة) أمــام مســـــــــــؤوليــاتــه، وقــد يعيــد امللف 
الفلســــــــــطيني إىل األمم املتحدة. هذا باإلضــــــــــافة إىل أن حل الســــــــــلطة يكشــــــــــف حقيقة أن 

  السلطة الفعلية التي يمارسها بالقوة والبطش. االحتالل هو الذي يملك
يف املقابل، هناك من يرى أن املبادرة إىل حل الســـــــــــلطة تصـــــــــــب املاء يف طاحونة 
ســياســة شــارون الهادفة إىل العودة باألمور إىل ما قبل اتفاق أوســلو، بما يف ذلك تدمير 

ها ا تخلل ممارساتالسلطة الوطنية باعتبارها إجنازاً للنضال الفلسطيني على الرغم مم
من ثغرات وقصـــور وإشـــكاليات. ويرى أصـــحاب هذا الرأي أن حل الســـلطة ســـيترك فراغاً 
ســياســياً ســيســعى االحتالل لســده، وقد ينعكس ســلباً على مســيرة النضــال الفلســطيني إن 
مل يترافق مع إجراءات لتجـــديـــد احلركـــة الوطنيـــة الفلســـــــــــطينيـــة (وإعـــادة إحيـــاء منظمـــة 

األمر الســـــهل)، والتي لن حتظى باملكانة ذاتها التي كانت تتمتع بها التحرير لن يكون ب
حركات التحرر يف الســـــابق بســـــبب تغير النظرة الدولية إىل قضـــــايا التحرر الوطني. كما 
أن حل الســـــــــــلطة ســـــــــــيضـــــــــــعف فرص احلل القائم على دولتين، وقد يفتح شـــــــــــهية اليمين 

من الضفة والقطاع، ومن املتوقع أن اإلسرائيلي إىل الترانسفير أو إىل ضم أجزاء كبيرة 
يقود إىل تراجع يف مســـــــــــتوى اخلدمات األســـــــــــاســـــــــــية (تعلم، صـــــــــــحة، بنية حتتية) ورفع 
مســـــتوى البطالة إىل أرقام قياســـــية جديدة. هذا باإلضـــــافة إىل أن حركة "فتح"، بما هي 
احلزب احلـــاكم، وفئـــات كـــادحـــة من املعلمين وصـــــــــــغـــار املوظفين وأفراد األمن الوطني 

شـــرطة، ســـتتضـــرر من حل الســـلطة بعد أن كانت تســـعى لكســـب الدولة، وتســـتشـــعر بأن وال
  املستفيد األول من حل السلطة أو تقويضها سيكون "حماس" واجلهاد اإلسالمي.

هناك حاجة إىل إخراج املقاومة من دوامة ســـــــــــياســــــــــــة ردات الفعل املدمرة  رابعاً،
راجية الدموية. كما هناك حاجة ذاتياً، وحاجة إىل حتريرها من ســياســة شــارون االســتد

ماســــــــــــة إىل إخراج عملية اإلصـــــــــــالح الداخلي من دائرة اإلمالءات اخلارجية (األميركية 
) التي ال تهدف إىل إصــــــالح النظام الفلســــــطيني بقدر ما تهدف إىل  واإلســــــرائيلية حتديداً

 ىتخفيض ســـــــــقف املطالب الفلســـــــــطينية وتوليد قيادات حملية تأتمر بأوامر احملتل، عل
  الرغم من أنها جربت هذا مرات عدة سابقاً وفشلت يف حتقيقه.

ولهذا الســـبب فإن من احلكمة أن تعمل القيادة الســـياســـية على تخطي مرحلة إقامة 
"دولة فلســـــــــــطينية ذات حدود موقتة"، املنصـــــــــــوص عليها يف خريطة الطريق، ملا تعنيه 
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"الدولة" املوقتة أن هذه من الوقوع يف فخ ســـــــــــياســـــــــــة حكومة شـــــــــــارون التي تريد لهذه 
ـــــــــــــ دولة" دائمة ومقفل عليها بجدار الفصــل العنصــري الذي يجري بناؤه على "	تتكرس كـ

ــــــــــــــ ف" اتفاقية جني"		قدم وســـاق. ويف الواقع، فإن تأييد أطراف يف الســـلطة الفلســـطينية لـ
يشـــــــــــير إىل رغبـــة جـــديـــة يف جتـــاوز مـــأزق خريطـــة الطريق عبر الـــدخول مبـــاشـــــــــــرة يف 

الدولة الفلســـطينية املســـتقلة وســـلطاتها، وبشـــأن قضـــايا "احلل مفاوضـــات بشـــأن حدود 
الدائم" األُخرى، وحتديداً قضـــــــــايا القدس واملســـــــــتعمرات والالجئين واملياه. ومن املبكر 
حتديد موقف فلســطيني من الوثيقة قبل التدقيق يف بنودها، وقبل مناقشــة وظيفتها يف 

وضــــع خريطة الطريق جانباً هو األمر هذه املرحلة بالذات. وال شــــك يف أن بروز إمكان ل
الذي اســـــــــتفز صـــــــــقور اليمين الصـــــــــهيوين (بمن فيهم قيادات داخل حزب العمل) واليمين 
الليكودي واألصـــــــــويل يف إســـــــــرائيل. لكن األمر األهم، ربما، هو ما قد تولده هذه الوثيقة 

يكود لغير الرسمية من اصطفاف لقوى معارضة إسرائيلية فاعلة، نسبياً، ضد سياسة ال
  واليمين اإلسرائيلي.

ال مفرّ، ما دام هناك ســــلطة وطنية قائمة، من مواصــــلة عمليات اإلصــــالح  خامســــاً،
الداخلي التي تعزز الصمود الفلسطيني، ومن العمل بشكل سريع على إعادة االعتبار إىل 
الســـــــــــلطة القضـــــــــــائية وفرض ســـــــــــيادة القانون على اجلميع، واإلســـــــــــراع يف إقرار قانون 

عصــري وديمقراطي، وبالتايل التحضــير إلجراء انتخابات برملانية ورئاســية  انتخابات
وبلدية عند أول فرصــــة تتاح لذلك. فقد مضــــت أعوام على اســــتحقاق انتخابات رئاســــية 
وتشـــــــــــريعية جديدة، ومل تتم حتى اآلن انتخابات حملية. وتبقى االنتخابات ضـــــــــــرورية 

نية، يح فرصة لتجديد القيادة الفلسطيلدمقرطة النظام السياسي الفلسطيني ولكونها تت
وفرصـــــة لتصـــــحيح خطأ مقاطعة االنتخابات الذي مارســـــته املعارضـــــة يف االنتخابات 

، مع العلم بأن االنتخابات لن توفر احلل الســـحري ملعظم القضـــايا 1996الســـابقة ســـنة 
  التي تواجه الشعب الفلسطيني يف الضفة والقطاع.

رون عن حشــــر احلكومة الفلســــطينية (ســــواء كانت من املتوقع أالّ تتأخر حكومة شــــا
برئاســـة أبو عالء أو غيره) يف زاوية صـــعبة للغاية إن واصـــلت (وهذا املرجح) الســـياســـة 
التي دأبت عليها منذ بدء االنتفاضــــــــــة، وحتديداً منذ عملية الســــــــــور الواقي. وســــــــــيصــــــــــبح 

إجراءات ضـــــــــــد اســـــــــــتمرار احلكومة، بل الســـــــــــلطة، أمراً يف غاية الصـــــــــــعوبة إذا ما اتخذت 
الرئيس الفلسـطيني. وسـتجد حكومة شـارون ما يشـجعها على املضـي يف سـياسـتها هذه 
يف مواقف اإلدارة األميركية، وحتديداً مع بدء احلملة االنتخابية الرئاســـــية يف الواليات 

  املتحدة، ونظراً إىل األولوية التي تعطيها إدارة بوش للموضوع العراقي.

  بعاالنتفاضة يف عامها الرا
يف أواخر أيلول/ســـــــــــبتمبر، قبــــل أكثر من ثالثــــة أعوام، اقتحم زعيم املعــــارضـــــــــــــــة 
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اإلســــــــــرائيلية، أريئيل شــــــــــارون، باحة املســــــــــجد األقصــــــــــى مولداً الشــــــــــرارة التي أشــــــــــعلت 
إســــــــــرائيلية على أرض فلســــــــــطين؛ حرب  -		االنتفاضــــــــــة وأطلقت أطول حرب فلســــــــــطينية

العاصـــــمة األميركية. واآلن تشـــــير  اندلعت بعد ســـــبعة أعوام على توقيع اتفاق أوســـــلو يف
الدالئل إىل أن مصـــير خريطة الطريق لن يكون أفضـــل من مصـــير اتفاق أوســـلو. فكالهما 
مل يبدأ من حيث كان يجب أن يبدأ، وهو االعتراف بحق الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني يف دولة 

وعاصــــــــــمتها  1967كاملة الســــــــــيادة على حدود املناطق التي احتلتها إســــــــــرائيل ســــــــــنة 
  لشرقية، وبحق العودة للفلسطينيين وفق قرارات األمم املتحدة.القدس ا

وعلى الرغم من األخطـــاء الكبيرة التي وقعـــت فيهـــا القوى الســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة احملركـــة 
لالنتفاضــة وأســلوب عملها االرجتايل، ســواء على صــعيد حتديد الهدف بوضــوح، أو على 

ائيلي بلغة احلرية صــــــــــعيد حتديد اســــــــــتراتيجيا مقاومة تخاطب العامل واجملتمع اإلســــــــــر
والعدالة واحلقوق اإلنســـــانية، فإنها كشـــــفت هشـــــاشـــــة اســـــتراتيجيا شـــــارون القائمة على 
اســــتخدام القوة العســــكرية واملزيد من القوة العســــكرية، وبينت فشــــل كبار قادة شــــارون 
العســـــــــــكريين يف كســـــــــــر اإلرادة الوطنية للشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني وإخضــــــــــــاعه. كما تركت 

االقتصــــــــــاد اإلســــــــــرائيلي (مع ضــــــــــرورة جتنب املبالغة يف هذا لالنتفاضــــــــــة تأثيرها يف 
الشأن). وجنحت املقاومة الفلسطينية يف توليد إدراك (ما زال يف بداياته) لدى اجلمهور 
اإلســـــــرائيلي اليهودي بأن حكومة شـــــــارون هي التي تعمل ما يف وســـــــعها لتدمير فرص 

ليين األمن وال الســـالم. التوصـــل إىل حل ســـياســـي عادل، وأن ســـياســـته لن توفر لإلســـرائي
كما ســـــــــــاهمت املقاومة والصـــــــــــمود الفلســـــــــــطينيان يف إعادة االعتبار، لدى الرأي العام 
العاملي، إىل النضــــــــــــال الوطني الفلســـــــــــطيني باعتباره نضــــــــــــاالً من أجل احلرية وضــــــــــــد 

  االحتالل والغطرسة العنصرية.
شكل كة "فتح" بلكن يبقى أمام احلركة الفلسطينية، سواء بأطرافها يف السلطة (حر

رئيســـــــــــي) أو بأطرافها يف املعارضـــــــــــة (حركة "حماس" بشـــــــــــكل رئيســـــــــــي)، والتنظيمات 
العلمـانيـة الصـــــــــــغيرة ذات التوجهـات الـديمقراطيـة (واملطـالبـة بتشـــــــــــكيـل قطـب ثـالـث إن 
أرادت أن تؤدي دوراً يف تشــــــــــكيل النظام الســــــــــياســــــــــي الفلســــــــــطيني أو يف جتديد احلركة 

لتعامل معها، وتســـــــــتدعي رؤى وبنى واســـــــــتراتيجيات الســـــــــياســـــــــية)، أســـــــــئلة ال مفر من ا
 جديدة.
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