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  امللف
  

  األراضي احملتلة
  يف مرحلة ما بعد حرب اخلليج

  
  نقاشات سياسية وحوارات
  يف شأن مستقبل االنتفاضة

  ربى احلصري                  
  

مع انتهاء احلرب يف اخلليج دخلت منطقة الشرق األوسط مرحلة جديدة من   
وكان على . تاريخها، ومعها القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني ككل

ينيين، يف فترة ما بعد احلرب، أن يواجهوا واقعاً جديداً، سواء من كان منهم الفلسط
واختلفت ردة الفعل على هذا الواقع . داخل األراضي احملتلة أو يف دول املنطقة العربية

اجلديد بين الداخل واخلارج، بحكم التحديات واألوضاع احمليطة بالوجود الفلسطيني 
  .أينما كان

تلة، ما إن انتهت احلرب وبدأ الفلسطينيون يستفيقون من ففي األراضي احمل  
صدمة نتائجها، التي جاءت خمالفة تماماً آلمالهم وتوقعاتهم، حتى بدأ نقاش ملنع 

تكرار مأساة أخرى كمأساة حرب اخلليج؛ واألهم من ذلك، ملواجهة نظام عربي ودويل 
نبها، مع حماولة جديد أصبح يشكل خطراً على القضية الفلسطينية بمختلف جوا

  .تصدير هذا النقاش إىل اخلارج
وكان من الطبيعي أن يبدأ النقاش يف شأن منظمة التحرير الفلسطينية بعد 

اللتفاف عليها فظة على املنظمة أمام حماوالت ال لالضربة التي تلقتها، وكيفية احملا
الداخل  فاقترح البعض من. فحسب، بل ايضاً لشطبها من القاموس السياسي للمنطقة

حينه أنها  أن تأخذ املنظمة زمام املبادرة، استعداداً للمرحلة التي كان من املؤكد يف
ستشهد حتركاً ما لتسوية القضية الفلسطينية، وذلك عن طريق طرح تصوراتها 

، وكي ال تكون الطرف 1988اخلاصة للحل الذي تراه بصورة تختلف عن طرح سنة 
ووسط هذا النقاش . ف من منطلق ردة الفعل فقطاملتلقّي لتصورات اآلخرين فتتصر
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خرجت دعوة إىل حل اجمللس الوطني الفلسطيني وإجراء انتخابات جديدة تشمل 
ورأى البعض يف اقتراح . األراضي احملتلة وتفرز عناصر جديدة ممثلة لها يف اجمللس

ن أجل االنتخابات هذا، حماولة لفرز ممثلين فلسطينيين من داخل األراضي احملتلة م
إعادة فرض منظمة التحرير بقوة على الساحتين العربية والدولية، وأكثر من ذلك 

  .إلدخالها يف الوعي اإلسرائيلي
ووجدت الدعوة إىل إجراء تلك االنتخابات مؤيدين ومعارضين دخلوا يف نقاش 

وكان من الطبيعي أن . جدي تكمن أهميته يف أنه األول من نوعه يف األراضي احملتلة
ج البعض بمبادرات شخصية وطرح تصورات حلل القضية الفلسطينية نالت يخر

لكن املقترحات األميركية التي جاءت نتيجة حرب اخلليج طغت . نصيبها من النقاش
وجاءت جوالت بيكر املكوكية . على الصعيدين الدويل والعربي، وبالتايل الفلسطيني

قد مؤتمر إقليمي للسالم، وبدء يف املنطقة وتفاعالت الدول العربية مع اقتراحه ع
مسيرة تقوم أساساً على مسارين حلل الصراع الشرق األوسطي، أحدهما عربي واآلخر 

ومل يجد الفلسطينيون . فلسطيني، لتجعل التسوية األميركية التسوية الوحيدة املطروحة
خياراً سوى التفاعل بدورهم مع مقترحات بيكر وحماورته خشية استبعادهم من 

  .ة، مع حماولة انتزاع مواقف ملصلحة احلقوق الفلسطينية يف احلل املطروحالصور
وبينما كانت االجتماعات االستكشافية مستمرة مع وزير اخلارجية األميركي، 

جيمس بيكر، تفجر نقاش آخر يف األراضي احملتلة أهم من سابقه وأكثر إحلاحاً منه 
أن حاضرها وما آلت إليه بعد يف شأن مصير االنتفاضة ومستقبلها، وأكثر  يف ش

وكانت االنتفاضة دخلت مرحلة حرجة وعصيبة، وباتت . ثالثة أعوام ونصف العام
مهددة من الداخل عندما تعالت أصوات وعقدت ندوات للحديث عن وقف سلبياتها، 

وهذا، يف . كما قال البعض –" إلنقاذها من نفسها"ألول مرة بصورة علنيه وعلى املأل 
طات االحتالل تستغل كل ظاهرة سلبية فيها، وإنْ كانت طبيعية، من وقت كانت سل

  .مرة كون تلك الضربة هي القاضية يف كلأجل توجيه ضربة إليها على أمل أن ت
كان احملرك األساسي لعملية نقد ظواهر سلبية يف االنتفاضة، هو الوضع 

من االنتفاضة املأساوي الذي وصل اجملتمع االنتفاضي إليه بسبب تراكمات أعوام 
من جهة، وعدم التصدي بصورة جيدة وفعالة لعمليات تخريب هذا اجملتمع املنتظمة 

على يد سلطات االحتالل، فتراجع املستوى التعليمي أعواماً إىل الوراء، وانحصرت 
فعاليات االنتفاضة يف فئة ضئيلة من الناس، وظهر تسيّب يف الشارع الفلسطيني 

ة تضبط تصرفات هذه الفئة يف وقت دخلت االنتفاضة الذي أصبح يفتقر إىل سلط
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إىل كثرة من الناس، وألقت نتائج حرب اخلليج بثقلها  بالنسبة مرحلة الرتابة
وعلى الرغم من حماولة السلطات . االقتصادي على الضفة الغربية وقطاع غزة

عن  إعالمها استغالل  النقاش نفسه يف شأن االنتفاضة من أجل ضربهااإلسرائيلية ب
طريق شن حرب نفسية، فإن ذلك مل يمنع الفلسطينيين من مواصلته حتى نهايته، مع 

األخذ بعين االعتبار التوعية الداخلية للتفريق بين نقد ذاتي صحي وبين عملية تشويه 
  .النقد وتصوير ديمقراطية النقاش أنها خالف هدّام

*    *   * 

رقية احملتلة، بدور مهم يف ، التي تصدر يف القدس الش"الفجر"قامت صحيفة 
إطالق احلوارات على صفحاتها؛ وهي الصحيفة املؤيدة ملنظمة التحرير الفلسطينية 

وتميزت تلك احلوارات والنقاشات املكتوبة بأن كتّابها ليسوا من الوجوه . ولرئيسها
" ةقياد"اإلعالمية البارزة التي اعتادت الصحافة، وال سيما الغربية، تقديمها على أنها 

فقد جاءت املقترحات اخملتلفة من قبل . االنتفاضة أو حملّلوها واملنظّرون لها
صحافيين شبان من اجليل الذي عرف سجون االحتالل وزنزاناته يف نهاية 

السبعينات وخالل الثمانينات، كما جاء معظم املؤيدين واملعارضين لتلك املقترحات 
  .من اجليل نفسه

انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني  كان أول من طرح فكرة إجراء
وتميزت دعوته تلك بعرض . أحد احملررين يف الصحيفة، ويدعى راضي اجلراعي

العربي والدويل بعد حرب اخلليج، يف وقت مل يكن وواقعي حلقيقة الوضع الفلسطيني 
فلسطينيو الداخل قد استفاقوا كلياً من صدمة نتائج احلرب وال اعترفوا بصورة 

: 1991مارس /فكتب اجلراعي، يف آذار. بح من تلك احلرباضوعية باخلاسر والرمو
إن الهزيمة  العسكرية التي حلقت بالعراق أخلت بميزان القوى يف املنطقة لصالح "

إسرائيل وبالتايل فقد تبدد خوفها من حرب مكلفة ومل يعد هناك أي عامل ضغط 
والواليات املتحدة ثبّتت (...) تلة استراتيجي يحملها على التخلي عن األراضي احمل

(...) أقدامها يف املنطقة وأصبحت القوة الوحيدة املقررة على ساحة الشرق األوسط 
بشكل أشد أكثر من أي وقت مضى باملوقف أصبح مرتبطاً واملوقف األوروبي 

األميركي بسبب سيطرة أميركا على منابع البترول يف اخلليج وأصبح وزن االحتاد 
وعن الوضع الفلسطيني ما بعد ." اتي وحجم تأثيره يف املنطقة معادالً للصفرالسوفي

بالنسبة لنا كفلسطينيين فقد تلقينا ضربة سياسية نتيجة هزيمة : "خلليج، كتبا حرب
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العراق أدت إىل ضعف موقف م ت ف على الصعيد الدويل ومل يبق يف أيدينا سوى 
  ."ورقة االنتفاضة

علينا كشعب فلسطيني يف األرض احملتلة وخارجها "وبرر اجلراعي دعوته بأن 
جماهير وقيادة أن نأخذ زمام املبادرة بأيدينا وأن نتخذ خطوات عملية من أجل دفع 

قضيتنا إىل األمام وحتى نسحب البساط من حتت أي حل أو خطة تهدف إىل تكريس 
 ."وغير مؤيد االحتالل وتفريق الشعب الفلسطيني إىل داخل وخارج وإىل مؤيد لـ م ت ف

  :ثم فصّل اقتراحه يف أربع خطوات، هي
ان يتم حل اجمللس الوطني الفلسطيني احلايل وإعادة صياغته من جديد "

الضفة الغربية  بحيث يتم التمثيل النسبي للجزء من الشعب الفلسطيني الذي يعيش يف
رملان والقطاع حتت رعاية األمم املتحدة من أجل إفراز العدد املقرر لعضوية الب

الفلسطيني ليصبح ممثالً لكافة جتمعات الشعب الفلسطيني ويعبر عن وحدته يف كافة 
ويف حال حصول أية مفاوضات فإن أي مشارك فيها يمثل اجمللس . أماكن تواجده

وثانياً يتم تشكيل حكومة مؤقتة أو يف . الوطني وبالتايل م ت ف أو الدولة الفلسطينية
. أعضاء من الضفة والقطاع املنتخبين يف اجمللس املنفى بحيث تضم يف عضويتها

 وثالثاً يتم اإلشراف على املؤسسات الوطنية يف الضفة والقطاع سواء الصحية،
ورابعاً يتم إعالن االستعداد . االجتماعية، التعليمية، الدينية من قبل تلك احلكومة

السالم يف  للتفاوض مع إسرائيل على أساس قرارات األمم املتحدة من أجل إحالل
وإجراء حوار مع األردن من أجل عقد احتاد كونفدرايل معه بعد احلصول (...) املنطقة 

  ."على االستقالل
ما من شك يف أن اقتراح اجلراعي عبّر عن شجاعة يف طرح موضوع انتخابات 

اجمللس الوطني، يف وقت مل يكن يف اإلمكان التعدّي على صالحيات منظمة التحرير 
وعلى الرغم من أن املطالبة بممارسة . أن أي نقد كان يُعتبر أنه تعد عليهاعلى اعتبار 

حق ديمقراطي هي أمر مشروع، فإن املشكلة التي اصطدمت دعوة اجلراعي بها هي 
التوقيت الزمني؛ إذ جاءت وسط احلديث عن احلكم الذاتي، وسعي إسرائيل لفرضه، 

ذاتي من خالل دعوة إىل اإلشراف دعوة إىل تويل مؤسسات احلكم ال هاوفهم منها أن
على املؤسسات الوطنية من قبل أن تفرزهم االنتخابات يف وقت يصرّ اجلميع، وبينهم 
اجلراعي، على أن منظمة التحرير هي ممثل الشعب الفلسطيني يف الداخل ويف الشتات، 

لكن دعوته كانت، يف نظره، جزءاً من . وهي أعلى سلطة مسؤولة عن الفلسطينيين
عداد للدولة، وبالتايل مل يرها خطراً على املنظمة باعتبار أن املنظمة نظرياً اإل
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كما رأي يف اقتراحه حالً لالنتقادات التي . ستختفي عند حتقيق الدولة الفلسطينية
وإىل صفتهم التمثيلية التي " الشخصيات"يوجّهها الشارع الفلسطيني إىل ما ُعرف بـ

هذا، إضافة إىل تخوف من أن من يعيَّن . اجلمهورال  منحتهم إياها منظمة التحرير
  .ممثالً ال يتحمل، كَمَنْ يُنتخب، مسؤولية جتاه الشارع وجتاه من انتخبه

وكان بين الذين انتقدوا اقتراح اجلراعي من اعتبر أن اخلالف يف شأن إجراء 
بل اخلالف على الرسن أي شكل احلبل وطوله وسمكه ق"انتخابات أو عدم إجرائها مثل 

االختالف اآلن حول "، وأن "أن نشتري فرساً ونحدد لون وطول وشكل الفرس الذي نريد
  ."طول الرسن هو الدخول يف متاهات جديدة وليست اجتهادات جديدة

إجراء انتخابات تشريعية يف ظل ظروف دولية وإقليمية "وكتب ناقد آخر أن 
ني، أعلى سلطة قانونية معقدة جداً قد يؤدي فقط إىل الطعن بشرعية اجمللس الوط

أننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى "واعتبر الكاتب ذاته .." دستورية يف م ت فو
إلجراء عملية ديمقراطية واسعة يف مؤسساتنا التي تعتمد نظام االقتراع املباشر، إذ 

إن العديد من املؤسسات البلدية والغرف التجارية والنقابات العمالية واملهنية 
." فيها معطلة ألسباب موضوعية وذاتيةطلبة ال زالت العملية الديمقراطية واحتادات ال

وانتقد أيضاً الدعوة إىل إجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني رئيس بلدية طولكرم، 
إن الدعوة : "يقول حنون. 1964حلمي حنون، وهو عضو يف اجمللس الوطني منذ سنة 

يها إضعاف ملنظمة التحرير خصوصاً بعد النتخابات يف الضفة الغربية وقطاع غزة ف
حرب اخلليج وما حصل فيها ويف وقت حتاول أميركا وإسرائيل أن تشكك باملنظمة 

كانت االنتخابات "لو "ويضيف حنون قائالً أنه ." وتقومها على أنها مهلهلة ومنهارة
 فهل تسمح. نا ولكن ذلك صعب للغايةالداخل واخلارج لرحبنا فيها جميعممكنة يف 

مثالً الكويت وسوريا واألردن أن ينتخب الفلسطينيون يف بالدهم أعضاء للمجلس 
  "الوطني؟

كنت أتوقع جدالً حول اقتراحي ولكن ما كان يهمني أكثر هو : "يقول اجلراعي
ومناقشة الفكرة اجلديدة يف الشارع حتى تتبلور نتيجة  أن يقدم الناس على التفكير

وقد . شارك الناس يف احلوار حول إفراز هيئات تمثيليةمعينة لهذا النقاش إذ يجب أن ي
أثارت تلك القضية احلديث عن الديمقراطية وحركت الناس يف اجتاه التفكير يف أهمية 
الديمقراطية ويف تطبيق املمارسات املتعلقة بها مثل االنتخابات حتى لو كانت لغرف 

  ."جتارية أو نقابات
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لى االنتفاضة، باعتبار أن مسألة ومل يجد اجلراعي يف دعوته أي خطر ع
ملواجهة مرحلة سياسية االنتفاضة ليست معزولة عنها ومل تطرح "االنتخابات طُرحت 

سياسي جند أنفسنا أمام ولكن عندما يجري احلديث عن مصيرنا ال. أبداً كبديل عنها
ل خترنا األووإذا ا. سية وإما أن نتفرج عليهاما أن نخوض املعركة السيافإ: خيارين

فيمكن أن يصب يف خانة االنتفاضة ويمكن لالنتفاضة بدورها عن طريق تصعيدها 
أما إذا اخترنا موقع املتفرج فإن ذلك يؤدي بدون شك . أن تساعد يف فرض هذا اخليار

  ."إىل إحباط لدى اجلماهير
وعلى الرغم من ذلك فإن اجلراعي مل يكن واهماً يف شأن رد إسرائيل، وكان 

لكنه، كما يقول، جاء . يف حال قبل الفلسطينيون بهذا االقتراحرفضها متوقعاً 
ملواجهة طرح سياسي معاد بحيث يضع إسرائيل يف الزاوية ويضع رفضها يف موقع "

  ."االتهام
، "الفجر"يقول حنا سنيورة، الذي ساند دعوة اجلراعي وفتح صفحات جريدته 

لضروري أن تأتي هذه الدعوة كان من ا: "معاً تي يرئس حتريرها، للمؤيد واملعارضال
يف املرحلة الصعبة أساساً فالصعوبة من املنطلق السياسي تعني ضرورة املواجهة 

ودراسة الصعاب املطروحة والعمل اجلدي على تذليلها بالوسائل واألساليب التي 
ومع الوعي الذي رافق املتغيرات السياسية اإلقليمية . تتيحها الديمقراطية الفلسطينية

لية ومع اإلدراك العميق للواقع الذي تفرضه االنتفاضة يف وطننا احملتل والدو
وخصوصاً يف سنتها الرابعة تعززت لدينا الدوافع واملبررات لهذه الدعوة ففتحنا 

لدعم فكرة االنتخابات أو ضدها على حد سواء مسترشدين بالوعي  'الفجر'صفحات 
أساس من الوحدة الوطنية التي ال الوطني العام الذي نضج يف غمار االنتفاضة على 

يجوز لها أن تكتم الصوت املعارض يف الوقت الذي نؤسس أنفسنا فيه على حماية 
  ."وترسيخ هذه الوحدة يف إطار منظمة التحرير

ويف غمار احلديث عن االنتخابات، تقدم عدد من جتار مدينة اخلليل يف الضفة 
ح لهم بإجراء انتخابات للغرفة التجارية الغربية بطلب إىل السلطات اإلسرائيلية للسما

عاماً من االحتالل إىل مؤسسة غير فعالة، بعد أن  24يف املدينة، التي حتولت خالل 
وينطبق . منعت السلطات إجراء انتخابات جديدة لهيئتها اإلدارية طوال تلك األعوام
وألن إجراء  .وضع غرفة جتارة اخلليل على الغرف التجارية يف األراضي احملتلة كافة

انتخابات، أياً تكن، يف الضفة الغربية وقطاع غزة يتمشى مع سياسة وزير الدفاع 
، التي تهدف إىل تطبيع احلياة يف األراضي احملتلة، وكأن اإلسرائيلي موشيه آرنس
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االنتفاضة انتهت، وافقت سلطات احلكم العسكري على السماح بإجراء تلك االنتخابات، 
  .ملدن الفلسطينية كافةومنها انتقلت إىل ا

ومل تعارض الفصائل الفلسطينية، التي تشكل القيادة الوطنية املوحدة 
حلاجة التجار إىل جسم مهني يدافع عن  لالنتفاضة، تلك االنتخابات، وأبدت تفهماً 

حقوقهم ويعبّر عن حاجاتهم، سواء داخل املدن أو على الصعيد اخلارجي، أو حتى مع 
حتويل خمطط "ودعت إحدى النشرات السرية لالنتفاضة إىل  .السلطات اإلسرائيلية

تمثيلية منتخبة ضده عن طريق تبني موقف خوض هيئات االحتالل إليجاد 
 اكزاالنتخابات للغرف التجارية وفق تكتيك هجومي وحتويل الغرف التجارية إىل مر

 مواجهة جتار وطنية بنفس احملتوى واألهداف والبرامج املوجهة لنضاالت التجار يف
السياسة القمعية وسياسة النهب الضرائبي وحماوالت ضرب اإلنتاج الوطني والسوق 

  ."احمللية
ويف املدن التي جرت تلك االنتخابات فيها، مل حتاول السلطات التدخل يف 

قوائم املرشحين أو املنتخبين، وبدأت الهيئات اإلدارية املنتخبة مزاولة أعمالها عن 
من ناحية،  هات خارجية أخرىبالسوق األوروبية املشتركة وجطريق إجراء اتصاالت 

ىل سلطات االحتالل خلفض الضرائب املفروضة على التجار لبات إطوتقديم لوائح 
  .والسماح لهم بتسويق سلعهم بحرية من ناحية أخرى

وعندما حاولت السلطات اإلسرائيلية التدخل يف سير عملية الترشيح  
ناعية ملدينة بيت حلم، عن طريق تعديل القانون األردين واالنتخاب يف الغرفة الص

الذي يطبق يف األراضي احملتلة، بحيث جتيز لنفسها استبعاد ذوي السوابق األمنية عن 
الترشيح، ودفع مرشحيها إىل تويل الهيئة اإلدارية لها، بعد أن منحتهم تراخيص 

رشحون اخلمسة ملصانعهم حتت هذا الشرط، فشلت يف حماولتها تلك وأعلن امل
انسحابهم بعد أن رفضت سلطات احلكم العسكري طلبهم تأجيل االنتخابات مع اإلبقاء 

  .على ترشيحهم
نحن مع انتخابات الغرف التجارية طاملا هي انتخابات : "يقول حلمي حنون

وطاملا أن القانون األردين يشترط فقط احلصول على . حرة ولنا مصلحة يف إجرائها
ليه من أجل عملية الترشيح فإنه ليس من حق السلطة اإلسرائيلية شهادة ال حكم ع

وال يخشى السيد حنون حماوالت استغالل ." االعتراض على فالن أو فالن من الناس
للفلسطينيين يف األراضي ] من م ت ف[العملية االنتخابية إلفراز ممثلين بديلين 

جداً، بحيث ال  العملية حمدودالذين يمارسون تلك احملتلة، ذلك بأن عدد فئة التجار 
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 45ويطرح مثاالً لذلك عدد سكان مدينته طولكرم الـ . يعبّر عن جممل سكان املدينة
  .تاجر 800ألفاً، يف حين ال يتجاوز عدد التجار 

وبعد جناح جتربة الغرف التجارية، ال يُستبعد إمكان إجراء انتخابات بلدية يف 
. ن ينطبق عليها شرط حرية الترشيح واالنتخاباألراضي احملتلة يف املستقبل، على أ

رها ملصلحتهم، يوسيترتب على الفلسطينيين، يف حال سمحت السلطات بها، جتي
وإلغاء الصفة التمثيلية السياسية التي حتاول السلطات اإلسرائيلية إضفاءها، مع 

  .صمان قيامها بواجباتها البلدية
  

*       *      * 

يف أشهر ما بعد انتهاء احلرب يف اخلليج، حواراً األراضي احملتلة، شهدت 
ساخناً بشأن واقع االنتفاضة ومستقبلها، وظهرت أول مرة انتقادات علنية على 

صفحات اجلرائد ثم يف ندوات عامة، للظواهر السلبية التي سيطرت على االنتفاضة 
، بل كانت تلك إحدى نتائج حرب اخلليج ومل يكن ظهور السلبيات. وباتت تهدد وجودها

غير أن شعور . موجودة طوال العام الثالث لالنتفاضة، وحتى قبل أن تبدأ أزمة اخلليج
ة الباقية دالفلسطينيين باحلصار بسبب نتائج تلك احلرب جعل التمسك بالورقة الوحي

أمراً ال مفر منه، لكن شرط أن تكون تلك الورقة رابحة ونقية ال ضعيفة ) االنتفاضة(
  .ومهددة

اقع االنتفاضة، بعد ثالثة أعوام ونصف العام، يشير إىل رتابة يف وكان و
نهجها اليومي بالنسبة إىل معظم الناس الذين يعيشون حياتهم بصورة عادية، 

التجاري الذي يشلّ حركتهم ابتداء من الساعة الواحدة بعد  يباستثناء اإلضراب اليوم
واقتصرت . قون أسرى بيوتهميتقيدون بها فيب الظهر، وأيام اإلضراب الشامل التي

مقاومة االحتالل على جماعات من الشبان تنقسم إىل جمموعات بحسب فصائلها، 
وتركز نشاطها على عمليات رشق احلجارة والزجاجات احلارقة، وقتل املتعاونين مع 

أجهزة اخملابرات اإلسرائيلية، بينما تفتقر نداءات القيادة املوحدة لالنتفاضة إىل 
الشارع، إما نتيجة بعدها عنه وإنما نتيجة افتقارها إىل أفكار  عامل تفعيل

  .ومقترحات جديدة
ونشبت خالفات داخلية بين اجملموعات التابعة للتنظيمات اخملتلفة، ووصل 

تلك التي  التنافس بينها، وال سيما بين تلك التي تنتمي إىل القيادة املوحدة وبين
لفرض تنتمي إىل حركة حماس، إىل حد استخدام األسلحة النارية ضد بعضها البعض 
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هاجس التحول إىل ميليشيات مسلحة يهدد القوات وأصبح . سيطرتها على الشارع
  . الضاربة، وهي الوحيدة الباقية على مقاومة االحتالل باألساليب العنيفة

ارسات مغلوط فيها وتراكماتها، وكل ومن الفئوية إىل العسكرة، ومنها إىل مم
ذلك يف ظل تدين املستوى التعليمي للمجتمع الفلسطيني الذي أصبح مهدداً بالتجهيل، 

درسة واملدرّس وغياب سلطة ويف ظل ضياع هيبة امل. وربما بدأ سيره يف هذا االجتاه
أصوات  على تنظيم اجملتمع، وأعباء اقتصادية يف تزايد مستمر، انطلقت أخيراً قادرة

تعبر عما آل وضع االنتفاضة إليه، وحتذّر من ضياع طريق اخلالص الوحيد الذي بقي 
  .للشعب الفلسطيني يف ظل االحتالل

، "الفجر"بدأ النقاش العلني يف شأن واقع االنتفاضة، أيضاً، على صفحات 
 الذي" حديث الليل وصمت النهار"بمحاولة خجولة يف البداية يف مقالة حملت عنوان 

كتب كاتب املقال عدنان ضميري، . أصبح فيما بعد شعار النقاش املفتوح وعنوانه
يقال يف "وهو أيضاً صحايف وكادر سياسي مثله مثل راضي اجلراعي، عن كل ما 

الليل من انتقادات قد تكون وجيهة ومنطقية عن أوضاعنا السياسية واالجتماعية 
عقدة اخلوف من األنا قبل الـ هو والتعليمية وال يسمع له صدى يف النهار وكأن 

الغولة التي تأكل أبناءها أو "وكتب بلغة غامضة عن ." أصبحت تطارد اجلميع
عندما ننسى : "وقال ."اجلاهلين الذين أكلوا ربّهم الذي صنعوه من التمر بعد أن عبدوه

  ."من ذاكرتنا تلك القصة عندها نستطيع أن جنهر يف النهار بما نقوله يف الليل ونمحو
وبعد تلك احملاولة األولية، كتب ضميري ثانية بلغة أجرأ لتوضيح ما قصد، 

والغولة (...) أن رب التمر الذي صنعناه وعبدناه واليوم نأكله هو االنفاضة "وشرح 
وتطرق بصورة مباشرة إىل ظاهرة امللثمين واملقنعين ." التي تأكل أبناءها هي الثورة

كنا نحاول إيجاد مبررات أو نمنطق مسألة : "ن قائالًوقتل املتعاونين وغير املتعاوني
اإلعدامات للمتعاونين مع السلطة ونهرب من بعض األسئلة أمام الصحافة األجنبية 

واإلسرائيلية إىل أن حتولت الظاهرة إىل ظاهرة رعب ومسمار أخير يف نعش كل من 
 الشاب الذي ومل يخشَ الصحايف." يطرق بابه ملثم ومقنع جمهول الهوية والعنوان

لنشر الغسيل "يسكن مدينة طولكرم، يف شمال الضفة الغربية، انتقادات املعارضين 
دائرة اخلوف والرعب إن اخلروج من : "على حبال الصحافة، وخاطبهم قائالً" القذر

وال أعتقد (...) أدمغتنا قبل السنتنا ال يمكن إال بتجمع األصوات اجلريئة  الذي بدأ يشلّ
على تكميم األفواه حتت ذرائع الهروب من الواقع إىل شماعة الظروف أننا نواقف 

  ."والقدر
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واحتلت . فتح ضميري، يف مقالتيه هاتين، باب النقد العلني، وتبعه آخرون
مسألة قتل املتعاونين املقام األول يف احلوارات، وطرحت تساؤالت مشروعة أمام 

ة املوت بشخص بريء من تهمة جميع الفلسطينيين يف شأن من يملك حق إيقاع عقوب
التعامل مع سلطات االحتالل، ما مل تثبت إدانته؟ ومن الذي يحدد ما إذا كان الشخص 

جمال  وقع يف شرك التعامل أم ال؟ وإىل أي مستوى وصل يف التعامل؟ وهل هناك
املفارقة التي يتجنب " الفجر"النتشاله أم ال؟ وطرح صحافيان آخران يف 

ماذا يعني أن ندفع ألحدهم : "لعادة، خوضها يف العلن، وتساءالالفلسطينيون، يف ا
دينار يف الصباح ليساعدنا يف احلصول على تصريح أو معاملة  300أو  200أو  100

آن األوان فعالً ألن نفكر يف قضايانا بصوت مرتفع "وأقرا بأنه " ثم نقتله يف املساء؟
  ."وأن ال نترك اآلخرين يفكرون لنا ويكتبون عنا

وجاءت عملية النقد العلني مع وعي تام من قبل القائمين عليها، حملاولة 
كان : "ويقول عدنان ضميري. السلطات اإلسرائيلية استغاللها ضد الفلسطينيين

واضحاً منذ البداية أن املوقف اإلسرائيلي سيكون عدائياً وليس مع تطوير ودفع 
ي والوطني من املشاكل والسلبيات لنا السياسماالنتفاضة ولن يكون مع تنقية أجواء ع

 يولكن مل يكن هناك أي شك بأن ما كتبته وكتبه غير. وبعض األخطار التي تواجهنا
من نقد لبعض الظواهر السلبية كان هدفه املوقف الفلسطيني اإليجابي وهذا ما تم 

حاء ظواهر سلبية يف كل أن"ويضيف أن ما دفعه إىل بدء عملية النقد العلني كان ." فعالً
األراضي احملتلة استغلتها السلطات منها ظاهرة اللثام التي هي ظاهرة طاهرة أصالً 

تعامل بها شبان االنتفاضة واستغلتها السلطات لتلثيم عمالئها وجنودها للقيام 
بأعمال ضد الفلسطينيين وكذلك ظاهرة قتل املتعاونين وإصدار أحكام باإلعدام 

لى ء اللثام حتى جاءت حادثة اعتداءعت غطاوتنفيذها وظواهر السرقة والسطو حت
. امرأة عجوز يف طولكرم بالسكاكين من قبل ملثمين جمهولين ودون إبداء أسباب

للقيادة الوطنية  71وتكررت تلك احلوادث ولكني بدأت الكتابة بعد صدور البيان رقم 
وحللها  املوحّدة والذي نظم عملية استخدام اللثام وحظرها يف التعامل مع اجلمهور

كما شدد البيان على أن عمليات اإلعدام بحق . فقط يف املواجهات مع السلطة
املتعاونين ال تنفذ إال بقرار قيادي من أعلى سلطة تنظيمية وقيادية أي القيادة 

  ".املوحدة والقيادة يف اخلارج
البعض فهم العملية النقدية والتقويمية بشكل : "وعن ردات الفعل يقول ضميري

بسبب عملية التزوير والتحوير التي قام بها اإلعالم اإلسرائيلي ولكن جاءت  خاطىء
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ردود إيجابية جداً يف الوقت ذاته ألن الفلسطينيين يدركون أن االنتفاضة هي عمل 
جماهيري وليست عمالً عسكرياً أو تنظيمياً بحتاً وأن من حق اجلماهير أن تقف 

بعد ثالث سنوات ونصف من املسيرة وأن أو تصرفات  وقفات نقدية أمام أي ممارسات
  ."تشارك يف عملية التقويم

وانتقد ضميري أيضاً، يف ندوات احلوار التي عقدت يف القدس وفُتحت ملشاركة 
ورأى أنه . اجلميع بعد نشر املقاالت األوىل، التعددية يف عمل الفصائل الفلسطينية

القرار ويف نقاش املسائل  مطلوب منا أن نكون ديمقراطيين يف احلوار ويف اتخاذ"
املهمة واملصيرية يف حياة االنتفاضة وليس من اخلطأ أن يكون لدينا تعددية وأكثر 
من وجهة نظر واحدة ولكن كان املطلوب أن تكون هناك دكتاتورية يف تنفيذ القرار 
ليس من أجل الدكتاتورية ولكن بمعنى أن نتوحد حول القرار يف موقف واحد بغض 

واقفنا قبل اتخاذه أي نحن مع ديمقراطية اتخاذ القرار ودكتاتورية النظر عن م
  ."التنفيذ

ناء هيكلية االنتفاضة، بعد أن وتتالقى تلك النظرية مع الدعوات إىل إعادة ب
الفئوية على أي عمل جماهيري أو انتفاضي، وظهر صراع على السلطة يُخشى أن  طغت

ن تكون هناك سلطة موحدة هي سلطة يجب أ: "ويقول ضميري. يتحول إىل حرب أهلية
. تنفيذية تضم جميع األطراف حتى اخملتلفة عقائدياً أو سياسياً أو يف الطرح أو الفعل

يجب أن تكون جهة واحدة منفذة للقرار وال يتحول كل تنظيم إىل ميليشيات خاصة به 
وتبقى وما يحصل اآلن هو أن ميليشيا تقوم بعمل ما . تعمل بمعزل عن التنظيم اآلخر

جمهولة إىل أن تعلن عن مسؤوليتها باسم تنظيم سين أو صاد أو جمموعة نسر كذا 
  ".ونمر كذا وفهد كذا

يف حوارات إعادة التقويم، الدعوات إىل  وكان من املوضوعات التي طرحت
اإلضراب العام، التي انتقدها البعض كونها تزيد يف األعباء االقتصادية على 

مت البنية االقتصادية التحتية لألراضي احملتلة، وتفاقم الفلسطينيين يف وقت هُد
ورأى البعض اآلخر يف أيام اإلضراب، التي تشلّ فيها احلركة . الوضع بعد حرب اخلليج

تماماً، سبباً من أسباب الرتابة التي يعيشها الفلسطينيون، وعامالً مؤثراً سلباً يف 
  .أوضاعهم النفسية

هو إحدى الوسائل التي استُخدمت استخداماً وقال ضميري إن اإلضراب العام 
جيداً يف بداية االنتفاضة، والتي أصبحت اآلن بحاجة إىل إعادة نظر، موضحاً أن 

. هدف االنتفاضة ليس الوسائل التي هي أدوات فقط من أجل الوصول إىل األهداف"
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لتي واستقالل وطني بغض النظر عن األدوات ا وهدف االنتفاضة هو الوصول إىل دولة
واعتبر، كما اعتبر غيره، أن اإلضراب التجاري كان، يف يوم من األيام، ." تستخدم

عبارة عن صراع حاد بين القيادة املوحدة وسلطات االحتالل من أجل إثبات من هو 
لكن، بعد أن فرضت القيادة املوحدة نفسها يجب . صاحب القرار يف الشارع الفلسطيني

  .ليةالبحث عن وسائل أخرى أكثر فعا
ويعلق الدكتور أنور دودين، وهو طبيب يف مستشفى املقاصد اخليرية يف 

القدس احملتلة، أهمية بالغة على آثار اإلضراب النفسية، التي تابعها مع مرور الزمن 
يف حين كان اإلضراب اليومي يعبّر عن رغبة اجلماهير يف السيطرة على "فاكتشف أنه 

خذ بعين االعتبار أن السيطرة على املدن تعني أيضاً مدنها يف بداية االنتفاضة، مع األ
نه مع مرور الوقت استخدم اإلسرائيليون تكتيك طرة على احلياة االجتماعية، إال إالسي

اإلضراب بحيث أصبح من السهل عليهم أن يفرضوا هم السيطرة على املدن بعد 
بداية من أجل أن وبالتايل شعر الناس الذين ناضلوا منذ ال. ساعات اإلغالق اليومي

ويضيف الدكتور ." تصبح السيطرة ملكهم أن مدنهم باتت مسلوبة وهم غرباء فيها
يجب العمل بحيث يصبح تكتيك اإلضراب مرة أخرى معبراّ عن الرغبة يف : "دودين

السيطرة على املدينة أكثر منه تعبيراً عن احتجاج، إضافة إىل أن الرتابة تعني عدم 
يجب عدم "ويؤكد أنه ." ها تترك آثاراً سلبية يف نفسية الناساإلنتاجية، وهذه بدور

اعتبار التكتيك نفسه هدفاً ألن اجلماهير تعطيه معنى يف البداية ويجب احلفاظ على 
  ."هذا املعنى وتطويره

وتطرقت العملية النقدية إىل نقد غياب املمارسة الديمقراطية يف املؤسسات 
ية نفسها، التي يعود إليها أحد أسباب ضعف الفلسطينية، ويف التنظيمات السياس

الدعوة إىل ممارسة الديمقراطية، ومع . املشاركة اجلماهيرية يف فعاليات االنتفاضة
جاءت دعوات إىل احملاسبة والرقابة يف تلك املؤسسات الوطنية، ويف التعامل 

  .السياسي داخل احلركة الوطنية
رسالة مفتوحة إىل الرئيس "ر ولعل غياب الديمقراطية هو الذي دفع إىل نش

" النهار"جمهولة املصدر، إذ حملت توقيعاً باسم مستعار، وذلك يف صحيفة " عرفات
  .املقدسية، يف وقت كانت عملية تقويم االنتفاضة ونقد سلبياتها يف أوجها

ليك ونعلم سلفاً أنك لن نشكو إ: "الة إىل ياسر عرفات يقولكتب كاتب الرس
فقد وصلهم  'األقربون'أما . فيفها قد لفح أذنيك يف تونستضيق بالشكوى، فإن ح

عهم يف آذانهم وآثروا العافية ومل بأما الذين بين ظهرانينا فقد وضعوا أصا. الصراخ
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!" صون اإلطار: يفعلوا شيئاً ما دامت رؤوسهم وكروشهم وقروشهم يف احلفظ والصون
ابع صاحب الرسالة شكواه من وت. ويف ذلك نقد للتنظيمات الفلسطينية واألطر الوطنية

واألخطاء التي ارتُكبت وال " الظلم"، ومن "التعامل"يف الداخل بسبب تهمة " قلة األمن"
أقدس من شرف " اإلطار"االعتراف بها أو االعتذار عنها ألن كرامة " البعض"يريد 

، أي أولئك "املاضي النضايل لهؤالء"املواطن وكرامة اإلنسان، وكل ذلك بحجة 
ككما اشتكى التشهير والتحقير يف عملية التحقيق مع املشتبه فيهم، وتابع . ضالبع

اسمح يل أن أقول إنك (...) التي تغنّيتم بها يوماً  'دوحة الديمقراطية'اين يف "يقول 
  ."تتحمل جانباً من هذه املسؤولية

مارس /وما من شك يف أن النقاشات التي شهدتها األراضي احملتلة منذ آذار
يوليو من السنة نفسها، ساهمت يف تطوير املمارسة الديمقراطية /حتى تموز 1991

حرية الكلمة والتفكير والرأي "التي خلّصها أحد املشاركين يف النقاشات بأنها 
لكن، هل أحدثت تلك النقاشات ." والنسبية يف التعامل مع الرأي الصواب واخلطأ

الفلسطينية، أم أنها توقفت عند حد  واحلوارات نقلة نوعية يف املمارسة الديمقراطية
  احلديث عنها؟

إن كل حوار تنشره صحفنا وجمالتنا ووسائل إعالمنا "يقول حنا سنيورة 
الواسعة يفيد يف عملية تطوير الوعي الديمقراطي إال إن العملية الديمقراطية ذاتها ال 

كر احليوي النوعية قد استلزامها للعمل الدؤوب والف 'النقلة'تستوعب ما يسمى بـ
  ."والصبر واحلكمة مرحلة بعد أخرى

وقاعات " الفجر"ويف حين غابت زمرة األكاديميين عن حوارات ونقاشات 
ر من علٍ، القدس، وهم الذين يتهمهم الشارع باجللوس يف برجهم العاجي والتنظي

همية احلوار يف أ"احملاضر يف جامعة بير زيت، عن  نسيبة، تميزت مقالة كتبها سّري
بمخاطبتها تلك الفئة من الصحافيين والسياسيين التي ينتمي إليها " ية الوعيتنم

  .أولئك الذين فجّروا العملية النقدية لالنتفاضة يف فترة ما بعد حرب اخلليج
ردود الفعل على ما يصدر عن هذا الكاتب أو ذاك من "كتب نسيبة بخصوص 

لن يصلح اجملتمع إال إذا : "ل، يقو"اإلخوة والزمالء من اجتهادات فكرية أو سياسية
وال يتم . مهوراجتهد أفراده واملسؤولون واملربون فيه يف تنمية واحترام العقل لدى اجل

ذلك إال إذ احترمنا اجلمهور وصارحناه فسمّينا املسميات بأسمائها وصارحنا بعضنا 
رقناه وال بما يدور حولنا وجترأنا على التفكير واحلوار فال ندع باباً يف العقل إال ط

احلوار ونحن نقف  وما أحوجنا اليوم لهذه املصارحة وهذا. نحمل فكراً إال وفحصناه
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إزاء مشاهد وأحداث مقلقة أكانت تتعلق باالنتفاضة مسلكيتها ومسارها أو بمجريات 
  ."السياسة العامة واقعها واملتوقع لها

هو جزء من ويف مقولة نسيبة تلك تأكيد على أن النقاش الذي دار حتى اآلن 
وليس احلوار والنقاش هدفًا . عملية مستمرة قد تزداد حدة أو تخف بحسب األوضاع

من أهداف االنتفاضة، وال هما مرحلة من مراحلها، وإنما هما عملية مستمرة معها، أو 
  .هكذا يجب أن يكونا بعد أن بدآ

*      *     * 

إىل التمسك  عملية سلمية تلوح يف األفق، تبدو احلاجة أكبر ويف ظل
باالنتفاضة وتقويتها ودعمها، إذ أنها ستكون ورقة الرهان القوية يف يد الفلسطينيين 

يف أية مفاوضات مع إسرائيل، وال سيما بعد إلغاء الوجود العسكري الفلسطيني يف 
ويتفق اجلميع على أن . لبنان، والثمن الذي دفعه الفلسطينيون يف أقطار عربية خمتلفة

تُصعَّد بقرار، وإنما بتهيئة ظروف ذاتية وموضوعية لتصعيدها، وأنه  االنتفاضة ال
أمام التراجع األميركي عن احلقوق الوطنية الفلسطينية وحماولة دفع الفلسطينيين إىل 

 ستتفجر االنتفاضة ال بقرار سياسيالزاوية بعدم إعطائهم حقوقهم أو االعتراف بهم، 
  .وإنما بمشاعر الناس وهمومهم

يجب أن ال تكون : "ن عشراوي، األستاذة يف جامعة بير زيتتقول حنا
االنتفاضة والعملية السياسية بشكل عسكي وإنما تكون االنتفاضة كتحرك شعبي 
خلقت آلية تفاعل وتطوير لنفسها بحيث ال تكون معتمدة على عامل واحد فقط هو 

اخلارجي  وهي ترى أن املوقف." العامل اخلارجي وإال سيكون هذا خطأ تاريخياً
ال سالح وال أموال وال مصادر وال دعم وال حتى حلفاء أو "للفلسطينيين ضعيف، إذ 

ولكن يف املقابل لدينا قضية عادلة ومشروعة وقوة إرادة وتصميم . عمق عربي
فلسطيني، واستعداد للنضال يجب أن نتعامل معه بشكل شمويل تميزه احلركة 

ويف ظل واقع متحرك ومعطيات تتغير . حلياةواملرونة ألن اجلمود بحد ذاته هو ضد ا
باستمرار ال نستطيع أن نغلق األبواب أمام العمل السياسي ريثما نستجمع قوتنا 

وكان دائماً للنضال الفلسطيني أكثر من وجه ونحن نختار التركيز . ونرصّ صفوفنا
  ."على أحدها ضمن ظروف موضوعية معينة

رك يف احلوارات مع وزير اخلارجية وترى األكاديمية الفلسطينية التي تشا
األميركي عن اجلانب الفلسطيني، أن عدة أسباب فرضت على اجلانب الفلسطيني أن 
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ي حترك سياسي يف األوضاع التي وُجدت بعد حرب اخلليج، منها أن أيكون طرفاً يف 
موازين القوى ال تسمح باألعمال السلبية وإنما يجب أن يكون الطرف الفلسطيني "

أن  كما.  بحيث يكون عمله إيجابياً أي ترجمة القدرة السلبية إىل موقف إيجابيمسؤوالً
يف الداخل حيث تصعيد ممارسات االحتالل ... هناك طوقاً حول رقبة الفلسطينيين

واالستيالء على األراضي واملصادر، ويف اخلارج حيث الهجمة الشرسة على العنصر 
طيني واحلقوق الفلسطينية، إضافة إىل أن لنا البشري الفلسطيني واستباحة الدم الفلس

يف كل دولة تقريباً رهائن فلسطينيين بدون حماية بما فيهم نصف مليون فلسطيني 
وفوق ذلك كله ضغوط مكثفة على منظمة التحرير . جمردون من السالح يف لبنان

الفلسطينية لسحب شرعيتها منها وسحب شمولية القضية وشمولية التمثيل والبعد 
وعليه كان قولنا ال للمسيرة سيكون معناه جتريد أنفسنا من آخر سالح . لوطنيا

ويف غياب بدائل واضحة تبقى املسيرة هذه جزءاً . خارجي معنا أي السالح السياسي
من النضال السياسي من أجل الوجود السياسي والوطني الفلسطيني، أي نوعاً من 

أما عزلنا أنفسنا بأنفسنا فيعني عزلنا عن . إفساح اجملال للمناورة واحلركة السياسية
  ."آخر خمرج يمكن أن يكون لهذا الطوق الذي يتحكم بنا ويغلق على رقابنا

ويف حين مل تنجح االنتفاضة خالل ما يقارب أربعة أعوام يف إيجاد بُعد عربي 
امل لها، واستمر دعمها لفظياً وإعالمياً أساسًا، فإن البعد العربي يبدو اآلن أهم العو

وإنْ كانت أزمة اخلليج واملعاناة االقتصادية التي . التي حتتاج االنتفاضة إليها
ردود الفعل السلبية من األنظمة العربية واالبتزاز السياسي الذي "ولدتها، إضافة إىل

ولدت نوعاً من التحدي ومل  –كما تقول عشراوي  –" يستخدم ضد الشعب الفلسطيني
انت عامالً يف تقويتها، إال إنه يُخشى أن تؤدي يف املدى تضعف االنتفاضة، بل ربما ك
  ".فكراً انهزامياً"البعيد إىل موقف ضعيف يولد 

إن املوقف السياسي للدول العربية سيؤثر تأثيراً مباشراً يف : تقول عشراوي
االنتفاضة، ألنه إذا ملس الفلسطينيون لدى هذه الدول استعداداً للدخول يف مسيرة 

جل عقد اتفاقيات منفردة مع إسرائيل وتطبيع عالقاتها بالعامل العربي، منفصلة من أ
فإن هذا يعني جناح خمطط شمير، وهو حتويل القضية الفلسطينية إىل قضية 

فمن ناحية، سيتم حتييد الدول العربية عسكرياً عن طريق القضاء . إسرائيلية داخلية
يتم حتييد املقاطعة على أي خطر عسكري يهدد إسرائيل، ومن ناحية أخرى س

االقتصادية للحصول على شرعية اقتصادية إلسرائيل كي تهمين على املنطقة، وأيضاً 
وقف حالة احلرب معها، األمر الذي يعني فتح الباب لتحركات ديموغرافية وإعطاء 
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كل ذلك سيمنحها قوة رهيبة ستسمح لها بالضغط  .إسرائيل مكاناً وشرعية يف املنطقة
لسطيني يف األراضي احملتلة، الذي هو رهينة لديها على الرغم من أنه على الشعب الف

منحت "وستكون الدول العربية حينها . برهن عبر التاريخ أنه ليس رهينة سهلة
إسرائيل الشرعية لتحويلنا إىل أقلية داخل إسرائيل وليس شعباً له حق السيادة على 

  ."أرضه
اعت الواليات املتحدة أن تنفرد حتى وإذا حتقق كل ذلك، وال سيما بعد أن استط

اآلن بالدول العربية وحتصل من العديد منها على إجابات على مقترحاتها بصورة 
منفردة ومن دون تنسيق، عندها سيتصاعد القمع بشكل رهيب، ويؤدي اإلحباط إما 
إىل بداية فكر انهزامي رفضه الفلسطينيون عبر تاريخهم وحتى اآلن بشدة، وإما إىل 

  .وجه نحو الكفاح املسلح، ولو كان بشكل انتحاريالت
ويف أي من االجتاهين النقيضين سيكون العام العربي أحد العوامل الضاغطة 

  ■. إلنهاء االنتفاضة
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