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كيايل*

قراءة يف الأزمة الوطنية الفل�سطينية
تقدم هذه المقالة مدخ ًال �إلى قراءة الأزمة الوطنية الفل�سطينية ،فالأزمة لي�ست �أزمة
خيارات بمقدار ما هي �أزمة �إدارة الخيارات المتنوعة التي تع ّبر عن عطب بنيوي
يتجلى من خالل :القيادة الفردية وغياب الم�ساءلة النقدية؛ االفتقار �إلى الفكر النقدي؛
غياب تداول ال�سلطة .وت�صل المفارقة �إلى ذروتها مع �سقوط الق�ضية �أ�سيرة تجاذبات
الأنظمة العربية التي ته ّم�ش الق�ضية وتهددها بالزوال.

بات

الحديث عن الأزمة الوطنية
الفل�سطينية الزمة مكررة
وم�ستهلكة في الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني،
وال �سيما الف�صائلي منه� ،إذ ا�ستمر�أت
الكيانات ال�سيا�سية الفل�سطينية ال�سائدة ،ومنذ
زمن ،الحديث عن الأزمة (والمنعطفات
التاريخية ،والمهمات اال�ستراتيجية ،والحلقة
المركزية) ،في الأدبيات ال�صادرة عنهاَ ،بيد
وجدي ًا
�أنها ندر �أن قدمت ت�شخي�ص ًا مو�ضوعي ًا ّ
لتلك الأزمة ،والأكثر ندرة �أنها لم تتحدث وال
مرة عن نهاية �أزمة ما� ،أو عن �إيجاد حلول لها.
مما تقدم ،ف�إن هذه المداخلة
على الرغم ّ
مكر�سة للحديث عن الأزمة الوطنية
الفل�سطينية� ،أي�ض ًا ،لكن مع الأخذ في االعتبار
* كاتب فل�سطيني.

م�س�أل َتين �أ�سا�سيتين :الأولى ،التمييز بين
الم�شكالت المو�ضوعية التي ن�ش�أت مع الحركة
الوطنية الفل�سطينية منذ ت�أ�سي�سها ،ومنها:
الخلل الكبير في موازين القوى لم�صلحة
�إ�سرائيل؛ تم ّزق المجتمع الفل�سطيني وخ�ضوعه
بالتالي ،لأنظمة مختلفة؛ غياب �إقليم م�ستقل
للفل�سطينيين؛ ن�شوء تلك الحركة في الخارج،
مع التبعات التي نجمت عن ذلك ،وخ�صو�ص ًا
مع االعتماد على الموارد الخارجية ،وعلى
م�ستوى معين من االحت�ضان العربي ،وهي
عوامل تحكمت في تحديد م�ستوى كفاح
وقيدت تطور حركتهم الوطنية،
الفل�سطينيينّ ،
وظ ّلت كامنة في مختلف �أزماتهم ومع ّززة لها.
والثانية ،التمييز بين جوهر الأزمة
الفل�سطينية� ،أي م�شكالتها الع�ضوية ،وبين
الأ�شكال التي تمظهرت بها� ،أي بين الرئي�سي
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والثانوي .فعلى �سبيل المثال� ،إن االنق�سام،
واالفتقار �إلى ال�شرعية ،وغياب قدرة الحركة
الوطنية الفل�سطينية على تجديد كياناتها
(المنظمة وال�سلطة والف�صائل) ،على �أهميتها،
�إنما هي تمظهرات للأ�سباب الأ�سا�سية لأزمة
الحركة الوطنية الفل�سطينية المعا�صرة.
على ذلك ،ولأن الجانب الأول ال خالف
عليه �إجما ًال ،ف�إنني �س�أركز في مداخلتي على
عر�ض الجانب الثاني� ،أي الأ�سباب الأ�سا�سية
لتلك الأزمة ،قبل �إقامة ال�سلطة� ،أو بعدها،
وهي في اعتقادي تتمثل في الجوانب الآتية:
�أو ًال ،ظهرت �أزمة الحركة الوطنية
الفل�سطينية في منت�صف ال�سبعينيات بعد �أن
و�صلت �إلى �سقفها الممكن� ،أو بعد تحقيقها
الإنجازات الوطنية المنوطة بها ،وفق ًا
للمعادالت التي ن�ش�أت عليها (الكفاح الم�سلح
من الخارج مع االعتماد على حا�ضنة عربية).
ففي تلك المرحلة� ،أي بعد  15عام ًا على
انطالقتها ،ا�ستطاعت الحركة الوطنية
الفل�سطينية ا�ستنها�ض وتوحيد ال�شعب
الفل�سطيني المج ّز�أ والم�ش ّتت ،وت�أ�سي�س كيانه
الوطني (منظمة التحرير) ،وتعزيز هويته
الوطنية الجمعية ،و�إدراج ق�ضيته في �س ّلم
الأجندات العربية والدولية ،وتحقيق االعتراف
العربي والدولي بمنظمة التحرير كممثل
�شرعي ووحيد له (عبر قرار قمة الرباط
وو�صول يا�سر عرفات �إلى من�صة الأمم
وي�ستنتج من ذلك فكرة �أ�سا�سية
المتحدة)ُ .
فحواها �أن الف�صائل الفل�سطينية بعد ذلك لم
تعد ت�ستطيع �إ�ضافة �أي �إنجاز ُيذكر ،هذا �إذا
ا�ستثنينا تجربة االنتفا�ضة ال�شعبية الأولى
( ،)1993 - 1987في ال�ضفة وغزة ،والتي
هي في �شكلها الأ�سا�سي نتاج تجربة �شعبنا
مما هي نتاج فعل الف�صائل
في الداخل� ،أكثر ّ
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في الخارج؛ وهذا طبع ًا من دون التقليل من
عالقات الت�أثير المتبادل.
ثاني ًا ،ال تتوقف الأزمة الوطنية
الفل�سطينية على �أفول تجربة الكفاح الم�سلح
في الخارج ،بعد الخروج من لبنان (،)1982
وهي الفكرة الم�ؤ�س�سة والملهمة للكفاح
الوطني الفل�سطيني المعا�صر ،وال على توقيع
اتفاق �أو�سلو (� ،)1993أو االنق�سام الفل�سطيني
(� ،)2007أو ان�سداد حل الدولتين� ،أو اهتزاز
ال�شرعية ،بل هي �أعمق و�أ�شمل من ذلك كله
�أي�ض ًا ،فهي �أزمة كيانات ،ور�ؤى ،وعالقات،
و�أ�شكال كفاح ،فاقم منها تحول الحركة
الوطنية الفل�سطينية من حركة تحرر �إلى �سلطة
(تحت االحتالل) ،و�إلى جزء من �شعب في جزء
من �أر�ض مع جزء من حقوق .وبما �أن هذا
لي�س تف�صي ًال ب�سيط ًا� ،أو طارئ ًا ،ف�إنه يعني �أننا
بحاجة �إلى �إعادة بناء الم�شروع الوطني
الفل�سطيني ،ال �إلى تجديد قديم ُلبنى و�أفكار
و�أ�شكال عمل باتت م�ستهلكة وقديمة.
ثالثاً ،يمكن اال�ستنتاج ،م ّما تقدم� ،أن
مع�ضلة الحركة الوطنية الفل�سطينية لم تكن
في تب ّني هذا الخيار �أو ذاك ،دولة واحدة �أو
دولتين �أو ثنائية القومية� ،أو انتهاج الكفاح
الم�سلح �أو االنتفا�ضة �أو المفاو�ضة ،و�إنما
بطريقة �إدارة تلك الخيارات ،وفي العطب
البنيوي في الكيانات الفل�سطينية (القيادة
الفردية؛ غياب الحراكات الداخلية وافتقاد
عالقات الم�ساءلة والتداول؛ االفتقار �إلى
التفكير النقدي وح�سابات الجدوى وعالقات
الم�ساءلة والمحا�سبة؛ التحول �إلى �سلطة/في
لبنان ثم في الداخل)� ،إذ لو توفر للفل�سطينيين
وبنية �أف�ضل لربما كان يمكن مراجعة
قيادة ُ
وت�صويب هذا الم�سار �أو ذاك الخيار في حال
�إخفاقه ،لكن مع ُبنى بالية �أو معطوبة فقد
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كان من �ش�أن ذلك ،مثلما �شهدنا ،اال�ستمرار
في الخط نف�سه مهما يحدث!
رابع ًا ،بناء على هذا ،يجب عدم االفترا�ض
�أن حال الفل�سطينيين وحركتهم الوطنية كانت
�ستكون �أف�ضل لو جرت �إدارتها على نحو
�أ�صوب ،ذلك ب�أن الفل�سطينيين وفق ًا
لإمكاناتهم الذاتية لي�س لديهم القدرة
بمفردهم على هزيمة �إ�سرائيل ،بمعنى الكلمة،
وال على دحر االحتالل من ال�ضفة وغزة ،لأن
ذلك �سيحتاج �إلى عوامل عربية ودولية� ،أي�ض ًا،
لكنهم ب�إمكانهم وحدهم ،وبامتالكهم �إدارة
وبنى ور�ؤى مالئمة ،رفع تكلفة االحتالل
ُ
واال�ستيطان ومفاقمة التناق�ضات في
المجتمع الإ�سرائيلي ،وعزل �إ�سرائيل في
العالم ،وتالي ًا ك�سب ال�صراع بالنقاط .وعليه،
ف�إن الفل�سطينيين مع �إدارة �أ�صوب� ،أو �إدارة
ر�شيدة وم�س�ؤولة ،كانت �ستكون �أحوالهم
نواح هي� :أو ًال ،تخفيف
�أف�ضل ،من ثالث ٍ
التكاليف والت�ضحيات المقدمة في العملية
الكفاحية ،والتي كانت باهظة جداً في الداخل
والخارج ،ومن دون �أي توازن ولو ن�سبي بين
التكلفة والمردود،؛ ثاني ًا� ،إمكان تو ُّفر ُبنى
كيانية �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية
وثقافية ،في مختلف �أماكن وجود ال�شعب
الفل�سطيني ،وذلك قيا�س ًا بحال التفكك
والتدهور والتهمي�ش للفل�سطينيين وكياناتهم
اليوم ،على ال�صعد كافة؛ ثالث ًا ،الحفاظ على
المكانة ال�سيا�سية والأخالقية لق�ضية فل�سطين
العادلة والم�شروعة عربي ًا ودولي ًا .وهنا يمكن
الحديث عن �سهو� ،أو عدم �إدراك الحركة
الوطنية الفل�سطينية لركيزتين في العملية
الوطنية :الأولى ،مواجهة �إ�سرائيل و�سيا�ساتها
االحتاللية واال�ستيطانية والعن�صرية ،والثانية
بناء المجتمع الفل�سطيني ،وتنمية موارد

الفل�سطينيين وتعزيز كياناتهم وتر�سيخ
العوامل التي ت�ساهم في �صمودهم في
�أر�ضهم ،مع مالحظة � اّأل ت�ضر العملية الأولى
بالثانية ،و� اّأل تودي العملية الثانية �إلى خلق
واقع من االحتالل المريح والمربح لإ�سرائيل.
خام�س ًا ،االفتقار �إلى الر�ؤية ال�سيا�سية
الجامعة� ،أو الهدف الجامع ،وذلك في الحقيقة
�أحد الأ�سباب الم�ؤ�س�سة للأزمة الوطنية
ولت�صدع الق�ضايا �أو الأهداف التي
الفل�سطينية،
ّ
ُيجمع عليها الفل�سطينيون في �أماكن وجودهم
كافة .ومعلوم �أن الحركة الوطنية الفل�سطينية
انطلقت قبل احتالل �إ�سرائيل لل�ضفة وقطاع
غزة (في �سنة  ،)1967وكان الهدف الجامع
هو تحرير فل�سطين ،وهو ما ا�ستمر حتى بعد
االحتالل �إلى منت�صف ال�سبعينيات حين بد�أ
التحول نحو البرنامج المرحلي ،بداية من
الدورة  12للمجل�س الوطني الفل�سطيني
( ،)1947والذي �أتى بطريقة فوقية وفجائية،
النظامين الدولي
كا�ستجابة للتماثل مع
َ
والعربي ،بعد حرب ت�شرين�/أكتوبر ،1973
مما �أتى نتيجة تطور في الفكر ال�سيا�سي،
�أكثر ّ
�أو ا�ستجابة لتطورات العملية الوطنية
الفل�سطينية في ال�صراع �ضد �إ�سرائيل .والدليل
على هذا موجود في قرارات المجال�س الوطنية
التي تتحدث عن �إقامة ''�سلطة'' على �أي �أر�ض
يجري تحريرها مروراً باعتبارها مجرد
برنامج مرحلي (تكتيكي) ال عالقة له بر�ؤية
فل�سطينية �إلى طبيعة الحل النهائي ،و�صو ًال
�إلى طرح فكرة دولتين ل�شعبين ارتباط ًا بحل
ق�ضية الالجئين على �أ�سا�س القرار  .194وما
ُيفتر�ض التذكير به هنا هو �أن ذلك البرنامج
لم يح�صل على �إجماع الفل�سطينيين ،حتى �إن
حركة ''فتح'' ،كبرى الف�صائل الفل�سطينية،
تقر
والتي ت�شكل قيادة للكفاح الفل�سطيني ،لم ّ
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البرنامج المرحلي في م�ؤتمرها الرابع الذي
ُعقد في دم�شق في �سنة  ،1980و�إنما جرى
�إقراره في م�ؤتمرها ال�ساد�س (تون�س،)1988 ،
وذلك على خلفية ال�شروط التي ُوجدت فيها
تلك الحركة بعد الخروج من لبنان ،بل �إنه
ُفر�ض ،في حينه ،من طرف القيادة في
المجل�س الوطني الفل�سطيني الذي نعرف كيف
بغ�ض النظر
�ش ّكلته وهيمنت عليه� .أقول ذلك ّ
عن الموقف من هذا التحول �سلب ًا �أو �إيجاب ًا،
رف�ض ًا �أو قبو ًال ،وذلك للتذكير بكيفية �صوغ
الخيارات وكيفية تقرير ال�سيا�سات في البيت
الفل�سطيني (للت�أكد يمكن مراجعة قرارات
الدورة  13للمجل�س الوطني الذي رف�ض قيام
كيان فل�سطيني ''ثمنه االعتراف وال�صلح
والحدود الآمنة والتنازل عن الحق الوطني
وحرمان �شعبنا من حقوقه في العودة وتقرير
م�صيره فوق ترابه الوطني'') .ولنا في تمرير
اتفاق �أو�سلو مثا ًال لذلك� ،إذ �أُقر في المجل�س
قر في المجل�س الوطني � اّإل
المركزي فقط ،ولم ُي ّ
بعد ثالثة �أعوام على �إقامة ال�سلطة (،)1996
يذكر �أي�ض ًا ،بم�سرحية� ،أو مهزلة،
الأمر الذي ّ
تمرير تغيير �أو تعديل بنود الميثاق الوطني
الفل�سطيني في م�ؤتمر غزة ،في �إبان زيارة
كلينتون (�أواخر �سنة .)2008
�ساد�س ًا ،يتر ّتب على المالحظة ال�سابقة
مالحظة �أ�سا�سية �أُخرى فحواها �أن الحركة
الوطنية الفل�سطينية ا�س ُتدرجت مبكرا �إلى مربع
تجزئة ق�ضيتها ،وبالتالي تجزئة ر�ؤيتها �إلى
�إ�سرائيل ،بحيث باتت هذه الأخيرة دولة
احتالل وا�ستيطان في ال�ضفة وغزة فقط
(ودولة عن�صرية تجاه الفل�سطينيين جميع ًا)،
ك�أن ذلك بد�أ مع احتالل  ،1967ولي�س مع
�إقامتها منذ �سنة  1948على هذا ال�شكل،
كدولة ا�ستعمارية وا�ستيطانية وعن�صرية �إزاء
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ال�شعب الفل�سطيني ،في �أي مكان .وفي
المقابل ،ظلت �إ�سرائيل ،قبل قيامها وبعده،
تتعامل مع الفل�سطينيين ك�شعب عدو وفق ًا
ال�ستراتيجيا واحدة قائمة على اال�ستعمار
واالقتالع واال�ستيطان والتمييز العن�صري،
ومرتكزة على �سيا�سات ونظم قانونية متعددة،
من �أجل تجزئة الفل�سطينيين وتفكيك ق�ضيتهم
وتذويب حقوقهم .وظلت �إ�سرائيل �أي�ض ًا تتعامل
مع فل�سطين كوحدة متكاملة� ،أو كوطن قومي
لليهود حتى بعد اتفاق �أو�سلو ،في حين انطلى
ذلك على الحركة الوطنية الفل�سطينية التي
باتت تت�صرف وفق ًا لما تقدم ،تبع ًا لأوهامها
ب�إمكان قيام دولة لها في ال�ضفة وغزة،
بوا�سطة المفاو�ضات .ونجم عن ذلك �أن
الحركة الوطنية الفل�سطينية ا�ستبعدت
فل�سطينيي  48عن معادالتها ،على �صعيد
الر�ؤى والكيانات (وها هي اليوم ت�ستبعد حتى
الالجئين) ،علم ًا ب�أن ذلك يتناق�ض مع اعتبار
منظمة التحرير ممث ًال �شرعي ًا ووحيداً ل�شعب
فل�سطين (هذا من دون الخو�ض هنا في كيفية
ا�ستيعابهم� ،إن على �صعيد البرنامج �أو
الإطارات المالئمة).
�سابع ًاُ ،ي�ستنتج من ذلك �ضرورة الخروج
من االنح�صار في الخيار الجزئي لفكرة الدولة
الم�ستقلة في ال�ضفة والقطاع ،فيما يتعلق
بالأر�ض وال�شعب والحقوق� ،أو في خيار فكرة
التحرير التقليدية التي تقوم على ح�صر
تخيل امتالك
ال�صراع في الأر�ض فقط ،وعلى ّ
القوة ،وتوفر المعطيات العربية والدولية
المواتية لتقوي�ض �إ�سرائيل وا�ستعادة فل�سطين
تخيل م�شروع ،لكن
كلها ،وهذا بالمنا�سبة ّ
م�شكلته �أنه لي�س واقعي ًا وال عقالني ًا بعد جميع
التجارب التي مرت ،وعلى �ضوء ظروفنا
وظروف العالم العربي .لذا ،فالبديل من هذا
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وذاك ربما يتمثل في �إدخال تعديالت على
فكرة التحرير ،بما يفيد ا�ستعادة التطابق بين
�شعب فل�سطين و�أر�ض فل�سطين وق�ضية
فل�سطين ،ومراجعة الو�سائل و�أ�شكال العمل
والخطابات التي �سادت طوال العقود
الما�ضية ،وتطوير معانيها بحيث ال تقت�صر
على تحرير الأر�ض ،بل ت�شمل �أي�ض ًا ،تحرير
الفل�سطينيين من عالقات اال�ستعمار
والعن�صرية والهيمنة الإ�سرائيلية ،وتحرير
اليهود ذاتهم من ال�صهيونية ،و�إ�ضفاء قيم
الحقيقة والعدالة والحرية والم�ساواة
والمواطنة الديمقراطية على فكرة التحرير.
وهذا كله يتطلب الت�أ�سي�س على نقطة مركزية
تنبع من وحدة الأر�ض وال�شعب والق�ضية ،مع
خ�صو�صية كل و�ضع ،وتكون منطلق ًا للر�ؤية
ال�سيا�سية الجامعة ،وللكيان ال�سيا�سي الجامع.
ميزة تلك الفكرة �أنها� ،أو ًال ،تفتح المجال �أمام
حركتنا الوطنية لال�ستثمار في التناق�ضات
الإ�سرائيلية ،ف�ض ًال عن تفويت �أو تفكيك الفكرة
ال�صهيونية التي تت�أ�س�س على معادلة الحرب
الوجودية ،عرب �ضد يهود ،والتي �شكلت محور
الهوية والإجماع الإ�سرائيليين؛ ثاني ًا� ،إنها
اللغة التي يفهمها العالم اليوم ،وتجعل
للفل�سطيني� ،أينما يكن ،م�صلحة مبا�شرة في
الكفاح .وبديهي �أن تلك الفكرة تعني تقوي�ض
الم�شروع ال�صهيوني الذي يقوم على دولة
يهودية عن�صرية وا�ستيطانية وا�ستعمارية� ،أو
تف�ضي �إلى ذلك ،وهو ما يتطلب توفر معطيات
عربية ودولية لم�صلحة �شعبنا � .اّإل �إن من
ال�صعب ب�صورة عامة ،ت�صور خيارات
فل�سطينية ناجزة� ،أو تجيب عن الأ�سئلة كلها،
بعد التطورات والمتغيرات التي حدثت عندنا
وعند الإ�سرائيليين ،وفي المنطقة العربية ،لكن
ال يجوز ب�أي حال من الأحوال الإبقاء لعقود

على واقع االنح�صار بخيار واحد� ،أو االمتناع
من ت�صور �إمكان ن�شوء تحوالت تف�ضي �إلى
ت�آكل فكرة �إ�سرائيل كدولة ا�ستعمارية
وا�ستيطانية وعن�صرية.
ثامن ًا ،من مفارقات الحركة الوطنية
الفل�سطينية �أنها انطلقت على �أ�سا�س ا�ستعادة
الق�ضية من الأنظمة العربية � ،اّإل �إنها عادت
وا�ستندت �إلى تلك الأنظمة في كفاحها
الم�سلح ،وذلك بح�سب فر�ضيتها عن ''التوريط
الواعي'' .وبالنتيجة ،ف�إن تلك الحركة هي التي
تورطت في ال�صراعات العربية (لبنان مثال)،
ثم ها هي تلك الأنظمة ت�صل �إلى ''التورط''
المجاني والالواعي في التطبيع مع �إ�سرائيل،
بد ًال من ''التورط'' الواعي في م�صارعتها (!)،
نم عن �سذاجة ورغبوية في التفكير
والذي ّ
ال�سيا�سي� ،إلى حد اعتقاد �أ�صحاب تلك الفكرة
�أنهم �أو�صياء على الأنظمة العربية التي هي
�أ�ص ًال تهم�ش مجتمعاتها وتعزلها عن
الم�شاركة ال�سيا�سية .والأ�سا�س هنا الخلط في
الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني بين م�ستويين في
ال�صراع �ضد �إ�سرائيل :الأول� ،إ�سرائيل كق�ضية
مبا�شرة للفل�سطينيين ،كونها ت�ستهدفهم في
وجودهم وحقوقهم؛ الثاني� ،إ�سرائيل كق�ضية
عربية ،بمعزل عن تمثل ذلك في �أجندات
الأنظمة العربية� ،إذ لكل م�ستوى �أجنداته
و�أبعاده ومتطلباته.
باخت�صار ،نحن �إزاء �صراع �صعب ومعقد
ومركب ،ومتداخل مع الأو�ضاع العربية
والدولية ،وعلينا مالحظة ذلك� ،سواء في
�سعينا لإيجاد حلول للأ�سباب الأ�سا�سية
المولدة للأزمات الوطنية الفل�سطينية،
بمختلف تجلياتها� ،أو في �سعينا لإعادة بناء
العمل الوطني الفل�سطيني ،على �صعيد الر�ؤى
والكيانات و�أ�شكال العمل والعالقات.

