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ماجد كيايل*

صعود وأفول الهوية الوطنية
والكيانية السياسية للفلسطينيين
تتناول املقالة صعود الهوية الوطنية الفلسطينية ،املتأخر عن الوطنيات العربية ا ُ
ألخرى،
ثم تفككها .ويناقش الكاتب الروافع السياسية للوطنية الفلسطينية منذ ستينيات القرن
املاضي ،يف ظل أوضاع موضوعية تقف يف وجه صعود هذه الهوية الوطنية ،ثم ينتقل إىل
البحث يف تفكك هذه الوطنية منذ التركيز على مشروع الدولة على أراضي  .1967كما يعالج
الكاتب عالقة هذه الوطنية ببعدها العربي وإشكاليات ذلك سياسياً ،لينتهي إىل مناقشة
تفكك الوطنية الفلسطينية مؤخراً ،وما يستدعي إعادة بنائها.

ظل

الفلسطينيون حتى الثلث األول من
القرن العشرين يعتبرون أنفسهم جزءاً
من النسيج اجملتمعي والسياسي إلقليم بالد
الشام ،بحكم الثقـافة والتاريخ والروابط
اجملتمعية  /األسرية ،واملصالح وعالقات اجلوار،
أما على الصعيد العام فكانوا يعتبرون أنفسهم
ّ
جزءاً من رابطة إسالمية أوسع .ومع صعود
النوازع القومية ،باتوا يعتبرون أنفسهم جزءاً
من األمة العربية .ويف جميع احلاالت مل تكن
الهوية ،أو الكيانية الفلسطينية ،تشغالن بال معظم
الفلسطينيين ونخبهم السياسية والثقافية ،على
األقل يف احلقبة ما قبل االنتداب البريطاين.
ومع ذلك ،فإن الوطنية الفلسطينية ،بمعناها
الرمزي /الهوياتي ،أو بمعناها السياسي /الكياين،
مل تكن يف تلك املرحلة التاريخية الصعبة ،على
تلك الدرجة املالئمة من النضج ،التي جتعلها

قادرة على الصمود ،بالشكل املالئم ،يف مواجهتها
لتجليات املشروع االستيطاين الصهيوين (قبل سنة
 ،)1948أو التي جتعلها قادرة على فرض ذاتها يف
املعادالت السياسية العربية آنذاك ،بدليل اختفاء
"حكومة عموم فلسطين" ،بعد أشهر قليلة من
إعالنها ،وبدليل عدم تم ّكن الفلسطينيين من إدارة
األراضي التي مل تغتصبها إسرائيل ،إذ جرى ض ّم
الضفة الغربية إىل الكيان األردين ،بينما ُأخضع
قطاع غزة لإلدارة املصرية.
ويف جميع األحوال ،فقد ش ّكلت النكبة ()1948
والتداعيات الناجمة عنها انكساراً يف حماوالت
الفلسطينيين تأسيس هوية وطنية وكيانية
سياسية لهم ،ألنها أدت إىل تمزيق جمتمعهم،
واغتصاب معظم أرضهم ،وانهيار مؤسساتهم
*

كاتب فلسطيني.
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السياسية اجلمعية.
وبعد ذلك ،أي بعد النكبة ،مل يعد للهوية وال
للكيانية أي تعبيرات يف احلياة االجتماعية
والسياسية للفلسطينيين (باستثناء احلياة
الثقافية) ،إذ تع ّرض "فلسطينيو  ،"48مثالً،
حملاوالت "األسرلة" ،األمر الذي اضطرهم إىل
التحايل على الواقع الناشئ ،وعلى االنهيار
املفاجئ يف عاملهم ،بحمل الهوية اإلسرائيلية،
للبقاء يف أرضهم ،مع ما يتطلبه ذلك من كبت
نوازع الهوية الفلسطينية الناشئة ،مع إبراز
أما فلسطينيو الضفة
تمسكهم بالهوية العربيةّ .
الغربية واألردن (وهم األغلبية) فباتوا مواطنين
ضمن اململكة األردنية ،مع كل ما يف ذلك من
تبعات واستحقاقات.
وقد نتج من ذلك كله ،اختزال الفلسطينيين
يف الالجئين الذين باتوا يقطنون بالد اللجوء
والشتات ،تمام ًا كما اخ ُتصرت قضية فلسطين يف
قضية الالجئين .واملشكلة أن هؤالء الالجئين مل
يتح لهم يف تلك البالد ،التعبير عن هويتهم ،بشكل
قانوين وحقوقي ،وال بشكل تمثيلي  /مؤسساتي،
كما مل يتح لهم التعبير عن قضيتهم بشكل سياسي،
وهو ما تم التعويض عنه بانخراط هؤالء يف إطار
احلركات السياسية فوق الوطنية ،أي القومية
واإلسالمية والشيوعية.
ويستنتج من ذلك كله أن الهوية الوطنية
والكيانية السياسية عند الفلسطينيين برزت
وتبلورت يف أوضاع صعبة جداً ،وقسرية ومعقدة،
ويف إطار من القيودات والتشوهات ،يف أواسط
الستينيات .وهذا يعني أنها ،أيضاً ،مل تنشأ بشكل
طبيعي ،ومل تولد نتيجة تطور اجتماعي وسياسي
وثقايف يف اجملتمعات الفلسطينية املتشظية ،والتي
تخضع حملددات وقيودات ووصايات متباينة،
وبالتايل مل تنضج ،وسط أوضاع ذاتية سليمة،
وإنما ُولدت بفعل عوامل خارجية ،كما قدمنا،
ونضجت بفعل والدة احلركات الوطنية السياسية،
والسيما حركة "فتح" التي يمكن اعتبارها حاملة
لواء الوطنية والكيانية الفلسطينية.

املساهمة الفتحاوية

باحملصلة ،فقد انتظر الفلسطينيون ما يقارب
عقدين من الزمن ،بعد النكبة ،كي يلتقطوا أنفاسهم،
ويخرجوا من هول املفاجأة ج ّراء ما أحاق بهم،
ومن حال املعاناة والضياع والتشظي ،التي أ ّ
ملت
بهم ،وكي يبحثوا يف خضم التقلبات واالختالالت
والتباينات السياسية العربية عن طريقهم اخلاص
واملستقل.
وهذا يفيد بأن الوطنية الفلسطينية ،بمعناها
الهوياتي والسياسي والكياين ،إنما تدين أساس ًا
(بين عوامل ُأخرى) ببروزها وتبلورها إىل حركة
"فتح" التي أطلقت الثورة الفلسطينية املعاصرة،
فهي صعدت أساس ًا مع صعود هذه احلركة التي
صاغت وكرست األفكار والرموز التأسيسية لهذه
الوطنية.
ويف الواقع فإن تلك احلركة ،وبسبب من نمط
تفكيرها الشعبوي ومبادرتها إىل إطالق الكفاح
املسلح ،استطاعت أن تضطلع بدور رئيسي يف
بلورة هوية الفلسطينيين الوطنية ،بمعناها
الهوياتي واملؤسساتي ،وهي التي ناضلت من
أجل مشروع الوطنية الفلسطينية .فعلى سبيل
املثال ،هي التي ص ّكت مقوالت من نوع "التحرير
طريق الوحدة" ،و"ال وصاية وال تبعية وال احتواء"،
مطالبة باستعادة زمام القضية من األنظمة
العربية ،وباستقاللية القرار الفلسطيني .وهي،
أيضاً ،التي نافحت من أجل أولوية البعد الوطني
(يف الصراع ضد إسرائيل) على البعد "القومي"،
كر ّد على حماوالت إسرائيل تغييب الفلسطينيين
وإزاحتهم من املكان والزمان ،أو من اجلغرافيا
والديموغرافيا والتاريخ .ويف سبيل ذلك كله،
فإن هذه احلركة (ومعها اجلبهتان الشعبية
والديمقراطية) انخرطت يف احتكاكات ك ّلفتها
كثيراً يف اإلطار العربي ،األمر الذي نتج منه اعتبار
ال
منظمة التحرير (التي باتت تقودها "فتح") ممث ً
شرعي ًا ووحيداً للشعب الفلسطيني ( ،)1974وبعدها
أدى إىل فك األردن ارتباطه مع الضفة الغربية
( ،)1988من دون أن نغفل عن مسؤولية هذه

صعود وأفول الهوية الوطنية

احلركة (أي "فتح") ،بطريقة عملها وسياساتها ،عن
التداعيات السلبية التي جنمت عن ذلك كله.
ولعل "فتح" كانت تتوخى من طرحها ملشروع
الكيانية السياسية ـ املعنوية التعويض عن غياب
اإلقليم  /األرض لترميم التشظي اجلاري يف واقع
اجملتمع الفلسطيني تمهيداً ربما لفرض وجوده على
اخلريطة السياسية ،والحق ًا اخلريطة اجلغرافية.
ويف ذلك كله ،فإن "فتح" ،منذ انطالقها
( ،)1965بدت كأكثر حركة تشبه شعبها ،بين
احلركات القومية واليسارية واإلسالمية ،الناشطة
آنذاك ،األمر الذي جعلها نقطة استقطاب وإجماع
بين الفلسطينيين ،يف أماكن وجودهم كافة .وقد
ساهم يف ذلك أن هذه احلركة مل تطرح نفسها
ال لطبقة جمتمعية بعينها ،وأنها
حزباً ،وال ممث ً
مل ت ّدع تبنّيها أي ادعاءات أيديولوجية بعينها،
معتبره نفسها حركة وطنية للشعب بجميع طبقاته
وفئاته وتوجهاته السياسية وتياراته العقائدية.
وليس من قبيل املصادفة أن هذه احلركة
ض ّمت الفئات األكثر فقراً وكدح ًا يف اجملتمعات
الفلسطينية (من الالجئين واملعدمين ومن العمال
والفالحين واحلرفيين) أكثر كثيراً من أي تنظيم
يساري ،وأنها يف الوقت نفسه ضمت ،أيضاً،
ال عن أن
شرائح واسعة من الطبقة الوسطى ،فض ً
البورجوازية الفلسطينية (والعائالت التقليدية)
حمضت هذه احلركة دعمها ،أكثر من أي حركة
سياسية ُأخرى .كذلك فإن هذه احلركة ضمت يف
صفوفها ناشطين سابقين يف األحزاب القومية
واإلسالمية ،ومثقفين يساريين (وال نبالغ إذا قلنا
إن حجم اليسار يف "فتح" كان يف بعض األوقات
أكبر من بعض التنظيمات اليسارية) ،الذين توحدوا
كلهم حول مشروع "فتح" ،أي على مشروع الوطنية
الفلسطينية.
التأزم الهوياتي والكياين
املعضلة أن املشروع الوطني ،كما حاولته
"فتح" ،نشأ مأزوماً ،من الناحيتين املوضوعية
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والذاتية ،ليس فقط بسبب تأخره (بثالثة عقود)
عن مشاريع الوطنيات العربية املتمثلة يف الدولة
العربية بشكلها الراهن ،وليس بحكم عدم التكافؤ
يف صراع موازين القوى بينه وبين املشروع
الصهيوين فحسب ،بل بسبب افتقاد هذا املشروع
إقليمه (اجلغرايف) اخلاص ،وح ّيزه االجتماعي
املتعين أيضاً ،وهما ليسا تفصيلين زائدين ،وإنما
عمودان أساسيان يف إنتاج أي وطنية ،وال سيما إذا
تعلق األمر بترسيخها واستمرارها وتطورها.
ويتبع ما تقدم ذكره أن الهوية ،وكذلك
الكيانية ،الفلسطينية املعاصرة ،تأسستا وتبلورتا،
أصالً ،على جمهور الالجئين يف اخمليمات ،بدفع
من مسارين اثنين :أولهما ،التمحور حول حدث
النكبة املتمثل يف إقامة إسرائيل التي تأسست
باعتبارها دولة يهودية على أكثر من ثلثي أرض
فلسطين ،وتشريد نحو مليون من الفلسطينيين من
أرضهم وأمالكهم ،فباتوا من دون هوية وطنية،
وال وحدة جمتمعية .وثانيهماّ ،
تركز الفلسطينيين
حول تعريفهم كآخر ،أو كالجئين ،يف بالد
اللجوء (العربية) ،مع ما تضمن ذلك من انتقاص
يف حقوقهم ،ويف املعامالت التمييزية إزاءهم،
واملتمثلة يف طمس وجودهم وتهميشهم سياسي ًا
واجتماعياً ،وعدم تمكينهم من إقامة كيان لهم يف
باقي أراضيهم (الضفة والقطاع) ،وإحاللهم يف
مكانة املقيم املوقت ،فال هم يف مكانة مواطن،
وال هم يف مكانة مقيم ذي تابعية معينة .وبديهي
أن أي وطنية ،أو هوية ،تفتقران إىل جمالهما
االجتماعي واجلغرايف ،وتخضعان لسيادات
متنوعة ،ال بد من أن تكونا عرضة الهتزازات
وتفككات ،وال سيما إذا ضعف ،أو ارتهن ،حاملهما
السياسي.
ال عن ذلك ،فإنه يمكن أيضاً ،مالحظة
وفض ً
أن الهوية والكيانية عند الفلسطينيين مل تكونا
متالزمتين ،أو متطابقتين ،وإنما االفتراق بينهما
هو الثابت الذي يش ّكل أحد أهم عوامل األزمة
الهوياتية والكيانية لديهم .ففلسطينيو ،48
وألسباب متنوعةُ ،حرموا شمولهم يف إطار الهوية

010

جملة الدراسات الفلسطينية 90

ربيع 2012

والكيانية الفلسطينية اللتين تمثلتا يف منظمة
التحرير ،وبعد إقامة السلطة يف الضفة والقطاع بدا
كأن هذه الكيانية ال تشمل الفلسطينيين الالجئين
أما مكانة الفلسطينيين
خارج األراضي احملتلةّ ،
يف األردن فباتت مقيدة بمكانتهم كمواطنين.
عالوة على ما تقدم ،يمكن القول إن أزمة
الهوية والكيانية عند الفلسطينيين مل تنشأ
بمعزل عن التأزم الهوياتي والكياين الذي تكابد
منه جمتمعات ودول املنطقة أيضاً ،على الرغم
من حصول هذه على استقاللها ،على خالف
الفلسطينيين الذين ُحرموا ذلك.
ويف الواقع فإن االستقالل يف دولة ،أو يف
إقليم معين ،يف بالد املنطقة ،مل يحل دون التنازع
بين الهويات أو العصبيات األولية (املذهبية
والطائفية واإلثنية والعشائرية) ،وال بين تلك وبين
مسارات تش ّكل الهويات الوطنية اجلامعة ،ذلك بأن
الكيانات السياسية يف تلك البالد مل تتش ّكل ،أو مل
تنضج ،على شكل دولة ،بمعنى الكلمة ،أي دولة
مؤسسات وقانون ومواطنين.
وقد شهدنا أن هذه الكيانات السياسية مل
تشتغل بالشكل املالئم من أجل حتقيق االندماجات
الوطنية ،وخللق اجملال الوطني العام ،كما أنها
ترسخ ذاتها باعتبارها كيان ًا سياسي ًا جامع ًا
مل ّ
ملواطنيها ،بقدر ما اشتغلت على ترسيخ وضعها
باعتبارها سلطة أكثر ،ودولة أقل ،يف مقابل
"الرعية".
وإذا كان احلال هو على هذا النحو بالنسبة
إىل مواطني هذه الدول ،فاألحرى أنه سيكون
أكثر تمييزاً إزاء الفلسطينيين الذين ،وللمفارقة،
كان يجري التمييز ضدهم بدعوى احلفاظ
على قضيتهم ،كأن احلفاظ على هذه القضية
يتطلب تأبيد معاناة الفلسطينيين وعزلهم ،بد ًال
من التخفيف من ذلك! واملعنى من ذلك أن حال
وحرموا كيان ًا
الفلسطينيين الذين تف ّرق شملهم ُ
خاص ًا بهم ،ليس أكثر بؤساً ،بكثير ،من حال
أشقائهم من املواطنين يف البالد العربية ا ُألخرى،
جمال الهوية والكيانية.
يف
يَ

وحتى بالنسبة إىل إسرائيل التي باتت تتكشف
عن كونها دولة شرق أوسطية "قديمة" ،فإن ثمة
منازعات فيها بين الهويتين الشرقية والغربية،
وبين املتدينين والعلمانيين ،وبين كونها دولة
يهودية (لكل اليهود) أو كونها دولة إسرائيلية
(لليهود فيها) ،وبين حدودها يف سنة  ،1948أو
يف سنة  ،1967وكذلك بين كونها دولة يهودية ،أو
كونها دولة ملواطنيها وضمنهم العرب.
وتأسيس ًا على هذا النشوء امللتبس ،أو املع ّقد،
فقد ظهر عامالن آخران أديا دوراً مقرراً يف
هذا االهتزاز ،أو التأزم الهوياتي واملؤسساتي.
فالوطنية الفلسطينية مل تتعمد يف مسار الصراع
مع إسرائيل فحسب ،بل أيضاً ،يف مسار االحتكاك
السلبي (احلامي وأحيان ًا الدامي) ،ببعض
"الوطنيات" ،أو السلطات العربية ،ألسباب متفاوتة.
ومن جهة ُأخرى ،فإن الوطنية الفلسطينية وجدت
نفسها يف تنازع مع البعد العربي ،من الناحية
السياسية (الوظيفية) ،وليس الهوياتية ،إذ ال خالف
يف هذا الشأن على عروبة شعب فلسطين ،بقدر عدم
وجود تعارض بين الهويتين الوطنية والعربية.
وعليه ،فإن هذين العاملين السلبيين ،االحتكاك
والتنازع ،ساهما ،أيضاً ،يف تعثر الوطنية
الفلسطينية وتش ّوهها ،وال سيما يف زمن التوظيفات
واالنحيازات السياسية والسلطوية املتضاربة.
ويلفت االنتباه هنا أن وجهات النظر
"القومية" ،التي ت ّدعي عدم مشروعية الوطنية
الفلسطينية ،والتي ّ
تخطئ ،أو تناوئ ،استقاللية
القرار الفلسطيني ،غالب ًا ما تغفل خصوصيات
الوضع الفلسطيني ،عن قصد أو من دونه ،وضمن
ذلك أن الواقع العربي ،على صعي َدي احلكومات
واجملتمعات ،ال يعيش يف الزمن "القومي" (أو
القوم ـ األمة) ،وال يتجه نحوه ،وإنما يف زمن
الوطنيات ،وحتى ما قبل الوطنيات .فاجملتمعات
مل تصل بعد إىل مرحلة االندماج الوطني ،بدليل
حال االنشطار والتشظي الظاهرة والكامنة فيها،
أما احلكومات فكل يغنّي
على صعيد البلد الواحدّ ،
على لياله أو سلطته.
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وعليه ،فإن القول بتبلور "وطنية فلسطينية"،
كالوطنيات املصرية والسورية والعراقية
واجلزائرية ،إلخ ،ال يعني فصل الشعب الفلسطيني
عن انتمائه العربي ،كما أن احلديث عن هوية
فلسطينية ال يتناقض مع الهوية العربية ،وال ّ
يحل
حملها ،وإنما يدخل يف عوامل تك ّونها وتم ّيزها
وتبلورها ،وذلك يف نقيض للنظرة القومية اجلامدة
والشمولية واملطلقة للهويات ،ولتش ّكل األمم.
وهكذا ،فإن ثمة هويات كبرى وصغرى ،وأساسية
وفرعية ،ويمكن للمرء أن يكون فلسطيني ًا وعربياً،
وكذلك بدوي ًا ومسلماً ،أو مسيحي ًا وفلسطيني ًا
وعربي ًا يف آن.
عدا ذلك ،فإن "الوطنية الفلسطينية" ال تعني
إبعاد "األمة" ،بمجتمعاتها ودولها ،عن مواجهة
حتدي إسرائيل يف هذه املنطقة ،فالفلسطينيون
أما
أضعف من أن يقوموا بذلك حتى لو أرادواّ .
التذرع باعتبار قضية فلسطين بمثابة "القضية
املركزية" لألمة العربية ،فظل ،على األغلب ،جمرد
كالم دعائي ونظري ،من دون تمثالت واقعية
مستديمة.
ويف هذا اإلطار ربما ثمة أهمية للتمييز بين
مسألة استقاللية القرار الفلسطيني ،وهي شأن
يتعلق بإدارة الوضع الداخلي ،وتقرير التوجهات
السياسية ،وبين كيفية إدارة القيادة لهذه املسألة،
وهي إدارة تستحق النقد ،كغيرها من املسائل.
تمس
وكما هو معروف فإن هذه االستقاللية مل ّ
السياسات العربية املتعلقة بالصراع والتسوية
ال عن أن التجربة ب ّينت أن القرار
مع إسرائيل ،فض ً
الفلسطيني حافظ على استقاللية حمدودة ،بحكم
تماثله يف احملصلة مع السياسات التي انتهجها
النظام العربي.
ُ
ومن ناحية أخرى ،فلعل ما يلفت االنتباه ،أن
دعاة "القومية العربية" يعتبرون قضية فلسطين
قومية ،وأن القرار الفلسطيني يجب أن يكون قومياً،
بينما ال يتم التعامل مع الشعب على هذا األساس،
مع ابتداع هوية الجئ (كيف يكون اإلنسان الجئ ًا
يف وطنه العربي!؟) ،بدعوى رفض "التوطين"،
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وهي هوية بين بين ،ال عربية وال فلسطينية ،هذا
إذا جتاوزنا السؤال ع ّمن يمتلك مشروعية حصر
التحدث باسم "القومية".
ويستنتج من كل ما تقدم أن الزمن مل يعمل
ُ
تمام ًا ملصلحة الوطنية الفلسطينية التي نشأت
يف أوضاع غير متكافئة يف معمعان الصراع
ضد املشروع الصهيوين االستيطاين والعنصري،
ويف زمن صعود الدولة األمنية ،وخصوص ًا أن
هذه الوطنية قامت أيضاً ،خارج ح ّيزها اجلغرايف
واالجتماعي اخلاص ،وتأسست على االعتماد
على املوارد اخلارجية ،أكثر من اعتمادها على
موارد شعبها ،يف أوضاع اختالل موازين القوى
واملعطيات الدولية واإلقليمية ملصلحة عد ّوها.

أفول الوطنية والكيانية
بعد مرور زمن ،وإزاء هذا الواقع الصعب
واملع ّقد يف مسار التجربة ،وجدت القيادة
الفلسطينية (وهي هنا قيادة املنظمة و"فتح")
طي شعاراتها اخلاصة
نفسها مضطرة إىل ّ
وطموحاتها الوطنية ملصلحة التماثل السياسي
مع النظام الرسمي العربي ،ومع مقررات الشرعية
الدولية بشأن قضية فلسطين.
وبديهي أن هذا التماثل تط ّلب من هذه
القيادة إجراء مراجعة لألفكار املؤسسة للوطنية
الفلسطينية ،وال سيما ما يتعلق منها بوحدة
األرض والشعب ،األمر الذي تم عبر إقرار البرنامج
املرحلي ( )1974القاضي بإقامة دولة فلسطينية
يف الضفة والقطاع (مع ّ
حل قضية الالجئين وفق
منظور القرار  ،)194وهذه األفكار هي املسارات
التي أفضت ،فيما بعد ،إىل عملية التسوية يف
مؤتمر مدريد ( ،)1991وبعده "اتفاق أوسلو"
(.)1993
وعلى الرغم من ذلك ،فإن القيادة السائدة
استطاعت تغطية هذا التحول (التماثل واملراجعة)،
بحكم مكانتها النضالية الرمزية ،وادعائها
مواصلة املشروع الوطني ،واملقاومة ،وبحكم
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السياسات اإلسرائيلية املعادية على طول اخلط
للحقوق الفلسطينية حتى لو تمثلت يف مستويات
احلد األدنى ،بدليل عدم التزامها اتفاق أوسلو (سنة
 ،)1993مع أنه اتفاق مهين وجمحف وناقص
بالنسبة إىل حقوق الشعب الفلسطيني.
ومع أن كثيرين ربما جادلوا (آنذاك وحتى
اآلن) أن هذا املسار اجلديد إنما هو تعبير عن
التحول من "الراديكالية" نحو العقالنية والواقعية
واملوضوعية يف احلركة الوطنية الفلسطينية ،إ ّ
ال إن
ما ُيضعف صدقية تفسير كهذا ،هو أن ذلك كله مل
مناح ُأخرى يف عمل القيادة الفلسطينية،
َي ْس ِر على
ٍ
إن بمواقفها السياسية ،أو بطريقة إدارتها لصراعها
مع عدوها ،وكذلك فيما يتعلق بإدارتها ألوضاعها.
واملغزى من ذلك كله ،هو أن هذا التحول كان
بمثابة الثمن ،أو الطريق الذي ال بد منه لتعويم
الوضع الفلسطيني يف نوع من املساومة التي
جلأت إليها تلك القيادة للحفاظ على وضعها
(كأي سلطة مهيمنة) ،ولو بثمن مراجعة األفكار
التأسيسية ،والتضحية باملنجزات الوطنية،
والنكوص عن املشروع األصلي ،وهو ما اتضح
يف جممل التحوالت الالحقة ،وما يمكن تمييزه يف
جممل سلوكيات القيادة الفلسطينية ،من مؤتمر
مدريد (االلتفاف على وفد فلسطينيي الداخل) ،إىل
ض ّيعت املنظمة وتماهت
عقد اتفاق "أوسلو" (حيث ُ
"فتح"مع السلطة) ،حتى اللحظة الراهنة (ال خيار إ ّ
ال
املفاوضات!).
واألنكى من ذلك كله ،أن احلديث عن العقالنية
واملوضوعية والواقعية جتاهل (عن قصد أو من
دونه) ،واقع أن التحوالت السياسية والبنيوية
يف جسم احلركة الفلسطينية إنما تغ ّذي مشروع ًا
سياسي ًا آخر ،يختلف عن املشروع الوطني األصلي،
كما أسسته "فتح" ،والذي انبنى على وحدة الشعب
واألرض ،األمر الذي سيكون له نتائج خطرة على
قضية فلسطين وشعبها وحركته الوطنية.
ويمكن تب ّين بعض مظاهر ذلك ،يف هذه
املرحلة ،يف إعالء شأن السلطة (يف الضفة الغربية
وقطاع غزة) ،على حساب املشروع الوطني،

ويف غياب املؤسسات الوطنية اجلامعة جلميع
الفلسطينيين يف مقابل نمو البنى املؤسساتية التي
تمثل أو تخدم فلسطينيي األرض احملتلة حصراً.
كما يمكن تمثل ذلك يف حال الضياع والتوهان
والتمايز يف املرجعيات والسرديات والرؤى،
بين فلسطينيي األرض احملتلة ،والفلسطينيين
الالجئين ،وفلسطينيي  ،48وفلسطينيي األردن.
ولذا ،فإن األزمة الفلسطينية ليست أزمة السلطة،
أو أزمة "فتح" و"حماس" فقط ،بل هي أكبر وأعقد
وأخطر من ذلك كله أيضاً.
ويستخلص من هذا أن تأزم "الوطنية
ُ
الفلسطينية" الراهن هو حتصيل حاصل حلال
التشتت اجملتمعي ،ولغياب هدف وطني جامع
للفلسطينيين ،وإخفاق حركتهم الوطنية يف
مهماتها ،سواء بالتسوية واملفاوضة ،أو
باالنتفاضة واملقاومة املسلحة ،وهو أيض ًا نتاج
التأزم يف تبلور الوطنية الدولتية واجملتمعية ،يف
املنطقة العربية ،وتأزم عملية مواجهة املشروع
الصهيوين ،بما هو عليه كمشروع استعماري
استيطاين وإحاليل وعنصري ،وبحكم تمتّع إسرائيل
بعناصر الغلبة يف موازين القوى واملعطيات
العربية والدولية.

فلسطينيون كثر!
هكذا ،فمنذ زمن طويل بات ثمة خشية من
حت ّول الفلسطينيين إىل فلسطينيين كثر ،على طريقة
فلسطينيي  ،48وفلسطينيي األراضي احملتلة
(يف الضفة والقطاع) ،والفلسطينيين يف القدس
(حملة البطاقة اخلضراء) ،والفلسطينيين الالجئين،
ويوجد بين هؤالء وضع خاص بالالجئين يف
األردن الذين باتوا يف مكانة مواطنين ،وفوقهم
الفلسطينيون يف مناطق الشتات ا ُألخرى.
واألنكى أنه مع تهميش منظمة التحرير التي
كانت بمثابة كيان سياسي معنوي للفلسطينيين،
يف جميع أماكن وجودهم (وهذا مل يشمل
الفلسطينيين يف إسرائيل) ،ومع اختزال مشروعهم
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الوطني بمشروع جغرايف (يف الضفة والقطاع)،
من دون صلة بمضامين هذا املشروع من النواحي
السياسية والثقافية ،ومن دون صلة بأي رؤية
مستقبلية للتطورات يف هذه املنطقة ،بات لكل
جت ّمع فلسطيني رؤيته ،أو أجندته ،أو أولوياته
اخلاصة.
وهكذا ،مثالً ،ذهب فلسطينيو  48نحو الكفاح
ضد العنصرية ،ومن أجل حقهم يف املساواة يف
إسرائيل ويف التعبير عن ذاتهم وعن هويتهم،
كجماعة قومية يف دولة مواطنين ،إىل جانب
دفاعهم عن حق شعبهم يف احلرية واالستقالل.
وباملثل ،فإن الفلسطينيين يف الضفة والقطاع
احملتلين بذلوا كثيراً من التضحيات من أجل دحر
االحتالل من أرضهم ،ولنيل حقهم يف "احلرية
واالستقالل" يف دولة مستقلة ،بالثمن املبذول
أما الفلسطينيون
يف انتفاضتين كبيرتينّ .
الالجئون الذين حت ّملوا عبء النهوض الفلسطيني
( 1965ـ  ،)1982والذين يخضعون لسلطات
عربية متعددة ومتباينة ،والذين باتوا يشعرون
بالتهميش ج ّراء تغييب منظمة التحرير ،وبسبب
تقديم هدف إقامة الدولة املستقلة على حقهم يف
العودة ،فباتوا يشعرون بأنهم باتوا على هامش
املشروع الوطني ،وال سيما أنه ليس ثمة صلة
أو توسطات أو إطارات تربطهم بالسلطة ،وهؤالء
باتوا يضعون حقهم يف العودة يف مقابل احلق يف
إقامة دولة يف األراضي احملتلة (سنة .)1967
وعليه ،فإن ثمة معضلة هنا ،إذ ليس هناك
تطابق بين الكالم املرسل عن الشعب (من الناحية
النظرية) وبين حدود املشروع الوطني املطروح
الذي يختزل هذا الشعب ،يف املمارسة السياسية،
بالضفة والقطاع احملتلين.
واآلن ،ومن دون التقليل من أهمية اجلهود
الرامية إىل انتزاع االعتراف الدويل بحق
الفلسطينيين يف إقامة دولة لهم ،ولو يف الضفة
والقطاع احملتلين (سنة  ،)1967باعتبار ذلك
حتجيم ًا إلسرائيل ،من الناحيتين اجلغرافية
والسياسية ،وباعتباره خطوة يف اجتاه انتزاع
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باقي احلقوق ،فإنه يجب أيض ًا مالحظة التداعيات
مفهومي هوية
التي يمكن أن تنجم عن ذلك ،على
َ
الفلسطينيين وكيانيتهم.
فعلى سبيل املثال ،فإن هذا االعتراف سيطرح
التساؤالت عن مفهوم ،أو معايير ،املواطنة يف هذه
الدولة :فماذا بالنسبة إىل مواطني الضفة والقطاع
املقيمين يف اخلارج منذ زمن؟ وماذا بالنسبة إىل
الفلسطينيين الالجئين يف سورية ولبنان ومصر
والعراق؟ وماذا بشأن الفلسطينيين الالجئين يف
األردن من مواطني اململكة؟ وماذا بالنسبة إىل
الفلسطينيين يف إسرائيل؟
بمعنى آخر ،وبفرض أن هذه الدولة ستمنح
الالجئين يف لبنان وسورية ومصر والعراق
جنسيتها ،وجواز سفرها ،فماذا بالنسبة إىل
حقوقهم املستلَبة كالجئين ،وماذا بالنسبة إىل
حقهم يف العودة؟ ثم ماذا بشأن الفلسطينيين من
حملة اجلنسية األردنية؟ وماذا بشأن الفلسطينيين
ّ
سيكف هؤالء ،بعد إقامة الدولة،
يف إسرائيل؟ فهل
عن كونهم فلسطينيين؟ وإذا مل يكن األمر كذلك
فما هو املشروع الوطني بالنسبة إىل الفلسطينيين
حقاً؟ هذا هو السؤال الذي يجب االشتغال لإلجابة
عنه.
هذا يؤكد أن الهوية الوطنية والكيانية
السياسية للفلسطينيين تتعرضان يف هذه املرحلة
لتح ٍّد كبير ،والمتحان تاريخي ،بتعرضهما لنوع
ال عن نوع
من التأكل والضمور والتشظي ،فض ً
من التحول ،بسبب غياب هدف وطني جامع
للفلسطينيين يف جميع أماكن وجودهم ،وبواقع
ضمور ،وحتى غياب ،املؤسسات املوحدة لهم،
واملؤسسة لهويتهم ،من منظمة التحرير إىل
الفصائل (والسيما حركة "فتح"  /الحظ جتربة
االنتخابات التشريعية الثانية) ،إىل املؤسسات
أما الكيان
املركزية واملنظمات الشعبية ا ُألخرىّ .
السياسي  /السلطة ،فهو ليس أحسن حاالً ،إذ إنه
يفتقد مقومات احلياة ،ويعتمد يف بقائه على
عوامل السيطرة والسلطة ،املتمثلة يف القوى
األمنية واملساعدات اخلارجية واملوقف اإلسرائيلي
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منه ،األمر الذي ُيضعف صدقيته الوطنية.
وعليه ،فإنه ،وبقدر ما يصح كالمنا على
إحالة صعود الهوية والكيانية الفلسطينية إىل
حركة "فتح" ،ربما يصح القول أيضاً ،إن تفكك،
أو انحطاط "فتح" (باملعنى السياسي) ،أديا ،بين
متغيرات ُأخرى ،إىل تفكك تلك الوطنية ،بمعناها
الهوياتي والكياين والسياسي أيضاً.

رؤية وطنية فلسطينية جديدة ،تطابق بين
شعب فلسطين وأرض فلسطين ومشروع
حركتها الوطنية ،من دون أن تغفل يف ذلك
املداخالت اجلديدة يف الصراع بينها وبين
اإلسرائيليين.
وهذا يتط ّلب حتديداً ،إعادة بناء منظمة
التحرير الفلسطينية ،وإعادة االعتبار إىل مشروع
الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية يف كامل
أرض فلسطين التاريخية ،من دون أن ُيعتبر
ذلك بديالً ،أو منافس ًا ملشروع الدولة يف الضفة
ال مستقبلي ًا يجب
والقطاع ،وإنما باعتباره ح ً
تصب جميع احللول املوقتة يف جمراه ،ألن
أن
ّ
مشروع الدولة الواحدة هو الذي يكفل ّ
حل مظاهر
الصراع كلها بين اإلسرائيليين والفلسطينيين،
مثلما يكفل إعادة التطابق بين مفهوم أرض
فلسطين وشعب فلسطين.

نحو تطابق الهوية والكيانية
اآلن ،هل يمكن العمل على جتاوز ذلك
واستنهاض "الوطنية" الفلسطينية بمعناها
الهوياتي والكياين املكتمل؟ نعم من املمكن
ذلك ،لكن هذا األمر يتطلب إدراك الواقع
القائم ،والعمل على جتاوزه ،بإعادة جتديد
بنى املشروع الوطني الفلسطيني ،وبتوليد
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صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

فلسطين
دروس الماضي وتحديات الحاضر
واستراتيجيات المستقبل
1ـ فلسطين والفلسطينيون
تحرير
جميل هالل
 177صفحة

 12دوالراً
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