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يختار

الباحث الفرن�سي
في العلوم

ال�سيا�سية Nicolas Dot-
 ،Pouillardالبدء في ت�أريخه

بالحديث عن الحركة الوطنية
الفل�سطينية من اتفاق �أو�سلو
المو ّقع في � 3أيلول/
�سبتمبر ،1993بين �إ�سرائيل
ومنظمة التحرير بقيادة يا�سر
عرفات .وهذا االتفاق الذي
ُيفتر�ض �أنه ي ِعد ب�إقامة �سلطة
وطنية تكون نواة لدولة
ويعبر عن االعتراف
فل�سطينّ ،
المتبادل بين الطرفين
المتحاورين� ،أظهر في الوقت
نف�سه االنق�سام في �صفوف
الحركة الوطنية الفل�سطينية التي
طالب بع�ض �أطرافها بمتابعة
الكفاح الم�سلح واالنتفا�ضة �ضد

االحتالل ،بناء على �أن م�صير
الالجئين وو�ضع القد�س �أُحيال
�إلى مفاو�ضات الحقة،
والأرا�ضي ما زالت محتلة ،كما
�أن ال�سلطة ال تمار�س �سيادتها
فعلي ًا ،واال�ستيطان م�ستمر من
دون توقف.
ما ُيفتر�ض به �أن ي�شكل
بداية م�صالحة فل�سطينية ــ
�إ�سرائيلية ،كما يقول الكاتب،
كان �إيذان ًا ب�شرخ في ال�صف
الفل�سطيني ،ف�أو�سلو لم يرادف
ال�سالم ،و�إنما �أ�شار �إلى مرحلة
جديدة من ال�صراع .وي�شير
الكاتب في هذا ال�صدد �إلى �أن
حرك َتي ''حما�س'' و''الجهاد
ا إل�سالمي'' تابعتا خيار حمل
ال�سالح لتحرير الأر�ض ،ثم في
�سنة  2000جمعتهما

االنتفا�ضة الثانية ،في ظل
حكم الليكود اليميني ،مع
الف�صـائل الـنـا�شطة الأُخرى،
لفترة وجيزة.
المرة
لقد دفعت ثمار �أو�سلو ُ
الف�صائل الفل�سطينية �إلى
االلتفاف حول االنتفا�ضة
ال�شعبية ،من ''فتح'' �إلى
''حما�س'' ،لكن رحيل الرئي�س
�أبو عمار في ظروف ملتب�سة
(ولنقل اغتياله) في �سنة
 ،2004و�ضع حداً لعنوان
الوحدة هذا .فتنازعت حركتا
''فتح'' و''حما�س'' ،وتقاتلتا على
قطاع غزة في �سنة ،2007
وانق�سم الميدان ال�سيا�سي بين
قطبين كبيرين ،ووجد
الفل�سطينيون �أنف�سهم من دون
موارد ومن دون دولة،
يخ�ضعون �أكثر ف�أكثر لإمالءات
الخارج و�ضغوطه ،من �إيران
�إلى �سورية مروراً بدول الخليج.
بيد �أن ''�أزمة'' الحركة
الوطنية الفل�سطينية المفتوحة
منذ �سنة  ،1993لي�ست جديدة،
فنموذج ''االنق�سام'' قديم .ففي
ما�ض قريب �شهدت ''فتح''
ان�شقاق ًا خرجت منه ''فتح ــ
االنتفا�ضة'' القريبة من النظام
ال�سوري ،وت�أ�س�ست ''حما�س''
الإ�سالمية في �سنة ،1987
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وقبلها كانت حركة ''الجهاد
الإ�سالمي في فل�سطين'' قد
ت�أ�س�ست في �سنة  1981بدفع
من دينامية الثورة الإ�سالمية
التي انت�صرت في �سنة ،1979
كما �أن الي�سار الفل�سطيني
وان�شقاقاته �سابق على اتفاق
''�أو�سلو'' .غير �أن هذا االتفاق
م ّثل منعطف ًا و�ش ّكل مفارقة،
فانتقال منظمة التحرير �إلى ما
ُي�سمى الأرا�ضي المحتلة،
والقرب الجغرافي من مدينة
القد�س ،عنيا تراجع الأمل
بتحرير كامل التراب الم�سلوب،
�أي �أمل التحرير الذي �أدرج
الق�ضية الفل�سطينية في م�سار
''�إزالة اال�ستعمار'' ،و�أعطاها
ُبعداً ثوري ًا كما في فييتنام
والجزائر وكوبا ،وجلب لها
دعم ًا �أممي ًا معتبراً.
لقد �أتى اتفاق �أو�سلو في
تغير النظام العالمي ،في
زمن ّ
�إثر �سقوط االتحاد ال�سوفياتي
وتفككه ،ودخول الأحالم
والم�شاريع ال�سيا�سية الكبرى
في �أزمة .وعلى هذا النحو ،لم
تكن الظروف الدولية في
م�صلحة الفل�سطينيين ،مثلما
قدر الباحث ،كما �أن ''الوطنية
ُي ّ
الفل�سطينية'' دخلت في مرحلة
�شقاق وخ�صام ما بين ال�ضفة
الغربية وغزة ،وبين ''فتح''
و''حما�س'' .وعانت الحركة
جراء غياب
الرئي�سية [''فتح''] ّ

صيف 2017

قيادة قوية بعد رحيل زعيمها
�أبو عمار ،وت�أرجحت بين العمل
الم�سلح (''كتائب �شهداء
الأق�صى'') ،وبين دعم ال�سلطة
و�أجهزتها واالنخراط في
الجهود الدولية للت�سوية ون�سج
عالقات مع جميع الدول ،لكن
م�شروع ''فتح'' اال�ستراتيجي
بقي غير وا�ضح المعالم.
وفي المقابل حظيت
''حما�س'' ب�شعبية في ال�شارع
الفل�سطيني؛ فهي تعاني
الح�صار وتقاتل العدو ،لكنها
لم تكن في من�أى عن
التجاوزات ال�سلطوية
والتناق�ضات في التحالفات،
و�إنما بحثت وتبحث عن هدنة
طويلة مع تل �أبيب ،في الوقت
الذي تعار�ض اتفاق �أو�سلو
وال�سلطة� ،أي �أنها على الرغم
من تب ّنيها الكفاح الم�سلح،
ف�إنها تبحث عن ال�شرعية
ال�سيا�سيةّ � .أما الي�سار
الفل�سطيني (ال�شعبية؛
الديمقراطية؛ حزب ال�شعب؛ �إلخ)
فيفتقد البرنامج البعيد المدى،
وهو م�شتت ال�صفوف،
وتحالفاته ظرفية (في الموا�سم
االنتخابية) ،ويدعم التحركات
ال�شعبية واللجان المحلية.
وثمة منظمات ع�سكرية
موجودة ،لكنها تفتقد العمق
ال�شعبي في فل�سطين ،مثل
''القيادة العامة'' بزعامة �أحمد

جبريل ،ومنظمة ''ال�صاعقة''
القريبة من حزب البعث
ال�سوري ،و''جبهة التحرير
العربية'' التي كانت تابعة
لحزب البعث العراقي .ومنذ
�سنة � ،2000ش ّكل نا�شطون
تركوا حرك َتي ''فتح'' و''حما�س''،
ف�صائل ومجموعات محلية
م�سلحة مثل ''لجان المقاومة
ال�شعبية'' ،وقد انح�صر ن�شاطها
في قطاع غزة.
� ّأما منظمة التحرير ،فتنتظر
�إعادة الهيكلة ،ودورها محوري
في �إعادة اللحمة وتج�سيد
الوحدة ،على الرغم من
تهمي�شها بعد اتفاق �أو�سلو.
الخال�صة الم�ستفادة من
تطور الحوادث والوقائع
الفل�سطينية (انق�سام
�أيديولوجي ،و�أزمات
ا�ستراتيجية) ،هي �أنه بات من
الع�سير الكالم عن ''حركة
وطنية فل�سطينية'' ،والباحث
يتناول لتوكيد زعمه �أربع
ق�ضايا ت�شغلها :م�س�ألة الأر�ض
والدولة� :أرا�ضي � 1967أو
�أرا�ضي  ،1948دولة واحدة �أو
دولتان؛ القيادة ال�سيا�سية
الموزعة بين منظمة التحرير
وال�سلطة ومخيمات اللجوء في
لبنان و�سورية؛ و�سائل الكفاح
الواجب اعتمادها ا�ستناداً �إلى
ر�ؤى الدولة وال�سلطة لإنجاز
البرنامج الوطني؛ الت�شكالت
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الأيديولوجية والهوياتية
الطارئة على الحركة الوطنية
الفل�سطينية ،والت�أرجح بين
''ا إل�سالم'' و''الوطنية'' مع
ا�ستمرار خطابات الي�سار

والتيار القومي .ذلك كله ي�شي
ب�أن �صورة الحركة الوطنية
ت�شبه �صورة الف�سيف�ساء
المف ّتتة ،في حين �أن تاريخ
الوطنية الفل�سطينية ون�ضاالتها
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�شاهد على انقطاعات
وانك�سارات ،وعلى قدرة على
التجدد الدائم.

عفيف عثمان

باحث وكاتب لبناني
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