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تقدمي
أضع بني يدي القارئ مجموعة من املقاالت التي كتبت خالل االنتفاضة
الثانية ،قبل وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات وبعدها .وقد نشر
معظمها في دوريات متخصصة وبعضها لم ينشر ،إذ قدم كأوراق في
مؤمترات عقدت في األراضي الفلسطينية احملتلة.
وتسعى معظم هذه املقاالت إلى رصد جوانب محددة من التحول
السياسي في فلسطني ،ويغلب عليها املنحى التحليلي ،إضافة إلى مسعى
الستشراف آفاق املستقبل؛ سواء أكان األمر يتعلق باملآل السياسي
“للقضية” ،أم للفاعلني السياسيني من أحزاب وفصائل وحركات أو
قوى مجتمعية فاعلة.
وقد مرت االنتفاضة الثانية مبراحل ومحطات رمبا أهمها وفاة
الرئيس عرفات ،ملا في ذلك من أثر على تطور ما ميكن أن يسمى
بالنظام السياسي الفلسطيني حتت االحتالل ،وبخاصة ضمور دور
منظمة التحرير الفلسطينية الذي بان بوضوح بعد وفاته .صحيح أن
مطلب إصالح منظمة التحرير سبق ذلك ،ولكنه أصبح أكثر إحلاحا ً بعد
وفاته ،ألنه كان هو بشخصة رمزا ً للمنظمة ،ومبعنى معني جتسيدا ً
لها ،وجتسيدا ً أيضا ً ملطلب الدولة بالفهم الفلسطيني لها .لذا ،أصبح
عرفات “عقبة” أمام “السالم” بعد انهيار محادثات “كامب ديفيد” في
متوز من العام  ،2000وهذا ما أدى في نهاية األمر إلى استشهاده في
تشرين الثاني/نوفمبر .2004
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ولعل السؤال األساسي اآلن املاثل أمام الفلسطينيني إن تعذر حل
الدولتني بالفهم الفلسطيني له ،هو :ما هي اخليارات املستقبلية؟ هذا
سؤال مفتوح تتراوح اإلجابات عنه بني حل السلطة إلى حل الدولة
الواحدة وما بينهما من خيارات ،جميعها تقف أمامها صعوبات عدة.
لكن العمل السياسي الواقعي يجب أن ينطلق مما ميكن املبادرة إليه،
وهنا توجد خيارات عدة تتعرض لها بعض هذه املقاالت في سياق
نقد األداء السياسي الفلسطيني ،الذي افتقد إلى مبادرات ممكنة في
السنوات األخيرة ،مقارنة مع مبادرات مجتمعية فلسطينية ودولية؛ مثل
مسعى مقاطعة إسرائيل ،أو سحب االستثمارات من شركات إسرائيلية،
أو متابعة متهمني بارتكاب جرائم حرب ،أو متابعة تقرير جولدستون
بالفعالية الضرورية على سبيل املثال ال احلصر .ولعل الوقت قد يأتي
ألن تضطر منظمة التحرير الفلسطينية التخاذ خطوات أجرأ إن بان أن
املفاوضات هي طريق مسدود ،وتوجد مؤشرات على هذا في تصريحات
بعض املسؤولني ،وبخاصة في الربع األخير من العام .2010
وقد أضفت في القسم الثاني األصغر من هذا الكتاب بعض املقاالت
التي تعالج موضوعات فكرية أوسع ،ولكنها أيضا ً تلقي بعض الضوء
واألسئلة على حاضر ومستقبل احلركات السياسية اإلسالمية وغير
اإلسالمية في فلسطني وفي املجتمع العربي أيضاً .وهي موضع نقاش
مستمر من قبل كتّاب عرب وغير عرب.
جورج جقمان
تشرين ثاني/نوفمبر 2010

التحول السياسي خالل اإلنتفاضة الثانية
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*

تتكون هذه املداخلة من مجموعة من املالحظات لتشكل مدخالً للنقاش،
وهي ترتبط بثالثة محاور :األول سيُعنى بالعالقة بني الوطني
والدميقراطي في مضمون االنتفاضة؛ والثاني سيُعنى بالعالقة املمكنة
بني مطلب إنهاء الصراع والهوية الفلسطينية؛ والثالث سيتعرض آلفاق
الصراع في املستقبل ودور إسرائيل في الوطن العربي .وقد كشفت
االنتفاضة عن هذه القضايا ،بقدر أو بآخر ،من الوضوح.
الوطني والدميقراطي في اإلنتفاضة
إذا كانت حرب االستنزاف اجلارية حاليا في فلسطني ستترك أثرا ً ما
على املوقف السياسي في حال استمرار املفاوضات ،كما هو متوقع،
ينشأ سؤال عن تقومي وضع الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيني في هذا
الصراع امليداني.

*

نشرت في حوار عربي حول اإلنتفاضة الثانية – وقائع ندوة .رام الله :جامعة بيرزيت
ومركز الدراسات االستراتيجية في اجلامعة األردنية ،2001 ،ص79-13
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اإلجابة عن هذا السؤال ال تتعلق مبيزان القوى العسكرية املجردة بني
الطرفني ،إذ أن حدود اإلجراءات اإلسرائيلية املمكنة تتمحور حول
نطاقني :األول ،من النوع الذي شهدناه حتى اآلن ،من حصار اقتصادي
وعزل مناطق عن بعضها بعضا ً وتقليل ،أو حظر ،دخول البضائع
واحملروقات ملناطق السلطة الفلسطينية ،ووتيرة مرتفعة نسبيا ً من
األعمال العسكرية ،مبا في ذلك االغتياالت واالعتقاالت ،وانتها ًء مبا
لم تقم به إسرائيل في شكل مباشر بعد ،من تهجير محدود لسكان
في مناطق التماس على حدود مناطق حتت السيطرة الفلسطينية .هذه
اإلجراءات أعلن عنها كخطط في الصحف اإلسرائيلية .وحتى لو وجدت
خطط أخرى سرية ،فإنها ،في هذا النطاق ،ستبقى محدودة ،مبعنى أنه
قد ال ينجم عنها قتل جماعي على نطاق واسع أو تهجير ملئات اآلالف.
النطاق الثاني لإلجراءات اإلسرائيلية يكمن في توسيع دائرة احلرب
لتشمل لبنان ورمبا سورية ،تُتخذ خاللها إجراءات أشد بحق الفلسطينيني،
مثل تهجير مئات اآلالف إلى األردن ومصر .ويبدو هذا االحتمال بعيدا ً
اآلن (رغم أنه ال ميكن أن ُيستَثنى كليا ً كاحتمال) ،ألن تبعاته السياسية،
من منظور إسرائيل ،ال ميكن السيطرة عليها بشكل كلي ،وستؤدي إلى
خلط أوراق كثيرة على الصعيد اإلقليمي ،ورمبا العاملي أيضاً.
وإذا أُخذت باالعتبار احلدود السياسية للقوة العسكرية ،وتبعاتها
اإلقليمية لألردن ومصر ،على وجه اخلصوص ،وللدول العربية األخرى
أيضاً ،يتبينّ بوضوح أن استمرار االنتفاضة وفَّر إمكانات سياسية أكبر
مما ظهر للمراقبني في األسبوعني األول والثاني من اندالعها ،عند
الدعوة ملؤمتر القمة العربية لالنعقاد .فالصمود ،على الصعيد الشعبي،
واالستعداد املستمر للتضحية ،حتوال إلى مكاسب سياسية .وبدأت
تظهر أصوات ومواقف في إسرائيل ،وفي اخلارج ،حتدد املستوطنات
واالستيطان كعقبة رئيسة أمام التسوية السياسية .وليس املقصود
بذلك املستوطنات كمواقع جغرافية ،أو طرقا ً التفافية ومصادرة أراض
وحسب ،وإمنا كتعبير عن مشروع “أرض إسرائيل الكبرى” الذي
يشكل عقيدة سياسية لالستيطان ،ولفئات من اليمني في إسرائيل.
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بدأنا نشهد عودة تدريجية ألطراف مختلفة ،ولو بقدر من التلكؤ ،إلى
املوقف الرسمي لـ “الشرعية الدولية” ،وهو أن الضفة الغربية وقطاع
غزة أراض محتلة ،مبا في ذلك القدس الشرقية ،بعد أن كان املوقف
السياسي قد تضعضع سياسيا ً ملصلحة اتفاقات أوسلو ،أي ملصلحة
املفاوضات في ظل موازين القوى على األرض ،وحماية إلسرائيل من
جانب الواليات املتحدة.
هذا هو اإلجناز األساسي لالنتفاضة ،حتى اآلن ،من الناحية السياسية،
وهو إجناز غير مكتمل بعد ،ألنه تعديل تدريجي على موازين القوى في
معادلة أوسلو ،من املمكن أن يتعاظم مع استمرار االنتفاضة .وعلى الرغم
من أن احلدود السياسية القصوى ملا ميكن لالنتفاضة أن تنجزه ليست
معروفة بوضوح بعد ،إال أن هذه احلدود مرهونة ،إلى حد ال يستهان
به ،بقدرة الفلسطينيني على الصمود أمام الضغوط السياسية العربية
والدولية ،وبقدرة الشعب ،بقطاعاته كافة ،على الصمود أمام اإلجراءات
اإلسرائيلية االقتصادية والعسكرية ،من النوع األول املشار إليه سابقاً.
وإذا كان السؤال األساسي اآلن يتعلق بهذه القدرة ،وبتجنيد طاقات
املجتمع الفلسطيني االقتصادية واملعنوية وامليدانية واإلعالمية خلدمة
هذه األغراض ،تبرز هنا نقاط عدة جتدر اإلشارة إليها:
 .1يشكل وجود سلطة فلسطينية على أرض فلسطني هدفا ً واضحا ً
إلسرائيل لتحميل هذه السلطة املسؤولية في مجاالت مختلفة،
وللضغط عليها بأشكال متنوعة .فإسرائيل تسعى إلى حتميل
السلطة الفلسطينية مسؤولية ما يسمونه “العنف” ومسؤولية
مقتل أطفال على أيدي القناصة ،ومسؤولية “دفع” األطفال إلى
املشاركة في التظاهرات ،ومسؤولية ضمان أمن املستوطنني ،من
بني أمور أخرى .وهي تقوم بذلك ليس فقط ألغراض إعالمية ،وإمنا
من منظورها األمني لدور السلطة الفلسطينية ،أي حماية إسرائيل،
وهو دور أصرت عليه إسرائيل في كل االتفاقات التي متت خالل
السنوات املاضية.
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 .2إضافة إلى ذلك ،فإن السلطة الفلسطينية معرضة لضغوط متنوعة،
منها االقتصادي ،مثل عدم حتويل عائدات الضرائب املجباة حلسابها
في إسرائيل؛ وضغوط ترتد على السلطة ،بحكم موقعها ،كإيقاف
تصدير احملاصيل الزراعية الفلسطينية ،ومنع العمال من الدخول
إلى إسرائيل ،وقطع التواصل اجلغرافي بني مناطق السلطة وش ِّل
أعمالها في مجاالت مختلفة.
وإذا أخذنا بعني االعتبار السمات األساسية للبنية اإلدارية والقانونية
للحكومة الفلسطينية ،مبعنى أنها ليست مصممة خلدمة األهداف املفترضة
لها ،الفتقادها األنظمة الداخلية ،ووصف الوظائف ،وآليات اتخاذ القرار
العقالنية وآليات اإلشراف واملتابعة واحملاسبة ،يتضح أن إصابة هذه
البنية بالشلل ،في ظروف مثل تلك املفروضة حاليا ً تصبح أسهل منها
في الظروف العادية .ومن املعروف أن املُس َّميات واملناصب والدوائر
واملكاتب في السلطة الفلسطينية ال تعكس ،بالضرورة ،أدوارا ً واضحة
محددة وصالحيات تنفيذية معروفة وغير قابلة للتخطي من جانب آخر.
فكثيرا ً ما جند أن مدير دائرة له نفوذ أكبر من وكيل وزارة ،وأن وكيل
وزارة له سطوة تفوق سطوة الوزير .والسبب هو وجود نظامني إداريني:
رسمي من جهة؛ وفعلي غير رسمي من جهة أخرى .ويطغى الفعلي ،في
كثير من األحيان ،على الرسمي بفاعليته في اتخاذ القرار.
توجد إذن ازدواجية في األدوار بني الرسمي (أي اجلهاز احلكومي والبلديات
احمللية) وغير الرسمي املبني ،أساسا ،على عالقات وحلقات ومحاور
ارتباط أفقية وعمودية تستمد قوتها ،في نهاية األمر ،من محور االرتباط
العمودي املُش َّكل من حلقات متصلة تنتهي عند القيادة الفلسطينية.
وهذا أيضا ً أمر معهود في عدد من الدول العربية ،مع األخذ بعني االعتبار
خصوصيات كل بلد واالختالف في التفاصيل .ولكن السمة الغالبة لهذا
النوع من النظام أنه ال يخدم األهداف املعلنة .فوضع األزمات وعدم
الوضوح في األدوار ،وعدم استقرار شرعية األدوار بني الرسمي وغير
الرسمي ،يؤدي هذا إلى شلل في العمل ،أو إلى تنازع على األدوار من
النوع املعروف في األحوال العادية .ولكن في ظل األزمات قد يؤدي عدم
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االستقرار إلى عجز عن القيام باملهمات احليوية املطلوبة ،و ُيضعف،
بالتالي ،إمكانية الصمود .وقد يؤدي في النهاية إلى ضعف كبير في هذه
املعركة ،إذا كان املطلوب هو تنظيم املجتمع وإدارته ،في هذا الظرف ،من
أجل استمرار االنتفاضة واحلفاظ على روح معنوية عالية وإيجاد آليات
معروفة لتلبية احلاجات املختلفة املتعلقة بالصراع.
أُعطي مثاالً محددا ً على ما أقصد :فقد عقد في منتصف الشهر الثاني
لالنتفاضة اجتماع في محافظة رام الله ُدعي إليه ممثلون عن البلديات
والنقابات واالحتادات واملجلس التشريعي واملؤسسات األهلية وآخرون،
بهدف تشكيل جلنة محلية مللء الفراغ القيادي املدني فيما يتعلق بإعطاء
املعلومات للسكان عن كيفية التصرف خالل القصف وبعده ،وبتنظيم
مواجهة احلصار ،وبالنقص في املواد التموينية ،وإعطاء معلومات دقيقة
وفورية لتفادي الهلع الناجم عن اإلشاعات.
وكانت احلاجات املتوخاة في مثل هذا الظرف واضحة للجميع ،لكن
السؤال األساسي في االجتماع كان :من يقود هذه الهيئة أو اللجنة؟
وبدأ االجتماع بتنازع على األدوار والقيادة ،ومن املتوقع أن ال تنجح
هذه املبادرة بسبب هذا التنازع.
هذا يعكس عدم االستقرار في شرعية األدوار ،وغياب البنية القانونية
واإلدارية لضمان هذه الشرعية ،وهذه من سمات النظام الفلسطيني
احلالي ،التي تعيق العمل في األحوال العادية وفي حاالت الطوارئ
في شكل واضح .فلو سألنا مثالً ما الذي مينع البلديات من أخذ دور
مبادر في تنظيم جلان ملختلف األغراض؟ وما الذي مينعها من حتمل
مسؤولياتها في هذا الظرف؟ ميكن اإلجابة كالتالي:
أو ًال :رمبا من غير الواضح للبلديات ما هي مسؤولياتها بوجود تداخل
في الصالحيات بينها وبني احملافظات؛
ثانياً :مبا أن البلديات غير منتخبة فإنها قد ال ترى نفسها ُعرضة
للمساءلة ممن انتخبوها ،وإمنا ممن ع ّينها؛
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ثالثاً :تتصرف البلديات أحياناً كأنها جيش ،أي أنها تنتظر تعليمات “من
فوق” .وفي غياب التعليمات تخشى التحرك مببادرة ذاتية لئال
تتخطى حدوداً معينة غير معروفة بوضوح لديها .فاالحتكام هنا
ال يتم وفق قوانني واضحة حتدد صالحية البلديات ،بل يتم وفق
العمل في النطاق الذي يؤذن لها به.
فاملبادرة إذن ليست في يدها وإمنا في أيدي آخرين غير معروفني،
أحياناً ،أو مسمني بشكل محدد وواضح .فهل املبادرة عند وزارة احلكم
احمللي املسؤولة عن البلديات ،أم عند شخص قريب من شخص قريب
من شخص قريب ...إلى آخر سلسلة محور االرتباط العمودي؟
كشفت االنتفاضة ثغرات عدة سببها ُبنية النظام الفلسطيني في جوانبه
اإلدارية والقانونية والسياسية .وبسبب غياب “املأسسة” فيه ،بان
بوضوح شلل عدد كبير من الوزارات ،وعدم وضوح دورها .فال توجد
سياسة إعالمية ،وال يوجد ناطق إعالمي رسمي ،وال يوجد مصدر
رسمي ،مسمى إلعطاء عدد دقيق للشهداء واجلرحى ،وال يوجد دور
للمجالس املنتخبة أو الهيئات التمثيلية في أي نطاق سواء كان املجلس
التشريعي أو املركزي أو الوطني ،كما ال وجود لدور واضح للفصائل
واألحزاب واحلركات السياسية ،باستثناء تنظيم املسيرات وأيام احلداد
وسباق األعالم والرايات في اجلنازات والتظاهرات.
مرة أخرى ،كل ذلك يعكس عدم استقرار شرعية األدوار ،وغياب البنية
اإلدارية والقانونية الالزمة لهذا االستقرار .وبالتالي ،إذا كان األمر يتعلق
بكيفية الصمود واالستمرار ،وبتنظيم املجتمع وإشراكه في حتقيق هذه
األهداف من أجل حتقيق أهداف االنتفاضة ،فإن إحدى العبر األساسية
من االنتفاضة احلالية تكمن في أن هناك عالقة وثيقة بني الدميقراطي
والوطني ،بني املأسسة والتمثيل الشرعي بفعل االنتخابات ووجود
آليات للمحاسبة واملساءلة ،من جهة ،وبني حتقيق احلاجات الوطنية في
ظل الصراع ،من جهة أخرى .وعليه فإن احلاجة إلى اإلصالح يجب أن
توضع على رأس جدول العمل الوطني.
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أما العبرة األعم واملتعلقة مبا هو مشترك بني النظام السياسي
الفلسطيني والنظام السياسي العربي ،فتتعلق بنفس القضايا التي
شغلت الفكر السياسي العربي لفترة تزيد على قرن ونصف القرن .ومع
األخذ بعني االعتبار خصوصية كل مفكر ،جند خيطا ً ناظما ً ميتد من خير
الدين التونسي مرورا ً بعبد الرحمن الكواكبي ،وأدبيات “النقد الذاتي
بعد الهزمية” بعد حرب  ،1967وانتها ًء بالكتابات املتعلقة بالتحول
الدميقراطي ،خالل ربع القرن املاضي.
وإذا كان األمر ما زال على حاله ،فإن الفكر العربي بحاجة إلى جتديد
في األمور املتعلقة بآليات التغيير ،ليأخذ بعني االعتبار ارتباط التغيير
في النطاق العربي ،بالتغيير على نطاق عاملي ،في سياق العوملة احلالية.
وهذا نقاش أوسع من أن ينحصر في خصوصيات الوطن العربي.
الهوية الفلسطينية وإنتهاء الصراع
أنتقل اآلن إلى اجلانب الثاني من مالحظاتي ،واملتعلق بالهوية الوطنية
الفلسطينية وإنهاء الصراع.
قد يتبني أن هناك عددا ً ال بأس به من القضايا ،كتلك املتعلقة باحلقوق،
تقف حائلة أمام أي تنازل عن حق العودة ،في مضمون اتفاق إسرائيلي
– فلسطيني يسعى إلى إنهاء الصراع .ومعظم هذه القضايا معروف
ويجري نقاشها باستمرار في الصحف واملجالت واملنتديات املختلفة.
غير أنه توجد صعوبة إضافية تتعلق بالتخلي عن حق العودة وإنهاء
الصراع ،ال يجري نقاشها في العادة ،أو حتديدها في شكل واضح،
ورمبا أنها غير مدركة في شكل جلي أو واع ،على الرغم من حضورها
املستمر في النقاشات والكتابات كافة عن املوضوع ،حتى وإن كان هذا
احلضور مستترا ً ويلزمه إخراج إلى حيز النور.
قد يقال إن املوضوع ال يتعلق بالتخلي عن حق العودة ،وإمنا مبمارسة
هذا احلق ،حسب قرارات األمم املتحدة ،أي العودة والتعويض ،وإنه من
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املتوقع أن ال ترغب غالبية الفلسطينيني العودة إلى دولة إسرائيل ،كما
هي اآلن .بالتالي ،ال يوجد تعارض بني قبول دولة فلسطينية في حدود
الرابع من حزيران  ،1967واملطالبة بتطبيق القرارات الدولية ،وهو
املوقف الفلسطيني الرسمي اآلن.
ومبعزل عن هذا النقاش ،الدائر حاليا ً في أوساط فلسطينية في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،حول ما الذي تعنيه حتديدا ً ممارسة حق العودة،
مبوجب القرارات الدولية ،في هذا الظرف السياسي بالذات ،وقبول
رسمي فلسطيني بدولة إسرائيل في حدود  ،1967فإن جوهر املوضوع
يتعلق ،في الواقع ،باالرتباط بني ممارسة حق العودة ،بأي شكل من
األشكال ،وبإنهاء الصراع مع إسرائيل.
ويبدو أن هناك ترددا ً كبيرا ً واسع النطاق بني الفلسطينيني حول موضوع
مت ذلك في مضمون انسحاب إسرائيل إلى
إنهاء الصراع ،حتى وإن ّ
حدود  ،1967وسيادة فلسطينية في القدس الشرقية ،على الرغم من
وجود قناعة لدى أغلبية من اجلمهور أن احلل املمكن واملقبول هو املوقف
الرسمي الفلسطيني ،حتى وإن لم يكن احلل العادل.
وفي هذا مؤشر على جانب من جوانب الصعوبة املشار إليها .فإذا كان
احلل املقبول سياسيا ً ليس هو احلل العادل ،فإن اإلقرار بإنهاء الصراع
يشكل قبوالً نهائيا ً باإلجحاف التاريخي الذي حلق بالفلسطينيني،
وتشردهم ،وتدمير مجتمعهم في فلسطني ،وقبوالً نهائيا ً بالتخلي عن
وحدة الشعب الفلسطيني في وطن واحد .وتتحول هذه الوحدة إلى ما
هو أشبه “بوحدة الشعب اليهودي” من املنظور الصهيوني ،أي إلى
عالقة ال تقوم على العناصر املؤسسة للهوية في الدولة القومية (على
الرغم من التمايز الطبقي داخلها)؛ وتقوم على ما يقارب التنظيم املثالي
للقومية العربية في كتابات عفلق ،على سبيل املثال ال احلصر .ومن غير
الواضح أن هذا ممكن في احلالة الفلسطينية.
غير أن الصعوبة املتعلقة بإنهاء الصراع وارتباط ذلك باحلل املمكن،
وليس باحلل العادل ،تَب ُرز بوضوح أكبر عند التساؤل عن مكونات
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الهوية الفلسطينية ،والعناصر املشكلة لها ،والفاعلة فيها .وعلى الرغم
من وجود عناصر عدة أسهمت في بلورة الهوية الفلسطينية في القرن
العشرين ،ال شك في أن النكبة ،مبعانيها وتبعاتها املختلفة ،هي أهمها
بامتياز .والنكبة ،كتدمير مجتمع واقتالع وتشرد وجلوء ومناف
واغتراب ،طالت ،بقدر أو بآخر ،جميع الفلسطينيني .ومن غير الواضح
أنه ميكن تصور الهوية الفلسطينية ،بالشكل الذي نعرفه دون هذه
التجربة املأساوية وامتدادها عبر نصف قرن ونيف بأشكال متعددة.
هذه التجربة ،وما جنم عنها ،هي عماد الهوية الفلسطينية ،ومك ِّون
أساسي إلنتاج وإعادة إنتاج الهوية اجلماعية للفلسطينيني ،كما تنعكس
في األدب والشعر والفن والروايات ،إلى درجة أن املثقفني الفلسطينيني
أنفسهم باتوا يضيقون ،أحياناً ،من فرط تسلط نكبتهم على ما يكتبون
من أدب وشعر وفكر .غير أن واقع الصراع ال يترك منافذ كثيرة .وها
هو جيل جديد ،دون اخلمسة عشر عاماً ،لم يشارك في االنتفاضة
األولى ،يتواصل اآلن مع النكبة وتبعاتها ،من خالل الصراع احلالي في
االنتفاضة الثانية.
بهذا املعنى ،فإن الهوية الفلسطينية ليست شيئا ً ُمتخيَّالً ،إال باملعنى الذي
يحتوي أمورا ً أخرى ُمتخيَّلة ،سواء على صعيد األيديولوجيات ،أو على
الصعيد املعرفي في شكل أعم.
مالحظتي هنا هي أن هناك صعوبة إضافية تتعلق بإنهاء الصراع ،غير
مرتبطة بترجمة سياسية مقبولة حلق العودة ،ومستقلة عن هذا اجلانب،
على الرغم من أهميته املباشرة في الوضع الراهن .فإنهاء الصراع ،يعني
بداية جديدة لهوية جديدة ،غير تلك التي تشكلت بفعل النكبة وما تبعها
على مدار نصف قرن .فالنهاية هي بداية“ ،واالنتهاء هو ابتداء” ،كما
يقول الشاعر ،وفي غياب القضية التي شكلت الهوية.
على الرغم من أن التشبث واإلصرار والتأكيد املستمر على حق العودة في
اخلطاب اجلماعي الفلسطيني له أسبابه الواضحة ،ويحتل أهمية فائقة،
على أكثر من صعيد ،إال أن هذا التأكيد قد يحمل أيضا ً في ثناياه خشية
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من بداية جديدة غير معروفة املعالم بعد ،ومجهولة عناصرها .فكأن
التخلي عن حق العودة هو تنكر للذات وتخل عن أحد أهم مكوناتها.
والسؤال الذي ينشأ هنا هو :هل يعني إنهاء الصراع التخلي عن ركيزة
أساسية للهوية اجلامعة للفلسطينيني ،وعلى وجه اخلصوص في غياب
احلل العادل ،مع األخذ بعني االعتبار أن الهوية الوطنية الفلسطينية لم
تتبلور في نطاق دولة؟ فالدولة القومية احلديثة هي عماد تبلور الهويات
القومية في العديد من احلاالت ،واحلالة الفلسطينية هي من االستثناءات
الواضحة ،ولها ارتباط وثيق بالصراع الوجودي مع إسرائيل ،وبالنكبة
ومبا تبعها ،كعنصر ُمك ِّون لهذه الهوية.
باملقابل ،إن الهوية العربية للفلسطينيني هوية راسخة مستقرة ال خطر
عليها ،لها تاريخ طويل في اللغة والثقافة والفكر واألدب والشعر ،من
بني عناصر أخرى .ويرى البعض أن للفضائيات العربية إسهاما ً إضافيا ً
هنا على صعيد الثقافة الشعبية .فها هي تدك مبدافعها أسوار التقوقع
الصينية ،تؤرق احلكومات ،أحياناً ،وتدفعها إلى مؤمترات القمة الحتواء
التضامن الشعبي ،الذي يتفاعل بوتيرة التغطية اإلعالمية .فال نهاية هنا
للعناصر املكونة للهوية العربية لتقترن معها بداية.
أما في “قضايا الوضع النهائي” كما أسمتها مصطلحات مسار أوسلو،
فاألمر يختلف كل االختالف في احلالة الفلسطينية ،كما أشرت .وعليه إما
أن الصراع لن ينتهي باتفاق ،أو إن مت االتفاق ،فإنه قد ال ينهي الصراع.
الصراع ما بعد الصراع
غير أن موضوع دور إسرائيل وعالقتها بالعالم العربي أوسع من أن
يختزل باجلانب الفلسطيني .وميكن القول ،في شكل عام ،أننا ما زلنا
في مرحلة انتقالية ابتدأت مع عقد اتفاق سالم بني مصر وإسرائيل،
وستنتهي إذا ما عقد اتفاق سالم مع سورية وقامت دولة فلسطينية في
حدود .1967
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إذا ما مت ذلك ،سيطرح بشكل أوضح التساؤل املطروح اآلن ،وفي أشكال
مختلفة ،حول دور إسرائيل في العالم العربي ،وفي شكل يتعدى نطاق
املشروع الصهيوني الكالسيكي في فلسطني ،كصراع على األرض
وصراع وجود محدود النطاق ،وصراع على احلدود مع سورية.
ومن املتوقع أن نشهد عودة إلى القضايا األساسية ،التي أثارتها حركة
التحرر العربية ،قبل عقود عدة ،حول ارتباط إسرائيل باالستعمار
والهيمنة األمريكية في املنطقة ،وإن كانت في مضمون تاريخي مختلف،
وفي هذه املرحلة من مراحل العوملة .بهذا املعنى فإن إضفاء احلركات
اإلسالمية ُبعدا ً دينيا ً شبه أزلي على الصراع يثير في شك ٍل مضمر
بعض قضايا التحرر العربية ،حتى لو نُظر إلى خطاب تلك احلركات على
أنه وعي زائف ،وصياغة ما قبل حداثية إلشكالية العالقة مع إسرائيل،
غير متوافقة مع روح العصر.
فحركة مناهضة التطبيع ،مثالً ،هي من سمات هذه املرحلة االنتقالية،
ألنها تترك التساؤل حول دور إسرائيل في العالم العربي بعد إمتام
اتفاقات السالم ،إن متت ،غير مطروح في شكل واضح ،حتى وإن
شاركت احلركات اإلسالمية في اجلهود املناهضة للتطبيع .فيُشتَرط
التطبيع أحيانا بعقد اتفاقات سالم ،و ُيشترط أحيانا ً أخرى بإحالل
السالم العادل والشامل ،أو بعبارات مرادفة حتتمل أكثر من تفسير.
يوجد إدراك واضح في إسرائيل ،عند عدد من احملللني ،أن اتفاقات
السالم مع احلكومات لن تؤدي ،بالضرورة ،إلى قبول إسرائيل في
املنطقة على الصعيد الشعبي .فمشروع إسرائيل “التكاملي” في الشرق
األوسط ،والذي يلزمه إنهاء الصراع مع احلكومات ،وإيجاد حل ما
للقضية الفلسطينية ،هو مشروع مع وبني نخب اقتصادية وسياسية
وفكرية أيضاً .وبهذا املعنى ،فإن التحول الدميقراطي في الوطن العربي
غير مستقل عن الصراع في املستقبل ،إذا كان هذا التحول سيوفر
متنفسا ً حلركات سياسية تثير أسئلة حول هيمنة إسرائيل في املنطقة،
وحول العدالة االجتماعية وتوزيع الثروات ،وحول التحرر من التبعية
في سياق العوملة.
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النقاش
فواز طرابلسي

لن أستطرد في الشكر والثناء ،فلدينا قليل من الوقت .عنوان اجللسة هو
“ ِعبَ ٌر من االنتفاضة” ،واستخالص ال ِعبَر ،كما أسس لها مدخل النقاش،
يأتي حتت أربعة عناوين رئيسة:
العالقة بني الوطني والدميقراطي؛

ومركزية حق العودة للهوية الوطنية الفلسطينية؛
والعالقة بني االتفاق وإنهاء الصراع؛

والعالقة بني النضال الفلسطيني والوضع العربي
أفت َُح باب النقاش.
فيصل حوراني

أشكر الدكتور جورج على هذه اإلحاطة التي ع َّودنا على مثلها في كل
م ّرة يتناول فيها املوضوعات الفلسطينية بهذه الدقَّة ،وبهذا اإلحكام،
وبهذا الصدق أيضاً.

يبدو أن تركيزنا جميعا ً على شأننا وهمومنا ومسؤولياتنا ،أدى إلى
إغفال جورج ،في وصفه حلالة النظام الفلسطيني ،لنقطة ال يغفلها عادة،
وهي دور إسرائيل في كل ما نشكو منه في النظام الفلسطيني ،وأعتقد
أنني لست ُمحتاجا ً إلى الشرح ،فال يستطيع شخص أن يفسد إن لم ترد
إسرائيل ذلك...
ما يتعلق بالدميقراطية وباملطالبة بها :يبدو أنه محظور على العالم الثالث
أن يكون دميقراطياً ،فهناك إجراءات وفعاليات اقتصادية سياسية تصل
إلى درجة التآمر ،ونصيب الفلسطينيني من هذه القيود أكبر بحكم
ازدواجية اخلطر الذي يتعرضون إليه :اخلطر الذي تتعرض له دول
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العالم الثالث كافة ،إضافة إلى اخلطر اإلسرائيلي .ولذا فنضالنا من أجل
الدميقراطية أصعب وأعقد بكثير مما تصوره رغباتنا.
هناك حاجة إلى تعريف مصطلح “إنهاء الصراع” .هل هو مقصود
باملعنى التعاقدي التعاهدي ،أم باملعنى العام؟ هناك إنهاء صراع تعاهدي،
وهذا ممكن وفي املتناول ،وهناك إنهاء فعلي للصراع .إسرائيل تدرك
أثر األمرين .لذلك تطالب وتسعى إلى إنهاء صراع تعاهدي ،وخلق حالة
متنع استئناف الصراع ،ضمن تصورها بالطبع ،ما يشكل سببا ً رئيسا ً
لألزمات التي نواجهها اآلن.
إن أهم ما هو مهم في دور قضية فلسطني في حركة التحرر العربي،
كونها تُش ِّكل عامالً يحول دون استقرار التحالفات والتفاهمات التي تنعقد
بني الرجعيات العربية ،باملعنى العام لكلمة “رجعية” ،وبني اإلمبريالية،
وكان هذا هو الدور األهم للكفاح في إطار القضية الفلسطينية ،ما جعل
هذا الكفاح عربيا ً عاماً .أوسلو ،مبنشئها وتبعاتها ،ضربت هذا الدور.
اآلن أتساءل هل نحن في وض ٍع ميكن فيه إعادة االعتبار إلى هذا الدور؟
مالحظتي األخيرة حول طبيعة االنتفاضة :ما ميكن أن نتفق عليه جميعاً،
هو أنها حالة مقاومة ،حالة نشاط في مقاومة الشعب الفلسطيني .بيد
أنها جاءت في بيئة األزمة ،وتقاطع مجموعة من اإلخفاقات :إخفاق
السلطة في تطبيق برنامجها الوطني ،وفي إقامة نظام مقبول من الناس؛
وإخفاق إسرائيل في تقدمي حل مقبول ،فهي ال متلك أن تقدم حالً.
غسان اخلطيب

في مداخلتي محاولة لدفع النقاش إلى وجهة ُمعيَّنة تتناسب مع خصوصية
هذه الندوة ،فهذا ليس اجتماعا ً فلسطينيا ً داخليا ً حتى يهدف إلى مناقشة
التفاصيل العملية لالنتفاضة ،وهو ليس لقا ًء دولياً ،وإمنا هو لقاء عربي
وفلسطيني عربي ،وهذا قلما يحدث .مالحظتي ،وهي ليست ذات طابع
شمولي ،هي حول طبيعة االنتفاضة ،وهي حركة شعبية ال ميكن أن تكون
إال حالة من الفوضى ،وبهذه الصفة فهي تتناقض مع مفهوم “السلطة”،
ويشكل هذا سببا ً لضعف االنتفاضة ،وسببا ً لقوتها في ٍ
آن واحد.
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ال متلك االنتفاضة ،بحد ذاتها ،إمكانيات حتقيق النصر ،ألنها ال متلك
إمكانية تعديل املوازين املباشرة بني الشعب الفلسطيني وإسرائيل إلى
درجة تكفي إلحداث تغيير في موازين الصراع ،وإلحداث االنتصار،
بالتالي .ولكنها متلك مقومات رمبا تساعد في خلق أوضاع عامة ينشأ
عنها إحداث تغيرات في املوازين ،وإحداث نوع من التقدم الذي ميكن
أن يؤدي إلى االنتصار بالتالي .ما أصبو إليه هو اإلشارة إلى قدرة
االنتفاضة على التأثير عربياً ،وعلى خلق تغييرات في الواقع العربي من
شأنها أن تحُ دث تعديالً في املوازين ،باجتاه االنتصار.
إذا بقيت االنتفاضة محصورة كصراع فلسطيني – إسرائيلي ،ولم متتد
إلى العالم العربي ُمحدثة خلالً فيما رتبته الواليات املتحدة والسياسة
االستعمارية من واقع في العالم العربي ولطبيعة أنظمته ،وإن لم تحُ دث
التحركات اجلماهيرية قلقا ً لدى األوساط الغربية املسؤولة عن إسرائيل،
والداعمة لها حول آفاق مصاحلها في العالم العربي تؤدي إلى – إن لم يكن
اإلضرار في املصالح األمريكية – إدخال القلق ،على األقل ،إلى الدوائر
األمريكية واإلسرائيلية إزاء آفاق مصاحلها ،إن لم تساهم االنتفاضة بشيء
من هذا القبيل ،من الصعب تخ ُّيل إمكانية أن تحُ دث االنتفاضة ،إذا انحصرت
في النطاق الفلسطيني – اإلسرائيلي ،تغييرات جذرية في الصراع.
لقد حققت االنتفاضة املطلوب منها ،وستستمر في حتقيقه ،وهو أمران
أساسيان ،أولهما :إعادة العالقة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني إلى
عالقة صراع وهو ما يجب أن تكون عليه األمور؛ وثانيهما :التمكن من
االستمرار في ذلك (أي أن ال يكون هذا حدثا ً منفردا ً ملرة واحدة).
وبالتالي ،فإن االنتفاضة ،وعلى الرغم من مشاكلها الكثيرة ،جنحت في
إعادة العالقة بني الشعب الفلسطيني وإسرائيل إلى ما يجب أن تكون
عليه .وهي تستطيع وستبقى قادرة على االستمرار في تثبيت هذا الشكل
من أشكال العالقة .بي َد أن هذا ال يكفي إلحداث النصر وإنهاء االحتالل
ما لم يكن لهذه االنتفاضة تفاعالت عربية وتغييرات عربية تؤدي إلى
إقالق األمريكيني واإلسرائيليني على الوضع في العالم العربي ،مما
ميكن أن يدفعهم إلى تقدمي تنازالت.
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سؤالي األساس هو :ما هي آفاق التفاعل العربي مع االنتفاضة؟ هل خبا
هذا التفاعل؟ هل يعود ذلك إلى غياب القوى السياسية املنظمة والقادرة
على حتويل العاطفة الشعبية والهبَّة الشعبية إلى حتركات سياسية؟ أم
يعود ذلك إلى أن املعارضة األساسية في العالم العربي هي املعارضة
األصولية وليس املعارضة القومية والتقدمية التي تستطيع أن تستفيد
من هذه احلالة الشعبية؟ هل يعني ذلك عدم وجود آفاق؟ أود ،لو أمكن ،أن
يقوم املناقشون بإلقاء بعض الضوء على تفاعالت االنتفاضة في العالم
العربي ،ألني أعتقد أن األمل الرئيس ،إن لم يكن الوحيد لهذه االنتفاضة،
يكمن في هذه التفاعالت.
حسن حنفي

سأركز مالحظاتي على أثر االنتفاضة على ُطرق التفكير العربية
والثقافة العربية في وجه عام :لقد خرقت االنتفاضة ما يسمى باملداخل
األيديولوجية لألزمة العربية ،خاصة القضية الفلسطينية ،فلم يعد أحد
اآلن يقول :أنا ماركسي؛ أنا إسالمي؛ أنا ليبرالي ...األيديولوجيا لم تعد
هي املدخل ،وهو الذي ساد في املدة األخيرة ،بل أصبحت البداية من
الوطن ،من العملي ( ،)Praxisوبالتالي انصهرت األيديولوجيات على
الصعيد الفلسطيني ،وعلى الصعيد العربي أيضاً ،فيما يتعلق بأولوية
الوطن ،وأولوية االستقالل الوطني.
تذكرنا هذه احلالة مبا كان سائدا ً في العشرينات والثالثينات ،وازدهر
في األربعينات ،ومنه خرج الضباط األحرار .فقد ظهرت أقالم جديدة
ومفكرون جدد في العالم العربي ،أقالم كانت خاملة ال تعمل من خالل
األيديولوجيا ،وال من خالل الوطن .الكل يكتب في ما يتعلق بفلسطني
وقضيتها ،ومستقبل فلسطني .لقد حدث نوع من التنشيط للثقافة
العربية وبرزت اجتهادات جديدة على مستوى الثقافة العربية.
أعزو ذلك إلى البالغة ،وال أعتقد أنها تُشكل مصدرا ً للقلق ،ففي العالم
العربي ما زال الشاعر يك ِّون رصيدا ً ضخما ً في الثقافة العربية .صور
الشهيد محمد ال ُد َّرة أثرت في الثقافة العربية ،وفي الرأي العام .وميكن
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القول أن البالغة تشكل ،بطريقة أو بأخرى ،إحدى وسائل االتصال
احلديثة ،رمبا ليست معقدة تكنولوجيا ً مبا فيه الكفاية ،لكنها ال تقل
أهمية عما نسميه “وسائل االتصال احلديثة” .لقد ساعدت االنتفاضة
في تغيير العالقة بني األيديولوجيا والسياسة.
رغم أهمية حرب تشرين (أكتوبر)  ،1973إال أن االنتفاضة تشكل أكبر
رد فعل على هزمية  ،1967التي ما زالت متثل اجلرح في قلب العالم
العربي .فعلى الرغم من نصر تشرين (أكتوبر) عام  ،1973وحرب
االستنزاف في األعوام  ،1970 – 1969فإننا نعيد التعبير عن أنفسنا،
كما يعيد التاريخ نفسه ،بالعالقة بعدوان عام .1967
على مستوى اخلطاب الفلسطيني ،حدث انصهار حتى في خطاب
“حماس” .تسمع اآلن الشيخ أحمد ياسني يقول“ :الوطن” أكثر مما يقول
“اإلسالم” ،ويقول “االستقالل الوطني” أكثر مما يقول “األقصى” .لقد
حدث نوع من التغيير في اخلطاب اإلسالمي ،من خطاب ديني صرف
إلى خطاب ديني وطني .وكذلك تغيرت حركة فتح من فتح التقليدية
إلى فتح اجلديدة متمثلة في شباب فتح وفي االنتفاضة ...هكذا حصل
االنصهار على مستوى اخلطاب الثقافي الفلسطيني.
على املستوى العربي لم تعد حركات مقاومة التطبيع ،على سبيل املثل،
محض حركات سياسية ،ولكنها أفرزت ثقافة تتوحد مع تلك الثقافة التي
ارتبطت في األذهان باملنظمات األهلية من مثل منظمات حقوق اإلنسان،
ودخلت منظمات حقوق اإلنسان واملرأة في معترك احلياة الوطني ،بعد
أن كانت متهمة بأنها نخبوية هامشية تعتمد على التمويل األجنبي.
إن التحدي هو اآلتي :رمبا أثرت االنتفاضة على العالم العربي ،فكسر
حصار العراق مت بفضل االنتفاضة حني تشجع العرب لكسر احلصار
اجلوي على العراق؛ واملصاحلة في السودان؛ ورفع احلصار عن ليبيا؛
واالنتصار في جنوب لبنان .كل هذا ،رمبا في شكل غير مباشر ،يعد من
آثار االنتفاضة .لكن هناك أسئلة يبقى علينا معاجلتها :فكيف نستطيع
أن جنعل االنتفاضة تستمر على األمد الطويل؟ ما الذي جرى ملظاهرات
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التأييد في مصر واملغرب وقطر وفي كل مكان؟ ملاذا لم يعد لها أثر بعد
أسبوعني أو ثالثة؟ وكيف تستطيع أن تقاوم وأن تفاوض في نفس الوقت؟
كيف نستطيع أن نعطي الدعم لالنتفاضة حتى تستطيع أن تستمر؟ فليس
معقوالً أن نسمع أن اخليار الوحيد أمام عمال فلسطني هو العمل داخل
إسرائيل! أين أنشطة الصناعة داخل األراضي احملتلة؟ فليس معقوالً
ولدي االستثمارات ،واملواد األولية،
أن يكون عدوي هو من يطعمني
َّ
واألرض .كيف نتجنب السيناريو األسوأ بني السيناريوهات املتوقعة؟
فهناك ثالثة سيناريوهات متوقعة في الصراع بيننا وبني إسرائيل:
سيناريو اخلائفني هو أن يحدث غزو حضاري ثقافي علمي تكنولوجي
من الساحل إلى قلب الوطن العربي ،وفي رأيي أن هذا التخوف هو وهم
أكثر منه تخوف ،ألن العرب قادرون على الصمود أمام ذلك ما صمدوا
عبر التاريخ؛
السيناريو الثاني أن يحدث تفكك داخل املجتمع اإلسرائيلي .وإن التناقضات
داخل املجتمع اإلسرائيلي ،في حال غياب العدو اخلارجي ،بني الشرقيني
والغربيني ،بني املتدينني والعلمانيني ،بني األغنياء والفقراء ،قادرة على
تفتيت هذا الكيان بدالً من تفتيت العالم العربي في عصر العوملة؛
وهناك سيناريو ثالث نستمده من تاريخنا :هل تستطيع ،في حلم ما ،أن
تصبح منطقة الشرق األوسط منطقة عربية ،كما كانت في عصر غرناطة،
وقرطبة ،وإشبيلية ،وتكون فلسطني كما في امليثاق الوطني الفلسطيني
القدمي ،دولة فلسطينية يتعايش فيها اجلميع على قدم املساواة؟ لقد
كانت أزهى عصور اليهود معنا ،والهولوكوست لم يكن عندنا .وبالتالي
هل تستطيع يافا ،وحيفا ،وعكا ،وعسقالن أن تكون غرناطة ،وإشبيلية،
وقرطبة اجلديدة؟
بسمة قضماني

أود التأكيد على تشخيص جورج جقمان القائل بأن االنتفاضة هي
انتفاضة ضد االحتالل اإلسرائيلي ،ومعركة سالم إلى ح ٍد بعيد ،وهي
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أيضا ً عملية حترك للمجتمع الفلسطيني لتحديد طبيعة النظام السياسي
الفلسطيني املستقبلي على املديني القريب والبعيد في ٍ
آن واحد .فتحرك
املجتمع الفلسطيني هو بداية مرحلة ال نعرف متاما ً ما ستكون نتائجها.
كان جورج صريحا ً إلى درجة كبيرة في حتديد املخاوف الفلسطينية،
ومنها موضوع إنهاء الصراع ،ومشكلة حق العودة ،ومفهوم حق العودة
لدى الشعب الفلسطيني ،وارتباطه بتحديد الهوية الفلسطينية ،وكلها
قضايا غير مطروقة ،وتعتبر جديدة بالنسبة لنا كمجموعة عربية ،ألن
حق العودة بالنسبة للمفكرين والساسة العرب هو موضوع سياسي،
موضوع عدل ،موضوع إعادة شعب إلى أرضه واستعادة أراضيه،
وحتقيق وضع ما ،يسمح للمجتمعات العربية بأكملها ،واألنظمة العربية
مبجملها أن تقول أن هناك حالً نهائيا ً وحقيقيا ً للقضية الفلسطينية.
إن في التخوف الفلسطيني من طبيعة إنهاء الصراع باالرتباط مبوضوع
حق العودة قضية أساسية ،ألنها جتبرنا فعالً على النظر إلى مستقبل
الوضع الفلسطيني بعد احلل املمكن .ونحن نعرف أن احلل ليس عادالً،
وإمنا هو حل ممكن .وهذا يعني أن احلل غير مرض ،ولن يأتي بحلول
مواتية ألبعاد كثيرة للقضية الفلسطينية :مشكلة الهوية الفلسطينية،
وهي بالطبع أساسيةَ ،بي َد أنها ليست فريدة ،فالهوية السورية والهوية
اللبنانية ليستا محددتني ،والهوية األردنية أكثر إشكالية .كلها هويات
مركبة ،مقطوعة ،مبتورة ،حتاول أن تتعايش بامتدادات عدة حسب ما
تسمح بذلك األنظمة السياسية .وفي شكل عام ليس هناك ،على وجه
التقريب أية هوية عربية ميكن اعتبارها مكتفية بذاتها ،فهناك جتارب
جماعية تاريخية لكل من الدول واملجتمعات العربية ،يجري من حولها
حتديد بعض ركائز الهوية.
آتي إلى قضية التحدي األساسي املتعلق مبستقبل الصراع الفلسطيني،
وهو إنهاء الصراع السياسي الدبلوماسي مع إسرائيل ،وبداية مرحلة
تاريخية جديدة :كيف يتم بناء االمتداد العربي للكيان الفلسطيني
وللدولة الفلسطينية ،وعلى أي أسس؟
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ليس لدى املجتمع الفلسطيني خيار إال أن يكون له امتداده العربي ،ألن
هناك مجموعات فلسطينية ستبقى في الدول العربية ،وميكن أن يشكل
هذا التواجد التحدي األساسي الذي على الدول العربية أن تبني عليه بداية
هذا االمتداد للكيان الفلسطيني ،فمن دونه سيكون التعايش مع الكيان
الفلسطيني الصغير أكثر صعوبة من التعايش مع الدول العربية األخرى.
دالل البزري

ستجدون في مداخلتي تهيّباً ،فكلما أفكر في القضية الفلسطينية ،أو
موضوع حركة حترر بهذه األسطورية ،والقدرة على العذاب ،والقهر،
تتملكني اخلشية من أن أخطئ...
إن تأسيس الهوية من خالل محطة رئيسة هي النكبة يذكرني بالهوية
الشيعية الكربالئية ،التي تأسست على أساس الفشل والهزمية في املعركة
التي خاضها احلسني ضد معاوية ،والتي غ ّذت املِخيال الشيعي لتَف ُّهم الذات
أحياناً ،ولالنتفاض أحيانا ً أخرى .إن في تأسيس الهوية على هذا الكم الكبير
من القهر ،حسب اعتقادي ،مسؤولية جسيمة تقع علينا وعلى األجيال
املقبلة ،التي ستكون غاضبة ملا أسسنا لها من هذا النوع من اخليال.
نقطتي الثانية تتعلق باالمتداد العربي ،وبأن شعلة عربية ما زالت قائمة
من بعد الهبة واخلفوت .أرى أن علينا إجراء مناقشة مفصلة ملوضوعة أن
حزب الله أصبح النموذج األعلى لنضال الفلسطينيني أثناء االنتفاضة .لقد
حاولت قليالً مناقشة هذا املوضوع في بعض احللقات اللبنانية واملصرية،
ووجدت أن هذا النقاش كان مبتوراً ،ولم يكن يأخذ مداه احلقيقي ،وكان
التمثل بحزب الله متثالً قائماً ،في الغالب ،على معطيات عامة ،أو على
صورة إعالمية ،فنحن في نقاشاتنا وتصوراتنا السياسية متأثرون كثيرا ً
مبا نشاهده يوميا ً من أخبار مصورة .وال تنبع دعوتي إلى هذا النقاش من
أن منوذج حزب الله إسالمي ،فليس لدي مشكلة مع النموذج اإلسالمي،
لكن هناك من ميكن أن يكون لديهم مشكلة ،وال يقومون مبواجهتها ،وهم
حملة التحديث واملعاصرة والدميقراطية وما شابه.
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فواز طرابلسي

مساهمة في نقل النقاش إلى دورته الثانية ،أود أن أطرح سؤاالً ،حتى
نخرج من حلقة اإلطالق ،عن استمرار االنتفاضة :ماذا نريد أو ماذا يجب
أن ُيراد من هذه االنتفاضة؟ أعتقد أن االنتفاضة ،أو عناصرها النضالية،
قد عينت لنفسها هدفا ً اسمه االستقالل .ويصبح السؤال :هل ميكن أن
ينجم االستقالل الفلسطيني عن هذه االنتفاضة؟ يجب أال نح ّمل الشعب
الفلسطيني ،كالعادة العربية ،مسؤولية حتقيق كل شيء بالنيابة عنا،
ويجب أال نحول هذه املرحلة من النضال الفلسطيني والعربي إلى
مرحلة مطلقة.
في موضوع النضال الفلسطيني والنضال العربي ،من املهم العودة
إلى ما جرى قبل أوسلو ،أو قبل مدريد .أعتقد أنه يجب أن ال نستخف
مبقدار املقاومة العربية لتبعات عدوان عام  ،1967ويجب أن ال ننسى
أن اخلصوم واألعداء قد ج َّوفوا الوضع العربي ،قبل أن يرتدوا على
الوضع الفلسطيني ،عن طريق ترسيخ األنظمة االستبدادية ،ونقلها
لالرتباط بالواليات املتحدة ،وسلبنا سالح النفط ،وحرب العراق
أو احلرب على العراق والكويت إن شئتم ،وحرب لبنان ،وهي كلها
محطات حتت عنوان انهيار املشروع القومي العربي التحديثي أو
ضربه.
إذا جمعنا هذه العوامل نستنتج أمرين :أولهما ،أن هذا الفكر البكائي
اإلحباطي يتناسى أنه ال توجد انتكاسة لم يجر الرد عليها بكثير من
اإلرادة واملقاومة ،منذ مشروع روجرز وحتى اآلن نحن نقاوم نفس
املشروع .بيد أن جدلية العالقة تكمن في أن ُي َج َّوف ما حول فلسطني
لتفرض على فلسطني شروط غير عادلة للسالم؛
وثانيهما ،أنه يجب علينا التفكير في موضوع إسرائيل من مدخل َبيَّنَته
االنتفاضة ،فعندما اقتربت إسرائيل من احللول النهائية ،عدنا إلى
أساسيات املشروع الصهيوني وهي موقع ومصير أقلية غير عربية في
احمليط العربي.
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أعتقد أنه دون هذا املدخل يصعب علينا أن منتلك رؤية ،أو أن نرسم
سياسات .ففكرة حزب العمل القائلة بأن ال إسرائيل دون أكثرية
يهودية كاسحة ،والفكرة الثانية لليمني اإلسرائيلي الكامنة في السيطرة
على األرض وإيجاد حلول ما للسكان بني الصفاء الدميغرافي والتوسع
التوراتي االحتاللي ،ما زالتا قائمتني ،وكلتاهما محكومة بهاجس ،كما
أعتقد .أصبح واضحا ً أنه ال جواب على موضوع مصير هذه األقلية .هل
تستبدل السيطرة العسكرية بالسيطرة االقتصادية؟
أخيرا ً حول موضوع الصراع مع إسرائيل (التعاقدي أو الفعلي) :أعتقد
أن الصراع مع إسرائيل ال ينتهي طاملا أن الصهيونية موجودة ،وطاملا أن
عالقة هذه األقلية مبحيطها غير محلولة .قد تنتهي أشكال من الصراع،
وأريد أن أحذر أن الشكل العسكري من الصراع ليس هو الشكل الوحيد،
وأعتقد أن من دروس جتاربنا املاضية نستخلص ضرورة التخلي عن
غلبة املنطق اإلطالقي :إما حرب أو اتفاق وصلح عشائري ،إما قتال أو
االستخفاف بأشكال املقاومة والصراع األخرى ،سواء كانت ثقافية أو
اقتصادية أو سياسية.
هشام شرابي

أعتقد أن من أبرز القضايا ،وأكثرها مركزية ،ما ورد في النظرة النقدية
العميقة واملتميّزة التي قدمها األخ جورج حول العودة إلى مرحلة الصراع
واملقاومة ضد االحتالل والهيمنة على الصعيدين الفلسطيني والعربي،
واستمرار االنتفاضة هو استمرار للصراع واستمرار للمقاومة على
الصعيد الفلسطيني وعلى الصعيد العربي.
من الالفت للنظر أن حتليل االنتفاضة وحراكها بات حتليالً لطبيعة
السلطة الفلسطينية ،وهو أمر يقودنا إلى االستنتاج التالي:
هناك ضرورة لعمل شيء لكي ال يعود الصراع وينتهي حيث بدأ .هناك
عامل حاسم هو وجود قيادة فلسطينية واضحة الهدف ،وواضحة
الرؤيا متثل الشعب الفلسطيني ،بدونها ال ميكن استمرار الصراع.
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دون قيادة من هذا النوع ال ميكن قيام مشروع مقاومة صراعي
نضالي يمُ َح ِور الصراع العربي والفلسطيني ضد إسرائيل .هذه هي
املعادلة بكل بساطة.
لذلك يبدو لي أن القضية ليست قضية حتليلية فكرية .اإلشكالية هي
إشكالية سياسية وجودية تتعلق بالوجود السياسي ،بصميم الوجود
الفلسطيني في الضفة وغزة .نحن اآلن جنابه ما وصفه الدكتور جورج
وصفا ً رائعاً ،منتهيا ً إلى القول أن البنية التي تتقلد املسؤولية عن
مصيرنا ،وقيادتنا ليست فقط مشلولة وفاشلة ،وإمنا تشكل ،في هذه
اللحظة املصيرية ،العقبة الرئيسة للتحرك الفلسطيني ،ولالستفادة من
الكفاءات الفلسطينية ،ولبروز ما ميكن أن ينشأ كاستجابة الحتياجات
ٍ
وبعصف فكري ،قضية كيف ميكن أن
الساعة .ولذا ،فعلينا أن نبحث،
يحصل هذا التغيير؟
عبد الغفار شكر

أعتقد أن أهم إجناز لالنتفاضة الفلسطينية هو أنها حررت املفاوض
الفلسطيني من الدائرة املغلقة التي حبسته فيها الواليات املتحدة
وإسرائيل وأنظمة احلكم العربية ،في إطار عالقات قوى لصالح إسرائيل
والواليات املتحدة .هذا هو اإلجناز األساسي الذي متت من خالله
استعادة الشعب الفلسطيني زمام املبادرة عن طريق أخذه مكتسبات
أوسلو ،التي حققتها إسرائيل ،كرهينة بيده .أعتقد أن هذا هو جوهر
التطور الذي أحدثته االنتفاضة الفلسطينية .وبالتالي لم يعد من املمكن
االستمرار في تقدمي التنازالت من جانب الفلسطينيني ،واستمرار حتقيق
املكاسب لإلسرائيليني .فمنظمة التحرير الفلسطينية أو قيادتها اعترفت
بإسرائيل ،وتخلت عن الكفاح املسلح ،وقبلت بتأجيل القضايا األساسية،
وقبلت بكيان منقوص السيادة ،على اعتبار أنه خالل مراحل متعددة ميكن
حتقيق احلقوق النهائية للشعب الفلسطيني ،وهذه مكتسبات حققتها
إسرائيل .أما اآلن فالشعب الفلسطيني ميسك ،من خالل االنتفاضة ،هذه
املكتسبات رهينة في يده ،ما يجعل استمرار االنتفاضة مصدر إزعاج
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شديد إلسرائيل ،ألن تسوية أوسلو مهددة بالفشل واالنهيار ،وهي
التسوية التي حرصت أمريكا على أن تتحقق في ظل أضعف وضع عربي
في تاريخنا ،في النصف الثاني من القرن العشرين ،قبل أن تتغير األمور
ويصبح هناك إمكانية لنشوء عالقات قوى جديدة.
اإلجناز الثاني الذي حققته االنتفاضة الفلسطينية ،وهو إجناز بالغ
األهمية ،يكمن في أن االنتفاضة طرحت قضية فلسطني والصهيونية على
األجيال العربية اجلديدة ،فمن الواضح أنه من خالل أحداث االنتفاضة
ومن خالل التلفاز أصبح هناك تفاعل بني األجيال اجلديدة في مختلف
األقطار العربية ،وفي مصر على وجه اخلصوص ،بعد أن كان قد حدث
تشوش شديد فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية ،واملشروع
الصهيوني على خطورته.
أعتقد أن القضية الرئيسة ،كما سبق وأشار الزمالء ،هي كيفية استمرار
االنتفاضة .هناك إدراك أن هناك حدودا ً للقوة وللقدرة على االستمرار،
بيد أن استمرار االنتفاضة هو أساس إعادة تغيير عالقات القوى بني
الشعب الفلسطيني وبني إسرائيل مرة أخرى .وفي اعتقادي أن هناك،
من بني متطلبات كثيرة ،متطلبني ،أحدهما عربي واآلخر فلسطيني:
املتطلب الفلسطيني هو أن يتم التمييز بني قيادة الشعب الفلسطيني وبني
السلطة الوطنية في الضفة والقطاع ،فهذا اخللط أو التداخل بني قيادة
الشعب الفلسطيني ممثالً بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبني منظمة
التحرير الفلسطينية ،التي يجب أن تكون أوسع من السلطة الوطنية،
بحيث أنها تستطيع قيادة الشعب الفلسطيني في قطاعاته الثالث ،في
األرض احملتلة قبل عام  ،1948وفي الشتات ،وفي الضفة وغزة ،وأن
يبرز الالجئون والفلسطينيون في الشتات وفلسطينيو عام 1948
باعتبارهم وحدة واحدة تساند االنتفاضة الفلسطينية وتقدم لها كل
الدعم املادي والسياسي واملعنوي املطلوب.
املتطلب العربي هو تكوين جبهة شعبية عربية مساندة لالنتفاضة
الفلسطينية ،ولنضال الشعب الفلسطيني ،تساعده ،من خالل الضغط
على أنظمتها ،ومن خالل تقدمي مساعدات مادية ومساندات سياسية.
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لهذين املتطلبني أهمية خاصة من بني متطلبات أخرى ،وهذا يطرح من
جديد قضية الوعي وقضية دور املثقف .نحن في مصر قمنا بتشكيل
احلركة الشعبية ملقاومة الصهيونية ومواجهة التطبيع ،وكان رأينا أنه
بتوقيع اتفاقيات أوسلو واالتفاقية األردنية – اإلسرائيلية واتفاق كامب
ديفيد في مصر ،بدأت مرحلة جديدة من الصراع العربي الصهيوني،
تتطلب إعادة طرح املخطط الصهيوني مرة أخرى ،وتكوين وعي جديد
لدى األجيال الشابة بخطورة املشروع الصهيوني وأهدافه النهائية.
فقمنا بكتابة تقرير نظري بالغ األهمية ،شارك في إعداده عدد من
املثقفني التقدميني والقوميني املصريني .بيد أنه لم ُيحدث أثرا ً يذكر .أما
صورة محمد ال ُد َّرة وهو ُيقتَل على شاشات التلفاز ،وصور الفلسطينيني
وهم يشيعون شهداءهم يوما ً بعد يوم ،وصور األطفال وهم يتصدون
للدبابات ،فقد خلقت وعيا ً جديدا ً يجب أن ُيستث َمر .وللمثقفني في ذلك
الدور األساسي ،ليس من خالل املنتج املعرفي فقط ،وإمنا من خالل
العمل عبر األحداث والتطورات ،ومع الناس في جتمعاتهم وفي حركتهم
اليومية .هذا هو الدرس األساسي من االنتفاضة ،والوسيلة احلقيقية
ألن يبقى هناك نوع من املساندة السلمية لالنتفاضة ،ودور للمثقفني.
حسني عبد الرازق

سأبدأ بسؤال حول االختالف أو ميزات هذه االنتفاضة عن االنتفاضة
السابقة (عام  ،)1987وبشكل خاص حول تأثير وجود السلطة
الفلسطينية في الداخل .أشار األستاذ جورج إلى جانب يتعلق بوضع
السلطة ،لكن هل التأثير الناجم عن وجود السلطة في الداخل كان عامالً
إضافيا ً أم عامالً سلبيا ً بالنسبة ألثره على االنتفاضة؟
جنم عن أوسلو وجود عدد من املدن الفلسطينية في الضفة وغزة،
وعدد من القرى املوجودة في مناطق يطلق عليها “مناطق (أ)” ،ال وجود
مباشر فيها لقوات اجليش اإلسرائيلي ،فهل أ َّثر هذا الوضع إيجابا ً أم
سلبا ً على االنتفاضة؟ وهل غيّر في طريقة االنتفاضة؟ أي هل للجانب
العسكري عالقة بطبيعة االنتفاضة أم ال؟
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التساؤل الثالث هو تساؤل خاص بوحدة الفصائل الفلسطينية ،فكما
أذكر ،كانت هناك عام  1987قيادة موحدة لالنتفاضة ،وكانت حركة
حماس خارجها ،وأحيانا ً كانت تدعو قيادة االنتفاضة إلى إضراب،
فتسبقها حماس إلى ذلك بيومني مثالً ،فهل توجد اليوم فعالً قيادة
موحدة لالنتفاضة تضم كل القوى؟ وما هو تأثيرها؟
بالنسبة إلى النقطة التي أثارها األستاذ غسان حول تراجع احلركة
الشعبية في الوطن العربي ،أنا ال أستطيع التحدث عن الوطن العربي
ككل ،إال أنني أستطيع التحدث عن مصر ،فلم تتوقف احلركة لتأييد
االنتفاضة الفلسطينية ،لكنها تأخذ أشكاالً أكثر محدودية ،سواء من
خالل اللجنة الشعبية ملساندة الثورة الفلسطينية ،أو مقاطعة البضائع
اإلسرائيلية ،أو بعض البضائع األمريكية كرمز .لكن ،بال شك ،هناك
تراجع عما كانت عليه في األسابيع األولى .أعتقد أن هناك مجموعة
من العوامل التي أدت إلى ذلك ،ومن ضمنها :أن التحرك الذي حدث
كان تلقائياً ،لم تنظمه أي قوة سياسية أو أي تيار ،سواء كان إسالمياً،
أو وطنياً ،أو رسمياً .شاركت فيه قوى عديدة ،كان هبة أو انتفاضة
جماهيرية كرد فعل على ما حدث ،وهذا النوع من الهبات أو االنتفاضات،
بطبيعته ،ال بد أن يخمد بعد فترة؛
العامل الثاني هو دور السلطة في مصر .بال شك أن احلكم في مصر
قد انزعج انزعاجا ً شديداً ،وفوجئ مبا حدث ،وجلأ إلى عدة أشكال
من املواجهات ،من ضمنها تراجع تغطية اإلعالم املصري لالنتفاضة،
بالذات بالصورة ،عما كانت عليه ،علما ً أنه قد لعب دورا ً في املرحلة
األولى في خلق رد الفعل هذا .كما جلأت احلكومة املصرية إلى عمليات
اعتقال وحتقيقات مع عدد كبير من الطلبة الذين قادوا هذه التحركات في
اجلامعات املصرية؛
العامل الثالث هو استئناف املفاوضات الفلسطينية – اإلسرائيلية،
فاالنطباع الذي كان سائدا ً لدى الشارع املصري هو أن االنتفاضة
هي قطع مع أوسلو ،ومع آلياته وشكله ،وساعد في خلق هذا االنطباع
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إعالن الفلسطينيني عن أنهم لن يستأنفوا املفاوضات بالشكل السابق،
وأنه يجب أن تكون هناك قوى جديدة ومرجعية جديدة .قيل الكثير من
الكالم ،ولكن فجأة مت استئناف التفاوض؛
العامل الرابع متعلق بخصوصية مصر :موضوع انتخابات مجلس
الشعب وما تالها قد َ
ش َغ َل كافة القوى السياسية واملجتمع املصري ،كما
جاء في نفس الفترة شهر رمضان ،واحلياة تكاد تتوقف في رمضان،
وأضيف إليه إجازات االمتحانات ونصف السنة ،وهذه أثرت بقوة ألن
احلركة كانت أساسا ً في اجلامعات.
عبد الكرمي البرغوثي

أرجو املعذرة عن التعبير ،إال أن االنتفاضة ال تعمل بالتوجيه عن بعد.
وتبدو املطالبة بأن تستمر االنتفاضة ،وأن تعطي أكثر فأكثر ،ضربا ً
من الترف الفكري .االنتفاضة لن تستمر دون الدعم العربي لها ،فهي
ال متتلك قوة دفع ذاتية تكفيها لالستمرار دومنا توقف إلى أجل غير
معروف ،وهي حتتاج إلى الدعم العربي .ليست الدعوة هنا موجهة،
بالضرورة ،إلى اجلهات العربية الرسمية ،ولكن إلى النُخَ ب املثقفة ،وإلى
احلركات الشعبية ،التي يحدونا األمل بأن ال يخبو تضامنها.
هذا املدخل يدفعنا إلى االلتفات إلى اخللط الذي يجري بني مستويني:
األول هو االنتفاضة كفعل كفاحي له أجندة سياسية؛ والثاني هو دور هذا
الفعل في تغيير رؤية وتصور املفكرين العرب ،الذي فرضته االنتفاضة
بح ّدة .إن اخللط بني املستويني يدفع إلى التساؤل عما إذا ما زالت القضية
الفلسطينية ،بدالالتها القدمية ،معضلة أساسية للمفكرين العرب؟ وعن
سبُل التعبير عن الفعل الكفاحي الفلسطيني ،وعن أثره الثقافي .هل يتم
التعبير عنه ،كما ُعبِّر أحياناً ،بالقول أن السلطة الفلسطينية ،التي جاءت
بأوسلو ،وقزمت القضية ،واختزلتها ،هي املسؤولة عن الهزمية ،ونعفي
أنفسنا ،بالتالي ،كعرب ،من هذه املسؤولية؟ أم من خالل قيام املفكرين
العرب برؤية ما حاول جورج اإلشارة إليه من أن هذه االنتفاضة
رغم أنها موجهة ضد االحتالل ،إال أنها ،في نفس الوقت ،حالة حراك
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اجتماعي داخل املجتمع الفلسطيني ،أعطى جرأة للمفكرين الفلسطينيني
لطرح قضايا التغيير والتحول االجتماعي والدميقراطي ونقد السلطة
دون استثناء :بدءا ً من شخص رئيسها ،ومرورا ً بأعضاء املبنى العمودي
للسلطة غير الرسمية ،الذين أشار إليهم جورج.
جوهر تساؤلي هو :هل نعفي أنفسنا من مسؤولية رؤية هذا األثر لالنتفاضة
على احلراك املجتمعي ،متجردين عن الصفة التسلطية للنظام الفلسطيني
(ملا كانت هذه الصفة مالزمة لألنظمة السياسية العربية مبجملها) ،أم نلتفت
إلى دور ،وجرأة ،وشجاعة املفكر العربي؟ هنا حتضرني فكرة الدكتور
هشام شرابي حول دور املثقف في التغيير املجتمعي ،وعدم االنكفاء على
الذات ،وكأن القضية هي قضية اجلماهير ،وال تعني املثقفني.
تساؤلي األخير يدور حول اخللط بني مستوى الفعل السياسي،
ومستوى أثر هذه االنتفاضة على الفكر العربي ،وعلى املفكرين العرب:
هل بداية املرحلة اجلديدة ،وانتهاء املرحلة القدمية ،سياسياً ،يعكس
نفسه بالضرورة إنتاجاً ،أو انتها ًء ،أو تشكالً للهوية اجلديدة؟ وهل
تتشكل الهوية بفعل االنتقال من مرحلة سياسية إلى أخرى؟ أم أن الهوية
اجلمعية للشعوب العربية ،كما أشارت بسمة قضماني ،هي في طور
التشكيل ،في بعدها القومي ،أصالً؟ وأين هو املركب الديني في الهوية
الفلسطينية والعربية في طور التشكيل؟ وهل هناك ،بالتالي ،تبعات
للتضامن الديني معها ،والذي متثل بتسميتها ،منذ بدايتها بانتفاضة
األقصى ،يؤدي إلى تشكيل ،أو تشويه ،أو تعميم هوية قد تكون “مض َّرة
لألجيال” أكثر من االعتماد على بكائية النكبة؟
عزمي بشارة

طرح جورج قضية حق العودة ،بدمجها مبوضوع الهوية ،بطريقة
الفتة للنظر.
الهوية ليست أمرا ً ُمعطى وإمنا تتكون وتتشكل باستمرار .وحق العودة
أيضا ً متغير ،فحق العودة قبل قيام منظمة التحرير الفلسطينية شيء،
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وبعد قيامها شيء آخر .وما يش ِّكل الهوية الفلسطينية احلديثة هو منظمة
التحرير وليس حق العودة .حق العودة في املفهوم الفلسطيني هو أوالً
حق دولي ،نشأ بقرار من اجلمعية العمومية لألمم املتحدة قبل أن تنشأ
منظمة التحرير ،وقبل أن يتم االعتراف بالشعب الفلسطيني كشعب.
ولذلك ،فلحق العودة طابع فردي ،وليس طابعا ً جماعياً ،وحق الالجئني
في العودة هو حق في العودة إلى ديارهم ،وليس حقا في العودة إلى
الدولة الفلسطينية.
اخلطاب الدارج يخلط بني أمرين :األول هو حق العودة الذي تبنته منظمة
التحرير الفلسطينية في برنامجها وفي ميثاقها ،كجزء من خطة التحرير
الشامل .بهذا املعنى ،ال داعي حلق العودة كحق أو موضوع مستقل ،فهو
مترتب تلقائيا ً على التحرير؛ والثاني هو حق العودة الدولي لالجئني،
شردوا من ديارهم قبل أن ُيعتَرف بالشعب الفلسطيني كشعب ،له حق
ال يستطيع أن يتنازل عنه أحد.
ميكننا أن نالحظ أنه في الفترة قبل قيام منظمة التحرير الفلسطينية
مارس الالجئون الفلسطينيون توقهم إلى فلسطني ،وحبهم حلق العودة،
ومتسكهم به عبر حركات قومية ،وليس عبر حركة وطنية فلسطينية.
بعضهم تخيّل أن املشروع الناصري سيعيده إلى دياره ،وبعضهم
تخيل أن املشروع البعثي سيعيده ،وبعضهم تخيل أن املشروع القومي
السوري االجتماعي سيعيده .وهكذا ،لم يكن موضوع الالجئني مرتبطاً،
بالضرورة ،بنشوء كيان فلسطيني يحقق العودة.
على مستوى الهو ّية ،تُنتَج هويات من العمل السياسي ،وتتحكم ،إلى حد
كبير ،بالثقافة السياسية السائدة .دعونا نضع هذا املوضوع في سياق
الثقافة السياسية الفلسطينية السائدة ،فيكون حق العودة ليس توقا ً إلى
حترير الوطن الفلسطيني وإمنا إلى البلد ،واملفهوم الفلسطيني للبلد هو
القرية وليس فلسطني .فلو قمت بزيارة ملخيم اليرموك مثالً ستالحظ
في أسماء الشوارع شارع صفد ،وشارع لوبية ،وما إلى ذلك ،في شكل
فيه توق إلى البلد حتديداً .هكذا كان ُينظر إلى العودة إلى البلد كممارسة
حلق إنساني (فلكلور :بئر املاء ،وساحة البيت ،وساحة الدارِ ،
وشعر،
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وما إلى ذلك) .بهذا املعنى فإن الهوية الفلسطينية التي ارتبطت بحق
العودة هي هوية فلكلورية إلى حد بعيد ،وكذلك األلم الفلسطيني الذي
رافق انتظار العودة فيه فلكلور أكثر مما فيه ثقافة قومية.
أما حركة التحرر الفلسطيني ،فأمرها مختلف .هي أسست هذا احلق،
واستفادت منه ،وح ّولت الشوق إلى البلد ،وبئر املاء ،إلى شوق إلى
فلسطني كوطن .وهي ،إذا حتررت من التحرير ،حتررت من حب األرض.
يبقى موضوع قرار  ،194وهو موضوع دولي وليس فلسطينياً،
فلم تبادر له منظمة التحرير ،وكانت إحدى الدول التي تعيد جتديد
حق العودة كل عام هي الواليات املتحدة األمريكية .فالقرار ليس
مرتبطا ً ببرنامج منظمة التحرير .برنامج منظمة التحرير كان حترير
فلسطني ،وحق العودة كان من ضمن التحرير .وقد مت التخلي عن
التحرير من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،وأحد نتائج هذا
التخلي كان اتفاق أوسلو.
األمر اآلخر ،أنه ،لفترة طويلة من الزمن ،مت االحتفاظ بحق العودة
في برنامجنا وفي فكرنا السياسي ،وفي ثقافتنا السياسية ،إلى
جانب إقامة دولتني :دولة يهودية في فلسطني ودولة عربية .وهو أمر
يتناقض مع حق العودة .فالعودة إلى الدولة اليهودية ممكنة نظرياً.
لكن ،فعلياً ،هناك تناقض بني حق العودة الفلسطيني ووجود دولة
يهودية في فلسطني.
هذا املوضوع ،في اعتقادي ،يجب أن ُيناقش ،ولكن ليس ضمن برامج
االنتفاضة ،وإمنا في الفكر السياسي الفلسطيني والعربي عموماً،
وأيضا ً فيما أُشي َر إليه من قبل فواز طرابلسي حول قضية الصراع
الداخلي في املجتمع اإلسرائيلي ،وإلى أين يتجه .أعتقد أن هذا املوضوع
لن يترتب عن االنتفاضة ،وإمنا عن مفاوضات احلل الدائم .أي أننا كنا
سنصل إلى موضوع حق العودة لو لم حتصل االنتفاضة .ألننا لو
وصلنا إلى مرحلة مفاوضات احلل الدائم ،وظهر موضوع حق العودة،
لواجه الفلسطينيون التناقض املوجود في البرنامج.
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لدي مالحظة بالغة الداللة حول تصرف القيادة الفلسطينية :إنها ،طيلة
ّ
الفترة األخيرة ،لم تناقش حق العودة .اجلمهور هو من يناقشه .وفي
اعتقادي أنه لم ت َ
ُعط فرصة للقيادة الفلسطينية لتساوم على حق العودة،
مبعنى التوصل إلى حل الوسط التاريخي للمقايضة بني الغُنب الذي
حلق بالشعب الفلسطيني عام  ،1948وبني الغُنب الذي حلق بالشعب
الفلسطيني عام  .1967عن هذا تتحدث إسرائيل ،فلو انسحبت إسرائيل
إلى حدود الرابع من حزيران ،وصارت القدس عاصمة لدولة فلسطينية
كاملة السيادة ،لتمكنت القيادة الفلسطينية من أن تساوم على حق العودة
مقابل هذه اإلجنازات .هي لم تُعط هذه الفرصة ،ولذلك فنحن ،حتى اآلن،
ال نعلم املوقف احلقيقي ،وإلى أي مدى تذهب القيادة الفلسطينية مع حق
العودة ،كما أننا جنهل متاما ً البرنامج السياسي لالنتفاضة ،ليس فقط
في موضوع حق العودة.
حتى اآلن غير واضح لنا ،كما ذكرت ،وكما ذكر جورج ،من ناحية
بنية االنتفاضة ،من هي القوى املتحكمة فيها؟ هل هم أفراد أربعة من
القوة  ،17يطلقون ثالث رصاصات في الليل من جهة بيتونيا لترد
عليها إسرائيل بالقصف؟ أم هي قوة جماهيرية؟ ما هي بالضبط بنية
االنتفاضة؟ هل هي األمن الوقائي ،أم اجلماهير ،أم الشعب...؟ وما
هو برنامجها السياسي؟ ليس صدفة وجود تخبط في التسميات بني
“انتفاضة االستقالل” ،و“انتفاضة األقصى” ،و“انتفاضة القدس” .هذا
التخبط يعكس شيئاً .هل هي انتفاضة شعبية لتعزيز املوقف التفاوضي
الفلسطيني ،أم للتمرد على املوقف الفلسطيني التفاوضي ،أم هي شيء
ثالث متاماً؟ أعتقد أن هذه قضية تستحق مناقشة متجردة عن التمجيد
واإلعجاب ،اللذين أقر بأني شريك فيهما حتى النهاية.
أشارت دالل إلى مفاهيم البكائيات كالنكبة ،والشيعة ،وكربالء ،وما
إلى ذلك من عناصر ،وكنت قد أشرت إلى اعتقادي بأن النكبة (وهذا
ليس تشكيكا ً أساسيا ً في الهوية الوطنية الفلسطينية) ال تشكل أساس
ِ
أردت [الكالم موجه إلى دالل البزري]،
الهوية الوطنية الفلسطينية .إذا
أورد مثَل امليثولوجيا التي استخدمتها القيادة الوطنية الفلسطينية في
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موضوع العودة ،وهي قائمة على البلدة ،والقرية ،واحلي ،والتشريد،
وما إلى ذلك ،إال أنه ،من ناحية أخرى ،فإن آخر شيء ُكتب في الثقافة
السياسية الفلسطينية هو كيف متت النكبة .ذلك ألن هناك عقدة في
مواجهة ذلك فلسطينياً ،ولذا فقد احتجنا إلى وقت لكتابة قصة النكبة
فلسطينياً .وليس صدفة أنه ال توجد هناك ،حتى اليوم ،قصة فلسطينية
طويلة ،وأول قصة فلسطينية كتبها روائي لبناني هو الياس خوري.
توجد تشعبات هنا وهناك ،لكن قضية النكبة لم تكن تش ُّكالً أساسياً.
من حاولوا ،كتبوا في أشياء مشرقة وذات أفق ،كالتحرير ،والبندقية.
وإلى جانب النكبة كثير من الفلسطينيني كبَّروا وخلقوا ميثولوجيات
أخرى غير املعاناة ،كمعركة الكرامة ،واالنتفاضة .وكثير من القضايا
في الوعي الوطني الفلسطيني تتجاوز البكائيات وقضية النكبة .على
العكس ،كانت البكائيات في الشعر ،ولم تكن الهوية الفلسطينية كلها
في الشعر .صحيح أن هناك شعراء بارزين ،ولكن ليس الشعر ،والتغني
بحق العودة أهم مكونات الهوية الفلسطينية.
هناك كثير من العمل الفلسطيني الذي لم يتم بعد ،مبا في ذلك تأريخ
شفوي لكيفية حدوث النكبة ,يؤسفني أن أقول أن اإلسرائيليني قاموا
بتأريخ النكبة قبل الفلسطينيني وأكثر منهم ،فيما عدا األعمال الفذة لوليد
اخلالدي وبعض األخوة اآلخرين.
أعتقد أن النقاش حول حق العودة والتمسك به أو عدم التمسك به هو
ليس النقاش حول إمكانية حتقيقه في هذه املرحلة .يتذكر البعض أن
أملانيا استوعبت عشرة إلى اثني عشرة مليون الجئ من دول أخرى،
والدول العربية مستعدة الستقبال الجئني ،فما هي القضية في ذلك
قياسا ً إلى موضوعات الالجئني؟ هناك قضية أساسية نفكر فيها كعرب
كثيراً :إن الالجئني الفلسطينيني لم ينشأوا من خالل صراع إثني بني
دولتني ،وإمنا من خالل عملية استعمارية كولونيالية ،وإن تفكيك
االستعمار ( )De-Colonizationيعني حق العودة .مشكلة حق العودة
ليست مشكلة العودة ،وإمنا هي مشكلة طبيعة دولة إسرائيل.
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فريدة النقاش

أريد أن ألفت النظر إلى بروز االنتفاضة املتزايد في كل أشكال النضال
الشعبي ضد العوملة ،ومن أجل عوملة جديدة ،سواء كان ذلك في املسيرة
العاملية للنساء ضد الفقر والعنف ،التي شاركت فيها ،وشاهدت كيف
حتولت االنتفاضة إلى موضوع رئيس فيها ،أو في االحتفال العاملي،
الذي جرى في باريس ،ملرور عام على سياتل.
يدفعنا هذا باجتاه بحث الكيفية ،التي ميكن أن يلعب فيها املثقفون
العرب أدوارا ً منظمة ومتزايدة في هذه املنظمات وفي أشكال النضال
ضد العوملة ،وكيفية دمج قضية حترير فلسطني ،بشكل متواصل،
في النضال ضد الهيمنة اإلمبريالية ،وبناء البدائل على الصعيدين
العربي والعاملي.
هنا آتي إلى موضوع الهوية املُلتَبِس ،فموضوع حتديد الهوية
الفلسطينية بالنكبة يعيد إلى األذهان ،على الفور ،تشكل الهوية
اإلسرائيلية بالهولوكوست ،وفي هكذا سياق ال يكون األفق العربي
واإلنساني الواسع مفتوحاً ،فمعذبو األرض كثيرون ،وجميعهم
تواقون إلى احلرية ،ولن يكون العذاب وحده أساسا ً للتحرر ،إمنا
حتوله إلى قوة نضال وتضامن عاملي مع كل أشكال الكفاح ،ومن أجل
جتاوز الرأسمالية.
في هذا السياق أود توجيه سؤال إلى الدكتور جورج :أال تُش ِّكل
الصور التي أشرت إليها ،إضافة للوطنية ،والدميقراطية ،دافعا ً
لدمجهما معا ً في مشروع للتحرر االجتماعي ،كأفق ،نضع فيه قضية
حترير فلسطني؟
سؤالي األخير هو حول وجود إمكانية التغيير ،كما أشار حسن
حنفي ،داخل السلطة الوطنية الفلسطينية .هل هذه اإلمكانية قائمة في
األدوار اجلديدة املفروضة على السلطة في ظل االنتفاضة ،أم أن هناك
استحالة كاملة ملثل هذا التغيير؟
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جورج جقمان

سأشير إلى النقاط الرئيسة التي أثيرت كأسئلة أو مالحظات وفي
شكل موجز في حدود الوقت املتاح ،وأبدأ بتساؤل فيصل حوراني
حول املقصود “بإنهاء الصراع” .صحيح أن عبارة إنهاء الصراع حتمل
أكثر من مدلول ،ولكن أميز بني إنهاء الصراع باملعنى التعاقدي كما قال
فيصل ،ومبعناه األعم .أوافق أن إسرائيل تسعى إلنهاء الصراع باملعنى
التعاقدي ،أي من خالل اتفاقيات رسمية مع احلكومات ،ولكن من غير
الواضح أنه ميكنها إنهاء الصراع بأبعاده األخرى .ويوجد فرق واضح
بني السالم بني حكومات والسالم بني شعوب ،بدليل السالم البارد بني
مصر وإسرائيل .وما قصدته هو أنه من املرجح أن الصراع لن ينتهي حتى
لو مت توقيع اتفاقيات سالم مع احلكومات ولعدة أسباب ،من بينها دور
إسرائيل في الشرق األوسط وارتباط إسرائيل بهيمنة الواليات املتحدة
على املنطقة .إضافة ،هناك جوانب من الصراع ستستمر ،حول املوارد
االقتصادية واملائية واألدوار ومراكز الثقل ومناطق النفوذ ،بني مصر
وإسرائيل ،وبني إسرائيل وسوريا والعراق ،وعالقة األردن وفلسطني
بهذه احملاور .ومن الواضح كما قال فواز طرابلسي ،أن الصراع ليس
فقط عسكريا ً أو ميدانياً .فهو يأخذ أشكاالً مختلفة أيضا ً ومن النوع
املعهود بني الدول ،ولكن في العالم العربي يأخذ أشكاالً حادة أحيانا ً
بسبب عدم رضى الشعوب عن احلكومات ودور إسرائيل كمستعمر.
مالحظة فواز طرابلسي هنا هامة ،أي التساؤل حول أساسيات املشروع
الصهيوني كلما جرى االقتراب من احللول النهائية .وهذا هو املوضوع
الذي تفجر بسبب مفاوضات احلل النهائي؛ تفجر في إسرائيل وتفجر
أيضا ً في فلسطني وفي الوطن العربي بقدر ما .فاملفاوضات حول حدود
الدولة الفلسطينية هي أيضا ً مفاوضات حول حدود إسرائيل ،والسؤال
عن السيادة في الدولة الفلسطينية هو سؤال أيضا ً عن “سيادة” إسرائيل
خارج حدودها ،ومن ثم دور إسرائيل في املنطقة .وهو موضوع يجري
حوله نقاش محتدم داخل إسرائيل ،أي حول هوية املشروع الصهيوني
في شكل عام.

42

قـبـل وبـعـد عـرفـات

أما بخصوص مالحظة غسان اخلطيب أن االنتفاضة ال متلك إمكانية
حتقيق النصر؛ رمبا يكون هذا صحيحاً ،لكن ما هو املقصود بالنصر؟
أدت االنتفاضة إلى تعديل جزئي على موازين القوى بني اجلانبني ،ولكن
من الواضح أن هناك حدوداً .ولكن احلدود مرتبطة جزئيا ً بأداء اجلانب
الفلسطيني ،أي بطرق إدارة الصراع امليداني والسياسي ،وبوجود دعم
عربي ،بدالً من ضغوط عربية.
بالتالي ،سؤال حسن حنفي حول مقومات استمرار االنتفاضة؛ اإلجابة
تكمن في اجلانبني اللذين أشرت إليهما .وكما حاولت أن أبينّ  ،إن طبيعة
النظام الفلسطيني احلالي ببنيته السياسية واإلدارية والقانونية ،تشكل
نقطة ضعف .وغياب الدعم العربي سواء على الصعيد السياسي أو
املادي ،هو أيضا ً نقطة ضعف .وأوافق عبد الغفار شكر أن االنتفاضة
أجرت قدرا ً من التعديل على عالقات القوى بني اجلانبني ،ولكن مرة
أخرى ،دون دعم عربي سياسي ودعم شعبي مستمر سيبقى هذا
التعديل ضمن حدود ضيقة نوعا ً ما.
أما بخصوص سؤال حسني عبد الرازق حول وجود قيادة موحدة
لالنتفاضة ،مقارنة مع االنتفاضة األولى ،فقد أشرت إلى هذا اجلانب
في حديثي .ولكن أضيف أنه ال توجد قيادة موحدة لالنتفاضة بوجود
سلطة فلسطينية ،ألن هذا يؤدي إلى وجود ازدواجية في القيادة.
ولكن املشكلة تكمن في مكان آخر :في عدم وجود مشاركة في القرار
السياسي وفي إدارة الصراع حتى من قبل الفصائل الفلسطينية
واألحزاب ،والتي أصالً جرى استيعابها ضمن النظام القائم دون أن
يكون لها تأثير على القرار .املشكلة تكمن في انسداد النظام السياسي
وفي احلاجة لإلصالح .وبالرغم من املطالبات املستمرة وفتح املوضوع
للنقاش العام ،إال أن التغيير لم يحصل.
أنتقل إلى موضوع الهوية والذي أثير من قبل أكثر من متحدث .أتفق
متاما ً مع بسمة قضماني أن تعدد الهويات أمر معهود وال إشكالية فيه،
وأن الهويات تكون في الغالب مر َّكبة .فيمكن المرئ ما أن يكون سوريا ً
أو فلسطينياً ،مسلما ً أو مسيحياً ،سنيا ً أو شيعياً ،من نابلس أو من حلب،
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ينتمي إلى عائلة أو إلى عشيرة ،وأن يكون عربيا ً أيضاً .وميكن لهوية أن
تبرز أحيانا ً وتطغى على هوية أخرى حسب الظرف واملكان .ولكن ما
حاولت أن أبينه هو وجود إشكالية تتعلق بالهوية الفلسطينية اجلامعة،
الرتباطها بالنكبة وأن إنهاء الصراع يثير ضمنا ً السؤال عن الهوية
املستقبلية التي تكونت خارج إطار دولة قطرية أو دولة قومية.
أما قول دالل البزري وفريدة النقاش أن تأسيس الهوية الفلسطينية
على النكبة يثير “إشكالية شيعية” أو أنه شبيه بارتباط اليهود مع
“الهولوكوست” فهذه مالحظات قد توسع آفاق النظر إلى املوضوع
وتدخل اجلانب املقارن ،وهو أمر لم أتعرض له ولكنه جدير باملتابعة.
لكن هذا ال يشكل نقدا ً ملا قلته أو دحضا له .فحتى لو كانت أوجه الشبه
هذه موجودة ،يوجد سؤال مستقل عن املقارنة وقائم بذاته ويحتاج إلى
إجابة :هل هذا االرتباط بني الهوية الفلسطينية والنكبة موجود أو غير
موجود؟ قد تختلف اإلجابة من محلل إلى آخر ،ولكن معايير الصحة
واخلطأ هنا ال عالقة لها باملقارنة بالرغم من فائدة املقارنة ألغراض
أخرى ،غير إثبات صحة أو عدم صحة التحليل .فقد تكون الهوية
الفلسطينية “كربالئية” ،وقد يكون هذا أمرا ً مؤسفا ً (أو أمرا ً جيداً!)
ولكن ال عالقة هنا بني “كربالئية الهوية” وصحة التحليل.
املوضوع اجلدير باملتابعة يتعلق بتبعات ارتباط الهوية “بالقهر والقدرة
على العذاب” (باستخدام مفردات دالل البزري) .لكن هذا يحتاج إلى
نقاش مفصل وحتليل نفسي – سوسيولوجي لرؤية أبعاده املختلفة
سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو نفسية ،لكي يجري بعد ذلك تقييم
أو حتديد أية نواح سلبية أو إيجابية.
أتفق مع عزمي بشارة أن هناك دورا ً أساسيا ً للحركة الوطنية الفلسطينية
في تَش ُّك ِل الهوية الفلسطينية .أنا لم أتعرض للموضوع لضيق الوقت
وألنه معروف مبا فيه الكفاية .ولم أقل أن الهوية الفلسطينية تشكلت
بفعل سبب واحد أو عنصر واحد ،وقلت أن النكبة مكون أساسي من
مكونات الهوية.
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أما القول أن الهوية الفلسطينية هي في األساس هوية فلكلورية ،أي
انتماء إلى “بلد” (سواء مدينة أو قرية) ،وبالرغم من أن وجود هذا
االنتماء أمر واضح وبينِّ  ،إال أن حصر الهوية في هذا االنتماء يثير
السؤال بشكل صارخ حول الهوية اجلامعة للفلسطينيني .ال يوجد هوية
جامعة في االنتماء “للبلد” .لكن توجد هوية جامعة .إذن يوجد مكون
آخر (أو مكونات) للهوية .هذه هي النقطة األساسية.
إضافة ،أنا لم أقل أن هناك عالقة ارتباط بني الهوية الفلسطينية وحق
العودة ،وإمنا بني الهوية اجلامعة للفلسطينيني والنكبة ،وأنها مكون
أساسي من بني مكونات أخرى للهوية .فإذا أزلنا النكبة ،هل ميكن حتديد
نشوء الهوية الفلسطينية بظهور فصائل منظمة التحرير في أواخر
الستينات؟ إن منظمة التحرير عززت الهوية وأعطتها ُبعدا ً سياسيا ً أوضح،
ووفرت طرفا ً فلسطينيا ً لتمثيل الفلسطينيني .هذه النقطة األخيرة رمبا هي
أهم النقاط املتعلقة مبنظمة التحرير الفلسطينية ،أي أن الكفاح املسلح كان
في نهاية املطاف صراعا ً سياسيا ً حول التمثيل .ال أعتقد أن أحدا ً كان يعتقد
أن إسرائيل كان ميكن أن تُهزم عسكريا ً من خالل الكفاح املسلح.
وكان الكفاح املسلح أيضا ً صراعا ً على الوجود ،أي وجود طرف
فلسطيني تتجسد فيه الكيانية الفلسطينية ،وفي هذه احلالة ،منظمة
التحرير الفلسطينية .هذا هو اإلجناز األساسي للمنظمة من ناحية
تاريخية ،بالرغم مما آلت إليه الحقاً ،خاصة اآلن.
إذا كان حتليلي صحيحا ً فيما يتعلق باالرتباط بني النكبة والهوية ،فإن
هذا يفسر اإلصرار والتشدد والتشبث بحق العودة ،ليس فقط لغرض
احلفاظ عليه كحق يحتاج إلى ترجمة سياسية ،وإمنا أيضا ً ألن التخلي
عنه ،خاصة في سياق احلل املمكن وليس احلل العادل ،يظهر كأنه تخلي
عن الذات ،أو عن أحد مكونات الذات .واالرتباط هنا هو بني حق العودة
والنكبة من جهة ،والنكبة والهوية من جهة أخرى .وشكرا ً جزيالً.
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املشاركون في الندوة

إصالح جاد :متخصصة في الدراسات النسويةُ ،م ِ
حاضرة في دائرة
الفلسفة والدراسات الثقافية ،باحثة في معهد دراسات املرأة في
جامعة بيرزيت.
ألبرت أغازريان :متخصص في التاريخ ،مسؤول العالقات العامة
في جامعة بيرزيت ،محاضر في برنامج الدراسات الثقافية في
جامعة بيرزيت.

باسم زبيدي :متخصص في العلوم السياسية ،أستاذ مساعد في قسم
العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية – نابلس.
بسمة قضماني :متخصصة في العلوم السياسية ،أستاذة العالقات
الدولية في جامعة باريس ،مديرة برامج التعاون الدولي في
مؤسسة فورد التربوية – القاهرة.

جميل النمري :صحافي وكاتب عمود في صحيفة العرب اليوم – األردن.

جميل مطر :متخصص في شؤون التنمية ،مدير املركز العربي لبحوث
التنمية واملستقبل – القاهرة.

جورج جقمان :متخصص في الفلسفة ،عميد كلية الدراسات العليا في
جامعة بيرزيت ،عضو مؤسس ملواطن – املؤسسة الفلسطينية
لدراسة الدميقراطية – رام الله.
حسن حنفي :متخصص في الفلسفة ،نائب رئيس اجلمعية الفلسفية
العربية ،السكرتير العام للجمعية الفلسفية املصرية.

حسني أبو رمان :باحث في مركز األردن اجلديد – عمان.

حسني عبد الرزاق :كاتب وصحافي ،رئيس حترير مجلة اليسار ،أمني
عام مساعد في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي.
دالل البزري :متخصصة في العلوم االجتماعية ،محاضرة جامعية
وباحثة وكاتبة عمود.
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ربى السالم :متخصصة في الدراسات الشرق أوسطية ،مساعدة
مدير برنامج السالم والعدالة االجتماعية في مؤسسة فورد
التربوية – القاهرة.

رجا بهلول :متخصص في الفلسفة ،أستاذ مشارك في دائرة الفلسفة
والدراسات الثقافية ،رئيس برنامج املاجستير في الدميقراطية
وحقوق اإلنسان في جامعة بيرزيت.
سليمان ربضي :متخصص في تاريخ الشرق األوسط وتاريخ أوروبا،
محاضر في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة
بيرزيت.
سميح شبيب :متخصص في تاريخ فلسطني احلديث ،كاتب وباحث،
أستاذ مساعد في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة
بيرزيت.

سميح معايطة :صحافي وكاتب عمود في صحيفة العرب اليوم.

عبد الغفار شكر :كاتب سياسي متخصص في قضايا التطور
الدميقراطي ،نائب رئيس مركز البحوث العربية – القاهرة.
عبد الكرمي البرغوثي :متخصص في الفلسفة اإلسالمية ،عميد شؤون
الطلبة ،أستاذ مساعد في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في
جامعة بيرزيت.
عزمي بشارة :متخصص في الفلسفة ،مفكر وباحث ،رئيس مجلس
أمناء مواطن – املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية،
رئيس حزب التجمع الوطني الدميقراطي.

عزيز العظمة :متخصص في الفلسفة ،أستاذ الدراسات العربية
اإلسالمية في اجلامعة األمريكية – بيروت.

غسان اخلطيب :متخصص في تاريخ الفكر االقتصادي ،محاضر في
دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت ،ومدير
مركز القدس لإلعالم واالتصال.
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فريدة النقاش :كاتبة وصحافية ،رئيسة حترير مجلة أدب ونقد ،عضو
املكتب السياسي حلزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي،
رئيسة مجلس إدارة ملتقى الهيئات لتنمية املرأة.

فواز طرابلسي :متخصص في العلوم السياسية ،أستاذ العلوم السياسية
في اجلامعة اللبنانية األمريكية.

فيصل حوراني :كاتب وباحث ،متخصص في الشؤون الفلسطينية
والعربية ،عضو املجلس الوطني الفلسطيني.
كمال عبد اللطيف :متخصص في الفلسفة السياسية والفكر العربي
املعاصر ،عضو احتاد الكتاب في املغرب ،عضو هيئتي حترير
مجلتي “الوحدة” و“الثقافة املغربية”.

لينا اجليوسي :متخصصة في علم االجتماع واإلعالم ،باحثة رئيسة
في مواطن – املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية،
مستشارة لتطوير مناهج دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في
جامعة بيرزيت.

مجدي املالكي :متخصص في علم االجتماع ،رئيس دائرة علم االجتماع،
رئيس برنامج املاجستير في علم االجتماع في جامعة بيرزيت.
محمود أمني العالم :متخصص في الفلسفةُ ،مقرر جلنة الفلسفة في
املجلس األعلى للثقافةُ ،مشرف على إصدار الكتاب غير الدوري
“قضايا فكرية”.

مصطفى احلمارنه :متخصص في التاريخ والعلوم السياسية ،رئيس
مركز الدراسات االستراتيجية في اجلامعة األردنية.

مضر قسيس :متخصص في الفلسفة ،رئيس دائرة الفلسفة والدراسات
الثقافية في جامعة بيرزيت.

منير احلمارنه :متخصص في االقتصاد السياسي ،أستاذ مساعد
في قسم االقتصاد في اجلامعة األردنية ،أمني عام احلزب
الشيوعي األردني.
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مي اجليوسي :متخصصة في الفلسفة ،املديرة التنفيذية ملؤسسة
مواطن – املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية – رام الله.

نادر سعيد :متخصص في علم االجتماع ،مدير برنامج دراسات التنمية
في جامعة بيرزيت.

ندمي مسيس :متخصص في العلوم السياسية وعلم االجتماع
السياسي ،أستاذ مساعد في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية
في جامعة بيرزيت.
هديل قزاز :متخصصة في التنمية ،مديرة برامج في مؤسسة هنريش
بول – فلسطني.

هديل غنيم :محررة في مجلة “الكتب وجهات نظر” – القاهرة.

هشام شرابي :متخصص في تاريخ املجتمع والفكر احلديث ،رئيس حترير
مجلة الدراسات الفلسطينية ( ،)JPSرئيس مركز الدراسات السياسية عن
فلسطني – واشنطن ،وأستاذ في جامعة جورج تاون – واشنطن.
هويدا عدلي رومان :كاتبة متخصصة في العلوم السياسية ،باحثة في
املركز القومي للبحوث االجتماعية – القاهرة.

إنقاذ اإلنتخابات من “لعبة اإلنتخابات”

*

تقوم العديد من احلكومات في دول مختلفة من العالم باستحداث لعبة
االنتخابات ،أو االنخراط فيها إن كانت موجودة ،أو تعديلها وتغيير
عناصرها إن لم تؤد إلى النتائج املرجوة ،أو رعايتها وضمان استمرارها
إن كانت مواتية الستقرار النظام السياسي.
وللعبة قواعد عدة وأسس متنوعة معروفة للجميع ،ولكن ال يجري
احلديث عنها دائما ً ألسباب سأبينّ بعضها الحقاً .ولكن ما هو مهم في
املوضوع هو أن اللعبة حتتمل درجات من اإلتقان والشرعية أحياناً،
ومن الفظاظة وعدم الشرعية أحيانا ً أخرى.
وعلى هذا السلم املتدرج ،بني طرفي اإلتقان والفظاظة ،يحتل التزوير
في االنتخابات والرشوة النقدية للناخبني ،أدنى مرتبة ممكنة ،إما ألنها
تعكس عدم اخلبرة والدراية وضعفا ً كبيرا ً في إتقان قواعد اللعبة ،وتدني
مستويات اللعب عموماً ،أو ألنها تعكس تشرذما ً داخليا ً في النظام
السياسي الذي يحتاج لنجاح مرشحني محددين في الدائرة االنتخابية.
أي أن انتماءهم حلزب سياسي أو توجه معني غير ٍ
كاف بحد ذاته ،إذا
كان النظام السياسي بحاجة في استقراره إلى أن ينتمي هؤالء ،على
سبيل املثال ،إلى عشيرة لها قاعدة اجتماعية واسعة.

* نشرت في وقائع مؤمتر اإلنتخابات الفلسطينية العامة .رام الله :وحدة البحوث
البرملانية ،ديسمبر  ،2002ص155-149
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وهنا نرى أن النظام االجتماعي قد ميلي أحيانا ً بعض قواعد اللعب على
احلكومة ،حتى وإن كانت فظة وغير متقنة ،إن لم تتمكن احلكومة أو
النظام من ابتداع آليات أخرى .ويحدث هذا عادة في الدول الفقيرة ،أو
الدول حديثة العهد ،والتي لم تتمكن بعد من تعزيز الوالء القومي مقارنة
مع الوالء القبلي أو العشائري .أو أنه بسبب فقرها فمن املتعذر للدولة أن
تشكل إطارا ً جامعا ً قوميا ً يستحوذ على والء األغلبية.
وفي هذا السياق ،يقال أحيانا ً أن استقرار النظام السياسي ،ودورية
االنتخابات ،ومن ثم التداول على السلطة يلزم طبقة وسطى عريضة
منتفعة بشكل أو بآخر من استقرار النظام .أما في الدول الفقيرة فعندما
توجد أغلبية ال يقدم لها النظام شيئاً ،ال تكون االنتخابات ترفاً ،بل
خطرا ً على النظام القائم واستمراريته .فإما أن يستخدم القمع وسيلة
الستقرار قسري ،أو تؤجل االنتخابات إلى “الوقت املناسب” ،أو تلعب
االنتخابات بطريقة في غاية الفظاظة.
إن املوضوع األساسي هنا هو أن استقالل االنتخابات أمر غير مناط
فقط بالتزوير أو عدمه .إن عملية مراقبة االنتخابات ،والتأكد من أن
اإلجراءات الصحيحة قد متت كما هو مقرر ،وأن االنتخابات كانت نزيهة
من حيث عالقتها بالتصويت ،وضمان سالمة صناديق االقتراع .وعلى
أهميتها فهي غير كافية للتأكد من استقاللية االنتخابات ،بل رمبا أن هذا
اجلانب هو األقل أهمية في املوضوع.
إن “هندسة” االنتخابات ال تتعلق باالقتراع فقط ،بل تتعلق أيضا ً
بالتمويل ومصادره املختلفة ،والقوانني واألنظمة وما إلى ذلك وآليات
الرقابة على التمويل ،واملقدرة التنظيمية ،الدعم اللوجستي وجتنيد
الطاقات ،والتغطية اإلعالمية ،واستقاللية اإلعالم الرسمي واخلاص.
إضافة إلى أن لقانون االنتخابات أهمية خاصة في سياق استقاللية
االنتخابات ،إذ أن هندسة االنتخابات تبدأ بالقانون ،وقوانني أخرى
ذات عالقة حتدد من هو مؤهل للترشيح مبا في ذلك الترخيص الالزم
لألحزاب والكتل االنتخابية ،وتعارض أو عدم تعارض برنامج احلزب
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املعني مع دستور البلد أو قانونه األساسي ،وما إلى ذلك من سباق
العراقيل كما هو معروف من املمارسة في عدد من الدول.
وإليضاح ما هو مقصود ،أشير إلى حاالت عينية في عدد من الدول
وأبدأ بأدنى درجات السلم املتدرج ،سلم الفظاظة واإلتقان .فبالرغم من
التعاطف العارم ألغلبية الفلسطينيني والعرب مع العراق كدولة وشعب
إزاء العدوان املرتقب على أرضه وثرواته من قبل الواليات املتحدة ،ال بد
من القول وبكل أسف أن النظام العراقي قد سجل سابقة جديدة مؤخراً،
أي نسبة مئة في املئة في التصويت على جتديد الوالية للرئيس العراقي.
فإذا كانت السوابق العربية في هذا املضمار أي نسبة  99.99في املئة
مصدرا ً للحرج ،فإن هذه النسبة اجلديدة ال يوجد أي حرج بعدها.
ولكن األمر ال يتم هكذا دائماً .ففي تركيا ،مثالً ،والتي تطمح لالنضمام
إلى االحتاد األوروبي ،تتم هندسة االنتخابات بتقدير أعلى في السلم
املتدرج ،أي حصر اخليارات ومن ثم عدم وجود حاجة للتزوير .ويتم ذلك
بطرق قانونية متاماً ،أي مبوجب قوانني البلد وتفسيرها من قبل احملاكم،
املستقلة أو غير املستقلة عن احلكومة .وهذا أمر له عالقة ،أيضاً ،باستقاللية
االنتخابات .فهكذا مت حل حزب الرفاه االجتماعي قبل عدة أعوام – وهو
حزب إسالمي بقيادة جنم الدين أربكان – وبقرارات احملاكم املختصة
ومبوجب القوانني ذات العالقة .وما يزال األمر على حاله في تركيا.
أما في البحرين التي شهدت انتخابات لنصف املجلس النيابي مؤخراً،
فكما هو معروف أن النصف اآلخر من املجلس معني ،أي أنه ينوب
عن احلكومة .من قرر هذا؟ ليس أي مجلس نيابي طبعاً ،إذ أن املجلس
األخير قد مت حله عام  .1975هذه هندسة لالنتخابات على أعلى درجة
من التزوير املباشر ،إال أنها أدنى من اإلتقان املوشح بالشرعية .إال إذا
كانت نظرة املراقب للبحرين نظرة عنصرية ،كما احلال لدى الصحفي
األمريكي املعروف توماس فريدمان الذي هلل لها مؤخرا ً في عمود
صحفي ،من منطلق التدرج في التحضر للشعوب املتخلفة والبدائية.
أما في األردن ،فإن االقتراع يجري وعلى حد علمي بطرق نزيهة في
الغالب ،لكن الهندسة تكمن في تعديل قانون االنتخابات وفي تأجيل
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التوقيت .كل ذلك بطرق قانونية طبعاً :صوت واحد ملرشح واحد ،وصوت
واحد ألكثر من مرشح ،دائرة انتخابية صغيرة ،دائرة كبيرة ،نظام أغلبي،
نظام نسبي ،وهكذا .كله قانوني ،وكله غير مستقل عن احلكومة.
أما في لبنان ،فتجري اآلن معركة محتدمة حول تعديل آخر مطلوب على
قانون االنتخابات ،بعد أن جرى تعديل عليه قبل االنتخابات النيابية
السابقة قبل أربعة أعوام .إن معركة تعديل قانون االنتخابات في لبنان
هي معركة حول نتائج االنتخابات .وستحسم النتائج بنا ًء على تلك
التعديالت .وليس املقصود هنا النتائج املتعلقة مبرشحني محددين،
وإمنا النتائج املالئمة ملراكز القوى في لبنان أو غير املالئمة .واملوضوع
هنا ال يتعلق بأشخاص املرشحني وإمنا بتوازن القوى بني تلك املراكز.
وفي إسرائيل يوجد مسعى قانوني اآلن ملنع بعض أعضاء الكنيست
العرب من الترشح مرة أخرى لالنتخابات ،ومن بينهم عزمي بشارة
الذي قدم للمحاكمة بسبب أقواله حول حق املقاومة .وإذا مت إصدار
قانون من قبل الكنيست مينع ترشح أفراد قاموا بأعمال ُمع َّرفة على أنها
ضد أمن الدولة ،سيكون هذا تدخالً في نتائج االنتخابات ،وهندسة من
نوع «دميقراطي» ينظر له كأنه شرعي وبخاصة إذا كان املشرع دولة
إسرائيل ،فمن سيجرؤ على انتقادها – “الدولة الدميقراطية الوحيدة”
في الشرق األوسط كما يجري تسويقها عادة؟
أما في الواليات املتحدة ،فيتم كما هو معروف التداول على السلطة
من قبل حزبني فقط ال يختلفان في القضايا اجلوهرية وإمنا فقط في
القضايا الفرعية .وأقصد بالقضايا اجلوهرية طبيعة النظام في الواليات
املتحدة ودورها في العالم .وفي كثير من القضايا تكون مواقف احلزبني
متقاربة إلى درجة يصعب التمييز بينهما .وقد تكون املواقف في أغلب
األحيان متقاربة ملن هم على «يسار» احلزب اجلمهوري ،ومن هم على
«ميني» احلزب الدميقراطي ،إلى درجة االغتراب عن حزبيهما .وميكن
القول دون مبالغة كبيرة أن الواليات املتحدة تتصف بنظام احلزب
الواحد احلاكم منذ عقود خلت.
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إن لعبة االنتخابات هنا تتم على درجة كبيرة من التجرد ،أي أنها
مجردة عن التدخل من قبل أفراد أو مجموعات بطرق غير قانونية،
إن الهندسة هنا تكمن في طبيعة النظام وعناصره .فال أحد مينع حزبا ً
ما من الترشح ،وقد يفاجأ بعضهم إذا علم بوجود مرشح للحزب
الشيوعي األمريكي في كل انتخابات رئاسية خالل نصف القرن
املاضي ،إضافة إلى آخرين.
وال يوجد متسع هنا للدخول في تفاصيل تتعلق بآليات عمل النظام في
الواليات املتحدة ،ولكن ميكن القول بشكل عام أن قوة النظام – أسوة
بعدد من الدول الغربية – تكمن في مأسسته ،وفي وجود حريات مدنية
فعلية وحكم للقانون تعززان من مصداقية النظام لدى الناخب .وأن قوة
النظام تكمن في أن التداول على السلطة ال يغير جذريا ً في طبيعة النظام.
لهذا من املمكن نقد رئيس اجلمهورية أو حتى االستهزاء به كشخص ،أو
نقد السياسيني بشكل عام ،وإن هذا أسهل من نقد العوملة االقتصادية
أو دعم الواليات املتحدة لألنظمة الدكتاتورية في العالم ،أو إسهامها
في إحداث انقالبات في دول معينة لتغيير نتائج االنتخابات كما حدث
في (تشيلي) إبان حكم (سلفادور الليندي) الذي قتل على يد اجليش
املدعوم من قبل الواليات املتحدة قبل عقدين ونيف.
أخيرا ً وليس آخراً ،أشير إلى استقاللية االنتخابات في فلسطني .مرة
أخرى إن األمر اجلوهري هنا ال يتعلق بعملية االقتراع نفسها – على أهمية
احلاجة للتأكد من نزاهتها وسالمتها ،إمنا بقواعد اللعب السابق لذلك.
فإذا كان القضاء غير مستقل وحكم القانون غائبا ً وتنفيذ قرارات احملاكم
معطالً ،فكيف ميكن الطعن – مثالً – في نتائج االقتراع في دوائر معينة
أمام احملاكم إن اقتضى ذلك من منظور بعض املرشحني!
غير أن إحدى األمور اجلوهرية بشأن فلسطني تدور حول قانون
االنتخابات نفسه .فقد أنتج القانون احلالي مجلسا ً ضعيفا ً غير مستقل
عن السلطة التنفيذية ،ال أحزاب فيه وال حتى كتالً انتخابية تعمل
كمجموعات ضغط داخل املجلس.
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وإذا كان النظام الدميقراطي ال يستقيم بغياب األحزاب ،وإذا كان هناك
حاجة إلعادة بناء األحزاب أو ظهور أحزاب جديدة ،فإن هذا يجب أن
ينعكس في قانون االنتخابات نفسه.
فالدوائر الصغيرة (التي عددها  16مبوجب القانون احلالي) تعزز
االنتماء احمللي والعشائري وال تعزز االنتماء الوطني العام واجلامع,
ومن هنا كانت مطالبة العديد بتعديل القانون باجتاه نظام مختلط يجمع
بني احلاجات الوطنية العامة دون إغفال احلاجات احمللية.
ولكن كيف ميكن تعديل القانون؟ هنا يبدأ مسلسل العقبات ،وسباق
احلواجز واملطبات والعوائق والصعوبات .فقواعد اللعبة ليست سهلة،
واألوراق الرابحة مكدسة في يد احلكومة ،وليس في يد الالعبني الذين
عليهم أن ينتزعوها ورقة ورقة حتى يبقوا في السباق.
فاملسار يبدأ بطلب من عدد من أعضاء املجلس التشريعي بتعديل القانون
احلالي .وقد مت هذا .ويحال املوضوع بعد ذلك إلى اللجنة القانونية
لعقد جلسات استماع ،أي لسماع آراء املهتمني من أحزاب وفصائل
ومجموعات ضغط ومحامني وخبراء وآخرين .وقد مت هذا أيضا ً وعبر
رئيس اللجنة القانونية علنا ً عن قناعته ،وعن قناعة أغلبية من أعضاء
اللجنة القانونية باحلاجة لتعديل القانون باجتاه نظام مختلف ،وبناء
على اآلراء في جلسات االستماع.
ولكن ماذا إذا لم ترفع اللجنة القانونية توصيتها إلى املجلس ،أو إذا
تلكأت في ذلك ،ناهيك عن مضمون التوصية التي لم ترفع بعد؟ وحتى
لو مت ذلك يأتي موضوع ويضعها على جدول أعمال املجلس الذي هو
بيد رئيس املجلس ،غير املستقل عن السلطة التنفيذية.
وحتى إذا وضع مقترح اللجنة القانونية على جدول أعمال املجلس ،ماذا إذا
تبني أن عددا ً ال بأس به من األعضاء لهم مصلحة في عدم تعديل القانون
ألنه قد يؤدي إلى عدم انتخابهم مرة أخرى؟ هذا إضافة إلى كون أغلبية
من األعضاء غير مستقلني عن السلطة التنفيذية (باستثناء موضوع الثقة،
وهي سابقة ال يقاس عليها ألسباب ال مجال للدخول فيها اآلن).
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وأخيرا ً وليس آخراً ،وضمن اإلجراءات احلالية للنظام السياسي
الفلسطيني ،فإنه ال يسري التعديل على القانون إال مبوافقة رئيس
السلطة التنفيذية .وهذا كما هو معروف أمر بعيد عن التلقائية أو
الروتينية ،فكم من قانون جمد في الدرج ولم يقر إال بفعل ضغوطات
خارجية وليس بفعل قرار املجلس؟
وهكذا كما ترون ،هو سباق يتهافت في دروبه األكثرون ،وال ينهيه إال
األقلون ،من ذوي العزمية والشكيمة واملراس ،يلزمه اخلبرة والتدريب
والدراية ،والطاقة الشبابية والنفسية .وما أحوج فلسطني إلى هؤالء ،في
األحزاب والفصائل ،فاعلني أو مستكينني أو مغتربني ،أو في مؤسسات
املجتمع املختلفة مبا في ذلك مؤسسات السلطة ،من الغيورين على
مستقبل فلسطني ،من أجل حاضرنا ومستقبل أبنائنا أجمعني.
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*

في بداية شهر تشرين األول/أكتوبر  ،2003ظهرت مقاالت في
الصحف العبرية تفيد بأن دول االحتاد األوروبي تتباحث بشكل أولي
وغير معلن ،فيما بينها ،حول إمكانية إيجاد طريقة القناع الرئيس ياسر
عرفات بالتنحي طوعا ً عن السلطة ومغادرة البالد ،والتقاعد بأمن وراحة
في مكان آخر.
إن أهمية هذه املعلومات ،إن صحت ،ال تكمن في واقعيتها أو عدم
واقعيتها ،بل في موقف الدول التي ما زالت رسميا ً حتافظ على عالقات
مباشرة مع الرئيس عرفات بعد محاوالت تهميشه سياسيا ً من قبل
إسرائيل والواليات املتحدة .وحتى لو كانت هذه املباحثات أولية ،فهي
مؤشر على ما آلت إليه األمور في السنوات األخيرة.
وجتدر اإلشارة هنا إلى وجود قدر يسير من التغيير في املوقف أو
مؤشرات عليه ،لدى إسرائيل ورمبا أيضا ً الواليات املتحدة خالل
األسابيع املاضية .فبعد اللقاء الذي جرى بحضور عمري شارون
وجبريل الرجوب ممثل الرئيس عرفات في لندن مؤخراً ،أشارت

* ورقة قدمت في املؤمتر السنوي التاسع لـ مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة
الدميقراطية :تفتت الفضاء السياسي بني براغماتية الفرصة األخيرة ومحلية
املقاومة  .رام الله ،كانون األول 2003
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الصحف العبرية قبل حوالي عشرة أيام إلى تقرير أعدته وزارة اخلارجية
اإلسرائيلية وأوصت بناء عليه إلى رئيس احلكومة بعدم فائدة استمرار
احلصار على الرئيس عرفات.
وفي خطاب له قبل أسبوعني ،أعاد الرئيس بوش ترديد العبارات نفسها
حول مكافحة ما يسمى باإلرهاب ،ولكنه لم يشر حتديدا ً إلى الرئيس
عرفات باالسم ،وأشار إلى القيادة الفلسطينية؛ أي أن اللوم هنا موسع
وليس مخصصاً.
وسنرى في املستقبل القريب ما إذا كان هناك مؤشرات إضافية تدل
على قدر من إعادة النظر في املوقف من الرئيس عرفات .ومن املبكر اآلن
التوصل إلى أية استنتاجات ميكن الركون إليها.
ولكن هذا الوضع مبجمله يثير التساؤل :كيف حتول الرئيس عرفات من
شريك في السالم حصل على جائزة نوبل لإلجنازات في هذا املجال،
وخالل أقل من عقد من الزمن حتول إلى “عقبة” أمام هذا املسعى؟
إن اقتراحي هنا هو أن اإلجابة ال تكمن في ما حصل خالل االنتفاضة
فحسب ،بل في “األخطاء” التي ارتكبت منذ دورة املجلس الوطني
الفلسطيني في اجلزائر ومؤمتر مدريد وحتى اآلن .وأنا أضع كلمة
“أخطاء” بني مزدوجني أو هاللني ،ألني سأحدد أربعة أخطاء رئيسية،
ثم أورد أو أقدم الرد عليها ،وأنتهي بسؤال كان معنا منذ مؤمتر مدريد
وما زال معنا حتى اآلن.
إن الهدف من معاجلة املوضوع بهذا الشكل هو تبيان سهولة اتخاذ
املواقف على الرغم من صعوبة اإلجابات ،ومن ثم تقطب املواقف في
اخلطاب السياسي الفلسطيني ،في الغالب ،ومتحورها في جانبني ،األول
في ما ينبغي أن يكون عليه املوقف ،بغض النظر عن التبعات السياسية،
ٍ
كاف لتبعاتها على
والثاني ملتصق بالسياسة العملية دون التفات
احلقوق واملبادئ .ويبرز هذان املوقفان في النقاش السياسي العلني
حول “قضايا احلل النهائي” بشكل خاص ،مثل السيادة ،والقدس،
وحق العودة ،واملصادر الطبيعية.
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إن هدف الورقة هو نقد اخلطاب السياسي العلني السائد الذي ال يسمح
ملكان ما في الوسط بني طرفني ال يتركان مجاالً حلوار سوى التراشق
اإلعالمي واالتهامات املتبادلة.
ونظرا ً لسعة املوضوع وتشعبه ،ستكون مالحظاتي موجزة ومركزة،
وسأهمل الكثير من التفاصيل الضرورية ،وجوانب من املوضوع على
درجة من األهمية ،ولكني أعتقد أنه ميكن نقاش هذه املوضوعات بدرجة
معينة وممكنة من العمومية.
ما هي األخطاء األربعة؟
لعل اخلطأ األكبر واألساسي للرئيس عرفات هو قبول بنود اتفاقيات
أوسلو نفسها ،وبخاصة اتفاقية احلكم الذاتي االنتقالي التي وقعت في
واشنطن في أيلول .1995
وميكن اإلشارة إلى ثالثة جوانب أساسية في هذه االتفاقيات تكمن فيها
أسباب الفشل :أوالً ،أنها تركت جميع األوراق السياسية الرئيسية في
يد إسرائيل بتأجيلها قضايا احلل النهائي إلى مرحلة الحقة ،وضمن
موازين قوى سياسية وعسكرية لصالح إسرائيل .وكان من الواضح
سلفا ً أنه ال يوجد أي ضمانة للتوصل إلى اتفاق على قضايا احلل
النهائي ،فمن ثم السؤال ماذا بعد ذلك؟
وقد أصرت إسرائيل في عهد نتنياهو خاصة ،وبعد ذلك أيضاً ،على
الدور األمني للسلطة ،ولم تقدم شيئا ً مقابل ذلك ،ومت إرجاء االنسحاب
الثالث من قبل باراك كما هو معروف.
ويكمن سبب الفشل الثاني في أن املفاوضات هي اآللية الوحيدة للتوصل
إلى اتفاق ،خالل الفترة املرحلية وما بعد ذلك ،دون وجود أي ضمانات
دولية أو أية آلية للتحكيم إن حصل خالف سوى الواليات املتحدة ،التي
ساندت املوقف اإلسرائيلي باستمرار كما هو معروف.
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أما السبب الثالث ،فيكمن بقبول اجلانب الفلسطيني رفض إسرائيل
إيقاف االستيطان كنص صريح في االتفاقيات .واملوضوع هنا ال يتعلق
بسرقة األرض ،وإمنا بإيقاف االستيطان كرسالة سياسية واضحة
وداخلية تؤذن بانتهاء املشروع الصهيوني الكولونيالي في فلسطني
التاريخية ،والتمهيد حلل الدولتني.
لكن ،من جهة أخرى ،من غير الواضح أن مؤمتر مدريد وما تبعه من
مفاوضات في واشنطن ،كان سينتهي بنتائج جذرية تختلف عن اتفاقيات
أوسلو .صحيح أن هذا تساؤل افتراضي ،وصحيح أيضا ً أن بعض من
شارك في مؤمتر مدريد واملفاوضات الالحقة قال إن اجلانب اإلسرائيلي
قدم عروضات أفضل مما جاء في اتفاقيات أوسلو ،ولكن هذه انطباعات
وآراء يجب التحقق منها ،وفي كل األحوال ال ميكن افتراض أي شيء
نهائي أو ملزم ،مبعنى أنه مقر من قبل احلكومة اإلسرائيلية في حينه
قبل التوصل إلى اتفاق.
لكن األمر اجلوهري هنا هو أن أي اتفاق كان من املمكن أن ينجم عن
مسار مدريد كان سيحتوي معظم إشكاليات مسار أوسلو ،مثل مسار
طويل ومتعرج في ظل موازين قوى لصالح إسرائيل ودعم أمريكي لها،
وتأجيل قضايا احلل النهائي ملرحلة الحقة .لقد كان من املستبعد جدا ً أن
ينتهي مدريد باتفاق نهائي غير ممرحل ينهي الصراع.
ولكن املوضوع األساسي هنا أيضا ً يكمن في عدم وجود أي اعتراف
ولو ضمني بحل الدولتني ،نظرا ً لوجود الوفد الفلسطيني ضمن
الوفد األردني .وهذا مؤشر مهم على موقف احلكومة اإلسرائيلية في
حينه .إن االعتراف املتبادل بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل
في اتفاقيات أوسلو ،هو مؤشر على مسار مختلف مهما قيل حوله
من أخطاء.
وأشير إلى أن بعض الفصائل التي رفضت أن تشارك في مؤمتر مدريد،
اعترضت باألساس على آلية وشكل متثيل الوفد الفلسطيني ،وليس على
املفاوضات من ناحية املبدأ.
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أما إذا كان موقف البعض أنه لم يجب الذهاب إلى مدريد أصالً ،فهذا أمر
آخر يطرح سؤاالً مستقالً عن ماهية املسار السياسي املطلوب واحلل
املنشود ،واألهم من كل ذلك ،السبل والطرق للوصول إلى ذلك؛ ليس ما
ينبغي أن يكون عليه األمر ،وإمنا كيف؟ بال كيف ،ال يوجد موقف وال
يوجد برنامج ميكنه أن يتعامل مع الوضع على األرض في فلسطني ،ومع
الوضع اإلقليمي والدولي ،وبخاصة بعد انهيار االحتاد السوفييتي.
أما اخلطأ الثاني للرئيس عرفات ،فتمثل في حتويله اإلستراتيجية
إلى مناورة وتكتيك .فبعد أن وافق على مسار أوسلو وإنشاء السلطة
الفلسطينية املقيدة بحدود االتفاق ومحدوديته ،ظن ،أو تأمل أنه في إمكانه
حتسني املوقف الفلسطيني تدريجيا ً من خالل هذا املسار ،وبخاصة أنه
اعتاد على املناورة في املاضي وبرع فيها وحقق جناحات في عدد من
األحيان .ولكنه لم يدرك أن قواعد اللعبة مع إسرائيل تختلف بوجود اتفاق
مكتوب ال يخضع تفسيره لتحكيم مستقل ،وأنه من املفروغ منه أن الطرف
األقوى في وضع أفضل في هذا املضمون السياسي وامليداني.
لكن ،من ناحية أخرى ميكن القول إن الطرف األضعف ينحى في معظم
األوقات باجتاه املناورة والتكتيك ،ألن اإلستراتيجية هي في الغالب من
نصيب األقوى؛ أي الطرف األقدر على توظيف مصادر قوته االقتصادية
والسياسية والعسكرية لتحقيق أهداف بعيدة املدى ،اعتمادا ً على مصادر
القوة هذه .إضافة إلى ذلك ،فإن قضية فلسطني في معظم أوقاتها لم
تكن ملكا ً للفلسطينيني وحدهم ،وقد دأبت دول عربية عدة ،وما زالت،
على السعي لالستحواذ على حصة من الورقة الفلسطينية .واجلميع
يدرك أن فلسطني كانت وما زالت ساحة للصراعات اإلقليمية شأن كل
بلد صغير ومحدود القدرات في عالم اليوم وفي عصور سابقة .فاملشهد
السياسي إذن هو حقل لأللغام ال بد من املناورة فيه ،بالتحالف تارة
مع فريق ،وتارة مع آخر ،بحيث يصبح التكتيك سر البقاء واالستمرار،
وآلية التحرك لغرض حتقيق األهداف .وقد استوعب الرئيس عرفات
هذا الدرس جيدا ً في مرحلة مبكرة من حياته السياسية بسبب قراءته
الواقعية ملوقع اجلانب الفلسطيني ومصادر قوته ،وبخاصة في الشتات،
وفي نطاق العالقات اخلارجية أيضا ً بعد أوسلو.
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أما اخلطأ الثالث للرئيس عرفات ،فهو أنه لم يدرك بوضوح ،أو أنه
أدرك وقبل ،أن يرتهن مسار أوسلو ومفاوضات احلل النهائي بتقلبات
السياسة الداخلية في إسرائيل .وبهذا املعنى يكون “املسار التفاوضي”
من بدايته ،هو أساسا ً مفاوضات داخلية إسرائيلية حول ما ميكن أن
يتفقوا عليه من موقف جتاه اجلانب الفلسطيني .وبينما تتفق معظم
األحزاب في إسرائيل على الدور األمني للسلطة الفلسطينية ،ال يوجد
اتفاق حول احلل السياسي ،وبخاصة النهائي منه ،ألنهم غير متفقني
بعد على حدود ونهاية املشروع الكولونيالي الصهيوني في فلسطني
التاريخية ،من ناحية األرض والسكان.
وإزاء هذا ،ميكن القول إنه حتى لو “جنحت” مفاوضات “كامب ديفيد”،
لم يكن مؤكدا ً أنه كان في إمكان باراك مترير هذه االتفاقية داخلياً.
إضافة إلى ذلك ،لقد أعد باراك نفسه الحتمال الفشل وأقنع الرئيس
كلينتون بإلقاء اللوم على الرئيس عرفات قبل بدء املفاوضات ،في حال
حصول ذلك .وهذا ما مت ،وكانت هذه بداية احلملة على الرئيس عرفات.
ولكن ،كان من الواضح سلفا ً أن الطرف األضعف هو الذي سيُلقى عليه
اللوم في حالة الفشل؛ كان هذا مرئيا ً وجليا ً ومدركا ً بوضوح للعديدين
في حينه .رمبا إذن كان من األفضل عدم حتديد مدة للفترة االنتقالية،
أي إبقاءها التفاق الطرفني إن قررا أنه ميكن التوصل إلى اتفاق نهائي
مقبول لهما .ولكن هذا كان سيجعل مسار أوسلو أسوأ مما كان ،ألنه
كان من املرجح أن ينتهي باالتفاق املرحلي.
هذه إذن دوامة ال مخرج منها ،وهي أمامنا اليوم في خارطة الطريق:
دولة مؤقتة ،ثم مفاوضات حل نهائي ،أي أوسلو .2
لكن من جهة أخرى ،ال يتحمل اجلانب الفلسطيني مسؤولية حتول
الساحة الداخلية اإلسرائيلية إلى ساحة احلسم ،ومن غير الواضح أن هذا
قابل للتغيير دون ضغوط خارجية قوية .فقد جنحت إسرائيل في حتييد
الضغوط اخلارجية عليها وبفضل دعم الواليات املتحدة ونفوذ إسرائيل
داخلها ،فأضحى اجلميع ،عربا ً وأوروبيني وفلسطينيني ،متفرجني
ينتظرون نتائج االنتخابات املتكررة ،لعل فريقا ً مفضالً ،أو الفريق األقل
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سوءاً ،قد ينجح .وقد شهدنا خالل العقد املاضي ما ميكن أن يسمى بعوملة
السياسية الداخلية اإلسرائيلية؛ أي عوملة االهتمام بها .ومن اجللي أن
الرئيس عرفات لم يكن في وضع يمُ َ ِّكنه من تغيير هذا املشهد.
أما اخلطأ الرابع للرئيس عرفات ،فيتمثل في إصراره على احلصول
على “مقابل سياسي” بدل إيقاف االنتفاضة الثانية (أي احلالية) .وكان
من السذاجة االعتقاد أن هذا املوقف سيقبل من اجلانب اإلسرائيلي؛
أي منح بدل سياسي حتت ضغط العراك امليداني؛ أي مقابل ما يسمى
“باإلرهاب” .إن موازين القوى والرأي العام الداخلي في إسرائيل ال
يسمحان بذلك ،إال إذا مت إيقاع خسائر عديدة في اجلانب اإلسرائيلي.
وفي لبنان تطلب ذلك  18عاما ً ودون وجود مستوطنات أو مشروع
كولونيالي في جنوب لبنان.
وخالل أول ستة شهور من االنتفاضة ،كان الرئيس عرفات ما زال قادرا ً
على اإلمساك بزمام األمور ومنعها من اخلروج من يده .وقد حذره
بعض مستشاريه من أن السلطة لن تتمكن من السيطرة على األعمال
امليدانية إن لم يتدخل ليوقف كرة الثلج املتدحرجة.
وكان عليه أن يعرف من خبرته الطويلة أن أطرافا ً خارجية عربية وغير
عربية ،ستمد أيديها لتمسك بأوراق فلسطينية الستخدامها للمقايضة
في ساحات أخرى .لقد كان فقدان السيطرة على األرض أمر مرئي وبينِّ ،
وإال ملا كان هناك حاجة حلوارات في القاهرة أو أي مكان آخر خارج
فلسطني .أما القول إن الرئيس عرفات ما زال ممسكا ً بزمام األمور على
األرض حتى اآلن ،فال دليل على ذلك حقاً.
لكن من ناحية أخرى ،من اجللي أن الرئيس عرفات كان عرضة
لضغوطات رأي عام داخلي ال ميكنه إهماله .فبني الفترة املمتدة من نهاية
أيلول  2000إلى نهاية شباط ( 2001أي خمسة شهور) استشهد ما
يزيد على ثالثمائة فلسطيني ،إضافة إلى مئات اجلرحى .هذا قبل
حصول أول عملية ضد مدنيني في الداخل في  4آذار  .2001إن إيقاف
االنتفاضة بعد هذا العدد من الشهداء واجلرحى كان من غير املمكن دون
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املخاطرة بإضعاف أو حتى فقدان الشرعية الداخلية ،إن مت دون إجناز
ما على الصعيد السياسي .ومع استمرار سقوط الشهداء واجلرحى ،لم
يعد في اإلمكان التراجع بعد ذلك.
وقد وضع الرئيس عرفات حياته السياسية ومصير السلطة الفلسطينية
على احملك بهذا السلوك ،ولكنه أيضا ً ضمن تأييد شعبه ،أحد أهم عناصر
القوة الداخلية .فهي إذن مقايضة .وها هي األحزاب والفصائل ،مبا في
ذلك اإلسالمية منها ،تطالب برفع احلصار عن الرئيس عرفات ،حتى لو
كان ذلك من باب إحراج البعض.
وبعد ،فلع َّل اخلطأ الرئيسي للرئيس عرفات كان األول؛ أي قبوله
الدخول في مسار غير محدد أو واضح املعالم مرهون مبوازين قوى في
غير صالح الفلسطينيني .لكن هذا يعيدنا للسؤال األول حول اخليارات:
هل كان من املفضل عدم الذهاب إلى مدريد على افتراض أن نتائج مدريد
لم تكن تختلف جذريا ً عن أوسلو؟ هل كان من املمكن أن يشكل الطريق
املسدود خيارا ً حيا ً من ناحية سياسية؟ هل الطريق املسدود برنامج
سياسي ميكن لألحزاب والفصائل إقناع اجلمهور به؟ هل استمرار
االحتالل ،سواء قبل مدريد أو حالياً ،أفضل من أية اتفاقات مرحلية قد
تستمر لفترات طويلة بعدها ستغير طبيعة الصراع وطبيعة احلل؟ هل
ميكن املراهنة على املستقبل املفتوح ألي غرض من األغراض؟
وإذا كان الشعب الفلسطيني فيما يتعلق باخليارات املمكنة يقبع بني
حجري الرحى ،فإن ما ينقص اخلطاب السياسي الفلسطيني هو النقاش
الصريح والواضح ،بعيدا ً عن املصالح اجلزئية أو الفئوية ،ومن منطلق
يسعى ما أمكن ألن يجمع بني املبادئ من جهة ،والواقعية السياسية من
جهة أخرى .ورمبا أن هذا هو أصعب املواقع .ولعل ما هو أسهل يكمن
في مبدئية تخرج من عالم السياسية ،أو واقعية تتنكر للمبادئ!
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*

إن أي تقييم للمبادرات الفلسطينية ،سواء كانت سياسية باملعنى
املباشر ،أو ميدانية كاالنتفاضة األولى مثالً ،أي أنها تسعى للتأثير في
احلقل السياسي بطرق أخرى ،ال بد أن يتعرض إلى محددات املقدرة
على املبادرة وحدود تلك املقدرة.
فلو نظرنا مثالً إلى مبادرة رئيس احلكومة اإلسرائيلية احلالية
املسماة انفصال من طرف واحد لوجدنا العناصر التالية كعناصر
فاعلة في تشكلها:
 .1مرور ثالث سنوات على االنتفاضة دون وجود حل عسكري لها من
منظور إسرائيل ،بسبب القيود السياسية على ما هو ممكن من رفع
لوتيرة العمل العسكري ،والتي مت توسيعها تدريجياً ،لكنها وصلت إلى
حدود لم تتمكن من أن تتخطاها في الظرف اإلقليمي والعاملي احلالي.
 .3إيقاف املسار السياسي من قبل شارون ليس فقط بالشروط التي
وضعتها حكومته على خارطة الطريق ،وإمنا أيضا ً بإفشاله حلكومة
أبو مازن وحتديدا ً في موضوع الهدنة ،والتي استمرت لشهر
ونصف ولم يتوقف فيها اجلانب اإلسرائيلي عن االعتقال والتوغل
واالغتياالت خاصة.
*

نشرت في قضايا فلسطينية حول االنسداد السياسي وآفاق االنعتاق .رام الله :معهد
ابراهيم أبو لغد للدراسات الدولية  -جامعة بيرزيت  ،تشرين ثاني  ،2004ص116-111
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 .3وجود حاجة ملسار سياسي بديل .وميكن اعتبار استقبال وزير
خارجية الواليات املتحدة لعدد من ممثلي متبني وثيقة جنيف
كتلويح لشارون بوجود خيارات إسرائيلية بعد أن أوقف املسار
السياسي كلية .وبهذا املعنى كان إسهام وثيقة جنيف في بعدها
العملي السياسي املباشر ،إذ كانت إحدى العناصر أو األسباب
(وليست السبب الوحيد) لتبني شارون “خياره السياسي” ،وذلك
كنتيجة موضوعية مبعزل عن أهداف داعميها.
لكن املبادرات يلزمها أيضا ً عناصر قوة حتى يتوفر لها حظ من النجاح.
ومن عناصر القوة املساندة ملبادرة رئيس احلكومة اإلسرائيلية تأثير
إسرائيل في سياسة الواليات املتحدة جتاه الشرق األوسط مبا في ذلك
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،ووجود مناصرين أيديولوجيني في
اإلدارة األمريكية احلالية لليمني اإلسرائيلي ،ومشاكل الواليات املتحدة
في العراق في عام انتخابات رئاسية ،وتهديد شارون املستمر بإشعال
الشرق األوسط وابتزاز اإلدارة األمريكية في هذا الظرف بالذات.
وقد تختلف عناصر القوة املساندة ألية مبادرات سياسية من بلد آلخر
وتتراوح في مقدرتها على التأثير ،ولكن هذا بدوره مرتبط باألهداف
األساسية للنظام أو األنظمة .فإذا كان الهم األساسي والهدف األكبر
لنظام ما توفير مقومات بقائه واستمراره ،كما هو احلال في عدد من
الدول العربية ،خاصة إن كانت بحاجة حلماية دولة كبرى مثل الواليات
املتحدة ،تضعف املبادرات السياسية من ناحية إمكانيتها على التأثير،
ألن األنظمة املعنية قد ال تكون في وضع ميكنها من توفير عناصر
ضغط مساندة للمبادرات .هذا ما حصل جزئيا ً على األقل في خطة
السالم العربية التي تبنتها قمة بيروت قبل عامني ،أي فقدانها للقوة
املساندة للمبادرة ،فآلت إلى ما آلت إليه كما هو معروف.
بل إن بعض األطراف العربية اعتبر خطة السالم العربية غير واقعية
أصالً لعدم قبول إسرائيل والواليات املتحدة بها ،األمر الذي مهد مرة
أخرى إلفشال القمة العربية في تونس في آذار املاضي ،وذلك بسبب
طلب الواليات املتحدة بأن حتتوي قرارات القمة على موافقة على بدء
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عالقات تطبيع مع إسرائيل قبل إحالل السالم ،بخالف ما جاء في مبادرة
السالم العربية ،ورفض بعض الدول العربية لذلك (توجد أسباب أخرى
لفشل القمة ولكن أشير فقط إلحداها).
ما هي عناصر القوة وعناصر الضعف في املوقف الفلسطيني وارتباط
ذلك باملبادرات سياسية كانت أم ميدانية في خدمة أغراض سياسية؟
وأبدأ باالنتفاضة احلالية التي تشكل صراعا ً ميدانيا ً يهدف للتأثير في احلقل
السياسي ،أي أن هدفها سياسي في األساس .هل كان للسلطة الفلسطينية
أية مبادرة فيها؟ هنا توجد أربعة توجهات حيال هذا املوضوع:
األول ،هو املوقف الرسمي على املستوى السياسي في إسرائيل
– وليس بالضرورة املوقف االستخباري – وجوهره أن السلطة
الفلسطينية بادرت إلى استخدام العنف للحصول على مكاسب
سياسية لم تتحقق من خالل املفاوضات.
باملقابل لقد نأت السلطة بنفسها رسميا ً عن أي ارتباط باملقاومة ،ونفت
أن لها عالقة كسلطة مع املجموعات املسلحة مبا في ذلك كتائب شهداء
األقصى ،ومن هنا كان حادثة السفينة (كارين  )Aذات أهمية من
وجهة نظر إسرائيل التي سعت للربط بينها وبني القيادة الفلسطينية
مباشرة.
ويرى عدد من احملللني الفلسطينيني أن السلطة حاولت أن متسك
بالعصا من الوسط كما يقولون ،أي دعم جزئي للمقاومة والتنصل
الرسمي من ذلك في نفس الوقت ،أي أن للسلطة نصف مبادرة نصف
إحجام.
أما وجهة النظر الرابعة فقد أوردها صحفي في جريدة هآرتس
مؤخرا ً (اجلمعة  ،2004/4/30الطبعة اإلنكليزية) مفادها أنه خالل
عملية “السور الواقي” والتي اجتاح فيها اجليش اإلسرائيلي الضفة
الغربية وقطاع غزة قبل عامني ،حصلت املخابرات اإلسرائيلية على
وثائق فلسطينية تظهر أنه في غياب وجود إجنازات سياسية بعد

68

قـبـل وبـعـد عـرفـات

انهيار مفاوضات كامب دايفيد ،وجدت السلطة نفسها مضطرة لدعم
املقاومة حتى ال تفقد مكانتها في الشارع الفلسطيني ،أي أن منطلقها
هو احلفاظ على الذات.
واالختالف هنا بني هذا التفسير وموقف املستوى السياسي في إسرائيل
يتعلق بالنوايا واألهداف ،أي ما إذا كان دعم املقاومة يهدف إلى احلفاظ
على مصداقية السلطة لدى اجلمهور الفلسطيني ،أو أن له أهدافا تتعلق
بتحقيق مطالب من إسرائيل.
وقد يظهر أن الفروقات في التفسير كلها تفاصيل غير ذات أهمية
كبيرة ،غير أن جوهر املوضوع يتعلق بأهداف أية مبادرة يقوم بها
اجلانب الفلسطيني.
فإذا كان الهدف األساسي هو احلفاظ على الذات وعلى الدور ،فإن
هذا يحد من مقدرة السلطة الفلسطينية على املناورة ،بدليل مطلب حل
السلطة والذي يشكل نقدا ً ضمنيا ً ملوقفها املفترض ،أي مسعى احلفاظ
على الذات مهما كلف األمر ،من هذا املنظور.
أما إذا كان الهدف هو إجبار إسرائيل على تعديل موقفها السياسي
جتاه احلل املقبول ،ينشأ هنا التساؤل عن إمكانية جناح معركة
عسكرية مع إسرائيل في ظل عدم تكافؤ في القوى خاصة في جانبها
السياسي ،وبعد أحداث  11أيلول ،وبوجود محددات سلبية عربية
ودولية.
ولعل أهم مبادرة سياسية قامت بها القيادة الفلسطينية خالل عقد
ونيف تكمن في فتح قناة تفاوض إضافية وبديلة عن مفاوضات مدريد
وواشنطن ،أي قناة أوسلو والتي انتهت باتفاق إعالن املبادئ الذي وقع
في أيلول  .1993وقد مهد هذا االتفاق إلنشاء السلطة الفلسطينية ،وما
تبعها من اتفاقات مرحلية ترجئ القضايا األساسية ملفاوضات احلل
النهائي ،والتي ترجمها رئيس الوزراء السابق ايهود براك إلى ما عرضه
على اجلانب الفلسطيني في كامب دايفيد.
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ما هي أهداف هذه املبادرة وكيف ميكن تقييمها؟
لإلجابة على هذا السؤال يجب اإلجابة على تساؤل آخر وهو :ملاذا رفضت
القيادة الفلسطينية ما عرضه باراك في كامب دايفيد؟ اإلجابة على هذا
التساؤل ال تكمن في القول أنها لم حتقق أهداف الشعب الفلسطيني أو
أنها كانت ستؤدي إلى محمية إسرائيلية وليس إلى دولة ذات سيادة.
ذلك أن السؤال األساسي يتعلق بالتقدير والتوقعات ومن ثم األهداف:
هل توقعت القيادة الفلسطينية في حينه وضمن احملددات وميازين
القوى اإلقليمية والعاملية أن هذا املسار سيؤدي إلى ما هو أفضل من
كامب دايفيد ،مبا في ذلك قبول إسرائيل بحق العودة ضمن مسار آلية
تقدمه الوحيدة وهي املفاوضات؟
إنه ملن السذاجة االعتقاد أن كافة احلقوق واملطالب الفلسطينية كان من
املمكن أن تتحقق من خالل عملية سياسية من هذا النوع ،وبوجود دعم
أمريكي مستمر إلسرائيل وتفتت عربي وإقليمي .والقيادة الفلسطينية
ليست ساذجة ،فكما قال أبو مازن ،إن اتفاقيات أوسلو كانت مغامرة
كبيرة ،ولكنه لم يقل إلى ماذا كانت في األساس تهدف.
إذن ،إن أُخذت احملددات السابقة باالعتبار ميكن االستنتاج أن
أحد األهداف األساسية من هذه املبادرة هو عودة منظمة التحرير
الفلسطينية إلى احللبة السياسية بعد الفقدان النسبي لدور سياسي
بعد اخلروج من لبنان ،واالنتقال إلى املنفى في تونس .وقد وفَّرت
االنتفاضة األولى عدة فرص منها العودة إلى مسار سياسي تأهلت
له منظمة التحرير الفلسطينية بدءا ً مبؤمتر املجلس الوطني الفلسطيني
الذي عقد في اجلزائر في عام  1988والذي مت فيه اقرار حل الدولتني
بصورة أوضح من أي إقرار سابق ،مرورا ً مبراحل أخرى من نبذ ملا
يسمى باإلرهاب وانتهاء بتعديل امليثاق الوطني الفلسطيني .مراحل
مختلفة من التأهيل وإعادة التأهيل ،ومازال هذا املسلسل مستمرا ً حتى
اليوم ،أي شرط إيقاف ما يسمى باإلرهاب حتى يتم العودة إلى املسار
السياسي خلارطة الطريق.
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إنه ملن املتوقع بل انه من الطبيعي أن يسعى احلزب أو احلركة أو احلكومة
أو السلطة للمحافظة على الذات .لكن السؤال هو عن الثمن أو مقابل ماذا؟
هذا هو جوهر أزمة السلطة حاليا ً وأحد أسباب فقدانها زمام املبادرة.
ذلك أن مسعى احلفاظ على الذات في وضع فيه ضعف سياسي وميداني
سيؤدي إلى حالة من الشلل السياسي ،والتخلي عن زمام املبادرة آلخرين
سواء كانت إسرائيل أو الواليات املتحدة أو أطراف أخرى.
لكن الوضع الفلسطيني احلالي ليس بسيطا ً أو هينا ً من جهة اخليارات
املتاحة .فمن جهة ،وبعد ارتباط السلطة مبسار سياسي ،أصبح هذا
املسار هو سبب وجودها فلسطينيا ً ودولياً .أما إذا توقف هذا املسار
واندلعت االشتباكات امليدانية كما هو حاصل ،ينشأ التساؤل عن موقع
السلطة من هذا الوضع .لقد حاولت السلطة كما قيل سابقا ً ان متسك
بالعصا من الوسط ،أي أن حتافظ على وجودها من جهة وجتد مبررا ً له
أمام جمهورها بانخراط جزئي وغير رسمي في العمل امليداني .ولكن من
الواضح أن مفعول هذه السياسة مع مرور الوقت ،أي بعد ثالثة أعوام
ونصف شارف على االنتهاء ،فمن جهة لم تقبل إسرائيل والواليات
املتحدة واالحتاد األوروبي وأغلب الدول العربية هذه السياسة ،وكان
ثمنها عزل الرئيس عرفات وإضعاف السلطة في مختلف جوانب عملها.
من جهة أخرى ،وأمام اجلمهور الفلسطيني بدأ البعض يرى في غياب
مسار سياسي مقنع للجمهور ،أن وجود السلطة يوفر غطا ًء لالحتالل
القائم فعالً في الضفة وغزة .ومن هنا نشأت املطالب بحل السلطة ،وهو
أمر بدا مستهجنا ً في نهاية العام املاضي عندما ظهرت عدة أصوات
تتساءل عن جدوى استمرار السلطة .ولكن األمر انتهى قبل عدة أسابيع،
وبعد موافقة الرئيس بوش على مبادرة شارون وما قدم له من تنازالت
دفعت بنقود فلسطينية ،ان قامت أوساط من داخل السلطة بتداول هذا
اخليار ،أي حل السلطة ،ولو استقر الرأي على هذا ،لكان لدينا مبادرة
سياسية جديدة وجذرية.
ولكن من املستبعد أن تقوم السلطة بحل نفسها ألن لها مصلحة في
احلفاظ على ذاتها ،إضافة إلى مصالح كثيرين مرتبطة بوجود السلطة
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كما هو معروف .غير أن القضية األساسية هنا تكمن في مكان آخر.
فحتى لو كان حل السلطة خيارا ً حياً ،يكمن األمر اجلوهري في ماذا بعد:
ماذا بعد حل السلطة؟ وال توجد إجابات واضحة أو إجابات متفق عليها
فلسطينيا ً إزاء هذا التساؤل.
ولكن إن كان احلديث هنا عن املوقف الفلسطيني الرسمي ،يحتار املرء
كيف يفسر سبب رفض السلطة ملبادرة شارون حتى لو كانت جنحت.
وقد نرى في املستقبل غير البعيد عودة لها ألن الوضع اإلقليمي ال يسمح
بانسداد سياسي ألجل غير مسمى.
هل السبب يكمن في أن خطة االنسحاب من طرف واحد تشكل إنها ًء
ولو مؤقت للعمل السياسي الذي يوفر مبررا ً لوجود السلطة؟ هل إن
اخلطة غير مقبولة ألنها تبقي على العزل السياسي للقيادة الفلسطينية؟
هل انه يصبح من املتعذر ربط خطة االنسحاب بخارطة الطريق؟ من غير
الواضح أن هذا الربط متعذر في ظرف سياسي مختلف.
وبشكل أعم ،إن النظر للوضع السياسي احلالي من منظور محدداته
العربية والدولية ،وتوازن القوى السياسي والعسكري ،سيقود العتبار
أن أي مسار سياسي ممكن في املدى املرئي ميكن أن يسمى “أوسلو .”2
إن العودة إلى مفاوضات احلل النهائي غير ممكن إال بوجود ضغوطات
خارجية كبيرة على إسرائيل ،وال يظهر هذا في األفق .بالتالي ما قد
يكون في حيز املمكن كاحتمال هو إعادة تركيب عناصر مختلفة متفق
عليها بني كافة األطراف الرسمية لتكون خارطة طريق معدلة تنتهي
بدولة ذات حدود مؤقتة ،ولكن حتى هذه اإلمكانية يلزمها قوة دفع
خارجية غير متوفرة حالياً.
وفي هذا املضمون ال متسع هنا ملبادرات فلسطينية جديدة سوى حل
السلطة .ولكن يقع على كافة األطراف املهتمة بهذا اخليار سواء كانوا
معلقني ومحللني أو أحزاب وحركات وفصائل اإلجابة بتفصيل مقنع
وليس فقط بشعار رنان على السؤال :ماذا بعد؟
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فاستمرار االحتالل ال يشكل خيارا ً سياسيا ً مباشرا ً رغم أنه يشكل
حالً إلشكالية وجود السلطة واملقاومة في آن واحد ،وهو رهان على
مستقبل مفتوح قد يتم فيه خلق وقائع جديدة من إسرائيل ويصبح
من غير املمكن العودة إلى خيار الدولتني املتعذر أصالً .أما احلديث عن
تغيير في طبيعة الصراع ومن ثم نوع احلل املمكن ،مثالً دولة واحدة
لشعبني ،فهذا مشروع نضالي أكبر من مشروع الدولتني لوجود إجماع
داخل إسرائيل حول رفضه ،بخالف حل الدولتني .وإذا مت الوصول
إلى مرحلة بعد فترة زمنية طويلة يكون فيها املطلب الفلسطيني الدولة
الواحدة ،من املتوقع أن يتم إعادة إحياء مشروع الترحيل القسري ،أو
رمبا الشروع فيه بتدرج مدروس ،درءا ً ملخاطر مطلب الدولة الواحدة
من وجهة نظر إسرائيل.
إن الرصيد االستراتيجي األساسي للفلسطينيني هو وجود شعب على
أرضه ،أي ما يسمى باخلطر الدميوغرافي من وجهة نظر إسرائيل ،انه
رصيد يجب أن ال يعرض للخطر حتت أي ظرف كان .بالتالي إن املبادرة
الفلسطينية األساسية التي هي في حيز املمكن ،ويجب اإلقدام عليها
بسرعة ،تكمن في إصالح النظام السياسي الفلسطيني احلالي وجتديد
شرعيته حتى يتم إدارة الصراع بطريق تخلو من الشرذمة ،األمر الذي
يهدد الفلسطينيني بخطر أكبر من أية أخطار خارجية.
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*

من املرجح أن يد َّون في املستقبل أن إحدى أهم تركات الرئيس عرفات
أنه أنشأ نظاما ً سياسيا ً في فلسطني ال ب ّد أن يتغير بعد وفاته .ذلك بأن
الرئيس الراحل شكل نظاما ً سياسيا ً وإداريا ً كان هو بشخصه الصمغ
الالصق له .وهذا ينطبق أيضا ً على حركة “فتح” ،وبدرجة أقل على
()1
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
كان هذا معروفا ً منذ مدة .وفي النقاشات الداخلية في حركة “فتح”،
التي بدأت مع نهاية سنة  2002بعد إعالن الواليات املتحدة وإسرائيل
مقاطعة عرفات سياسياً ،وخصوصا ً بعد تهديد إسرائيل أكثر من مرة
باغتياله أو بنفيه خارج فلسطني ،نوقش موضوع ما بعد عرفات ،وكان
الرأي الراجح في حينه  -كما قال أحدهم  -أن ال خيار حلركة “فتح”
سوى “االصطفاف” وراء محمود عباس (أبو مازن) .وهذا ما حدث،
وإن كان في املرحلة الرابعة من املراحل التي م ّر بها أبو مازن خالل
األعوام األربعة املاضية كما سنرى.
لكن األسئلة في شأن املستقبل تبقى قائمة ،حتى لو متكنت القيادة
احلالية حلركة “فتح” من التوحد حول أبو مازن بعد وفاة الرئيس

*

نشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  .62بيروت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،ربيع  ،2005ص57-51
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عرفات .فالسؤال األساسي يبقى عن مصير احلركة نفسها .وفي نقاش
مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ال ب ّد من البدء بحركة “فتح” ألنه
ُينظر إليها على أنها “حزب السلطة” خالل مرحلة أوسلو ،وألنها أيضا ً
حزب الرئيس عرفات.
وأسوة بالنظام السياسي الفلسطيني ،وخصوصا ً ما بعد أوسلو ،تشكلت
“فتح” كما هو معروف من عدة محاور ارتباط وحلقات متنافسة أحياناً،
ومتعاونة أحيانا ً أُخرى .وألنها حركة غير ممأسسة ،مبعنى أن هيئاتها
ومجالسها الداخلية لم تكن فاعلة ،ولم يكن لها دور فعلي في صنع
القرار ،كان الرئيس عرفات الضابط األساس والعنصر املوحد للحركة.
وقد أضافت االنتفاضة الثانية بعدا ً آخر للصراعات الداخلية بظهور
جيل آخر من الناشطني ميدانياً ،سعى لتمثيله عدد من األشخاص ،بينهم
مروان البرغوثي الذي ارتبط اسمه بكتائب شهداء األقصى؛ هذا قبل أن
تتفتت “الكتائب” إلى مجموعات غير ممركزة تصدر بيانات تتضارب
أحيانا ً مع بعضها البعض.
في أواسط سنة  ،2003ظهرت في الصحف والندوات نقاشات علنية
بشأن مستقبل حركة “فتح” .وكان من اجللي أن املطلب اإلصالحي في
احلركة أضحى مطلبا ً ملحا ً لدى اجليلني الثاني والثالث إزاء استئثار
اجليل األول بالقرار ،من خالل استئثاره باللجنة املركزية برئاسة
عرفات .واملقصود باإلصالح هنا دور جيل “الداخل” ،في “فتح” ،في
صنع القرار .وكما قال أحد الناشطني في إثر اجتماع املجلس الثوري
في تشرين الثاني /نوفمبر  2004للبحث في ترشيح أبو مازن لرئاسة
السلطة“ :رأيت نفس األشخاص الذين كنت أراهم في تونس ،وقد
استحوذوا على زمن جيلني :جيل الشتات وجيل ما بعد أوسلو”.
وقد واجهت القيادة الفلسطينية بعد وفاة الرئيس عرفات معضلة حقيقية
متثلت في أنها كانت مضطرة إلى القيام بعمليتني صعبتني في الوقت
نفسه :إجراء انتقال سريع في القيادة ،وانتخاب أمني سر جديد ملنظمة
التحرير الفلسطينية ومرشح حلركة “فتح” لرئاسة السلطة الفلسطينية؛
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احلصول على تأييد لذلك داخل احلركة قبل البدء باإلصالح الداخلي ،أي
قبل حتقيق مطلب األجيال التي تلت اجليل األول املؤسس.
وقد ظهر التوتر والتنافر بني احلاجتني بوضوح في اجتماع اللجنة
احلركية العليا الذي عقد في بيت حلم في النصف الثاني من تشرين
الثاني /نوفمبر املاضي ،والذي صدر عنه قرار كأنه ينطق بلسانني:
املوافقة على ترشيح أبو مازن ،واعتراض على آلية اتخاذ القرار .ودل ذلك
على أن املطلب اإلصالحي سيوضع على الطاولة في املستقبل القريب،
أي ما بعد االنتخابات الرئاسية .ومن احملتمل جدا ً أن تظهر بوادر التفتت
داخل احلركة في انتخابات املجلس التشريعي .وقد جاء ترشيح مروان
البرغوثي في حينه مؤشرا ً مبكرا ً إلى ما قد تؤول األمور إليه.
في نهاية شباط /فبراير وبداية آذار/مارس  ،2005تصاعدت حدة
التوترات الداخلية في احلركة باستقالة نحو ثالثني عضوا ً من “مكتب
التعبئة والتنظيم” الذي يرئسه هاني احلسن ،عضو اللجنة املركزية حلركة
“فتح” .وعلى الرغم من املساعي املتعددة لتدارك األمر ،فقد بقي هذا التوتر
الداخلي عنصرا ً ميهد ألزمات أُخرى مقبلة .وسيكون احملك األكبر هو قدرة
()2
احلركة على توحيد صفوفها في االنتخابات املقبلة للمجلس التشريعي.
من هذا املنظور يبدو اختيار  17متوز /يوليو موعدا ً لالنتخابات ملجلس
تشريعي جديد محيرا ً بعض الشيء ،ألنه يجيء قبل موعد انعقاد مؤمتر
احلركة املقرر في آب /أغسطس  ،2005والذي كان ميكن االتفاق فيه
على مرشحني محددين للحركة وتفادي التنافس احملتمل في االنتخابات
نفسها بني مرشحني عن “فتح” للمجلس التشريعي .ومن اجلدير بالذكر
أن هذا التنافس بني مرشحني عن احلركة مت أيضا ً في انتخابات سنة
 ،1996وبوجود الرئيس عرفات .لكن من منظور الرئيس الراحل كان
ذلك في حينه حالً ملشكلة ،أي تفادي االختيار من جانب هيئات احلركة،
في احلاالت التي أصر فيها أكثر من مرشح من “فتح” على خوض
االنتخابات ممثالً عن احلركة ،ألن من سيربح في النهاية سيكون
من أحد أجنحة “فتح” على أية حال .أي أن الرئيس ،كما يبدو ،اعتمد
طريقة االختيار “الداخلي” من جانب جمهور الناخبني العام .وما سمح
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بذلك ،كما هو واضح ،عدم وجود منافس جدي حلركة “فتح” في تلك
االنتخابات بسبب مقاطعة “حماس” وعدد من فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية .لكن هذا لن يتكرر في االنتخابات التشريعية املقبلة.
إن االحتماالت املتعلقة مبستقبل “فتح” ما زالت ،في الواقع ،مفتوحة.
وفي السياق األعم ،هناك عناصر جذب تدفع باجتاه وحدة احلركة،
وهناك عناصر طرد تدفع في اجتاه التفتت .ومن الواضح أن اسم حركة
“فتح” سيستمر ألسباب تاريخية ،أي احلاجة إلى االستمرارية في
التاريخ احلي في األذهان ،وألن “فتح” أيضا ً حزب الرئيس عرفات .لكن
إذا كان من الواضح أن اسم احلركة لن يندثر ،فإن هذا بحد ذاته ال مينع
التفتت داخلها .ونستذكر هنا أن احلركات االنشقاقية داخل “فتح”،
وخصوصا ً “فتح االنتفاضة” ،حاولت اإلبقاء على االسم لكنها اندثرت
لعدة أسباب ،أهمها وجود الرئيس الراحل على رأس احلركة في حينه.
وبالنسبة إلى “فتح االنتفاضة” فقد أصبحت تعرف بعد االنشقاق على
نطاق واسع أنها مجموعة “أبو موسى”.
أ ّما العنصر األساسي اآلخر الذي يدفع في اجتاه وحدة “فتح” ،فيكمن
في أن مطلب االنتخابات داخل احلركة سيكون مطلبا ً له شرعية ال
ميكن أن تقاوم .وهذه سمة ستالزم النظام السياسي الفلسطيني في
املستقبل ،ليس فقط ألن عرفات خضع لهذا “املمر اإلجباري” مبوجب
اتفاق أوسلو ،وليس فقط ألنه وصف نفسه خالل العامني املاضيني بأنه
الرئيس املنتخب في وجه من أراد تهميشه سياسياً ،بل ألنه أيضا ً أحد
أسس الشرعية السياسية في عالم اليوم.
في املقابل ،تكمن عناصر التفتت في مقاومة محتملة لألسس اجلديدة
للشرعية داخل “فتح” ،أي االنتخابات واملأسسة وإصالح النظام
الداخلي ،من جانب الرعيل األول الذي ما زال ميسك بزمام األمور
داخل احلركة ولو مؤقتاً )3(.إمنا من املرجح أن تنشأ “فتح جديدة” ،أو
متجددة ،بفعل االنتخابات ،رمبا على مراحل ،وبعد جتاذبات قد ينجم
عنها ظهور حركات انفصالية .لكن األمر سيؤول ،في النهاية ،إلى من
يعتمد االنتخابات كأسس جديدة للشرعية الداخلية ،ولو بعد حني.
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لقد انتهى زمن “الشرعية التاريخية” بعد رحيل عرفات .وسيشكل هذا
منعطفا ً مهما ً ملستقبل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ،لكن ليس لـ
“حماس” ،التي تواجه أوضاعا ً مختلفة ،وإن كانت هي أيضا ً في قيد
التحول واالنتقال من مرحلة إلى أخرى كما سنرى .وبحلول “الشرعية
االنتخابية» مكان “الشرعية التاريخية” ستواجه فصائل منظمة التحرير،
باستثناء “فتح” ،منعطفا ً مصيرياً .ذلك بأن االنتخابات ،وخصوصا ً
التشريعية منها ،ستُفقد بعض هذه الفصائل صفته التمثيلية ،أو ستعطيه
حجمه الفعلي إن خاض االنتخابات.
كان انسداد النظام السياسي أمام التغيير خالل عهد الرئيس الراحل هو
الذي أجل ظهور أحزاب أو تيارات سياسية جديدة إلى جانب “حماس”
و“فتح” .وبقيت “الشرعية التاريخية” مالزمة لفصائل منظمة
التحرير ،وأساسا ً بسبب استمرار اعتمادها من جانب عرفات في إطار
اللجنة التنفيذية للمنظمة ،على الرغم من ضمور قواعدها من األعضاء
واملؤيدين ،وعلى الرغم من أدائها املتواضع في استطالعات الرأي.
وخالل االنتفاضة الثانية ،سلكت “حماس” طريق الفصائل نفسها
للحصول على “الشرعية النضالية” ،األمر الذي أدى إلى ازدياد رصيدها
لدى اجلمهور خالل األعوام األربعة املاضية .وقد سعت خالل العامني
املاضيني لتحويل هذا إلى رصيد سياسي ،ورفعت شعار “شركاء في
الدم ،شركاء في القرار”.
لكن السؤال األهم املستقبلي ،املعني بالنظام السياسي الفلسطيني ،ال
يتعلق مبستقبل فصائل املنظمة ،وإمنا مبوقع جمهورها السابق ،وما
إذا كان سيشكل جزء منه قاعدة انتخابية لـ “التيار الثالث”؛ أي تكتل
سياسي آخر إلى جانب “فتح” و“حماس”.
تبرز استطالعات الرأي على مدى سبعة أعوام إمكان تبلور مثل هذا
التيار نظرا ً إلى أن نسبة تتراوح بني  %25و %50تقريبا ً تفضل خيارا ً
آخر غير “حماس” و“فتح” .وتتراوح هذه النسبة بني هذين الرقمني
تبعا ً لألوضاع السياسية وامليدانية عند إجراء هذه االستطالعات .وقد
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شهدت االنتخابات الرئاسية بداية تبلور هذا التيار ،لكن االنتخابات
التشريعية ستحسم األمر بشكل واضح.
ومن منظور دمقرطة النظام السياسي في فلسطني واستقراره أيضاً،
من املفضل أن يتشكل املجلس التشريعي اجلديد من عدة محاور أو
مراكز قوى ،وعلى األقل ثالثة“ :فتح” و“حماس” ،وتكتل التيار
الثالث .ذلك بأن اقتصار املجلس على “فتح” و“حماس” ،وعلى وجه
اخلصوص إن كانت األعداد متقاربة ،سيؤدي إلى مجلس فيه استقطاب
مستمر يضعف شرعية القرار السياسي ،وسيكون في كل األحوال غير
ممثل مبا فيه الكفاية للتعددية السياسية والفكرية املوجودة في املجتمع
الفلسطيني .لكن هذا مرهون أيضا ً بنوع القانون االنتخابي املعدل احملال
على املجلس التشريعي منذ عامني للنظر فيه ،والذي أثار وما زال يثير
جدالً واسعا ً في األوساط السياسية(.)4
وال بد من اإلشارة هنا إلى أن القانون االنتخابي هو أحد أهم العناصر
املشكلة ألي مجلس تشريعي جديد .ومن املعروف أن “لعبة االنتخابات”،
أي حسم النتائج سلفا ً فيما يتعلق بتركيبة املجلس ،تبدأ بنوع القانون،
وما إذا كان يقصي أو يحجم طرفا ً أو أطرافاً ،أو أنه يسعى ما أمكن لتمثيل
أكبر عدد من القوى الفاعلة في املجتمع .وهذا يرتبط مباشرة بشرعية
النظام السياسي .فكلما زادت درجة اإلقصاء قلّت شرعية النظام.
ولنا في لبنان عبرة ،إذ يحتدم فيه اجلدل منذ أعوام بشأن اإلقصاء أو
اإلنصاف في متثيل جميع األطياف السياسية في النظام السياسي،
كنتيجة لنظام انتخابي يعدل مرة كل أربعة أعوام.
في كل األحوال ،من التبعات املهمة لوجود انتخابات في فلسطني أنه لن
يكون في اإلمكان العودة إلى املعادالت السابقة لغرض إعادة بناء هيئات
منظمة التحرير الفلسطينية .فـ “حماس” لن تقبل ،بعد انتخابات املجلس
التشريعي اجلديد ،أن تسمي الفصائل نفسها ممثلي الشتات الفلسطيني،
إن كان أداء الفصائل في االنتخابات متواضعا ً كما هو مرجح .ولن يقبل
ذلك ممثلو أي تيار ثالث قد يظهر في املجلس اجلديد .ومبا أن مطلب
احلفاظ على وحدة متثيل الشعب الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير
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سيبقى مطلبا ً ملحاً ،فسيتم النظر مجددا ً في سبل متثيل “اخلارج” ،على
الرغم من أن احللول ليست واضحة وسهلة في غياب إمكان إجراء
انتخابات في مختلف مواقع وجود الفلسطينيني .ومن املتوقع أن يحتدم
النقاش بشأن املوضوع مستقبالً ،وخصوصا ً بوجود مطالبات بعقد
املجلس الوطني الفلسطيني في بلد عربي في أقرب فرصة .ومن غير
املتوقع أن يتم ذلك قريباً ،وحتى لو مت فسيجري الطعن في شرعية
املمثلني ،وال سيما إن كان سبق ذلك انتخابات ملجلس تشريعي جديد
بوجود متثيل محدود لفصائل املنظمة ،باستثناء “فتح”.
ومن تبعات االنتفاضة الثانية واعتماد آلية االنتخابات أساسا ً للشرعية
السياسية ،أن “فتح” ستجد نفسها في وضع يختلف عن السابق ،أي
انتهاء عهد التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني .وسيشكل هذا مخاضا ً
سياسيا ً ال بد من أن متر “فتح” به .وعلى الرغم من وجود قناعات داخل
احلركة بأن هذا املسار ضرورة ال ب ّد منها ،فإنها ال تزال حتتوي معاقل
متشبثة بالقدمي.
وهنا يجب اإلشارة إلى أن من أصر على إجراء االنتخابات البلدية قبل
وفاة الرئيس عرفات من داخل “فتح” كان أسرع من غيره إلى التقاط
مؤشرات املستقبل .وهذا موقف يجب أن يسجل لهم ألنه انطوى على
مغامرة من املنظور التقليدي داخل احلركة؛ ذلك بأن النتائج لم تكن
مضمونة على الرغم من كل احلسابات واالحتياطات ،كما برهنت نتائج
االنتخابات البلدية في غزة في كانون الثاني /يناير .2005
ووجود “حماس” في النظام السياسي الفلسطيني ،إضافة إلى “التيار
الثالث” املتوقع وجوده في املجلس التشريعي اجلديد ،ميثل خطوة مهمة
على طريق دمقرطة احلياة السياسية الفلسطينية ودفع برنامج اإلصالح
الداخلي إلى األمام ،الذي حتتاج “فتح” إليه أيضا ً للبقاء كتيار رئيسي
في الساحة الفلسطينية .إن عدم إصالح “فتح” سيعني في األمد األطول
أنها آيلة إلى االندثار ،لكن من غير املتوقع أن يحدث ذلك ،حتى لو مرت
احلركة مبخاض عسير ،وسيكون ألبي مازن دور أساسي في قيادة
“فتح” املتجددة إن قيض له االستمرار في منصبه عامني على األقل.
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وسيضع مجلس مثل هذا قيودا ً على القرار السياسي واإلداري ألية
حكومة فلسطينية مقبلة ،ويوفر لها معارضة داخلية نشيطة قد تسعفها
أمام ضغوط إسرائيل والواليات املتحدة .ومن غير املستبعد أن تصبح
احلياة السياسية في فلسطني أكثر دميقراطية من أي بلد عربي.
فقط إسرائيل والواليات املتحدة ميكنهما أن متنعا ذلك بإعاقة إجراء
االنتخابات التشريعية ،خشية دمقرطة القرار السياسي الفلسطيني.
ومن اجللي أن تطور النظام السياسي الفلسطيني لن يتم مبعزل عن
مؤثرات خارجية ،أهمها العالقة املستقبلية بإسرائيل ،مبا في ذلك نوع
الدولة التي ميكن أن تنشأ ،وطبيعة عالقة هذه الدولة بإسرائيل.
ومبا أننا ما زلنا في مرحلة انتقالية سابقة خلريطة الطريق ،فإن مشروع
أبو مازن يتسم بالوضوح ،على الرغم من أنه محفوف باملخاطر أيضاً،
ألنه يتطلب جتاوبا ً كبيرا ً من جانب احلكومة اإلسرائيلية .وخالل األعوام
األربعة املاضية ،م ّر أبو مازن بأربع مراحل لم يكن إالّ في اثنتني منها
“رجل املرحلة” .فلم يكن كذلك في بداية االنتفاضة حني عبر بوضوح
وجرأة أدبية ملحوظة عن موقفه من استخدام السالح .بعد ذلك ،أصبح
رجل املرحلة في النقاشات الداخلية في “فتح” في نهاية سنة ،2002
حيال إمكان قيام إسرائيل بتنفيذ تهديداتها باغتيال الرئيس عرفات،
أي كخلف له .ومع قبوله رئاسة احلكومة في سنة  2003لم يكن رجل
املرحلة ،ولألسباب التي ذكرها هو في خطابه أمام املجلس التشريعي في
أيلول /سبتمبر 2003؛ أي مسعى إسرائيل إلفشاله ،إضافة إلى عوامل
داخلية أيضاً .وبعد أربعة أعوام منهكة من الدمار واحلصار واإلفقار،
منحه اجلمهور الفلسطيني الثقة وبتوقعات عالية .ولم يتصرف أبو
مازن كسياسي تقليدي يسعى الستمالة اجلمهور ،بل إن اجلمهور
وصل إلى النقطة نفسها التي بدأ بها أبو مازن قبل أربعة أعوام.
ويسعى أبو مازن اآلن إلخراج امللف الفلسطيني من دائرة “اإلرهاب”
التي وضعته فيها إسرائيل والواليات املتحدة ،ثم العودة إلى خريطة
الطريق ،إن كان هذا في حيز املمكن .غير أن استمرار وجود السلطة
الفلسطينية مرهون بوجود مسار سياسي مقنع للجمهور .إن “التهدئة”
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أو الهدنة ،سواء كانت معلنة أو مضمرة ،سينتهي مفعولها مع مرور
الوقت ،إذ هناك تناقض بني وجود سلطة فلسطينية وعدم وجود مسار
سياسي ،ألن الفراغ قد يعبأ ميدانيا ً من جانب عدة أطراف.
وعليه ،إذا سعت إسرائيل إلفشال أبو مازن ينشأ السؤال من منظور
إسرائيل والواليات املتحدة والدول األوروبية :ماذا بعد أبو مازن؟ إن عدم
العودة إلى خريطة الطريق ،التي هي مطلب السلطة الفلسطينية الرسمي،
يشكل إحدى طرق إفشال أبو مازن؛ أي عدم وجود مسار سياسي ميكن
للسلطة الفلسطينية أن تقدمه للجمهور ،كتقدم ولو بالتدريج .هذا إالّ إذا
كان تفسير النظرة االستراتيجية للحكومة احلالية في إسرائيل بأنها
تفضل الصراع امليداني املفتوح ،أو العودة إليه بعد فترة من الزمن في
نطاق صراع إقليمي واسع ،سواء مع إيران أو سورية وحزب الله.
وإذا استُبعد هذا التفسير ،يصبح من غير املستبعد العودة إلى خريطة
طريق معدلة ،على األقل من ناحية التواريخ .وأستذكر هنا مواقف
شارون العلنية فور انتخابه في بداية سنة  ،2001والتي قال فيها إن
نظرته إلى املسار السياسي املفضل تكمن في اتفاق طويل األمد ُينشئ
دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة .وقامت إدارة بوش الحقا ً بترجمة هذا
املوقف إلى خريطة الطريق.
غير أن وجود اجلدار العازل ،والفصل اجلغرافي ،واستمرار االستيطان،
ستؤدي كلها إلى عودة أساليب مقاومة االنتفاضة األولى ،وسيشكل
اجلدار أحد محاورها .هذه األساليب موجودة اآلن ،لكنها ال حتظى
بالتفات كاف بوجود صراع مسلح .وقد جتد السلطة الفلسطينية نفسها
في موقع شبيه باملوقع الذي كانت فيه خالل االنتفاضة الثانية بوجود
عرفات .فإن لم حتدد موقفها من نشاطات مقاومة اجلدار ستُحرج
داخلياً ،وإن حددت موقفا ً وموقعا ً ستتهمها إسرائيل بالتحريض
والتواطؤ وحتملها املسؤولية.
وهذا ما شكل التناقض األساسي خالل األعوام األربع املاضية :وجود
سلطة فلسطينية ووجود مقاومة في الوقت نفسه .ذلك بأن مبرر

82

قـبـل وبـعـد عـرفـات

وجود السلطة هو وجود مسار سياسي ُيفترض فيه ضمناً ،من منظور
اجلمهور الفلسطيني ،أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة.
لكن مع توقف املسار السياسي ،وخصوصا ً بعد فشل محادثات كامب
ديفيد واندالع االنتفاضة ،نشأ التساؤل عن موقع السلطة ودورها.
ونشأ املأزق :إن لم تشارك في أعمال املقاومة ولم توفر حماية للجمهور
من غزوات اجليش اإلسرائيلي واعتقاالته واغتياالته ،لن يكون هناك
مبرر الستمرار وجودها من منظور اجلمهور الفلسطيني .وإن شاركت،
بشكل مباشر أو غير مباشر ،تصبح هدفا ً إلسرائيل ،أو كحد أدنى
حتملها مسؤولية اعتماد العنف وسيلة بدالً من املفاوضات.
وقد أمسك عرفات العصا من الوسط :دعم غير رسمي للمقاومة،
وإحجام رسمي ملختلف األجهزة األمنية عن املشاركة في املقاومة
(باستثناء حاالت فردية) .ووجدت السلطة الفلسطينية نفسها في
وضع ال حتسد عليه .فقد حملتها إسرائيل املسؤولية ،وسعت لعزل
عرفات سياسيا ً بتأييد من إدارة بوش .وفي الوقت ذاته ،لم جتد نفسها
في مأمن من نقد اجلمهور الذي كان يطلب دورا ً أوضح لها .وفي نهاية
سنة  ،2003تعالت عدة أصوات ظهرت على شكل مقاالت في الصحف
ومداخالت في ندوات علنية ،تساءلت عن جدوى استمرار وجود السلطة
في ظل احتالل فعلي ،وبدا مطلب حل السلطة جذابا ً إلى درجة تداوله في
أوساط السلطة نفسها ،ولو لفترة قصيرة.
ومن املمكن أن جتد أية سلطة فلسطينية جديدة نفسها في وضع مشابه
مستقبالً .ذلك بأن وجود سلطة فلسطينية ووجود مقاومة في الوقت
نفسه ،مهما يكن شكلها ،في غياب مسار سياسي مقنع للجمهور،
سيضعاها بني املطرقة والسندان .وسيشكل استمرار االستيطان
ووجود اجلدار الفاصل وقودا ً ألي حترك مقاوم مستقبالً ،حتى لو أخذ
أشكاالً أقرب إلى آليات وأساليب العمل امليداني لالنتفاضة األولى .وهي
أشكال موجودة حالياً ،ومن املتوقع أن تتعاظم بوجود وقف إلطالق
النار ،وهو ترتيب هش في كل األحوال في غياب مسار سياسي يتعدى
االنسحاب من غزة.
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وستجد األحزاب واحلركات املمثلة في املجلس التشريعي اجلديد أنه
لن يكون في إمكانها البقاء على احلياد بوجود مقاومة على األرض.
وستقوم إسرائيل باعتقال عدد أكبر من أعضاء املجلس التشريعي مما
قامت به خالل األعوام األربعة في االنتفاضة الثانية ،ذلك بأن محور
العمل السياسي سيكون في هذا املجلس ،بخالف الوضع السابق الذي
هيمن فيه الرئيس عرفات على النظام السياسي الفلسطيني بأكمله.
إن االفتراض الضمني ملعادلة أوسلو ،من منظور فلسطيني ،كان أنها
ستؤدي إلى حل نهائي .وكانت هذه مغامرة من اجلانب الفلسطيني
كما قال أبو مازن نفسه في حينه .في املقابل ،إن أوسلو ( 2أي خريطة
الطريق) في أوضاع دولية وإقليمية غير حميدة ،ستكون مغامرة أكبر
في األمد األطول .ويسعى أبو مازن حاليا ً ألن يعدل خريطة الطريق من
خالل مطالبته املتكررة بالعودة مباشرة إلى املفاوضات النهائية بعد
إمتام املطلوب من اجلانب الفلسطيني في املرحلة األولى من خريطة
الطريق؛ أي إيقاف “العنف” واملقاومة.
لكن ال يبدو حتى اآلن أن هناك جتاوبا ً مع هذا املطلب من جانب إسرائيل
أو اإلدارة األميركية .ومن غير املتوقع أن يبدأ أي مسار سياسي قبل
ربيع سنة  ،2007أي بعد االنتخابات في إسرائيل املقرر أن تتم في
تشرين الثاني /نوفمبر  ،2006وبعد إمتام االنسحاب من غزة في
نهاية سنة .2005
وستكون فترة العامني املقبلني اختيارا ً عسيرا ً ألبي مازن ولألحزاب
واحلركات الفلسطينية .إذ سيطلب منها استمرار التهدئة بوجود فتيل
االستيطان واجلدار املفجر .وسيتوقف الكثير على موقف اجلمهور
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ،الذي يرغب اآلن في التهدئة.
وفي حال تغير هذا املوقف ستجد السلطة الفلسطينية املتجددة بعد
انتخابات املجلس التشريعي أن ال مناص من االختيار .فإذا اختارت
الوقوف مع جمهورها كما فعل الرئيس عرفات ستجد أنها ليست شريكا ً
إلسرائيل ،إن بقيت إسرائيل على حالها كما هي اآلن.
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الهوامش
()1

ليس املقصود بعبارة “النظام السياسي الفلسطيني” ما إذا كان رئاسيا ً أو برملانياً ،وإمنا
النظام السياسي الذي أنشأه الرئيس عرفات ،وخصوصا ً بعد أوسلو ،في الضفة الغربية
وقطاع غزة .فيما يتعلق بصفات هذا النظام الزبائني الرئيسية من أكثر من منظور،
راجع :جميل هالل“ ،النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو :دراسة حتليلية نقدية”
(بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ رام الله :مواطن ،املؤسسة الفلسطينية لدراسة
الدميقراطية .)1998 ،راجع أيضاً:

()2

راجع“ :االنتفاضة الشبابية في فتح :بداية أم نهاية؟”“ ،األيام” (رام الله).2005/3/9 ،

()3

موضوع اإلصالح داخل “فتح” مطروق علنا ً في الصحف ووسائل اإلعالم األُخرى
الفلسطينية منذ أواسط سنة  2003على األقل .وقد اشتدت حدة وصراحة النقاشات
العلنية بشأن املوضوع بعد وفاة الرئيس عرفات .راجع ،مثالً ،عدة مقاالت لكتّاب الرأي
في جريدة “األيام” في شباط /فبراير وآذار /مارس ونيسان/أبريل  ،2005وخصوصا ً
مقاالت عبد الله عواد ،وطالل عوكل ،وهاني املصري ،وهاني حبيب .راجع ،أيضاً ،عدة
مقاالت عن املوضوع في مجلة “الطريق” ،العدد  ،23نيسان/أبريل  ،2005والتي توزع
كملحق مع جريدة “األيام”.

Mushtaq Husain, George Giacaman and Inge Amundsen, eds., State Formation
in Palestine: Viability and Governance during a Social Transformation
(London and New York: Routledge Curzon, 2004), pp. 141-167.

( )4من أمارات التفتت داخل حركة “فتح” ،أي عدم وجود إطار أو مجلس أو فرد ميكن أن يحسم
قرار احلركة بعد وفاة الرئيس عرفات ،مآل قانون االنتخابات اجلديد .وفي آخر حلقة من
مسلسل نقاش القانون ملا يزيد على عامني ،أنه بعد تقدمي “مبادرة فتح” في مؤمتر القاهرة
( 17 – 15آذار /مارس  )2005بتبني “النظام املختلط مناصفة” ( %50نسبي لدائرة
واحدة للضفة والقطاع ،و %50أغلبي لدوائر متعددة ،وهو مطلب معظم فصائل منظمة
التحرير الفلسطينية ،وعدة مؤسسات مجتمعية تعنى بالشأن العام) ،وتضمني هذه املبادرة
في البيان اخلتامي للمؤمتر كـ “توصية” للمجلس التشريعي ،لم يوافق نواب حركة “فتح”
في املجلس التشريعي على هذه املبادرة حتى تاريخ كتابة هذه السطور (.)2005/4/10
وأكد كل من سمير املشهراوي وصخر بسيسو ،عضوي حركة “فتح” في حوار القاهرة،
أن هذه “مبادرة حركة فتح” ،لكن ال أحد في “فتح” على ما يظهر يستطيع أن يلزم أعضاء
احلركة في املجلس التشريعي بها بعد وفاة الرئيس عرفات ،مبن في ذلك أبو مازن.
ويجري النقاش حاليا ً مع أعضاء املجلس في شأن خيارات أُخرى ،بينها متثيل نسبي
كامل لدائرة واحدة فقط.
فيما يتعلق بنص البيان اخلتامي وتفصيالت أُخرى ،راجع“ :األيام” (رام الله)،
 ،2005/3/18راجع أيضاً :جورج جقمان“ ،ما يجب أن يقال بصراحة للمجلس
التشريعي”“ ،األيام” (رام الله).2005/2/12 ،

املجلس التشريعي
تقييم أداء املجلس التشريعي خالل العشر سنوات املاضية

*

سأتناول موضوع أداء املجلس التشريعي خالل السنوات العشر
املاضية من ثالث زوايا محددة :األولى الظرف السياسي الذي متت
فيه االنتخابات في يناير  ،1996الثانية طبيعة النظام السياسي
الفلسطيني ما بعد أوسلو والثالثة القانون االنتخابي الذي مت بناء عليه
انتخاب املجلس .وسأنوه إضافة إلى تأثير استحداث منصب رئيس
الوزراء على عمل املجلس التشريعي مبا في ذلك خالل الفترة بعد
رحيل الرئيس عرفات.
وميكن اعتبار هذه احملاور إطارا ً حتليليا ً ميكن من خالله إلقاء ضوء
على عمل املجلس وتفسير نقاط الضعف في عمله خالل السنوات
العشر املاضية .ذلك أنه ال ميكن معاجلة أداء املجلس في فراغ سياسي
أو بنيوي أو تاريخي .وان كان املجلس سيد نفسه كما يقال أحيانا ً
باملعنى األضيق للعبارة ،هو ليس سيد نفسه مبعنى أعم ،أي أنه ال يعمل
خارج نطاق الظرف التاريخي احملدد الذي مارس عمله فيه واملؤثرات
اخلارجية عليه.

* نشرت في مؤمتر رام الله األول :عشر سنوات على وجود السلطة الفلسطينية .تقييم
التجربة ورؤية املستقبل .رام الله :مركز بانوراما ،2005 ،ص75-67
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وأشير إلى أن احلديث عن أداء املجلس يجب أن مييز بني أداء عدد من
األفراد فيه ،أو أداء كتل صغيرة اجتمعت على عدد من القضايا ،وعمل
املجلس ككل .وكما يعلم الكثيرون ،كان هناك أداء متميز لعدد من أعضاء
املجلس ونشاط ملحوظ وجدية عالية في التعامل مع قضايا مختلفة
وانفتاح على املجتمع واجلمهور .بالتالي أي تعميم يجيء في سياق هذه
الورقة يحتمل العديد من االستثناءات .ولكن مبا أن املوضوع يتعلق
باملجلس ككل كهيئة واحدة تأخذ القرارات باألغلبية ،ال يسعني هنا
اإلشارة إلى كل االستثناءات الفردية والتي بالرغم من متيزها لم تتمكن
من التأثير على مجمل أعمال املجلس حتى لو أن أثرها كان ملموسا ً في
أكثر من مكان أو مناسبة أو قرار.
كما هو معروف ،قاطعت عدة أحزاب وفصائل وحركات انتخابات عام
 1996بسبب موقفها من اتفاقية أوسلو .وأدى هذا إلى إضعاف التعددية
السياسية داخل املجلس بعد االنتخابات بالرغم من مسعى البعض
لتشكيل محاور محددة داخل املجلس بعد االنتخابات على شكل كتل
جتمعها قواسم مشتركة .لكن الغلبة العددية بقيت ملا سمي بكتلة فتح.
ومن اجلائز القول أنه حتى لو شاركت التيارات واألحزاب السياسية
املعارضة التفاق أوسلو ،لكان من املرجح حصول كتلة فتح على أغلبية
في كل األحوال .وحتى لو سلمنا على سبيل االفتراض واجلدل أن هذا
كان في حيز املمكن ،ال بد أن وجود تعددية حزبية داخل املجلس كانت
ستعكس نفسها على عمل املجلس بأشكال مختلفة وتسمح بوجود
حتالفات أوسع حسب املوضوع والقضية .وفي كل األحوال ،كان من
املتوقع أن تكون أغلبية فتح أقل مما أضحت عليه في املجلس.
على أية حال ،ال حاجة لالسترسال في متابعة حالة افتراضية ،ويكفي
اإلشارة إلى ضعف التعددية السياسية في املجلس بسبب الظرف
السياسي في حينه وتبعات ذلك على عمله.
لكن النظام السياسي الفلسطيني ما بعد أوسلو ،وهو العامل الثاني املؤثر
على عمل املجلس ،رمبا كان عامالً أهم من األول من ناحية أثره .وكما هو
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معروف اتسم هذا النظام في جانبيه السياسي واإلداري (أي الوزارات
والدوائر احلكومية) بتعدد احملاور ومراكز القوى وبغياب املأسسة فيه.
وهو نظام تشكل خالل حقبة منظمة التحرير الفلسطينية في اخلارج.
ولكنه في حينه احتوى على توازنات داخلية خاصة داخل حركة فتح.
ولكن بعد استشهاد أبو جهاد وأبو إياد وآخرين ممن شكلوا ضوابط
داخلية في احلركة ومن ثم املنظمة ،أصبح الرئيس عرفات هو الصمغ
الالصق لهذا النظام السياسي واإلداري .وقد قاوم الرئيس محاوالت
املأسسة املختلفة وتعامل مع املجلس التشريعي وكتلة فتح فيه أيضا ً
بنفس األسلوب .وأدى هذا إلى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة
التشريعية في أغلب األحيان ،بالرغم من محاوالت املجلس املختلفة
ملشاركة الرئيس في القرار جزئيا ً بفعل ضغط الرأي العام الفلسطيني.
وكان هذا ملحوظا ً في أول تقرير وضعه املجلس عن الفساد في عام
 1997الذي عبر عن محاولة من قبل املجلس للتجاوب مع الرأي العام
الداخلي من جهة ،وإدخال بعض عناصر املساءلة في النظام السياسي
ومن ثم تقوية دور املجلس .وكما هو معروف شكل الرئيس عرفات في
حينه جلنة أخرى لدراسة التقرير واملوضوع ككل ،ودفن بعد ذلك هذا
التقرير في ملفات الرئيس وال أحد يعرف شيئا عن فحواه من مصادر
علنية ،ولم يتمكن املجلس من متابعة املوضوع.
توجد حاالت عدة من هذا النوع حملاوالت قام بها بعض أعضاء املجلس
أو بعض من جلانه أو املجلس ككل ،معظمها كان نصيبه الفشل بسبب
مقدرة الرئيس على تطويع أغلبية من أعضاء املجلس بشكل أو بآخر.
وأشير مثالً إلى موازنة احلكومة التي أقرها املجلس في العام .1999
وكانت اللجنة املسؤولة عن املوازنة في حينه قد توقفت عند بعض أبواب
املصروفات غير املعروفة أو غير مفسرة وتتعلق مبوازنة مكتب الرئيس.
وبعد أخذ ورد ومحاوالت عدة من قبل اللجنة ،انتهت هذه باجتماع مع
الرئيس عرفات للجنة في غياب رئيسها وطلب منها إقالة رئيس اللجنة.
وقام رئيس اللجنة هو باملبادرة باالستقالة ،ورفعت اللجنة املوازنة إلى
املجلس الذي أقرها بأغلبية أعضائه.
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ال حاجة لالسترسال في إعطاء أمثلة من هذا النوع وهي كثيرة ومعروفة
ملن تابعوا عمل املجلس التشريعي عبر السنوات ،أي أن أداء املجلس في
دوره الرقابي ومساءلة احلكومة كان ضعيفا ً في معظم احلاالت بالرغم
من محاوالت مختلفة قام بها أفراد أو جلان .فالضعف لم يكن بسبب
عدم احملاولة ولو اجلزئية ،ولكن بسبب ارتباط أغلبية من أعضاء املجلس
بشكل أو بآخر مع الرئيس عرفات شخصياً ،أو مع أحد محاور االرتباط
في هذا النظام السياسي واإلداري الزبائني واملشخصن ،واعتماده على
الوالء الشخصي للرئيس.
أما العامل الثالث املؤدي إلى ضعف أداء املجلس في دوره الرقابي على
السلطة التنفيذية فيتعلق بالنظام االنتخابي القدمي قيد التغيير حاليا ً من
قبل املجلس التشريعي ،لكن هذا العامل غير مستقل بحد ذاته عن العامل
الثاني املتعلق بطبيعة النظام السياسي واإلداري الفلسطيني في عهد
الرئيس عرفات.
كما هو معروف إن العناصر الرئيسية للنظام االنتخابي املعتمد في عام
 1995تكمن في أنه نظام أغلبي ،يقسم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 16
دائرة انتخابية .وكما طبق هذا النظام في حينه ،لم يعكس تناسبا ً في عدد
املقاعد لكل دائرة بنسبة عدد السكان ،نظرا ً لرغبة الرئيس الراحل بزيادة
عدد املقاعد لبعض الدوائر خاصة في غزة ،وفي الضفة الغربية أيضاً.
ال توجد معلومات علنية حول سبب إقرار هذا النظام بالذات ومن نظر فيه
بشكل تفصيلي .ما هو معروف علنا ً هو أنه صدر “مبرسوم رئاسي”،
هذا رغما عن أن املراسيم الرئاسية يلزمها قانون ناظم لها ،وال يوجد
مثل هذا القانون حالياً.
وبشكل أعم ،ميكن القول أن النظم االنتخابية متعددة ومتنوعة ،وال
يخلو أي نظام انتخابي من نقاط قوة أو نقاط ضعف .ولكن اجلانب
األهم يتعلق بحاجات بلد بعينه ،السياسية منها والتنموية ،في مرحلة
محددة من مراحل تطوره .هذا هو أحد املعايير األساسية للمفاضلة بني
نظام انتخابي وآخر.
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توجد معايير أخرى عامة تنطبق على معظم النظم االنتخابية ،منها أنه
يجب أن تسعى لتمثيل القوى الفاعلة في املجتمع وان ال تقصى مجموعة
لصالح أخرى ،وان تعزز الوحدة الداخلية وجتسر أية هوات موجودة،
مثالً وفي حالة فلسطني ،ضفة وغزة ،مخيم ومدينة ،على سبيل املثال ال
احلصر .فالهدف األعم ألي نظام انتخابي يكمن في نطاق متثيله وفي
درجة إضفائه من شرعية واستقرار على النظام السياسي.
ومبوجب هذه املعايير ،من اجللي أن النظام االنتخابي لعام  1995لم
ِ
يستوف هذه الشروط .مثالً ،لقد حصل من جنح في انتخابات عام
 1996على  %40من األصوات ،بينما حصل من خسر في االنتخابات
على  %60من األصوات ،وتكرر هذا األمر في انتخابات البلديات مؤخرا ً
إذ حصل من أحرز معظم املقاعد على  %30من األصوات في بعض
احلاالت ،أي أن من خسر حصل على ما مجموعه  %70من األصوات.
وإذا كان املطلوب في احلالة الفلسطينية إعادة بناء األحزاب نظرا ً ألهمية
وجودها في أي نظام دميقراطي ،فإن النظام األغلبي ذي الدوائر الصغيرة
املتعددة يعزز احمللية على حساب الوطنية ،ويعزز دور العشائرية التي
احتلت أرض األحزاب في انتخابات عام .1996
ودون الدخول في هذا اجلانب تفصيلياً ،ميكن اإلشارة إلى أن نظاما ً
انتخابيا ً من هذا النوع يؤدي إلى وجود أفراد في املجلس وليس كتل أو
أحزاب سياسية ،األمر الذي يسهل االحتواء والتحييد من منظور النظام
السياسي الفلسطيني كما كان في عهد الرئيس عرفات .فتتغلب املصالح
الفردية في غياب األحزاب ،ويسهل معها حتييد أفراد املجلس واحدا ً بعد
اآلخر بطرق وآليات متنوعة معروفة ملتابعي أمور املجلس التشريعي،
وآلية عمل النظام السياسي الفلسطيني.
وخالل األعوام األربعة املاضية ،متت عدة دراسات وأبحاث وتقارير
حول موضوع النظام االنتخابي األفضل لفلسطني ،وكان الرأي السائد
فيها تغيير النظام القدمي لصالح نظام يجمع بني التمثيل النسبي
لنصف املقاعد إضافة إلى نظام أغلبي للنصف اآلخر .ويرى البعض
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أن النظام األمثل هو نظام نسبي كامل ،أي أن عدد املقاعد لكل كتلة أو
حزب يتحدد من خالل نسبة األصوات ونسبة احلسم .مثالً ،إن كانت
نسبة احلسم واحد في املائة ،هذا يعني أن كل من يحصل على واحد في
املائة من األصوات أو يتجاوزها يحصل على عدد من املقاعد يقسم فيها
عدد األصوات على عدد املقاعد .وفي نظام من هذا النوع تكون نسبة
األصوات املهدورة أقل بكثير من النظام األغلبي الذي يصل في بعض
احلاالت ،كما هو احلال في بعض البلديات ،إلى نسبة .%70
ودون الدخول في تفاصيل فنية أو حسابية تتعلق بهذا النوع من النظام
االنتخابي ،يكفي القول أنه نظام معتمد في كثير من الدول التي ال تسعى
إلى حتديد نتائج االنتخابات سلفا ً فيما ميكن أن يسمى بلعبة االنتخابات.
وهي لعبة متارسها الكثير من األنظمة وحتتمل درجات مختلفة من
اإلتقان والفظاظة .ويشكل التزوير أدنى درجات سلم الفظاظة ،ويقع
النظام االنتخابي في موقع متوسط على هذا السلم من حيث أنه يحسم
النتائج سلفاً ،ليس في صالح مرشحني محددين ،وإمنا في صالح مراكز
قوى أو أحزاب أو حركات سياسية ،أي التوازنات داخل املجلس النيابي.
ويبدو للمراقب أن النظام االنتخابي القدمي وكأنه صمم ألن يؤدي
إلى الوصول إلى املجلس أفراد مذررين ،يسهل تطويعهم واستمالتهم
بآليات مختلفة ،عوضا ً عن أحزاب أو كتل انتخابية .والعبرة األساسية
هي أنه إن أردنا لفلسطني مجلسا ً قويا ً متثل فيه معظم القوى الفاعلة في
املجتمع ،يلزم إقرار نظام انتخابي آخر غير احلالي.
وقد اجتمعت هذه العناصر الثالث املشار إليها آنفا ً إلضعاف املجلس
أمام السلطة التنفيذية املمثلة بشخص الرئيس عرفات ،بالرغم من عدد
من احملاوالت من قبل بعض األفراد أو بعض التكتالت داخل املجلس.
وهذا بدوره يعكس سمة عامة للنظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو.
وبالرغم من أن العوامل الثالث املشار إليها آنفا ّ كانت احملددات األكبر لعمل
املجلس ،توجد عوامل أخرى تركت أثرا ً واضحا ً على عمله من الضروري
اإلشارة إليها .من بينها ما ميكن أن يسمى بضعف تقاليد العمل البرملاني
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كعنوان عريض يندرج حتته عدة أمور مثل عدم وجود إجراءات راسخة
لعمل املجلس مبختلف جوانبه ،من عمل اللجان إلى الوزن الذي تخطى بها
توصيات اللجان املختلفة لدى املجلس ككل ،إلى املعلومات املتوفرة لدى
األعضاء حيال التشريعات املختلفة قيد النظر لغرض اإلقرار ،إلى فرق
الدعم من باحثني وفنيني واهتمام األعضاء مبا يعدون لهم من معلومات
حول املوضوعات قيد النقاش مبا فيها القوانني والتشريعات.
ومن اجللي أن أحد أسباب ذلك هو حداثة العمل البرملاني في فلسطني
وان وجود تقاليد وإجراءات راسخة أمر يلزمه وقت وتراكم في اخلبرة،
وبهذا املعنى قد يصعب اختزال مراحل تطور هذا النوع من العمل.
لكن من جهة أُخرى ،كان هناك قصور واضح في عمل املجلس في هذا
النطاق حتى لو أخذ بعني االعتبار أنه أول برملان فلسطيني منتخب.
واألمثلة هنا كثيرة أشير منها على سبيل املثال ال احلصر إلى سرعة
إقرار بعض القوانني أو بعض التعديالت عليها دون دراسة كافية أو حتى
معرفة تبعاتها من منظور أغلبية من األعضاء أنفسهم .وهذا ما حصل
مثالً بإقرار املجلس في فترة قياسية اعتماد السجل املدني إضافة إلى
السجل االنتخابي لغرض االنتخابات الرئاسية .ولم يفحص أحد على ما
يظهر تبعات ذلك من جهة صالحية هذا السجل ألغراض االنتخاب .ومن
املستبعد أنه كان لدى أعضاء املجلس دراية كافية باملشاكل التي قد تظهر
باستخدامه ،أي أن الهدف كان حتديدا ً اعتماده بسبب مشاكل استخدامه،
ظنا ً منهم ،أو من البعض ،أنه يتيح مرونة مطلوبة ألغراض شتى.
وفي نطاق التشريع بشكل أعم ،وبالرغم من جهود املجلس إلقرار العديد
من القوانني التي يحتاجها املجتمع إلدارة شؤونه ،إال أن العديد منها جاء
منسوخا ً عن قوانني أردنية أو مصرية أو خليط هجني أقر دون اعتبار
كاف حلاجات املجتمع الفلسطيني وإلرساء عناصر نظام دميقراطي.
وكان التسرع في كثير من األحيان ،وعدم اعتماد العديد من األعضاء
على معلومات كافية لغرض نقاش القوانني ،أو االرجتال احملض بإدخال
تعديالت فورية تتعارض مع اقتراحات اللجان ،كانت هذه من األسباب
التي أدت باملجلس إلى إعادة النظر الحقا ً مبا أقره بعد اكتشاف ثغرات
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عدة ،أو تعارض بعض النصوص مع قوانني أخرى ،أو عدم قابلية بعض
القوانني للتطبيق ألسباب شتى .بالطبع ،ال يتحمل املجلس مسؤولية عن
عدم إقرار أو تطبيق بعض القوانني ،مثالً ،قانون اخلدمة املدنية ،ألسباب
تتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني .لكن لم يكن هذا العامل وحده
املسؤول عن هذه الثغرات في عمل املجلس.
وفي نطاق مشاريع اإلصالح املختلفة خاصة خالل األعوام الثالث
املاضية وابتداء بخطة اإلصالح احلكومية التي أعدت في عام ،2002
لم يشكل املجلس فهما ً استراتيجيا ً ملداخل اإلصالح .وإذا كان اإلصالح
يحتاج إلرادة سياسية غير موجودة في النظام السياسي الفلسطيني
خاصة بوجود مراكز قوى ال مصلحة لها في التغيير ،من اجللي أن
املجلس ال يتحمل وحده مسؤولية عدم إقالع هذا البرنامج.
لكن األمر األساسي هنا أن املجلس لم يكن له رأي مبلور ومدروس
جتاه خطة اإلصالح احلكومية أفقية الطابع ،أي أنها تسعى لإلصالح
في أكثر من نطاق في الوزارات والدوائر احلكومية والقضاء والقوانني
والتعليمات الداخلية ووصف الوظائف من بني أمور أخرى ،إضافة
بالطبع إلى األمن واألجهزة األمنية ،املوضوع احملبب جلدول األعمال
اخلارجي .ومن اجللي أن خطة أفقية من هذا النوع متعددة اجلوانب
تسعى لإلصالح في أكثر من نطاق تفترض وجود إرادة سياسية
للتغيير ،وتهمل وجود معاقل قوى مقاومة لإلصالح .أي أن اخلطة
ال حتتوي على نظرة سياسية – تكتيكية لألولويات ونقاط البدء في
مشروع اإلصالح ،من األسهل إلى األصعب .وكان هذا مرئيا ً رغم أنه
ميكن أن يقال أن جلنة اإلصالح احلكومية ليس من نطاق عملها تصنيف
األولويات من منظور توفر أو عدم توفر إرادة سياسية.
وبالطبع ،ال يتحمل املجلس مسؤولية غياب إرادة سياسية لإلصالح
لوحده .لكن من منظور حتليلي غير سياسي ،يبدو من الواضح أن
األولويات لإلصالح ال ميكن أن تبدأ بخطة أفقية تستوي فيها جميع
املناحي من ناحية األهمية ،أو من ناحية ضرورة وجودها كبنية حتتية
لإلصالح .وهنا ميكن القول أن املجلس في الواقع لم يكن له فكر مبلور
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حول املوضوع أو نظرة استراتيجية ألولويات يأخذ من خاللها مشاريع
اإلصالح بجدية وإمنا اعتبرها ناجمة عن ضغوط خارجية ،ال عالقة لها
باملطالب الداخلية العارمة أحياناً.
واملقصود بهذا أن أولويات اإلصالح حتتمل نظر ،ليس فقط بعني تكتيكية
سياسية ،وإمنا من منظور ما هو ضروري كبنية حتتية لإلصالح .أقصد
حكم القانون واستقالل القضاء وتطبيق القانون .فلن يوجد إصالح من أي
نوع كان دون حكم القانون ،وإصالح احملاكم والقضاء ،وال سبيل ملكافحة
الفساد دون قانون نافذ .وما لم يتمكن أصغر موظف من مقاضاة الوزير،
لن يكون هناك إصالح .وما لم تكن هناك محاكم نزيهة بعيدة عن التدخل
والواسطة واحملسوبية لن يكون هناك إصالح .هذه هي األولوية األولى
مبوجب جدول أعمال فلسطيني داخلي .أما إصالح األمن واألجهزة دون
وجود قانون نافذ ،فإنه سيؤدي عاجالً أم آجالً إلى حكم العسكر .هذه هي
األولوية األولى من منظور داخلي فلسطيني .األمن الداخلي يعني حكم
القانون النزيه .حماية املواطن يعني خضوع األجهزة لقانون نافذ .األمن
الداخلي يعني أن ال أحد فوق القانون .هذه هي األولوية األولى في برنامج
اإلصالح الداخلي .ولم يعر املجلس أي التفات لهذه األولويات .ولم يكن
لدى املجلس أي فكر مبلور حول هذه املوضوعات ،وانغمس املجلس في
خضم املساومات ولم يرتقي إلى مستوى املسؤوليات .وشكل هذا أحد
جوانب الفشل األكبر في عمل املجلس.
مرة أخرى ،أنا ال أحتدث عن مجهود أفراد أو مجموعات داخل املجلس
وإمنا عمل املجلس ككل وتأثيره في موضوع اإلصالح ووضوح الرؤية
حول األولويات.
وإذا عقدت االنتخابات التشريعية في متوز القادم كما هو مقرر ،سيجري
متييز األعوام الثالث املاضية ،أي الفترة ما بني النصف الثاني من عام
 2002وحتى متوز  ،2005على أنها فترة لها سمات خاصة تختلف عن
فترات سابقة ،إذ جمعت بني صفتني قد تبدوان متناقضتني في الظاهر،
وهما :استقواء املجلس على السلطة التنفيذية من جهة ،والتشرذم
الداخلي املتزايد في املجلس ،خاصة داخل كتلة فتح.
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وأذكر أن خالل هذه الفترة شعر املجلس بثقة أكبر في النفس إزاء منح
الثقة أو عدمها مع التغييرات الوزارية ،ابتداء من التعديل الوزاري الذي
أجري في النصف الثاني من عام  ،2002وانتهاء بالتشكيل الوزاري
األخير في يناير  2005واألزمة املرافقة في حينه.
ولعل تفسير هذه الظاهرة يكمن في شعور املجلس أن قبضة الرئيس
عرفات على النظام السياسي بدأت تنفرج قليالً بفعل املطالبات الداخلية
واخلارجية باإلصالح ،األمر الذي يتيح مرونة أكبر للمجلس بتأكيد
متزايد على دوره .واستمر هذا النمط من السلوك بتزايد تدريجي،
يرافقه أخذ ورد ،إلى أن توفي الرئيس عرفات وانفلت احلبل على
الغارب تقريباً .وأضحى النظام السياسي له رأسني فعليني بعد أن كان
منصب رئيس الوزراء شبه فخري في عهد الرئيس عرفات .وهنا حتول
املجلس أخيرا ً وبعد طول انتظار سيدا ً لنفسه كما يقال ،لكن دون رأس
واحد أو قيادة واحدة .فتحولت األغلبية إلى أكثرية عددية مذررة ،أو إلى
محاور متعددة متحالفة في األمد األقصر حول قضايا محددة دون بعد
استراتيجي أو رؤية واضحة لتحالفات مستقبلية.
وقد انعكس هذا بوضوح في أكثر من مناسبة منها عدول املجلس عن
مقاعد مخصصة للنساء في قراءته األولى لقانون االنتخابات املعدل،
وتغليب املصالح الفردية في نقاش هذا القانون على حساب املصلحة
العامة أو مصلحة فتح كحركة أيضا ً (أي مبعزل عن مصالح مجموعات
داخل احلركة) .ولم يعد أحد باستطاعته أن يحسم قرار األغلبية مقارنة
مع ما كان في السابق خالل عهد الرئيس عرفات.
ولعل االستنتاج األعم الذي ميكن أن يخلص إليه املراقب عن عمل املجلس
خالل السنوات العشر املاضية تكمن في أنه كان له مصلحة في أن يلعب
دورا ً فاعالً في نواحي عمله املختلفة وأنه سعى ألن يقوم بهذا الدور.
غير أن حدود هذا الدور لم يكن في إمكانها أن تخرج عن ما هو متاح في
نظام سياسي يهيمن عليه الرئيس الراحل ،خصيصا ً كون فتح حركة
غير مؤسسة ال دور فاعل ملجالسها في اتخاذ القرار وبهيمنة مؤسسة
الرئاسة على احلركة.
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بالرغم من ذلك ،ال ب ّد من القول أن حداثة التجربة البرملانية في فلسطني
والظرف السياسي خالل السنوات العشر املاضية إضافة إلى األسباب
األخرى ،شكلت محددات وعقبات ال يتحمل املجلس مسؤوليتها لوحده.
وبهذا املعنى ميكن النظر للمجلس احلالي كمجلس انتقالي ،إذ ال ب ّد
أن يتغير أداء املجلس القادم بطرق متعددة كما هو متوقع ،خاصة أن
عكس تشكيله التعددية املوجودة في املجتمع الفلسطيني ،األمر الذي لم
ينعكس في املجلس احلالي.

اإلنتخابات التشريعية الفلسطينية والتحول السياسي
في فلسطني

*

تأتي انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني ،املقرر إجراؤها في 25
كانون الثاني /يناير  ،2006على خلفية حدثني كبيرين :األول وفاة
الرئيس عرفات في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2004والثاني فشل مسار
أوسلو كما جتسد في عدم التوصل إلى اتفاق بشأن “قضايا احلل
النهائي” في كامب ديفيد في متوز /يوليو  .2000وسيترك احلدثان
أثرا ً مهما ً في االنتخابات النيابية املقبلة ،سواء أُجريت في موعدها ،أو
أُجلت ،أو اعتراها يوم موعدها ما يستدعي تأجيلها أو إعادة إجرائها.
تركة عرفات
إذا كانت وفاة الرئيس عرفات شكلت نهاية حقبة بأكثر من معنى ،فإن
أثرها األكبر من منظور سياسي داخلي فلسطيني هو أنه لم يعد في
اإلمكان إبقاء النظام السياسي الفلسطيني كما هو بعد وفاة الرئيس
الراحل .ذلك بأن عرفات لم يسع لبناء مؤسسة دولة حديثة بعد إنشاء
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،مبا فيها من مأسسة
* نشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  .65بيروت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،شتاء  ،2006ص68-60
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للجهاز اإلداري البيروقراطي للحكومة ،وقانون نافذ ،وانتخابات دورية
تضفي حراكا ً سياسيا ً داخلياً ،على سبيل املثال ال احلصر .لقد سعى
إلنشاء سلطة كان هو شخصيا ً قادرا ً على التحكم فيها وإدارة دفتها
لتحقيق األهداف السياسية املتوخاة )1(.وإذا كانت املناورة و“التكتيك”
السمة الغالبة على سلوكه السياسي طوال فترة أوسلو ،فإن األهداف
النهائية بانت بوضوح نسبي في إثر فشل محادثات كامب ديفيد ،التي
كان عرفات مترددا ً جدا ً في املشاركة فيها .وإذا كان من املتعذر معرفة ما
كان من املمكن أن يكون حالً مقبوالً للصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي
من منظور عرفات ،فإن اخلطوط العريضة حملادثات طابا في بداية سنة
()2
 2001تبقى مؤشرا ً إلى ذلك.
والواقع أن الرئيس عرفات هيمن على احلياة السياسية الفلسطينية
بأكملها ،وخصوصا ً بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت.
ولم يكن مآل منظمة التحرير أحسن حاالً ،وال سيما بعد دورة اجلزائر
في سنة  ،1988التي مهدت ملفاوضات مدريد .بعد تلك السنة ،لم يعد
هناك دور فاعل ملجالسها وهيئاتها ،وبصورة خاصة في مرحلة أوسلو.
فقد اضمحلت عناصر املأسسة فيها ،ومتت شخصنة القرار السياسي
وانحساره إلى “مؤسسة الرئاسة” ،أسوة ببنية السلطة الفلسطينية
وحركة “فتح” أيضاً.
ومما ال شك فيه أن الرئيس الراحل سيحتل مركزا ً متميزا ً في التاريخ
السياسي الفلسطيني ،والعربي أيضاً .لكن األدوات التي استخدمها في
بسط سلطته الداخلية خالل حقبة منظمة التحرير الفلسطينية في اخلارج
– وعلى وجه اخلصوص خالل حقبة أوسلو – حتى وفاته ،اعتمدت
على نظام “زبائني” ( )Clientelistتوزع فيه املنح املادية والتعيينات في
املكاتب والدوائر احلكومية والترقيات وما إلى ذلك ،من خالل “معتمدين”
في سلسلة من احللقات املتصلة عمودياً ،حتى تصل إلى الرئيس نفسه
مباشرة .وبهذا كان عرفات بشخصه الصمغ الالصق للنظام السياسي
الفلسطيني بعد أوسلو ،وداخل حركة “فتح” أيضاً ،األمر الذي أدى
إلى تفتتها بعد وفاته إلى محاور متعددة وإن كانت دائما ً موجودة.
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لكن وفاة عرفات أزالت العنصر الضابط ونقطة التوازن داخل احلركة
في غياب املأسسة فيها أيضاً ،وهو ما ظهر بوضوح في الترشيحات
النتخابات املجلس التشريعي .ولم تعتمد سلطة الرئيس عرفات داخليا ً
على “كارزمية” ،كما يتردد في كثير من الكتابات الصحافية ،وال سيما
بعد وفاته .فلم يكن له شخصية كارزمية باملعنى الذي أسس له ماكس
فيبر ،ولم يتصف بالقدرة على القيادة من خالل إلهاب حس اجلماهير
أو إخراج ما في مكنون أنفسها من مشاعر وأفكار ( ،)Articulationتلك
القدرة التي يتصف بها الشعراء والقادة الكارزميون )3(.إمنا هذا ال
ينتقص من قدرات أُخرى بارزة كانت لديه ،وأسعفته طوال أربعة عقود
في معترك السياسة الفلسطينية والعربية والدولية.
حافظ الرئيس عرفات ،منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في سنة  1994حتى
وفاته ،على واجهة من التعددية السياسية ضمن إطار اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير ،والتي متثلت فيها قيادات “الداخل” ،ومن عاد إلى أرض
الوطن من قيادات “اخلارج” .لكن اللجنة التنفيذية كانت في آليات عملها
أقرب إلى جلنة استشارية منها إلى جلنة ألخذ القرار .وقد عانت أغلبية
الفصائل ،املمثلة في اللجنة التنفيذية ،ضعفا ً كبيرا ً في قدرتها على إيجاد
وزن وثقل ملواقفها إزاء موقف عرفات .كما عانت في معظمها من ضمور
قواعدها في الداخل ،من أعضاء ومناصرين ،بعد فقدان قواعدها في
لبنان وثقلها امليداني وبروز ظاهرة املغتربني عن األحزاب والفصائل،
وخصوصا ً بني اليسارية منها .وقد أفقدها ذلك الثقل اجلماهيري
الضروري لتثبيت مواقعها في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،بخالف
حركة “حماس” التي لم تكن ممثلة في أي من هيئات املنظمة ومجالسها.
وقد اتسم النظام السياسي الفلسطيني في حقبة أوسلو باالنسداد؛
أي بغياب اآلليات التي تسمح بدخول قوى جديدة أو بروز أحزاب
أو حركات غير تلك املمثلة في أطر منظمة التحرير ،لتأخذ دورا ً
في القرار السياسي من داخل ،وليس من خارج ،النظام السياسي
الفلسطيني .وكان مرد ذلك أساسا ً غياب االنتخابات ،سواء البلدية
منها أو التشريعية .ويستثنى من ذلك انتخابات املجلس التشريعي

100

قـبـل وبـعـد عـرفـات

األولى التي أجريت في كانون الثاني /يناير  ،1996والتي قاطعها
عدد من الفصائل واحلركات ،األمر الذي أدى إلى وجود أغلبية من
حركة “فتح” في املجلس .ومبا أن حركة “فتح” مبن في ذلك ممثلوها
في املجلس التشريعي ،كانت ضمن نطاق سيطرة الرئيس فقد بقيت
“مؤسسة الرئاسة” محور القرار السياسي ،األمر الذي سينعكس من
ناحية األدوار بعد االنتخابات التشريعية املقبلة إن أجريت في موعدها؛
إذ من املتوقع أن يصبح املجلس اجلديد أحد احملاور الرئيسية لصنع
السياسة الفلسطينية.
وكان من اجللي أن تعددية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ال تعكس
التعددية في واقع احلال على األرض في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وهذا لم يكن فقط بسبب وجود حركة “حماس” خارج النظام السياسي
الفلسطيني في حقبة عرفات بعد إنشاء السلطة الفلسطينية .فقد أظهرت
استطالعات الرأي في الضفة والقطاع ،خالل سبعة أعوام ،أن نسبة
تتراوح بني  %25و( %50تبعا ً للوضع الذي مت فيه االستطالع) ترغب في
خيار آخر غير “حماس” و“فتح” .لكن بسبب انسداد النظام السياسي
أمام دخول أطراف جديدة فيه عن طريق االنتخابات ،تعذر ظهور أحزاب
أو حركات أو كتل انتخابية جديدة إلى جانب “حماس”و“فتح” ،كما لم
تسنح الفرصة للفصائل اليسارية في منظمة التحرير لتجديد شرعيتها
من خالل االنتخابات ،أو حتديد حجم التأييد الفعلي لها لدى اجلمهور .إمنا
من املتوقع أن يحتل ممثلو “التيار الثالث” (أي غير “حماس”و“فتح”)
في االنتخابات املقبلة موقعا ً ما في املجلس التشريعي املقبل ،وإن كان
من الصعب حتديد حجمه مسبقا ً قبل إجراء االنتخابات.
وبخالف عدد من الدول العربية التي يشكل فيها “أمن الدولة” أولوية
أولى للحفاظ على النظام القائم ،فتحكم أجهزة األمن فيها بشكل مباشر
أو غير مباشر كشريكة حقيقية في احلكم ،اتسم حكم عرفات بعد إنشاء
السلطة الفلسطينية بتعدد األجهزة األمنية وعدم مركزتها في قيادة
موحدة غير قيادته هو شخصياً .وكانت هذه األجهزة تتنافس فيما بينها،
وأحيانا ً تتصارع باستخدام السالح في فترات متعددة خالل عهده.
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وبعد وفاته بقي الوضع على حاله ،وازداد هذا التفتت في االنتفاضة
الثانية ،األمر الذي ترك أثرا ً داخليا ً وخارجيا ً في الوضع الفلسطيني في
الضفة والقطاع .وأضحى مطلب إيقاف “الفلتان األمني” يلقى تأييدا ً
واسعا ً من اجلمهور الفلسطيني ،وخصوصا ً أنه استجدت على ما هو
موجود ميدانيا ً مجموعات متنوعة مسلحة تنتسب إلى عدة أطراف ،وال
تتبع مركزيا ً أي طرف واحد قادر على ضبط سلوكها .وكان مرد هذا
املطلب لدى اجلمهور الشعور بفقدان األمن الشخصي وحكم القانون،
ومت التعبير عنه بوضوح في استطالعات الرأي ،وفي املطالبات امللحة
في الصحف والندوات والعرائض املرفوعة إلى السلطة الفلسطينية.
وقد تقاطع ذلك مع مطلب إسرائيل والواليات املتحدة مبركزة األجهزة
األمنية ،وحل مختلف امليليشيات املسلحة ،وإيجاد قيادة موحدة لألجهزة
قادرة على السيطرة عليها .وعبر وزير الداخلية ،نصر يوسف ،بوضوح
وصراحة أمام املجلس التشريعي في بداية سنة  2005عن ضيقه من
الوضع القائم بالقول أنه تسلم أجهزة أمنية تتكون من مجموعة شلل
و“عصابات” ،ال أكثر وال أقل .لكن املطلب اخلارجي مبركزة األجهزة كان
هدفه األساسي إيجاد دولة أمنية أسوة بعدد من النظم العربية ،مع الفارق
أن الهدف بالنسبة إلى فلسطني هو إيقاف أشكال املقاومة املسلحة كلها.
وسيشكل هذا التقاطع بني “الداخلي” و“اخلارجي” ،نتيجة االنسداد
في املسار السياسي ،حتديا ً كبيرا ً ألي مجلس تشريعي مقبل وللسلطة
الفلسطينية املتجددة بعد االنتخابات .إن املعضلة األساسية التي
واجهت السلطة الفلسطينية في االنتفاضة الثانية ستبقى قائمة أمام
املجلس النيابي املقبل .كما أن مطلب اجلمهور بتوفير األمان الشخصي
يستدعي مركزة األجهزة وحل مختلف املجموعات املسلحة ،على
افتراض أن السلطة الفلسطينية قادرة على ذلك .من جانب آخر ،إن
مت هذا ستتحمل السلطة الفلسطينية “اجلديدة” بعد انتخابات املجلس
التشريعي مسؤولية أية أعمال مقاومة مسلحة ،حتى لو مت االمتناع عن
استهداف املدنيني داخل إسرائيل .فمعادلة أوسلو من منظور الواليات
املتحدة وإسرائيل ما زالت قائمة؛ أي أن اآللية الوحيدة للتقدم في املسار
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السياسي هي “املفاوضات” في ظل ميزان قوى مختل ملصلحة إسرائيل
بدعم سياسي من الواليات املتحدة وبالتالي ،فإن وجود سلطة فلسطينية
“شريكة” في “املفاوضات” ال يستقيم ،من منظور إسرائيل والواليات
املتحدة ،مع وجود مقاومة مسلحة ،مهما تكن أشكالها .وفي غياب مسار
سياسي مقنع للجمهور الفلسطيني ستبقى السلطة الفلسطينية املتجددة
بني سندان اجلمهور التواق إلى التقدم في “املشروع الوطني” إلنشاء
دولة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وبني مطرقة إسرائيل
والواليات املتحدة املطالبتني بوقف “اإلرهاب” و“فكفكة بنيته التحتية”،
في غياب إمكان واضح لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في
حدود سنة .)4(1967
فشل مسار أوسلو وتراجع “املشروع الوطني”
أ ّما احملدد الثاني الذي سيلقي بظالله على االنتخابات املقبلة ،فهو فشل
مسار أوسلو ،وما تاله من انتفاضة ثانية ،وانتهاء بإنشاء اجلدار
العازل في الضفة الغربية ومسعى رئيس احلكومة اإلسرائيلية ،أريئيل
شارون ،للمضي في فرض “حل” من طرف واحد ،ورسم حدود الدولة
الفلسطينية داخل اجلدار .فحركة “فتح” ،إضافة إلى تفتتها بعد وفاة
الرئيس عرفات ،تعاني أيضاً ،بصفتها “حزب السلطة” ،جراء فشل
املسار السياسي الذي متت املراهنة عليه منذ عقد اتفاق أوسلو ،ويكثر
احلديث اآلن في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وفي املقاالت التي تظهر في
الصحف احمللية وفي الندوات املتعددة ،عن مصير “املشروع الوطني”،
أي إقامة الدولة املستقلة ،نظرا ً إلى أن ما يتم إجنازه على األرض هو
مشروع شارون ليس إالّ .وبالتالي ينشأ التساؤل عن ماهية مشروع
“فتح” التي قادت العمل السياسي الفلسطيني طوال فترة أوسلو.
وتعاني حركة “فتح” كذلك جراء اتهام اجلمهور لها وللسلطة الفلسطينية
بالفساد ،سواء املالي أو اإلداري .وال عجب إذا ً في أن استطالعا ً للرأي،
كان أُجنز في كانون األول /ديسمبر  ،2005بينّ أن مكافحة الفساد
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حتتل مكانا ً أعلى في سلم أولويات الناس من مكافحة الفقر لدى
اختيارهم مرشحيهم للمجلس التشريعي ،أي أنهم سيصوتون ملن
()5
يرونه أقدر على مكافحة الفساد.
ومن الواضح أن العاملني املشار إليهما يعززان قوى املعارضة ،مبا في
ذلك “حماس” ،التي جتمع بني املقاومة كخيار في غياب مسار سياسي
مقنع للجمهور ،وبني سمعة باالستقامة و“نظافة اليد”؛ وكانت هذه
واحدا ً من الشعارات التي رفعت في االنتخابات البلدية من جانب أكثر
من طرف الستمالة الناخبني .وال عجب أيضا ً في أنه خالل االنتخابات
التي أجريت في كانون األول /ديسمبر  2005في عدد من مدن الضفة
الغربية الكبرى ،إضافة إلى بلديات أصغر ومجالس قروية ،كان أداء
“حماس” مميزا ً في املدن الكبرى ،األمر الذي اعتبره البعض مؤشرا ً إلى
ما هو آت في االنتخابات النيابية.
وعلى الرغم من هذه التوقعات فإن استطالعات الرأي املتواترة ،لعشرة
مراكز استطالع على األقل في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ما زالت
تعطي “فتح” فرصة جيدة من حيث التأييد لها بني املستطلعني .وخالل
الربع األخير من سنة  ،2005تراوحت نسبة التأييد حلركة “فتح”
بني  %35و %45في بعض االستطالعات ،ولم تزد النسبة التي حصلت
عليها “حماس” على  )6(.%35من جهة أُخرى ،ثمة عدة متغيرات تؤثر في
رأي الناخبني يوم االقتراع ،بينها الدعاية االنتخابية والوضع السياسي
وامليداني واالقتصادي ،ومن ثم ال تشكل استطالعات الرأي سوى مؤشر
فقط ال ميكن الركون إليه كلياً .في كل األحوال ،إن استمرار تفتت “فتح”،
أو توحدها النسبي ،سيترك أثرا ً في أدائها يوم االقتراع .إضافة إلى هذا،
فإن من ترشحه “فتح” خاصة في الدوائر الـ  16سيحدث فارقا ً أيضاً.
إذ إن أحد التفسيرات املمكنة ألداء “فتح” اجليد في استطالعات الرأي،
لكن ال في االنتخابات البلدية ،هو أن اجلمهور مييز بينها وبني مرشحيها،
أي أنه يؤيد “فتح” لكن ذلك مشروط بوجود مرشحني ذوي صدقية وال
ميثلون “القدمي” الذي يريد الناخبون تغييره .وبهذا املعنى ميكن القول إن
“حماس” التقطت “نبض الشارع” بتسمية قوائمها “اإلصالح والتغيير”.
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املعركة االنتخابية
حددت جلنة االنتخابات املركزية التي يرئسها الدكتور حنا ناصر،
رئيس جامعة بيرزيت السابق ،تاريخ  14كانون األول /ديسمبر 2005
كآخر يوم لتقدمي أسماء املرشحني .وكان سبق ذلك بثالثة أشهر على
األقل نقاشات وحوارات محمومة بني أطراف متعددة لتدارس صيغ
التحالفات املمكنة في االنتخابات املقبلة .ومبوجب قانون االنتخابات
املعدل الذي أقره املجلس التشريعي ،بعد نقاش دام ثالثة أعوام ،تقسم
املقاعد النيابية الـ  132نصفني 66 :مقعدا ً لدائرة واحدة تشمل الضفة
الغربية وقطاع غزة وتوزع فيها املقاعد بناء على نظام التمثيل النسبي،
و 66مقعدا ً توزع على  16دائرة انتخابية في الضفة والقطاع ،بنسبة
عدد السكان في الدائرة ،وجترى فيها االنتخابات بناء على النظام
األغلبي .وجرى حتديد احلد األدنى من املرشحني في القوائم االنتخابية
التي تخصص فيها املقاعد مبوجب التمثيل النسبي بسبعة.
في الدوائر الـ  16ترشح  436شخصا ً لـ  66مقعدا ً (أي بنسبة تقارب
سبعة إلى واحد) ،وذلك بحسب الالئحة األولية التي أعلنتها جلنة
االنتخابات املركزية في  18كانون األول /ديسمبر ،مع إمكان انسحاب
بعض هؤالء حتى موعد األول من كانون الثاني /يناير .2006
وكانت املفاجأة األولى في القوائم وجود اسم مروان البرغوثي على
رأس قائمتني :قائمة “فتح” الرسمية ،وقائمة “املستقبل” التي تشكلت
من “اجليل الثاني” في “فتح” املنافس ملا اصطلح على تسميته “احلرس
القدمي” )7(.وبعد مفاوضات دامت عدة أيام مت حذف اسم مروان
البرغوثي من قائمة “فتح” الرسمية بعد أن طلب منه أن يختار إحدى
القائمتني لعدم جواز الترشح في قائمتني ،كما أعلنت جلنة االنتخابات
املركزية .وامتألت الصحف الفلسطينية بالتحليالت والتنبؤات فيما
يتعلق مبصير حركة “فتح” في االنتخابات بوجود هذا الشرخ
الواضح ،وبدأت مساعي مكثفة لتوحيد القائمتني ،ومفاوضات مع
مروان البرغوثي في سجن “هدارمي” .ومت السماح له باالجتماع إلى
مندوبني من احلركة مخولني متابعة املوضوع معه .وبدا كأنه يدير
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احلملة االنتخابية لـ “فتح” من سجنه .وانتهت األمور بتوحيد القائمتني
برئاسة البرغوثي ،لكن اخلالفات بني مراكز مختلف القوى في “فتح”
ظلت قائمة ،وعمت الفوضى في صفوفها ،ولم تتورع مجموعات مسلحة
تابعة بشكل فضفاض لـ “فتح” عن االعتداء على املراكز االنتخابية ومقار
تابعة للسلطة ،وأحيانا ً على الشرطة الفلسطينية.
وكانت حركة “فتح” شكلت جلنة ملتابعة االنتخابات التمهيدية داخلها قبل
إقفال باب الترشيح بعدة أشهر .لكن املشكلة األساسية ،أمام انتخابات
داخلية مثل هذه يؤمل منها أن تفرز أسماء مرشحي احلركة لالنتخابات
النيابية ،كانت معروفة منذ مدة؛ أي غياب معايير للعضوية متفق
عليها .ونظرا ً إلى عدم مأسسة “فتح” ،وعدم فاعلية مجالسها وجلانها
الداخلية ،والفقدان النسبي لشرعيتها داخل احلركة ،وكون آخر مؤمتر
لها عقد في سنة  1989في اجلزائر ،وغياب قوائم بأسماء األعضاء ،فقد
شكلت االنتخابات التمهيدية الداخلية فتيل التفجر داخل احلركة .وجرى
الطعن في نتائجها من جانب عدة مرشحني في هذه االنتخابات ،وشابها
ادعاءات بالتزوير وبتصويت أشخاص ليسوا في احلركة جرت إضافتهم
إلى سجالت األعضاء من باب حشد األصوات ال غير.
وتعالت أصوات داخل احلركة تندد بغياب املعايير املتفق عليها ملن يرشح
نفسه لالنتخابات التمهيدية الداخلية .وأشار البعض إلى فوز مرشحني
في هذه االنتخابات غير معروفني لدى اجلمهور ،األمر الذي يضعف فرص
الفوز ،وخصوصا ً في القوائم االنتخابية؛ إذ إن املطلوب هناك أشخاص
معروفون على صعيد الضفة والقطاع .واحتج آخرون على أن هذه
االنتخابات جنح فيها عدد من املناضلني “امليدانيني” الذين يجب مكافأتهم
بطرق أُخرى غير الترشح لالنتخابات النيابية التي يلزمها خلفيات أخرى
لها نصيب أكبر من العلم واملعرفة وسعة االطالع واملراس السياسي.
في املقابل اتبعت “حماس” آلية مدروسة للترشيح .فنظرا ً إلى أن
استطالعات الرأي أظهرت بوضوح أن جمهور “حماس” سينتخب
القوائم على أساس اسم احلركة ،كان القسم األكبر لألسماء على قائمتها
من أشخاص غير معروفني جميعا ً لدى اجلمهور في الضفة الغربية
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وقطاع غزة .أ ّما في الدوائر الـ  16األصغر ،حيث املنافسة ستكون
شديدة ،فقد رشحت “حماس” أشخاصا ً معروفني لدى الناخبني في
تلك الدوائر ،بينهم عدد ال يستهان به من أساتذة اجلامعات أو األطباء
أو املهنيني ذوي الثقافة العالية ويتمتعون بسمعة جيدة ،إضافة إلى
حتالفات مع مستقلني في بعض املواقع .وقد أفاد هذا “التكتيك” في
االنتخابات البلدية “حماس” ،وخصوصا ً في نابلس التي حصلت فيها
قائمتها على  13مقعدا ً من مجموع  ،15وهذا أمر نادر احلدوث في نظام
التمثيل النسبي .وقد ترأس قائمتها لبلدية نابلس مستقل ال ينتمي إلى
“حماس” ،لكنه من أبرز الشخصيات املعروفة واحملترمة في املدينة.
وخالل األشهر الثالثة األخيرة من سنة  ،2005بدأت مشاورات
مستمرة لفحص إمكان توحد ممثلي “التيار الثالث” في قائمة واحدة.
وعلى الرغم من وجود عدة قوائم ينطبق عليها هذا التوصيف (أي غير
“فتح” و“حماس”) ،فإن أربعا ً منها فقط يبدو أن لها حظا ً في اجتياح
نسبة احلسم ( )%2في قوائم التمثيل النسبي :قائمة مصطفى البرغوثي
ومستقلني؛ قائمة اجلبهة الشعبية؛ قائمة سالم فياض وحنان عشراوي؛
قائمة حتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب الشعب وفدا .ويرجح معظم
املراقبني عدم إمكان فوز القوائم األُخرى بأية مقاعد ،نظرا ً إلى أن الناخب
يجب أن يختار منها قائمة واحدة فقط ،إضافة إلى التوقع أنها جميعا ً
تتنافس بشأن ما يتراوح بني  13و 16مقعدا ً من مجموع الـ  66مقعدا ً
املخصصة للتمثيل النسبي (أي بني  %20و)%25؛ إذ من املتوقع أن
يذهب باقي املقاعد إلى “فتح” و“حماس” .أ ّما بالنسبة إلى باقي املقاعد
الـ  ،66فالباب مفتوح على مصراعيه لتكهنات يصعب التقدير فيها بدقة
نظرا ً إلى أن في إمكان الناخب اختيار مرشحني محددين ليسوا مدرجني
في قوائم ،فيشكل كل ناخب “قائمته”.
وكانت املشكلة األبرز أمام توحد ممثلي هذا التيار هو ترتيب األسماء
في القوائم؛ أي من “يقود” التيار ويكون على رأس هذه القائمة .إضافة
إلى ذلك ،لم يكن في اإلمكان االتفاق على ترتيب األسماء بتدرجها ألن
اجلميع كان يسعى للحصول على موقع يظن أنه “مضمون” ،أي أقرب
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إلى املكان األول في القائمة .واستمرت املفاوضات حتى الساعة األخيرة
قبل تقدمي الترشيحات إلى جلنة االنتخابات املركزية من دون أن تسفر
عن اتفاق .وقد انتقد عدد من الكتّاب في الصحافة الفلسطينية ما اعتبره
“ذاتية” مفرطة لدى املرشحني األبرز في هذا التيار .غير أن هذا النقد
يهمل عنصرا ً أساسيا ً رافق هذه االنتخابات ،كونها أول انتخابات تجُ رى
منذ سنة  1996ويشارك طيف واسع فيها .فعدم حدوث انتخابات
سابقة مبشاركة واسعة ترك احلجوم الفعلية لألحزاب والفصائل
واملستقلني غير معروفة بشكل يتيح استخدامها كأساس لتد ُّرج األسماء
في قائمة موحدة .وطرح اقتراح بإجراء استطالع رأي لتحديد األسماء
األكثر شعبية لدى اجلمهور لغرض استخدامه معيارا ً في االختيار .لكن
هذا لم يلق قبوالً لدى البعض ،األمر الذي أبقى اخلالف على حاله .وأبدى
كثيرون من املعلقني أسفهم لعدم متكن هذا التيار من التوحد بحيث
يشكل نقطة توازن بني “فتح” و“حماس” في املجلس اجلديد.
على الرغم من ذلك ،هناك مجال واسع للتحالف بعد االنتخابات بشأن
قضايا محددة ستدرج في جدول أعمال املجلس اجلديد ،وستكون
التحالفات غير مقصورة على ممثلي “التيار الثالث” .إن خريطة
التحالفات املقبلة فيما يتعلق مبختلف القضايا التي سيناقشها النواب
اجلدد معروفة في خطوطها العامة .ففي قضايا اإلصالح ،على سبيل
املثال ،سيقف معظم ممثلي التيار الثالث إلى جانب “حماس” ،وإلى
جانب اإلصالحيني من “فتح” .وفي قضايا مثل قانون العقوبات الذي
احتجت “حماس” على عدد من بنوده وأرجأ املجلس البت في شأنه،
أو احلد األدنى لسن الزواج للمرأة ،أيضا ً على سبيل املثال ،ستختلف
التحالفات ويصبح موقف “فتح” املقرر األساسي إذا كان موحداً.
املجلس اجلديد ومنظمة التحرير الفلسطينية
من القضايا املتوقع أن يتم إدراجها في جدول أعمال املجلس املقبل
ما اصطلح على تسميته “إعادة تفعيل” منظمة التحرير الفلسطينية.
والواقع أن املوضوع برمته ستتم معاجلته ال كـ “إعادة تفعيل” وإمنا
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كإعادة هيكلة وتركيب من جديد .ذلك بأنه بعد االنتخابات النيابية لن
تصلح املعادالت السابقة كأساس الختيار أعضاء املجلس الوطني إن
استمر تعذر انتخابهم من جانب الفلسطينيني في الشتات كما هو متوقع.
ولن يقبل املمثلون اجلدد في املجلس التشريعي معادالت منظمة التحرير
السابقة في تقسيم حصص الفصائل في املجلس الوطني الفلسطيني.
وستكون نتائج االنتخابات للمجلس التشريعي أحد األسس الرئيسية
لتسمية أعضاء املجلس الوطني ،وإن لم تكن األساس الوحيد .فبعد أن
تتضح حجوم مختلف الفصائل املشاركة في االنتخابات في الضفة
والقطاع ،لن يكون في اإلمكان أن يطلب أي منها متثيالً أكبر حجما ً مما
حتصل عليه من نتائج .أ ّما متثيل هذه الفصائل واألحزاب في الشتات
فمن املتوقع أن يكون مدار خالف ،لكن من غير املتعذر التوصل إلى
صيغ توافقية يتم التوصل إليها بعد أخذ ورد.
إن إحلاحية “إعادة بناء” أطر منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها
ومجالسها ستكتسب في فترة ما أولوية على جدول أعمال املجلس
النيابي املقبل لعدة أسباب ،منها أن هذا املطلب مرفوع من جهات وهيئات
فلسطينية متعددة ،إضافة إلى أن وحدة متثيل الشعب الفلسطيني أمر
ال ميكن إهماله بعد وفاة الرئيس عرفات ،الذي جسد بشخصه وحدة
“الداخل» والشتات ،ومت اإلذعان لهذا الدور في األغلب .عالوة على هذا،
سيتنبه أعضاء املجلس التشريعي اجلديد على أن متثيل الفلسطينيني في
اخلارج ،بسبب إحلاحيته ،بدأ يتفتت بفعل ظهور عدة جمعيات أهلية في
مختلف الدول تسعى لسد الفراغ الناجم عن عدم فعالية مجالس منظمة
التحرير وهيئاتها .أخيرا ً وليس آخراً ،إن انسداد األفق السياسي أمام
“املشروع الوطني” في املدى املرئي سيؤدي إلى التفكير مليا ً في حل
السلطة الفلسطينية ،وهو املطلب الذي ظهر إلى العلن في نهاية سنة
 ،2003بوجود سلطة فلسطينية ال دور واضحا ً لها ،سواء في املقاومة أو
في املفاوضات .وإذا كان مشروع أوسلو اعتُبر من منظور فلسطيني أنه
ميكن أن يفضي إلى “حل الدولتني” بالفهم الفلسطيني له ،فإن مشروع
شارون يخصص دورا ً للسلطة الفلسطينية ال يتعدى دور بلدية كبرى
لرعاية شؤون السكان الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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وإذا كان إنشاء السلطة الفلسطينية لم يهدف من وجهة نظر فلسطينية
إلى ذلك ،فال بد ،عاجالً أو آجالً ،من أن ينشأ السؤال عن سبب وجودها
ودورها ،وما إذا كان من األفضل أن تحُ ل كي ال توفر غطاء لالحتالل.
لكن اخلطوة األولى على هذا الطريق تكمن في إعادة إحياء منظمة
التحرير الفلسطينية كعنوان سياسي للشعب الفلسطيني بأكمله،
سواء انحلت السلطة الفلسطينية أو بقيت ،ما دام الصراع قائما ً ولم يتم
التوصل إلى حل مقبول فلسطينيا ً لكيفية إنهاء هذا الصراع املستمر
منذ ما يزيد على مئة عام.
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 . 3قائمة الشهيد أبو علي مصطفى (اجلبهة الشعبية).
 . 4قائمة الشهيد أبو العباس.
 . 5قائمة احلرية والعدالة االجتماعية (جبهة النضال الشعبي).
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 . 6قائمة التغيير واإلصالح (“حماس”).
 . 7قائمة االئتالف الوطني للعدالة والدميقراطية – وعد (مستقلون).
 . 8قائمة الطريق الثالث (سالم فياض ،وحنان عشراوي ،ومستقلون).
 . 9قائمة احلرية واالستقالل (مستقلون).
 .10قائمة املستقبل (برئاسة مروان البرغوثي).
 .11قائمة العدالة الفلسطينية (مستقلون).
 .12قائمة “فتح” (بعد إزالة اسم مروان البرغوثي من رأس القائمة).
ويالحظ أن قائمة “فتح” تأتي في نهاية الالئحة املعلنة نظرا ً إلى أن جلنة االنتخابات
املركزية ترقم القوائم بالتدرج وفق موعد تقدمي القائمة إلى اللجنة :أي أن حركة “فتح”
كانت آخر القوائم لوجود عدم اتفاق على املرشحني واستمرار املفاوضات حتى الساعة ما
قبل األخيرة للتسجيل.
وبعد فتح باب التسجيل مرة أخرى ملدة ست ساعات في  ،2005/12/28بقرار من
احملكمة اخلاصة بقضايا االنتخابات ،للتعويض عن الساعات الست التي مت فيها إغالق
مراكز جلنة االنتخابات املركزية احتجاجا ً على اقتحام مسلحني ملراكز اللجنة في غزة
ونابلس خالل فترة التسجيل ،مت توحيد قائمتي “فتح” بقائمة واحدة ،وبالتالي لم يعد
هناك وجود لقائمة “املستقبل”.
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*

عندما جنح محمود عباس (أبو مازن) في التوصل إلى اتفاق القاهرة
في آذار /مارس  ،2005ظن كثيرون أنه مت حتقيق إجناز مهم ميهد
إلعادة الشرعية إلى النظام السياسي الفلسطيني ،بعد عدة جوالت
فاشلة من احلوار .فقد مت التوصل إلى اتفاق إلجراء انتخابات نيابية بعد
مرور عشرة أعوام على عمر املجلس األول للسلطة الفلسطينية ،إضافة
إلى “التهدئة” فيما يتعلق بالعمل املسلح ضد إسرائيل ،وإعادة “بناء”
منظمة التحرير الفلسطينية أو “تفعيلها”.
وكان هذا الشعور مبررا ً في حينه نظرا ً إلى تعقيدات دور املقاومة املسلحة
في االنتفاضة الثانية وما تال ذلك من تشرذم القرار امليداني الفلسطيني،
وتبعا ً لذلك القرار السياسي أيضاً .وكان من غير الواضح أيضا ً ما هو دور
السلطة الفلسطينية في غمرة الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي .فهي من
ناحية رسمية لم تشارك في املقاومة ،لكن “وعدها” ،أي املسار السياسي
الذي يؤدي إلى حل الدولتني بالفهم الفلسطيني له ،لم يتحقق أيضاً .وال
عجب إذا ً من أنه في نهاية سنة  2003بدأت تتعالى أصوات مطالبة بحل
السلطة الفلسطينية ،إذ بدا أنها فقط توفر غطاء لالحتالل ال غير .وعادت
هذه املطالبات لتتكرر مرة أُخرى بعد فوز “حماس” في انتخابات املجلس

* نشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  .68بيروت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،خريف  ،2006ص58-54

114

قـبـل وبـعـد عـرفـات

التشريعي في كانون الثاني /يناير  ،2006حتى إن رئيس احلكومة
إسماعيل هنية نفسه وجدها فكرة جديرة بالفحص ،ولو مت ذلك في أوضاع
مختلفة ،وفي غمرة التنازع بشأن السلطة بني “فتح” و“حماس”.
وقد وجد أبو مازن وآخرون في اتفاق القاهرة “خشبة خالص” إلعادة
الشرعية إلى النظام السياسي وامليداني في األطر املنتخبة أو املنبثقة
منها ،كوزارات السلطة الفلسطينية ،ومن ثم ضبط “الفلتان األمني”
الداخلي ،وذلك املوجه نحو االحتالل في الوقت نفسه .فبعد االنتخابات
النيابية تصبح “حماس” وفصائل أُخرى (باستثناء اجلهاد اإلسالمي
التي لم تشارك في االنتخابات) ضمن إطار الشرعية املتجددة التي يحق
لها ،بعد االنتخابات ،أن تلزم كل األطراف بقراراتها .وكان من املتوقع
لدى كثيرين أن حصول “حماس” على “حصة” من القرار السياسي،
بدخولها “النظام السياسي” للسلطة الفلسطينية ،سيلزمها بقيود
“الشرعية” من حقوق وواجبات ،وسيجعل من املمكن أيضا ً ضبط هذا
االنفالت استنادا ً إلى إرادة الشعب املتجسدة في نتائج االنتخابات ،في
حال استمراره ما بعد االنتخابات.
غير أن املنطق الضمني لهذه اجلهود واملساعي ،بعد انهيار محادثات كامب
ديفيد في صيف سنة  2000ومحادثات طابا في كانون الثاني /يناير
 ،2001كان قائما ً على افتراض أن الباب أمام مسار سياسي جدي ومقنع
ما زال مفتوحاً .إذ ما جدوى هذا كله إن كان حل الدولتني (بالفهم الفلسطيني
له) قد وصل إلى طريق مسدود ،األمر الذي يثير بدوره التساؤل اجلذري
في هذه احلالة عن جدوى وجود السلطة الفلسطينية نفسها.
ولم يتصور أحد أن هدف “املشروع الوطني” ،كما يسميه البعض ،هو
إنشاء سلطة تعمل كبلدية كبرى إلدارة شؤون الفلسطينيني في الضفة
الغربية وقطاع غزة .وهذا حتديدا ً ما هو محير في النهج الذي اختطه أبو
مازن في إثر انتخابه رئيسا ً للسلطة الفلسطينية ،على الرغم من إعالن
إسرائيل أنها ال تعتبره “شريكا ً” صاحلا ً للتفاوض معه ،شأنه في ذلك
شأن الرئيس الراحل ياسر عرفات من قبله ،وشأن احلكومة الفلسطينية
التي ألّفتها حركة “حماس» .ثالث “ال شركاء” ،الواحدة تلو األخرى!
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وفي غمرة االستغراق في الوضع الداخلي ما بعد االنتخابات النيابية في
كانون الثاني /يناير  ،2006واحتدام التنافس بني “حماس” و“فتح”،
وبداية إضراب القسم األكبر من موظفي القطاع العام في األسبوع األول
من أيلول /سبتمبر  2006بسبب عدم متكن احلكومة الفلسطينية من
توفير الرواتب ،غطى هذا الوضع على املأزق االستراتيجي الذي وصل
إليه الوضع الفلسطيني ككل بعد انهيار محادثات كامب ديفيد .والواقع
أنه ال يوجد لدى “فتح” أو “حماس” ،أو أي من األحزاب والكتل البرملانية
األُخرى ،إجابة أو حال لهذا املأزق .وهذا حتديدا ً ما يجعل الصراع بني
“حماس” و“فتح” يأخذ طابع الصراع بشأن السلطة ال غير.
ولفهم ما آلت إليه األمور في صيف سنة  ،2006ال بد من اإلشارة إلى
ديناميكية العالقة الفلسطينية – اإلسرائيلية بعد أوسلو ،وإلى العالقة
األميركية – اإلسرائيلية خالل حقبة الرئيس بوش.
وإذا كان اتفاق أوسلو مغامرة كبيرة كما قال أبو مازن في حينه ،فلم
مير عامان على تسلم الفلسطينيني السلطة في غزة وأريحا أوالً في سنة
 ،1994إالّ أخذت األزمات تتوالى بعد انتخاب بنيامني نتنياهو رئيسا ً
للحكومة في سنة  .1996فقد أتى مع جدول أعمال يسعى لتقليص
وحتجيم ما مت االتفاق عليه ،إن لم يستطع إلغاء اتفاق أوسلو كلياً ،مبا في
ذلك االنسحاب الثالث الذي كان من املقرر أن يضيف أراضي أُخرى إلى
املساحة الواقعة حتت سيطرة السلطة الفلسطينية .وبعد انتخاب إيهود
براك رئيسا ً للحكومة ،تن ّكر هو أيضا ً النسحابات كان وعد أن يقوم
بها (مثل تسليم بعض ضواحي محيطة بالقدس للسلطة الفلسطينية).
وألسباب غير واضحة متاماً ،عمد إلى الضغط على الرئيس كلينتون
لعقد “مفاوضات احلل النهائي” مباشرة في كامب ديفيد.
أقول ،ألسباب غير واضحة ،نظرا ً إلى أن إمكانات الفشل كانت كبيرة،
وتردد كلينتون كان كبيرا ً أيضاً ،ولم يكن الرئيس عرفات بدوره راغبا ً
في هذه املفاوضات من قبل “التحضير املناسب” لها .وقام كل من براك
وعرفات بالطلب من كلينتون عدم حتميله مسؤولية الفشل إن حدث،
لكن كلينتون تنكر لوعده الحقا ً وأنحى بالالئمة على عرفات.
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بعد وصول شارون إلى احلكم في بداية سنة  ،2001ومرور عامني على
حكمه من دون أن يتمكن اجليش اإلسرائيلي من إخماد االنتفاضة ضمن
إطار احلدود السياسية املقيدة للعمل العسكري ،أعلنت جلنة رباعية
ُش ِّكلت من الواليات املتحدة األميركية وأوروبا واالحتاد السوفياتي
واألمم املتحدة ،مببادرة من رئيس احلكومة البريطانية توني بلير ،أنه مت
االتفاق على “خريطة طريق” حلل الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي،
وكان ذلك في  ،2003/4/30مع بداية غزو الواليات املتحدة العراق.
وكان الهدف من هذه “اخلريطة” تعبئة الفراغ السياسي في غياب احلل
امليداني لالنتفاضة ،لكن على وجه اخلصوص فصل امللفني العراقي
والفلسطيني أحدهما عن اآلخر.
وكان ذلك جزءا ً من مسعى أميركي أشمل ما زال مستمراً ،هدفه فصل
امللفات “الساخنة” بعضها عن بعض :فصل لبنان عن سورية ،وسورية
عن إيران ،وحزب الله عن سورية وإيران ،وفلسطني عنها جميعاً .وهذا
جزئيا ً هو معنى القرار رقم  .1559وكانت سياسة إيران في املنطقة
عكس ذلك متاماً ،أي دمج امللفات .وهذا هو معنى إعالن الرئيس محمود
أحمدي جناد إنشاء “التحالف ضد االستكبار” ،والذي أعلن قيامه خالل
زيارته سورية في بداية سنة  .2006وكان اللقاء مع قيادة “حماس”
في اخلارج إشارة إلى وجود مكون فلسطيني في هذا التحالف.
جنحت الواليات املتحدة في إخراج سورية من لبنان ،عسكريا ً على األقل.
وقد مت هذا بفعل قوى داخلية ضاغطة شكلت ثقالً سياسيا ً مهما ً ساهم
في إخراج اجليش السوري من لبنان .لكن هذه القوى فشلت في نزع ما
سمي “سالح حزب الله” من خالل آليات “احلوار الداخلي” ،وكان هذا
الفشل أحد أسباب احلرب اإلسرائيلية على لبنان ،التي كان من جملة
أهدافها ،كما يبدو ،حتقيق ذلك .أ ّما خطف اجلنديني ،فكان مجرد ذريعة
لشن احلرب .وقد حققت الواليات املتحدة وإسرائيل إجنازا ً جزئيا ً
في هذا الصدد ،إذ لم يعد هناك “خطوط متاس” بني املقاومة اللبنانية
وإسرائيل بوجود القوات الدولية أساساً ،إضافة إلى انتشار اجليش
اللبناني على احلدود.
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ما هو واضح في املناخ السياسي بعد احلرب على لبنان ،وقبل ذلك مبا
يزيد على عامني ،فيما يتعلق بفلسطني ،هو وجود ضرورة لتعبئة الفراغ
السياسي في غياب حلول ميدانية لالنتفاضة الثانية ،كي يتم فصل
امللفات الساخنة بعضها عن بعض .فبعد رفض خريطة الطريق من
ناحية فعلية من جانب حكومة شارون (الشروط الـ  14التي وضعت)،
استبدلت احلكومة اإلسرائيلية خريطة الطريق بأحادية االنسحاب من
غزة أوالً ،بعد إقناع إدارة بوش بتبنيها بديالً .جوهر املوضوع هنا،
مرة أُخرى ،هو وجود قناعة باحلاجة إلى مسار سياسي ما ،حتى لو لم
تشكل خطة االنسحاب من غزة مسارا ً سياسيا ً باملعنى املعهود ،إالّ إنه مت
تسويقها على أنها كذلك ،من حيث قدرتها على تعبئة الفراغ السياسي.
واعتبر اجلانب الفلسطيني هذا االنسحاب إجنازا ً للمقاومة من دون
االلتفات إلى أنه أيضا ً مسعى لرسم حدود دولة إسرائيل الشرقية من
طرف واحد ،وخلق “حقائق” جديدة من خالل املعازل الثالثة الرئيسية
داخل اجلدار في الضفة الغربية.
وشكل اجتياح غزة في نهاية حزيران /يونيو وبداية متوز /يوليو
 2006دليالً واضحا ً على فشل احللول األحادية .كما أصبح واضحا ً
اآلن ،بعد احلرب في لبنان ،أن انسحابا ً أحادي اجلانب من الضفة لن
يحدث ،ومن هنا احلاجة مرة أخرى إلى مسار ميأل الفراغ السياسي
الناشئ بعد سقوط “أحادية االنسحاب”.
وقد بلغ الوضع الداخلي الفلسطيني ذروة في التأجج في إثر الصدام
املسلح في غزة في نهاية أيلول/سبتمبر وبداية تشرين األول /أكتوبر،
وسقوط  12قتيالً في غزة وما يزيد على  100جريح ،وقبل ذلك تصاعد
إضراب موظفي القطاع العام وشل عمل معظم الدوائر احلكومية
الفلسطينية .وأعلنت وزيرة اخلارجية األميركية ،كوندوليزا رايس ،بعد
اجتماعها برئيس احلكومة اإلسرائيلية ،أن احلصار االقتصادي على
احلكومة الفلسطينية “يحقق نتائج” ،وأنه سيستمر كسياسة أميركية
إلى أن يتم تلبية الشروط الثالثة ،أي االعتراف بإسرائيل ،واملوافقة على
االتفاقيات املوقعة ،ونبذ “العنف”.
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ومن منظور العوامل املؤثرة فيما سمي “التحول الدميقراطي” ،من
اجللي في احلالة الفلسطينية ،وحالة دول أُخرى عدة ،أن العامل
اخلارجي له أحيانا ً األثر األكبر .ومن احملير حقا ً أن كثيرا ً من الكتابات
العربية املتخصصة في هذا املوضوع تغفل العامل اخلارجي وأثره
الداخلي ،وتر ّكز في كثير من األحيان على “الثقافة السياسية” وتراث
“النظم السلطانية” ،وعدم تقبل التعددية السياسية والفكرية ،وأخيرا ً
وليس آخراً ،املوضوع احملبب لدى كثيرين ،وهو ما إذا كان اإلسالم
والدميقراطية يتوافقان أم يتعارضان.
من ناحية مبدئية مجردة عن السياسة ،إن لوم الواليات املتحدة والدول
الغربية التي شاركت في احلصار السياسي واالقتصادي على احلكومة
الفلسطينية املشكلة دميقراطيا ً هو موقف صحيح .لكن من السذاجة
السياسية االعتقاد أن الشعارات املرفوعة من جانب الدول هي شيء
آخر غير مسعى لتسويق سياسات يراد بها مصالح أُخرى .وال حاجة
إلى القول إن الدول ال تبني سياساتها لغرض حتقيق غايات سامية
وأهداف نبيلة ومثل عليا.
في املقابل ،يجب القول أيضا ً إن املؤشرات في األسابيع األولى بعد
تأليف احلكومة الفلسطينية ،من استقبال “وزير خارجية” السلطة
الفلسطينية ،الدكتور محمود الزهار ،من جانب بعض الدول ،مبا في
ذلك تركيا ،و“اختراقات” أُخرى ،أوحت بإمكان كسر احلصار الذي
قادته الواليات املتحدة وإسرائيل على احلكومة الفلسطينية ،لكن اتضح
الحقا ً أن األمر ليس كذلك .وقد ساهمت عدة دول عربية في عدم كسر
هذا احلصار ،األمر الذي أضعف موقف دول أوروبية ،مثل النرويج
على سبيل املثال ال احلصر ،رمبا كانت راغبة في االستمرار في سياسة
االنفتاح جتاه احلكومة الفلسطينية.
وبأثر رجعي ميكن القول ،كما استنتج أكثر من ناطق باسم “حماس”،
إنه رمبا كان من األفضل لـ “حماس” تأليف حكومة من “املستقلني”
أو ،على األقل ،عدم ترؤس احلكومة ،واإلمساك مبنح الثقة أو حجبها،

“حماس” و“فتح” :صراع برامج أم صراع على السلطة؟

119

وهو شريان حياة أي حكومة فلسطينية ،بفعل أغلبية “حماس” في
املجلس التشريعي .لكن احلكمة التي تأتي بعد احلدث ال ميكن دائما ً
استبصارها قبل التجربة.
ومن اجللي ،أيضاً ،أن بعض األوساط في “فتح” وجدت نفسها في
حتالف موضوعي مع األطراف اخلارجية التي فرضت احلصار
على احلكومة الفلسطينية .وقد أصر بعض ممثلي “فتح” في املجلس
التشريعي على أمرين :األول تعديل البرنامج السياسي لـ “حماس”،
كونه ال يتوافق مع برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ،أي حل الدولتني
كحل نهائي وبالفهم الفلسطيني له ،والثاني أن مسؤولية تدبير رواتب
موظفي القطاع العام تقع على كاهل احلكومة ،وأن هذه فشلت في حتقيق
ذلك ،وبالتالي عليها استخالص النتائج.
وقد ساهم الوضع االقتصادي املتردي واملتفاقم ،في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،في التغطية جزئيا ً على التهم املوجهة إلى بعض األوساط في
“فتح” ،بأنها لم تقبل من ناحية فعلية مبدأ تداول السلطة ،وأنها متحالفة
مع أطراف خارجية بهدف إسقاط احلكومة ،إضافة إلى تنكرها لـ “التحول
الدميقراطي” في فلسطني .ومع نهاية األسبوع األول من تشرين األول/
أكتوبر بدا أن الرئيس محمود عباس يفكر في خيارات جذرية ،مثل حل
املجلس التشريعي وإجراء انتخابات جديدة ،وخصوصا ً أن هذا اخليار
أيده الرئيس املصري حسني مبارك في مقابلة صحافية في األسبوع
نفسه .لكن هذا اخليار ينطوي على مخاطر كبيرة ،إذ ال يوجد مستند
قانوني متفق عليه مي ّكن أبو مازن من حل املجلس التشريعي ،فالقانون
األساسي للسلطة الفلسطينية ال يتطرق أبدا ً إلى املوضوع .هذا إضافة إلى
أن من املتوقع أن تطعن “حماس” في أي إجراء من هذا النوع ،األمر الذي
قد يعوق إمكان إجراء انتخابات عامة في غياب توافق داخلي في شأنها،
أساسا ً بني “حماس” و“فتح” ،إضافة إلى الكتل البرملانية األُخرى.
وإذا كان أبو مازن يسعى لـ “ترتيب الوضع الداخلي” على أمل العودة إلى
مسار سياسي جديد ،فإن حل املجلس التشريعي احلالي خيار محفوف
باملخاطر ،وميكن أن يعيد السلطة الفلسطينية إلى الوضع الذي كانت فيه
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قبل اتفاق القاهرة الذي مت في آذار /مارس  .2005وهو وضع اتسم
بتشرذم القرار امليداني الفلسطيني ،وتفتت القرار السياسي ،وفقدان
النظام السياسي الفلسطيني شرعية داخلية .ويدرك أبو مازن جيدا ً مخاطر
العودة إلى ما قبل اتفاق القاهرة .وبخالف تصريحات عدد من مستشاريه،
النارية أحياناً ،اتسمت مواقفه وتصريحاته بالتوازن ،وال سيما تشديده
في أكثر من مناسبة على أن االقتتال الداخلي هو “خط أحمر” ،وهذا أيضا ً
هو املوقف املعلن من جانب رئيس احلكومة إسماعيل هنية.
وعلى الرغم من هذه التصريحات ،فإن من املتوقع استمرار الوضع
الداخلي املتأزم إلى ان يتم التوافق على حل وسط ،إن كان ذلك في حيز
املمكن ،وخصوصا ً في ظل الضغوط اخلارجية التي تصب الزيت على
النار .وقد ُف ّسرت زيارة كوندوليزا رايس لرام الله في األسبوع األول من
تشرين األول /أكتوبر  2006على أنها مسعى إلفشال حكومة الوحدة
الوطنية بعد أن مت االتفاق على نص محدد ومعدل من “وثيقة األسرى”
لتصبح “وثيقة الوفاق الوطني” .ولم تساعد وزيرة اخلارجية األميركية
في تبديد مثل هذا التفسير عندما أعلنت بوضوح أن أحد أسباب زيارتها
هو “تقوية” أبو مازن وتعزيز مكانته.
بعد اجتماع وزيرة اخلارجية األميركية برئيس احلكومة اإلسرائيلية،
نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن املوضوع األساسي الذي كان في
قيد البحث هو “اخلطر اإليراني” وسبل معاجلته ،ولم يحتل املوضوع
الفلسطيني سوى حيز متواضع جدا ً من النقاش .وإزاء استمرار غياب
مسار سياسي جدي ومقنع من شأنه أن يؤدي إلى إجناز “املشروع
الوطني” ،من املشروع التساؤل عما إذا كان الصراع الداخلي الدائر هو
صراع بشأن السلطة ليس إالّ ،مع إغفال متام ملآل “املشروع الوطني”.
وإذا كانت حركة “فتح” ،التي أمسكت بزمام السلطة الفلسطينية حتى
االنتخابات األخيرة ،ليس لديها إجابة بشأن آليات تنفيذ برنامجها
السياسي بعد فشل كامب ديفيد ،فإن “حماس” تبدو في الوضع نفسه.
هناك اعتقاد سائد وادعاء بارز أن اخلالف بني احلركتني يتعلق أساسا ً
بالبرنامج السياسي ،وهذا صحيح ،وأن اخلالف هو في شأن البرنامج
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السياسي ،وهذا غير صحيح .ما هو مسكوت عنه في احلديث عن
اختالف البرنامجني السياسيني هو آليات حتقيق هذين البرنامجني ،أي
الطرق الكفيلة بتحقيق الهدف السياسي املنشود ،سواء كان ذلك حل
الدولتني كحل نهائي ،أو حل الدولتني كمرحلة تتبعها “هدنة” طويلة
األمد ال تستلزم االعتراف بإسرائيل.
إن املأزق االستراتيجي الفلسطيني بعد انهيار مفاوضات كامب ديفيد
يكمن في أن ليس لدى جميع الكتل النيابية املمثلة في املجلس التشريعي،
وجميع األحزاب والفصائل خارجه ،إجابة فيما يتعلق باآلليات والطرق
واألساليب الفعالة لتحقيق برامجها السياسية ،والتي ميكن اختزالها في
البرنامجني املشار إليهما آنفاً.
قد يقال إن املقاومة هي اخليار الوحيد املمكن في غياب خيار سياسي
ذي صدقية .لكن املقاومة كما تبدت في االنتفاضة الثانية ال تنسجم
مع وجود سلطة ،كما ظهر بوضوح خالل األعوام الستة املاضية .هل
يتعينّ على السلطة أن تشارك في املقاومة ،أو على أقل تقدير أن تؤيدها؟
إن فعلت ذلك تصبح هي أيضا ً هدفا ً إلسرائيل .هل في إمكانها أن تقف
على “احلياد»؟ هذا أيضا ً غير ممكن ألنها ستبدو موضوعيا ً متواطئة مع
املقاومة ،أو فاقدة للسلطة في مناطق سيطرتها.
إن مأزق “حماس” يتمثل في أنها قررت أن تتولى السلطة وتؤلف
احلكومة ،وبالتالي تخلت موضوعيا ً عن املقاومة ،ولو مؤقتاً .أ ّما مأزق
“فتح” فيكمن في أنها في حال عودتها إلى السلطة ،أكثر ما تستطيع
توفيره هو دفع رواتب موظفي القطاع العام .أ ّما “املشروع الوطني”،
فما زال في انتظار إيجاد اآلليات املالئمة لتحقيقه .وفي األثناء ،وفي
غياب مسار سياسي جدي ومقنع ال يؤدي فقط إلى “دولة ذات حدود
ترحل وتؤجل جميع القضايا اجلوهرية إلى مستقبل مفتوح
مؤقتة” ّ
ومجهول ،فإن ما يجري اآلن هو صراع بشأن السلطة ليس إالّ.
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أسئلة كثيرة تراود اجلمهور الفلسطيني في هذه املرحلة :هل ستنجح
احلكومة اجلديدة بكسر احلصارين السياسي واالقتصادي؟ هل
ستتمكن من توفير األمان الشخصي للمواطنني وفرض حكم القانون
وضبط املجموعات املسلحة في قطاع غزة خاصة وفي الضفة الغربية
أيضاً؟ هل ستسير حماس على خطى فتح وتعطي األولوية للمفاوضات
حتى لو متت من قبل الرئيس محمود عباس ،وإيقاف املقاومة مقابل
قبولها العربي والدولي كطرف رئيسي في احلكم ،وما هو مآل “املشروع
الوطني” حسب الفهم الفلسطيني له ،أي حل الدولتني ومبوجب القرارات
واملواقف املعلنة ملنظمة التحرير الفلسطينية؟
لإلجابة على هذه التساؤالت أو وضعها في إطار حتليلي يسعف على
استشراف بعض آفاق املستقبل ،ال ب ّد من البدء بخصوصية احلالة
الفلسطينية مقارنة مبعظم الدول العربية التي تتم فيها انتخابات نيابية،
وعالقة هذا املوضوع باحلصار السياسي واملالي.
ففي معظم الدول العربية حتى وإن لم يتم تزوير االنتخابات النيابية
أو التدخل الفظ واملباشر في نتائجها ،أو التعديل املستمر في قوانني

* نشرت في مجلة فلسطينيات ،العدد  .2رام الله :مركز القدس لإلعالم واالتصال ،ربيع
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االنتخابات حتى تأتي النتائج مبا يتوافق بقدر أو آخر مع رغبة النظام،
حتى وإن لم يتم ذلك ،جتري اللعبة االنتخابية حتت “صمام أمان” ال
يتيح لألحزاب الفائزة استالم احلكم كامالً.
و“صمام األمان” هذا ،ومن منظور هذه األنظمة ،هو وجود نظام ملكي
وراثي ،أو جمهوري يحكم فيه الرئيس مدى احلياة ،أو “جمهوري
وراثي” .أي أن الصالحيات النهائية واألساسية أيضا ً ليست في يد
احلكومة التي تتشكل بفعل االنتخابات حتى لو كانت نزيهة وحرة،
وإمنا في يد امللك غير املنتخب أو الرئيس املؤبد في احلكم.
ومن منظور الواليات املتحدة التي يتحالف معها معظم األنظمة العربية
في املنطقة ،أو تسعى “التقاء شرها” ومهادنتها ،في هذه احلاالت يتم
االعتماد على هذه األنظمة “وصمام أمانها” إلبقاء اللعبة االنتخابية
حتت سقف هذا الصمام بحيث ال تؤثر على سياسة هذه الدول
اخلارجية أو االقتصادية أو األمنية ،وال تؤثر على حتالف هذه الدول
مع الواليات املتحدة.
ومن هذا املنظور ان احلالة الفلسطينية فريدة من نوعها ألن أية انتخابات
نزيهة ،كما مت في فلسطني ،قد تؤدي إلى الوصول إلى احلكم أحزاب
أو حركات تناهض سياسة إسرائيل والواليات املتحدة في املنطقة .هذا
بسبب غياب “صمام األمان” املشار إليه .فاللعبة االنتخابية مفتوحة
وكل شيء ممكن مبا في ذلك غير املتوقع واملفاجئ .هذه بالطبع لعبة
خطرة من منظور الواليات املتحدة في منطقة “حساسة” مثل هذه .إذا ً
ال مناص من التدخل اخلارجي املباشر ،فال يوجد وكيل وارث للعرش أو
رئيس مؤبد في املنصب ميكن االعتماد عليه لتحجيم التبعات “السلبية”
لالنتخابات احلرة.
هذا هو معنى احلصار السياسي واالقتصادي ،أي تفادي سابقة خطيرة
من منظور الواليات املتحدة وإسرائيل .فاحلصار يسعى لتلقني درس
للفلسطينيني ألغراض مستقبلية أيضاً ،أي أن عليهم أن ينتخبوا من هو
مقبول اقليميا ً في نطاق هذه التحالفات ،ودوليا ً أيضاً.
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إن الضعف األوروبي جتاه الواليات املتحدة وإسرائيل والذي متثل بقبولهم
الشروط التي وضعتها إسرائيل لرفع احلصار تُرى أن العالم مازال
في نطاق هيمنة القطب الواحد حتى لو كانت هناك مساعي لفك حصار
هذا القطب ،ولكنها بطيئة .وقد نرى بعض هذه املساعي من قبل الدول
األوروبية التي ال تريد أن تكون تابعة للسياسات األمريكية في املنطقة
بعد مؤمتر الرياض .ومن اجللي أن فك احلصار السياسي أسهل نسبيا ً
من احلصار االقتصادي .فمثالً ،ان دوالً مثل النرويج واململكة املتحدة
وروسيا واسبانيا ،وإيطاليا ،والسويد ،أخذت عدة خطوات بهذا االجتاه.
ولكن سيطرة الواليات املتحدة على التحويالت املالية عبر العالم نظرا ً
خلشية البنوك مبا في ذلك العربية من إيقاع عقوبات عليها أو مقاضاتها في
الواليات املتحدة أو إقفال فروعها هناك ،متكن الواليات املتحدة وإسرائيل
من إبقاء احلصار املالي حتى لو مت كسر احلصار السياسي.
إذاً ،توجد عدة عبر ميكن استخالصها من احلالة الفلسطينية ،أشير من
بينها إلى طبيعة النظام السياسي ما بعد عرفات وما اصطلح على تسميته
بالتحول الدميقراطي في الدول “النامية” .فقد كان من اجللي أن النظام
السياسي بعد عرفات كان ال ب ّد له أن يتغير بفعل عوامل عدة من بينها
أن طريقة حكم الرئيس الراحل كانت تتضمن عدم وجود محور واحد
متمكن من الوضع الداخلي يقوده شخص قوي ميكن أن يعبئ الفراغ الذي
تركه الرئيس عرفات .أما العامل الثاني فكان أن االنتخابات أضحت مطلبا ً
فلسطينيا ً ودوليا ً ال يقاوم كأساس للشرعية السياسية وشرعية احلكم
في عالم اليوم .أما العامل الثالث ،فكان ومن سوء حظ البعض أن الرئيس
الراحل لم يترك ابنا ً “وريثا ً” للحكم أسوة بعدد من النظم اجلمهورية في
املنطقة ،ميكن أن يكون له إمكانية الفوز في انتخابات رئاسية حرة ونزيهة
وان يتمكن من اإلمساك بزمام األمر الداخلي بنفس اآلليات التي اعتمدها
عرفات .وأرى أنه لم يكن من املمكن أن يتم توريث مباشر في فلسطني ،حتى
لو كان الوريث ابن عرفات ،ألن االنتخابات ،فلسطينيا ً وعامليا ً أيضاً ،هي
اآلن أساس الشرعية السياسية .وإذا كان هذا التقدير صحيحاً ،فهو يدل
على مكون إيجابي من مكونات الثقافة السياسية الفلسطينية والتي تعتبر
عادة إحدى الشروط الضرورية ،إن كانت مواتية ،للتحول الدميقراطي.
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أما العبرة األخرى التي ميكن استخالصها من احلالة الفلسطينية،
أنه حتى لو كانت العناصر الداخلية مواتية لهذا التحول ،فإن الدول
“النامية” أو “دول احمليط” ليست مبنأى عن نفوذ وتدخل “دول
املركز” ،أي الشروط اخلارجية الضرورية لهذا التحول .بالطبع ،إن
االنتخابات وحدها ال تعني الدميقراطية .توجد عدة مقومات وعناصر
أخرى للدميقراطية منها التداول على السلطة ،وحكم القانون ،وحماية
حقوق اإلنسان واحلريات الفردية واملدنية والسياسية ،وأيضا ً قبول
التعددية الفكرية والثقافية إضافة إلى السياسية .وهذا اختبار مازال
على حماس أن متر به واحلركات اإلسالمية عموما ً في العالم العربي.
لكن االنتخابات هي نقطة بداية وإن كانت غير كافية ،ولكن في احلالة
الفلسطينية لم يقيض لنا أن نستمر على مسار “التحول الدميقراطي”
حتديدا ً بفعل العامل اخلارجي ،على األقل مؤقتا.
التحديات املباشرة أمام احلكومة
إن السياسة األمريكية – اإلسرائيلية في املنطقة بتشددها في تقسيم
احملاور إلى أصدقاء وأعداء تركت فراغا ً سياسيا ً يلزمه من منظور
مصاحلها ومن منظور دول عربية عدة ،حتالفات أقل إطالقية ،حتتمل
اإلدخال اجلزئي على األقل ،لبعض “األعداء” في نطاق هذه التحالفات،
أو حتييدهم كحد أدنى .لذا ،سارعت اململكة العربية السعودية لتعبئة هذا
الفراغ ومن منظور مصاحلها هي أيضاً ،كدولة رئيسية في املنطقة ،من
خالل رزمة متكاملة تضمنت اتفاق مكة املكرمة ،وتشكيل حكومة جديدة
بناء على هذا االتفاق ،متهيدا ً ملؤمتر الرياض الذي أكد مجددا ً على املبادرة
العربية التي أهملتها إسرائيل بعد إقرارها في بيروت عام .2002
وفي الظرف السياسي احلالي كان التأكيد على املبادرة العربية بحضور
اجلانب الفلسطيني املتمثل برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إضافة إلى
رئيس الوزراء له أهمية خاصة ،إحداها ،قبول احلكومة الفلسطينية اجلديدة
لهذه املبادرة ،حتى لو صورت على أنها موقف احلكومة وليس موقف
الفصائل واألحزاب التي تشكلت منها احلكومة ،وحتى لو كان هذا القبول
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ضمنياً .وكان الهدف من قمة الرياض إعادة ترسيم عدد من التحالفات في
املنطقة ،وإدخال احلكومة الفلسطينية ضمن نطاق هذا التحالف ،أو على
األقل إخراجها من حتالفات أخرى .لكن هذا كان مرهونا ً أيضا ً من منظور
حماس برفع احلصار السياسي واالقتصادي عن احلكومة اجلديدة.
وبهذا أخذت القمة العربية موقفا ً ال يتماهى متاما ً مع السياسية األمريكية
على األقل مرحلياً .لكن ،كان لهذه القمة أثرا ً مباشرا ً على سياسية
االحتاد األوربي والذي أعلن بعد انعقاد القمة أنه سيقيم عمل احلكومة
الفلسطينية ليس فقط بنا ًء على األقوال وإمنا األفعال أيضاً .وبالرغم من
إشارة االحتاد األوروبي إلى شروط الرباعية ،إن التمييز بني “األقوال”
و“األفعال” له داللة هامة .فاألقوال معناها املواقف ،أي شروط الرباعية
وموقف احلكومة منها .ولكن األفعال ال تتطلب االعتراف بإسرائيل مثالً،
وإمنا السياسية العملية وكيفية التصرف ،على سبيل املثال ،إطالق سراح
اجلندي اإلسرائيلي األسير في غزة ،وضبط االنفالت األمني ،وإيقاف
إطالق الصواريخ من غزة ،وهكذا .فالتشديد على األفعال وليس األقوال،
يؤذن بتغير في تلك السياسية باجتاه قبول احلكومة اجلديدة دون
بالضرورة أن تعترف بإسرائيل وشروط الرباعية األخرى.
هذه إذا ً بعض التحديات املاثلة أمام احلكومة الفلسطينية وليس فقط
من منظور خارجي .فموضوع تبادل األسرى أمر في غاية احليوية من
وجهة نظر فلسطينية داخلية ،واألمان الشخصي ميثل أولوية للمواطن
العادي الذي سئم من االنفالت األمني .وبالرغم من تسليط األضواء على
اختطاف مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية ،ثم اختطاف ما يقارب 120
فلسطينيا ً في غزة خالل شهر آذار وحده .فقطاع غزة يعاني من انهيار
لألمن الفردي واجلماعي ومن تسلط العصابات املسلحة و»صوملة»
املجتمع ،أي تفتته إلى مجموعات متحاربة ترهب املواطن العادي في
سياق حتاربها ،علما ً بأن بعضها أصبح ميتهن هذه “الصوملة” ويرتزق
منها كطريقة حياة وعمل.
هذا اجلانب يشكل إحدى التحديات األكبر أمام احلكومة الفلسطينية
اجلديدة .لكن ما يعيق ضبط هذا االنفالت هو عدم وجود قناعة لدى
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حماس وفتح أساساً ،من أن االقتتال بينهما الذي استعر في نهاية عام
 2005وبداية  2006لن يعود إلى االندالع مجدداً .فحسب ما يراه
البعض ،لكل من حماس وفتح حلفاء بني عدد من املجموعات املسلحة
مبا في ذلك العشائر والعائالت التي ينتظر منها املناصرة في أي
اقتتال داخلي بني حماس وفتح .لذا توجد مصلحة لدى الطرفني في
عدم جتريدهم من السالح أو حتى ضبطهم والذي يتطلب دخوال في
صراع معهم ،بسبب عدم وجود قناعة لدى الطرفني بعدم وجود إمكانية
مستقبلية للعودة لالقتتال بني حماس وفتح .لذا وكما يرى بعض
املراقبني ان مفتاح ضبط األمن الداخلي ووحدة السالح الفلسطيني
يلزمه أوالً اقتناع حماس وفتح بأن صراعهما املسلح لن يتجدد في
مرحلة مقبلة .وإذا كانت إسرائيل والواليات املتحدة طرفني في تأجيج
هذا الصراع ،يصبح العامل اخلارجي أساسي أيضا ً في ضبط أو عدم
ضبط االنفالت األمني .فاستمرار احلصار السياسي واملالي ،يؤشر إلى
فتح وحماس أن االقتتال بينهما مازال إمكانية واقعية حلسم األمر بني
الطرفني من خالل هذا االقتتال.
هذا بدوره يؤدي إلى عدم التخلي عن دعم ومناصرة املجموعات املسلحة
في قطاع غزة املؤيدة واملساندة لهذا الطرف أو ذاك ،ومن ثم ،استمرار
االنفالت األمني .بالتالي ،إن رفع احلصار السياسي واالقتصادي من
قبل إسرائيل والواليات املتحدة هو املدخل للشراكة السياسية واألمنية
بني حماس وفتح .دون ذلك سيستمر كل طرف باإلعداد ملعركة قادمة
ممكنة سيحتاج فيها كل منهما إلى املساندة امليدانية من قبل عصابات
االرتزاق والعشائر املسلحة.
هل من مسار سياسي؟
قد يلزم عدة شهور حلسم موضوع الشراكة السياسية واألمنية بني
حماس وفتح .وقد يسبق ذلك عدة خطوات متهد “باألفعال” وليس
“األقوال” ملسار سياسي ،مثل تبادل األسرى ،ولكن هذه بحد ذاتها
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غير كافية إذ يجب أيضا ً التوصل إلى إيقاف إطالق نار متبادل في
الضفة والقطاع وهو أمر مرهون أيضا ً بالتوافق بني حماس وفتح على
ضبط املجموعات األخرى.
لكن من منظور أعم يبقى الرهان األساسي على متسك اململكة العربية
السعودية والدول العربية األخرى بصيغة املبادرة العربية دون تعديل،
والضغط املستمر على الواليات املتحدة وإسرائيل واالحتاد األوروبي
لبدء مسار سياسي جدي ومقنع ،وليس “أوسلو  ”2دون اتفاق على
اخلطوط النهائية للحل ،وهو موقف احلكومة اإلسرائيلية حالياً.
إن القضية األساسية هنا ترتبط بعالقة الواليات املتحدة بإسرائيل من
جهة ،وغياب ضغط عربي فعال على الواليات املتحدة من جهة أخرى.
فمن ناحية الدول العربية املتحالفة مع الواليات املتحدة ،هي أيضا ً
متحالفة موضوعيا ً مع إسرائيل حيال “األخطار” التي تهدد املنطقة،
باستثناء القضية الفلسطينية واألراضي العربية احملتلة في سوريا
ولبنان .ولعل ما مييز الوضع اإلقليمي احلالي ومن ثم قمة الرياض ،هو
نشوء حاجة من منظور هذه الدول لتحالف علني مع إسرائيل خصيصا ً
جتاه إيران ،لكن هذا يلزمه حال ما للقضية الفلسطينية وإخراج بعض
قوى املقاومة الفلسطينية من حتالفات أخرى.
لكن مشكلة هذه الدول هو ضعف إمكانية الضغط على الواليات املتحدة
بوجود هيمنة إسرائيلية على سياسة الواليات املتحدة جتاه الشرق
األوسط .فقد جنحت إسرائيل جناحا ً باهرا ً في التأثير على سياسات
الواليات املتحدة في املنطقة ،من خالل سيطرتها على “الكونغرس”
األمريكي فيما يتعلق بالشرق األوسط ،وأيضا ً على أوساط في اإلدارة
األمريكية خصيصا ً في عهد “بوش”.
لذا ،حتولت القضية الفلسطينية إلى كرة قدم سياسية في امللعب الداخلي
اإلسرائيلي في غياب أي ضغط خارجي فعال .وهذا بدوره أدى إلى
قدر من الشلل في التعامل مع “إنهاء النزاع” نظرا ً لالعتبارات احمللية
واحلزبية واالنتخابية اإلسرائيلية والتي هي العنصر األكثر تأثيرا ً على
السياسيني في تعاملهم مع الصراع العربي – اإلسرائيلي.
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وأضحى العرب واألوروبيون واألمريكيون متفرجني ينتظرون نتائج
االنتخابات اإلسرائيلية ،واحدة بعد األخرى مبتهلني آملني أن تفوز
“قوى السالم” لعل هذا قد يؤدي إلى مسار سياسي يفضي إلى حل.
ويقال اآلن ،ان حكومة “أوملرت” أَضعف من أن تُقدم على مسار سياسي
يتضمن “تنازالت” إسرائيلية .ولكن ،كما قال أحد الكتاب اإلسرائيليني
ذات مرة ،إذا كانت إسرائيل قوية ،فهي ال حتتاج إلى السالم ،وإذا كانت
ضعيفة ،فليس في مقدورها صنع السالم.
إن الشرط السياسي لهذا الشلل هو بالضبط جناح إسرائيل في وضع خط
أحمر أمام أي ضغط ممكن عليها من قبل الواليات املتحدة ،ومن ثم أوروبا،
ناهيك بالدول العربية .ولكن ما مييز الظرف السياسي اإلقليمي احلالي هو
وجود حاجة أمريكية وإسرائيلية وحاجة لعدد من الدول العربية لتحالف
فعال وعلني إزاء إيران من جهة ،ولدور عربي أكبر ،مبا في ذلك دور
سوري ،في العراق .هذا التحالف غير ممكن دون مسار سياسي فلسطيني
– إسرائيلي ،درأ ً ملخاطر وجود حرائق مشتعلة من أفغانستان إلى غزة،
خاصة ان نفذت الواليات املتحدة تهديداتها بخصوص ضرب إيران.
لذا ،إن قمة الرياض من منظور الدول العربية “املعتدلة” هي محاولة
أخيرة جادة إليجاد حل ما للصراع .وبالرغم من أن السؤال عن مآلها
مازال مفتوحاً ،ان اخلشية من منظور فلسطيني هو أن تتحول إلى
“أوسلو  ”2زائد تطبيع عربي تدريجي .فإذا توقف املسار السياسي بعد
مدة من بدئه ألي سبب من األسباب ،وهي كثيرة كما رأينا في مسار
أوسلو األول ،سيبقى التطبيع العربي ولو جزئياً ،دون الوصول إلى
خط النهاية في هذا املسار .وقد بدأنا نلمح مؤخرا ً إمكانية متييع املبادرة
العربية ،في تصريحات بعض وزراء اخلارجية العرب ،من أن هذه املبادرة
هي “أساسا ً” أداة أو آلية للتفاوض” ،األمر الذي يوحي بإمكانية تخفيف
أو تعديل بعض جوانبها أو مرحلتها بشكل يفرغ الكثير من محتواها.
لذا ،ان املوقف الفلسطيني هنا في غاية األهمية نظرا ً ألنه مفتاح شرعية
أي مسار سياسي ومصداقيته .اخلشية أيضا ً من أن يتعرض اجلانب
الفلسطيني لضغوطات عربية لقبول ما هو أقل من حل الدولتني بالفهم

احلكومة اجلديدة واحلصار واملستقبل

131

الفلسطيني له ،أو القبول مبرحلة املراحل دون اتفاق على خط النهاية،
األمر الذي كان اخللل األساسي في اتفاق أوسلو إضافة إلى عدم إيقاف
االستيطان ،من بني نواحي أخرى.
وإذا كان الكثير من الدول العربية تريد “التخلص” من القضية الفلسطينية
التي شكلت عبئا ً تاريخيا ً عليهم ،فتوجد أيضا ً أطراف فلسطينية تريد
التخلص من هذا العبء أيضاً .فصالبة املوقف الفلسطيني بالتمسك
بالفهم الفلسطيني للحل سيعتمد على توازن القوى واملصالح الداخلية
الفلسطينية لألحزاب واحلركات والفصائل والكتل النيابية .وموقف
حماس هنا سيكون له أهمية خاصة ،وهو أمر مازال يشوبه بعض
الغموض .ما هو واضح هو قبول حماس بحل الدولتني وإن كان مرحلياً،
واالستعداد إلعطاء الرئيس أبو مازن الفرصة للتفاوض .ولكن ماذا
سيكون موقف حماس لو أدى التفاوض إلى ما هو أقل من حل الدولتني
أو إلى “أوسلو  ”2جديد؟
ومن اجللي ان اعتبارات “حماس” متعددة حتى لو كانت حركة وطنية
مقاومة لالحتالل ،فهي أيضا ً أول حركة إسالمية تفرعت من حركة
اإلخوان املسلمني تصل إلى السلطة من خالل االنتخابات ،وتتبؤها ،في
بلد عربي .بالتالي ،يوجد حافز حلماس للنجاح ،وهو حافز أيضا ً وسابقة
لتيارات إسالمية أخرى في عدد من الدول العربية .والسؤال هنا هو هل
رغبة حماس باالستمرار باحلكم ستتغلب على أية اعتراضات على أي
مسار تفاوضي ممكن ،حتى لو أدى إلى نتائج غير تلك التي يطمح إليها
الفلسطينيون؟ ما هو واضح هو أن حماس ستعود إلى تفعيل املقاومة
في حال بان أنها غير مقبولة في احلكم حتى في إطار احلكومة احلالية.
هذه التساؤالت واخليارات مطروحة من منظور استراتيجي أيضا ً على
الدول العربية واألوروبية ،في املقام األول ،وعلى الواليات املتحدة
وإسرائيل أيضاً .وهو أمر مدرك كل اإلدراك من قبل حماس ،نظرا ً
ألنه يتعدى نطاق فلسطني .ان احلركات اإلسالمية في الدول العربية
واإلسالمية موجودة وحتظى بتأييد ودعم جماهيري ال يستهان به،
فهل سيتم العمل على إقصائها عن احلكم أو املشاركة فيه من قبل الدول
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العربية أوالً ،ودول أخرى ثانياً؟ من اجللي أن ألوروبا خاصة مصلحة
مباشرة في “التصالح” مع احلركات اإلسالمية “املعتدلة” ومنها
حركة اإلخوان املسلمني ،حتى يتم عزل حركات اجلهاد املعولم وحتى
يكون في اإلمكان “التصالح” أيضا ً مع اجلاليات اإلسالمية في أوروبا.
لكن لهذا ثمن سياسي ،في فلسطني ،ألن هذا “التصالح” غير ممكن
باستمرار االحتالل واملقاومة .هذه مشكلة ألوروبا بسبب ضعفها جتاه
إسرائيل والواليات املتحدة ،ومشكلة لعدد من الدول العربية مضاف
إليها خشيتهم من نفوذ غير مقبول لإلسالميني على مقدرات الدولة
والقرار السياسي فيها.
وحتى لو كان الوضع يتفاوت من بلد عربي آلخر جتاه املوقف من
اإلسالميني ،يرى بعض الناطقني من هذه احلركات أن الوقت مازال مبكرا ً
لتقبل اإلسالميني كطرف رئيسي في احلكم في معظم الدول العربية.
وقد عبر عن هذا الرأي قبل عدة أسابيع أحد قياديي األخوان املسلمني في
سوريا واملوجود في املنفى في بريطانيا ،وفصل هذا املوقف بوضوح
األستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اإلسالمية التونسية،
املوجود في املنفى في لندن أيضاً .وقد قال في مقابلة مطولة مؤخرا ً أنه
نصح عددا من احلركات اإلسالمية التي تشارك في االنتخابات النيابية
عدم جتاوز حد الـ  30في املائة من املقاعد ،ألن النظم العربية لن تسمح
لهم بأكثر من هذا ،وألن البيئة اإلقليمية السياسية غير جاهزة بعد حلكم
احلركات اإلسالمية.
ومن هذا املنظور ،قد يبان أن حماس “تورطت” بتشكيل احلكومة بعد
حصولها على أغلبية في املجلس التشريعي ،ولكن من الصعب عليها
اآلن التراجع .لكن االختبار األساسي مازال أمامها ومازالت خياراتها
مفتوحة .ومن غير املستبعد أن تسهل عليها اسرائيل والواليات املتحدة
القرار باستمرار احلصار االقتصادي واملالي ،ولكن لهذا ثمنا أيضاً ،أي
العودة إلى ما قبل اتفاقية القاهرة في آذار  ،2005والعودة إلى تشرذم
القرار السياسي وامليداني الفلسطيني.

احلكومة اجلديدة واحلصار واملستقبل
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وفي حال متكنت احلكومة اجلديدة من كسر احلصار السياسي واملالي،
سيكون االختبار األساسي أمام حماس ما إذا كانت ستقايض االستمرار
باحلكم مقابل عدم مناهضتها لنتائج أي مسار سياسي ممكن ومهما
كانت هزيلة من منظور فلسطيني وطني .لكن هذا أيضا ً حتديا ً رئيسيا ً
أمام الفلسطينيني ككل حيال مآل القضية وما إذا كان من املمكن حتقيق
حل الدولتني .ولعل املبادرة العربية هي في الواقع الفرصة األخيرة ان
لم يفرغها بعض العرب مبوافقة فلسطينية من محتواها.

النظام السياسي الفلسطيني ومستقبل “القضية” واحلاجة
إلى “إنقالب” في التفكير

*

أبدأ باإلشارة إلى مؤمتر عقدته املؤسسة اإلسرائيلية لدراسة األمن
الوطني واملجلس األميركي للعالقات اخلارجية ،في أواسط تشرين
الثاني /نوفمبر  ،2007بشأن موضوع :هل إن مسار مفاوضات
مؤمتر أنابوليس سيفضي إلى اتفاق يتعلق بـ “قضايا الوضع النهائي”
كما سميت؟ وقد اتفق املشاركون جميعهم ،أميركيون وإسرائيليون،
على أن هذا غير ممكن حالياً.
ال أورد هذه املعلومة من باب التشاؤم أو التفاؤل ،وإمنا الفتراض
ضروري يتعلق مبستقبل النظام السياسي الفلسطيني .فلو كنا على
أبواب دولة فلسطينية ذات سيادة وبالفهم الفلسطيني لها ،لكان منحى
احلديث عن املستقبل مختلفاً.
سأفترض إذا ً استمرار االحتالل بشكل أو بآخر ،أي فقدان السيادة
جزئيا ً أو كليا ً في الضفة الغربية وقطاع غزة في املدى املنظور ،وكذلك

*

نشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  .73بيروت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،شتاء  ،2008ص( .56-51ورقة كانت قدمت الى املؤمتر الرابع عشر
للمؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية (مواطن) الذي عقد في رام الله يومي
7و)2007/12/8
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استمرار الصراع ولو اتخذ أشكاالً متعددة ،وتراوحت وتأرجحت
وتيرته من فترة إلى أُخرى .وهذا ينطبق أيضا ً على ما سمي بالدولة ذات
احلدود املؤقتة إذ حتى لو أقيمت لن تنهي الصراع.
وال أقصد بـ “النظام السياسي الفلسطيني” ما إذا كان برملانيا ً أو رئاسياً،
وإمنا النظام الذي أنشأه الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد أوسلو ،والذي
هو – بشكل أو بآخر – امتداد ملا كان في ظل منظمة التحرير الفلسطينية.
لقد أنشأ الرئيس عرفات نظاما ً سياسيا ً كان ال بد من أن يتغير بعد وفاته.
إذ كان هو بشخصه ،كما أشرت في أكثر من مناسبة ،الصمغ الالصق
لهذا النظام ،وحلركة “فتح” أيضاً .فقد أمسك بخيوط صنع القرار كلها،
سواء أكانت سياسية أم إدارية ،وتبعات غيابه واضحة للعيان داخل
احلركة وفي السلطة الفلسطينية.
لعل سمة هذا النظام الرئيسية هي عدم املأسسة .إذ على الرغم من وجود
مجالس وهيئات وجلان في منظمة التحرير الفلسطينية ،ووزارات
ودوائر حكومية ووحدات إدارية متنوعة في السلطة الفلسطينية ،فإن
القرارات الرئيسية لم تكن تتم فيها .ذلك بأن النظام غير الرسمي تغلب
على النظام الرسمي من ناحية الفعالية والدور في معظم األحيان،
ألنه يتشكل من محاور ارتباط وحلقات تتكون من مجموعات أو أفراد
يستمدون فاعليتهم وشرعية وجودهم من خالل ارتباطهم بالرئيس
عرفات ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وخالل االنتفاضة الثانية بدأت هذه احللقات تتفكك بالتدريج ،وخصوصا ً
تلك املنهمكة في العمل امليداني واملقاومة .وقد قام بعض مستشاري
الرئيس عرفات بتحذيره قبل وفاته من خطورة هذه الظاهرة التي أُطلق
عليها بعد وفاته اسم االنفالت األمني.
وسعى الرئيس أبو مازن بعد انتخابه في كانون الثاني /يناير 2005
لوقف التشرذم السياسي وامليداني اللذين اتسم بهما الوضع الفلسطيني
الداخلي ،وال سيما بعد وفاة الرئيس عرفات .وكان اتفاق القاهرة الذي
مت في آذار /مارس  2005يهدف إلى إيقاف هذا التدهور ،وتوحيد
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القرار الفلسطيني ،واالحتكام إلى شرعية سياسية جديدة منبثقة من
االنتخابات .وبقي الرئيس أبو مازن متمسكا ً بهذا النهج إلى ما بعد
االنتخابات ،وما بعد حكومة الوحدة الوطنية واتفاق مكة املكرمة ،حتى
احلسم العسكري في أواسط حزيران /يونيو .2007
وال يوجد متسع اآلن للدخول في أسباب افتراق غزة عن الضفة ،إذ ليس
هو الهدف من هذا العرض ،فتفتت النظام السياسي الفلسطيني غير
مقصور على هذا االفتراق ،وال يشكل هذا الوضع األخير أهم سماته.
إن السبب الرئيسي الذي يكمن وراء هذا التفتت هو اجتماع أمرين :عدم
فاعلية مجالس وأطر منظمة التحرير الفلسطينية وعدم مأسسة القرارات
فيها من جهة ،ودمج منظمة التحرير في السلطة الفلسطينية وأفول دور
األولى ملصلحة الثانية ضمن إطار النظام السياسي الذي أنشأه الرئيس
عرفات بعد اتفاق أوسلو من جهة أُخرى .وحتى قبل وفاة الرئيس الراحل،
وبعد ذلك بصورة خاصة ،بدأت تظهر أطر متثيلية جديدة للفلسطينيني في
الشتات ،وخصوصا ً في أوروبا حيث ميكنهم العمل بحرية أكبر من تلك
املتوفرة لهم في الدول العربية .وحتى لو أخذت هذه األطر شكل جمعيات
أهلية يرفع معظمها شعار حق العودة ،مبا في ذلك جتمع مؤسسات حق
العودة ومؤمتراتها السنوية واملواقف السياسية التي تأخذها ،فإنها من
نتائج ضعف ،إن لم نقل انهيار ،أطر منظمة التحرير الفلسطينية كأطر
متثيلية جامعة للشعب الفلسطيني كافة.
وال يرى الفلسطينيون في الشتات أن السلطة الفلسطينية متثلهم ،أو أن
منظمة التحرير الفلسطينية كما هي اآلن متثلهم .نحن إذا ً أمام موضوع
أكبر من موضوع غزة والضفة الغربية ،يرتبط بالصفة التمثيلية
للفلسطينيني ككل ،ومن ثم بوحدة القرار السياسي أو بتشرذمه.
وإذا انطلقنا من أن الصراع لن ينتهي نتيجة مفاوضات مسار أنابوليس
كإمكان وارد على األقل ،ينشأ التساؤل عن مستقبل النظام السياسي
الفلسطيني في مضمون الصراع أو في غياب احلل .ولعل التساؤل
املألوف واملتكرر ،ويا لألسف ،يالزمنا اآلن :ما العمل؟ جيل يذهب
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وجيل يأتي والقضية مستمرة :مئة وعشرون عاما ً من الصراع ،منذ
الهجرات الصهيونية األولى في نهاية القرن التاسع عشر .ما العمل؟
أقترح ،أوالً ،تغيير التفكير في القضية ،من اآلني واملباشر واالستغراق
في اللحظة ،إلى األمد األبعد .وهذا االنقالب في التفكير بسيط وصعب
في الوقت نفسه ،وسيضعنا مباشرة أمام فراغ :ال مسارا ً سياسيا ً
يحقق حل الدولتني بالفهم الفلسطيني له ،وال اتفاقا َ داخليا ً على اآلليات
املالئمة للتقدم في هذا املسار .واملستقبل املفتوح ،وال شيئا معلوما ً
سوى أن احلل ليس في الطريق.
وفي وضع كهذا ،وبعد عدة مسارات تفاوضية ،ال بد من أن يعاد النظر
في طريقة التفكير في القضية ،على األقل من جانب األحزاب واحلركات
والكتل النيابية واملؤسسات واملنظمات املجتمعية التي تعنى بالشأن
العام وبالقضية ،ومن جانب الهيئات املنظمة في املجتمع ،في الداخل
واخلارج ،غير املشاركة في أي مفاوضات ممكنة ،بحيث ال يتم التركيز
على اآلني واملباشر.
إن هذه النقلة في النظر وفي التفكير في القضية تتيح املجال جلدول أعمال
يختلف عن متابعة املسارات التفاوضية وما قد تفضي إليه ،والتخاذ
املواقف مع أو ضد هذه املسارات ،أو للدعوة إلى مقاطعتها أو املشاركة
فيها .وكل هذا يفتقر إلى نظرة استراتيجية إزاء الوضع األعم الذي جند
أنفسنا فيه ،وإني أدعي أن أغلبية الفلسطينيني تخندقت في هذا املوقع.
وأكرر أن هذه النقلة في التفكير في القضية ،من املباشر واآلني إلى األمد
األبعد ،حترر الفكر من االرتهان باللحظة واالستغراق فيها ،وصوالً إلى
حترير اجلهد والعمل والتخطيط.
هذه ليست دعوة إلى عدم التفاوض إن كان يؤدي إلى احلصول
على احلقوق .لكن األغلبية من الفلسطينيني ،مبا في ذلك األحزاب
والفصائل والهيئات املنظمة في املجتمع ،ال عمل لها على األرجح
سوى االنتظار أو اتخاذ املواقف بشأن ما هو مباشر وراهن .إنها
دعوة إلى عدم االنتظار.
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لذا ،فالسؤال ليس ما العمل ،وإمنا ما ميكن عمله .والفارق هو بني من
ينتظر الهزة األرضية أو الزلزال وبني من يعمل على أن تكون املباني
مقاومة للهزات.
إن الدعوة إلى عدم االنتظار تعني عدم التركيز على اآلني ،من زيارات
وتصريحات وحتركات ومفاوضات .هذه النقلة في النظر وفي التفكير
ستصطدم بالفراغ ،أي بعدم وجود تصور لدينا ملا ميكن عمله من منظور
استراتيجي ،يختلف عن تتبع احلدث الراهن.
لكن هذا سيضع اجلميع أمام السؤال :ماذا بعد؟ كيف ميكن تعبئة الفراغ.
هذا سؤال ملح ،حتى لو لم يكن واضحا ً لنا اآلن ،إال إنه سيكون أمامنا
في املستقبل القريب .الفراغ هو عدم وجود تصور ما بشأن املستقبل،
وعدم معرفة ما ميكن عمله .إلى أين نحن ذاهبون وطنياً؟ هذا هو الفراغ.
فراغ اإلجابات على الصعيد الداخلي ،وعلى صعيد مسار “املشروع
الوطني” .يجب أن نواجه هذه احلقيقة أوالً كي نتمكن من التفكير في
القضية من منظور آخر.
وهنا أبدأ بالقول إنه ال توجد حلول سحرية ،لكن هناك إجابات أو اقتراحات
مللء الفراغ من منظور وطني عام .في النهاية ،هذا عمل جماعي وليس
عمالً فردياً .لكن ،إذا افترضنا أن مصدر القوة الفلسطيني االستراتيجي
هو وجود شعب على أرضه ،وأنه لوال ذلك لكانت القضية انتهت عمليا ً
وسياسياً ،وإذا افترضنا أيضا ً أن السلطة الفلسطينية باقية ،إ ّما حلاجة
إليها ،وإ ّما ألن املصالح املتعددة متنع حلها أو تقف حائالً أمامه ،جند أن
هناك عددا ً من املهمات ميكن أن ُيشرع فيه .وإذا كان “الصمود” هو شعار
فترة ما بني سنة  1967وسنة  1994حني أُنشئت السلطة الفلسطينية،
وإن كان هذا في األغلب شعارا ً ساكنا ً يفتقر إلى املبادرة ،فماذا ميكن
املبادرة إلى عمله اآلن إلعطاء معنى الصمود مضمونا ً جديداً ،مضمونا ً
غير ساكن ،مضمونا ً مقاوما ً يستطيع أن يعزز مقومات االستمرار من
أجل احلصول على احلقوق؟
بداي ًة ،إن العبرة األساسية املستقاة من التاريخ السياسي الفلسطيني،
قبل سنة  1948وما بعدها ،وخصوصا ً من حقبة منظمة التحرير
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الفلسطينية حتى وفاة الرئيس عرفات ،هي الفشل في بناء املؤسسات
واملأسسة ،بغية ضمان االستمرارية في النطاق السياسي وفي نطاق
التماسك الداخلي عبر استمرارية املؤسسات .ولعل ما آلت إليه حال
منظمة التحرير الفلسطينية ،وما وصلت إليه حركة “فتح” أيضا ً بسبب
غياب املأسسة ،خير شاهد على ذلك.
وقد شكل اتفاق القاهرة في آذار /مارس  ،2005واتفاق مكة املكرمة،
واالنتخابات الرئاسية والنيابية ،وانتخابات البلديات ،بداية جديدة حقا ً
نحو وجود مؤسسات ،وضمان استمرارها بآليات محددة ،لكن األمور
آلت إلى ما آلت إليه كما هو معروف.
صحيح أنه كان هناك جناحات واضحة ،مثالً إنشاء اجلامعات
واملؤسسات التعليمية ،لكن سرعان ما أضحى هناك انفالت أكادميي
في عددها وفي مستويات التعليم داخلها .كما أننا لم ننجح في إقامة
مستشفيات ،وال في تقدمي خدمات صحية مالئمة حلاجات الشعب
الفلسطيني على الصعيد احلكومي ،ولم يكن االحتالل هو العائق .ولم
ننجح في إقامة شبكة من اخلدمات االجتماعية ملن يحتاج إليها .أ ّما
الوزارات والدوائر احلكومية ،فاملطلعون على أحوالها وما يجري داخلها
يعرفون طبيعة املشكلة أو املشكالت التي تعانيها.
ليس الهدف هنا النقد الذاتي ،وقد قيل في هذا الكثير ،فاملوضوع
يتعلق باملستقبل وما إذا كنا على قدر املهمة أو املهمات .إن الهدف من
بناء املؤسسات هو احلفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني ومتاسكه،
وعلى استمرارية متثيله السياسي وحضوره على الصعيدين العربي
والعاملي .وال أقصد الضفة الغربية وقطاع غزة فحسب ،بل أيضا ً
الفلسطينيني أينما كانوا.
ثمة اآلن عدة مساع فردية وجماعية لتعبئة الفراغ ،وإن كانت على
نطاق محدود .فاجلمعيات الفلسطينية املتعددة في الشتات ،مبا في
ذلك جمعيات حق العودة ومؤمتراتها السنوية ،تندرج ضمن نطاق هذا
املسعى .إن شعار حق العودة أضحى تعبيرا ً عن الهوية الفلسطينية
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اجلامعة وخصوصا ً ملن هم في الشتات .هذه األطر واجلمعيات تسعى
لتعبئة الفراغ الناجم عن عدم فعالية أطر منظمة التحرير الفلسطينية،
لكنها تفتقر إلى نظرة استراتيجية إلى املستقبل ،ولن تتمكن من متثيل
الفلسطينيني جميعهم في الشتات ،وهي ال تدعي ذلك أصالً.
وتقع ضمن هذا السياق أيضا ً الدعوات الفردية واجلماعية إلى حل
الدولة الواحدة ،وقد تأسست مؤخرا ً جمعية خاصة لهذا الغرض في
إثر مؤمتر عقد في بداية سنة  2007هذه أيضا ً تسعى مللء الفراغ
االستراتيجي الناجم عن اليأس من حل الدولتني ،ومن استمرار
االستيطان ومصادرة األراضي ورفض إسرائيل للسالم .ومهما
يب ُد هذا الهدف مثاليا ً أو حتى طوباوياً ،إالّ إنه أيضاً ،في هذه القراءة،
يسعى للقفز عن اللحظة ،بعد أن متكن من استشراف الفراغ املقبل،
إلعادة موضعة “املشروع الوطني” في مكان آخر.
ينطبق هذا أيضا ً على الدعوات إلى االقتداء بنموذج جنوب إفريقيا الذي
حذر منه رئيس احلكومة اإلسرائيلية مؤخراً ،وإن كان حتذيره ألغراض
أُخرى آنية .هذه األفكار واملساعي واجلهود ما زالت مشرذمة في محاور
متعددة ،إالّ إنها جميعا ً قد تندرج في “مشروع وطني” متجدد بعد إعادة
صوغه .ورمبا يكون الوقت مبكرا ً اآلن إلعادة النظر هذه ،وخصوصا ً
من منظور السياسيني املنهمكني في املفاوضات ،لكنها مسألة وقت حتى
يتضح أن مسار مفاوضات مؤمتر أنابوليس سيصل إلى نهاية محددة
هي ليست حل الدولتني بالفهم الفلسطيني له .عندئذ ستسنح اللحظة
السياسية ،وسيغدو االنتظار أصعب ،ومن دون مبرر ،وسيتبني أن
االنتظار ميوه البصر والبصيرة ،ويضع غشاوة على العني.
ال متسع للقنوط ،وال سبب النعدام األمل .شعب على أرضه التاريخية
يزيد عدده على خمسة ماليني نسمة هو مصدر قوة كبير ،لكن يلزمه أن
يجد حلوالً ملجموعة من القضايا واألسئلة .فعالوة على احلاجة املاسة
إلى بناء مؤسسات ال تنهار ،وفي غياب قائد فرد ،حتى لو كان سدا ً منيعا ً
أمام التنازل عن احلد األدنى من احلقوق ،وإذا نظرنا بعني األمد األبعد
والنفس األطول ،جند أن هناك حاجة ضرورية إلى توحيد أو تكامل عمل
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القيادة ،حتى لو كانت غير علنية أسوة باالنتفاضة األولى ،وذلك لغرض
االتفاق على جدول أعمال .أ ّما اجلانب العلني من املهمات التي ال غنى عنها
فهو املأسسة ،كما أشرت ،وإدارة الصراع باستخدام عناصر القوة كلها،
مبا في ذلك دعم الدول العربية التي يضعفها أحيانا ً املوقف الفلسطيني
الرسمي .مثالً ،لو سلمنا بأنه كان هناك حاجة تكتيكية إلى الذهاب إلى
مؤمتر أنابوليس ،أي للسبب نفسه الذي من أجله ذهب وزراء اخلارجية
العرب على الرغم من قناعتهم (كما يقال في الغرف املغلقة) بعدم إمكان
أو عدم جدية اإلدارة األميركية في الضغط على إسرائيل ،وبالتالي فشل
هذا املسار كما هو متوقع على األرجح ،فماذا يضير اجلانب الفلسطيني
إذا متترس وراء طلب إيقاف االستيطان ،وهو أمر منصوص عليه في
بنص عام؟
خريطة الطريق وفي اتفاق أوسلو وإن كان ٍّ
إن كيفية األداء واملناورة هنا أمر حاسم وال يوجد مبرر لقبول أن تكون
اللعبة السياسية في امللعب اإلسرائيلي ،أي االفتراض أن “رسالة
الضمانات” التي أعطاها بوش لشارون في سنة  2004ال سبيل إلى
تخطيها ،أو على األقل حتديد معناها بشكل يسعف املفاوض الفلسطيني،
ونقصد بذلك رسالة الضمانات التي أشار بوش فيها إلى “احلقائق
اجلديدة” ،أي املستعمرات ،كعنصر يؤخذ بعني االعتبار في أي حل
ممكن .فليس هناك موقف معروف للواليات املتحدة من حدود القدس،
واستمرار االستيطان في جبل أبو غنيم ال يعني القدس بالضرورة،
فحدودها من منظور إسرائيلي قابلة للتوسع باطراد ،واملوقف
اإلسرائيلي الرسمي نفسه ال يدعي أن جبل أبو غنيم هو ضمن حدود
القدس .املوضوع هنا يتعلق باألداء وبآليات إدارة الصراع ،وفي هذا
قصور فلسطيني واضح .وفي كل األحوال ،فإن كال املوقفني الفلسطيني
والدولي معروف ،وهو أن القدس محتلة واملستعمرات غير قانونية.
يلزم إذا ً روح قيادية مختلفة ،وكادر من املستشارين واخلبراء وغيرهم،
يختلفان كليا ً ع ّما هو موجود حالياً ،وخصوصا ً أن بعضهم على األقل ،إن
لم نقل كثيرينُ ،وظف باآلليات السابقة نفسها ،أي احملسوبية واملسعى
إلرضاء احملاور املتشرذمة داخل حركة “فتح” .هذا هو الوضع احلالي،
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أي استمرارية آليات العمل التي كانت معهودة في حقبة الرئيس عرفات،
لكن من دون اخلطوط احلمر وطرق املناورة التي وضعها الرئيس
الراحل ودفع حياته ثمنا ً لها.
إن التمييز بني قيادة علنية وقيادة غير علنية ضروري ألن معادلة
سلطة ومقاومة لن تستقيم ،كما ظهر خالل األعوام املاضية .هذه كانت
معضلة عرفات :سلطة علنية تقود املقاومة بشكل أو بآخر ستُستهدف
من اإلسرائيليني الذين سيح ّملونها املسؤولية ،أي مسؤولية احملافظة
على أمن إسرائيل .إن املدخل األمني اإلسرائيلي ألي مسار تفاوضي هو
املشكلة ،وعلى أي سلطة فلسطينية مقبلة أن تعلن أن ال عالقة لها بأمن
إسرائيل .هذا تغيير ضروري في معادلة أوسلو وخريطة الطريق ،لكنه
يتوافق مع عدم رغبة إسرائيل في إنهاء االحتالل ،وفي إنهاء املشروع
الصهيوني في فلسطني .فإذا كان حل الدولتني بالفهم الفلسطيني له
غير ممكن ،فال حاجة إذا ً إلى تطبيق التزامات السلطة الفلسطينية األمنية
املنصوص عليها في خريطة الطريق.
هناك أسئلة وتفصيالت كثيرة تتعلق باألمدين األقرب واألبعد ال مجال
اآلن للدخول فيها ،إذ يوجد الكثير مما ميكن عمله في املستقبل في
غياب احلل املقبول فلسطينياً .املوضوع األساسي واحليوي هو كيفية
االتفاق على جدول أعمال جديد ،وكيفية إدارة الصراع بكفاءة عن طريق
استخدام عناصر القوة كافة .أعتقد أن هذا هو التحدي األكبر أمام
الفلسطينيني وليس غياب احلل.
وكما أشرت سابقاً ،هذا عمل جماعي وليس عمالً فردياً ،وعلينا البدء
من جديد .لقد وصلنا إلى نهاية مرحلة ،وأمامنا مرحلة أُخرى يلزمها
إعادة بناء وتنظيم وقيادة ووحدة داخلية فيما يتعلق بقواسم مشتركة،
في حدها األدنى على األقل ،بشأن مهمات املرحلة املقبلة .ما عدا ذلك هو
قضية خاسرة ،والفلسطينيون مالمون أوالً قبل األعداء.
لكن ،وكما أسلفت ،هذه قضية عمرها مئة وعشرون عاماً .جيل يأتي
وجيل يذهب ،والقضية مستمرة ،وفي عمر الشعوب ال تقاس القضايا
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بأعوام معدودة ،ولن تقبل األجيال اجلديدة الفراغ .من منا كان يتوقع
اندالع االنتفاضة األولى التي متت في بحبوحة اقتصادية نسبية مقارنة
باليوم ،وفي أجواء ارتياح نسبي لالحتالل ،وتهنئته لذاته وزعمه أنه
احتالل رحيم ،ليبرالي؟ لقد حدثت االنتفاضة األولى بسبب الفراغ
السياسي بعد خروج منظمة التحرير من بيروت في سنة ،1982
وفوجئت القيادة بها واجن ّرت وراءها :القيادة خلف الشعب.
نحن اآلن في مرحلة شبيهة بتلك املرحلة حتى لو لم تب ُد كذلك للجميع.
وإذا كان دور القيادة أن تقود ،فاألجدى واألولى أن تبدأ القيادات احلالية،
ينصب نفسه
السياسية واملجتمعية ،برسم معالم طريق املستقبل .ومن ّ
ممثالً للشعب ،من أحزاب وحركات وفصائل وكتل برملانية ،يتحمل
املسؤولية .هذه مسؤولية تاريخية ،فهل هؤالء على قدرها؟
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*

حقا ً إنها حلظة قامتة في التاريخ السياسي الفلسطيني احلديث ،كما
يقول أحمد سامح اخلالدي في مقالته **.وال مبالغة في هذا القول،
فاألجدى واألولى أن نكون صريحني مع أنفسنا كي نتمكن من حتديد
اخليارات املمكنة للمستقبل من دون وهم أو خداع للنفس.
وكنت كتبت في صفحات هذه املجلة ***،واقترحت بعض اخليارات
ُ
ً
للمستقبل متوقعا أالّ يقود “مسار أنابوليس” إلى اتفاق مقنع للجمهور
الفلسطيني في نهاية سنة  .2008وأضفت أنه حتى لو مت هذا االتفاق
فإنه سيكون مسار أوسلو جديدا ً نظرا ً إلى أن إيهود أوملرت قال إن التنفيذ
سيتم على مراحل وخالل عشرة أعوام ،بعد أن يثبت الفلسطينيون
أنفسهم في كل مرحلة ،وهذا األمر هو من دون التزام إسرائيل ّ
الكف عن
االستيطان ومصادرة األراضي.

* نشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  .76بيروت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،خريف  ،2008ص30-26
** أنظر مقالة اخلالدي في :مجلة الدراسات الفلسطينية ،العددان  .75/74بيروت:
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ,ربيع وصيف  ،2008ص 14–5
*** جورج جقمان ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  .73بيروت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ,شتاء  ،2008ص 56–51
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ويجد الفلسطينيون أنفسهم اآلن كأنهم أمام بداية جديدة .لقد مت استنفاذ
مسار أوسلو الذي انتهى مع فشل مفاوضات “كامب ديفيد” في صيف
سنة  ،2000وتال ذلك االنتفاضة الثانية ،ثم “خريطة الطريق” التي
ولدت ميتة حقا ً ألنها كانت مجرد مسعى إلبقاء وهم “املسار السياسي”
على قيد احلياة ،في ضوء تقسيم املسار إلى مراحل مرة أخرى ،ورفض
احلكومة اإلسرائيلية لها بوضع  14شرطا ً لقبولها .وبعد وفاة الرئيس
عرفات أمضت إسرائيل عاما ً كامالً لم تقدم فيه شيئا ً للرئيس محمود
عباس بعد انتخابه في كانون الثاني /يناير  ،2005إلى أن جاء “مسار
أنابوليس” .لقد سعت الواليات املتحدة إلبقاء “احلركة” مستمرة من
خالل هذا املسار ،ومن دون أن يكون لدى أي مراقب أو محلل جدي
توقّع بأن هذا املسار سيؤدي إلى حل للصراع.
سؤال اليوم سؤال األمس
واآلن ،ماذا عن املستقبل؟ ما العمل؟ ما هي اخليارات الفلسطينية؟ هذه
هي األسئلة اجلوهرية اآلن بعد هذا املسار الطويل الذي يبدو أنه يعيدنا
إلى نقطة البداية ،وفي أوضاع ليست حميدة على أقل تقدير ،ويضعنا
أمام خيارات تتدرج من السيئ إلى األقل سوءاً ،آخرها رهان في قيد
التداول مؤخراً ،مفتوح على احتماالت متعددة ومرهون مبا يقوم به
الفلسطينيون واإلسرائيليون ،في بيئة إقليمية ودولية متغيرة ،وأقصد
به خيار الدولة الواحدة ،وأبدأ به.
إن هذا اخليار الذي بدأ تداوله منذ عام ونصف عام على األقل ،والذي
ازداد النقاش بشأنه مؤخرا ً كردة فعل “سلبية” على ضمور إمكان حل
الدولتني ،ميكن قراءته بالفهم الفلسطيني له .وأشير حتديدا ً إلى الفهم
الفلسطيني لهذا اخليار ألن كلمة دولة أصبحت مقبولة في إسرائيل وفي
الواليات املتحدة أيضاً ،ويرددها ممثلو الدول األوروبية التابعة سياسيا ً
للواليات املتحدة وإسرائيل من ناحية دورها وفعاليتها ،ومن دون
حتديد ما هو املقصود بهذه الدولة من حدود ،وسيادة ،وسيطرة على
الثروات الطبيعية وأولها املياه ،وعالقة االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد
اإلسرائيلي وباقتصاد الدول املجاورة.
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ويشكل هذا اخليار رهانا ً مفتوحا ً على املستقبل ،ومن دون معرفة
محدودة ملا سيؤول إليه ،ليس فقط ألن إسرائيل ستقاومه بضراوة أشد
قسوة من حل الدولتني ،ذلك بأنه ينهي الصهيونية ،أي دولة إسرائيل
كدولة يهودية ،بل ألن هذه املقاومة من جانب إسرائيل قد تتخذ أشكاالً
على الدرجة نفسها من الضراوة التي اتسمت بها حرب  ،48أو أكثر ،إذا
ما سمح الوضع اإلقليمي والدولي بذلك في حينه .إن التهجير اجلماعي
للفلسطينيني أمر ما زال واردا ً في الفكر الصهيوني أسوة بالنكبة ،لكن
ٍ
موات لذلك ،وبالتالي يشكل هذا اخليار رهانا ً مفتوحا ً
الوضع احلالي غير
على احتماالت متعددة قد ال تكون بالضرورة في مصلحة الفلسطينيني.
باإلضافة إلى ذلك ،هذا ليس خيارا ً ميكن اآلن تعبئة اجلمهور حوله،
وليس هو خيارا ً ميكن لألحزاب الفلسطينية تبنيه في غياب إمكان قبوله
من جانب اجلمهور الذي ما زال يؤيد حل الدولتني ،لكنه ميكن أن يبقى،
في املستقبل ،كطموح وأمل في حال تعذر خيار الدولتني ،أو كهدف يتم
السعي له في املدى األطول .فم ّما ال شك فيه ،أنه اخليار األفضل من
منظور أخالقي يتوخى حتقيق العدالة أو ما أمكن منها في سياق هذا
الصراع ،لكنه من منظور سياسي أضيق ،هو ليس اخليار األنسب حاليا ً
كبرنامج سياسي ميكن أن يلقى صدى داخليا ً وإقليميا ً ودوليا ً حتى لو
اتضح أن حل الدولتني متعثر أو حتى متعذر.
نحن اآلن في نهاية سنة  ،2008وحتى لو استمرت املفاوضات في
املرحلة “االنتقالية” للحكومة اإلسرائيلية احلالية في انتظار نتائج
االنتخابات في شباط /فبراير  ،2009فال يوجد أي دليل على إمكان
حتقيق إجناز واضح ،ناهيك عن إمكان تطبيقه .فمنذ عقدين على األقل
والفلسطينيون والعرب واألوروبيون وآخرون أيضاً ،ينتظرون في كل
مرة أن تأتيهم نتائج االنتخابات اإلسرائيلية مبن ميكن التفاوض معه
أو من “يحب السالم” .هذا وهم وسراب ،ليس ألنه ال يوجد من يحب
السالم في إسرائيل ،وإمنا بسبب حت ّول الصراع العربي والفلسطيني
مع إسرائيل إلى كرة قدم داخل امللعب السياسي اإلسرائيلي تتقاذفها
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األحزاب السياسية في مبارياتها الداخلية ،ومن منظور مصالح األحزاب
والشخصيات السياسية الضيّقة .ومبا أن احلال كذلك ،فمن غير الواضح
كيف ميكن التقدم نحو السالم من دون ضغط خارجي وال مقاومة.
هنا تقف القضية اليوم .والسبب في هذا يعود إلى جناح دولة إسرائيل
في حتييد أي ضغط خارجي عليها ،وخصوصا ً من جانب الواليات
املتحدة ومن دول أُخرى .فقد جنحت إسرائيل بفضل نفوذها داخل
الواليات املتحدة في وضع خطوط حمر أمام أية إدارة أميركية ،جوهرها
عدم الضغط الفعال على إسرائيل .وكان آخر محاولة جدية الستخدام ما
متلكه الواليات املتحدة من أدوات ،هو ربط الرئيس بوش األب ضمانات
القروض إلسرائيل بتعاملها بشكل إيجابي مع املسار السياسي الذي
بدأ مبؤمتر مدريد .وقد خسر بوش األب االنتخابات لفترة ثانية ،جزئيا ً
على األقل ،بفضل هذا الشرط .ومن غير الواضح إن كانت إدارة الرئيس
املنتخب باراك أوباما ستنحو منحى يختلف جذريا ً عن إدارات سابقة،
وال سيما بوجود رزمة من املشكالت الكبيرة التي هي من تركة بوش
االبن ،بدءا ً باألزمة االقتصادية الكبيرة ،ومرورا ً بالعراق وباكستان
وأفغانستان وإيران ثم فلسطني.
وحتى لو استمرت املفاوضات بعد االنتخابات اإلسرائيلية ،ال يبدو أن
في وسع أية حكومة مقبلة تقدمي ما ميكن قبوله من منظور فلسطيني ما
دام التفاوض األساسي هو بني اإلسرائيليني أنفسهم.
لذا على الفلسطينيني اآلن التركيز على قضايا محددة تشكل نقاط
ضعف لديهم ،وال بد لهم من مناقشتها وإيجاد حلول لها ،وأشير إلى
ثالث منها:
معادلة سلطة ومقاومة

إن إنشاء السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو ،شأنه شأن ترتيبات
مسار أوسلو عموماً ،قام على افتراض أن السبيل الوحيد للتقدم في
املسار السياسي هو املفاوضات .كان هذا معنى “نبذ العنف” الذي أعلن
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الرئيس الراحل ياسر عرفات قبوله في جنيف في نهاية ثمانينات القرن
املاضي ،مضافا ً إليه فحوى البيان السياسي الصادر عن دورة املجلس
الوطني في اجلزائر في سنة  ،1988والذي قضى بقبول حل الدولتني.
وجاء هذا في سياق “تأهيل” منظمة التحرير الفلسطينية للدخول في
عملية سياسية كان بدايتها مؤمتر مدريد.
وقد ظهر بوضوح أن املفاوضات كآلية وحيدة للتقدم في املسار
السياسي لم تؤ ِّد إلى حل مقبول من اجلانب الفلسطيني ،وخصوصا ً
بعد وصول نتنياهو إلى احلكم في سنة  ،1996وسعيه الدائم إلفشال
املفاوضات ،وبعد كامب ديفيد في صيف سنة .2000
كان استهداف إسرائيل للسلطة الفلسطينية مع بداية االنتفاضة الثانية
كالما ً واضحا ً وصريحا ً يفصح عن أن من واجب السلطة توفير “األمن”
إلسرائيل كشرط لقبولها “شريكا ً” سياسياً .وما زال هذا املدخل األمني
للسلطة الفلسطينية قائما ً حتى اليوم .وفي املقابل ،ال يوجد تقدم مقنع
للجمهور الفلسطيني على املسار السياسي ،األمر الذي يفقد السلطة
الفلسطينية سبب وجودها من منظور فلسطيني ،نظرا ً إلى أن الفلسطينيني
لم يتصوروا أن الهدف من إنشائها هو أن تعمل كبديلة كبرى إلدارة
شؤون السكان كمرحلة دائمة ،وأن تقوم بتوفير األمن إلسرائيل.
هذه هي املعضلة التي ما زالت تواجه السلطة الفلسطينية اليوم في ظل
فشل مسار املفاوضات ،وستواجهها في املستقبل غير البعيد إن استمر
هذا الفشل .فال توجد مفاوضات ألجل غير مسمى ،وسرعان ما سيصل
هذا املسار إلى طريق مسدود إن بقيت احلال على ما هي عليه.
املعضلة غير خاصة بـ “فتح” أو بالسلطة الفلسطينية ،فهي معضلة
“حماس” أيضاً .فمعادلة سلطة ومقاومة لن تستقيم ،كما أن معادلة
سلطة ومفاوضات ألجل غير محدود لن تستقيم أيضاً .فلن تقبل إسرائيل
وال الواليات املتحدة أن تكون السلطة مقاومة ،وسيجري استهدافها مرة
أُخرى بوسائل سياسية واقتصادية وعسكرية أيضاً .وترسل اسرائيل
رسائل واضحة بهذا الشأن حتى إزاء أكثر أنواع املقاومة سلميّة .فمثالً،
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عندما قام سالم فياض في بداية سنة  2008بإرسال رسائل إلى عدة
دول أوروبية يطلب فيها ربط منح اسرائيل تسهيالت اقتصادية جديدة
بإيقاف االستيطان ،قامت إسرائيل بتجميد حتويل عائدات الضرائب
الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية .وال حاجة إلى القول إن حصار
الرئيس عرفات واستشهاده كانا بسبب “عدم حتمله مسؤولية” إيقاف
االنتفاضة الثانية من منظور إسرائيل.
إن معادلة سلطة ومفاوضات ألجل غير مسمى هي في قيد النقاش العلني
داخل فلسطني وخارجها .لكن معضلة “حماس” ،وهي معضلة “فتح”
نفسها ،ما زالت ملتبسة يشوبها الغموض :ما هو البرنامج السياسي
حلركة “فتح” مثالً؟ سلطة أم مقاومة؟ واألمر نفسه ينطبق على حركة
“حماس” أيضاً.
هذه األسئلة تتعدى نطاق برنامج احلركات واألحزاب ،وتثير التساؤل
مرة أُخرى عن مصير السلطة الفلسطينية ومآلها وشرعية وجودها .فال
غرابة في أن تصدر أصوات بني احلني واآلخر داعية إلى حلها كما ظهر
أن املفاوضات لم تؤ ِّد إلى ما هو مرجو منها ،حتى إن أبو العالء (أحمد
قريع) نفسه أثار هذا االحتمال علنا ً كأحد اإلمكانات خالل األشهر
املاضية ،وإن لم يكن موقفه قطعيا ً في هذا املوضوع.
هذا هو املأزق الفلسطيني األكبر اآلن ،وال سيما في وجود ضعف عربي
يحول دون الضغط على الواليات املتحدة والدول األوروبية وإسرائيل
من أجل تبني املبادرة العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية ،وأكدتها
في أكثر من مناسبة .هذا املأزق هو الذي يتم السكوت عنه في النقاش
الفلسطيني الداخلي.
في حال بقيت السلطة الفلسطينية

هناك مصالح عدة مترسخة تدفع في اجتاه بقاء السلطة الفلسطينية،
منها مصالح السلطتني في غزة والضفة ومن يعتمد عليهما من املوظفني
في الدوائر احلكومية ،إذ إن السلطة الفلسطينية في ظل األوضاع احلالية
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تتنافس مع القطاع اخلاص كأكبر مشغل .هذا عدا عن دول عدة لها
مصلحة في بقائها كإسرائيل التي ال مصلحة لها في العودة إلى احتالل
الضفة الغربية وقطاع غزة ،وإلى حت ّمل املسؤولية عن الفلسطينيني كما
كان الوضع عليه سابقاً .لقد أراحت إسرائيل نفسها واستراحت من هذا
احلمل ،وها هم األوروبيون ودول أخرى يعيلون السلطة الفلسطينية
من دون أن يكون لهم قول أو تأثير في املسار السياسي .مفارقة كبيرة
حقاً ،وجناح آخر إلسرائيل ،وقبول أوروبي ودولي بهذا األمر.
لنفترض أن السلطة الفلسطينية باقية حتى في وجود مأزقها املشار إليه
آنفاً ،فأي سلطة يريد الفلسطينيون إذاً؟
اإلجابة عن هذا التساؤل واضحة وبيّنة في نتائج التصويت النتخابات
املجلس التشريعي ،والتي متت في كانون الثاني /يناير  .2006ويجمع
معظم احملللني واملراقبني على أن هذه النتائج عكست أمرين هما :فشل
كبير في بناء مؤسسات تخدم املواطنني ،وفشل أيضا ً في املسار
السياسي لتحقيق حل الدولتني .فشالن يتطلبان التغيير ،وال عجب في أن
قائمة “حماس” للمجلس التشريعي س ّميت قائمة التغيير واإلصالح.

وإذا أرادت السلطة الفلسطينية أن تُبقي أساسا ً واحدا ً لشرعية وجودها،
على الرغم من األثر السلبي لفشل املسار السياسي في هذه الشرعية،
فإن اإلصالح هو املدخل :إصالح السلطة الفلسطينية من الفساد ،ومن
غياب حكم القانون والشفافية واملساءلة في احلكم ،ومن استئثار
أوساط نافذة بالقرار خالفا ً ألي صالحيات مكتوبة أو قانونية ،وكذلك
إصالح اجلهاز البيروقراطي وإيقاف احملسوبية في التعيينات ...وهكذا.
هذه مهمات كبيرة وعسيرة بوجود مصالح راسخة ،لكن بقاء الوضع
احلالي كما هو ،وخصوصا ً في غياب احلل السياسي املقنع للجمهور
الفلسطيني ،سيقوض أركان شرعية السلطة الفلسطينية بغض النظر
ع ّمن يدير األمور فيها أكانت فتح أم “حماس” أم “التيار الثالث” أم أي
طرف آخر .عاجالً أم آجالً ،لن تتمكن أي سلطة فلسطينية حالية أو مقبلة
من إدارة شؤون الفلسطينيني من دون إجناز ما في أحد الصعيدين،
وسيتحول غضب اجلمهور إلى الداخل.
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منظمة التحرير الفلسطينية

لقد شكل إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية أحد أهم إجنازات الفلسطينيني،
وخصوصا ً بعد تولي ياسر عرفات رئاستها في سنة  .1969وعلى
الرغم مما ميكن أن يسجل من مآخذ عليها وعلى آليات اتخاذ القرار فيها،
فإنها ،من ناحية سياسية ،جسدت ،جلميع الفلسطينيني ،كيانية سياسية
لم تكن موجودة من قبل .وبعد إنشاء السلطة الفلسطينية وحتول مركز
القرار السياسي إلى الداخل ،مت اختزال دور منظمة التحرير بحيث
تطابق تقريبا ً مع السلطة الفلسطينية .وعلى الرغم من اتفاقيات القاهرة
ومكة وصنعاء ،واتفاقيات أُخرى تعتبر إصالح املنظمة هدفا ً ضرورياً،
فإن هذا اإلصالح لم يتم حتى اآلن.
املشكلة ليست داخلية فقط ،فكثير من الدول ال يريد إعادة إحياء منظمة
التحرير الفلسطينية بعد إنشاء السلطة الفلسطينية ،وحتى إن مت
إحياؤها فسيسعى بعض الدول لالستحواذ عليها ،أو على األقل إلى
أن يكون له نفوذ على قراراتها .مرة أُخرى ،قد يعود األمر إلى ما كان
عليه في املاضي عندما رفع الرئيس الراحل شعار “استقاللية القرار
الفلسطيني” .ال سبيل لتفادي هذا الوضع إالّ مبنعة داخلية مفقودة حالياً،
وال سبيل لتحقق هذه املنعة إالّ بإصالح النظام السياسي الفلسطيني
احلالي ،واالتفاق على دور السلطة الفلسطينية وموقعها إن استمرت في
الوجود ،وإصالحهما أيضاً.
يقال أحيانا ً إن اخلالف بني “حماس” و“فتح” يدور حول البرنامج
السياسي .هذا الكالم غير صحيح .فـ “حماس” أعلنت على لسان
قادتها ،أكثر من مرة ،أنها مع قيام دولة فلسطينية في حدود سنة
 1967مبا في ذلك القدس ،وأعطت تفويضا ً واضحا ً في البداية ألبو
مازن من أجل التفاوض ،وهذا برنامج “مرحلي” يشبه برنامج منظمة
التحرير الفلسطينية في فترة سابقة .من ناحية سياسية بحتة ال يوجد
اختالف في البرنامج السياسي ،وال سيما أن قيام دولة فلسطينية
يخلق أمرا ً واقعا ً سيفرض نفسه على أي عناصر أيديولوجية أو
عقائدية في وضع إقليمي معروف.
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مشكلة الفلسطينيني احلالية هي أن بعض قادتهم غافل عن هذه
املعضالت ،أو أن له أولويات أُخرى .لكن عاجالً أم آجالً ستبرز هذه
القضايا كأولويات ال ميكن إهمالها .وإن بقي األمر على حاله فسيخسر
الفلسطينيون ما تبقى من إجنازات ،وستُترك القضية مرهونة مبستقبل
مفتوح؛ شعب متفسخ على أرضه ،ومفتت من دون قيادة واحدة.
وحسبك بها صفقة خاسرة.

املرحلة الثالثة واألخيرة في حياة السلطة الفلسطينية

*

يتوقف فهم الوضع السياسي الفلسطيني – مبا في ذلك وضعه الداخلي
واستشراف اآلفاق املستقبلية له – على مداخل التحليل .وسأقدم فيما
يجيء مدخال يسعى ألن يربط عدة عناصر مع بعضها بعضا ،سواء
كان ذلك مستقبل احلوار الفلسطيني الذي بدأ في القاهرة في نهاية
فبراير املاضي ،ورأب الصراع بني غزة والضفة ،أو مستقبل السلطة
الفلسطينية ،أو أدوارا ً لفاعلني آخرين ،سواء كانوا أحزابا ً وفصائل أو
ما اصطلح على تسميته “باملجتمع املدني” .وهذا في مضمون تاريخي
يلقي الضوء على احلاضر ابتداء ،على األقل ،منذ مؤمتر مدريد الذي عقد
في نهاية عام .1991
مراحل ثالث
أبدأ باحلاضر وبالسلطة الفلسطينية التي متر اآلن في املرحلة الثالثة
واألخيرة من حياتها .فقد كانت املرحلة األولى قد بدأت مع اتفاقية
إعالن املبادئ لعام  ،1993ثم اتفاقية غزة وأريحا في عام ،1994
وأخيرا ً االتفاقية التي أنشأت السلطة الفلسطينية والتي مت توقيعها في

* نشرت في مجلة السياسة الدولية ،العدد  .176القاهرة :دار األهرام ،ابريل ،2009
ص127-124
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واشنطن ،العاصمة األمريكية في سبتمبر من عام  .1995انتهت هذه
املرحلة مع وفاة الرئيس عرفات في نوفمبر  .2004أما املرحلة الثانية،
فبدأت بانتخاب الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في يناير ،2006
واستمرت حتى نهاية عام  ،2008وانتهاء عهد إدارة الرئيس بوش
وفشل مفاوضات مسار “أنابوليس”.
أما املرحلة الثالثة واألخيرة ،فبدأت مع انتخاب الرئيس أوباما واحلراك
السياسي املتوقع واملعلن عنه من قبله املتعلق بالصراع الفلسطيني –
اإلسرائيلي ،إضافة إلى الصراع في مناطق أخرى في الشرق األوسط.
ولفهم أسباب اعتبار أن هذه هي املرحلة األخيرة في حياة السلطة
الفلسطينية ،أبدأ بالعناصر األساسية في املرحلة األولى .لقد مت تعديل
برنامج منظمة التحرير الفلسطينية رسميا من قبل املجلس الوطني
الفلسطيني في دورته في اجلزائر في عام  1988بقبول حل الدولتني الذي
جاء في إعالن االستقالل ،وقبول حدود عام  ،1967كما جاء في البيان
السياسي الصادر عن املجلس ،والذي أشار إلى قراري مجلس األمن 242
و“ ،338ثم نبذ” الرئيس الراحل ياسر عرفات “اإلرهاب” بعد ذلك في
“جنيف” وبذلك أعيد “تأهيل” منظمة التحرير للدخول في عملية سياسية
كانت نتيجة لالنتفاضة األولى ،والتي متخض عنها مؤمتر مدريد.
منذ ذلك احلني وحتى اآلن ،مر تسعة عشر عاما من املفاوضات منذ
مؤمتر مدريد في نهاية العام  ،1991ولم تأت بنتيجة .وكان الشرط
األساسي ألي مسار سياسي بني الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيني أن
املفاوضات هي اآللية الوحيدة للتقدم في هذا املسار .هذا هو معنى “نبذ
اإلرهاب” ،أي املقاومة ،وهذا هو افتراض مسار أوسلو ،وأيضا ً برنامج
الرئيس “أبو مازن” والذي انتخب على أساسه في بداية عام .2005
ومع تعثر مفاوضات أوسلو ،خصيصا ً بعد تسلم رئاسة احلكومة
اإلسرائيلية من قبل بنيامني نيتانياهو في عام  – 1996الذي كان موقفه
املناهض التفاقيات أوسلو موقفا معلنا – لم يحصل أي تقدم في املسار
السياسي ،حتى تسلم إيهود باراك رئاسة الوزراء في عام  ،1999ثم جرت
مفاوضات “كامب ديفيد” في يوليو من عام  ،2000والتي آلت إلى الفشل.
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لقد كان من الواضح للرئيس عرفات أن املفاوضات كآلية وحيدة للتقدم
نحو حل الدولتني ،وهو الفهم الفلسطيني ملسار أوسلو ،لن تؤدي إلى
هذا الهدف .وبعد اندالع االنتفاضة الثانية ،حاول الرئيس الراحل إمساك
العصا من الوسط :استمرار املفاوضات من جهة ،ومقاومة من جهة
أخرى .هذا هو معنى “كتائب شهداء األقصى” غير احملسوبة رسميا ً
على السلطة الفلسطينية ،وعدم دخول األجهزة األمنية الفلسطينية
رسميا ً في املعركة خالل االنتفاضة الثانية (عدا حاالت فردية).
وكان استهداف إسرائيل للسلطة الفلسطينية في بداية االنتفاضة الثانية،
ثم اجتياحها ملناطق “أ” التي هي حتت سيطرة السلطة الفلسطينية
مبوجب اتفاقيات أوسلو ،مؤشرا مهما على موقفها جتاه السلطة .لقد
نظرت إسرائيل للسلطة الفلسطينية ،طيلة الفترة ،من منظور أمني ،أي
أن من واجب السلطة ،حسب املوقف اإلسرائيلي ،اعتماد املفاوضات
كآلية وحيدة للتقدم في املسار السياسي ،وأن أية أعمال مقاومة تتحمل
السلطة مسؤوليتها أو مسؤولية إيقافها.
وقد كان الرئيس عرفات على استعداد لتحمل األعباء األمنية املتطلبة
مبوجب اتفاقيات أوسلو ،ولكن ليس دون تقدم في املسار السياسي
املؤدي إلى حل الدولتني .وكانت نظرته تقوم على أساس أن هذين
املسارين متالزمان ،األمر الذي لم تشاركه فيه احلكومات اإلسرائيلية
بعد وفاة إسحق رابني .ومن غير املعروف ماذا كانت ستؤول إليه
األمور حتى لو لم يجر اغتيال رابني ،ألن األمر ليس مرهونا بالنوايا،
وإمنا باملقدرة على اتخاذ القرار السياسي ومقومات ذلك فيما يتعلق
باالعتبارات اإلسرائيلية الداخلية.
ثم جاء انتخاب الرئيس “أبو مازن” الذي كان صريحا وجريئا في
رفضه الكفاح املسلح قبل انتخابه وعشية ذلك ،متبنيا املفاوضات كآلية
وحيدة للتقدم في املسار السياسي .ومضى عام كامل بعد انتخابه وحتى
يناير  ،2006وفوز حماس بأغلبية املجلس التشريعي الفلسطيني ولم
جتر أية مفاوضات تذكر .ووصفه العديد من السياسيني اإلسرائيليني
بالرئيس الضعيف ،في حني أنهم يعلمون متاما أن سبب “ضعفه” هو
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مسؤوليتهم ،أي عدم وجود إجناز سياسي مقنع للجمهور الفلسطيني،
األمر الذي يقوي املعارضة مبا في ذلك حماس .ويرى معظم احملللني
أن أسباب جناح حماس تكمن في أمرين :فشل املسار السياسي وعدم
وجود إجناز يذكر ،والفشل في بناء املؤسسات وفساد بعض األوساط
الفلسطينية .ولم يكن إزاء ذلك من املستغرب أن تكون قائمة حماس في
انتخابات املجلس التشريعي اسمها “التغيير واإلصالح”.
وتوقف املسار السياسي بعد انتخابات املجلس التشريعي حتى بداية
عام  2008ومسار “أنابوليس” الذي انتهى بالفشل .وبعد تسعة عشر
عاما من املفاوضات ،من اجللي أن عقد األمل على املفاوضات كآلية
وحيدة للتقدم في املسار السياسي أمر لم تعد له مصداقية .الفارق
الوحيد مع بداية عام  2009هو وجود إدارة أمريكية جديدة أعلنت أنها
ستتابع هذا امللف وقامت مبجموعة حركات سريعة في بداية تسلمها
السلطة ،منها تعيني “جورج ميتشل” مبعوثا خاصا ملتابعة الصراع
الفلسطيني – اإلسرائيلي.
هذه هي املرحلة الثالثة واألخيرة في حياة السلطة الفلسطينية ،إذ إن
األمر األساسي هنا يتعلق بالهدف من إنشاء السلطة الفلسطينية من
منظور فلسطيني وعربي أيضاً .فلم يكن الهدف هو أن تعمل السلطة
الفلسطينية كبلدية كبرى إلدارة شؤون السكان الفلسطينيني في الضفة
الغربية وقطاع غزة كوضع نهائي .فشرعية استمرار وجود السلطة
الفلسطينية مرهون بالتقدم امللموس في املسار السياسي إلى إنشاء
الدولة الفلسطينية .لكن بعد تسعة عشر عاما من املفاوضات ،أصبح اآلن
واضحا ً أن هذا الهدف لن يتحقق من خالل هذه اآللية الوحيدة .املرحلة
الثالثة هي مرحلة انتظار ما قد تأتي به اإلدارة األمريكية اجلديدة ،وهي
مرحلة لن تطول كثيراً .عام واحد إلى ثالثة أعوام على األكثر .فما لم
يحصل تقدم ملموس في أي مسار سياسي ممكن ،وإيقاف االستيطان
الذي يرى البعض أنه ألغى حل الدولتني بالفهم الفلسطيني والعربي
له – أي ليس “دولة” داخل اجلدار مقطعة األوصال ودون سيادة على
احلدود واجلو والبحر كما تريدها إسرائيل – تكون السلطة الفلسطينية
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قد وصلت إلى آخر مرحلة في حياتها مبا في ذلك اعتماد املفاوضات
كآلية وحيدة للتقدم في املسار السياسي في ظل ميزان قوى ميداني
وسياسي مختل لصالح إسرائيل ،بدعم من الواليات املتحدة ،ودور
هامشي للدول األوروبية والرباعية املهشمة حتى بداية عام .2009
معضلة حماس ومعضلة فتح
في هذا املضمون ،جترى حوارات القاهرة بني “غزة والضفة” ،التي قد
تبدو للبعض أنها مستقلة متاما ً عن الوضع السياسي الفلسطيني األعم،
أي أن األمر يتعلق فقط باحلسابات الداخلية الفلسطينية ،وما إذا كانت
“فتح” قد قبلت مبدأ تداول السلطة أم ال ،أو أن مطالب حماس للدخول
في منظمة التحرير الفلسطينية غير مقبولة من “فتح” ،أو أن اخلصام
هو فقط حول احلصص لكل منهما .هذا مدخل خاطئ متاما ً للتحليل،
حتى لو أعطي الوزن الكافي في اخلصام بني غزة والضفة.
إن فتح وحماس تواجه كل منهما معضلة رئيسية .إن معضلة فتح ،أو،
للدقة ،أوساط فتح في السلطة الفلسطينية هي أن املفاوضات ،دون أجل
مسمى وبعد تسعة عشر عاما من اعتمادها للتقدم إلى حل الدولتني،
شارفت على استنفاد مصداقيتها ،ولم يتبق لها بعد من العمر سوى
بضعة أعوام ينتظر فيها اجلميع أي تغيير ميكن أن يقع بعد تولي إدارة
أوباما احلكم في الواليات املتحدة.
ومعضلة حماس أنها ال ميكنها اجلمع بني احلكم واملقاومة ،هذا لن
تقبله إسرائيل والواليات املتحدة .وقد جرب هذا الرئيس الراحل ياسر
عرفات في االنتفاضة الثانية كما أشرنا ،واستهدفت إسرائيل السلطة
الفلسطينية وحاصرت الرئيس الراحل حتى وفاته .وهذا أيضا ً هو معنى
العدوان األخير على غزة .وعلى ما يظهر ،لم حتسم حماس أمرها ،أي ما
إذا كانت تريد أن حتكم حتت االحتالل أم أن تكون مقاومة .وهذا الوضع
هو حتديدا ً ما يلقي بظالله على الوضع السياسي الداخلي الفلسطيني،
وعلى حوار القاهرة ورأب الصراع بني غزة والضفة و»بناء الدولة»
واستمرار وجود أو عدم وجود السلطة الفلسطينية.
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فلو أخذنا مثال “إصالح األجهزة األمنية الفلسطينية” ،أحد مساعي
حوار القاهرة نحو رأب الصراع ،أي جعلها أجهزة مهنية غير تابعة ألي
فصيل ومسؤولة جتاه السلطة السياسية أيا ً كانت ،فإن السؤال هنا :ما
هو دورها؟ ما هي “عقيدة األجهزة األمنية” كما يقال إذا تضمن هذا
الدفاع عن املواطنني إزاء أي عدوان خارجي؟ ما هو موقفها من االحتالل
اإلسرائيلي احلاصل فعالً ومباشرة في الضفة الغربية ،وبشكل غير
مباشر في غزة أيضاً ،ألن غزة ال سيادة لها على احلدود واجلو والبحر،
أي أن السيادة ال تزال في يد إسرائيل؟
إن السلطة الفلسطينية حاليا تقوم “بالتنسيق األمني” مع إسرائيل
كما هو مطلوب في خريطة الطريق التي لم تلتزم بها إسرائيل ،ولكن
رمبا تأمل السلطة الفلسطينية في أن يساعد هذا في العودة إلى مسار
سياسي كامتداد ملسار أنابوليس .هل ستقبل إسرائيل أن تكون حماس
عنصرا مكونا في األجهزة األمنية ،وهي موسومة كمنظمة “إرهابية»؟
من اجللي أن إسرائيل لن تقبل إدماج عناصر حماس في األجهزة
األمنية في الضفة الغربية في الوضع الراهن .هذا ملف مؤجل إلى قيام
الدولة ،إن قامت ،ولن يتم االتفاق عليه قبل ذلك ما دام هناك أمل للسلطة
الفلسطينية في العودة ملسار املفاوضات في حقبة إدارة أوباما.
كذلك األمر بالنسبة لـ “ملف” منظمة التحرير الفلسطينية .فاجلميع
يعرف أن أي تغيير حقيقي في أطر املنظمة ،بحيث تصبح ممثلة جلميع
الفلسطينيني في مجالسها وجلانها ،سوف يطيح بالعديد من شخصيات
باتت ال متثل أحداً ،أو أحزاب وفصائل ال يوجد رصيد شعبي لها ،وال
سبب لوجودها سوى حتجر املنظمة ،واستمرار املاضي املنصرم الذي
ال عالقة له باحلاضر .وهذا سوف يلقى مقاومة دفاعا عن مصالح
راسخة تناهض التغيير.
خيارات املستقبل
إن الكثير يتوقف على املرحلة الثالثة من حياة السلطة الفلسطينية.
وهي مرحلة حاسمة ودقيقة ومفصلية أيضا .وترتبط بها جملة من
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القضايا ،ليس فقط مصير السلطة الفلسطينية وحدها ،وإمنا أيضا ً
مآل حوارات القاهرة ورأب الصدع بني الضفة وغزة ،وبرنامج منظمة
التحرير الفلسطينية وإعادة تشكيلها والتوازنات داخلها .جميع هذه
القضايا مرتبطة مبا إذا كان هناك تقدم ملموس وواقعي ومقنع للجمهور
الفلسطيني نحو حل الدولتني أم ال .والفترة الزمنية املتبقية ليست
متناهية .فحتى لو اختارت احلكومة األمريكية اجلديدة فقط “إدارة
الصراع” وإبقاءه دون حل ،فلن يبقى للسلطة الفلسطينية إمكانية
للحفاظ على مصداقيتها إلى أجل غير مسمى في ظل استمرار االستيطان
وسرقة األرض وتقطيع أوصال الضفة الغربية .لقد بدأ احلديث عن دولة
واحدة منذ ما يزيد على عامني في أوساط فلسطينية مختلفة ،نظرا ً ألفول
إمكانية حل الدولتني ،أو انتهاء هذا اخليار في نظر العديدين.
تسعة عشر عاما من املفاوضات وإسرائيل تستمر في خلق حقائق على
األرض .كيف ميكن احلفاظ على مصداقية استمرار املفاوضات إلى أجل
غير معروف في وضع مثل هذا؟
اخلالصة األساسية إذن هي أن الوضع الداخلي الفلسطيني ال يزال مرهونا ً
مبا إذا كان هناك تقدم فعلي وملموس ومحدد بتواريخ معلنة للوصول إلى
حل الدولتني أم ال .ومن املستبعد أن يتم رأب الصراع بشكل كامل وليس
جزئيا فقط في أمور محددة قبل اتضاح آفاق املستقبل .وإذا مت التوصل
إلى حل الدولتني بالفهم الفلسطيني والعربي له ،فسيكون من املمكن حل
القضايا الداخلية املعلقة حاليا ،ومن املستبعد أن حتل قبل اتضاح املستقبل
السياسي الفلسطيني ومستقبل السلطة الفلسطينية نفسها.
ففي حال تبني أن اإلدارة األمريكية اجلديدة تعمل فقط على إدارة
الصراع واستمرار املفاوضات دون نتائج ملموسة ،لن يكون في
اإلمكان استمرار املفاوضات ،إن بدأت ،إلى ما ال نهاية ،أخذا ً بعني
االعتبار مرور تسعة عشر عاما منها دون نتائج .عاجالً أم آجالً – خاصة
إن وصلت املفاوضات مرة أخرى إلى طريق مسدود ،أو أنها أدت إلى
عرض إسرائيلي “لدولة” داخل املعازل مقطعة األوصال ،غير املقبولة
فلسطينيا ً على الصعيدين الرسمي والشعبي – ستخرج بعض األوساط
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في حركة فتح التي ال تزال في حالة انتظار حالياً ،لترفع برنامج املقاومة
مرة أخرى ،بدالً من برنامج املفاوضات .وإن قيل إن فتح مجزأة ومفتتة
إلى محاور عدة ،بعضها متحالف مع البعض ،وبعضها مناوئ للبعض
اآلخر ،فمن اجللي أن اسم فتح لن يختفي .والسؤال هنا فقط عمن
سيستحوذ على اسم فتح في أية مرحلة قادمة.
هذا ما سيقرره الوضع السياسي .الوضع اليوم مختلف عما كان بعد
اجتياح لبنان في عام  ،1982والذي قام فيه البعض باالنشقاق عن
حركة فتح ،وظهور “فتح االنتفاضة” ،حيث كان وجود الرئيس الراحل
ياسر عرفات “صمام أمان” أمام انشقاق كبير في احلركة .وحتول اسم
املنشقني من “فتح االنتفاضة” إلى مجموعة “أبو موسى” .هذا الوضع
لن يتكرر اليوم ،ليس فقط بسبب غياب الرئيس الراحل ،وإمنا أيضا ً
بسبب الطريق الذي قارب أن ينسد سياسيا ً أمام السلطة الفلسطينية.
وإذا بان أن هذا الطريق منسد كليا ً خالل األعوام القليلة املتبقية من
حياة السلطة الفلسطينية ،فستخرج أصوات من فتح ومن مناصريها
ومسانديها تطالب ببرنامج سياسي آخر غير املفاوضات .ولن يكون
أمام فتح وأمام الفلسطينيني بشكل عام خيار آخر سوى املقاومة ،حتى
وإن تعددت أشكالها ومظاهرها.
وفي ظرف مثل هذا ،إن حصل ،سيكون في اإلمكان رأب الصراع الداخلي
الفلسطيني ،األمر الذي يبدو متعذرا اآلن بسبب مرحلية هذه املرحلة
االنتقالية ،ولكن النهائية أيضا ً في مسار املفاوضات من مدريد حتى اآلن.
تسعة عشر عاما وصلت إلى نهايتها .بضعة أعوام فقط متبقية ،وليس
تسعة عشر عاما ً أخرى.

مستقبل “فتح” و“حل الدولتني” :إمّا الدولة وإمّا املقاومة

*

لعل األهمية الكبرى ،ورمبا الوحيدة للمؤمترالعام السادس حلركة
“فتح” الذي ُعقد في مدينة بيت حلم في  ،2009/8/4هو أنه ش ّكل
خطوة انتقالية بني مرحلتني :مرحلة الرئيس الراحل ياسر عرفات ،التي
امتدت حتى املؤمتر ،ومرحلة ما بعد املؤمتر .ولن تطول كثيرا ً هذه اخلطوة
االنتقالية ألن مستقبل احلركة سيتقرر إلى حد بعيد بناء على التطورات
السياسية في املنطقة .في هذه األثناء سنشاهد مساعي متعددة ألعضاء
اللجنة املركزية اجلدد لتعزيز مواقعهم داخل اللجنة املركزية واملجلس
الثوري .وقد بدأت هذه التحالفات قبل عقد املؤمتر ألغراض انتخابية،
حتى لو لم يكن في وسع “من أحضر ناخبيه معه” (كما قال أحدهم
عن عدد ال يستهان به من املرشحني ،وخصوصا ً من كان لهم تأثير في
القرار املتعلق بعضوية املؤمتر) التيقن من النتائج ،ذلك بأن املقترعني
كان عليهم انتخاب العدد الكامل ألعضاء اللجنة املركزية ،ولم تكن توجد
ضمانة بااللتزام ،كما أظهرت النتائج في نهاية املؤمتر.
إن النقد الذي ُوجه إلى املؤمتر ،من داخل احلركة أساسا ً ومن خارجها
أيضاً ،في شأن مكان عقد املؤمتر ،في الداخل أو في اخلارج ،وفيما يتعلق

* نشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  .79بيروت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،صيف  ،2009ص26-21
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بآلية إعداد القوائم لعضوية املؤمتر واإلضافات التي متت قبيل عقده،
ميوه ويكاد يحجب القضايا األساسية التي تواجه احلركة والسلطة
الفلسطينية التي متر ،بدورها ،مبرحلة انتقالية ورمبا أخيرة أيضاً.
شخصنة التنافس والنتائج
لعل السمة الغالبة على املنافسة قبل االنتخابات وبعد ظهور النتائج
هي الشخصنة في التحالفات ،وفي مراكز القوى التي ظهرت بفعل
النتائج ،عالوة على أن “مراكز القوى” هذه ال ضمانة لها في االستمرار
بعد املؤمتر كما كانت قبله ،وقد بان هذا اجلانب بوضوح في تغطية
اإلعالم الفلسطيني والعربي لهذا املؤمتر .وكانت هذه النتيجة متوقعة
نظرا ً إلى عدم وجود خالف سياسي جوهري بني األغلبية العظمى من
املرشحني ،بشأن “البرنامج السياسي” ،فجميعهم يؤيد حل الدولتني
وجه البعض في السابق النقد إلى آليات
بالفهم الفلسطيني له حتى لو ّ
“وتكتيك” التفاوض ،ومن هؤالء ناصر القدوة وآخرون .غير أن هذه
اخلالفات بشأن اآلليات املثلى إلدارة “الصراع التفاوضي” معهودة في
األحزاب كلها التي حتتوي أجنحة ومحاور متنوعة كما هي احلال في
حركة “فتح” وفي أحزاب أُخرى.
وجههما أشخاص من قدماء احلركة
أ ّما االعتراضات أو النقد اللذان ّ
أمثال أحمد قريع (أبو العالء) ونبيل عمرو ويحيى يخلف ونصر
يوسف وآخرين ،مع أنهما رمبا يكونان محقّني في بعض جوانبهما
املتعلقة باإلجراءات واآلليات وفرز األصوات ،ال يرقيان إلى مستوى
اخلالف السياسي ،وإمنا يبقيان ضمن نطاق االعتراض على النتائج،
وفي نطاق التفضيل الذي مارسه الرئيس أبو مازن جتاه البعض على
حساب البعض اآلخر ،بدليل اعتماد املؤمتر ،مبا يشابه اإلجماع ،خطاب
أبو مازن في افتتاح املؤمتر على أنه في منزلة “البيان السياسي”،
واعتماده بديالً عن “التقرير اإلداري واملالي” كما اقترح البعض ،وهو
أمر أقل ما يقال فيه إنه مدعاة لالستغراب وينعكس سلبا ً على الوضع
الداخلي للحركة.
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صحيح أن االنتخابات أسفرت عن وجود أغلبية من اجليل الثاني في
احلركة ،لكن هذا األمر ليس له داللة واضحة فيما يتعلق بالبرنامج
السياسي املقبول لدى اجلميع .ثمة فارق واحد ميكن اإلشارة إليه،
وهو أن هؤالء ،في معظمهم ،بدأوا حياتهم السياسية في األرض احملتلة
خالل فترة االنتفاضة األولى ،كما أن عددا ً منهم أمضى فترات متعددة
في السجون اإلسرائيلية ،ومعظم هؤالء يتقن اللغة العبرية ،وهو أكثر
مالمسة للوضع على األرض وطبيعة العالقة مع االحتالل من اجليل
األول املؤسس .أ ّما التبعات السياسية لهذا الفارق فغير واضحة ،وهي
مصدر تكهن لدى بعض احملللني.
وتظهر الشخصنة أيضاً ،كما يرى البعض ،في احملاور أو مراكز القوى
التي جنمت عن االنتخابات كاحلديث عن محور أبو مازن ،أو جبريل
الرجوب ،أو ناصر القدوة ،أو محمد دحالن .صحيح أن مراكز القوى
في مختلف األحزاب تتجمع حول شخصيات قيادية ،لكن التنافس هنا
هو بشأن الدور ال بشأن البرامج .وكان من الالفت بروز محمد دحالن
كشخصية قوية في املؤمتر ،وانتخابه عضوا ً في اللجنة املركزية على
الرغم من النقد العلني الذي ُو ِّجه إليه في املاضي من داخل احلركة،
واتهامه بالنزعة “االنقالبية”.
نتائج سياسية مرحلية
إحدى النتائج السياسية للمؤمتر هي انتقال الثقل السياسي حلركة
“فتح” إلى الداخل بصورة رسمية ،وال سيما في غياب الرئيس الراحل
ياسر عرفات .وكان مركز الثقل السياسي الفلسطيني حت ّول إلى الداخل
بعد اتفاق أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية وعودة معظم أعضاء اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية إلى الوطن .غير أن وجود أبو عمار
على رأس حركة “فتح” أبقى على وجودها الرمزي في الداخل واخلارج،
مع أن هذه النقلة ،في الواقع وعلى األرض ،كانت متت فعالً ،وإن لم يتم
تدشني هذا التحول رسمياً ،األمر الذي مت في هذا املؤمتر .وعلى الرغم
من وجود ممثلني عن اخلارج في املؤمتر أتوا خصوصا ً لهذا الغرض،
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فإن هذا األمر لم مينع املؤمتر من أن يدشن حتوالً آخر للحركة ،أي حتول
“فتح” رسميا ً إلى “حزب السلطة الفلسطينية” .فقد كان ثمة عدد كبير
من املشاركني في املؤمتر من املوظفني في السلطة الفلسطينية ،باإلضافة
إلى أغلبية من دخلوا اللجنة املركزية بفعل االنتخابات ،وكذلك أولئك الذين
تبوأوا في السابق مناصب مختلفة في السلطة ما زال بعضهم فيها.
وقد عزز املؤمتر موقع أبو مازن في مواجهة أي معارضة له في اخلارج،
إذ توجس البعض من إمكان حدوث انشقاق في احلركة بعد إصرار
الرئيس على عقد املؤمتر في الداخل ،وبعد االتهامات التي أطلقها فاروق
ٍ
موات لوجود قيادة
القدومي قبل املؤمتر .لكن الوضع اإلقليمي غير
فتحاوية مناوئة في اخلارج تدعمها وتتبناها إحدى الدول العربية كما
حدث في فترات سابقة أُخرى ،فـ “فتح االنتفاضة” مثالً ،لم تتمكن من
إحراز استقطاب جدي داخل احلركة ،وخصوصا ً خالل حياة الرئيس
الراحل ياسر عرفات ،كما أن األمر هو نفسه حاليا ً بوجود دعم عربي
ودولي للرئيس أبو مازن ،واستمرار هذه الدول في االعتراف بقيادته،
حتى لو حاجج البعض في أن مدة رئاسته انتهت.
وما أشبه البارحة باليوم .فاملجلس التشريعي السابق ظل يزاول مهماته
عشرة أعوام بعد انتخابات  ،1996مع أن مدة دورته انتهت بعد أربعة
أعوام .واألمر كذلك فيما يتعلق بالرئيس الراحل الذي بقي في منصبه
من دون إعادة انتخابه إلى حني وفاته .وإذا لم جت ِر انتخابات جديدة في
كانون الثاني /يناير  2010كما أتوقع ،فإن أعضاء املجلس التشريعي
من جميع الكتل النيابية سيستمرون في تقاضي رواتبهم حتى لو لم
يتمكن املجلس من االجتماع كما هي احلال منذ ما يزيد على العامني.
وأشير إلى هذا اجلانب ألن اخلالف اجلاري بني “غزة” و“الضفة” هو
خالف سياسي بحت وليس قانونياً ،مع أن السجال اإلعالمي والتراشق
العلني اتخذا طابعا ً قانونيا ً في كثير من األحيان على الرغم من
سطحيتهما ،إن لم نقل تفاهة هذا املدخل .فالقانون األساسي الفلسطيني
الذي يحدد مدة عمل املجلس التشريعي وفترات إعادة االنتخابات
النيابية والرئاسية وتأليف احلكومة وحصولها على الثقة أو عدمه،
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يفترض استقرارا ً سياسيا ً مستمراً ،وأن عمل املجلس التشريعي األول
محصور في الفترة االنتقالية (أربعة أعوام) التي لم تنته ،وال يعطي أي
إجابة عن كيفية العمل من خالله في أوضاع طارئة ،مثلما جرى خالل
االنتفاضة الثانية ،كعدم قدرة املجلس التشريعي على االجتماع واعتقال
أربعني من أعضائه .فال عالقة بني القانون األساسي وما جرى فعالً
على األرض ،إذ لم يخطر في بال من وضعوا القانون األساسي أن أمرا ً
مما حدث قد يحدث .وإذا كان ثمة مشكلة أو ثغرة قانونية فهي في اتفاق
فصل عمل السلطة الفلسطينية وترك هذه الثغرات
أوسلو الثالث الذي ّ
التي انعكست في القانون األساسي .لقد كان اتفاق أوسلو مغامرة
كبيرة حقا ً كما قال أبو مازن نفسه في حينه ،واآلن هو يوم احلساب.
املهمات التنظيمية املقبلة
من اجللي أن إحدى املهمات الرئيسية املؤجلة منذ وفاة الرئيس عرفات
هو إعادة بناء احلركة ومأسستها .ولم يهدف املؤمتر إلى حتقيق هذا
األمر ،إذ كان من غير املمكن حتقيقه قبل عقده ،وبغياب بنى داخلية
فاعلة حتظى بشرعية داخلية وتعتبر قراراتها ملزمة ،األمر الذي كان
موضع خالف أصالً قبل املؤمتر .لذا يتوقف كثير اآلن ،وفي املستقبل
القريب ،على عمل اللجنة املركزية اجلديدة وجداول أعمالها ،وعلى ما إذا
كان أعضاؤها سينهمكون في اللعبة القدمية ذاتها ،أي تعزيز التحالفات
ونسج مراكز قوى جديدة من دون إعادة البناء واملأسسة ،أم ال.
إن مشكلة “فتح” األساسية من ناحية تنظيمية هي عدم املأسسة.
فمجالسها وهيئاتها وجلانها لم تكن فاعلة طوال عقدين من الزمن على
األقل ،كما أنها لم تعمل مبوجب نظامها الداخلي الذي لم يجر حتديثه
بحيث يصبح هو القول الفصل في أي خلل تنظيمي داخلي ،ويحظى
بالشرعية الداخلية امللزمة لألعضاء .لقد كان الرئيس عرفات خالل
حياته الصم َغ الالصق للحركة ،ومتكن ،من خالل آليات متنوعة ،من
إبقاء االنضباط الداخلي النسبي حتت السيطرة ،فتشكلت “فتح” من
“محاور انضباط” وحلقات عدة متحالفة أو متنافسة أسوة مبا هو
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معهود في كثير من األحزاب واحلركات ،لكن الضابط الداخلي لم يكن
نظاما ً داخليا ً أو أطرا ً ومجالس تعمل مبوجب هذا النظام ،وإمنا شخص
الرئيس الراحل نفسه ،على األقل خالل العقدين املاضيني.
وكان مصير احلركة بعد وفاة عرفات مرئيا ً وواضحا ً للمراقب وألعضاء
احلركة أيضاً .فمثالً ،من املشكالت التي أدت إلى تأجيل عقد املؤمتر عدة
مرات هي عضوية املؤمتر ،وقد جرت محاولة حل هذه املشكلة عن طريق
البدء بإجراء انتخابات في األقاليم في األرض احملتلة ومت إجناز بعضها،
لكنها سرعان ما توقفت وطعن البعض في نتائجها .وهنا برزت مشكلة
العضوية :من هم أعضاء “فتح”؟ وهل يحق ملن انتسب قبل شهرين
التصويت في انتخابات األقاليم الختيار أعضاء املؤمتر ،أم أن هذا حق
“املخضرمني” في احلركة ،و َمن هم؟
وفي ندوة في رام الله ُعقدت بعد وفاة عرفات ،شبّه أحد القادة من اجليل
الثاني عضوية احلركة بحافلة ركاب لها باب أمامي وآخر خلفي ،فيدخل
من األول ويخرج من الثاني العديدون ،وال أحد يعرف من هو داخل
احلافلة .وما زالت مشكلة العضوية قائمة حتى اليوم.
يتوقف كثير إذا ً على جدول أعمال اللجنة املركزية اجلديدة ،وما إذا كان
سيتضمن مسعى جادا ً ملأسستها وإعادة بنائها ،أم إن البعض سينهمك
في تعزيز املواقع والتحالفات استعدادا ً ملعركة خالفة أبو مازن متى
أتت ،وبآليات العمل السابقة للمؤمتر .وستمر عدة أشهر قبل أن تتضح
اإلجابة عن هذا السؤال.
مستقبل “فتح” واحلوار ورأب الصراع
يتوقف مستقبل “فتح” والسلطة الفلسطينية على وجود مسار سياسي
في حقبة إدارة الرئيس أوباما يؤدي إلى حل الدولتني أم ال .فعلى الرغم
من الدعوات املتكررة قبل املؤمتر وبعده إلى ضرورة فصل السلطة
عن منظمة التحرير أوالً ،وفصل “فتح” عن السلطة الفلسطينية ثانياً،
فإن هذا لم يحدث حتى اآلن ،ولن يحدث بسهولة ،وال سيما أن السلطة
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الفلسطينية في بنيتها اإلدارية ،من وزارات ومكاتب ودوائر ،تتشكل ،في
أغلبيتها ،من مناصري “فتح” مهما تكن وظائفهم صغيرة .فالتوظيف
في الدوائر واملكاتب احلكومية في معظم األحيان كان مفتوحا ً أمام
اجلميع شكالً وليس فعالً ،كما أنه مت دمج “فتح” في السلطة ،وهذا
هو معنى املطالبة املتكررة لقيادات من “فتح” ،خالل العامني املاضيني،
بإعادة تأليف حكومة سالم فياض ليكون النصيب األكبر من االستيزاز
لقيادات “فتح” .ومن اجلدير بالذكر ،أن أحد أسباب جناح “حماس”في
انتخابات  2006هو نهم بعض قيادات “فتح” للسلطة ،واستخدامه
املناصب العامة للكسب اخلاص ،إضافة إلى عدم وجود إجناز سياسي
مقنع للجمهور يفضي إلى حل الدولتني.
وبعد ثمانية عشر عاما ً من املفاوضات ،منذ مؤمتر مدريد في نهاية سنة
 ،1991من غير املمكن استمرار املفاوضات إلى ما النهاية ،والرئيس أبو
مازن يدرك هذا األمر جيداً ،وهذا هو معنى إصراره في “أنابوليس”على
االنتقال باملفاوضات إلى “قضايا احلل النهائي” ،وهي :احلدود؛ القدس؛
السيادة؛ املصادر الطبيعية؛ والالجئون.
وقد مت تأجيل موضوع القدس ،وبإصرار من رئيس احلكومة اإلسرائيلية
السابق إيهود أوملرت ،خشية أن ينفرط التكتل احلكومي اإلسرائيلي ،لكن
موضوع احلدود جرى بحثه ،مع انه لم يتم االتفاق على أي شيء.
هذه إذا ً مرحلة ثالثة وأخيرة في مسيرة املفاوضات ،وهي مرحلة دقيقة
وخطرة ستقرر مستقبل حل الدولتني الذي يرى كثيرون أنه أصبح
متعذرا ً أصالً نظرا ً إلى استمرار إسرائيل في سرقة األرض الفلسطينية
وبناء املستعمرات عليها ،مبا في ذلك في القدس الشرقية ،وكذلك في
تغيير معاملها.
إذا مت إجناز حل الدولتني بشكل مقنع للجمهور الفلسطيني ،أي ليس مجرد
دولة معازل مقطعة األوصال ،فإن “فتح” ستستمر في املسار الذي بدأ
مع املؤمتر السادس ،لكنها في حينه ستكون حزب الدولة الفلسطينية
الناشئة ،وستضطر إلى إجراء مفاوضات جدية مع “حماس” بشأن دور
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هذه األخيرة في الدولة الفلسطينية .ولهذا السيناريو ،إن مت ،تعقيدات
إضافية أشير إليها بإيجاز .فمثالً ،هل سيكون ممكنا ً إجراء انتخابات
دورية نزيهة في الدولة الفلسطينية خالفا ً ملا هو جا ٍر في أغلب الدول
العربية ،وبالتالي قبول الدولة اإلقليمية والدول األخرى من ناحية املبدأ
بوصول حزب إسالمي إلى احلكم حتى في منصب الرئاسة؟ فبخالف ما
هو األمر عليه في الدول العربية حيث إن قمة الهرم في نظامها السياسي
هي ملكية أو أميرية وراثية أو “جمهورية” شبه وراثية ،بحيث تتم لعبة
االنتخابات حتت سقف النظام ،فإن احلالة الفلسطينية استثناء واضح،
وقد تشكل “خطرا ً” على النظام اإلقليمي كسابقة تشجع أحزابا ً أُخرى
إسالمية على طلب املزيد .هذا سؤال مفتوح ينجم عنه احتماالت عدة ال
متسع للدخول فيها اآلن.
أ ّما في حال فشل حل الدولتني فلن يكون في وسع “فتح” ،أو بعض
األوساط فيها ،مبا في ذلك عناصر واسعة من جمهورها ،إالّ العودة بشكل
أو بآخر إلى برنامج املقاومة حتى لو تعددت أشكاله .وسيلقي هذا الفشل
بظالله أيضا ً على السلطة الفلسطينية ،إذ لم يتصور الفلسطينيون أن الهدف
النهائي من وجود هذه السلطة هو أن تعمل كبلدية كبرى إلدارة شؤون
السكان املدنيني في الضفة وقطاع غزة .فإذا كانت معضلة “حماس”
اآلن هي أن ليس في إمكانها أن تكون سلطة ومقاومة في الوقت نفسه
حتت االحتالل ،فإن “فتح” أيضا ً لن يكون في إمكانها ،في حال فشل حل
الدولتني ،أن تكون سلطة من دون مقاومة حتت االحتالل .وال يبدو أن في
اإلمكان رأب الصراع الداخلي قبل أن يتضح مآل أي مسار سياسي جديد
في حقبة إدارة الرئيس أوباما .إن أحد شروط “حماس” للتقدم في احلوار
مع “فتح” هو اإلفراج عن السجناء السياسيني في الضفة الغربية .ومع أن
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تنفي وجود سجناء سياسيني ،إالّ
أن التزام السلطة تنفيذ الشق األمني في املرحلة األولى من خريطة الطريق
بعد أن مت نفض الغبار عنها مؤخراً ،مينعها من التراخي في هذا اجلانب.
فهي نفسها تطالب ،وبإحلاح ،بأن تلتزم إسرائيل هذا الشق من خريطة
الطريق الذي يطلب منها (إسرائيل) وقف أشكال االستيطان كلها ،إضافة
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إلى عدم إمكان دمج عناصر األمن لدى الطرفني في الضفة الغربية في
الوضع احلالي بوجود االحتالل ،حتى لو مت االتفاق على ذلك من ناحية
املبدأ .وتص ّر “حماس” على التزامن في إعادة هيكلة األجهزة األمنية في
الضفة وغزة ،وهو مدار خالف كما جاء في “الرؤية املصرية إلنهاء حالة
االنقسام الفلسطيني” ،والتي مت إعالنها ونشرها في الصحف الفلسطينية
في  .2009/9/11أ ّما الرؤية املصرية نفسها إلنهاء االنقسام فلم يقبلها
أي من الطرفني كما هي ،ومن دون تعديل.
لذا ،من املتوقع أن حالة االنقسام هذه ستستمر .وال يوجد سبب
لدى أي من الطرفني للتخلي عن حتالفاته اإلقليمية حاليا ً قبل اتضاح
مستقبل أي مسار سياسي ممكن ،ورمبا مستقبل احملاور في املنطقة
أيضاً ،فالوضع الفلسطيني ال يختلف كثيرا ً عن الوضع في لبنان من
حيث االرتباط باحملاور اإلقليمية ،حتى لو كان للجانبني الفلسطينيني
املتنازعني درجة استقاللية نسبية أكبر مما هي عليه في لبنان .وبناء
على ذلك ،فإن رأب الصراع سينتظر حالتني :إ ّما قيام دولة فلسطينية
يليه حوار جدي بشأن األدوار ،ثم يتم حل النزاع ،وإ ّما فشل حل
الدولتني فيعود الطرفان إلى برنامج املقاومة ويتم التقارب بناء على
هذا الفشل ،ويجري تشكيل قيادة موحدة إن أمكن ،أو العودة إلى ما قبل
اتفاقية القاهرة في آذار /مارس  ،2005أي تشرذم القرار امليداني وما
يستتبع ذلك سياسيا ً في حال فشل تشكيل مثل هذه القيادة.
مرة أُخرى ،هذه مرحلة دقيقة وخطرة يتوقف كثير من األمور عليها .إن
الفراغ السياسي الذي سينجم عن فشل حل الدولتني سيجري تعبئته
عاجالً أم آجالً بصراع مفتوح يهدد استقرار املنطقة بأكملها .إن اجلميع
يدرك هذه النتيجة مبا في ذلك إدارة أوباما ،لكن األمر ال يتعلق باإلدراك،
وإمنا بتوفر اإلرادة السياسية للضغط على إسرائيل ،فضالً عن توفر
مقومات وجود اإلرادة السياسية لإلدارة األميركية داخل الواليات
املتحدة في وجه املقاومة املتوقعة من اللوبي الصهيوني والكونغرس.
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منذ مؤمتر مدريد في نهاية العام  ،1991مرت ثمانية عشر عاما ً في
املفاوضات .ثالث اتفاقيات بعد مؤمتر مدريد أدت إلى إنشاء السلطة
الفلسطينية ( 1993إعالن املبادئ 1994 ،غزة وأريحا أوالً؛  1995اتفاق
إنشاء السلطة الفلسطينية) .ثم مفاوضات مستمرة حتى كامب دايفيد في
متوز  .2000ثم طابا في كانون الثاني /يناير  ،2001ثم خارطة الطريق
في  ،2003ثم مسار “أنابوليس” حتى نهاية العام .2008
بعد كل هذا من املتعذر رؤية ثمانية عشر عاما أخرى من املفاوضات .متى
إذا ً يجب القول أن املفاوضات وصلت إلى نهاية الطريق ،إلى جدار مسدود،
ومتى سيتم االعتراف علنا ً أننا اآلن نرى اجلدار املسدود؟ هل توجد
غشاوة على العني ،وهل توجد صعوبة خاصة متنع إزالة الغشاوة؟
منذ بداية عام  2009كان اجلميع في انتظار أوباما .لكن مع نهاية هذا
العام تبني أن رئيس الواليات املتحدة ليس أوباما شخصيا ً وإمنا صراع
القوى وتوازن القوى داخل الواليات املتحدة ،وإسرائيل طرف قوي في
هذا الصراع .الرئيس هو حصيلة هذه التوازنات .قد يكون أن البعض ما
زال يأمل أن يكون الرئيس هو أوباما ولكن ال يوجد دليل على هذا حتى
اآلن ،بل العكس.
* ورقة قدمت في املؤمتر اخلامس عشر ملواطن ،املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية؛
احلاضر الفلسطيني :تشاؤم العقل ،تفاؤل اإلرادة؟ رام الله ،شباط2010 ،
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حالة االنتظار هذه ما زالت مالزمة للبعض .لكن انتظار ماذا؟ حالة
االنتظار ساكنة فاقدة للمبادرة الفعالة .صحيح أن جتوال العالم لشرح
وجهة النظر الفلسطينية أمر مطلوب وضروري ولكنه غير ٍ
كاف دون
مبادرات أخرى تترك أثرا ملموسا.
إسرائيل تبادر باستمرار :تستولي على األرض ،تبني املستعمرات
تهود القدس ،تصادر هويات املقدسيني ،تعتقل ،تغتال ،ثم يجول
ممثلوها العالم لشرح وجهة نظرهم .ماكينة إعالمية فعالة لكنها
تعتمد على مصادر القوة ،من بينها أنها تبادر .ما ينقص إسرائيل
اليوم هو أمر واحد فقط :مفاوضات مستمرة لتعبئة الفراغ السياسي
احلاصل اآلن وإلضفاء “العادية” على الوضع الراهن مبا في ذلك
مبادراتها املختلفة .املهم هو تعبئة الفراغ السياسي مبفاوضات
وليس من املهم أن تأتي بنتيجة ،أو إن أتت ،أن تكون مقبولة للحكومة
احلالية في إسرائيل.
الفراغ السياسي خطر ،فهو يفتح املجال أمام عودة الصراع امليداني
وتداعي الترتيبات اجلارية حاليا ً في الضفة الغربية التي هي بحاجة ملسار
سياسي .اجلميع يعرف ذلك وقد قال الرئيس أبو مازن ذلك صراحة في
مقابلة مع جريدة “اللوموند” الفرنسية يوم السبت املاضي ( 20شباط
 ،)2010أن انسداد آفاق املستقبل سيؤدي إلى عودة الصراع .املشكلة
تكمن في أن إسرائيل والواليات املتحدة والدول العربية “املعتدلة”تريد
على ما يظهر إبقاء وهم عدم انسداد اآلفاق .فهي تضغط اآلن على
السلطة الفلسطينية للعودة للمفاوضات بصيغة “غير مباشرة” أوالً،
ثم مباشرة ثانياً .مشكلة السلطة هي ضعف مصادر القوة ألنها غير
مبادرة حتى لو كان مجال املناورة محدوداً .لقد اتخذ أبو مازن خطوة
أولى بإعالنه عن عدم عزمه على الترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية.
كانت هذه خطوة في هذا االجتاه ولكنها خطوة غير مكتملة ألنه من غير
املعروف ما هي اخلطوات بعد ذلك .وقد أملح الرئيس أبو مازن إلى أنه
توجد خطوات أخرى قد يقوم بها ولكنه لم يفصح .إن غياب العلنية هنا
يفقد املبادرة قوتها املمكنة وقد ال تؤخذ بجدية من قبل جميع األطراف.
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السلطة تخشى من حرق جسور حتالفاتها ألن هذا قد يضع وجود
السلطة نفسها كما هي اآلن ،على احملك .لم تصل بعد إلى هذه املرحلة،
ورمبا لن تصل إليها ،وهذه هي نقطة ضعفها.
اجلميع يريد بقاء السلطة .إسرائيل تريد بقاءها كما هي أي أن تعمل
كبلدية كبرى إلدارة شؤون السكان ،وال مانع أن تسمى دولة بشرط أن
تكون فاقدة للسيادة من ضمن شروط أخرى .فهي ال تريد حتمل أعباء
االحتالل املباشر مرة أخرى واالحتكاك مع املدنيني بشكل دائم ومستمر.
هذه هي عبرة االنتفاضة األولى .الواليات املتحدة تريد بقاء السلطة ألن
إسرائيل تريد ذلك وألغراض إقليمية أيضاً .ودول “االعتدال” أيضا ً
التي تخشى من تأجج الوضع في فلسطني ألنه يؤرقها داخليا ً ويعزز
احلرائق اإلقليمية ويوفر “للجهاد املعولم” قضايا إضافية.
هذه هي بعض مصادر قوة السلطة الفلسطينية لكنها ما زالت مصادر
ضعف ألن السلطة لم تتمكن من جعل اآلخرين يدفعون ثمن بقائها ،أي
دولة ذات سيادة بالفهم الفلسطيني للدولة .يريدون ثمنا غير مكلف.
مثالً اقتراح وزيري خارجية فرنسا وإسبانيا األخير :االعتراف بدولة
فلسطينية في غضون سنتني على األكثر مبعزل عن أية تفاصيل حول
ماهية هذه الدولة .والغريب أن احلكومة اإلسرائيلية اعترضت على هذا
االقتراح مع أنه يبان على أنه جيد من وجهة نظرها .فتترك كل القضايا
للمفاوضات مرة أخرى ،ولكن بني دولتني :احلدود والالجئني والسيادة
والقدس واملصادر الطبيعية .سنوات أخرى من املفاوضات ورمبا عقود
أيضاً .هل ترى السلطة الفلسطينية أنها وصلت إلى طريق مسدود من
خالل املفاوضات فقط؟ رمبا أنها ترى ذلك ولكنها لم تقل ذلك علنا ولم تقم
بأي عمل ينم عن أنها على وشك انتهاج خط سير آخر مبني على ما متلكه
من مصادر قوة حتى لو كانت محدودة .وسأعود إلى هذه النقطة الحقاً.
أما الفصائل الفلسطينية ،فصائل منظمة التحرير ،فوضعها ال يختلف عن
وضع السلطة :مستكينة في كنفها ،وفي حالة انتظار أيضاً .انتظار ماذا؟
ال أحد يعرف .هي أيضا ً فاقدة للمبادرة الفعالة .توجد أفكار واقتراحات
نعم .لكن الفعل غائب ،فالفعل في يد السلطة الفلسطينية ورئيسها.
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أما حماس ،فمشكلتها مختلفة ،فهي تواجه معضلتني في نفس الوقت.
األولى ،أنه حتت االحتالل لن ميكنها أن تكون سلطة ومقاومة في
نفس الوقت .هذه هي العبرة من حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات
واغتياله ،مع أنه حاول متويه اجلانب املقاوم في االنتفاضة الثانية ،أي
ظهور كتائب شهداء األقصى كجسم مستقل عن السلطة الفلسطينية.
حماس ال متوه وتقول هذا صراحة .وهذا هو معنى احلصار السياسي
واالقتصادي الذي فرضته إسرائيل عليها وهذا أيضا ً هو معنى العدوان
اآلثم على القطاع.
أما املعضلة الثانية فهي استراتيجية ،تتعلق باألمد األطول حتى لو كانت
اخلطوة األولى تكمن في تشكيل حكومة مباشرة بعد انتخابات عام
 ،2006ثم حكومة “الوحدة الوطنية” ،أي احلكومة الثانية بعد األولى
أي احلكومة احلادية عشر بعد احلكومة العاشرة .هنا يوجد سؤال
حول تفكير حماس وتقديراتها بخصوص إمكانيات النجاح أو الفشل
استراتيجيا ،وليس فقط إزاء ردود فعل إسرائيل ومن ورائها الواليات
املتحدة واالحتاد األوروبي ،وإمنا الدول العربية أيضاً؛ خصيصا ً الدول
العربية .فكما هو معروف ال يوجد تداول فعلي على السلطة في جميع
الدول العربية ،مبعنى أنه في إمكان املعارضة ،أيا ً كانت ،الوصول إلى
السلطة من خالل االنتخابات .ففي الدول العربية يوجد ما ميكن أن
يسمى “بصمام أمان” جتري اللعبة االنتخابية حتت سقفه .صمام
األمان هذا هو نظم حكم وراثية ،أميرية أو ملكية ،أو حتى جمهوريات
وراثية أو شبه وراثية“ .صمام األمان” هذا يوفر من خالل صالحيات
واسعة ،مبا فيها حل البرملان املنتخب ،إن وجد“ ،استقرار” السياسات
اخلارجية والتحالفات والسياسات االقتصادية واألمنية.
احلالة الفلسطينية حالة فريدة من نوعها في العالم العربي بحيث ميكن
للمعارضة ،أيا كانت ،الوصول إلى قمة هرم السلطة بفعل االنتخابات،
إن عقدت ،وإن كانت نزيهة ،أي امكانية وجود تداول فعلي على السلطة.
هذه سابقة خطيرة من منظور النظام الرسمي العربي ألنه منوذج قد
يحتذى به إن قدر له احلياة واالستمرار وسوف يعزز تطلعات املعارضة
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في تلك الدول سواء كانت إسالمية أو غير إسالمية .ومبا أن املعارضة
اإلسالمية بأنواعها املختلفة هي األقوى في عدد من تلك الدول ،مبا في
ذلك اململكة العربية السعودية أيضاً ،منوذج حماس في احلكم بفعل
االنتخابات يشكل خطرا داهما ال بد من درئه.
هذا ال يفسر فقط موقف تلك الدول من حماس ،وإمنا السؤال األهم هو:
ما هي رؤية حماس االستراتيجية ملسارها ودورها إن أرادت أن تكون
في احلكم أيضا ً وليس مقاومة فقط .ال أدري ما هي اإلجابة على هذا
التساؤل ،وأفترض أنه يوجد نقاش داخلي حول هذه املواضيع ،وال ب ّد
أنه يوجد أكثر من وجهة نظر .وميكن أيضا ً أن البعض داخل حماس
يرى أنها “تورطت” من خالل مسعاها لتشكيل احلكومة ولم ميكنها
أن تتراجع وأستذكر هنا ما قاله الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة
النهضة اإلسالمية التونسية وأحد أبرز املفكرين اإلسالميني املعاصرين
والذي يعيش في املنفى ،فقد قال قبل حوالي العامني أنه ينصح احلركات
واألحزاب اإلسالمية املشاركة في االنتخابات في الدول العربية بعدم
السعي للحصول على أغلبية من املجالس النيابية ،واالكتفاء بعدم تخطي
حاجز ثلث املقاعد ألن ،الوضع العربي “غير جاهز” لتولي احلركات
اإلسالمية احلكم ،كما قال.
نعم ،هذه قضايا األمد األطول ،لكن نقطة البداية تكمن اآلن ،كما قلت .أنا
ال أدري ما هو موقف حماس من هذه األمور ،وأنا ال أقدم نصائح لها
أو أي وعظ أو إرشاد .أنا فقط أبني طبيعة املصالح السياسية اإلقليمية
وأتوق ملعرفة موقف حماس منها.
في كل األحوال ،حماس أيضا ً ما زالت في حالة انتظار .احلصار مستمر
بعد العدوان؟ نعم .استراحة محارب؟ نعم .لكن هذا وضع قلق وغير
قابل لالستمرار إلى ما ال نهاية .حالة انتظار ،وكل االحتماالت مفتوحة.
السؤال األساسي هنا هو :من يبادر ،من ميتلك زمام املبادرة ،من يفرض
قواعد اللعبة؟ هذه هي نقطة الضعف الفلسطينية .السلطة وحماس
سيان ،ومعهما باقي فصائل منظمة التحرير.
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لن أدعي أنه لدي خطط تفصيلية جاهزة أقدمها كتوصيات للسلطة
الفلسطينية أو لألحزاب أو للحركات السياسية أو احلركات والقوى
املجتمعية املنظمة .لكن سأقترح بعض األفكار للنقاش آمالً أن يغنيها أفكار
أخرى سيجري تقدميها خالل هذا املؤمتر .وأقول ابتداءا ً أنه يجب إزالة
االغتراب احلاصل بني السلطة الفلسطينية واألحزاب وفصائل منظمة
التحرير من جهة ،والقوى املجتمعية الفاعلة والرأي العام الفلسطيني.
وقد بان هذا االغتراب بوضوح في موضوع تأجيل بحث تقرير
“جولدستون” في مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،قبل مسعى
السلطة لتدارك األمر وطلب إعادة التصويت عليه في جلسة خاصة.
هذا االغتراب حصل ألن القوى املجتمعية الفاعلة والرأي العام الفلسطيني
يريد من السلطة أن تكون مبادرة ،أي أن تبادر إلى املقاومة الدبلوماسية
والقانونية واحلقوقية في مجالس شرعية .لم يطلب احد أن تكون
السلطة مقاومة مسلحة .فقط مقاومة من خالل القوانني الدولية التي
لها عالقة باحلالة الفلسطينية .يريدون فعال مبادرا مقاوما ً تستجيب له
أغلبية من دول العالم وال ميكن أن يوصم باإلرهاب .طلب متواضع حقا ً
حتى لو أن له ثمن .ما هو الثمن؟ ضغط إسرائيلي وأمريكي وأوروبي
ورمبا عربي أيضاً .تهديد بقطع املساعدات وإعادة وضع احلواجز التي
رفعت ،على قلة عددها ،وقف حتويل عائدات الضرائب للسلطة كمرحلة
أولى .معاناة جماعية عانينا منها خالل االنتفاضة الثانية.
ماذا لو قامت السلطة الفلسطينية بدعم حملة املقاطعة الدولية إلسرائيل،
هذه احلملة التي تلقى جناحا ً مضطردا في دول أوروبية عدة وتخشاها
إسرائيل حقا ً من ناحية تبعاتها االستراتيجية .وقد حذر حكومة إسرائيل
مؤخرا ً تقرير أعده مركز دراسات إسرائيلي عرض في جلسة خاصة
عقدت مع احلكومة ،من خطر املقاطعة الدولية التي ستحول إسرائيل إلى
جنوب إفريقيا أخرى قبل انهيار نظام الفصل العنصري.
من الواضح أن إسرائيل ستصعد احلملة ضد السلطة الفلسطينية في حال
قيامها مبثل هذا املسعى .كيف؟ بطرق مختلفة من بينها فتح ملفات الفساد.
وقد رأينا عينة من هذا النوع مؤخرا .املشكلة هنا ال تتعلق مبا ستقوم به
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إسرائيل وإمنا بنقاط الضعف لدينا .الفساد يشكل أداة لالبتزاز .ال ميكن
ألية سلطة أن تستخدم ما لديها من مصادر قوة إن كانت عرضة لالبتزاز
بسبب الفساد .هذه نقطة ضعف رئيسية ،إن لم يج ِر معاجلتها ستجعل
من السلطة عبئا على أي مسعى للتحرر من االحتالل.
أما اخلطوة الثانية في مسعى إزالة االغتراب املشار إليه سابقا ً فيمكن في
مبادرة السلطة الفلسطينية بدعم توجه الرأي العام الفلسطيني واتخاذ
خطوات دبلوماسية مدروسة أو خطوات قانونية بالتنسيق مع دول أخرى
من نوع ملفات جرائم احلرب جتاه أشخاص محددين في مناصب حالية
أو سابقة في احلكومة اإلسرائيلية أو في اجليش أو أي مسعى قانوني أو
دبلوماسي آخر من شأنه أن يوفر زمام املبادرة لها .مرة أخرى ،يوجد
ثمن لهذا وميكن تصور رد فعل إسرائيل :احلصار سيشتد ،السيولة
املالية ستشح ،املعاناة ستزيد .هنا ،إن فعلت السلطة هذا ستضع حياتها
كسلطة على احملك .لكنها ستكون مع شعبها وليس في مكان الوسيط ،بني
الشعب وبني االحتالل .لقد شارف هذا املوقع على استنزاف صالحيته.
تاريخ نفاذ الصالحية هو بضعة أشهر أو عام أو ما يقارب حتى لو كان
هناك عودة إلى املفاوضات غير املباشرة ومن ثم املباشرة .عدم احلسم
سيؤدي إلى ازدياد االغتراب .حالة االنتظار تعزز االغتراب.
قوة السلطة الفلسطينية تكمن في أن اجلميع يريد بقاءها .لكن على
السلطة أن تقول لهم أن لهذا ثمنا وهو الدولة الفلسطينية املستقلة
وبالفهم الفلسطيني للدولة .عدا عن ذلك ،يجب وضع وجود السلطة على
احملك من خالل حتولها إلى سلطة مقاومة بطرق تلقى دعم دول أخرى
وحركات اجتماعية وسياسية في أرجاء العالم املختلفة .ان انسداد األفق
السياسي يوفر لها فرصة إلزالة اغترابها عن اجلمهور ،وسيستمر هذا
االغتراب ما دام هناك مفاوضات من أجل املفاوضات.
ثمانية عشر عاما ً من املفاوضات .كانت هذه جميعها فقط إدارة للصراع.
ال حاجة لسنوات أخرى من إدارة الصراع ،يتم فيه خلق حقائق جديدة
من قبل إسرائيل .هل ميكن للجانب الفلسطيني أن يغير قواعد اللعبة
حتى اآلن؟ هذا هو السؤال املطروح أمامنا اليوم.

احلداثة ،واحلركات اإلسالمية واليسار

املفاهيم اإلسالمية في السياسة:

عالقة النص مبا هو خارج النص

*

ان موضوع الورقة البحثية للدكتور رجا بهلول مطروق منذ فترة
خاصة في السنوات األخيرة والتي ازداد فيها االهتمام بدور اإلسالم
واملسلمني في عالم اليوم ،وحتديدا ً بعد انهيار االحتاد السوفياتي،
ووجود حركات اجتماعية إسالمية تأخذ طابعا ً مناهضا ً للهيمنة
األمريكية خاصة في الوطن العربي.
وفي لبنان وفلسطني ،توجد خصوصية واضحة وبينة للحركات
اإلسالمية ،كمقاومة لالحتالل وكاستمرار للدور الذي لعبته حركة
التحرر العربية قبل ذلك ،خاصة في النصف الثاني من القرن
العشرين .ولكن ،حتى في هذا السياق ،ان التساؤل عن نظرة هذه
احلركات للسياسة الداخلية والعالقات الدولية مطروح بشكل مباشر

*

نشرت كتعقيب على كتاب رجا بهلول من اجلهاد إلى التعايش السلمي :تطور املفاهيم
اإلسالمية في السياسة والعالقات الدولية .رام الله :معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات
الدولية  -جامعة بيرزيت ،2003 ،ص50-43

184

قـبـل وبـعـد عـرفـات

وآني ،سواء في فلسطني أو في لبنان .وكذلك األمر بالنسبة إليران
وللحزب اإلسالمي احلاكم في تركيا ،ناهيك عن باكستان واندونيسيا
ودول إسالمية أخرى.
والسؤال املنهجي هنا هو :كيف ميكن استقراء مواقف وتصورات
هذه احلركات أو التيارات أو الدول أو األحزاب عن السياسة الداخلية
والعالقات اخلارجية في عالم اليوم؟
يتناول الكاتب املوضوع من منظور تاريخي واسع محددا ً ثالث مراحل
أساسية ،ويخصص نصف البحث تقريبا ً للفترة احلديثة أي من أوائل
القرن التاسع عشر حتى وقتنا احلاضر .ومييز فيها بني تيارات
وتوجهات مختلفة وأسس ومراحل التصنيفات املعتمدة لوضع هذه
التيارات في إطار حتليلي معني.
ويقدم الكاتب هنا خدمة جلى للقارئ من خالل توفيره ما ميكن أن يسمى
بخارطة طريق فكرية ،تسهم في وضع مواقف هذه التيارات واحلركات
في إطار واضح ،ميكن الركون إليه ،بخالف خرائط طرق أخرى.
وأشير أيضا ً إلى اتصاف هذا البحث ،بكافة الصفات احلميدة لكتابات
د .بهلول األخرى ،من وضوح في العرض وتسلسل منطقي في الربط
والتحليل ،ودقة في التمييز بني املداخل واألسس املختلفة .وهذا ليس
أمرا ً شكليا ً يتعلق بأساليب الكتابة ،وإمنا مبضمون الفكر واملجهود
الذهني املطلوب .فكل من مارس الكتابة يعرف أن غموض النص يعكس
غموض وضبابية الفكر والفهم والتحليل هذا ،مصدر الضعف األساسي
للكتابة التي تقع دون مستوى النقد.
هذا ليس إطراء من زميل آلخر ،وإمنا تنويها للقارئ بأن وضوح النص
يعكس مجهودا ً ذهنيا ً ال يستهان به.
أنتقل اآلن إلى اجلانب األساسي الذي أرغب بالتعرض له وإن كان
بإيجاز ،واملتعلق بقضايا املنهج أو مداخل التحليل واملعطيات املناسبة
لذلك .وهي في رأيي القضية األهم في معاجلة هذا املوضوع ،وهي أيضا ً
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القضية األهم في تفسير الظواهر االجتماعية املختلفة حتى وإن كانت
موضع نقاش وجدال مستمرين .وأوجز مالحظاتي في ثالثة جوانب:
األول ،يتعلق بالنصوص واختيارها ،والثاني ،يعنى بالعالقة بني
النصوص واملمارسة الفعلية ،والثالث ،يركز على احلركات والتيارات
اإلسالمية املعاصرة ،بني النصوص واملمارسة.
فيما يتعلق بالنصوص ،ال شك بأن هناك أعماالً كالسيكية تشكل مدخالً
هاما ً لبحث موضوع السياسة الداخلية واخلارجية .وفي هذا السياق فإن
املاوردي والغزالي وابن الربيع وآخرين مفكرون هامون يجب الرجوع
إلى كتبهم ألنهم ميثلون تيارات أساسية في الفكر اإلسالمي السني.
ولكن هنا تبدأ األسئلة :ملاذا تعتبر هذه الكتب أعماالً كالسيكية؟ ووجهة
نظر من متثل؟ ملاذا بقيت كتبهم ولم تبقَ كتب أخرى؟ ماذا عن التيارات
األخرى التي نعرف عنها ولكن بقيت منها شذرات أو تلخيصات على
لسان من اختلف معهم؟
وهذا يثير السؤال عن العالقة بني الفكر والسياسة ،بني النظرية
السياسية والقوى املجتمعية املساندة لها أو املناهضة لها .وبهذا
املعنى ان “كالسيكية” بعض هذه األعمال هو جناح سياسي قبل أن
يكون جناحا ً فكرياً .فعلى سبيل املثال ،ان أحد أهم املراجع عن فكر
املعتزلة هو كتاب “مقاالت اإلسالميني” ألبي احلسن األشعري،
مؤسس التيار األشعري الذي ينتمي إليه الغزالي ،واملناهض للتيار
املعتزلي .وإذا كان التيار “الكالسيكي” الذي ينتمي إليه كتاب
“األحكام السلطانية” للماوردي ،يوصف عادة بأنه تيار محافظ
يدعو إلى إطاعة أولي األمر ،وان كان بشروط يوردها الباحث ،فإن ما
يجئ على لسان األشعري من مواقف للمعتزلة مغايرة نوعا ما ،وإن
كانت غير مكتملة التفاصيل .وكما هو معروف ،ان الضعف النسبي
لتأثير الفكر املعتزلي مت بعد فقدان الدعم السياسي الذي وفره املأمون
ومن بعده املعتصم والواثق ،بعد تولي مقاليد احلكم من قبل املتوكل
في أواسط القرن التاسع امليالدي ،والذي رد االعتبار البن حنبل بعد
محنته الشهيرة.
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مرة أخرى ،هذه االعتبارات ال تنتقص بأي قدر من أهمية املاوردي
والغزالي ،لكن السؤال هنا هو عن التمثيل وارتباط ذلك بالقوى املجتمعية
املساندة .فليس من قبيل املصادفة مثالً ،أن يكون الفكر السياسي الشيعي
أقرب إلى بعض توجهات املعتزلة ،وإن لم يكن جميعها ،خاصة في اإلصرار
على إبقاء باب االجتهاد مفتوحاً .ويرى البعض أن مرد ذلك هو كون الشيعة
معارضة سياسية ،ان جاز التعبير ،واخلالف أساسا ً فيما يتعلق بالشيعة،
هو حول التمثيل السياسي واألحقية في ذلك كما هو معروف.
واخلالصة هنا هي أن الفكر السياسي اإلسالمي من ناحية تاريخية
يتسم بتعددية كبيرة حتى وإن كان لبعض التيارات الغلبة على تيارات
أخرى ،والسؤال عن التمثيل ينشأ من واقع مضمون العناصر املؤثرة
لغلبة تيار على آخر ،وموقف الباحث من هذه التعددية.
في العالقة بني النص واملمارسة
أما بخصوص العالقة بني النصوص التي يبني عليها الكاتب في
البحث ،واملمارسة السياسية الفعلية عبر العصور ،فيقول د .بهلول
أن النظرية السياسية فيما يتعلق بالعالقات اخلارجية ال ب ّد أن تأخذ
الواقع املتغير بعني االعتبار ،ثم يقتبس من كاتب آخر ما فحواه أنه
من املفضل دراسة النظريات اإلسالمية في العالقات الدولية رجوعا
إلى ممارسة الدول واحلكام في عالقاتهم مع دول أخرى .وبالرغم
من التمييز التقليدي بني “دار اإلسالم” و“دار احلرب” ،فإن املمارسة
الفعلية كانت مختلفة في كثير من األحيان مبا يتوافق مع مصلحة
الدولة السياسية في حينه ،ذلك أن مجال التأويل والتفسير للمفاهيم
واملبادئ اإلسالمية العامة املتعلقة باملوضوع كان دائما ً متاحا ً بحيث
يتالءم مع املستجدات واحلاجات الواقعية العينية والتي حتكم سلوك
الدول في نهاية األمر.
ال شك أن الكاتب أثار هنا نقطة هامة وإن كانت معروفة ،وما زال األمر
على حاله حتى اليوم.
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وأستذكر هنا احلرب األولى ضد العراق في العام  1991وصدور
فتاوى مختلفة ومتباينة حول التحالف بني دول عربية إسالمية مع دول
غربية ،مبعنى أن األمر ال يتعلق بالنصوص أساسا ً وإمنا بتفسيرها
وتنزيلها على الواقع املعني.
وإذا كانت النصوص بحرفيتها أو بغموضها مستقلة عن املمارسة،
أو مغتربة أحيانا ً عنها ،أو جرى تطويعها وتسويغها خدمة للمنافع أو
املصالح املباشرة ،فبأي معنى تصلح كدليل للمفاهيم اإلسالمية في
العالقات اخلارجية أو حتى الداخلية؟
ومن الواضح أنه ال ميكن جتاهل النصوص ،لكن عدم االلتفات إلى
اجلانب اآلخر ،أي فهمها وتفسيرها ارتباطا ً بحقبتها التاريخية ،يؤدي
إلى ما اتّهم به الكثير من املستشرقني من نظرة جوهرانية للفكر
اإلسالمي ،ال عالقة لها بالتاريخ أو بحركته ،أو بآمال وطموح وحاجات
املسلمني كبشر ،حكاما ً كانوا أو مستضعفني ،عبر األزمان واألصقاع،
وعلى مدى القرون.
وليس املقصود هنا أن الكاتب غافل عن هذه االعتبارات ،وهو يتعامل
بحذر مع النصوص خاصة املعاصرة منها .لكنه يبدو أحيانا ً في
حيرة ما أيضا ً عند التعرض للحركات اإلسالمية املعاصرة .ففي
تصنيفه الثاني للتيارات املعاصرة والذي يتضمن ثالث توجهات،
األصولية والوسطية والليبرالية ،يقتبس من الدستور اإليراني في
نطاق حتديد معالم التيار األصولي املتشدد ،ويقتبس أيضا ً من خطاب
لإلمام اخلميني بنفس االجتاه ،أي جهادا ً مستمرا ً إلعالء سيادة الله
في األرض وفي كافة أرجاء املعمورة ،وإعدادا ً للعدة واجلنود .حرب
معلنة وعراك مستدمي (ص.)23
وأنا ال أحسد الكاتب على مهمته ،فهو بحكم الضرورة ال بد أن ينطلق
من النصوص ،لكن ماذا إذا كان النص مغتربا ً عن املمارسة؟ هل يصلح
كمدخل للموقف األصولي في العالقات الدولية خاصة في إطار الدول
وليس في إطار حركات مثل التكفير والهجرة؟

188

قـبـل وبـعـد عـرفـات

لنأخذ إيران كمثال .كيف نفسر موقف إيران خالل العدوان األخير على
العراق واحتالله من قبل “الشيطان األكبر”؟ لقد وقفت إيران موقفا ً
محايدا ً جتاه العدو األول الذي أصبح اآلن على حدودها ،وإضافة لذلك،
كيف ُس ِمح حملمد باقر احلكيم االنتقال من إيران إلى العراق ،وهو ميثل
تيارا ً شيعيا ً رئيسيا ً مواليا ً إليران؟
تالقي مصالح؟ نعم .هدنة في الصراع الكوني املستدمي؟ رمبا .لكن،
ما عالقة هذا بقطعية وإطالقية النص؟ هذا هو السؤال .وإذا كان التيار
األصولي بتشدده وعقائديته وغلوه املفترض يسمح بهذه املرونة الفائقة
والتعامل السلس والكياسة السياسية وحسن اجلوار املبني على تبادل
املنافع واملصالح مع ألد أعدائه ،فماذا ميكن أن يقال عن التيارات األقل
تشددا ً الوسطية منها ،ناهيك عن الليبرالية ،والتي بهذه املعايير ال بد أن
تخرج كليا ً عن نطاق التصنيف كحركات إسالمية ،من منظور النصوص
املقتبسة ،كما تثبت حرفيا بقطعيتها وصرامتها؟
اذن ،لدينا هنا مفارقة تستلزم التفسير ،على األقل في حالة الدول .كيف
يبقى النص على حاله بوجود افتراق بينه وبني املمارسة؟ هل يلزم تفكيك
اخلطاب األيديولوجي من خالل فهمه باالقتران مع خصوصية تاريخية
محددة ،مثل الدستور اإليراني وظروف صياغته؟ ملاذا لم يتغير النص
ليتوافق مع حاجات الدول وحاجات العالم املعاصر؟
حداثة في املمارسة السياسية
إن إجابة الكاتب األعم والتي ترى أن التيار الليبرالي يسير في هذا
االجتاه ،هي غياب احلداثة خاصة في النطاق الداخلي ،مبا في ذلك من
تقبل لالختالف والتعددية السياسية والفكرية والعقائدية.
وميكن أن تكون هذه اإلجابة مقبولة على مستوى معني من التجريد،
ولكنها ال تكفي .ذلك أنه ميكن النظر ضمن هذا اإلطار التحليلي إلى الثورة
اإليرانية واحلركات اإلسالمية السياسية خاصة الراديكالية منها ،على
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أنها حداثية أيضا ً مبعنى عدم تقبلها إطاعة أولي األمر ،وأيضا ً وبشكل
أكثر حتديدا ً بافتراضها الضمني ألحد أهم أركان احلداثة الفكرية كما
عرفت في الغرب ،وهو :أنه ميكن لإلنسان أن يأخذ مصيره املجتمعي
بيديه وأن يسعى لتغييره ورسم معالم مستقبله بنفسه.
وما يحدث في إيران اليوم ،وهي دولة إسالمية ،شاهد إضافي على ذلك.
فاملظاهرات الصاخبة في الشوارع التي اندلعت في األسبوع الثاني من
حزيران احلالي ضد مواقف وسلطة املرجعيات الدينية للنظام ،مبا في
ذلك رئيس اجلمهورية محمد خامتي بسبب ضعف إجنازه في اإلصالح
والتغيير ،يشكل حتديا ً مباشرا ً ملبدأ والية الفقيه ،أو على األقل لتفسير
الفقهاء ملا هو مقبول أو غير مقبول من سلوك وحريات اجتماعية وحرية
رأي وصحافة ،وأمناط حياة مبتغاة ،هذا سلوك حداثي ضمن إطار إسالمي
حتى لو كان شيعياً ،ولن يضيره ذلك أصال من منظور هذا البحث.
ان تساؤل الكاتب عن مستقبل التيار الليبرالي تساؤل مشروع باعتبار
هذا التيار محرك لعناصر حداثية إضافية في املجتمعات اإلسالمية ،غير
أن اإلشارة إلى غياب عناصر حداثية غير كاف لتفسير ما يراه الكاتب من
ضعف في تقبل التعددية الداخلية قبوال نهائيا ً في املجتمعات اإلسالمية.
ومن باب اإلنصاف يجب القول أن الكاتب ينوه إلى أن هذا املوضوع
يخرج عن نطاق البحث ،وهذا بالطبع من حق الكاتب.
لكن األمر األساسي هنا فيما يتعلق بالتيارات الفكرية في احلضارة
اإلسالمية ،وأسوة بالتيارات اإلصالحية في املرحلة الثالثة من تزمني
الكاتب ،حاملة عناصر احلداثة باملعنى املقصود في نهاية البحث ،ان هذه
التيارات لها تاريخ طويل في احلضارة اإلسالمية.
وإذا كانت إحدى عناصر احلداثة تتعلق بدور العقل في حياة اإلنسان،
مبا في ذلك في تفسير النصوص الدينية ،فإن هذا اجلانب موجود
بوضوح في كتابات ابن رشد وابن خلدون وابن طفيل وسائر الفالسفة
املسلمني ،مبا في ذلك الغزالي من حيث قبوله باالحتكام للعقل كمرجع
أساسي ووحيد في سجاله مع الفالسفة.
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وموقف الغزالي هذا واضح متام الوضوح كما يجيء في كتابه “املنقذ
من الضالل” من بني كتب أخرى.
ختاما ،ان األمر األساسي هنا ال يتعلق بغياب احلداثة وإمنا بشروط
وجودها أو عدمها ،ومقومات استمرارها وجتذرها في املجتمع،
ونطاق ذلك.
ان أسباب فشل اإلصالحيني ،هي أسباب تاريخية اجتماعية أو سياسية،
مردها إما طبيعة النظم السياسية ،أو غياب قوى مجتمعية ترى في
أفكارهم مصلحة لها فتوفر الدعم السياسي واملجتمعي الضروري لكي
تترك هذه األفكار أثرا ً مستمرا ً وممأسسا.
لكن هذا موضوع آخر ،قيل فيه الكثير واستصلح منه القليل .ولي في عذر
الكاتب قدوة .فهذا املوضوع أيضا ً يخرج عن نطاق ما أنيط بي من مهمة.

مستقبل اإلسالم السياسي في ضوء جتربة “حماس”

*

أثارت جتربة حماس في احلكم منذ انتخابات املجلس التشريعي
الفلسطيني في كانون الثاني  ،2006حتى احلسم العسكري في
أواسط حزيران  ،2007اهتمام العديد من املراقبني واحملللني إضافة
إلى احلكومات واألحزاب اإلسالمية املختلفة نفسها في العالم العربي
والعالم اإلسالمي.
وتختلف ردود الفعل والعبر املستخلصة املتعلقة بتجربة حماس
ومستقبل اإلسالم السياسي بشكل أعم ،تبعا ً ملوقف الكاتب أو احمللل
والذي في كثير من األحيان له جدول أعمال محدد أو موقف يستخلص
من احلدث ما يعزز وجهة نظره ،األمر الذي يثير التساؤل حول إمكانية
وجود وجهة نظر أو حتليل أقرب ما يكون إلى املوضوعية واحلياد ،حتى
لو كانت املوضوعية املطلقة غير ممكنة.
وكانت ردود الفعل مشابهة أيضا للنتائج التي حصل عليها حزب
العدالة والتنمية التركي في االنتخابات البرملانية التي متت في أواخر
متوز  ،2007خاصة في الصحف ووسائل اإلعالم العربية ،إذ ندر من
سعى لرؤية هذه النتائج وموقع وموضع اإلسالم السياسي في العالم
العربي ،حتى لو اتصف بالتعددية والتنوع ،من موقع أقرب ما يكون

* نشرت في جريدة األيام .رام الله 5:آب 2007
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إلى احلياد ،ومن منظور “حركة التاريخ” إن جاز التعبير ،وقياسا ً على
دروس مستقاة من املاضي ،حتى لو سلمنا أن هناك استثناءات عدة فما
زال هذا الصنف الغالب في الكتابات.
وفيما يتعلق باإلسالم السياسي الذي يعمل ضمن إطار الدولة الوطنية،
أي باختالفه عن “اجلهاد املعولم” والتكفيريني عموماً ،وفرت جتربة
حماس في فلسطني ،عبرتني أساسيتني عامتني مختلفتني :األولى
مفادها ،أن الوضع العربي غير جاهز لتقبلها ومن ثم توجد عبر يجب
استخالصها .والثانية ،أنها غير جاهزة لتقلد مقاليد احلكم .واجلاهزية
هنا أو عدمها مردها ومسؤوليتها تقع على “الوضع العربي” في
االستخالص األول ،وليس على اإلسالميني ،وتقع على اإلسالميني في
االستخالص الثاني وليس على الوضع العربي.
ومن العبر من النوع األول التي مت استخالصها ،ما أشار إليه األستاذ راشد
الغنوشي رئيس حركة النهضة اإلسالمية التونسية والذي يعيش في
املنفى في بريطانيا .فقد قال في برنامج متلفز على قناة احلوار قبل بضعة
شهور أنه ينصح األحزاب اإلسالمية التي تخوض االنتخابات البرملانية
في الدول العربية بعدم تخطي حاجز الـ  30في املائة من املقاعد ،ألن النظم
العربية غير جاهزة بعد حلكم اإلسالميني .ومن غير الواضح إن كانت هذه
النصيحة قد وصلت إلى حماس في الوقت املناسب أو أنها أخذت بها.
باملقابل ،تتعدد وتتنوع اآلراء في العبر املستخلصة عند من يرون أن
احلركات اإلسالمية نفسها وحماس أيضاً ،غير جاهزة للحكم .فالبعض
يرى أنه بخالف حزب العدالة والتنمية في تركيا ،فإن األحزاب اإلسالمية
العربية املشاركة في االنتخابات النيابية (وهي أساسا ً اإلخوان املسلمون
أو من هي قريبة منها فكرياً) ال تفرق بني “اإلسالم الثقافي” و “اإلسالم
السياسي” ،أو أن التوجه األيديولوجي مينعها من التعاطي مع السياسة
مبا تتطلبه من براغماتية ومرونة قد تقتضي املساومة على املبادئ ،وان
عدم فهمها لهذه الناحية بالذات يؤدي إلى فشلها .فمثالً ،يرى األستاذ
جمال البنا أن مشكلة األحزاب اإلسالمية هي سعيها إلعطاء طابع

مستقبل اإلسالم السياسي في ضوء جتربة “حماس”

193

مؤسسي للدين ،وأنها “غير حداثية” وتعتمد الرؤى التقليدية منهجا ً
وحيدا ً وال تتواصل مع “متطلبات العصر” وتتمسك بقالب فكري يقف
“عند حدود زمنية بعينها”.
ويرى آخرون ،أن اإلسالميني يسعون إلى إعادة إنتاج مفاهيم املرحلة
العثمانية العابرة للدولة الوطنية ،وان الفكر اإلسالمي بعامة أنفق
جهودا ً فكرية في محاوالت استعادة اخلالفة بصيغتها القدمية أو
بصيغ معدلة ،كما يقول الدكتور رضوان السيد ،ومن باب التحليل
وليس التقييم ،فإن البعض مثل األستاذ تقي الدين النبهاني “لم يتجاوز
هذه املسألة حتى اليوم”.
توجد هنا خلطة كبيرة من املفاهيم واآلراء والتحليالت ال تنطبق جميعها،
في الواقع ،على حماس أو على األحزاب اإلسالمية في الدول العربية
املختلفة ،ولن تنفع التعميمات على هذه األحزاب مجتمعة لفهم ما يحدث
أو ما حدث ،هذا اخللط بني العام واخلاص ،املشترك بني األحزاب
اإلسالمية وخصوصية كل بلد بعينه ،واخللط بني الثابت واملتحول بفعل
الظرف التاريخي يعيق الفهم وميوه البصر والبصيرة.
فمثالً ،حزب العدالة والتنمية يعمل في بلد معني له خصوصية محددة.
وال يعقل القول أو التفكير بأن هذا احلزب ال يسعى ألن يتفاعل مع هذه
اخلصوصية ،والتي من بينها دور اجليش في احلقل السياسي وحدود
ما هو مسموح به ،ورغبة احلزب في االنضمام إلى االحتاد األوروبي،
وأخيرا وليس آخراً ،رؤية احلزب إلى دوره كنموذج ألحزاب إسالمية
أخرى كما قال رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة ،ومن الواضح
ما هي معالم هذا الدور :حزب إسالمي يعمل ضمن إطار الدولة القومية،
بطرق براغماتية ،يفصل السياسي عن الثقافي في شعاراته ،ويتمسك
مببادئ إسالمية عامة مثل حتقيق العدالة والتنمية ،أي أن اهتماماته
وليس أسلمة املجتمع.
الرئيسية هي دنيوية
َ
صحيح أنه قد يقال أن هذه أهداف مرحلية ،وأنه إن كتب له احلكم لفترة
طويلة سيسعى لتحقيق أهداف أخرى .لكن هذا افتراض وتكهن .والواقع
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هو أن أي حزب سياسي سيضطر للتعامل مع العالم كما هو اليوم مبا فيه
من مرونة أيديولوجية أو سياسية .وصحيح أيضا أن الظروف تسمح
لطالبان بأن حتافظ على فهم محدد وصارم ملاهية املجتمع األمثل ،ولكن
هذا ال ينطبق بالضرورة على حزب العدالة والتنمية كما انه ال ينطبق
بالضرورة على حماس.
هنا ميكن أن نرى بوضوح جدلية العالقة بني األيديولوجيا والواقع
املجتمعي والسياسي .وفي هذا السياق فقط ميكن النظر إلى مواقف
هذه األحزاب ومواقفها املمكنة .بالتالي ،ال ميكن التعميم على مآل هذه
األحزاب وتوجهاتها خارج املوقع والوضع الذي تعمل فيه وحدود ما
هو ممكن محليا ً وعاملياً .إن أية نظرة “جوهرانية” (أي أن لها جوهر
ثابت عبر العصور والدهور) لألحزاب اإلسالمية مبعزل عن تفاعلها مع
محيطها الداخلي واإلقليمي والدولي ترتكب اخلطأ نفسه الذي يعزوه
إليها مناهضوها ،أي أيديولوجية املنحنى وجوهرانية املوقف مبعزل عن
الظرف واملوقع.
لنأخذ حماس مثاالً .بعد االنتخابات النيابية ،وجدت حماس نفسها في
موضع يقع بني األيديولوجي و“العقائدي” من جهة ،والسياسي من جهة
أخرى .وخالل فترة قصيرة نسبياً ،تقل عن عامني خطت خطوات عدة
باجتاه السياسي والبراغماتي ،فقبلت حل الدولتني بالفهم الفلسطيني
والعربي له ،وان كان “مرحليا ً” ،وأعطت محمود عباس (أبو مازن)
تفويضا ً للمضي بهذا احلل ،وأصر في أكثر من مناسبة ناطقوها على
أنهم يعملون من أجل إزالة االحتالل فقط ،ونأوا بأنفسهم عن اجلهاد
املعولم ،وحددوا موقعهم ضمن الدولة الوطنية حتى لو أن لهم “أخوة”
مع حركات إسالمية أخرى.
هنا ،فإن “الصعوبات الناجمة عن تعقيدات احلكم” كما يقول األستاذ
حسن البنا لها عالقة بإسرائيل والواليات املتحدة من ورائها وهي
صعوبات غير بعيدة عن تلك التي يواجهها “أبو مازن” ،وهي تختلف
عن “صعوبات احلكم” في تركيا مثالً .ال ميكن التعميم .التعميم يفضي
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الى نظرة جوهرية للحركات اإلسالمية تخرج عن نطاق التاريخ الفعلي
وخصوصية بلد بعينه ،وتغفل عن الصيرورة التاريخية التي مير بها
حزب من األحزاب أكان إسالميا ً أم أيديولوجيا ً من أي نوع كان ،وحاجته
للتفاعل العملي مع مقتضيات السياسية العملية.
وباملقابل ،يوجد تساؤل مشروع حول احلدود العملية والبراغماتية
التي ميكن ألي حزب أيديولوجي أن يصل إليها ،دون التنازل عن عقائده
مهما بلغت املرونة في تفسيرها وتسويغها .تخطي هذه احلدود لغرض
املشاركة في احلكم في عالم اليوم ،يلزم تأصيالً جديدا ً او متجددا ً لفكر
احلزب أو أيديولوجيته .هنا يلزم تصالح إسالمي مع “مقتضيات العصر”
منها القبول باملواطنة املتساوية مبعزل عن اجلنس والعرق واالنتماء
الديني ،وقبول واضح ليس فقط للتعددية السياسية وإمنا أيضا ً للتعددية
الفكرية والثقافية .هذه هي مستلزمات الدميقراطية كما تفهم في عالم
اليوم داخلياً ،أي داخل الدولة القومية ،ويلزم أيضا ً التصالح مع القومية
كمكون للدولة املعاصرة حتى لو قيل أن العوملة تقوض أركانها .هذا ال
يستلزم ضرورة التصالح مع العوملة ولكن يلزم أن يكون لهذه األحزاب
تصور ما حول كيفية التعامل مع االقتصاد املعولم في عالم اليوم .دون
ذلك ،ستواجه عزلة دولية تعزز موقف األستاذ راشد الغنوشي ،من أن
البيئة الدولية غير مهيأة بعد لألحزاب اإلسالمية ،ولكنها أيضا تعزز
النظرة األخرى لتلك األحزاب ،بأنها “غير جاهزة” لعالم اليوم.
إذا ،ما هي “اجلاهزية” لعالم اليوم؟ هل من يسعى للتغيير اجلذري غير
جاهز ،أم أن العالم اليوم يجب أن يتغير؟ هذه هي القضايا األساسية التي
خاضتها احلركات السياسية املختلفة عبر العصور في مسعى للتغيير،
في التاريخ اإلسالمي وغير اإلسالمي .والعبر تكمن فقط في النجاح أو
الفشل وفي تقدير إمكانية النجاح أو الفشل .رمبا كان هذا خطأ حماس،
ِ
تكتف باألغلبية التي حققتها في املجلس التشريعي الفلسطيني
بأنها لم
لتشكل بعد ذلك حكومة من غير حماس وتعمل على حتقيق برنامجها
إلصالح ومكافحة الفساد .لو اختارت ذلك لكانت في موضع مريح
متسك فيه بزمام منح الثقة للحكومة أو سحبها ،دون أن تتورط بتبعات
ومستلزمات احلكم في فلسطني حتت االحتالل.
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لكن هذا لو مت ،لن يعفي حماس واحلركات اإلسالمية األخرى في الدول
العربية من التفكير في تبعات احلكم في ظل املقتضيات اإلقليمية والدولية
في عالم اليوم .ولو قيض لبعض هذه احلركات أو األحزاب أن حتكم ،ملا
كان في إمكانها الهروب من إعطاء إجابات محددة حول األمور املباشرة
والعملية في ظل موازين القوى اإلقليمية والدولية إضافة إلى احمللية .هذا
االختبار لم متر به حماس ،ولعل حزب العدالة والتنمية هو أول جتربة
ناجحة (حتى اآلن) لهذا التفاعل ،وللتحول املمكن لألحزاب اإلسالمية
إن وصلت إلى احلكم .وهذه الفرصة حتديدا ً لم َ
تعط حلماس.
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*

لقد أدت نتائج االنتخابات النيابية األخيرة في تركيا ،والتقدم الذي
أحرزه حزب “العدالة والتنمية” ،إلى جدل واسع حول ماهية احلزب
اإلسالمي في عالم اليوم ،أو لنقل :إن اجلدل يدور حول احلدود التي
إن تخطاها حزب ما يرى نفسه إسالميا ً فإن آخرين سيعتبرونه غير
إسالمي بفعل هذا التخطي.
حالة حزب العدالة أثارت هذا النقاش؛ نظرا ً ألنه حزب يحكم في دولة
علمانية ،وألن السيد رجب طيب أردوغان صرح بعد الفوز في االنتخابات
بأن احلزب سيحترم العلمانية .ويسجل آخرون على احلزب أنه ال يدعو
إلى تطبيق الشريعة وأنه ال اعتراض له على العالقة مع إسرائيل التي
كان السيد أردوغان نفسه قد عززها مبصافحة شارون رئيس الوزراء
اإلسرائيلي السابق.
وبالرغم من ترحيب العديد من العرب واألحزاب اإلسالمية العربية
بنتائج االنتخابات في تركيا ،إال أن اآلراء النقدية والتحليلية تنوعت
حول ماهية احلزب بني الكتّاب العرب اإلسالميني وغير اإلسالميني.
ويثير هذا النقاش واجلدل عدة أسئلة تتعدى موضوع ماهية احلزب ،إن
كان إسالميا ً أو ال ،ألن هذا السجال دخل في سياق االستقطاب احلاصل

* نشرت في جريدة األيام .رام الله2007/8/12 :
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بني التيارات السياسية والفكرية املختلفة في الدول العربية ،وأثار ويثير
– وإن كان ضمنا ً – عناصر مختلفة من فكر النهضة ،أي منذ أواسط
القرن الثامن عشر وحتى يومنا هذا.
ويقع ج ّل هذا الفكر ضمن إطار ثنائيات من بينها :احلداثة مقابل التراث،
واملعاصرة مقابل األصالة ،الهوية مقابل التغريب ،وهكذا...
لذا فإن التساؤل ع ّما إذا كان حزب العدالة والتنمية حزبا ً إسالمياً ،ال
يتعلق فقط بالعناصر الضرورية املكونة ألي حزب يعتبر إسالمياً.
فاالتفاق أو االختالف على هذه العناصر ،وهو ما هو حاصل ،يعكس
موقف التيارات الفكرية املختلفة املتعلقة بالثنائيات املشار إليها آنفاً،
وفي املضمون املعاصر بارتباطه بالقضايا اآلنية.
وميكن تلخيص املواقف التي ظهرت حتى اآلن عند الكتّاب واملفكرين العرب
وممثلي األحزاب اإلسالمية بعد االنتخابات في تركيا إلى أربعة أنواع:
األول – إن حزب العدالة والتنمية ليس حزبا ً إسالمياً؛ ألنه ال يدعو إلى
تطبيق الشريعة أو إقامة دولة اخلالفة.
الثاني -أنه ليس حزبا ً إسالمياً ،ليس بسبب عدم الدعوة إلى تطبيق
الشريعة ،وإمنا بسبب قبوله بتطبيع العالقات مع إسرائيل واالنخراط
في التحالف األمريكي اإلسرائيلي في املنطقة.
الثالث -أنه حزب إسالمي؛ ألن اخلالفة ليست منط احلكم الوحيد املمكن في
اإلسالم ،وأن كونه حزبا ً إسالميا ً ال يتنافى مع احلكم في دولة علمانية.
الرابع -أنه حزب إسالمي متصالح مع “احلداثة” ،ال يخلط بني “اإلسالم
السياسي” و“اإلسالم الثقافي” ،وهذا أمر لم تفهمه األحزاب اإلسالمية
بعد في العالم العربي.
يش ّكل رد الفعل األول ،املوقف التقليدي للعديد من األحزاب اإلسالمية،
ولكنه لم يظهر بوضوح تام في مواقف اإلسالميني ،وكان على املرء أن
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يقرأ في ثنايا ما كتب أو قيل في مثل هذا املوقف ،رمبا ألن البعض في
نوع من احليرة من أمر “العدالة والتنمية” ،أو أنهم ال يريدون صراحة
نزع صفة “اإلسالمي” عن هذا احلزب بعد فوزه والتهليل لهذا الفوز من
قبل إسالميني آخرين.
أما املوقف الثاني ،فكان الفتا ً للنظر بشكل خاص لربط املوضوع
بإسرائيل وليس بتطبيق الشريعة .وقد تبنى هذا املوقف صراحة
الكاتب اإلسالمي ياسر زعاترة مؤخراً .وما هو الفت للنظر ما يتبع
من هذا املوقف جتاه دول إسالمية تطبق الشريعة ولكن لها عالقات مع
إسرائيل سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر .أي أن هذه العالقات كافية
حسب وجهة النظر هذه ألن تنزع صفة اإلسالمية عن هذه الدول حتى
لو طبقت الشريعة.
أما املوقف الثالث ،فقد تبناه عدد من التيار اإلسالمي اإلصالحي واملنفتح
على “روح العصر” ،وميثلهم بشكل عام راشد الغنوشي رئيس حركة
النهضة اإلسالمية التونسية ،والذي يعيش في املنفى في بريطانيا.
ويتلخّ ص موقف الغنوشي بجانبني :ان اخلالفة ليست النمط الوحيد
املمكن للحكم في اإلسالم ،بخالف اعتقاد البعض ،وأن اخلليفة أصالً
هو ليس نائبا ً لله على األرض ،وإمنا نائب عن الشعب .إضافة إلى أن
املضمون الذي يعمل فيه حزب العدالة والتنمية ال يسمح له بالدعوة إلى
تطبيق الشريعة ،وأن التعامل املرن مع هذه األمور له تأصيل شرعي
واضح مثل ما تفيد به اآلية الكرمية ما معناه أن الله عز وجل ال يكلف
نفسا ً إال وسعها ،وأن هذا مرتكز أساسي للعدالة والرحمة اإللهية.
أما رد الفعل الرابع ،فظهر وكأنه رأى في نتائج االنتخابات فرصة
لتسجيل نقاط ضد األحزاب اإلسالمية التقليدية ممن ال “يفهمون”
الفرق بني الثقافي والسياسي ويخلطون بينهما ،األمر الذي ُيري أنهم
غير صاحلني للعمل السياسي وال ميكنهم التعامل مع “حقائق” عالم
اليوم .لذا ،سيبقون مقصيني عن احلكم إلى أن يعتمدوا منوذج حزب
العدالة والتنمية قدوة لهم.
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من جهة إذاً ،ال يوجد شيء مستغرب في ردود الفعل هذه فهي تعكس
تيارات فكرية موجودة منذ ما يزيد على القرن لدى املفكرين والسياسيني
العرب اإلسالميني وغير اإلسالميني .لكن ما هو جديد كتح ٍد سياسي
وفكري ،هو “قوة النموذج” ،أي وجود حزب يعتبر نفسه إسالميا ً
مبعنى ما ،ينجح مرتني في االنتخابات النيابية ،قادر على التعامل مع
“حقائق” العالم ،ويحقق منوا ً اقتصاديا ً الفتا ً للنظر في دولة كبرى أغلب
سكانها من املسلمني ،هي “دولة اخلالفة” السابقة نفسها.
وكان رجب طيب أردوغان واضحا ً متام الوضوح في أكثر من مناسبة
بأنه يسعى ألن يكون حزبه منوذجا ً لألحزاب اإلسالمية في العالم،
والقادر على التعامل مع عالم اليوم .لكن هذا يبقى سؤاالً مفتوحا ً ومن
املبكر إطالق أية أحكام حول املستقبل .غير أنه إذا استمر جناح هذا
النموذج لن يكون من املستبعد أن يستنهض اإلصالحيون اإلسالميون
قواهم ،أو أن نشهد بروز تيارات إصالحية جديدة تسعى إلى “جتديد
التراث” والفكر السياسي اإلسالمي اللذين يتهمهما البعض بالوقوف
عند ابن تيمية و“األحكام السلطانية ،والسياسات الشرعية”.
وفي واقع األمر ،لم يوجد نقص في الدعوات وفي الدعاة لإلصالح عبر
قرن ونصف :من خير الدين التونسي إلى رفاعة الطهطاوي والكواكبي،
وانتهاء بحسن وفهمي هويدي وراشد الغنوشي وبعبد الله النعيم من
بني آخرين عديدين .ما كان ينقصهم جميعا ً هو “حامل اجتماعي” كما
كان يقال ،متمثل بقيادة حزب أو حركة ،كما هو احلال في تركيا .هنا على
ما يظهر تضافرت الشروط التاريخية املواتية إلعطاء الفكر اإلصالحي
قوة واقتدارا ً مجتمعيا ً وسياسياً.
غير أن تركيا تختلف عن العالم العربي في أكثر من ناحية .وقد
يشكل حزب العدالة والتنمية قدوة ألحزاب إسالمية أخرى في أكثر
من جانب .ولكن من حيث تطبيع العالقة مع إسرائيل دون حل عادل
للصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي ،أو العربي – اإلسرائيلي عموماً،
سيشكل هذا حاجزا ً نفسيا ً وفكريا ً وسياسيا ً يثير حتفظا ً يقف حائالً
بني النموذج والقدوة.
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إن الرأي العام العربي واإلسالمي ،ال يتشكل في فراغ تاريخي مستقل
عن عالقات الهيمنة والتبعية والقيادة ،خاصة بوجود ذكرى حية ومتقدة
ملاض زاهر ومجيد يقاس به احلاضر مع املخيلة اجلمعية.
إن التغيير والتجديد يلزمهما شعور بالثقة والقدرة على الفعل والتمكن
واملنعة من االغتراب أو التغريب في هذه احلالة ،حتى لو مت االقتباس أو
االستالف من حضارات أخرى .وهذا ما هو مفتقد إلى حد كبير اليوم.

ما هو اليسار اإلسالمي
اإلصالح بني اليمني واليسار

*

ارتبطت كلمة “اليمني” في املصطلح السياسي والتداول العام مبا فيه
التوجهات الفكرية ،باحملافظة ،أي عدم الرغبة في التغيير ،أو الرغبة في
التغيير ولكن باجتاه غير يساري .بالتالي تستمد هذه الكلمة جزءا ً من
معناها من تعريف كلمة يسار .وهذا يثير فورا ً إشكالية التعريفات ألن
“اليسار” ليس دائما ً مع التغيير إن كان الوضع الراهن ،سياسيا ً كان أم
فكرياً ،مقبوالً من وجهة النظر هذه ،أي أن التغيير املمكن قد يكون ردة
نحو اليمني.
كذلك األمر بالنسبة لكلمة “إصالح” ،إذ أن كل إصالح يتضمن التغيير
وكل تغيير ميكن أن يسمى إصالحا ً من وجهة نظر معينة .بالتالي،
تصبح األهداف هي املعيار األساسي لتحديد ما إذا كان “اإلصالح” هو
في اجتاه اليمني أو اليسار.
من ناحية تاريخية وعلى وجه اخلصوص من ناحية سياسية ،ارتبط
مسعى مستمر لتحقيق العدالة االجتماعية ،واقترن اليمني
اليسار مع
ً

* نشرت كتعقيب على كتاب نصر حامد أبو زيد اليسار اإلسالمي :إطاللة عامة .رام الله:
معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات الدولية  -جامعة بيرزيت ،2004 ،ص87-83
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مع انحياز للملكية اخلاصة واقتصاد السوق ،وعلى وجه اخلصوص
خالل قرن ونيف ماضيني .ولكن يسقط بعض املؤرخني هذه املفاهيم
على قرون مضت أيضا ً وان كان بقدر أكبر من العمومية وأحيانا ً من
الغموض .ويدرك الكاتب أبو زيد جيدا ً إشكالية التعريفات ويستهل
بحثه بتحديد للمعنى املقصود في البحث حتى وان بقي “فضفاضا ً”
نوعا ً ما كما يقول.
وفي نطاق احلديث عن حركات دينية أو فكرية ال مناص من حتديد
“موقف” .ففي حني أنه يوجد قدر كبير من االستقرار في مدلول هذه
الكلمات لوصف التوجهات السياسية واالجتماعية في القرن العشرين
مثالً ،يختلف األمر عند احلديث عن توجهات فكرية بوجود اختالف
في األهداف ومن ثم املعايير ،أي أن إشكالية التعريف تبرز كإشكالية
معيارية وليس كإشكالية وصفية أساساً .فمثالً ،ميكن للحركات
األصولية في العالم اليوم سواء كانت إسالمية أو مسيحية أو هندوسية
أن ترى نفسها تدعو إلى برنامج “إصالحي” .وبهذا املعنى ينطبق عليها
ما يقوله الكاتب عن يسارية التوجه ،ولكن ال ينطبق ما يقوله من أنها
يسارية األهداف أيضاً .ولكن لنقل أن الكاتب محق في أن أحد مداخل
التحليل يكمن في أن “االختالف في النظر إلى املاضي ،سلبا ً وإيجاباً،
إمنا يعكس خالفا ً في املوقف من القضايا الراهنة في كل مجتمع”.
من املرجح أن حسن حنفي أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة كان أول
من استخدم مصطلح “اليسار اإلسالمي” في بداية الثمانينات من القرن
العشرين ،ليصف توجها ً يتبناه هو ويدعو إليه ،أي املعاصرة والتحديث
ولكن انطالقا ً من “الذات” و“األنا” وليس من “اآلخر” ،وفهم التراث مبا
يتالءم مع حاجات العالم املعاصر .وبهذا املعنى ،ينتمي حنفي وآخرون
عديدون يشير إليهم الكاتب في دراسته ،إلى مشروع اإلصالح بعد
سقوط معادلة “ازدواجية القبول والرفض” كما يقول ،فتم “اختيار حداثة
العصر والتحمس لقيمها ،ولكن بشرط بنائها على أسس من التراث”.
ثم يضيف“ :في سقوط املعادلة كان قد مت تكريس سلطة التراث بطريقة ال
تقبل التراجع ،ولكن كان قد مت باملثل استزراع بعض قيم احلداثة بطريقة
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ال تقبل التراجع كذلك” .ولكن العقود األولى من القرن العشرين شهدت
توترا ً بني طرفي املعادلة ،جنم عنه “ميالد تيارين لم يكفا أبدا ً عن التصادم
حتى اليوم :تيار اإلصالح الليبرالي ،والتيار السلفي التقليدي”.
كيف يختلف هذان التياران خاصة إذا ما أخذنا باالعتبار ما يقوله الكاتب
في القسم األخير من البحث حتت عنوان “الهزمية وانتصار السلفية”،
أي هزمية عام  1967وأثرها الفكري؟ يقول الكاتب أن األثر الفكري
للهزمية أدى إلى “عودة اخلطاب الديني إلى التمسك بتقليديته املغرقة
بالسلفية .لم يعد الهدف إعادة الفهم وجتديد التفسير ،بل صار هو حكم
استعادة املاضي اليوتوبي بإعادة تأسيس اخلالفة”.
ال شك بأن هذه التيارات موجودة وتتمثل في حركات وأحزاب عدة
منها التيار الوهابي وأثره في عدة دول بسبب نفوذ السعودية ودعمها
لبعض هذه التيارات .ورمبا يكون من الصحيح أيضا ً أنه على الصعيد
اجلماهيري يوجد عودة إلى التمسك بالتقليدية .ولكن قد يكون من املفيد
التمييز بني نطاقني من التحليل :األول وجود مفكرين مسلمني من التيار
اإلصالحي أو عدمه ،والثاني تأثير هؤالء في اجلمهور العام ،والتوجه
العام للجمهور ،والتفسير األنسب لهذا التوجه.
ان هذا التمييز يكتسب أهمية خاصة من حقيقة وجود استمرار للتيار
اإلصالحي بعد عام  1967حتى لو لم يصف هؤالء أنفسهم “باليسار
اإلسالمي” .فالدعوة لإلصالح مازالت مستمرة عند مفكرين عديدين
حتى لو لم يكونوا من املعروفني لدى اجلمهور ،وانطالقا ً من احلاجة
لتبني بعض قيم احلداثة وبنائها على أسس من التراث.
وفي هذا السياق ميكن اإلشارة إلى كتابات حسن الترابي والذي يجمع
بني الفكر والسياسة في حياته الشخصية ،كنموذج لدعوة منتشرة بني
مفكرين معاصرين .فهو يقول على سبيل املثال ال احلصر في كتابه
جتديد الفكر اإلسالمي“ :نحن في أشد حاجة لنظرة جديدة في أحكام
الطالق والزواج نستفيد فيها من العلوم االجتماعية املعاصرة ،ونبني
على فقهنا املوروث ،وننظر في الكتاب والسنة ،مزودين بكل حاجات
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عصرنا ووسائله وعلومه وبكل التجارب الفقهية اإلسالمية واملقارنة،
لعلنا جند هديا ً جديدا ً ملا يقتضي شرع الله في سياق واقعنا املعني”
(الترابي .)1993 ،والترابي ليس الوحيد الذي دعا لفتح باب االجتهاد
لغرض التجديد وإيفاء احلاجات املعاصرة.
غير أن احملك األساسي للتمييز بني التقليدية و“اليسار اإلسالمي”
بتعريف الكاتب ،يتعلق باألهداف وما إذا كانت حداثية ،أو في هذا
االجتاه ،أم ال .لكن هذا التمييز ال يخلو من إشكاليات مفاهيمية تنبع
جزئيا ً من درجة انطباقها على التيارات واحلركات واملفكرين املختلفني.
فالكثير من التيارات اإلسالمية “حداثية” مبعنى أنها تسعى لتغيير
الواقع املعاش وتغيير أنظمة حكم ألنها تعتبرها تدور في فلك الدول
الغربية وال تعمل لصالح املواطنني .وال مكان هنا “إلطاعة أولي األمر”
فالتغيير والثورة هما الهدف.
وبهذا املعنى إن الثورة اإليرانية تعبر جزئيا ً على األقل عن قيم حداثية.
كذلك األمر بالنسبة الستخدام التقنيات احلديثة وتقبل العلوم الطبيعية
كحقول للدراسة والبحث ال اعتراض عليها في الغالب.
لذا يبدو لي أن احملك األساسي في حداثية أو عدم حداثية هذه احلركات
أو املفكرين يكمن في تقبلهم النظر للدين من منظور العلوم االجتماعية،
أي تاريخية فهم البشر لألديان .األمر الذي يتيح املجال للتأويل بحيث
يتوافق فهم النص مع احلداثة العقالنية دون أي إجحاف باإلميان
ومقوماته وأركانه .واألمر هنا يتعلق بفهم الدين وتفسيره من قبل البشر
والذي يستلزم عقلية حداثية لتقبل تفسيرات قد تختلف عن ما هو مقبول
تقليدياً ،وهو ما يجد مقاومة من قبل التقليديني ،مقرونا ً بانسحاب من
ميدان السجال الفكري الفلسفي املؤسس للعلوم االجتماعية احلديثة.
وبهذا املعنى لم يظهر غزالي آخر بعده “ليتصدى” للعلوم االجتماعية
ومناهجها ،وعلى افتراض أن هذا ممكن اليوم.
ولعل كالم الغزالي نفسه يفي بغرض إيضاح املقصود .فهو يقول في
املنقذ من الضالل“ :وعلمت يقينا ً أنه ال يقف على فساد نوع من العلوم،
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من ال يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم في أصل ذلك،
ثم يزيد عليه ويجاوز درجته ،فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم
من غور وغائلة .وإذ ذاك ميكن أن يكون ما يدعيه من فسا ٍد حقاً .ولم
أر أحدا ً من علماء اإلسالم صرف عنايته وهمته إلى ذلك” .ثم يضيف:
“فعلمت أن رد املذهب قبل فهمه واالطالع على كنهه رمي في عماية”
(الغزالي.)1981 ،
هذا االنسحاب من ميدان السجال الفكري والفلسفي احلديث هو ما مييز
الفكر التقليدي املعاصر ويشكل قصورا ً واضحا ً يتمترس فيه هذا التيار
وراء حواجز دفاعية ال تغني من جوع وال تفي باألغراض املعاصرة.
ان احلداثة ال تعني القطيعة مع التراث ،والتراث غني بالتعددية
وبالعقالنية أيضاً ،في مضمونها التاريخي ،حتى لو تن َّكر لها البعض.
وها هو ابن رشد ،اآلن ،ينظر له كأحد مؤسسي حقبة التنوير في أوروبا.
لكن ما هي مكانة ابن رشد اآلن أيضا ً في العاملني العربي واإلسالمي؟
وأمثاله كثيرون في الفكر اإلسالمي الفلسفي والفقهي والكالمي.
واحلال هو أنه يوجد مصلحني وال يوجد إصالح .لكن لإلصالح شروطا
مجتمعية ،منها الثقة بالنفس والشعور بالقوة وليس الضعف ،ومنها
أيضا ً وجود دعم مجتمعي من مجموعات وشرائح لها حضور ونفوذ
وسطوة .فالدولة التي ينظر لها على أنها تابعة للنفوذ االستعماري
واملشكوك في شرعية حكمها ،لن تتمكن من قيادة عملية اإلصالح أو
أن توفر حماية للمصلحني .وإشارة الكاتب لتبعات حرب  1967على
األجواء الفكرية لها أهمية خاصة كموضوع للمتابعة في دراسات
أخرى تفحص الشروط املجتمعية الضرورية لإلصالح في عالم اليوم،
أي ليس بانفصال عن املؤثرات اخلارجية املعوملة وما تتيحه من إصالح
في مختلف جوانب احلياة ،أو ما جتعله متعذرا أو غير ممكن ،ألنها تبقي
على التبعية والتخلف.

املراجع
الترابي ،حسن .جتديد الفكر اإلسالمي ،الطبعة الثالثة ،ص ( 1993 ،80دون ناشر مذكور)
الغزالي ،ابو حامد .املنقذ من الضالل .حتقيق جميل صليبا وكامل عياد .بيروت :دار األندلس.
ص1981 ،95-94
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*

العربي إلى اليسار كفكر
إذا كان السؤال هو“ :هل يحتاج املجتم ُع
ّ
فإن اإلجابة املباشرة والواضحة
وكحركات سياسيّة واجتماعيّة؟ّ ”،
ألن اليسار ،واليسا َر فقط ،من بني األحزاب
هي :نعم .ملاذا؟ ّ
واحلركات السياسيّة ،هو الذي يولي العدال َة االجتماعيّ َة االهتما َم
والضروري .وهذه هي القضيّة األساسيّة في حياة أغلبيّة
األكب َر
ّ
ٍ
العربي أ ْم في مجتمعات أخرى في أنحاء
الناس ،أكان ذلك في املجتمع
ّ
العالم املختلفة.
ٍ
وكحركات
أما إذا كان السؤال هو“ :هل من مستقب ٍل لليسار كفك ٍر
العربي؟ ”،فاإلجابة مشروط ٌة بوجود
سياسيّة واجتماعيّة في السياق
ّ
عدة مق ِّو ٍ
مات ،منها :دمقرطة النظم السياسيّة العربيّة التي ال تسمح حتى
السلمي للسلطة ،بحيث يكون في إمكان اليسار (وآخرين)
اآلن بالتداول
ّ
فعلي في العديد من السياسات االجتماعيّة واالقتصاد ّية،
إحداثُ تغيير
ّ
حزب من
يساري يتبنّاه
أي برنامج
ّ
حتى يت ّم إضفا ُء املصداقيّة على ّ
ٌ
إن شارك في احلكم.
األحزاب ْ

* نشرت في مجلة اآلداب ،عدد ( 5-4ملف خاص حول وجود أو عدم وجود حاجة لليسار
اليوم ،ومعنى اليسار) .بيروت2010 :
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ما هو اليسار اليوم؟
أبدأ باإلشارة إلى مفهومني ملتبسني بسبب تع ّدد داللتهما“ :اليسار”
أن اليسار من الناحية التاريخيّة
و“العدالة االجتماعيّة ”.من املعروف ّ
ُ
بعض اليسار آخرين من عداده
وإن أخرج
متع ّد ُد األوجه واألصنافْ ،
ٍ
خلالف على مداخل التحليل أو البرنامج أو الغايات النهائيّة .ومن
ٍ
تيارات
الشيوعي
هذا املنظور مثالً ،ينتقد ماركس وأجنلز في البيان
ّ
“يسار ّية” سعت إلى إحقاق “عدال ٍة اجتماعيّة” ما لكونها إصالحيّة،
الطبقي الناج َم عن الرأسماليّة من
البنيان
لكنها تُبقي في نهاية األمر
َ
َّ
َ
جذري .وكان هذا دائ ًما مدخل بعض التيّارات املاركسيّة
دون تغيي ٍر
ّ
جتاه تيّ ٍ
املاركسي.
ارات ماركسيّ ٍة أخرى ،ناهيك طب ًعا باليسار غير
ّ

لن أدخل هنا في هذا النقاش ،ولن أق ّدم تعري ًفا مح ّد ًدا دقي ًقا ملاهيّة
أن األثر الذي أحدثه انهيا ُر
اليسار في عالم اليوم .لك ْن أشير إلى ّ
السوفياتي في املاركسيّة واألحزاب الشيوعيّة واليسار بعا ّمةٍ
االحتاد
ّ
ً
ً
إن وجود
كان عمي ًقا ،وأحدثَ حت ّوال فعليّا في معنى اليسار اليومّ .
ً
مجس ًدا عينيّا وذا
منوذجا قائ ًما
السوفياتي كدولة كان يق ّدم
االحتاد
ً
َّ
ّ
ّ
األحزاب
رت سلبًا من هذا االنهيار
فاعليّ ٍة على غير صعيد .وقد تأث ْ
ُ
واحلركات اليسار ّية املناهضة للتجربة السوفياتية ،والناقد ُة لها،
ُ
ً
السوفياتي ضرور ّيا لناقديه ومناهضيه من
نفسها .كان االحتاد
هي ُ
ّ
اليسار ،ومن غير اليسار ،حلاجتهم إلى تعريف الذات باختالفها عن
“االشتراكيّة القائمة فعالً”.

السوفياتي هي التخلّي عن
لك ّن إحدى أه ّم نتائج انهيار االحتاد
ّ
منوذجا للحكم ،وهو النموذج الذي أخذ به عد ٌد
“الدميقراطيّة املركز ّية”
ً
ً
إن حركة وطنيّة فلسطينيّة
من الدول العربية وما زال حيّا في بعضها .بل ّ
الداخلي،
النموذج في نظامها
غير يسار ّية مثل حركة “فتح” تبنّت هذا
َ
ّ
وما زال األم ُر على حاله حتى اليوم .وقامت عد ُة أحزابٍ شيوعيّ ٍة بتغيير
برامجها أو اس ِمها ِ
نفسه (حت ّول إلى “حزب الشعب” في فلسطني)،
السياسي
يصا على “الدميقراطيّة الغربيّة” في بعدها
خص ً
ملوافقتها ّ
ّ
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اإلجرائي :من دور ّية االنتخابات ،إلى التداول على السلطة ،والتعدد ّية
ّ
السياسيّة ،واحلر ّيات السياسيّة واملدنيّة ،والقبول بوجود اقتصاد
مرحلي فقط.
وإن ضمن قيود ال
سوق ْ
ّ

فإذا أردنا أن نعرف ماهيّة اليسار اليوم يجب أن ننظر إلى “اليسار القائم
فعالً ”،أي األحزاب واحلركات التي تعمل على حتقيق العدالة االجتماعيّة
خاص إلى أمريكا الالتينيّة ،حيث
في أرجاء مختلف ٍة من العالم .وأشير بشكل
ّ
عاملي ،ال محل ّ ّي فقط .فقد
جند بداي َة تكتّ ٍل جدي ٍد يسعى إلى العمل على نطاق
ّ
ُعقد في مدينة كاراكاس في فنزويال في شهر نوفمبر  2009مؤمت ٌر ألكثر
من خمسني منظم ًة يسار ّي ًة من  31بل ًدا لغرض تأسيس “أمميّة خامسة”
للحركات واألحزاب اليسار ّية واحلركات الشعبيّة واالجتماعيّة .وسيُعقد
مؤمت ٌر آخر حول هذا املوضوع ً
أيضا في كاراكاس في نيسان/ابريل
واحلركات اليسار ّية في أمريكا الالتينيّة
األحزاب
 .2010وقد حقّقت
ُ
ُ
ٍ
جناحات في عدد من الدول إضافة إلى فينزويال ،منها أكوادور ونيكاراغوا
وأوروغواي حيث فاز في منصب الرئاسة في انتخابات نوفمبر 2009
الزعي ُم السابق حلركة توباماروس الراديكاليّة .وفي بوليفيا حقق إيفو
قدت في ديسمبر
موراليس فوزًا باه ًرا في االنتخابات الرئاسيّة التي ُع ْ
أن اسم احلركة التي ينتمي إليها موراليس هو
 .2009الالفت للنظر ّ
ُ
ٍ
ّ
“احلركة نحو االشتراكيّة” ـ ولعل كلمة “نحو” هي أفضل معبِّر عن برامج
التوجه
العملي ال
التوجه
احلركات اليسار ّية في عالم اليوم ،ألنها تشير إلى
ّ
ّ
ّ
“اخلالصي ”،أكان ذلك لألفضل أ ْم لألسوأ.
اإليديولوجي
ّ
ّ

أن ما يجب اعتبا ُره ً
أيضا من مك ِّونات احلركات اليسار ّية هو
وأضيف ّ
أممي واضح ،سواء على صعيد التحالفات أو على صعيد
توج ٍه
وجو ُد ّ
ّ
النظرة والقيم .ومن دون ذلك يكون هذا “اليسا ُر” عنصر ّيا ً ألنه يفاضل
بني بش ٍر وبش ٍر في القيمة واالستحقاق ،ويكون شوفينيّا ً ً
أيضا ألنه
يحصر اهتما َمه في من هم داخل دولته .ومن ناحية تاريخيّة كانت
ْ
األحزاب اليسار ّية املختلفة دائ ًما مناهضة للعنصر ّية والشوفينيّة؛ لذا
أن هذه هي
فإن َ
مقس ًما إلى دول ال يستدعي معيار ّيا ً ّ
ّ
كون العالم اليوم ّ
حدو ُد االهتمام أو أنه ينبغي أن تكون كذلك.
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االجتماعية
العدالة
ّ

ألي حرك ٍة ميكن أن
لقد آث ْر ُت تناول “العدالة االجتماعيّة»
ً
برنامجا ّ
تس ّمى يسار ّية ،على الرغم من غموض داللة العبارة ،وإتاحتها ـ كما
برامج مختلف ًة جذر ّيا ً بعضها عن بعض أحيانًا.
هي من دون تخصيص ـ
َ
لت البد َء هنا في ما ميكن أن يس ّمى “عدالة اجتماعيّة” ألغلبيّة
لكني ّ
فض ُ
لت ً
أيضا عد َم الدخول في متاهات
سكان الدول العربيّة املختلفة.
ّ
وفض ُ
ٍ
غايات نهائيّ ٍة ما بعد حتقيق
حول ماهيّة اليسار “احلقّة” باحلديث عن
ألن مشكلة اليسار
العدالة االجتماعيّة (باملعنى الذي سأح ّدده اآلن)؛ ذلك ّ
تاريخيّا ً هي قد ٌر من الشرذمة احلركيّة ،وقد ٌر من الشرذمة الفكر ّية،
وااللتفات املغالي إلى اخلالفات اليسار ّية – اليسار ّية على ماهيّة اليسار،
ُ
ٍ
ٍ
ً
أن “ظل َم ذوي القربى أش ُّد مضاضة ”...أو لنزعة طهور ّية تؤْثر
من باب ّ
التوجه هنا ،إذن ،هو اعتبا ُر
الفعلي.
اإليديولوجي على اإلجناز
“النقا َء”
ّ
ّ
ّ
َّ
محك ما هو
البرامج ،ال الغايات النهائيّة (“خالصيّ ًة” أو غي َر ذلك) ،هي
البرامج مرحليّ ًة.
يساري ،ولو كانت تلك
ّ
ُ
أح ّدد اآلن املقصو َد بالعدالة االجتماعية بالنسبة إلى املجتمعات العربيّة
ٍ
ومجتمعات ودو ٍل أخرى ثانيًا ،كاآلتي:
أوالً،

تعني العدال ُة االجتماعيّة ،في ح ّدها األدنى ،مناهض َة نقل املسؤوليّات
اخلاص بشك ٍل كل ّ ّي أو شبه
أي مسؤوليّات الدولة ،إلى القطاع
العا ّمةْ ،
ّ
الصح ُة،
كل ّ ّي ،وذلك في ما يتعلّق بحاجات البشر األساسيّة ،ومنها:
ّ
والتعلي ُم ،والتقاع ُد ،والبطال ُة ،والعو ُز ألسباب مختلفة (كالعجز عن
العمل أو العمل في االقتصاد غير
الرسمي غير المُ ش َّرع له في معظم
ّ
الدول العربيّة) ،من بني أمور أخرى.

إضاف ًة إلى ذلك ،تعني العدالة االجتماعيّة ،في سياق التشريعات على
وضمان هذه املساواة
اختالف أنواعها ،املساوا َة التا ّم َة أمام القانون،
َ
بغض النظر عن أ ّية صف ٍة جائز ٍة أو ع َرضيّ ٍة ،من نوع
من خالل القانون،
ّ
َ
ِ
اجلنس أو الدين أو الطائفة أو العشيرة ،...غير صفة املواطنة اجلوهر ّية.
(أي ليست ضرور ّية) ،أو عرضيّة ،من منظور حقوق
وتلك
ٌ
صفات جائزة ْ
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ِ
َ
أي ٍ
وزن
الدميقراطي ،وهي حقوقٌ ال تعير تلك
املواطنة في النظام
الصفات َّ
ّ
أن على التشريعات ،باختالف أنواعها ،أن
في التشريعات .ويتبع من هذا ّ
أي أن ال تتض ّمن قي ًما تخ ّل مببدأ املساواة في املواطنة.
تكون محايدةْ ،

إن هذا ال يتع ّدى نطاقَ ما هو موجو ٌد في كثي ٍر من الدول من
قد يقال ّ
ُ
سياسات الرفاه ( ،)Welfarismومن بينها الدول اإلسكندنافيّة وعد ٌد من
ٍ
بدرجات
الدول األوروبيّة مثل هولندا وفرنسا إلى ح ٍّد ما ودول أخرى
صحيحا ،ولك ّن هذا البرنامج بالنسبة إلى الدول
متفاوتة .وقد يكون هذا
ً
العربيّة التي تعنينا هنا أوالً
وطموح ،ومن غير اليسير أن
جذري ح ّقاً،
ٌ
ٌّ
يتحقّق بسرع ٍة ومن دون نضال .وهو ً
يساري للتغيير .وأنا،
برنامج
أيضا
ّ
ٌ
أسلفت ،أحت ّدث عن البرامج ،ال عن اإليديولوجيا أو األهداف النهائيّة.
كما
ُ

فإن املساواة
ٍوفي ما يتعلّق بالشقّ األول من معنى العدالة االجتماعيّةّ ،
ٍ
فكر ٌة أساسيّة لدى اليسار تاريخيّاً .ولك ّن لـ “املساواة” ً
معان،
أيضا ع ّد َة
أشرت إلى أحدها ،وهو إيفا ُء احلاجات األساسيّة ،واملساوا ُة في ذلك
ُ
ٍ
تفاوت في مقدرة الفرد على
اإليفاء مبعز ٍل عن وجود (أو عدم وجود)
ٍ
تفاوت في اإلمكانات
أي
أي ّ
إن ّ
أن يتساوى مع اآلخرين في إيفائها؛ ْ
املاد ّية يجب أالّ يؤ ّدي إلى تفاوت في إيفاء حاجات اإلنسان األساسيّة
الطبقي
(كالصحة أو التعليم) .الفكرة بسيطة وواضحة :حتييد املوقع
ّ
ّ
من ناحية األثر في إيفاء احلاجات األساسيّة .ال يوجد يسا ٌر من دون هذا
البرنامج ،وعلى وجه اخلصوص في الدول العربيّة.
ٌ
ومعروف لدى العرب قبل أن يكتشفه
مي
ّ
إن مفهوم املساواة هذا قد ٌ
فالسف ُة األخالق املعاصرون ،بدليل القصة الشهيرة عن أعرابيّة
أحب إليك؟” فقالت“ :الصغي ُر حتى ي ْكبر،
س ْ
ئلت ذات مرةُّ :
ُ
“أي أبنائك ُّ
ُ
والغائب حتى يعود ”.هنا جند فكرة “التمييز
واملريض حتى يبْرأ،
ُ
اإليجابي” في حقّ البعض ،حتدي ًدا بسبب ارتباطه باحلاجة .وهذا
ّ
التمييز ،وبهذا االرتباط ،هو املساواة :املساواة في إيفاء احلاجات،
ٍ
ضروري الستقامة هذا النوع من املساواة ،وهو معامل ُة
بشرط
ولك ْن
ّ
َمن هم في الوضع نفسه واحلاج ِة نفسها بالطريقة نفسها؛ وهذه هي
املساواة في التعامل .أما في نطاق الدولة ،فهي املساوا ُة أمام القانون،
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ومن خالله ،بشرط ضمان القانون للمساواة في إيفاء احلاجات.
وهذا هو املقصود بـ “املساواة في حقوق املواطنة” :إنها املساواة أمام
أي إيفاء اجلميع حاجاتهم األساسيّة.
القانون ،واملساواة من خاللهْ ،
صراعات كبير ٌة في املاضي حول هذا التمييز ،بني
وقد خيضت
ٌ
املساواة أمام القانون ،من دون املساواة من خالله .فاملعنى األول ال
نفسه ال يضمن املساوا ًة
يضمن العدالة االجتماعية إذا كان
ْ
ُ
القانون ُ
في حاجات البشر األساسيّة.
السياسي لعمل اليسار
املضمون
ّ
السياسي لعمل اليسار قبل انهيار
جوهري في املضمون
يوجد اختالف
ّ
ّ
السوفياتي وبعده .فخالل ستة عقود أو يزيد قليالً ،عمل اليسا ُر
االحتاد
ّ
ٍ
حكومات أغلبُها سلطو ّية ،وفي ظ ّل “الدميقراطيّة املركز ّية”،
العربي في ظ ّل
ّ
أو في ظ ّل قادة كاريزميّني مل ِهمني للجماهير ،وكان جمال عبد الناصر
أبرزَهم بال منازع .وفي هذا السياق تبلور ً
أيضا ما س ّمي “االشتراكيّة
حس اجلمهور في هذا السياق نظ ًرا إلى ارتباطه
العربيّة ”.وقد ألهب اليسا ُر َّ
مبشاريع حترر ّية :حترير فلسطني ،التح ّرر من االستعمار املباشر وغير
املباشر ...،ولم يو ِل اجلمهو ُر ،وال ج ّل املثقفني امللتزمني بالقضايا الوطنية،
ُ
الهدف األساس هو
العربي أهميّ ًة كبيرة ،إذ كان
السياسي
دمقرط َة النظام
ّ
ّ
التح ّرر والتحرير من خالل مشروعٍ واضحٍ ومح ّدد.

تغيّر هذا الوض ُع عربيّاً ،حتدي ًدا بعد حرب عام  ،1967ال بعد انهيار
السوفياتي .ومع بداية أو منتصف السبعينيّات وجدنا عود ًة
االحتاد
ّ
إلى دعوات سابقة (كدعوة الكواكبي مثالً) إلصالح النظام السياسي
دميقراطي .وما زالت هذه الدعوات قائمة حتى اليوم ،وانض ّم
باجتاه
ّ
إليها آخرون ،وحتدي ًدا عد ٌد من التيّارات واألحزاب اإلسالميّة ،والسيّما
أن جاذبيّة
اإلخوان املسلمون ،وفي عدد من الدول العربيّة .الفارق هو ّ
العربي
العربي في املرحلة السابقة كانت بارتباطه باملشروع
اليسار
ّ
ّ
(وإن في حدو ٍد
السوفياتي لهذا املشروع
التحرري ،ومبساندة االحتاد
ْ
ّ
ّ
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ِ
التوازنات الدوليّ َة في حينه) .هذه املرحلة انتهت،
معيّن ٍة تأخذ في االعتبار
السياسي طلبًا للتغيير بعد فشل
لت أنظا ُر اجلمهور إلى اإلسالم
وحت ّو ْ
ّ
التحرري املرتبط باحلركات القومية وباليسار.
املشروع
ّ

ٌ
ميكن أن يق ّدمه للجمهور،
العربي
إن مستقبل اليسار في العالم
ّ
مرتبط مبا ْ
ّ
وأن
املطلوبة
م
املها
ز
ينج
أن
كن
مي
اليسار
أن
يرى
ر
اجلمهو
كان
إذا
وما
َ
ّ
ّ
ْ
َّ
ُ
له القدرة الكافية على فعل ذلك .لك ّن هذا بدوره يثير ع ّدة أسئلة تش ّكل
َ
نقاط بداي ٍة للتفكير في مستقبل اليسار :ماذا يريد اجلمهور؟ هل
يعرف اجلمهو ُر ما يريده من األحزاب السياسيّة؟ أيوجد انفصا ٌم بني
ٍ
بحاجات واضح ٍة ومد َرك ٍة لدى
الطموحات والهموم الفرد ّية ،املرتبطة
أن األحزاب ال مت ّكنهم من حتقيقها؟ كيف
اجلمهور ،وبني اعتبار األفراد ّ
“وعي زائف” ُيولي قضايا الهو ّية،
ميكن إحداث الربط املأمول؟ أيوجد
ٌ
الصحة والتعليم
العربي ،وزنًا أكب َر من
كما هو حاصل اآلن في املجتمع
ّ
ّ
ومق ّو ِ
أسباب ذلك؟
مات احلياة األساسية؟ وما
ُ

مت ُّ
تأتي هذه األسئلة في سياق
فك االرتباط في
سياسي جديد .فلقد ّ
ّ
سياسي ،وبني النظم السلطو ّية
دول العالم املختلفة بني ما هو يسار
ّ
ذات مشاريع حترر ّية .ما يحصل في أمريكا الالتينيّة ودول
ْ
وإن كانت َ
َ
أن إعادة إحياء اليسار يت ّم فقط من خالل السعي إلى
أوروبا الشرقيّة هو ّ
الوصول إلى احلكم لغرض تنفيذ البرامج ومن خالل اآلليّات واإلجراءات
الدميقراطيّة .هذه هي مشكلة أحزاب املعارضة العربيّة ،إسالمية أو
يسارية أو غير ذلك .فالطريق مسدود حتى اآلن بسبب سلطوية النظم
أن معظم الدول العربيّة ال “مشاريع” لها سوى
السياسيّة العربيّة :ذلك ّ
بقاء النظام ،خال ًفا لتركيا وإيران وإسرائيل .هذه جمي ُعها لها مشاري ُع
للدولة كدولة؛ ولك ْن ال توجد “مشاري ُع دو ٍل” في معظم الدول العربية،
وإمنا مشاري ُع لبقاء األنظمة.
التح ّدي املاثل أمام األحزاب اإلسالميّة ،على الرغم من صعوبته،
أق ّل ُعس ًرا من التح ّدي الذي يواجه اليسا َر .فلقد استمال اإلسالميون
جمهو ًرا واس ًعا ،غير أنهم يسع ْون ً
أيضا إلى كسر احتكار السلطويني
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للسلطة السياسيّة .ويشترك معهم اليسار في مسعى دمقرطة النظم
السياسيّة العربيّة ،إالّ أنّهم لم ينجحوا حتى اآلن في حتقيق القدر نفسه
من تأييد اجلمهور ودعمه.
هذه حت ّديات كبيرة ،ويتوقّف عليها مستقب ُل اليسار .ولكن إذا كان
فإن املجتمع العربيْ ،
قط ًعا ويقينًا،
ُ
عنوان اليسار هو العدالة االجتماعيّةّ ،
في حاجة إليه .اليسار وحده ميلك هذا املشروع ،وهو القاس ُم املشترك
إقناع
بني املاضي واحلاضر ،وإن اختلفت الظروف .التح ّدي األكبر هو
ُ
بأن “نقاء” الهو ّية ،كما يتص ّورها جمهو ٌر واس ٌع ،لن تؤ ّدي
اجلمهور ّ
وبأن اليسار خيار
يصبون إليه في حياتهم كبشر،
ّ
في ح ّد ذاتها إلى ما ْ
واقعي لغرض حتقيق العدالة االجتماعية .هذا هو التح ّدي األكبر أمام
ّ
اليسار اليوم.

منشـورات مـواطن
سلسلة دراسات وأبحاث
مقاالت في الثقافة والتراث والهوية
شريف كناعنة
الع َت َبة في فتح اإلبستيم
َ
إسماعيل ناشف

العمالة الفلسطينية في إسرائيل ومشروع الدولة الفلسطينية
ليلى فرسخ
مدخل في تاريخ الدميوقراطية في اوروبا
عبد الرحمن عبد الغني

النس ـ ـ ـ ــاء والقض ـ ـ ـ ــاة والقان ـ ـ ـ ــون :دراسة أنثروبولوجية للمحكمة الشرعية في غزة
نهضة يونس شحادة

نساء على تقاطع طرق :احلركة النسوية الفلسطينية بني الوطنية والعلمانية والهوية
اإلسالمية
إصالح جاد
في املسألة العربية :مقدمة لبيان دميقراطي عربي
عزمي بشارة

متكني األجيال الفلسطينية :التعليم والتعلم حتت ظروف قاهرة
تفيدة جرباوي وخليل نخلة
ـورى َب ْـيـ َن ُـهـ ْـم” :اإلسـالمـيـون والـديـمـقـراطـيـة
َ
“و َأ ْمـ ُـر ُهـ ْـم ُشـ َ
رجا بهلول

فلسطني الى أين؟ تالشي حل الدولتني (باللغة اإلجنليزية)
حترير جميل هالل
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الطبقة الوسطى الفلسطينية ،بحث في فوضى الهوية واملرجعية والثقافة
جميل هالل
النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو :دراسة حتليلية نقدية
(طبعة ثانية  -مزيدة)
جميــل هـ ـ ــالل

نظريات االنتقال إلى الدميقراطية :إعادة نظر في براديغم التحول
جوني عاصي

من التحرير إلى الدولة :تاريخ احلركة الوطنية الفلسطينية 1988 1948-
هلغى باومغرتن
زم ــار احل ّـي  -مقــاالت
تقاســيم ّ
فيصــل ح ــوراني

بروز النخبة الفلسطينية املعوملة (باللغة االجنليزية والعربية)
ساري حنفي وليندا طبر
احلداثة املتقهقرة :طه حسني وأدونيس
فيصل دراج

صفد في عهد االنتداب البريطاني 1948 - 1917
مصطفى العباسي
بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية واملقدسية

اجلبل ضد البحـر
سليم متاري

من يهودية الدولة حتى شارون :دراسة في تناقض الدميقراطية اإلسرائيلية
عزمي بشارة

تشكل الدولة في فلسطني (باللغة االجنليزية)
حترير :مشتاق خان ،جورج جقمان ،اجن أمندسن

مستقبل النظام السياسي الفلسطيني واآلفاق السياسية املمكنة
حترير :وسام رفيدي
وقائع مؤمتر مؤسسة مواطن ،ومعهد ابراهيم ابو لغد 2004

م ـن ـشـ ـ ـ ــورات مـ ـ ـ ـ ــواط ــن
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التربية الدميقراطية ،تعلم وتعليم الدميقراطية من خالل احلاالت
ماهر احلشوة

حركة معلمي املدارس احلكومية في الضفة الغربية 1967-2000
عمر عساف

املجتمع الفلسطيني في مواجهة االحتالل :سوسيولوجيا التكيف املقاوم خالل انتفاضة
االقصى
مجدي املالكي واخرون
اسطورة التنمية في فلسطني :الدعم السياسي واملراوغة املستدمية
خليل نخلة

جذور الرفض الفلسطيني 1948-1918
فيصل حوراني
القطاع العام ضمن االقتصاد الفلسطيني
نضال صبري

هنا وهناك نحو حتليل للعالقة بني الشتات الفلسطيني واملركز
ساري حنفي

تكوين النخبة الفلسطينية
جميل هالل

احلركة الطالبية الفلسطينية :املمارسة والفاعلية
عماد غياظة

دولة الدين ،دولة الدنيا :حول العالقة بني الدميقراطية والعلمانية
رجا بهلول
النساء الفلسطينيات واالنتخابات ،دراسة حتليلية
نادر عزت سعيد

املرأة وأسس الدميقراطية
رجا بهلول

النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو :دراسة حتليلية نقدية
جميل هالل
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ما بعد اوسلو :حقائق جديدة (باللغة االجنليزية)
حترير :جورج جقمان

ما بعد االزمة :التغييرات البنيوية في احلياة السياسية الفلسطينية ،وآفاق العمل
وقائع مؤمتر مواطن 98
التحرر ،التحول الدميقراطي وبناء الدولة في العالم الثالث
وقائع مؤمتر مواطن 97
اشكالية تعثر التحول الدميقراطي في الوطن العربي
وقائع مؤمتر مواطن 96
العطب والداللة في الثقافة واالنسداد الدميقراطي
محمد حافظ يعقوب

رجال االعمال الفلسطينيون في الشتات والكيان الفلسطيني
ساري حنفي

مساهمة في نقد املجتمع املدني
عزمي بشارة
حول اخليار الدميقراطي
دراسات نقدية

سلسلة رسائل املاجستير
الدبلوماسية العامة الفلسطينية بـعـد االنـتـخــابــات الـتشـريـعـيـة الـثـانـيـة
دالل باجس

اإلنتخابات واملعارضة في املغرب بني التحول الدميقراطي
واستمرارية النظام السلطوي ()2007-1997
نشأت عبد الفتاح

عن النساء واملقاومة :الرواية االستعمارية
أميرة محمد ِسلْمي

م ـن ـشـ ـ ـ ــورات مـ ـ ـ ـ ــواط ــن
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التغيير السياسي من منظور حركات اإلسالم السياسي“ :حماس” منوذجا
بالل الشوبكي

املجتمع املدني “بني الوصفي واملعياري” :تفكيك إشكالية املفهوم وفوضى املعاني
ناديــا أبـو زاهــر
الـنـقــد والـثــورة :دراسة في النقد االجتماعي عند علي شريعتي
خالد عودة الله

حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية :تداعيــات أوســلو واالنتفـاضـة الثانيـة
سامر إرشيد

سلسلة مداخالت واوراق نقدية
قبل وبعد عرفات:التحول السياسي خالل اإلنتفاضة الثانية
جورج جقمان
أن تكون عربي ًا في أيامنا
عزمي بشارة

املنهاج الفلسطيني اشكاليات الهوية واملواطنة
عبد الرحيم الشيخ (محرراً)

احلريات املتساوية حقوق املرأة بني الدميقراطية  -الليبرالية وكتب التربية اإلسالمية
وليد سالم وإميان الرطروط

اليسار واخليار االشتراكي قراءة في جتارب املاضي ،واحتماالت احلاضر
داوود تلحمي
تهافت أحكام العلم في إحكام اإلميان
عزمي بشارة

الدميقراطية واإلنتخابات واحلالة الفلسطينية
وليم نصار
إطار عام لعقيدة أمن قومي فلسطيني
حسني آغـا وأحمد سامح اخلالدي

222

قـبـل وبـعـد عـرفـات

نحو أممية جديدة :قراءة في العوملة/مناهضة العوملة والتحرر الفلسطيني
عالء محمود العزة وتوفيق شارل حداد

التنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية
جميل هالل

األحزاب السياسية الفلسطينية والدميقراطية الداخلية
طالب عوض وسميح شبيب

الراهـب الكـوري َ ..سـفَر وأشـياء أخـرى
زكريا محمد
واقع التعليم اجلامعي الفلسطيني :رؤية نقدية
ناجح شاهني
طروحات عن النهضة املعاقة
عزمي بشارة
ديك املنارة
زكريا محمد
لئال يفقد املعنى (مقاالت من سنة االنتفاضة االولى)
عزمي بشارة
في قضايا الثقافة الفلسطينية
زكريا محمد
ما بعد االجتياح :في قضايا االستراتيجية الوطنية الفلسطينية
عزمي بشارة
املسألة الوطنية الدميقراطية في فلسطني
وليد سالم
احلركة الطالبية الفلسطينية ومهمات املرحلة جتارب وآراء
حترير مجدي املالكي

م ـن ـشـ ـ ـ ــورات مـ ـ ـ ـ ــواط ــن
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احلركة النسائية الفلسطينية اشكاليات التحول الدميقراطي واستراتيجيات مستقبلية
وقائع مؤمتر مواطن 99
اليسار الفلسطيني :هزمية الدميقراطية في فلسطني
علي جرادات
اخلطاب السياسي املبتور ودراسات أخرى
عزمي بشارة
أزمة احلزب السياسي الفلسطيني
وقائع مؤمتر مواطن 95

املجتمع املدني والتحول الدميقراطي في فلسطني
زياد ابو عمرو واخرون
الدميقراطية الفلسطينية
موسى البديري واخرون

املؤسسات الوطنية ،االنتخابات والسلطة
اسامة حلبي واخرون

الصحافة الفلسطينية بني احلاضر واملستقبل
ربى احلصري واخرون

الدستور الذي نريد
وليم نصــار
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سلسلة اوراق بحثية
دراسات اعالمية 2
حترير :سميح شبيب
دراسات اعالمية
حترير :سميح شبيب

الثقافة السياسية الفلسطينية
باسم الزبيدي

العيش بكرامة في ظل االقتصاد العاملي
ملتون فيسك

الصحافة الفلسطينية املقرؤة في الشتات 1994-1965
سميح شبيب

التحول املدني وبذور االنتماء للدولة في املجتمع العربي واالسالمي
خليل عثامنة
املساواة في التعليم الالمنهجي للطلبة والطالبات في فلسطني
خولة الشخشير

التجربة الدميقراطية للحركة الفلسطينية االسيرة
خالد الهندي
التحوالت الدميقراطية في االردن
طالب عوض

النظام السياسي والتحول الدميقراطي في فلسطني
محمد خالد االزعر
البنية القانونية والتحول الدميقراطي في فلسطني
علي اجلرباوي

م ـن ـشـ ـ ـ ــورات مـ ـ ـ ـ ــواط ــن

سلسلة التجربة الفلسطينية
شفيق احلوت
سميح شبيب (محرراً)

أنيس صايغ واملؤسسة الفلسطينية السياسات ،املمارسات ،اإلنتاج
سميح شبيب (محرراً)

انتفاضة األقصى :حقول املوت
محمد دراغمة
أحالم باحلرية (الطبعة الثانية)
عائشة عــودة

الواقع التنظيمي للحركة الفلسطينية األسيرة دراسة مقارنة 2004-1988
اياد الرياحي
مغدوش ــة :قصــة احلـرب على املخيمـات ف ــي لبنــان
ممدوح نوفل

يوميات املقاومة في مخيم جنني
وليـد دقـة
أحالم باحلرية
عائشة عــودة

اجلري الى الهزمية
فيصل حوراني

أوراق شاهد حرب
زهير اجلزائري
البحث عن الدولة
ممدوح نوفل
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سلسلة مبادئ الدميقراطية
		
ما هي املواطنة؟

احملاسبة واملساءلة

		
سيادة القانون

التعددية والتسامح

		
فصل السلطات

احلريات املدنية

مبدأ االنتخابات وتطبيقاته

الثقافة السياسية

		
عملية التشريع

االعالم والدميقراطية

		
حرية التعبير

العمل النقابي

سلسلة ركائز الدميقراطية
التربية والدميقراطية
رجا بهلول

حاالت الطوارئ وضمانات حقوق االنسان
رزق شقير

الدولة والدميقراطية
جميل هالل

الدميقراطية وحقوق املرأة بني النظرية والتطبيق
منار شوربجي
سيادة القانون
اسامة حلبي

حقوق االنسان السياسية واملمارسة الدميقراطية
فاحت عزام

الدميقراطية والعدالة االجتماعية
حليم بركات

م ـن ـشـ ـ ـ ــورات مـ ـ ـ ـ ــواط ــن

سلسلة تقارير دورية
نحو قانون ضمان إجتماعي لفلسطني
تطوير قواعد عمل املجلس التشريعي نحو قانون للسلطة التشريعية
إعداد  :جهـاد حرب اشراف :عزمي الشعيبي
نحو نظام انتخابي لدولة فلسطني الدميقراطية
جميل هالل،عزمي الشعيبي وآخرون

االعمال التشريعية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
سناء عبيدات

دراسة حتليلية حول أثر النظام االنتخابي على تركيبة املجلس التشريعي القادم
احمد مجدالني ،طالب عوض
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