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  طالل عوكل

  ..قراءة يف أحداث غزة
  أزمة عارضة أم أزمة بنيوية؟

وســط تصــاعد العدوان االحتاليل اإلســرائيلي ضــد الشــعب الفلســطيني، وعلى غير ما 
 تموز/يوليو املاضي، يتوقعه كثيرون، شدت األحداث التي وقعت يف قطاع غزة، أواسط

األنظار بقوة إىل ما يعتمل حتت ســـــــــــطح األحداث الضـــــــــــخمة التي عاشـــــــــــتها األراضـــــــــــي 
، وقيام الســــــــلطة الوطنية يف الســــــــنة ١٩٩٣الفلســــــــطينية منذ توقيع اتفاق أوســــــــلو ســــــــنة 

  .التالية حتى اللحظة
البعض تابع تلك األحداث من منطق ما تنطوي عليه األســـماء واأللقاب والتغييرات 

األســــــــاليب من إثارة، والبعض اآلخر ذهب إىل عمق األزمة ومكوناتها وخصــــــــائصــــــــها و
وأبعادها. وبعيداً عن العواطف والتمنيات نحاول يف هذه املقالة الغوص قدر اإلمكان 

  .يف طبيعة األزمة، وأسبابها، وآفاق حلها. ونبدأ بتلخيص ألهم الوقائع

  شريط األحداث
تموز/يوليو  ١٦هــدهــا قطــاع غزة ابتــداء من مل تكن األحــداث الصـــــــــــــاخبــة التي شـــــــــــ

املاضـــي، ولفتت أنظار العامل، واســـتقطبت اهتمام وســـائل اإلعالم على اختالف تبعيتها 
واجتاهاتها، ســـــوى اإلشـــــارة أو الشـــــرارة التي تعلن وجود أزمة عميقة تعصـــــف بالنظام 

  .السياسي الفلسطيني برمته
طينية، اللواء غازي اجلبايل، على ففي ذلك اليوم جرى اختطاف قائد الشرطة الفلس

يد كتائب شــــــــهداء جنين، التي مل تطلقه إالّ بعد وســــــــاطة من رئيس جهاز االســــــــتخبارات 
الفلســـــــطينية اللواء أمين الهندي، ورئيس جهاز األمن الوقائي العميد رشـــــــيد أبو شـــــــباك، 

يف قطاع غزة أحمد حلس، واتصـــــــال هاتفي بين  "فتح"باإلضـــــــافة إىل أمين ســـــــر حركة 
  .الرئيس ياسر عرفات وزعيم اجلماعة اخلاطفة

أبو الريش يف خان يونس باختطاف عات قليلة قامت كتائب أحمد بعد ذلك بســــــــــــا
  .أربعة نشطاء فرنسيين يعملون متطوعين زائرين يف مستشفى الهالل األحمر

ويف الوقت ذاته تقريباً، قامت جمموعة أُخرى يف رفح باختطاف مســـــــــــؤول قوات 
كري يف جنوب قطاع غزة، العميد خالد أبو العال، ثم أطلقته، األمر الذي االرتباط العســـــــــــ

دفع كالً من اللواء أمين الهندي والعميد رشــــــــــيد أبو شــــــــــباك إىل تقديم اســــــــــتقالتيهما إىل 
                                                            

)(  كاتب وصحايف فلسطيني. 



  ٢٦)، ص ٢٠٠٤(صيف  ٥٩، العدد ١٥جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٢ 
 

  .الرئيس عرفات، وتبعهما بعد يوم واحد اللواء جمعة غايل، املسؤول عن قوات البحرية
أُخرى وقعت يف غزة والضفة الغربية، واندرجت تلك األحداث شكلت البداية ألحداث 

يف ســـــياق إعالن وجود أزمة اختلف كثيرون يف تشـــــخيصـــــها، وبالتايل يف كيفية النظر 
  .إليها، ويف أساليب معاجلتها

قبل ذلك بأيام قليلة، كان اجمللس التشريعي الفلسطيني ألّف أول مرة جلنة خاصة 
الســـياســـية يف اجمللس، لدراســـة الوضـــع يف  ترأســـها النائب مروان كنفاين، رئيس اللجنة

قطاع غزة، نظراً إىل تفاقم احتجاجات قســـــم من ســـــكان بيت حانون احملتلة على اآلثار 
ام من منطقتهم على مســـتعمرة ســـديروت  الناجمة عن اســـتمرار القصـــف بصـــواريخ القســـّ

  .التي تقع إىل الشرق من قطاع غزة
اءات موســـــــــــعـة مع األهـايل، والقوى أجرت اللجنـة اخلـاصــــــــــــة التي ألّفهـا اجمللس لقـ

الســــــــــياســــــــــية، ومنظمات اجملتمع املدين ومؤســــــــــســــــــــاته، والنخب الســــــــــياســــــــــية والثقافية 
واإلعالمية، وعدد من الشخصيات العامة والتجار، بغرض إعداد تقرير عن الوضع، بما 
يف ذلــــك تقــــديم اقتراحــــات للمعــــاجلــــة بعــــد أن حزم اجمللس أمره يف ضـــــــــــرورة القيــــام 

  .إزاء تردي األوضاعبمسؤولياته 
وبين جنبــات اجمللس، ترددت األحــاديــث عن نيــة اســـــــــــتــدعــاء رئيس احلكومــة أحمــد 
قريع للمساءلة، بعد تسعة أشهر من الفشل، وكان االجتاه الغالب يشير إىل إمكان سحب 

  .الثقة من احلكومة
وبالتوازي مع ازدياد الدالالت على اهتمام اجمللس التشـــــريعي باألوضـــــاع العامة، 

يف قطاع غزة تظهر عملية اســـــــــــتقطاب بين  "فتح"انت االنتخابات القاعدية يف حركة ك
تيارين، شكل عنوانيهما الرئيس عرفات من جهة، ووزير الداخلية السابق حممد دحالن 
من جهـــة أُخرى. ويقـــال إن النتـــائج جـــاءت يف مصـــــــــــلحـــة تيـــار دحالن الـــذي رفع رايـــة 

  .اإلصالح داخل احلركة والسلطة
تموز/يوليو، اتسعت الهوة بين التيارين، وبدا أن  ١٦والحقاً، عندما اندلعت أحداث 

  .األحداث غير معزولة عن عملية االستقطاب اجلارية

  من حيث الوقائع الالحقة
  :نستظهر املالحظات التالية

: اتســــــــعت عملية االســــــــتقطاب لتشــــــــمل الضــــــــفة الغربية (أحداث جنين ونابلس)،  أوالً
جمــاهيريــة، وعنيفــة أحيــانــاً، إذ انخرطــت كتــائــب شـــــــــــهــداء األقصـــــــــــى،  واتخــذت أشـــــــــــكــاالً

، يف األزمــة. ويف بعض "فتح"واجلمــاعــات املســـــــــــلحــة األُخرى، احملســـــــــــوبــة على حركــة 
األحيان دخلت جماعات أُخرى على اخلط، كما حدث عندما قامت كتائب الشـــــــــــهيد عز 

ام باقتحام ســـجن غزة املركزي، ومســـتشـــفى الشـــفاء يف غزة، األمر الذي أدى  الدين القســـّ
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  .إىل تصفية ثالثة عمالء إلسرائيل، وجرح آخرين
جــــاءت معــــاجلــــة الســـــــــــلطــــة الوطنيــــة لألزمــــة من خالل جملــــة من القرارات  ثــــانيـــاً:

  .واإلجراءات، التي اتخذها الرئيس عرفات بعد أن امتنع طويالً من اإلقدام عليها
 األجهزة األمنيــة فلقــد أجرى تعــديالت مهمــة شـــــــــــملــت عــدداً واســـــــــــعــاً من مســـــــــــؤويل

والشـــــــــرطة، واتخذ قراراً بتوحيد األجهزة األمنية يف ثالثة أجهزة، ومنح احلكومة ووزير 
الداخلية بعض الصالحيات على عمل األجهزة األمنية، األمر الذي أدى إىل عدول رئيس 
احلكومة عن استقالته. وأعلن، بعد لقائه جلنة موسعة من أربعة عشر عضواً من اجمللس 

شــــريعي، قبوله تنفيذ برنامج اإلصــــالح الذي ســــبق أن أقره اجمللس قبل عامين، وأمر الت
  .بإحالة بعض ملفات الفساد على القضاء، وخصوصاً ملف األسمنت الشهير

الحقاً لذلك، وإلضــــــــــفاء الصــــــــــدقية، أجرت الســــــــــلطة اتصــــــــــاالت باإلدارة األميركية، 
ل، من أجل الســــــماح لها بنشــــــر وبأطراف الرباعية الدولية، وبمصــــــر، وأســــــاســــــاً بإســــــرائي

الشـــــــرطة واألجهزة األمنية بأســـــــلحتها يف املناطق الفلســـــــطينية لضـــــــبط ما ســـــــمي حالة 
  .الفوضى والفلتان األمني

ثمة ســــــــبب واضــــــــح لرفض إســــــــرائيل نشــــــــر الشــــــــرطة بأســــــــلحتها يف الضــــــــفة، وعدم 
ة ممانعتها ذلك يف قطاع غزة. ولو أن إســـــــــــرائيل وافقت على هذا األمر يف الضـــــــــــفة وغز

لكان ذلك جمرد إجراء تكتيكي موقت؛ ذلك بأن خطة الفصـــــــــــل من جانب واحد تفترض 
بقاء حالة الفوضـــــــى يف املناطق، وإضـــــــعاف الســـــــلطة إىل أبعد احلدود يف الضـــــــفة، التي 
ســـتظل حتت الســـيطرة اإلســـرائيلية، يف حين أن تقوية الســـلطة يف غزة يجب أن تأتي يف 

  .اإلسرائيليةسياق االستجابة لالستحقاقات األمنية 
إن اإلجراءات والقرارات التي اتخـــــذتهـــــا الســـــــــــلطـــــة ربمـــــا أدت إىل تهـــــدئـــــة اجمللس 
التشــــريعي موقتاً، وربما القت اســــتحســــان الدول التي ســــعت منذ فترة طويلة، وضــــغطت 
على الرئيس عرفات والسلطة من أجل تعديل الصالحيات فيما يتعلق باألجهزة األمنية 

وإعادة بنائها. لكن هذه اإلجراءات أيضـــاً أدت إىل إعادة  ملصـــلحة احلكومة، وتوحيدها،
فتح القنوات األمنية بين األجهزة الفلســـــــــــطينية واإلســـــــــــرائيلية، بعد أن ظلت مغلقة فترة 

الهبوط بســـــــــــقف العالقـــات ليســــــــــــــت قصـــــــــــيرة. إن إســـــــــــرائيـــل تعمـــل كـــل الوقـــت من أجـــل 
االت ىل نتائج هذه االتصاإلسرائيلية إىل املستوى األمني فقط. وكانت أُو -		الفلسطينية

بين الســـلطة واألطراف املعنية االنســـحاب اإلســـرائيلي املفاجئ وغير املتوقع من مدينة 
بيت حانون وحميطها بعد احتالل دام نحو أربعين يوماً، وبعد أن كانت املؤشرات تقود 

 ةإىل إمكان التصـــعيد ال التراجع، وخصـــوصـــاً أن املراجع العســـكرية واألمنية اإلســـرائيلي
أعلنت بصـــــــــــراحة أن قوات االحتالل ســـــــــــتبقى يف بيت حانون إىل حين االنســـــــــــحاب من 

  .قطاع غزة
ويف احلين ذاته، أعلنت إســـــــرائيل فتح معبر رفح احلدودي بعد إغالق تام دام ثالثة 
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  .أسابيع، حاولت خاللها إقناع اجلانب الفلسطيني بقبول فكرة استبدال املعبر بآخر
: لعمل الوطني عامة باالمتناع من دخول ميدان األزمة تميز دور فصــــــــــــائل ا ثالثاً

والتأثير فيها، إذ اكتفت بإصــــــــــــدار البيانات التي تطالب باإلصـــــــــــالح وفرض ســـــــــــيادة 
القانون، وتدين اســـــــــــتخدام العنف يف معاجلة التناقضـــــــــــات الداخلية، وحتذر من الفتنة، 

لى زة عن االتفاق عبينما عجزت جلنة املتابعة العليا للقوى الوطنية واإلســـــــــالمية يف غ
  .عقد مؤتمر شعبي كانت أقرت إقامته خالل األيام األوىل لألحداث

ويف هذه املرة أيضــــــــاً تراوحت مواقف الفصــــــــائل بين االنتظار الســــــــلبي والتعاطف 
نســـــــــــبياً مع الرئيس عرفات وقيادة الســـــــــــلطة، وبين العجز عن اســـــــــــتالم راية اإلصـــــــــــالح 

، أو أن يجري "فتح"على اخلالفــات داخــل حركــة واالنــدفــاع بهــا بقوة، كي ال تظــل حكراً 
إجهاض احلالة الناشـــــــــــئة عبر إجراءات حمدودة، أو عملية تراخٍ تؤدي إىل إبقاء احلالة 

  .على ما هي عليه
أمّا منظمات اجملتمع املدين، من منظمات غير حكومية، وحكومية، وشبه حكومية، 

اً نظرياً باإلصـــــالح، على الرغم ونقابات، واحتادات شـــــعبية، فإن قلة منها أبدت اهتمام
من شـــــــــــعورها بعمق األزمة وخطورتها، وهي على العموم تخضـــــــــــع يف أغلبيتها لتأثير 

  .القيادات السياسية والتنظيمية واألجهزة السلطوية

  طبيعة األزمة وجوهرها
يخطئ كــــــل من يعتقــــــد أن األحــــــداث التي وقعــــــت يف قطــــــاع غزة جمرد تعبيرات 

واملسؤوليات واألشخاص، أو أنها تعبير عن حالة الفلتان احتجاجية على الصالحيات 
األمني والفوضــــــــى الســــــــائدة يف املناطق احملتلة جرّاء العدوان اإلســــــــرائيلي املتواصــــــــل 

  .عليها
ثمــة ميــل نحو تقزيم األزمــة وحتجيمهــا، وشـــــــــــخصـــــــــــنتهــا، وأحيــانــاً إضـــــــــــفــاء طــابع 

 "فتح"إصـــــــــــالحياً يف حركة املؤامرة اخلارجية عليها، إذ اتهم التيار الذي يعتبر نفســـــــــــه 
باألســـــــــــرلة، وبتنفيذ خمططات خارجية، تســـــــــــتهدف دور الســـــــــــلطة، واملشـــــــــــروع الوطني 
الفلســـــــطيني. وبناء على مثل هذه القراءة جاءت املعاجلات جزئية وإجرائية، على الرغم 

  .من أهميتها، وتناولت الصالحيات واملسؤوليات
يف ذلــك حــالــة الفلتــان األمني،  واحلقيقــة أن األحــداث التي وقعــت ومــا تالهــا، بمــا

والفوضـــــــى، وغياب ســـــــيادة القانون، ليســـــــت ســـــــوى دالالت متفاوتة األهمية على وجود 
األزمة، أو أنها على أبعد تقدير بعض نتائج أزمة شـــاملة عميقة تطال النظام الســـياســـي 
الفلســــطيني، وهي يف أســــاســــها ذات جذور ســــياســــية ومؤســــســــاتية واجتماعية بالدرجة 

  .األوىل
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  لبعد السياسي لألزمةا
، كان من الواضــــــح أن املشــــــروع ٢٠٠٠أيلول/ســــــبتمبر  ٢٨عشــــــية االنتفاضــــــة يف 

الســـياســـي الذي عبر عنه اتفاق أوســـلو بلغ حد التأزم واالســـتعصـــاء. فلقد انتهت املرحلة 
االنتقالية من دون أن يجري حتى استكمال تنفيذ االستحقاقات التي تضمنتها، ناهيك 

والوساطات اخلارجية يف إجناز ملف مفاوضات الوضع النهائي عن فشل املفاوضات 
  .وبلوغ التسوية

واتضـــح أن الســـلطة الوطنية، والقوى التي حملت مشـــروعها، غير قادرة على جتاوز 
حدود اتفاق أوسلو وقيوده، وبالتايل مل تنجح كل احملاوالت يف التوصل إىل اتفاق بين 

دولة الفلســـطينية من خارج إطار املفاوضـــات التيارات الفلســـطينية على قضـــية إعالن ال
  .وآليتها

ت كامب ديفيد وبعد مفاوضــــــــــــات واي بالنتيشـــــــــــن، وواي ريفر، جاءت مفاوضــــــــــــا
، لترســــم معامل ٢٠٠٠الفلســــطينية، يف تموز/يوليو  -	اإلســــرائيلية -	الثالثية األميركية

طريق الندالع أزمة اســتعصــاء التقدم بمشــروع أوســلو، أو التراجع عنه، األمر الذي مهد ال
االنتفاضـــــــة، بعد نحو شـــــــهرين فقط على فشـــــــل كامب ديفيد. وقد أكد فشـــــــل مفاوضـــــــات 
كامب ديفيد واندالع االنتفاضــــــــة التناقض الصــــــــارخ بين مشــــــــروعي احلل اإلســــــــرائيلي 
ر بينهما بما يؤدي إىل االتفاق على شـــــــــكل من أشـــــــــكال  والفلســـــــــطيني، وصـــــــــعوبة اجلَســـــــــْ

  .التسوية املقبولة لدى الطرفين
على الرغم من الترحيــــب الفلســـــــــــطيني الواســـــــــــع، الــــذي قوبلــــت بــــه مواقف الوفــــد و

الفلســــطيني برئاســــة ياســــر عرفات يف كامب ديفيد، فإن الفلســــطينيين كانوا اســــتشــــعروا 
عمق األزمة التي يعيشــونها، نتيجة فشــل املفاوضــات من ناحية، ونتيجة تفاقم الفســاد 

تجــاوزات من جــانــب األجهزة األمنيــة وســـــــــــوء اإلدارة، والتصـــــــــــرف يف املــال العــام، وال
واملتنفذين، من ناحية أُخرى. لقد كانت املناطق الفلســــــطينية عشــــــية االنتفاضــــــة تعيش 
حالة احتقان داخلي بلغ ذروته، بالتوازي مع وصــول األزمة الســياســية التفاوضــية إىل 

تحام قذروة أدت إىل تفريغ حالة االحتقان يف الصــــراع العنيف الذي اندلع على خلفية ا
  .أريئيل شارون احلرم القدسي

والواقع أن االنتفاضــــــــــــة، كتتويج لألزمة، كانت حتمية فلســـــــــــطينية بقدر ما كانت 
حتمية إســرائيلية. فلقد كانت التحضــيرات اإلســرائيلية ملواجهة اندالع انتفاضــة شــعبية 
واضـــــــــــحة، وكانت الســـــــــــيناريوهات للتعامل معها مطروحة على طاولة األجهزة األمنية 

ســــرائيليين أعدوا العدة جملابهة من النوع الذي واجليش، وليس يف األدراج. ويبدو أن اإل
ة النفق يف إبـــان عهـــد نتنيـــاهو ســـــــــــنـــة  ، إذ يعرف اجلميع، منـــذ ذلـــك ١٩٩٦وقع منـــذ هبـــّ

التي نفذها اجليش اإلســـــــــرائيلي يف املناطق الفلســـــــــطينية  "حقل األشـــــــــواك"الوقت، خطة 
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  .الحقاً
 ســـــلطة الفلســـــطينية علىلقد أراد اإلســـــرائيليون كســـــر اإلرادة الفلســـــطينية، وإرغام ال

قبول الرؤية اإلســــرائيلية للتســــوية، التي بلورها بعد أشــــهر قليلة على اندالع االنتفاضــــة 
أريئيل شــــــــارون، بما عرف بالتســــــــوية املرحلية طويلة األمد، التي تفترض توفير إمكان 

من الضـــــــــــفــة الغربيــة، من دون  %٤٢إقــامــة الــدولــة الفلســـــــــــطينيــة على قطــاع غزة وعلى 
  .من دون االقتراب من قضايا التسوية النهائيةالقدس، و

على اجلـــانـــب اآلخر، أراد أصـــــــــــحـــاب خيـــار أوســـــــــــلو بين الفلســـــــــــطينيين أن تشـــــــــــكـــل 
االنتفاضــة أداة لتحســين مواقعهم وشــروطهم التفاوضــية، األمر الذي يفســر تردد وتأخر 
بعض االجتاهات الفلســـــــــــطينية، وخصـــــــــــوصـــــــــــاً يف املعارضـــــــــــة، عن االنخراط بقوة يف 

  .اضة، إىل أن أصبح واضحاً أنها جتاوزت ما أرادته السياسة الرسمية الفلسطينيةاالنتف
عبرت االنتفاضـــــــــة عن حالة تصـــــــــادم بين البرناجمين اإلســـــــــرائيلي والفلســـــــــطيني، 
اللذين مل تنجح احملاوالت الســـابقة يف اجلمع بينهما على اتفاق يلبي مصـــالح الطرفين 

جاءت بدوافع  -	أي االنتفاضـــــــــــة -	لكنهال شـــــــــــديد ببرنامج أي منهما، ومن دون إخال
  .لدى كل طرف خللق شروط إجناح برناجمه

بعـــد نحو أربعـــة أعوام على االنتفـــاضــــــــــــــة، ويف ظـــل املتغيرات اإلقليميـــة والـــدوليـــة 
يف الواليــات املتحــدة،  ٢٠٠١أيلول/ســـــــــــبتمبر  ١١الصـــــــــــــاخبــة التي جنمــت عن أحــداث 

روع الوطني الفلســــــطيني إىل مقام جاءت نتائج الصــــــراع الدامي لتنقل اخلطر على املشــــــ
جــــديــــد، إذ إنــــه مهــــدد فعليــــاً من جــــانــــب خطــــة شـــــــــــــــارون أحــــاديــــة اجلــــانــــب. لقــــد غيرت 
إســــرائيل/شــــارون قواعد اللعبة، واســــتفادت إىل حدود بعيدة من حالة الضــــعف العربي، 
واحتالل العراق، وتهديد سورية وإيران، وحتى بعض الدول الصديقة للواليات املتحدة، 

ت أيضـــاً من االنحياز األميركي األكثر ســـفوراً يف دعمه الســـياســـة اإلســـرائيلية، واســـتفاد
  .٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٤وخلصه إىل حد كبير ما سُمّي وعد بوش يف 

ثمة، إذاً، انغالق يف األفق الســـــــــــياســـــــــــي، وتراجع إمكانات حتقيق البرنامج الوطني 
  .الشرعية الدوليةالفلسطيني الذي يشكل احلد األدنى ألي تسوية تستند إىل 

لقد رســــمت إســــرائيل احلدود اجلديدة عبر اجلدار الفاصــــل الذي يصــــادر نحو نصــــف 
الضـــــــــــفــة الغربيــة، ويحولهــا إىل كنتونــات، ويعزلهــا عن القــدس. وســـــــــــيتحوّل قطــاع غزة 
وشــمال الضــفة، الذي ســتنســحب منه إســرائيل وفق خريطة الطريق، إىل ســجن كبير وفق 

بقى املســـــتعمرات يف الضـــــفة، وســـــيبقى االحتالل قائماً، املواصـــــفات اإلســـــرائيلية، وســـــت
بينما بقية قضـــايا ملف املفاوضـــات النهائية أصـــبحت كلها مســـتبعدة يف ضـــوء إصـــرار 

  .حكومة شارون على فرض حله املرحلي طويل األمد
لقد بدا االرتباك الفلســــــطيني واضــــــحاً حين غابت األجوبة عن األســــــئلة امللحة التي 
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أحادية اجلانب، واالنســــحاب من قطاع غزة وشــــمال الضــــفة، يف تطرحها خطة شــــارون 
حين تلح أطراف إقليمية، وخصـــــــــوصـــــــــاً مصـــــــــر واألردن، ودولية يف ضـــــــــرورة أن جتري 
الســـلطة الوطنية تغييرات أســـاســـية يف جمايل األمن واإلصـــالح، بما يســـتجيب ملتطلبات 

د توصـــــــل الليكوتنفيذ خطة شـــــــارون التي يرجح كثيرون اقتراب موعد تنفيذها يف حال 
  .مع العمل إىل اتفاق بشأن إعادة بناء االئتالف احلكومي

هنــا يمكن العثور على عالقــة قويــة بين وقوع أحــداث غزة وبين احلــاجــة إىل تقــديم 
الســلطة أجوبة عن األســئلة التي تطرحها اخلطة اإلســرائيلية، وال ســيما أن ثمة من يطرح 

لضـــــفة على أنه فرصـــــة يجب انتهازها، االنســـــحاب اإلســـــرائيلي من قطاع غزة وشـــــمال ا
وأنـــه واحـــدة من ثمـــار املقـــاومـــة التي يجـــب عـــدم التفريط فيهـــا، على طريق اســـــــــــتكمـــال 

  .النضال لتحقيق املشروع الوطني الفلسطيني
وعلى الصـــــــعيد الســـــــياســـــــي أيضـــــــاً مل تنجح االنتفاضـــــــة يف دفع القوى الســـــــياســـــــية 

طني مشـــترك، كما أنها مل تنجح والفصـــائل والســـلطة إىل مســـتوى التوصـــل إىل برنامج و
يف التوافق على هدف االنتفاضــــــــــــة وأشـــــــــــكال خوض النضــــــــــــال، وبدا كأن هناك حالة 
اســـــتعصـــــاء تعود أســـــبابها إىل تعدد اخليارات واالســـــتراتيجيات واألجندات واحلســـــابات 

ت تمنع التقاء من جرى تصــــــنيفهم اخلاصــــــة، فضــــــالً عن أثر العوامل اخلارجية التي كان
ـــــــــــــــ بمن يوصــــفون بأنهم أصــــحاب اخليار الســــياســــي، وبحيث تعذر اشــــتقاق  "اإلرهاب"	بـ

  .صيغة جتمع بين املساومة واملقاومة

  البعد املؤسسي لألزمة
منذ قيام الســـلطة جرى حتديد املهمات الوطنية على أنها اســـتكمال ملرحلة التحرر، 

  .وبناء اجملتمع الفلسطيني على أسس ديمقراطية عصرية
متداخلة ومتبادلة التأثير بين البعدين التحرري والبنائي ال شــــــــــــك يف أن العالقة 

الديمقراطي، إذ ساهم تراجع املشروع التحرري يف عرقلة عملية البناء، كما أدت عملية 
البناء املغلوط فيها إىل إضـــــــــــعاف النضــــــــــــال التحرري. ومن دون اخلوض يف مســـــــــــيرة 

ن مرحلة البناء، فإنه يمكالســـلطة الوطنية، أو مكونات النظام الســـياســـي الفلســـطيني يف 
القول، بثقة، إن تعثر التنمية، وغياب أســس العمل املؤســســي، وغياب آليات الديمقراطية 
والتغيير، وضــــــعف مســــــاهمة األحزاب يف عملية البناء، وما رافق ذلك من فســــــاد وســــــوء 
إدارة، كل ذلك أدى إىل ضـــــــــــرب فكرة النموذج الذي كان مطلوباً منه اســـــــــــتدراج تعاطف 

  .حول فكرة حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصيره بنفسه العامل
نعم لقــد عملــت إســـــــــــرائيــل بال توقف على إضـــــــــــعــاف الســـــــــــلطــة، وعلى تعميق حــالــة 
الفوضى والفساد، وحرصت كل الوقت على مفاقمة األزمة الداخلية الفلسطينية، وقامت 

خ. لكن غيير، إلبتدمير كل مقومات التنمية، وعطلت االنتخابات الفلســـــــطينية، وآليات الت
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ذلك يجب أالّ يحجب الرؤية األساسية التي حتمّل النظام السياسي الفلسطيني املسؤولية 
  .عن جملة التراكمات التي أدت إىل وقوع األزمة

فعلى صــــــعيد الســــــلطة، جرى تعطيل دور الســــــلطة القضــــــائية حتى أصــــــبح القضــــــاء 
ع وره الذي اقتصـــر على تشـــريالعشـــائري أكثر فعالية وتأثيراً، وفقد اجمللس التشـــريعي د

كثير من القوانين التي عطلت الســــــــــلطة التنفيذية نقلها إىل أرض الواقع، بينما الســــــــــلطة 
  .التنفيذية عاجزة عن تلبية حاجات اجملتمع الفلسطيني وعن الدفاع عنه

كـــان يف اإلمكـــان إجراء االنتخـــابـــات العـــامـــة والرئـــاســـــــــــيـــة بمجرد انتهـــاء املرحلـــة 
، لكن الســـــــــــلطــة مل تبــد أي رغبــة يف ذلــك، ومل جتر االنتخــابــات ٩٩١٩االنتقــاليــة ســـــــــــنــة 

احمللية منذ قيام الســـــــــــلطة حتى اآلن، وجرى تعويم ســـــــــــلطة اتخاذ القرار الذي ظل بيد 
  .الرئيس عرفات

أيضــــــــــــاً، وهي حزب الســـــــــــلطة، تعطلت فيها االنتخابات. فمنذ املؤتمر  "فتح"حركة 
الترقية إىل املواقع القيادية الشــــــــاغرة اخلامس للحركة، قبل ســــــــبعة عشــــــــر عاماً، جتري 

بالتعيين، وبالتايل تعطلت آلية احلركة والتغيير والتجديد، وعلى الوجهة ذاتها عانت 
النقــابــات واالحتــادات اجلمــاهيريــة غيــاب الوحــدة وآليــات الــديمقراطيــة، وتربعــت عليهــا 

لى يف الســــــلطة ع، أعطت األولوية ملواقعها الوظيفية رفيعة املســــــتوى "تاريخية"قيادات 
حساب دور هذه النقابات واالحتادات. ومل يكن حال الفصائل األُخرى، باستثناء القليل 

والنقابات، األمر الذي أدى إىل ضعف حركة التجديد  "فتح"منها، أفضل من حال حركة 
والتغيير الفكري والســــــــــياســــــــــي والتنظيمي، وبات كثير من األحزاب واملســــــــــميات يعرف 

لعامين، أو رؤســـــــائه. إن التذرع باالحتالل والعدوان للهروب من إجراء بأســـــــماء أمنائه ا
االنتخــابــات مل يعــد مقبوالً من اجلمــاهير الفلســـــــــــطينيــة؛ فــإذا كــان من الصـــــــــــعــب إجراء 
االنتخـابـات التشـــــــــــريعيـة والرئـاســـــــــــيـة، ففي اإلمكـان إجراؤهـا على مســـــــــــتوى البلـديـات، 

اإلمكان إجراؤها أيضـــــــــــاً يف النقابات واجملالس احمللية، أو كثير منها على األقل، ويف 
واالحتادات الشــــعبية ومؤســــســــات اجملتمع املدين. كما أن االنتخابات ممكنة، بطريقة أو 

  .بأُخرى، على مستوى الفصائل، وخصوصاً قبل االنتفاضة
وبســـــبب انغالق آفاق التغيير والتجديد والتطوير، واســـــتشـــــراء الفســـــاد واحملســـــوبية، 

واملســـــــاءلة والشـــــــفافية، تعمقت الهوة بين اجلماهير ومكونات النظام وضـــــــعف الرقابة 
الســــــياســــــية، وال ســــــيما الســــــلطة، بما أنها التي تتحمل املســــــؤولية األســــــاســــــية عن إدارة 

  .اجملتمع الفلسطيني

  البعد االجتماعي لألزمة
إذا كان الوعي االجتماعي يشــكل، بمعنى أو بآخر، انعكاســاً للواقع االجتماعي فإن 

ن وأســـــــــــــاس األزمــة التي يعــاين جرّاءهــا النظــام الســـــــــــيــاســـــــــــي الفلســـــــــــطيني يعودان مكم
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  .بجذورهما إىل طبيعة اجملتمع الفلسطيني وخصائصه وإمكانات حتوله
إن قراءة ســريعة لطبيعة العالقات االجتماعية الســائدة يف مناطق الســلطة الوطنية 

، من أجل تدمير ١٩٦٧ة الفلسطينية ستبين أن االحتالل اعتمد سياسة منهجية، منذ سن
مقومات قيام اقتصــــــــــــاد فلســـــــــــطيني قادر على النهوض بأعباء التنمية، وتغيير البنية 

  .االجتماعية
لقد أدت الســــــياســــــة االحتاللية إىل تعميق تبعية االقتصــــــاد الفلســــــطيني لالقتصــــــاد 
اإلســـــــــرائيلي، ووســـــــــعت الطبيعة الطفيلية للقوى العاملة، التي اعتمد القســـــــــم األكبر منها 
على العمل داخل إســـــــــــرائيل، وهو ما أدى إىل تعميق نمط العالقات العشـــــــــــائرية، وجملة 

  .املفاهيم والقيم املرتبطة بها
ومل يكن مصــــادفة أن ركزت إســــرائيل عدوانها خالل مرحلة االنتفاضــــة على تدمير 
مقومات االقتصـــاد الفلســـطيني الناشـــئ، إذ تعمدت تغيير نمط الزراعة من خالل جتريف 

ي، وتدمير التربة، واقتالع األشــجار املثمرة، التي كانت تشــكل جزءاً أســاســياً من األراضــ
حركة التصـــدير إىل اخلارج، فضـــالً عن تدمير ورش العمل، واملشـــاغل، واملعامل، بحيث 

  .جرى تدمير قطاع النسيج واحلدادة واخلراطة، إلخ
 ة االقتصـــــادخالل فترة االنتفاضـــــة، وبســـــبب عدم قدرة الســـــلطة الوطنية على حماي

الفلســــطيني الضــــعيف أصــــالً، جرت عملية إفقار واســــعة للمجتمع الفلســــطيني، الذي بات 
منه يعاين الفقر والبطالة، وخصــــــــوصــــــــاً بعد أن أغلقت إســــــــرائيل الســــــــبل أمام  %٧٠نحو 

مئـات اآلالف من العمـال الـذين كـانـت تســـــــــــتوعبهم يف مزارعهـا، ويف قطـاعهـا اخلـدمي، 
  .ويف قطاع البناء

ة أن الســـــــــلطة بدالً من أن تعمل على تفكيك البنية العشـــــــــائرية يف اجملتمع، واحلقيق
وتغيير القيم التي تعبر عنها، ســــــــــــاهمت يف تعميق هذه البنية، إىل حد أن العشـــــــــــيرة، ال 
العائلة، أصــــــبحت الوحدة األســــــاســــــية يف اجملتمع التي تؤمن احلماية، وأحياناً املكانة، 

  .ألفرادها
أيضــــــاً اتســــــعت دائرة اقتناء الســــــالح العشــــــائري، وتعمقت وخالل فترة االنتفاضــــــة 

مفاهيم الثأر وأهمية القضــــــــــاء العشــــــــــائري والعالقات األبوية، وشــــــــــهد اجملتمع توترات 
  .عائلية كلما تراجعت اليد االحتاللية ولو لبعض الوقت

من املؤكد أن طريقة عمل النظام الســـــــــــياســـــــــــي أدت إىل عودة العالقات واملفاهيم 
  .قوة، كما أن هذه أثرت بدورها يف البناء الفوقي، بصور شتىالعشائرية ب

وإذا حاولنا أن نفحص خصائص النظام السياسي، بما يف ذلك العقلية السياسية 
التي تدير املؤســــــســــــة الرســــــمية، واحلزبية، والنقابية، فإننا ســــــنجد أنها انعكاس طبيعي 

حظ مســــــــؤولية النظام خلصــــــــائص اجملتمع الفلســــــــطيني. ولذلك كان من الطبيعي أن نال
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الســــــياســــــي عن تراجع العالقات االجتماعية ســــــلباً، لكن من دون أن نعفي االحتالل من 
  .املسؤولية األساسية

  آفاق وإمكانات
  معاجلة األزمة

ال شـــك يف أننا نعاين حالة معقدة إىل حد كبير بســـبب التداخل الشـــديد بين العوامل 
ه تــأثيرات متضــــــــــــاربــة. وقــد أدى مثــل هــذا الــذاتيــة والعوامــل اخلــارجيــة، والــذي ينجم عنــ

التداخل إىل إرباك عملية اإلصــــــــــالح، وحتى مفهوم اإلصــــــــــالح، لكونه ضــــــــــرورة داخلية، 
واســـــــــــتحقــــاقــــاً خــــارجيــــاً يف الوقــــت ذاتــــه، على الرغم من اختالف املفــــاهيم والــــدوافع 
واألهداف. على أنه بغض النظر عن هذا التعقيد فإن يف وســـــــــــعنا القول، بقدر كبير من 
الثقة، إن أزمة بنيوية على هذا املســـــــــــتوى ال يمكن معاجلتها بقرارات وإجراءات جزئية، 

  .مهما يكن مداها
قد تتم تهدئة األزمة، واألرجح أن نشــهد مســاومات داخلية لتبريدها، لكنها ســتعود 
لتنفجر يف وقت آخر، وســـتظل تشـــكل عامالً ســـلبياً يف التأثير يف مهمتي التحرر الوطني 

  .والبناء
لعل الســـــــــــبيل إىل معاجلة هذه األزمة يكمن يف إطالق آلية التغيير عبر االنتخابات 
التي يجب أن تشـــــــــمل كل مقومات النظام الســـــــــياســـــــــي، وامتالك اإلرادة إلعادة بناء هذا 
النظام على أساس الفصل احلقيقي بين السلطات وفق صالحيات حمددة، جرى إقرارها 

  .بر الدستور املوقتمن خالل القانون األساسي، الذي يعت
إىل ذلــك احلين، يمكن البــدء بعمليــة التغيير من خالل حوار وطني يهــدف إىل بنــاء 
شراكة سياسية، تقوم على االعتراف بالتعددية، ومغادرة سياسة اإلقصاء واالستحواذ 
على القرار الســــــياســــــي، وبما يضــــــمن أن تأخذ عملية التغيير بعداً نضــــــالياً حقيقيًا يعزز 

اومــــة؛ ذلــــك بــــأن االحتالل يعمــــل بكــــل قوة من أجــــل إصـــــــــــالح يخــــدم األمن منطق املقــــ
  .اإلسرائيلي واملصالح اإلسرائيلية

هنا نعثر على جانب آخر من جوانب املســــؤولية التي تتحملها القيادات الســــياســــية 
للسلطة والفصائل، وحيث حتضر القدرة وتغيب اإلرادة والرغبة يف حتقيق وحدة وطنية 

مطلوبة من أجل تعزيز النضـــــال الوطني الفلســـــطيني على طريق   تزالحقيقية، كانت وال
  .احلرية واالستقالل

  
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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