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  مقاالت

  األزمة الفلسطينية املستحكمة

  آراء وردود

شرعية : معها، قبيل انصرامها، جتديد ثالث شرعيات 2008انتظر الفلسطينيون أن حتمل سنة 
رئاسة السلطة الفلسطينية باالنتخابات، وشرعية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 

بعقد املؤتمر العام " فتح"عية قيادة حركة بعقد اجمللس الوطني الفلسطيني، وشر.) ف.ت.م(
فعلى . شارفت على االنتهاء، واألوضاع الفلسطينية يف أسوأ حال لها 2008لكن سنة . السادس

وإسرائيل إىل الطريق املسدود، . ف.ت.املستوى السياسي وصلت املفاوضات السياسية بين م
يف غزة وقطعة أُخرى يف الضفة  وعلى املستوى الوطني انقسمت السلطة الفلسطينية إىل قطعة

  .الغربية، ونشب االحتراب بينهما، األمر الذي يشير إىل تداعي املشروع الوطني الفلسطيني برمته
إن هذه احلال املضطربة والشديدة البلبلة جعلت التفكير يف خيارات سياسية بديلة أمراً 

، أحد عناصر التفكير "لة الواحدةالدو"نحو فكرة " حل الدولتين"حيوياً، وصارت فكرة التخلي عن 
السياسي الفلسطيني يف هذه املرحلة، وباتت تشكل جزءاً ال بأس به من السجاالت الفلسطينية 

وقد أثارت مقالة أحمد سامح اخلالدي املوسومة . التي تدور يف هذه األيام على هاتين الفكرتين
جملة : "، واملنشورة يف"ا العمل؟كيف وصلنا إىل هنا وم: املأزق الفلسطيني الراهن: "بعنوان

. ، بعض الردود واملناقشات)2008ربيع وصيف ( 74/75، العدد املزدوج "الدراسات الفلسطينية
وها نحن ننشر هنا، يف هذا احملور، ثالثة ردود تناقش ما أثارته مقالة أحمد سامح اخلالدي، 

هنة، بما يف ذلك أزمة حركة وثالث مقاالت تتعرض بالشرح والتفسير لألزمة الفلسطينية الرا
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يعترض علي اجلرباوي على اإلسهاب يف تشخيص احلالة الفلسطينية الراهنة، ألن ثمة 
إجماعاً على تفصيالتها املفجعة، ويرى أن األحرى هو اإلجابة عن األسباب التي أدت إىل هذه 

تي تتلخص، بحسب رأيه، يف هيمنة الشخصنة ويف معرض إجابته يرصد هذه األسباب ال. احلالة
على احلياة السياسية الفلسطينية، ويف تكلسها، ويف تلف منظومة القيم اجملتمعية، ويقدم، يف هذا 

ويعرض عمر . السياق، تفنيداً لبعض االستنتاجات الواردة يف مقالة أحمد سامح اخلالدي
راطية العلمانية هي احلل التاريخي الذي البرغوثي رؤيته للحل املمكن، فيرى أن الدولة الديمق

يمكنه أن يجعل حق تقرير املصير للفلسطينيين، وعدم صهينة فلسطين، قابلَين للتطبيق، وهو 
أساس أخالقي للتعايش بين العرب واليهود يف فلسطين التاريخية، ثم يفصِّل هذا احلل بأبعاده 

أمّا جورج ". املقاومة املسلحة"ظر يف مسألة األخالقية والقانونية والسياسية، ويطالب بإعادة الن
" أنابوليس"ولدت ميتة، وأن مسار " خريطة الطريق"جقمان فيعتقد أن مسار أوسلو قد استُنفد، وأن 

ولهذا فهو يرى أن . كان القصد منه إبقاء احلركة السياسية مستمرة من غير أن تصل إىل أي حل
ستقبل حتى لو مل يعرف أحد ما سيؤول إليه هذا الرهان بات رهاناً على امل" خيار الدولة الواحدة"

وعلى الرغم من ذلك، فالكاتب يعتقد . املفتوح على احتماالت قد ال تكون يف مصلحة الفلسطينيين
أمّا . أنه اخليار األفضل من منظور أخالقي، وإن مل يكن هو اخليار املالئم من منظور سياسي

من منظور خمتلف ال عالقة له مباشرة بمقالة " لتينحل الدو"مصطفى احلسيني فيناقش فكرة 
أحمد سامح اخلالدي، بينما يعتقد غسان اخلطيب أن الدور التاريخي ملنظمة التحرير الفلسطينية 

وهي على " فتح"شارف على النهاية، يف حين يتناول سميح شبيب املعضالت التي تواجه حركة 
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