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  *اجلرباوي علي
  

   ًحمتوما قدراً  الفلسطيني املأزق يكون ال كي
   

 الفلسطيني املأزق" اخلالدي سامح أحمد ملقالة خاصاً اهتماماً" الفلسطينية الدراسات جملة" حترير هيئة أولت
 الذي اخلاص التقديم تضمنهما أمرين من االهتمام هذا ويتضح**  ،"العمل؟ وما هنا إىل وصلنا كيف: الراهن
 األمر. لها املتفردة بالقيمة مُسبق استنتاج إىل بالقراءة، البدء قبل حتى القارئ، يقود والذي املقالة، هذه به حظيت
 على موجود العام التنويه أن مع( املقالة بهذه مُخصَّصاً تنويهاً  التحرير هيئة إيراد يف أوىل، جهة من يتمثل، األول

 جهة ومن. اجمللة حترير رئيس أنه مع لكاتبها، وحتمّله مضمونها عن املسؤولية من فيه تتنصل) املقابلة الصفحة
 مقاالت فيها بما اجمللة، يف سابقاً نُشرت مقالة ألي يحدث ومل مسبوق غير اخلاص التنصل هذا مثل فإن أُخرى،
 املقالة هذه مضمون بأن إيحاءً يعطي كونه يف منه الغرض يؤدي املشدد التذكير هذا وطبعاً،. نفسه التحرير رئيس

 يرفع ال الذي اخلاص التنويه هذا مثل إيراد إىل التحرير هيئة دفع ما املألوف عن واخلروج اجلرأة من فيه
 أمّا. األساس يف ذاتها للمقالة ترويجياً غرضاً أيضاً يؤدي بل فحسب، املقالة هذه لنشر عنها القانونية املسؤولية

 املقالة تُشكّل أن إىل التحرير هيئة دعوة خالل من تمييزية مكانة املقالة ويعطي األول من فينبثق الثاين األمر
 األمر." استمراره حال يف والقضية الشعب تهدد التي واخملاطر الراهن الفلسطيني الوضع شأن يف نقاش فاحتة"

 األعوام مدار على الفلسطينية احلالة نقاش يف وقيل كتب ما كل تنسخ كأنها تبدو أنها الدعوة هذه يف املثير
 فقط ينحصر الفلسطيني املأزق وأن ناحية، من الكفاية، فيه بما مهماً ليس وقيل كُتب الذي هذا كأن السابقة،
 ناحية من الضفة،"/فتح"و غزة"/حماس" بين اجلغرايف – السياسي االنقسام أعقاب يف وحتديداً الراهنة، باللحظة

 االعتراف عدم أو بصددها، نحن التي املقالة شأن من التقليل اإلطالق، على يعني، ال سابقاً ذُكر ما إن. أُخرى
 وذلك نصابها، يف األمور وضع ضرورة تأكيد هو منه الغرض وإنما الراهنة، الفلسطينية احلالة نقاش بضرورة

 طويل أمد منذ الدائر النقاش لسياق التنكر عدم أو قبل، من يُذكر مل فيها ذُكر ما كأن املقالة، بأهمية التهويل بعدم
  .مزرية حالة من الفلسطيني الوضع إليه آل ما بشأن

 احلالة إليه وصلت ما مع باتا، دائرته وتوسيع النقاش هذا تعميق أن على التشديد يجب االعتبار يف ذلك أخذ مع
 األكاديمي، – التحليلي – البحثي البعد نطاق عن تخرج أكثر، وإحلاحية ومصيرية ضرورية مسألة الفلسطينية،

 أوصلنا باألحرى أو وصلنا، التي الشامل واإلفالس الكامل االنفالش فحالة. الوطني الواجب مستوى إىل وترقى
 على التستر استمرار اإلمكان يف وليس التبريرات، أو املواربات أو اجملامالت تتحمل تعد مل إليها، بعضاً  بعضنا

 املستهدفين أو املغرضين أو الواهمين من إالّ وهمية إجنازات أو انتصارات حتقيق بادعاءات الواقعية احلقائق
  .تام انهيار إىل الفلسطيني الوطني املشروع مآل فإن مواجهتهم تتم مل وإن كثرٌ، أنهم وجليّ الوطنية، للقضية
 التسوية حلقبة ومطوّالً طويالً  نَظّر الذي وهو اخلالدي، سامح أحمد عن تصدر كونها جريئة أيدينا بين التي املقالة

 هذه تفكيك عند لكن). الحقاً ذلك على سآتي" (السياسية الواقعية" بـ والعرب الفلسطينيين حتلّي وضرورة السياسية
 الذع نقد جمال فترة منذ أصبحت والتي الراهنة، الفلسطينية احلالة تشخيص إالّ تتضمن مل أنها يتضح املقالة
 مدن يف الناس يتداوله ما إىل واالستماع اجللوس وجمرد. الفلسطينيين من العامة جانب من حتى فاضح وتندّر

 حالة أن االستنتاج إىل بيسر يؤدي الفلسطينية، حالتهم عن أحاديث من) ذلك يمكنني حيث( احملتلة الضفة وبلدات
 إمكان وبعدم الفلسطيني، الوطني املشروع بتداعي يشعر فالكل. مداها أقصى بلغت العام الفلسطيني االكتئاب
 إىل بسببها الفلسطينية السلطة حتوُّل إن بل احلالية، التفاوض عملية عبر مُرضية سياسية تسوية إىل التوصل

 ما وهو االحتالل، حتت سلطة على األعداء اإلخوة اقتتال ذلك إىل يضاف. اإلسرائيلي االحتالل أمد يطيل وكيل،
 للضفة الباندوستاين التقسيم أثر عن ناهيك. والقطاع الضفة بين اجلغرايف االنفصال على سياسياً انقساماً أضاف

 واجلدار ،وج وب أ مناطق يسمى ما إىل األراضي تقسيمات بسبب الفلسطينيين معاناة يف القدس، عن وفصلها
 إىل االقتصاد وضعف جميعها، والفرعية الرئيسية الطرق على املنتشرة العسكرية واحلواجز العازل، – الفاصل

 بشأن تهريج سياسة ضمن ويتفاقم يستمر كله هذا. الفقر خط مستوى حتت الفلسطينيين أغلبية فيها غرق درجة
 املقاومة بقدرة التهويل أو األبد، إىل التفاوض عملية استمرار وضرورة اخلارقة الفلسطينية التفاوضية القدرة

 بل احتاللها، وإنهاء إسرائيل دحر على" والرابع الثالث اجليل" من" احملسّنة"و" املطوّرة" احمللية بالصواريخ
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 متصارعتين حكومتين يُنتج أن استطاع الذي الفلسطيني الوضع إليها وصل سوريالية حالة! األساس من وجودها
 الدولة هذه إقامة يقوّض وبما االحتالل، حتت ما أي الدولة، قبل ما سلطة على أيضاً بل فحسب، الدولة حكم على ال

  !إقامتها حتقيق قبل بشأنها التصارع يتم التي
*  *  *  

 يوجد إذ الراهنة، احلالة تشخيص حول الفلسطيني الوضع عن املهم السؤال يتمحور أالّ يجب باألصح أو يتمحور، ال
 املقاالت من العديد يف مفرطة بأريحية وإمّا بالغة بقسوة إمّا تذكر التي املفجعة تفصيالتها على إجماع تقريباً 

 السؤال هذا يتمحور أن األحرى بل. والصالونات واملقاهي اجملالس يف" التندّرية" األحاديث عن فضالً والتحليالت،
 املفجعة، احلالة هذه إىل فقط اآلن الفلسطيني الوضع وصل فهل. اآلن احلالة هذه جتلي وراء الكامنة األسباب حول

 قد حتوالً أن يعني" إىل الوصول" فـ شاسع، األمرين بين الفرق مزمن؟ فلسطيني وضع عن تكشّفت احلالة هذه أن أم
 األساس، من سليماً يكن مل الوضع أن فيعني" عن التكشف" أمّا سيئة، وضعية إىل ليصل تدهور سليم وضع على طرأ

  .الراهنة السلبية املظاهر أنتج وبالتايل
 احلالة إىل" وصل" الفلسطيني الوضع أن منها يُستشف التي اخلالدي مقالة يف األوىل العلة تكمن باعتقادي، هنا،

 فالوصول. باألعراض األسباب عن يستعيض أن إىل بالكاتب أدى ما وهو مزمنة، حالة" عن يتكشّف" ومل الراهنة
 وانحسار واالستيطانية، القمعية اإلسرائيلي االحتالل سياسات عن جنم اخلالدي، بحسب املتدهور، الوضع هذا إىل

 بعد قيادة أزمة وظهور احمللية، النزعات وسيطرة السياسي، – اجلغرايف االنقسام بسبب الفلسطينية الوطنية احلركة
  .إسرائيل مع سياسية تسوية إىل التوصل عدم جراء الفلسطينية السلطة مكانة وتأكل عرفات، الرئيس رحيل

 يف يطلب لكنه اآلن، فيه نحن فيما وجوهرياً أساسياً سبباً االحتالل سياسات اعتبار على اخلالدي مع اختالف ال
 الذاتية العوامل على الالئمة من األهم باجلزء ويلقي املسؤولية، كامل االحتالل بتحميل الهروب عدم مقالته

 للمأزق ذاتية أسباباً يعتبره ما أن من ينبع معه اختاليف إن إالّ الشأن، بهذا تماماً الرأي أوافقه أين ومع. الفلسطينية
 املظهرية األعراض يتعدى ال إيلّ بالنسبة هو بل كذلك، يكون أن إىل نظري وجهة من يرقى ال الراهن الفلسطيني

 أزمة وظهور الفلسطينية الوطنية احلركة فانحسار. فيها يخوض أو بها ينوّه أالّ  اخلالدي اختار أعمق ذاتية ألسباب
 املؤدية األسباب وليست املزمنة، الفلسطينية للحالة اآلنية التجليات هي الفلسطينية السلطة مكانة وتأكل قيادة
 إىل الغوص علينا فإن املستعصية، الفلسطينية األزمة يف ومفيد جدّي حوار يف الدخول حقاً نريد كنا وإذا. إليها

 وممارسة احملظورات، من السائد الفلسطيني العرف يف يُعتبر أن يمكن ما على األبواب فتح يعني ما وهو جذورها،
 على والتغطية الرياء من كثير ممارسة جراء اآلن فيه نحن ما إىل أنفسنا أوصلنا فلقد. وبنّاء صريح ذاتي نقد

  .عنها التغاضي أو عليها بااللتفاف وليس بمواجهتها، إالّ حالها يتغير لن التي اخلطأ املمارسات
 وضعها إىل حالياً الفلسطينية احلالة وصول عن املسؤولية وزر حتمّل يف األهم هي رأيي، يف مركزية، أسباب ثالثة

  :وهي البائس،
  
  :الفلسطينية السياسية احلياة على الشخصنة هيمنة) 1

 برهة مرور بعد – أصبحت للعصرنة، كرافعة دورها وتؤدي اجملتمع تقليدية الفلسطينية الثورة تغيّر أن من بدالً
 التي التقليدية لهذه واملكرسة املُفعِّلة األدوات أهم من – الفدائية واحليوية الروح بعدها خفتت وجيزة ذهبية

 حول تمحورت عقود األربعة على ينوف ما طوال الفلسطينية فالسياسة. السواء على السلطة ثم املنظمة متكأ أضحت
 إالّ أمر يمر ال والضابط، واملُنفِّذ والناغم والناظم واملُخطِّط املُشكّل هو كان إذ عرفات، ياسر الراحل الرئيس شخص
 هو جميعها واخليوط حمورها، هو وتتقاطع وتدور تتشكل التي كلها والدوائر بإذنه، إالّ أمر إليه ينتهي وال بأمره

  .املرجعية هو ومآلها؛ كلها األمور أساس فهو وحمركها، ماسكها
 احلقوق إحياء ويف الفلسطينية، الوطنية الهوية بعث يف واحليوي واملركزي األساسي الدور لعرفات كان وبالتأكيد

 كرس أنه وصحيح. والسلطة املنظمة يف وجتسيدها الفلسطينية الكيانية مفهوم ودفع الفلسطيني للشعب الشرعية
 الكاريزمية شخصيته وبسبب أنه، أيضاً صحيح لكن ملل، أو كلل بال تفصيالتها أدق وتابع للقضية ووقته جهده
 إىل يجسدها فأصبح عليه، هي استحوذت الذي نفسه بالقدر القضية على استحوذ واألخاذة، واجلارفة القوية

  .الذوبان حتى باآلخر احتد فكالهما وبينها، بينه التمييز اإلمكان يف عاد ما التي الدرجة
 مل كاريزميته وبسبب. آن يف احلاين واألب القبيلة وشيخ السياسي القائد بين ما يجمع نفسه قرارة يف عمار أبو كان
 كان والذين اخلالدي، يذكر كما ،"شعبه/قبيلته" أبناء وبين بينه حواجز وجود، بضرورة أو بوجود، يؤمن يكن
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 العالقة هذه. منه ويتلقونه لهم يوفره ما حول تتمحور مهمته أن له عنى ما وهو عليه، باعتمادهم يؤمن عرفات
 بأحد األقل على جتمعه صورة تقريباً فلسطيني بيت كل يف بتركه رمزياً  عرفات جسّدها والتي املباشرة، احلميمية

 ألسس وفقاً تعمل قانونية – مؤسسية حكم بنية إقامة من التمكن عدم عن املسؤولة نفسها هي كانت العائلة، أفراد
 الوقت، مرور مع واتسعت ترسخت التي الفلسطينية احلكم بنية فإن ذلك، من العكس وعلى)  1.(شخصانية غير

 – الشخصاين للنمط وفقاً قاعدتها حتى رأسها من عملت املظهرية، املؤسسية هياكلها تنامي عن النظر وبغض
 يصبحون أشخاص معه؛ العالقة بطبيعة يتعلق حوله من وينكمش ينمو ما وجميع احملور يف الرئيس: التقليدي

 ومؤسسات به، لعالقتهم تبعاً وإنما والكفاءة، القدرة أساس على ال يُستبعَدون أو نفوذهم يتقلص أو حظوة ذوي
 كانت األدنى املستويات يف العالقات مرابط فإن األساس، هو هذا وألن. لذلك تبعاً دورها يُهمش أو تلغى أو تُنشأ

 مؤسسات تشكلت املنوال هذا وعلى. الوالء ضمان أساس على يقوم الذي نفسه الشخصاين النمط على تستمر
 بالوالء، بل األداء، وحسن والكفاءة باخلبرة لها عالقة ال سياسي مغنم العامة فالوظيفة. السلطة ثم ومن املنظمة،
 األتباع على فيوزعها العامة، الوظائف زمام يملك احلكم يملك ومن السياسية، احملاصصة العتبارات وتخضع

 واستحواذها قيامها منذ السلطة امتالكها يف" فتح" حركة مع احلال كانت هكذا. األحالف على يسيراً جزءاً  ويوزع
 تلك بعد" حماس" حركة مع احلال أصبحت وهكذا ،2006 سنة انتخابات حتى العام القطاع على بالتايل

  .غزة قطاع على االستيالء ثم ومن االنتخابات
 جتمعها القبائل يشبه ما إىل سريعاً حتولت والتقدمية، العصرانية ادّعت التي منها اليسارية حتى الفصائل، إن

 على يقبع وحمائل أفخاذ إىل الشخصية والنزاعات الذاتية النزعات وتفرقها والتقليدية، اإلرثية الروابط عصبية
 موقعه بحجم وأشياع أتباع" أب" ولكل. واملكانة واحلظوة السطوة على" األبوات" بقية ينازع" أبٌ" منها كل رأس

 الوالء تبادل على تقوم زبونية والعالقات وقدراً، مكانة األعلى عند وكالء يعملون حجماً  األقل" األبوات"و ومكانته،
 صلة ال أثواباً أُلبست التي املظهرية املؤسسية من رقيقة قشرة حتت يختفي الشخصانية العالقات من هرم. بالعطاء

 القانون حكم وسيادة واملؤسسية والديمقراطية والتعددية الوطنية بالوحدة التغني دائماً  تم فقد. بها لها كبيرة
 واحملاسبة والفاعلية املهنية ملفاهيم املفرط االستخدام على عالوة وفاعليته، القضاء واستقالل السلطات وفصل

 به مرت امتحان أو منعطف كل دعن النجاح يحالفنا مل لذلك والواقع، به املتغنى بين شاسع بون. والشفافية
  )2.(الفلسطينية التجربة

 قيادة أزمة بروز وإىل الفلسطينية، الوطنية احلركة يف انحسار إىل سيؤدي كان عرفات غياب أن واملتوقع اجللي من
 أم جيد أمر هو كذلك كان كونه هل. برمته الفلسطيني للمشهد الالصق الصمغ كان إذ السلطة، مكانة يف وتراجع

 عنها املسؤولية توريث يتم أم عليه، أم له حتُسب رحيله عن الناجمة السلبية النتائج وهل للفلسطينيين؟ سيئ
 يف الدخول دون من قانونية – مؤسساتية أُخرى إىل مترسخة شخصانية منظومة حتويل يمكن وهل للتابعين؟

  مستحكمة؟ مصالح مع مرير صراع
  
  :الفلسطينية السياسية احلياة تكلُّس) 2

 منذ شهدت الفلسطينية السياسية الساحة أن ومع فقط، بسببه ليس لكن السابق، العامل هيمنة آثار إىل نظراً
 احلياة أصاب التكلُّس إن إالّ العبر، استخالص لعدم معظمها تكرر التي األحداث من كثيراً املاضي القرن سبعينيات
 يف املؤثر احليوي والنقاش احملاسبة النقدية والنزعة الدينامية غياب هو بالتكلُّس أقصده وما. منذئذ السياسية

 ومواقف جامدة، ثابتة وسياسات ونظم وأطر لشخوص وحمكوماً مُنمّطاً أصبح الذي السياسي القرار صناعة عملية
 أو فيها زحزحة ال" عقائدية" كأنها أصبحت واملعارضة املواالة مواقف. ومعلبة قديمة شعارات يف مقولبة جاهزة
 للمراجعة ال. األعلى السياسية الفضيلة أصبح املواقف على فالثبات طرف، بإقناع طرف يقوم ألن إمكان وال عنها،

 بل فاعل، غير بات معظمها أن مع املواقع، حتتكر فصائل. املقابلة األطراف على اللوم دحرجة مع ودائماً الذاتية،
 إالّ لها يتبقى أن دون من الفصائل حتتكر" قيادات"و البشري، وحتى الفكري، املضمون من فارغة أطر إىل حتوّل
 واملواقف ذلك كل ومصاحلات،" حرد"و وامتناع وتمنُّع بيزنطي وجدل مماحكات. التأثير أو القواعد من اليسير النزر

 غابت العام القائد غاب وعندما. عرفات ياسر لدن من دائماً ينساب القرار بينما ثباتها، على قادر بقدرة حتافظ
 حركتَي بين يحدث ما اليوم يفاجئنا فهل. الفراغ عمق الغياب وكشف العام، القرار اتخاذ اإلمكان يف يعد ومل اآللية

  !؟"حماس"و" فتح"
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 السياسية التسوية خط عرفات، وبقوة األخيرة، هذه اختطّت املنظمة، فصائل بين املماحكات من الرغم على
 وكيلتها بواسطة إسرائيل، فرضتها التي اخلطوات من سلسلة اتخاذ وبعد. ودائماً ومستمراً ثابتاً نهجاً واعتبرته
 باملنظمة إسرائيل اعتراف بموجبه تم الذي أوسلو اتفاق توقيع ثم ومن مدريد، مؤتمر عقد تم املتحدة، الواليات

 مفاوضات انطلقت ذلك بعد)  3.(الوجود يف إسرائيل بحق املنظمة اعترفت املقابل، ويف للفلسطينيين، شرعياً  ممثالً
 نهاية دون من اآلن حتى استمرت لكنها نهائية، سياسية تسوية إىل للتوصل أعوام خمسة هو األقصى مداها إن قيل

 يتوقف مل املديدة الفترة هذه خالل. لإلنهاء زمني سقف حتديد دون من االستكمال على بإصرار وإنما مرتقبة،
 الدولة وإقامة االحتالل إنهاء بقرب ينبئ بما الفلسطيني الوضع يتحسن ومل اإلطالق، على اإلسرائيلي االستيطان
 الذات مراجعة تتم مل جميعها، املطالبات من الرغم وعلى كله، ذلك مع لكن. والسيادية املستقلة الفلسطينية
 تم تماماً، العكس على. املسار تصحيح يقتضي كارثياً كان أوسلو، اتفاق من ابتداء جرى، ما بأن واالعتراف

 التبريرية النزعة هذه. عظيماً" وطنياً إجنازاً" يمثل اآلن حتى احلين ذلك منذ جرى ما أن على اإلصرار يف اإليغال
 وجود وهو أال السياسية، العملية مرتكزات أهم أحد الفلسطيني السياسي اجملال أفقدت النقدية القدرة تطمس التي

 يف النجاح حتقيق يمكن ال وعندها القوة، تتضعضع القدرة وبدون القدرة، تُفقد اخليارات، تُفقَد وعندما. اخليارات
 اآلخر الطرف أمام للخيارات الفاقد الطرف وتعرّي األساسي، غطاءها تفقد العملية هذه ألن املفاوضات، عملية
  .الشروط إلمالء أمامه الباب ينفتح الذي

 تفاوضية عملية يف األمام إىل الهروب مسيرة استمرار وعلى الفلسطيني، للمأزق األساسي املبعث على وللتورية
 هذا يعزون أُخرى أسباب باختراع التفاوض مسار أصحاب يقوم األبد، إىل يبدو، ما على مفتوحة، ألنها عقيمة
 املقاومة هي أُخرى تارةو االنتفاضة، هي فتارة. املسار هذا خيبة عن األنظار يحرفوا كي وذلك إليها، املأزق

 حركة فإن وبالتأكيد. باالتفاقيات اعترافها وعدم االنتخابات يف" حماس" حركة فوز هي ثالثة وتارة املسلحة،
 وراء أيضاً  هي تمترسها خالل من عمقتها بل بصددها، نحن التي التكلُّس حالة إنهاء على تساعد مل" حماس"

 وإالّ  بمرجعيتها، يقبل أن عليه السلطة انتخابات يخوض فمن. السياسي فعلها مقتضيات مع تتماشى ال مواقف
 ما إن. األساس يف مقصوداً  يكن مل دستوري استفتاء إىل مسبق، إعالن دون ومن البرملانية، االنتخابات حتوّلت
 فمنذ. املؤسساتية – القانونية مظاهرها وتفسّخ الفلسطينية السياسية العملية انهيار انكشاف يمثل حالياً نشهده

 إىل حاجة هناك واآلن،. معه رحلت رحل فلمّا باستمراره، مستمرة وبقيت بالقائد، العملية هذه اختُزلت طويلة فترة
 الذات مراجعة بضرورة يتمثل األسس هذه وأهم متوافرة، غير لكنها جديدة، أسس على العملية هذه بناء إعادة

  .املسار وتصحيح باألخطاء واالعتراف
  
  :اجملتمعية القيم منظومة تلف) 3

 للفلسطينيين ليس ومعنوية فعلية رافعة 1967 سنة هزيمة بعد الفلسطيني املسلح الكفاح حركة اندفاعة شكلت
 باألمر للتسليم الرافضة الوطنية الذات عن للتعبير املرجتى العنوان فيها وجدوا إذ عموماً، للعرب وإنما وحدهم،

 ينتظرون كانوا الذين احملتلة األرض لفلسطينيي وخصوصاً احلركة، هذه لهم عبرت وقد. واالستسالم الواقع
 احلركة هذه كانت. والفداء والتضحية والنقاء والعطاء األمل عن قيم؛ من إيجابي هو ما كل عن اخلارج، من التحرير
 العنوان وكذلك مكنوناتها، بجميع الوطنية الهوية فمثّلت للطاقات، ومفجّرة للمعنويات ورافعة للمشاعر شاحذة
 اخللق وزبدة املنتهى غاية فمثّل الفدائي أمّا. املستقلة الوطنية احلقوق استعادة سبيل يف للنضال الوحيد الشرعي

  .العطاء وقمة
 بإجالل حظيت فقد الهزيمة، بعد ووسيلته االستنهاض حمور شكلت الفلسطيني املسلح الكفاح حركة أن وبما

". األسطورية" بقدرتها اخلالص الفلسطينيين والء الفلسطينية القيادة منح ما وهو القدسية، حدود إىل وصل وتقدير
 األرض فلسطينيو حمل وبالتايل. بها املباشر االحتكاك قلّ  كلما بريقها تعاظم وهّاجة" هالة" احلركة لهذه كان

 يُلقى كان الذي اللوم دائرة وخارج ءاألخطا عن منزّهة وقيادة حركة لهم كانت فقد. عنها صورة أنصع احملتلة
 اتفاق" توقيع عند معظمهم، يف احملتلة، األرض فلسطينيو وهلّل. استفسار أو تمحيص دون من الغير على دائماً
 على القائمين أن األسارير انفراج يف زاد وممّا. ومعلومة حمسومة أصبحت االحتالل نهاية أن منهم ظنّاً" أوسلو

 إىل بسرعة ستتحول غزة، وخصوصاً احملتلة، األرض أن بترويج التوقيع مع بدأوا" السياسية التسوية" مشروع
 بين التّماس وحدث بالبزوغ، ونظامه احلكم شخوص وبدأ السلطة أقيمت إن ما لكن". األوسط الشرق سنغافورة"
 القرب فمع. تخبو" الهالة"و تنقشع" القدسية" بدأت حتى أُخرى، جهة من والناس جهة، من والقيادات" املنظمة"
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 انهيارات إىل ذلك وأدى. خافية عنهم كانت خبايا واكتشفوا مباشرة، إطاللة الناس اكتسب السلطة مع والتعامل
 الوهم عمق لهم بينت املمارسة لكن عالية، وتوقعات عريضة آمال والقطاع الضفة يف الناس لدى كان إذ متتالية،

  .التوقعات عن الواقع انحراف وحدّة
 املعايير غياب وإىل ،"األبوات" هرم إىل قرب عن وتعرفوا األبوي، النظام وزبونية عشائرية سريعاً  الناس اكتشف
 السريع التلهف ونتيجة. واحملسوبيات والنسب واحلصص الرشى تفشي إىل أدى ما وهو الفعّالة، والضوابط العالية

 أرباح جني يف املستحدثة، السلطة يف موقع أو بمنصب احملظيين من كثيرون انغمس ،"النضال" ثمن قطف إىل
 حلساب مردود أقصى لتحقيق السانحة الفرصة منتهزين النتائج، مضمون غير" االستثماري" التسوية مشروع

 والفهلوة الشطارة ثقافة أسفله إىل الهرم أعلى من انتشرت" الفقاعية الفورة" هذه خضم ويف. اخلاصة مصاحلهم
. أيضاً  احلكومية غير األهلية واجلمعيات اخلاص القطاع يف بل فحسب، العام القطاع يف ليس احلال، وتدبير

 يف سندته والتي الفلسطيني، اجملتمع داخل سائدة كانت التي القيمية املنظومة إيجابيات التوايل على وانهارت
. وأخالق بنظام املقنّنة غير واملادية املستأسدة والفردية األنانية النفعية قيم مكانها وحلّ االحتالل، مواجهة
 وجهوية فئوية كينونات إىل وتفتت مناعته فضعفت قيمي، بانفالت إصابته بعد اجملتمع انفلش أن النتيجة وكانت

  .وطائفية وعشائرية
 وتلك الوهن هذا إن بل أسباب، من اخلالدي يذكره ممّا حالياً الفلسطيني الوطني املشروع أصاب الذي الوهن يأتِ  مل
 للمجتمع القيمية املنظومة أصاب الذي العطب من بمجملهما نتجا اخلالدي مقالة يف املذكورة" األسباب"

 تبرير إىل بل فحسب، الفلسطينيين عموم بين وانتشاره النخبة أوساط يف الفساد تفشي إىل ليس وأديا الفلسطيني،
 التي واألخطاء اخملالفات على القبول شرعية إضفاء تم لقد. أيضاً السلبية آثاره أهمية من والتقليل الفساد هذا

 خصبة مادة تصبح والتي الفساد، بقضايا باستمرار التندر يتم ولذلك ،"اخلاص" لـ خدمة" العام" فيها يستباح
 حماسبة يحقق وبما قانونياً، القضايا هذه مللفات فاعلة متابعة إىل ذلك يؤدي أن دون من لكن والتسلية، للنميمة

 على التسيّب هيمن أن النتيجة وكانت. وقضاياه شؤونه ومتابعة إدارته حُسن على اجملتمع تطمئن مؤثرة فعلية
 فكيف. اجتماعياً وحتى واقتصادياً، وأمنياً  سياسياً الصعد، خمتلف يف احلال انفالت إىل وأدى الناس، أوضاع

 السياسية األوضاع ترميم يمكن وهل الشكل؟ هذا على واحلالة واالستقالل احلرية وحتقيق لالحتالل التصدي يمكن
 على الفلسطينية القيمية املنظومة تشكيل إعادة: األساس من االنطالق دون من واالجتماعية واالقتصادية واألمنية

 كثير جهد إىل يحتاج ذلك أن بذريعة التشكيل هذا إعادة يف اخلوض عدم إن وهل وسليمة؟ قويمة إيجابية أسس
 سبب هو ذلك إن أم اآلن، فيه نحن الذي املأزق بتخطينا كفيل االحتالل، نواجه ونحن اآلن نملكهما ال طويل ووقت

  وإنهائه؟ االحتالل مواجهة على قدرتنا من احلدّ  يف الرئيسي السبب يشكل الذي املأزق هذا وتعمّق استمرار
*  *  *  

 األميركية للرغبات الفلسطينية السلطة إذعان اعتباره يف فتكمن اخلالدي مقالة يف الثانية الكبرى العلة أمّا
 برمي يتهمها التي السلطة هذه إىل الذعاً وتقريعاً حاراً انتقاداً يوجه فهو ولذلك،". راهناً توجهاً" واإلسرائيلية

 استمرارية على حفاظاً وذلك ،"مالذ أو آخر خيار دون من إسرائيل – املتحدة الواليات حضن يف" حالياً نفسها
 الواليات نيّة حسن" على االعتماد إىل" احلساب سوء" بـ اخملتلط" الساذج" املوقف هذا بها أدى وقد". الهش وجودها"

 املطالب" وقبول ،"2008 سنة نهاية يف الدولتين حلّ  إىل بالوصول وعده" وتصديق ،"رئيسها كلمة وقوة املتحدة
 وعقيدتها الفلسطينية للسلطة األمنية القوات بنية حتديد" حرية أميركيين جنراالت ثالثة ومنح ،"اإلسرائيلية األمنية

  ."ومهمتها
 من وإسرائيل ألميركا واخلاضع التابع السلطة موقف أن إىل" خاطئة مقاربة" يسميه ما عرض خالل اخلالدي ينبّه
 وانتهاجهم الفلسطينيين سلوك حسن أن يف يتلخص األول. فيهما مغلوط افتراضين من ينبع شرط، أو قيد دون

 والشرعية الدويل التأييد" على استحصالهم إىل بالضرورة سيؤدي النهائية التسوية حمددات من" عقالنياً" موقفاً
" للفلسطينيين صريحاً صديقاً" املتحدة الواليات تكون أن تصديق إمكان فهو الثاين اخلطأ االفتراض أما." الدولية

 يشدد الصدد هذا يف." مقبولة لتسوية السعي يف الطرفين من معقولة مسافة وعلى منحاز غير العباً" األقل على أو
 الدولية الشرعية" أن أوالً، الوعي، على بناء مسارها، وبالتايل خطأها، السلطة تُصحح أن ضرورة على اخلالدي

 التحيز وهذا إسرائيل، إىل" بالفطرة" متحيزة املتحدة الواليات ألن وثانياً، ،"الفلسطينيين ملصلحة كانت ما نادراً
  ."األمر هذا تغيير يمكنه ال األميركية للمصالح الفلسطينيين خضوع وأن املتحدة، الواليات سياسة يف ثابت عنصر"
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 باألحرى أو السلطة، هذه ففقدان وإسرائيل، بأميركا الفلسطينية السلطة عالقة لطبيعة اخلالدي حتليل مع خالف ال
 السياسية التسوية عملية وأفقد وتبريرها، لإلمالءات املستمر اخلضوع قبول إىل بها أدى للخيارات، نفسها إفقاد

 اعتباره األول،: أمرين حول يتمحور معه اخلالف لكن. املستلبة الشرعية حقوقهم أدنى للفلسطينيين حتقق أن إمكان
 األعوام خالل حدث إليه" االنزالق" يكون قد العهد حديث أنه يعني ما وهو ،"راهن توجّه" هذا السلطة موقف أن

 يف كانت السلطة كأن واملنطلقات، السياق عن النتائج يبتر انتقائياً اخلالدي جند الشأن هذا ويف. املاضية القليلة
 اآلن، حتى قيامها منذ إذعانها ألن اإلطالق على صحيح غير أمر وهذا اآلن، عليه هي ممّا أفضل حال يف البداية

 جلّ  إخفاء يف جنحت" السالم عملية" لـ اخلادعة االنتقائية واملظاهر املصطنعة" البهرجة" لكن نفسه، باملقدار كان
 الذي نفسه التراجع بحدّة يكن مل البدايات يف السلطة وضع أن افترضنا لو وحتى. العيان عن حينها االنصياع هذا

 شهدت التي املنظمة عن أي املُنتِج، سياقها عن السلطة يسلخ أنه حينئذ اخلالدي على يؤخذ فإنما اآلن، تعيشه
 إسرائيل مع املفاوضات سبيل وفتح أميركا إلرضاء والتوليفات املقاربات من سلسلة السلطة، قيام منذ سياساتها،

 حتت السلطة وإقامة أوسلو اتفاق فتوقيع. بها االعتراف بعد إالّ معها التفاوض يمكن ال أنه سلفاً معلوماً كان التي
 العشر، النقاط وبرنامج املرحلي البرنامج إىل الشامل التحرير من تباعاً الهدف حتول أن بعد جاءا االحتالل

 بالتايل،. اإلرهاب ونبذ*  ،"كادوك" بـ الوطني امليثاق ونعت االستقالل، وإعالن 242 بالقرار ذلك بعد واالعتراف
  .الستكماله وآلية له طبيعية نتيجة جاءت بل املسار، حترف مل السلطة فإن
 املتحدة، الواليات من اخلالدي موقف حتوُّل فمنبعه واالستغراب، للتعجب وأيضاً للخالف، الثاين املبعث أمّا

 استيعاب ضرورة يف درساً لها وإعطاؤه ،)واإلسرائيلية( األميركية للمطالب إذعانها جراء للسلطة اآلن وتعنيفه
 تكشفت أن بعد يأتي للخالدي جديد موقف األقل، على يل يبدو ما على فهذا،. إسرائيل ىلإ الكامل األميركي االنحياز
 مقبولة سياسية لتسوية األميركية الرعاية على التعويل عقم عن شك، ألدنى جماالً  يدع ال بما الوقائع،

 األوساط عموم يف املوقف لهذا باحترام ويحظى الرعاية لهذه يُنظّر من اآلن هناك عاد ما وبالتايل،. للفلسطينيين
  .الفلسطينية

 مقال ففي. 1991 سنة يف السياسية التسوية عملية جلدوى املنظّر موقفه مع كلياً يتناقض اآلن اخلالدي موقف
 اعتبر)  4(،"الفلسطينية الدراسات جملة" من الثامن العدد يف آغا، جعفر حسين مع وباالشتراك للخالدي، افتتاحي

 أمام املتاحة – الوحيدة ولربما – األفضل الفرصة... تشكل قد" مدريد يف انطلقت التي التفاوض عملية أن االثنان
 رئيس[ شمير اضطرار هو ذلك وراء يعتبرانه الذي والسبب" املعلنة، أهدافه من األدنى احلد لتحقيق العربي اجلانب
 الواليات – األكبر االستراتيجي حليفه بات وقت يف... مفاوضات يف الدخول إىل] "حينذاك اإلسرائيلي الوزراء

 التوصل تم ملاذا أما." الليكودي – اإلسرائيلي للتصور منه العربي للتصور أقرب للحل تصور من ينطلق – املتحدة
 األميركية االستراتيجية املنظومة يف إسرائيل موقع أضعف السوفياتي التهديد ذوبان" فألن االستنتاج هذا إىل

 استنتاج وكان." احمللية األخطار مواجهة يف... عليها األميركي االعتماد تقليص" إىل أدى الذي راألم" اإلقليمية،
 يف مرة أول وتتحرك التقليدية، قاعدتها تعكس بدأت أنها تبدو األميركية السياسة" أن حينها وآغا اخلالدي

 واضحة توصيتهما جاءت ولذلك." كلياً اتفاقاً معها تتفق ال كانت وإن العربية، املصلحة مع تتناقض ال اجتاهات
 النيّة توفّر حيث من إليه، يصبو أن العربي للجانب يمكن ما أقصى تمثل احلالية األميركية اإلدارة" بأن فيها لبس ال

 والعرب الفلسطينيين وآغا اخلالدي طالب فقد وعليه،." العربية النظر وجهة من مقبولة تسوية إليجاد واالستعداد
 كما اللعبة أصول التزام عبر وبطء برفق رفعه وحماولة األميركي السقف مع بإيجابية التعامل" بـ إمّا حينذاك
 إىل التوصل وإمّا ،"السالم مقابل األرض" أساس على تسوية إىل للتوصل وذلك" نفسها، املتحدة الواليات تضعها

  )5.(للتحقيق قابلة تكون لن" الصفقة" هذه مثل أن مبكّر استنتاج
 إىل الفطري األميركي االنحياز طبيعة إىل 1991 سنة يف والعرب الفلسطينيين يُنبّه مل اخلالدي أن تماماً واضح

 1991 سنة توصيته أن أيضاً  وواضح. األوان فوات وبعد ،2008 سنة يف اآلن عليه يشدد الذي األمر وهو إسرائيل،
 القيادة واتبعتها بالكامل لها استُجيب قد" نفسها، املتحدة الواليات تضعها كما اللعبة أصول التزام... "بضرورة

  .اآلن نفسه اخلالدي ينتقدها التي احلالة إىل السلطة أوصل ما وهو بحذافيرها، الفلسطينية
*  *  *  

 يُعبّر كونه مقالته، يف األخطر، وربما الثالثة، العلة الراهن الفلسطيني املأزق من اخلروج إىل اخلالدي توجه يشكل
 الدولة وجود أساس حول التوجه هذا ويتمحور. املقترح يف وتخبطاً املوقف يف وتناقضاً  الرؤية يف ضبابية عن
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  .منها والبديل حتققها، وإمكان وجدواها، الفلسطينية
  

 دولة إلقامة والسعي التفكير أن بتأكيد مقالته، من األخير اجلزء اخلالدي يبدأ" عقابية تركيبة" عنوان وحتت
 حتقيق على البريطاين االنتداب فترة خالل تركيزهم تمحور فقد. الفلسطينيين على مُستجداً تطوراً  يُعتبران فلسطين

 على الفلسطينية التحرير ومنظمة" فتح" حركة سعي انصبّ ولذلك". العودة" تأمين على النكبة وبعد ،"االستقالل"
 الكيان( مكان يحل أن يمكن ملا حقيقية رؤية دون من لكن ،1948 سنة بعد واجلديد القائم الوضع إزالة"

  ."هزيمته بعد) الصهيوين
 وقدموا صراعاً خاضوا طويلة فلعقود. سُذّجاً 1973 سنة حتى كانوا الفلسطينيين أن هذا اخلالدي موقف من يبدو

 البريطاين االنتداب ضد به يقومون كانوا ما مغزى فهم مستوى إىل خاللها يصل مل إدراكهم لكن كبيرة، تضحيات
 إلقامة مسعى إىل وعيهم يف ذلك ترجمة من 1973 سنة حتى يتمكنوا ومل إسرائيل، ثم الصهيونية، واحلركة

 بالضرورة يعني ال" العودة" وتأمين الفلسطينية، الدولة إقامة ثناياه يف يحمل ال" االستقالل" حتقيق فكأن". الدولة"
 نضال كأن! الفلسطينية الدولة إقامة ضمناً عليه ينطوي ما وهو ،"االستقالل" وحتصيل الصهيوين املشروع هزيمة

 إذا إالّ املستقلة الدول إقامة نحو مُوجّه أنه يعني ال االستقالل وحتقيق االستعمار إلنهاء الوطني التحرر حركات
  .عملها وطرائق الدول هذه تشكُّل كيفية تصور بشأن سلفاً ومعلنة مسبقة" خرائط" هناك كان

 صراعاً  يخوضون سُذّجاً  الفلسطينيون يكن فلم. واضحَين وإجحاف جتنٍّ  على" الدولة" بشأن اخلالدي موقف ينطوي
 حتقيق املاضي القرن عشرينيات أوائل منذ يريدون كانوا بل منه، املرغوبة بالنتيجة معرفة أو وعي دون من دامياً

 الدولة فكرة أن االنطباع مع يتركنا أن اخلالدي يريد ملاذا أمّا. املستقلة الدولة إقامة دائماً لهم عنى الذي االستقالل
 يجعل أن مقالته، نهاية يف يظهر وكما يبدو، ما على يريد فألنه الفلسطينيين، عند زمنياً حديثة فكرة الفلسطينية

  .للحل أُخرى" إمكانات" تقديم خالل من يطيحها وبالتايل عابرة، فكرة منها
 يف املشترك القاسم" أصبحت الفلسطينية الدولة أن يعتبر حين ففي. موقفه يف اخلالدي يتقلب هدفه إىل وللوصول

 أنها اعتبار على شرساً  هجوماً عليها يشن فإنه" اإلسرائيلي، – العربي الصراع بشأن كلها املطروحة احللول
 الواليات الراسخة وحليفتها إسرائيل: التاريخيين الفلسطينيين أعداء ألدّ صمّمها عقابية تركيبة" اآلن أصبحت
 ذلك، مع لكنه." التاريخي عدوهم خلالص أساسية وسيلة" لتكون وإنما خالصهم، للفلسطينيين لتحقق ال ،"املتحدة

 الواحدة الدولة طرح اجلدّ حممل على يأخذ ال وألنه موقفه، تناقض تفسر أن يمكن التي األسباب يبدي أن دون ومن
 املطروحة السيئة اخليارات بين األفضل يزال ال الدولتين حلّ" أن إعالن إىل مسرعاً يعود فإنه القومية، ثنائية أو

 يف يحمل إسرائيل مع اتفاق إىل للوصول دعم ذرة كل فعًال تستحق الفلسطينية السلطة أن" ويؤكد" الصراع، حلل
 حقاً اخلالدي يريد فهل." حقاً وسيّدة نفسها، عن الدفاع على وقادرة ودائمة، للحياة، قابلة فلسطينية دولة طياته
 هي كانت إن الدولة هذه إقامة على السلطة مساعدة طلبه تبرير يمكن وكيف يريد؟ ال أم فلسطينية دولة إقامة

  الذات؟ خالص وليس التاريخي العدو خالص لتحقيق الوسيلة
 الدولة، هذه إقامة حتقق إمكان يف أعاله، املذكورة مطالبته من الرغم على يُشكّك، عندما اخلالدي موقف يتضح

 على فتأتي اخلطة لهذه األساسية الركيزة أما". بديلة خطة" تطوير إىل احلاجة باجتاه الدفع منه يستدعي ما وهو
 العرب بين العالقة من أُخرى أشكال الختبار جمال هناك يكون ربما: "كاآلتي اخلالدي يلخصه" اختبار بالون" شكل

 إىل يدعو سبب وال. والتعايش املساواة وعلى للمشاركة، متعددة نماذج على مبنية إسرائيل،/فلسطين يف واليهود
 تاريخنا يف التفكير إعادة من كجزء كونفدرالية أو فدرالية مفاهيم تتضمن التي املباشرة اإلمكانات استبعاد
  ."املشترك

 إقامة بإمكان يطيح ال اخلالدي اقتراح فإن االحتالل، حتت سلطة جمرد وفلسطين مستقلة، دولة إسرائيل أن وبما
 السلطة تدخل أن اخلالدي يريد فهل. أيضاً االستقالل باب الفلسطينيين أمام يُغلق بل فحسب، الفلسطينية الدولة

 الفلسطيني الذاتي احلكم يجعل الذي األمر الدولة، قيام قبل إسرائيل مع كونفدرالية أو فدرالية عالقة يف مباشرة
 الفلسطينية للديموغرافيا املستقبلية والنتائج جهة، من االحتالل استمرار عبء من اإلسرائيليين ويريح دائماً، أمراً
 أن أم ،1967 حدود على تكون أن الضروري من فهل الفلسطينية الدولة إقامة مع كان وإذا أُخرى؟ جهة من

 بنا ينتهي وبالتايل ذلك، على يصر ال يجعله والتعايش املتساوية املشاركة على ويقوم إليه يشير الذي النموذج
 يتبنى ال فلماذا النموذج بهذا حقاً يؤمن كان إذا أمّا إسرائيل؟ علينا تعرضها التي" البقايا دولة" بـ القبول إىل احلال
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 والتعايش، املساواة أساس على للمشاركة إمكان أفضل يحقق الذي القومية، ثنائية الدولة أو الواحدة، الدولة خيار
  اجلانبين؟ عند" الوطني املزاج" مع ويتناقض سيئ خيار أنه أساس على جانباً ينحّيه وملاذا

*  *  *  
 بوصلتها تتيه أالّ يجب التي الفلسطينية الوطنية القضية اآلن فيه يُسيّر أن اخلالدي يريد الذي هذا خطر منزلق
 يف الدفع أن اخلالدي اكتشف أن فبعد. الفلسطيني للشعب الشرعية الوطنية احلقوق تطيح" تسوية" خالل من وتندثر
 وإنما عليها، املعلقة الفارغة واآلمال الزائفة التوقعات يُنتج مل 1991 سنة املتكافئة غير املفاوضات عملية اجتاه
 حينذاك استراتيجي خطأ يف الوقوع مواجهة يرفض هو ها الراهنة، املأساوية حالته إىل الفلسطيني الوضع أوصل

 للتركيز مبتورة بمحاولة اآلن يقوم ذلك، من العكس على بل. الفلسطيني املسار بترميم البدء إىل يؤدي باعتراف
 املساوئ يف ينحصر بل املنطلق، يف أساساً، يكن، مل اخلطأ كأن األسباب، مراجعة دون من لكن النتائج، انتقاد على
 التنظير بواسطة األمام إىل للهروب حماولة اآلن إنها. ذلك بعد الفلسطيني الوضع يف وحدها نشأت كأنها التي

 أمّا. البلد يف واليهود الفلسطينيين تشارك لتحقيق" واملساواة التعايش" إىل التوصل إمكان عن مُبهم جديد ملقترح
 رؤيته حتويل أثناء يف بها لينشغلوا لآلخرين اخلالدي فيتركها حتقيقه وكيفية املثير االقتراح هذا تفصيالت

 ثنائية أو الواحدة الدولة حل جدوى عدم مسبقاً يقرر أنه وخصوصاً جديدة، ومشاريع مبادرات إىل املبتكرة
  !القومية
 إىل إسرائيل مع التوصل إمكان عدم اتضاح إىل يعود الراهن الفلسطيني السياسي املأزق جذر أن تماماً واضح
 املستقلة الفلسطينية الدولة إقامة يضمن وبما احلالية، القوى موازين ضمن الدولتين، حل أساس على تسوية

 تماماً  الواضح من أن كما. الدولية الشرعية قرارات وفق الالجئين لقضية حل وإيجاد ،1967 حدود على والسيادية
 االستمرارية كأن ومستمراً، مفتوحاً التفاوض باب يُبقي ولهذا بذلك، االعتراف يريد ال فلسطينياً اجتاهاً هناك أن

 بقوة الواقع أرض على بفرضها إسرائيل تقوم التي النتيجة وهذه. املتوقعة النتيجة تغير إىل ستؤدي وحدها
 الشرقية، القدس ذلك رأس وعلى الغربية، الضفة من مساحة أكبر على االستيالء تعني املكثف واالستيطان االحتالل

 يمكن التي" البقايا" هذه وإعطاءهم ممكنة، جغرافية رقع أصغر على معازل يف الفلسطينيين من عدد أكبر وحشر
  .معاً األمرين أو إلسرائيل،" تابعة" تصبح أو األردن، على عبؤها يُلقى" دولة" تسميتها

 إسرائيل لدى نفتش فسنبقى متلكئاً اجلواب كان إن منه؟ لنا فكاك ال مرسوم قدر كأنها النتيجة بهذه سنقبل هل
 عرض يف" خالقين" أنفسنا جنعل أن ونحاول األمد، أمد إىل نفاوض وسنبقى تسوية، عن املتحدة والواليات
 وأدت جدواها، عدم ثبت عملية". التأزيم" بـ اللوم علينا يقع ال كي" التقزيم" باستمرارية ونقبل واملشاريع، املبادرات

  .واالنقسام الشرذمة جراء نعانيه ما إىل
 مكامن وال القدرة فاقدين لسنا أننا وهي جرى، ممّا األساسية العبرة استخالص فعلينا بالنفي اجلواب كان إذا أمّا

 إلسرائيل نعلن أن علينا. بذلك رسمياً قبولنا خالل من إالّ ووقائعها رؤيتها تفرض أن يمكنها ال إسرائيل وأن القوة،
 هذا إن بل. املبادرات من اجلديد واقتراح املفاوضات استمرار إىل تلقائياً يقود لن الدولتين حل تعذّر أن والعامل
 الواحدة، الدولة بحل واستبداله الدولتين حل على نهائياً الباب إغالق إىل سريع، انسيابي بشكل سيقود، التعذر

 بالدولتين، تقبل أن فإمّا: اخليار يقع علينا، ال إسرائيل، وعلى. مواطنيها لكل أم القومية، ثنائية أم كانت، احتاللية
  .للخطر وجودها أساس بنفسها تُعرّض أن وإمّا ،"البقايا" أساس على ليس لكن
 تغني وال تُسمن فال" الفذلكات" أمّا. أسهل مأزقنا وترميم أقرب، خالصنا أصبح أسرع، القناعة هذه إىل وصلنا كلما
   .األمور بحقائق الذات مواجهة ضرورة عن

   
  .زيت بير جامعة يف العامة واإلدارة احلقوق كلية وعميد السياسية، العلوم أستاذ  (*)

  .14 – 5 ص ،)2008 وصيف ربيع( 74/75 العددان ،"الفلسطينية الدراسات جملة: "يف اخلالدي مقالة أنظر  (**)
 الكاريزمية القيادة غياب بعد فتح مأزق: "بعنوان بيرملان ويندي مع مشتركة مقالة يف املسألة هذه عاجلتُ  )1(

  .52 – 37 ص ،)2007 صيف( 71 العدد ،"الفلسطينية الدراسات جملة" ،"الثورية والشرعية
: الله رام" (فلسطين يف الديمقراطي والتحول القانونية البنية: "كتابي من األول الفصل مراجعة يمكن للتوسع  )2(

  .54 – 21 ص ،)1999 الديمقراطية، لدراسة الفلسطينية املؤسسة – مواطن
 ،"وتقويم حتليل: اإلسرائيلي – الفلسطيني االتفاق: "بعنوان مقالة يف أوسلو اتفاق سلبيات معاجلة حاولتُ  )3(

  .51 – 21 ص ،)1994 شتاء( 13 العدد ،"سياسية قراءات" جملة
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  )احملرر. (متقادماً أي  (*)
 جملة" ،"متغيرة قوى عالقات ظل يف واحتماالتها املفاوضات" آغا، جعفر وحسين اخلالدي سامح أحمد  )4(

  .10 – 3 ص ،)1991 خريف( 8 العدد ،"الفلسطينية الدراسات
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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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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