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ال�صوراين*

�س�ؤال اخلروج من امل�أزق
و�صل الم�أزق الفل�سطيني �إلى مرحلة ربما تكون العالجات العادية غير مجدية في
عملية الخروج منه ،وبالتالي ،ف�إن الأمر يتطلب حلو ًال جذرية ،لأن هذا الم�أزق �أو�صل
�إلى م�أزق �أعمق هو ال�شعور بهزيمة الذات.

قد

يكون كافي ًا ما تناوله المحللون
والمثقفون وال�سيا�سيون
واالقت�صاديون والفنانون والراق�صون
والمطبلون عن الم�أزق الفل�سطيني �إلى
درجة تجعل الكتابة في� ،أو عن المو�ضوع
الذي نريد الخو�ض فيه� ،إ�ضافة النوعية تكاد
تقترب من تحليالت الر�أي والخيال العلمي
واالجتهاد في �أيهما �أ�سهل تبليط البحر� ،أم
تبليط البيت الداخلي الفل�سطيني الآيل �إلى
ال�سقوط في ظروف انهيار ال�سقف وتهاوي
الأعمدة وت�آكل جدران البيت في محاولة
بائ�سة ويائ�سة للبحث والتنقيب عن الحلقة
المفقودة.
وت�صدعه ،لكن
وهنا لن �أقف مت�أم ًال البيت
ّ
�أود الخو�ض في �س�ؤال'' :لماذا و�صلنا �إلى هذا
كله؟'' لأترك لنف�سي وللقارىء مجال التفكير
في م�شهد الم�ستقبل و�سيناريوهاته للمرحلة
التي تجاوزنا فيها حدود الأدب الوطني بعد

ال�سقوط المدوي في وحل نكبة حزيران/يونيو
� ،2007أو ما تعارف عليه النا�س باالنق�سام.
�س�ؤال الم�أزق الفل�سطيني يتوقف عند
عالمة اال�ستفهام ،وما زال من دون �إجابة منذ
نكبة حزيران/يونيو  ،2007واتفاقات
الع�صية ،و�آخرها اتفاق القاهرة في
الم�صالحة
ّ
�سنة  ،2017والذي لم ين َّفذ ،وها نحن على
م�شارف �سنة  2020التي تلوح في الأفق .فهذا
الم�أزق ما فتىء ''يتم�أزق'' في ظل غياب
الر�ؤية والهدف الم�شترك وال�شعار التوحيدي
الأول لوحدة الأر�ض وال�شعب والق�ضية،
لم�صلحة ح�سابات وم�صالح حزبية وفئوية
وم�شاريع ومخططات �إقليمية ودولية بات
مقدم ًا
ارتهان الف�صيل فيها لح�سابات الخارج َّ
على ح�ساب الخيار الوطني.
محاولة االجتهاد بالإجابة عن كيفية
* كاتب فلسطيني مقيم في غزة.
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الخروج من الم�أزق �أغرقتني في م�أزق ال�س�ؤال
وم�أزق الإجابة التي وجدتها ت�شبه ور�شة عمل
في حاجة �إلى ورقة عمل ودرا�سة وتمويل
ومانح .من هنا بد�أت �أ�شعر ب�أننا كفل�سطينيين
ل�سنا في م�أزق ،بل نحن الم�أزق ذاته :م�أزق
متعدد االتجاهات والحدود والتيارات؛ م�أزق
اليمين وم�أزق الي�سار وم�أزق الو�سط؛ م�أزق
النخبوية وم�أزق العفوية.
�أعتقد �أن �أولى المحاوالت تكمن في
الوقوف واالعتراف بالهزيمة ،هزيمتنا
الداخلية ،الأمر الذي يفر�ض التقييم والمراجعة
النقدية الذاتية والمو�ضوعية للتجربة
المهزومة .وهذه المراجعة تبد�أ من اعترافنا
وتحول الن�ضال من و�سيلة لتحقيق
بالف�شل،
ّ
هدف ا�ستراتيجي �إلى تكتيك ''كيف ما تيجي''،
ومن هدف تحرري وطني �إلى �أهداف حياتية
معي�شية �آنية.
ندعي
الم�أزق مع ّقد ونزيده تعقيداً حين ّ
االنت�صار ونحن نطفح الهزيمة ،وحين
ن�سترخ�ص الت�ضحيات بالأبناء �إلى م�ستوى
البذخ ،بمعزل عن الأهداف الوطنية ،بل غالب ًا
ما تكون الأهداف فئوية ،وحين يغيب برنامج
الحد الأدنى الوطني الم�شترك .فنحن لم نعد
نعرف ماذا نريد ،وال لماذا انفال�ش هذا الم�أزق
الذي يزيده النظام العربي التابع تفاقم ًا.
في البحث عن مخرج ،ت�ستوقفني''وثيقة
الوفاق الوطني'' التي �صاغتها قيادات من
داخل ال�سجون انحازت �إلى الم�صلحة الوطنية
العليا ،وهي ت�شكل نموذج ًا لبرنامج الحد
الأدنى الوطني الم�شترك الذي يتوافق عليه
الجميع ويكون ملزم ًا لهم.
الم�شكلة الحقيقية قد ال تكون في البرامج
والن�صو�ص وال في االتفاقات ،بل في وجود
م�صالح فئوية و�أيديولوجية �ضيقة م�ضاف ًا

�إليها ت�أثير التدخل الإقليمي والدولي الذي
يعمق الم�أزق ،الأمر الذي يجعلنا ن�س�أل لماذا
ّ
ف�شلت الم�صالحة الفل�سطينية ،ولماذا ف�شلت
تطبق
جوالت الحوار كلها ،ولماذا لم َّ
االتفاقات المو ّقعة بين حرك َتي ''فتح''
و''حما�س'' ،ولماذا لم ُت َم ّكن حكومة الوفاق في
حينه من ممار�سة مهماتها وب�سط واليتها في
غزة كما في ال�ضفة بح�سب ن�صو�ص االتفاق؟
وال�س�ؤال الأهم هو� :إذا كنا �أمام ف�شل تطبيق
االتفاقات ،وف�شل تح�سين ظروف م�شكالت
النا�س و�إيجاد حل لها� ،أفال تغدو مالئم ًة فكر ُة
�إعادة االعتبار �إلى �صندوق االقتراع ،و�إلى
ال�شعب ب�صفته م�صدر ال�سلطات ،كي يقول
ويبدع ،وينتقي ح ًال
كلمته ،ويختار ممثليهُ ،
لن يكون �سحري ًا للخروج من الم�أزق بقدر ما
قد ي�ساهم في �إعادة ترميم و�إ�صالح البيت
الداخلي الفل�سطيني؟
�إن الف�شل المتتالي للتوافق الفوقي ،ح ّفز
�أنواع ًا جديدة من الحراكات ،ف�شهدت �سنة
 2011حراك ًا �شبابي ًا واعداً في قطاع غزة
وال�ضفة ،مت�أثراً باالنتفا�ضات ال�شبابية
العربية .وقد رفع الحراك �شعار ''ال�شعب يريد
�إنهاء االنق�سام'' ،وبد�أ بممار�سة ال�ضغط على
ال�سلطتين ،محاو ًال �إن�شاء قوة تغيير داخلية
جديدة ،لكن هذا الحراك الذي كان ذا طبيعة
تعر�ض لتدخالت �شتىّ � ،إما
عفوية �سرعان ما ّ
بالترغيب المتمثل في تقديم الوجبات ون�صب
الخيام وعقد الم�ؤتمرات ال�سياحية خارج
الوطن ،و� ّإما بالترهيب قمع ًا وا�ستدعاء
وتهديداً ومنع ًا .و�شارك في الهجوم على
الحراك الوليد� ،أجهزة الأمن وم�ؤ�س�سات
حكومية وغير حكومية ومن رجال �أعمال،
وكانت النتيجة انطفاء الحراك وتبعثر ُن ِّوياته.
ف�شل الحراك ال�شبابي وخمد وهجه كقوة
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�ضغط داخلية على القوى الوطنية والإ�سالمية.
هل كان هدف المطالبة ب�إنهاء االنق�سام
كبيراً؟ هل خ�شيت التنظيمات من تحول
الحراك �إلى بديل منها؟ هل للوعي وغيابه �أو
تغييبه دور في و�أد التجربة �أمام التدخالت
من كل حدب و�صوب؟ �أعتقد �أن غياب الوعي
�أو ًال وعا�شراً ربما يلخ�ص �أ�سباب وعوامل ف�شل
الإنجاز ،فقد بدت الحالة كما لو �أن الحراك
مكون �شبابي متعدد الفكر
كان م�ؤلف ًا من ّ
واالتجاه ،طغى عليه االنتماء التنظيمي بدرجة
ما ،وفر�ض ت�أثيره على م�سار توجيه الحراك
من خالل �سيطرة التنظيمي على الميداني
لم�صلحة ح�سابات الأول ،عالوة على عدم
و�ضوح الر�ؤية و�آلية العمل اللتين لم تكونا
حا�ضرتين ال في الذهن وال على طاولة
الميدان ،مع عدم التقليل �أو اال�ستهانة بال�شكل
االنفعالي العالي الذي �سرعان ما انكف�أ
وانطف�أ .كما يبدو �أن هذا المكون لم يكن
جاهزاً للت�صادم مع البنى التقليدية الحزبية
المالكة لأدوات �إجها�ض الحراك والم�سيطرة
على عنا�صر الم�شهد ،اعتقاداً منه بعدم جدوى
هذا الت�صادم الناجم عن خ�صو�صية الحالة
الفل�سطينية الخا�ضعة لالحتالل ،والتي
بال�ضرورة لن يكون المنت�صر فيها �إ ّال منهزم ًا،
مثلما هزمنا �أنف�سنا في حزيران/يونيو
.2007
وكانت م�سيرات العودة هي المحاولة
الثانية للم�شاركة ال�شبابية ،وتتمثل في ح�شود
�شعبية منظمة ،عند الحدود مع دولة االحتالل،
تطالب بفك الح�صار وعدم التدخل .ومع
ا�ستجابة �أكثر من  100.000مواطن،
�أكثريتهم ال�ساحقة من الفئات ال�شبابية،
�سرعان ما ثارت مخاوف الحزب الحاكم –
''حما�س''  -من �إدماج مطلب فك الح�صار
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بمطلب ت�صويب الأو�ضاع الداخلية ،بما في
ذلك �إنهاء االنق�سام ،فحدث التدخل �سريع ًا
اعتباراً من الم�سيرة رقم  2في ال�شكل
والم�ضمون ،حين تحول االحتجاج ال�سلمي
الحا�شد الذي لفت �أنظار العالم �إلى ت�صادم
بين ال�شبان ب�صدورهم العارية .لقد �أ�صبحت
الم�سيرات تحت ال�سيطرة التنظيمية الكاملة،
وجرى توظيفها من �أجل �أهداف فئوية ،وكانت
النتيجة خفوت الزخم ال�شعبي ،وانطفاء
محاولة التغيير من خارج ال�سياق العام.
غاب ''الحامل'' للحالة ال�شبابية مع ما
يعنيه من غياب الم�ستوى التنظيمي والقيادي
للحراك ،وغياب هذه القيادة وعدم تبلورها
وتناف�سها المبكر و�شرائها �أحيان ًا وبيعها �أو
ت�أجير عقلها �أحيان ًا ُ�أخرى ،وفقدان الثقة
بفكرة الخال�ص العام لح�ساب الخال�ص
الخا�ص ،وهذه �أمور �ساهمت كلها في و�أد
المحاوالت لح�ساب الأ�شكال المنظمة التي،
على الرغم من ترهلها و�أزماتها ،نجحت في
ركوب موجة �أي حراك وتجييره لم�صلحتها،
ف�ض ًال عن تمييعه و�إجها�ضه كي يظل هذا
التحدي قائم ًا وعائق ًا �أمام �أي محاولة
للمطالبة بالتغيير .وبالتالي لن يجد
المبادرون �إلى الحراك �سوى العودة �إلى
�صندوق االقتراع الذي ي�شكل الدخول فيه ح ًال
واقعي ًا عبر انتخابات ديمقراطية تقوم على
قاعدة التمثيل الن�سبي الكامل ،وتعديل ن�سبة
الح�سم بما يتيح المجال لك�سر النمطية
الحزبية التقليدية ال�سائدة لم�صلحة �إتاحة
فر�صة الم�شاركة المجتمعية ب�أ�شكالها
المتعددة ال�سيا�سية والمهنية والفنية والثقافية
وال�شبابية الطامحة من خالل التغيير ،وعبر
حكم الأقلية� ،إلى الت�أثير في �صنع و�إنتاج
القرار وتقرير الم�صير.
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�إن الخروج من الم�أزق يكون عبر
االنتخابات العامة وتجديد ال�شرعيات كلها
وا�ستعادة وحدة النظام والكيان ال�سيا�سي
الفل�سطيني على قاعدة الإقرار بوحدانية تمثيل
منظمة التحرير الفل�سطينية ب�صفتها الممثل
ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني في
الداخل وال�شتات ،وبتوفر برنامج الحد الأدنى
من حقوقنا الذي توافقت عليه الف�صائل،

وا�ستناداً �إلى اعتراف  138دولة بدولة
فل�سطين ،مع مراجعة نقدية وجريئة للم�سار
والم�سيرة ومجمل التجربة الوطنية و�أدوات
الن�ضال .وفي الخال�صة ،ف�إن الخروج من
الم�أزق يتطلب الوقوف �أمام �س�ؤال لماذا
انت�صروا ،ولماذا ُهزمنا ،وبالتوافق على
�أدوات الن�ضال عبر وحدة وطنية تعددية
حقيقية ُت َغلِّب الوطني على الحزبي.
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