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  هالل جميل
  

  للنكبة الستين الذكرى يف
  الوطني واملصير الفلسطيني االنقسام

  
 مفاوضات فشل خلفية وعلى اخلارجي، االستقطاب سياق يف الفلسطيني السياسي االنقسام املقالة هذه تتناول
 سنة يف الثانية االنتفاضة كون احلايل السياسي املأزق تفسر أن حتاول كما ،2000 سنة يف النهائي الوضع
 القيادات على الكاتب ويأخذ. االحتالل مواجهة يف موحدة فلسطينية استراتيجيا غياب يف اندلعت 2000

. مشتركة استراتيجيا إىل للتوصل السعي من بدالً  السلطة بأمور انشغالها ،"حماس"و" فتح" يف سيما وال السياسية،
 يف يساهم مل الدائرة، وقاعدة النسبية قاعدة من خمتلط نظام وهو الفلسطيني، االنتخابي النظام أن يالحظ كذلك
 سلطتان عنه جنمت الذي املباشر االحتراب وإىل السلطة ازدواجية إىل أدى الذي األمر احلاد، الداخلي التجاذب كبح
  .االحتالل حتت كلتيهما جغرافيتين منطقتين على

   
 الوطني، املصير على خماطر من يحمله ما ضوء يف احلل على عصية حالة كأنه الفلسطيني االنقسام بات

 اخلانق حصاه ويشدد زحفه يواصل االستيطاين االحتالل بينما الفلسطيني، السياسي احلقل يستوطن أنه وخصوصاً
 السياسية احلركة دخلت كيف. العودة بحق وتقر مستقلة دولة تقيم أن شأنها من تسوية أمام األبواب ويوصد

 مباشر، وغير مباشر عامل، من أكثر هناك منها؟ خروجها شروط هي وما املدمر؟ االنقسام حالة يف الفلسطينية
 عقود؛ أربعة منذ القائم االحتالل: العوامل هذه أبرز ومن الفلسطينية، السياسية احلركة يف االنقسام بإحداث تسبب
 القوي؛ املركز وإىل اجلامعة الوطنية املؤسسات إىل الوطني السياسي احلقل افتقار املوحدة؛ السياسية القيادة غياب

 من املعارضة بقاء مسدود؛ طريق إىل السياسية املفاوضات وصول الدويل؛ – اإلقليمي االستقطاب إىل االنشداد
 حقوقه أجل من النضال يف الرئيسية وجتمعاته الفلسطيني الشعب إشراك على وقادرة مقنعة ستراتيجياا دون

  .ومصاحله
  

  الفلسطيني االنقسام موضعة
  والدويل واإلقليمي احمللي سياقه يف
 وإقليمية حملية وأحداث حتوالت نتيجة بل الراهنة اللحظة وليد ليس الفلسطينية السياسية احلركة يف االنقسام إن

 االحتقان حالة توليد يف ساهمت أحداثاً الراهن العقد شهد كما. األخيرين العقدين خالل وتقاطعت ترافقت ودولية
 إذ اجملال هذا يف فريدة ليست الفلسطينية احلركة أن إىل اإلشارة وجتدر. احلركة هذه داخل احلادين واالنقسام

  .والعراق لبنان من كل متباينة، بتعبيرات وإن معها، يتشارك
 من كان دراماتيكية أحداثاً العشرين القرن من الثمانينيات أوائل منذ الفلسطينية السياسية احلركة شهدت لقد

 القيادية، ومؤسساتها قواها وتشتت 1982 سنة البلد إسرائيل غزت أن بعد لبنان من التحرير منظمة إخراج أبرزها
 اإلخوان حركة رحم من" حماس" حركة والدة إعالن وكذلك ،1987 سنة أواخر يف األوىل االنتفاضة تفجر ثم

 قبول تضمنت التي 1988 سنة االستقالل وثيقة إعالن هناك ذلك إىل وباإلضافة. 1988 سنة بداية يف املسلمين
 – إقليمي كردّ  وسياسي مايل حلصار التحرير منظمة وتعرّض إسرائيل، جانب إىل فلسطينية دولة قيام املنظمة

 يف منضوية منظمات معارضة من الرغم على – مشاركتها، ثم للكويت، العراقي الغزو من موقفها على دويل
 حركة ومن نطاقها داخل منظمات من قوية معارضة مع – وتوقيعها ،1991 سنة مدريد مؤتمر يف إطارها،

 الصالحيات حمدودة فلسطينية سلطة إقامة وقبولها ،1993 سنة أوسلو اتفاق – اإلسالمي واجلهاد" حماس"
  .1994 سنة الغربية والضفة غزة قطاع من أجزاء على) ذاتي حكم سلطة(
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  حمورين بين السياسية القوى جتاذب
 تفكك أبرزها لعل دراماتيكية، ودولية إقليمية متغيرات سياق يف الفلسطيني الذاتي الوضع يف التحوالت جاءت

 األكبر الدويل احلليف االشتراكي املعسكر كان فقد. االشتراكية عن الشرقية أوروبا دول وتخلي السوفياتي، االحتاد
 ماهرة عاملة أيدٍ بهجرة تسبب السوفياتي االحتاد تفكك أن كما الفلسطينية، التحرير منظمة إىل بالنسبة تأثيراً

. األخيرين العقدين خالل املتشدد اليمين إىل املتواصل األخيرة هذه وحتوّل كبيرة، بصورة إسرائيل إىل ومتخصصة
 وإسرائيل مصر بين ديفيد كامب اتفاق توقيع: يف أبرزها تمثل العربي الوضع على طرأت مهمة حتوالت ذلك ورافق

 الواليات قيادة اإليرانية؛ – العراقية احلرب اندالع تاله؛ الذي العام يف اإليرانية الثورة جناح ؛1978 سنة يف
 سيادتها وتقييد عليها املتشددة االقتصادية العقوبات وفرض الكويت اجتياحها إثر يف العراق على احلرب املتحدة

 بشرياً ( وجتنيد أفغانستان يف السوفياتي الوجود ضد احلرب هناك ذاته السياق ويف. وحدودها أجوائها على
 أصولية إسالمية أيديولوجيا الحقاً بعضها تبني ثم أميركي، بدعم احلرب هذه يف عربية إسالمية قوى) ومالياً

 وشهدت. والسعودي األميركي السابقين راعييها ضد أفغانستان، من السوفيات خروج بعد الحقاً، انقلبت متشددة
 استفاد الذي السياسي، اإلسالم لتيار اجلماهيرية القاعدة يف اتساعاً املاضي القرن من والتسعينيات الثمانينيات

 وتيار اجلديدة الليبرالية أيديولوجيا صعود ومن املنطقة، يف واليساري القومي التيارين أصاب الذي التراجع من
 ملصلحة ،2001 سبتمبر/أيلول 11 يف نيويورك تفجيرات األميركية اإلدارة جتيير ومن اجلدد، احملافظين
 يف كما( االحتالل مقاومة ضمنه مُدرجةً اإلرهاب، سمته ما ضد وتعبئتها واإلعالمية واملالية العسكرية اإلمكانات

 توجهاتها يف األميركية السياسة مع يتفق ال من كل ومعاداة) العراق اللبناين؛ اجلنوب غزة؛ وقطاع الغربية الضفة
 وحتت ،"اخلالقة الفوضى"و) الكبير أو( اجلديد األوسط الشرق مثل مشاريع عبر املنطقة على سيطرتها لتوطيد

  ".االعتدال"و" الديمقراطية" نشر شعارات
 صيف يف لبنان على إسرائيل وحرب ،2003 سنة يف العراق واحتالل ،2002 سنة يف أفغانستان الحتالل وكان
 هذه على ترتب فقد. الفلسطيني الوضع ذلك يف بما املنطقة، يف تتفاعل زالت ما التي تداعياتها 2006 سنة

 بين املنطقة يف استقطاب ،)العراق احتالل وبعد مصر، دور تراجع بعد( إقليمية كقوة إيران بروز وعلى التطورات
 يف ترى وسورية، إيران منها ودول، قوى مقابل يف األميركية، واملواقف السياسة مع تتساوق أو تؤيد وقوى دول

  .وطموحاتها ونفوذها ملصاحلها تهديداً األميركية السياسة
 وبتفجر ،2000 سنة صيف يف النهائي الوضع مفاوضات بفشل الفلسطيني السياسي االستقطاب ويتصل

 فلسطينية استراتيجيا بغياب األوىل، االنتفاضة بعكس اتسمت، انتفاضة وهي بقليل، ذلك بعيد الثانية االنتفاضة
 إسرائيل اعتمدت لقد. 2002 سنة ربيع يف الغربية الضفة ملدن واجتياحه اإلسرائيلي االحتالل مواجهة يف موحدة

 احلركة وتقييد مؤسساتها معظم بتدمير فقامت وجودها، إنهاء دون من الفلسطينية السلطة إضعاف استراتيجيا
 لكوادر الواسعة واالغتياالت االعتقاالت إىل باإلضافة القدس، وبين وبينهما وغزة، الغربية الضفة مناطق بين

 هذه أدت لقد. الله رام يف مقره وحصار" إرهابية" شخصية عرفات ياسر اعتبار إىل وصوالً وقياداتها املقاومة
 الفلسطيني االقتصاد تراجع إثر يف اخلارجية املعونات على املدين واجملتمع السلطة اعتماد زيادة إىل اإلجراءات
 سلطة هي بما( السلطة أن كما. اخلارجية األسواق إىل الوصول وحرية التخطيط على والقدرة الترابط وافتقاده
 ممارسة أوجبت، بل شرّعت، التي التحرير منظمة تقاليد سادت بل الشرعي، السالح حتتكر عادت ما) مركزية

 احلياة نواحي خمتلف على الشرسة اإلسرائيلية الهجمة مواجهة يف واملتمثلة احملتل ضد املسلحة املقاومة
  .الفلسطينية

 غائبة التحرير ومنظمة حاالتها أضعف يف الفلسطينية السلطة وبينما الثانية، االنتفاضة وتراجع عرفات وفاة بعد
 أن اتضح أن وبعد النهائي، الوضع مفاوضات انهيار بعد وخصوصاً ارتباك حالة يف السياسية والقوى تماماً
 سنة يف( الرئاسية االنتخابات أجريت البعيد، أو القريب األفق يف مرئية عادت ما املنشودة الفلسطينية الدولة
  .ورهاناته اعتباراته منها لكل وداخلية خارجية ضغوط حتت) 2006 سنة يف( والتشريعية) 2005

 اإلشارة جتدر غزة وقطاع الغربية الضفة يف 1996 سنة جرت التي والتشريعية الرئاسية االنتخابات إىل بالعودة
 ومؤسسات أجهزة وعلى اجلديد التشريعي اجمللس على مهيمناً سياسياً تنظيماً" فتح" حركة كرست نتائجها أن إىل

 اإلسرائيلي اجليش انتشار إعادة أعقاب يف االنتخابات إجراء النتيجة هذه يف وساهم. واملدنية األمنية السلطة
 الشعبية واجلبهتين اإلسالمي واجلهاد" حماس" حركتي جانب من ومقاطعتها الغربية، الضفة مدن من عدد خارج

 يف احلركية التنظيمية املؤسسات تداخل الذاتي، احلكم بسلطة عملياً، ،"فتح" حركة تفرد من نتج كما. والديمقراطية
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 دور تهميش يف ساهم الذي األمر) العسكرية أو اإلدارية التراتبية على القائمة( احلكومية الصفة ذات املؤسسات
 قبل وهذا ومترهلة، متضخمة بيروقراطية بأجهزة التنظيمية التشكيالت استبدال عبر حترر كحركة" فتح" حركة
 الباب فتحت واألجهزة املؤسسات بناء عملية يف العشوائية فإن ذلك، إىل إضافة. سيادة وذات مستقلة دولة قيام
 أجهزة على القيّمين وصم سهل الذي األمر ،)واحملسوبية الواسطة نظام يف ممثلة( فيها الرعاية عالقات تغلغل أمام

 اجملال والتغيير، اإلصالح شعار ترفع معارضة كحركة ،"حماس" حركة منح ما وهو بالفساد، ومؤسساتها السلطة
 الوضع مفاوضات فشل إثر يف أُغلق املفاوضات طريق أن اتضح أن بعد وحتديداً  اجلماهيرية قاعدتها لتوسيع
  .اإلسرائيلية اإلجراءات نتيجة والبطالة الفقر معدالت تفاقم وبعد ،2000 يوليو/تموز يف النهائي

  
  هدف عن الوضوح غياب
  األخيرة االنتخابات إجراء
 من كان) 2006 سنة( والتشريعية) 2005 سنة( الرئاسية االنتخابات من كالً أن االستخالص جتنب يصعب
 التعددية إطار يف كبيران حزبان عليه يهيمن نظام وهو الفلسطيني، السياسي احلقل جعل يف ساهمت التي العوامل
 من ينتقل املاضي، القرن عشرينيات منذ الفلسطيني الوطني السياسي احلقل نمو رافقت التي السياسية – احلزبية

 وتعيش االحتالل حتت تقبع مناطق على ذاتي حكم سلطة بشأن العنيف الصراع من حالة إىل السلمي التنافس حالة
  .السياسية املأسسة خماطر يحمل للسلطة جغرايف تقسيم إىل قاد صراع جتويعي؛ حصار حالة

 واألوروبية األميركية اخلارجية والضغوط احلصار وتشديد االحتالل حراب حتت األخيرة االنتخابات جرت لقد
 السابقة الفلسطينية السلطة اعتبر الذي وموقفها إسرائيل سياسة املتحدة الواليات دعم سياق ويف والعربية،

 قيادتهم تغيير الفلسطينيين من بوش الرئيس وطلب للتفاوض، مؤهلة غير" إرهابية" سلطة) عرفات ياسر برئاسة(
  ).املسلحة املقاومة أي( بالعنف متورطة غير" معتدلة" قيادة وانتخاب

. سواء حد على املعارضة من وال السلطة جانب من ال هدفها، حتديد دون من االنتخابات إجراء على االتفاق تم
 التاريخية حظةالل ومقتضيات السياسية املرحلة طبيعة وفق تتحدد) والتشريعية الرئاسية( االنتخابات فوظيفة

 الدولة إلقامة والتهيئة اإلعداد سياق يف تأت مل األخيرة الفلسطينية االنتخابات لكن. السياسي النظام وحاجات
 كامب مفاوضات فشل بعد تام سياسي انسداد حلظة يف جرت ذلك، من العكس على وإنما، املستقلة، الفلسطينية

 على الفلسطينية للسلطة رئيساً انتخابه بعد عباس حممود ومع عرفات ياسر مع التفاوض إسرائيل ورفض ديفيد،
 بدت لقد. التسوية لشروط واألوروبية األميركية الرؤية مع توافقاً أكثر سياسية توجهات طرحه من الرغم

 السلطة أن") حماس" حركة فيها بما( السياسية التنظيمات معظم جانب من إعالن كأنها األخيرة االنتخابات
 وهذا ذلك، عكس على الدالة أوسلو اتفاق بعد ما جتربة من الرغم على واالستقالل، للتحرر ضرورية أداة الفلسطينية

 تهيئة اخليارات هذه ومن. أُخرى واستراتيجيات خليارات وافية مناقشة السياسية احلركة جتري أن دون من
  .الرئيسية جتمعاته يف الفلسطيني للشعب موحد تعددي ديمقراطي كإطار التحرير منظمة دور الستعادة الشروط

 السياسية األولويات لتحديد التشريعية واالنتخابات الرئاسية االنتخابات بين الفرصة استغالل يمكن كان
 وال ومستعمراته، االحتالل إنهاء وارد يف ليس املتحدة والواليات إسرائيل من كالً  أن تبين أن بعد والتنظيمية

 السلطة رئيس أعلنها التي كلها" االعتدال" مواقف من الرغم على العودة، بحق االعتراف أو القدس ضم عن التراجع
  .السياسية بوظيفتها يتعلق فيما تامة ضبابية يف التشريعية االنتخابات جرت لذا. اجلديد

  
  سلطة بشأن حمموم صراع
  االنشغال من بدالً  جموفة
  موحدة استراتيجيا بوضع

. واحلصار االحتالل أوضاع يف حتى مشروع أمر الداخلية القوى موازين لقياس االنتخابات استخدام إن يقال قد
 إىل اجلديد القوة ميزان حتويل عدم وعلى هذا، على املتنافسة األطراف اتفقت إن صحيحاً هذا يكون أن ويمكن

 على االتفاق يتم بأن اًحري كان وبالتايل وموارد،" امتيازات" من السلطة توفره ما احتكار أو تقاسم مصلحة
 حق وإىل سيادة ذات مستقلة دولة إىل تقود تسوية أفول وملواجهة واحلصار، االحتالل ملقاومة موحدة استراتيجيا

 نتائج عن النظر بغض موحد بخطاب واإلقليمي الدويل اجملتمع مراكز مواجهة على االتفاق وكذلك العودة،
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 بنتائج عامة بصورة واملدين السياسي اجملتمعين من كل وفوجئ يحدث، مل هذا من شيئاً  لكن. االنتخابات
 إسرائيل استغالل احلسبان يف يؤخذ ومل. االنكشاف من للمزيد والثاين احلاد لالنقسام األول فتعرّض االنتخابات،

  .فعالً حدث كما التشريعي اجمللس شل أجل من السلطة بشأن والصراع االنقسام حالة
 لرسم") حماس"و" فتح" حركتا وحتديداً( السياسية القوى جانب من الوضع تدارس يتم مل النتائج، إعالن وفور

 جميع حكومة تأليفها" حماس" إعالن بعد وخصوصاً – استخدامها تم وإنما تداعياتها، مواجهة أجل من سياسة
 احلصار لفرض تذكر، عربية معارضة دون ومن الرباعية، اللجنة وأطراف إسرائيل جانب من – منها أعضائها

 عقوبة احلصار استخدام وجرى ،)السلطة من رئيسياً جزءاً" حماس" أصبحت أن بعد( السلطة على والسياسي املايل
 ال ضرورياً الوطني التدارس كان. أحد نزاهته يف يشكك مل نحو على االنتخابي حقه مارس الذي للشعب جماعية

 إدارة يف اعتُمد الذي هو البرملاين – الرئاسي النظام ألن أيضاً بل فحسب، وإصرار بقوة جاثماً زال ما االحتالل ألن
 مباشرة ينتخب السلطة فرئيس). سيادية صالحيات أدنى دون من سلطة احلال، بطبيعة وهي،( الفلسطينية السلطة

 منتخب التشريعي واجمللس ،)إسرائيل له تتيحه ما إطار يف وتشريعية تنفيذية صالحيات بالتايل ولديه( الشعب من
 له يتيحه ما إطار يف أيضاً( نسبياً واسعة بصالحيات ويحظى احلكومة، فيه األكبر احلزب ويؤلف الشعب من

  ).االحتالل
 فازت حال يف املشترك العمل صيغة بتداول بعدها، وال االنتخابات قبل ال احلركتان، وال السياسية القوى تقم مل

 تأليف وبمسؤولية التشريعي اجمللس مقاعد بأغلبية األُخرى وفوز ومسؤوليتها، الرئاسة بموقع احلركتين إحدى
 إسرائيل قيام إمكان جملابهة املطلوبة اخلطوات تدارس يجر مل كما. االنتخابات نتائج كانت وهذه. احلكومة
 تراجع لقد. فعالً حدث كما عملهما، تعطيل أجل من احلكومة من وزراء أو التشريعي اجمللس أعضاء باعتقال

. عمل برامج من اخلالية الشعارات رفع ملصلحة االستيطاين االحتالل سياسة تواجه استراتيجيا بوضع االنشغال
 شعار رفع أن كما املقاومة، يف دور دون من الشعب فئات أغلبية بقيت إن شيئاً يعني ال املقاومة شعار فرفع

 خمتلف فيها بما ضغط أدوات إىل االستناد دون ومن لقةاملغ الغرف يف تدار بقيت إن له أهمية ال املفاوضات
  .الشعبية املقاومة أشكال

  
  اخملتلط االنتخابي النظام

  احلاد التجاذب كبح يف يساعد مل
 قطبين إىل السياسي االنقسام كبح يف التشريعية االنتخابات يف اعتُمد الذي اخملتلط االنتخابي النظام يساعد مل

 اللحظة استغل لو يؤديه أن الديمقراطي اليسار إمكان يف كان ثالث قطب دور غياب ظل يف وخصوصاً متصارعين،
 خروج لطريق ومرشد كبوصلة دورها تعي تاريخية كتلة يف قواه لتوحيد) سانحة الفرصة هذه تزال ال وربما(

  .مأزقها من الوطنية السياسية احلركة
 التمثيل نظام خالل من التشريعي اجمللس مقاعد نصف انتخاب على نص واملعتمَد اخملتلط االنتخابي النظام إن

 اآلخر النصف انتخاب وعلى ،)واحدة انتخابية دائرة والقطاع الضفة باعتبار( املشاركة االنتخابية للكتل النسبي
 لكل والقطاع الضفة يف انتخابية دائرة عشرة ست يف( األصوات أعلى باملقاعد يفوز إذ األغلبي، النظام باعتماد

 بتسعة" حماس" فوز النسبي التمثيل نظام نتيجة كانت). السكاين حجمها مع تقريباً، يتالءم، املقاعد من عدد منها
 مقعداً كان احلركتين بين الفارق أن أي مقعداً، وعشرين ثمانية على" فتح" حركة حصول مقابل يف مقعداً  وعشرين

 تسعة على األُخرى القوائم وحصلت. مقعداً وعشرين ثمانية فكان األغلبي النظام يف بينهما الفارق أمّا واحداً،
 نظام اعتماد جرى لو آخر بتعبير. األغلبي النظام بحسب شيء ال مقابل يف النسبي التمثيل نظام وفق مقاعد

 وحلصدت فقط، مقعدين احلركتين بين التشريعي اجمللس يف الفارق لكان اخملتلط من بدالً الكامل النسبي التمثيل
 بالتحالف حكومة تأليف إمكان" فتح" حلركة يتيح أن شأنه من كان الذي األمر مقعداً، عشر ثمانية األُخرى القوائم

 األكبر احلركتين بين بالتفاهم وطنية وحدة حكومة تأليف أو ،"حماس" حركة دون من األُخرى القوائم مع
 تطور الذي السلطة ازدواجية مأسسة جتنب إىل تؤدي أن الفرضية لهذه يمكن وكان. األُخرى القوائم مع وبالتنسيق

 جغرافيتين منطقتين على سلطتان عنه جنم احتراب إىل قاد األكبر احلركتين بين السلطة بشأن صراع إىل الحقاً
  .واحلصار االحتالل حتت كلتيهما
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  الداخلي الفلسطيني الصراع
  االستقطاب إىل وانشداده

  اإلقليمي – الدويل
 السلطة جتاه مالية عقوبات احلكومة وتأليفها التشريعية االنتخابات يف" حماس" فوز بعد الرباعية اللجنة اتخذت

 تتعارض ال أي" (باالعتدال" مصنفة وإقليمية عربية دوالً  أن كما سياسياً، حصاراً عليها وفرضت الفلسطينية
 ترفع التي والقوى الدول أن التدابير هذه كشفت لقد. اإلجراءات هذه يف شاركت) األميركية السياسة مع سياستها

 مع تنسجم ال عندما بنتائجها القبول نفسها تلزم ال الشكلية، اإلجرائية صيغتها يف حتى الديمقراطية، شعار
 باالتفاقات وتقر" العنف" نبذ وتعلن بإسرائيل تعترف أن" حماس" على الرباعية اللجنة اشترطت فقد. سياساتها

 مقابل يف يكون أن دون من – السياسي وبرناجمها هويتها بتغيير طالبتها أي – وإسرائيل السلطة بين السابقة
 يف مكة يف اتفاق إىل" حماس"و" فتح" توصل يؤد ومل. إسرائيل جانب من وإجرائية سياسية التزامات ذلك

 املفروضة والسياسية املالية العقوبات رفع إىل احلركتين، بين مشتركة حكومة تأليف ثم 2007 فبراير/شباط
 ربع يشكلون الذين( موظفيها رواتب دفع عن السلطة وبعجز تام اقتصادي بشلل تسبب الذي األمر السلطة، على

  ).العاملة القوى
 أيضاً شمل بل فحسب، الرباعية اللجنة أطراف على يقتصر مل االنتخابات نتائج على ترتب بما القبول رفض إن

 حركة قدرة لتعطيل تزال، وال ،"فتح" حركة قيادة داخل أطراف سعت فقد املتنافسين؛ الفلسطينيين الطرفين
 أجل من فرصة االنتخابات نتيجة يف منها، أطراف أو األخيرة، هذه قيادة وجدت بينما ،"احلكم" على" حماس"

" التنفيذية القوة" تشكيل يف اإلسراع هنا ومن( ككل اجملتمع على سيطرتها لفرض واستخدامها بالسلطة االنفراد
 الوطني احلقل سادت التي والعقائدية والفكرية السياسية للتعددية عملياً، الظهر، وإدارة ،)لسيطرتها اخلاضعة

  .طويلة عقود منذ الفلسطيني
 الدويل – اإلقليمي االستقطاب أطراف يف منهما، كل وجد أن بعد املتنافسين الطرفين بين السياسي الشرخ اتسع لقد

 الرئاسة مؤسسة ساندت" املعتدلة" العربية والدول الرباعية فاللجنة ورؤيته؛ ملوقفه سنداً املنطقة، يف الفاعل
 سيطرتها بعد وحكومتها" حماس" حركة اإلسالمي والتيار سورية – إيران حمور دعم بينما عباس، حممود بقيادة

 حكومة وتأليف مكة اتفاق بعد ،"حماس" قامت إذ طويالً، احلركتين بين املشتركة احلكومة تعمر مل وهكذا. غزة على
 جمال ال أن اعتبرت أن بعد 2007 يونيو/حزيران يف غزة قطاع على العسكرية بالسيطرة ،"فتح" مع مشتركة
 األجهزة معظم على مسيطرة األخيرة هذه بقيت إذ( األمني اجملال يف" فتح" حركة مع فعلية لشراكة أمامها
 وأشارت. األمنية األجهزة قيادة بتويل" حماس" حلركة تسمح ألن استعداد على تكن مل" فتح" حركة أن كما ،)األمنية

 إقليمية، أو دولية قوى جانب من مدعومة احلركتين، من كل قيادة داخل قوى وجود إىل صحافية تقارير عدة
  .واالحتراب لالنقسام درءاً وسط حلول إىل التوصل رفضت

  
  ريسوبا أنابوليس مؤتمرا

  املستقلة الدولة وهم وتسويق
 انتقالية حكومة تأليف فياض سالم وتكليفه هنية إسماعيل يرئسها التي احلكومة بحل السلطة رئيس قيام إثر يف

 على مفروضة كانت التي العقوبات األوروبي واالحتاد املتحدة الواليات رفعت املستقلة، الكفاءات تضم جديدة
" حماس" سيطرة بحكم معادياً كياناً إياه معلنة غزة قطاع على احلصار تشديد إسرائيل وتولت السابقة، احلكومة

 دون من الناس بحياة يعبث كي جليشها العنان وإلطالق اجلماعية العقوبات من املزيد لفرض استعداداً عليه،
  .باجلملة للقتل مبرراً الصنع احمللية الصواريخ إطالق من متخذاً  رادع،

 تشرين يف عُقد الذي أنابوليس مؤتمر ترتيب إىل املتحدة الواليات سارعت غزة قطاع على" حماس" سيطرة بعد
 الدول فيه تعهدت الذي االقتصادي باريس مؤتمر ديسمبر،/األول كانون أواسط يف تاله ثم الفائت، نوفمبر/الثاين

 اخلانق احلصار لفك حماولة ويف. عباس حممود برئاسة السلطة لدعم دوالر مليارات 7.4 مبلغ بتخصيص املانحة
 مع احلدودي اجلدار يف ثغرات بفتح) اجلارية السنة من يناير/الثاين كانون يف" (حماس" قامت غزة قطاع على

 لشراء املصريتين والعريش رفح مدينتي على التدفق إىل القطاع أهايل من اآلالف عشرات دفع الذي األمر مصر،
 جهود تفلح ومل. جماعي اعتقال معسكر يشكل غزة قطاع بات أن بعد احلركة بحرية وللتمتع املفقودة حاجاتهم
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 مع عليها احلراسة وتشديد إغالقها األسبوعين، قرابة بعد األخيرة، هذه أعادت إذ مصر، مع مفتوحة احلدود إبقاء
 لو حل إىل التوصل يمكن وكان. عليه املشرفة القوى وهوية رفح معبر فتح شروط بشأن الفلسطيني اخلالف استمرار

  .املعبر على اإلشراف تتوىل الفلسطيني الطيف ألوان لكل وممثلة فاعلة حترير منظمة هناك كان
 األميركي الرئيس وزيارة اإلسرائيلية – الفلسطينية املفاوضات وانتظام أنابوليس مؤتمر أن يف الوهم تبدد لقد

 إجراءاتها سرعت، بل إسرائيل، واصلت فقد. سياسته يغير األخير هذا ستجعل احملتلة، الله ورام إلسرائيل بوش
 االغتيال عمليات وضاعفت غزة، قطاع على التجويعي حصارها وشددت العسكرية، وحواجزها االستيطانية

 حتى يبدد، ومل الفلسطينية، السياسية احلركة يف الشرخ حدة من اللحظة، حتى يقلل، مل كله هذا لكن. واالعتقال
 على األوحد والرهان املتحدة والواليات إسرائيل مع" التعاون" أن يف الغربية الضفة يف السلطة وهم اآلن،

 جتربة أن كما). بوش أقوال بحسب( اجلاري العام نهاية قبل فلسطينية دولة على اتفاق إىل سيفضي املفاوضات
 الفلسطينية املعارضة مؤتمر يف واملشاركة السوري، – اإليراين احملور دعم على والرهان غزة، يف املنفرد احلكم
  .قائماً الفلسطينية احلركة يف الشرخ دام ما شيء إىل تقود لن ،2008 يناير/الثاين كانون أواخر يف عقد الذي

 االعتقاالت وتيرة تصاعد مع املواطن حقوق يف ملموساً تراجعاً الغربية والضفة غزة قطاع من كل شهد لقد
 قادت، الديمقراطية تعميق إىل النزيهة االنتخابات تقود أن من فبدالً . املدنية احلريات على واالعتداء السياسية

  .تماماً عكسها إىل املوجودين، والتجاذب الشرخ بحكم
  

  :للنكبة الستين الذكرى يف
  قيادة بال الفلسطيني الشعب
  جامعة ةوطني مؤسسات وال موحدة

 فلسطينية حقبة انتهاء غزة وقطاع الغربية الضفة من أجزاء على ذاتي حكم سلطة وتأسيس أوسلو اتفاق شكّل
 السياسية وتعدديتها العلماين ميثاقها خالل من الفلسطيني احلقل على الفلسطينية التحرير منظمة هيمنة يف تمثلت

 من سياسية قوى بروز مع ترافق كونه الفلسطيني السياسي احلقل يف نوعياً حتوالً أوسلو اتفاق أدخل لقد. والفكرية
 تواكب كي تأهيلها إعادة إمكان وحجب مؤسساتها تغييب تم التي) السياسي اإلسالم تيار( التحرير منظمة خارج
 غياب اتضح أن بعد جديدة استراتيجيات وتضع والدولية،) حتديداً والعربية( واإلقليمية احمللية املتغيرات يف وتؤثر

 الفلسطيني السياسي احلقل تشكيل تعيد أن التحرير منظمة من مطلوباً كان. سيادة ذات فلسطينية دولة قيام أفق
 للشعب الرئيسية الكتل بين والتفاعل الترابط يعيد وبما واأليديولوجية والفكرية السياسية تعدديته يكرس بما

 احلضور غاب كما كله، هذا غاب والديمقراطية واملتجددة املوحدة التحرير منظمة مؤسسات غياب ومع. الفلسطيني
  .ودولياً عربياً املؤثر الفلسطيني

 يف خطابه يف أوملرت أصر فقد. الفلسطينيين الالجئين عودة بحق اإلقرار رفض نيتها اإلسرائيلية القيادة تخفي ال
 ،2004 سنة شارون إىل بوش رسالة يف املتمثلة األميركية الضمانات ورقة من بكل تمسكه على أنابوليس مؤتمر

 الواقع األمر فرض أجل من القدس يف االستيطانية املشاريع إقرار إىل حكومته سارعت كما. يلإسرائ ويهودية
 لها يسمح الذي األمر املفاوضات، من األخيرة املراحل إىل بشأنها التفاوض تاركة املدينة، مستقبل بخصوص

 بقية من" تعقيداً أقل" باعتبارها احلدود، قضية يف التفاوض بدء إىل أوملرت حكومة دعوة إن. التهويد من بمزيد
 بخصوص التفاوض وتأجيل ،)بانتوستانات كيان( موقتة حدود ذات" دولة" طرح نيتها إىل تشير القضايا،
" فلسطينية دولة" قيام أسس أو مبادئ إعالن على لالتفاق استعدادها مع مسمى، غير أجل إىل األساسية القضايا

  .هذا مشروعها تمرير أجل من
  

  استراتيجيا إىل احلاجة
  شاملة فلسطينية

 فلسطين من متصل جزء على سيادة ذات فلسطينية دولة قيام فرصة أمام املنظور، املدى يف األفق، انسداد إن
 خمتلف لدى مطروحة مرحلة، وألي أدوات وبأي العمل ما سؤال عن اإلجابة يجعل العودة، بحق واإلقرار التاريخية

 وطنية مؤسسة عن تصدر أن من بد ال وتأثير صدقية ذات اإلجابة تكون وكي. الفلسطينية السياسية احلركة أطراف
 مسيرته بقيادة تقوم موحدة واحدة وطنية مؤسسة لديه عادت ما الفلسطيني الشعب إن. املعيارين هذين تمتلك
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 جتمع فكل. تخدمها التي واالستراتيجيات املدى والبعيدة املرحلية أهدافه حتديد مسؤولية وتتوىل الكفاحية،
 اآلنية مصاحله أجل من نضاله بين الربط كيفية إزاء ضياع حالة يعيش الفلسطيني الشعب جتمعات من رئيسي

 موازين وهي القوى، موازين يف املتغيرات وفق جتسيدها وكيفية اجلامعة الوطنية حقوقه أجل من ونضاله
 حتقيق يف إسرائيل فشل فيها بما األخيرة، السنوات يف اتضح ومثلما بوضوح، األخيران العقدان أظهر كما متحركة

  .لبنان على حربها يف أهدافها من أي
 وازدياد الشرخ بقاء إىل يؤدي الذي األمر جامعة، وطنية مؤسسات وال موحدة قيادة اآلن الفلسطيني الشعب يملك ال

 احملتلة الفلسطينية األراضي يف املتشكلة الرئيسية الفلسطينية التجمعات بين يوحّد أن يمكن ما وغياب التشرذم،
 وقطاع الغربية الضفة باقي وبين القدس بين ذلك يف بما( 1967 سنة منذ احملتلة األراضي ويف ،1948 سنة منذ
 مع للتعامل حد بوضع وحدهما الكفيالن هما اجلامعة الوطنية واملؤسسات املوحدة القيادة إن. الشتات ويف ،)غزة

  .استغاللها نفسه له تسول من لكل مفتوحة كسوق أو خاص كقطاع الوطني احلقل
 حتتاج فإنها ،1948 سنة قبل الفلسطينية الوطنية احلركة مصير تلقى أالّ الفلسطينية، السياسية احلركة أرادت إذا
 العرقي التطهير ويف األرض يلتهم الذي االحتالل يف املتمثل الوطني املأزق من للخروج مدروسة رؤية إىل

. فصائلي أساس على وتتألف وطنية وحدة حكومة تسمى حكومة أو شكلية، وحدة إىل ال اجلماعية، والعقوبات
 حتتضن( الرؤية يف شمولية تمتلك وطنية حركة إىل بحاجة واخلارج الداخل يف الرئيسية الفلسطينية فالتجمعات

 والترابط التكامل توفير على قادرة استراتيجيا عن فضالً الهدف، وضوح وإىل ،)كافة الفلسطينية التجمعات مصالح
 فدعم. لقضيته اإلنساين والبعد لنضاله، التحررية السمات توكيد وعلى الفلسطيني، الشعب جتمعات مصالح بين

 ولالعتراف احلقوق، يف املساواة على للحصول 1948 سنة منذ احملتلة األراضي يف الفلسطيني التجمع نضال
 يف والقطاع الضفة فلسطينيي نضال طبعاً، يخدمه، كما التحرري، الوطني الهدف يخدم قومية، كأقلية بحقوقه

 واحلصار العنصري الفصل جدار وإزالة ،)العنصري الفصل( األبارتهايد ونظام االستيطاين االحتالل إنهاء سبيل
 باملساعدات واالرتهان االقتصادية للتبعية حد ووضع واالغتيال، االعتقال وسياسة اجلماعية والعقوبات اخلانق

 تكريس أجل من) وخارجها اخمليمات يف( الشتات فلسطينيي نضال هناك ذلك، موازاة ويف. املشروطة اخلارجية
 أن شأنه من النضال تكامل إن. العودة يف حقهم أجل ومن ،)السياسي التنظيم يف واحلق( املدنية اإلنسانية احلقوق
 فهذا. الراهنة اللحظة يف القائم القوى ميزان طائلة حتت الوقوع دون من الفعلي الديمقراطي احلل توليد يف يساهم
  .فقط العسكرية بالقوة يقاس وال ودولياً، وإقليمياً حملياً للتغيير قابل إنه بل ثابتاً، أمراً  ليس امليزان

 من القدس وعاصمتها سيادة ذات فلسطينية دولة لقيام إمكان ال أن املنظور، املدى وعلى راهناً تماماً، الواضح من
 عن وبالتخلي العودة يف الالجئين بحق تقر بتسوية الراهنة إسرائيل قبول دون من أو يهودية، مستعمرات دون

 تناقض يف تضعه أن دون من للتفاوض، وآليات شروطاً تتضمن استراتيجيا صوغ يعني هذا. يهودية دولة كونها
 بآليات الفلسطينية التجمعات فيها تشترك املقاومة، ملمارسة وطنية شروط على تنص واستراتيجيا املقاومة، مع

 جامعة وطنية مؤسسة تكون جديدة حترير منظمة إىل بحاجة كله هذا لكن. وتطويرها جناحها متطلبات مع تتالءم
 األربعة العقود جتربة مراجعة من التعلم بعد الفلسطيني الوطني النضال قيادة يف التاريخية مسؤوليتها تتوىل
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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
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