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املقدمة

�لذي  �مل�رشوع  هذ�  �إن  �إذ  جديدة.  �أزمة  �لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  لي�صت 

هدف �أ�صا�صاً �إىل حترير فل�صطني من نهرها �إىل بحرها، عانى من عو��صف عاتية د�خلية 

عطاء  م�صتوى  �إىل  ترتقي  ال  �لفل�صطينية  �لقياد�ت  كانت  عديدة  �أحيان  ويف  وخارجية. 

�الأمر��ُص  و�حلزبية  �لف�صائلية  �الأجو�ء  �إىل  و�نتقلت  وتطلعاتها.  وت�صحياتها  �جلماهري 

�الجتماعية و�ل�صيا�صية و�ل�صلوكية �ملختلفة؛ و�إ�صكاليات �صعف �لروؤية وفقد�ن �الجتاه 

و�الرتقاء  �لنموذج،  وتقدمي  �لطاقات  و��صتثمار  و�لتنظيم  �لتعبئة  على  �لقدرة  وتر�جع 

بيئة  يف  �لعمُل  �الأزمة  تعقيد  من  وز�د  �لعاملي.  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  حتدي  م�صتوى  �إىل 

بيئة دولية تهيمن عليها قوى كبى،  و�إ�صالمية �صعيفة ومفككة ومتخلفة؛ ويف  عربية 

وخ�صو�صاً �أمريكا، تدعم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وتوفر له عنا�رش �لقوة و�ال�صتمر�ر؛ يف 

�لوقت �لذي تعرقل فيه �مل�صاريع �لنه�صوية و�لوحدوية و�لتحررية يف �ملنطقة.

�ليد على  �إىل و�صع  �لفل�صطيني، وي�صعى  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  �لكتاب  يناق�ص هذ� 

نظمها  نقا�ص  حلقة  �أ�صله  يف  و�لكتاب  �ملحتملة.  �ملخارج  وعلى  �ملختلفة،  �خللل  جو�نب 

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف 2012/6/27؛ وف�صول هذ� �لكتاب يف معظمها 

هي �أور�ق عمل قدمها �مل�صاركون يف هذه �حللقة. غري �أن هناك ف�صلني )ورقتي عمل( مّت 

�لفل�صطينية وحول �جلانب �الإ�رش�ئيلي( لتعذر ��صتالم  �ل�صلطة  �إ�صافتهما الحقاً )حول 

ورقتي عمل مكتملتني من �أ�صحاب �ملد�خالت �الأ�صلية.

و�هلل ن�صال �أن ي�صهم هذ� �لكتاب يف �إلقاء �ل�صوء على هذ� �ملو�صوع �ملهم، و�أن ُيعّزز من 

�ملناق�صات �لنقدية �جلادة، �لتي ت�صتهدف �خلروج من �ملاأزق �لذي ي�صهده �لعمل �لوطني 

�لفل�صطيني؛ �إن �لعديد من �ملتغري�ت �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية تفتح �ملجال للكثري من 

�لفر�ص، �لتي لو مّت �لتعامل معها باالإيجابية و�جلدية �لالزمتني، الأمكن حتقيق �إجناز�ت 

فعلية على �الأر�ص.

املحرر        

د. حم�شن حممد �شالح

املقدمة
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التمهيد

*
د. حم�شن حممد �شالح

�نعك�صت  �الجتاه،  وفقد�ن  �الن�صد�د  من  حالة  �لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع  يعاين 

�لفر�ص  من  �ال�صتفادة  على  قدرته  وعلى  �لعمل،  على  قدرته  على  و��صع  �صلبي  ب�صكل 

�ملتاحة، وعلى قدرته على �ال�صتفادة من �المكانات �لهائلة �ملذخورة يف �ل�صعب �لفل�صطيني 

ويف �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية.

يف �لوقت �لر�هن، هناك �ن�صد�د يف م�صار �لت�صوية �ل�صلمية �لذي تبنته منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية وقيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل وحركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني )فتح(. وهناك 

تعّطل يف م�صار �ملقاومة �مل�صلحة �لذي تبنته حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( وحركة 

�جلهاد �الإ�صالمي. وهناك تعّث يف م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية �لذي وقعت عليه �لقوى 

و�لف�صائل �لفل�صطينية. وتعاين منظمة �لتحرير من غياب موؤ�ص�صاتها وتر�جع دورها؛ 

كما تعاين �ل�صلطة �لفل�صطينية من �نق�صامها �إىل �صلطتني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

�أزماتها �ملالية؛  ومن �لهيمنة �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة و�حل�صار �الإ�رش�ئيلي يف غزة، ومن 

باالإ�صافة �إىل وجود حالة �إحباط و��صعة يف �ل�صارع �لفل�صطيني من �أد�ء �لقياد�ت �ل�صيا�صية 

�لفل�صطينية، ومن �صعف �لتفاعل مع �لتغري�ت يف �لعامل �لعربي، وعدم �ال�صتفادة منها 

على �لنحو �ملطلوب.

يجادل �لبع�ص مبر�رة �صاخرة: وهل لدينا م�رشوع وطني �أ�صالً؟! وعلى �أي �أ�صا�ص 

معظم  عن  �لتنازل  يكون  �أن  يكن  وهل  “وطنياً”؟!  �لوطني  �مل�رشوع  ي�صبح  �أن  يكن 

فل�صطني لل�صهاينة عمالً وطنياً، �أو جزء�ً من برنامج وطني؟ وما هي �خلطوط �حلمر�ء 

و�لثو�بت �لوطنية �لتي ال يكن جتاوزها يف �مل�رشوع �لوطني، و�لتي ُيعدُّ �خرت�قها �رشباً 

من �خليانة �أو �صلوكاً ال وطنياً ومعادياً مل�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني؟ وكيف يكن �لتفريق 

بني ما هو “خيانة” وبني ما هو جمرد “وجهة نظر”، �إذ� كانت �لثو�بت نف�صها حمّل نقا�ص 

و�جتهاد؟!

 �أ�صتاذ م�صارك يف �لدر��صات �لفل�صطينية، و�ملدير �لعام ملركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت.
*
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اأزمة امل�سروع الوطني الفل�سطيني والآفاق املحتملة

�أزمة �مل�رشوع �لوطني لي�صت �أزمة جديدة، فمنذ �أيام �الحتالل �لبيطاين كان هناك 

م�صامني  حمل  �أنه  �إال  عائلياً،  �صكالً  �أخذ  و�إن  وهو  و�لن�صا�صيبية،  �حل�صينية  �رش�ع 

مرتبطة بطرق �لعمل �لوطني وب�صكل �لعالقة باالحتالل �لبيطاين، وبالبيئة �الإقليمية، 

�الأزمة  ظهرت  كما  �ل�صلمي.  �ل�صيا�صي  و�لعمل  �ملقاومة  الأ�صاليب  �للجوء  و�أولويات 

�لفد�ئية  �لف�صائل  مقاطعة  و�صط  �ل�صقريي  �أحمد  بقيادة  �لتحرير  منظمة  ن�صاأت  عندما 

�لر�صمية  للهيمنة  حماولة  �ملنظمة  �إن�صاء  يف  ر�أت  �لتي  فتح...  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية 

�لعربية على �لعمل �لوطني �لفل�صطيني.

عامالً  هناك  �أن  يظهر  ال  �لفل�صطيني؟  �لوطني  للم�رشوع  �حلالية  �الأزمة  تكمن  �أين 

و�حد�ً لهذه �الأزمة.

و�لقومية  �الإ�صالمية  �لتيار�ت  تتنازع  حيث  و�الأيديولوجيا؟  �لهوية  �أزمة  هي  هل 

�خلالف  يتعلق  عندما  خ�صو�صاً  مهم،  �صبب  هو  هذ�  لعل  و�لليب�لية....  و�لي�صارية 

بق�صية مرتبطة بثو�بت دينية حيث ترف�ص �لتيار�ت �الإ�صالمية �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” �أو 

بالتنازل عن �أي جزء من فل�صطني، بينما تربط تيار�ت �أخرى �الأمر باالعتبار�ت �لو�قعية 

وبامل�صلحة و�لتكتيك و�لعمل �ملرحلي.

Quartet �لتي ُو�صعت  �لتعامل مع �رشوط �لرباعية �لدولية  وينطبق على ذلك مثالً 

بعد فوز حما�ص يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �صنة 2006 ، و�لتي كان على 

ر�أ�صها �رشط �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، وقد �أدى رف�ص حما�ص لهذ� �ل�رشط وغريه، )وهو 

�رشط مل يكن لدى حركة فتح م�صكلة يف �ملو�فقة عليه(، �إىل فر�ص ح�صار قا�صٍ على حما�ص 

كما  �لغربية؛  و�لدول  �أمريكا  قادته  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  و�ل�صعب  وحكومتها 

�أدى وما ز�ل يوؤدي �إىل نز�ع بني فتح وحما�ص، �أو بني مع�صكري �لت�صوية و�ملقاومة، فيما 

يتعلق بطريقة �لتعامل مع �رشوط �لرباعية، و�لتطبيقات �ملرتبطة بذلك يف �إد�رة �ل�صلطة 

�لفل�صطينية.

�مل�رشوع  الأزمة  �آخر  �صبب  هذ�  لعل  و�مل�صار�ت؟  �الأولويات  حتديد  �أزمة  هي  هل 

�لوطني �لفل�صطيني، �إذ يبز �خلالف عادة حول ما �إذ� ما كانت �الأولوية مل�صار �ملقاومة 

يجب  �الأولوية  كانت  ما  و�إذ�  �ملدنية؛  للمقاومة  �أم  �ل�صلمية  �لت�صوية  مل�صار  �أم  �مل�صلحة 

منظمة  بناء  الإعادة  �أم  �النتخابات،  و�إجر�ء  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  لت�صكيل  ُتعطى  �أن 

�لتحرير �لفل�صطينية وتفعيلها، �أم الإ�صالح �الأجهزة �الأمنية، �أم للب�مج �القت�صادية، �أم 
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لرفع �حل�صار و�إعادة �الإعمار، �أم لتحقيق �العرت�ف بدولة فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة، �أم 

لق�صية �لالجئني، �أم ملو�جهة بر�مج �لتهويد، خ�صو�صاً يف �لقد�ص. وكيف يكن �لتعامل 

لكل  �لنوعي  �لوزن  حتديد  يكن  وكيف  �هتمام،  من  ت�صتحقه  مبا  �ل�صابقة  �لق�صايا  مع 

ق�صية، وعلى �أي �أ�صا�ص يتم تقدمي �أو تاأخري �أي من هذه �لق�صايا، وما هي �لق�صايا �لتي 

يكن �الن�صغال بها يف وقت و�حد؟!

ومن جهة ثالثة، هل هي �أزمة �لعمل �ملوؤ�ص�صي، و�أزمة �نعد�م وجود مظلة موؤ�ص�صية 

ف�صيالً  هناك  �إن  �إذ  �الأزمة،  من  �أ�صا�صي  جزء  هذ�  �لفل�صطيني؟  �لوطني  للعمل  و�حدة 

فل�صطينياً و�حد�ً هو فتح، يتوىل �إد�رة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية منذ نحو 44 عاماً. بينما 

مل تدخل حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، �للتان متثالن قطاعات و��صعة من �ل�صعب �لفل�صطيني 

يف ع�صوية �ملنظمة، مع غيابٍ لتمثيل �لكثري من �لفعاليات �ل�صعبية و�لرموز و�مل�صتقلني. 

وبالتايل، مل تعد �ملنظمة تعب عن �الإر�دة �حلقيقية لل�صعب �لفل�صطيني. ولي�ص هناك �الآن 

بيت فل�صطيني و�حد يجمع كّل �لفل�صطينيني، يتد�ر�صون فيه �أو�صاعهم، وي�صعون فيه 

برناجمهم �لوطني و�ل�صيا�صي، ويحددون من خالله �أولوياتهم وبر�جمهم.

�أو �ندثرت  تعطلت دو�ئر منظمة �لتحرير وموؤ�ص�صاتها وفقدت فعاليتها، وت�صاءلت 

جل�صة  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  يعقد  ومل  عليها.  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “تغّول”  مع 

حقيقية منذ �صنة 1991، ومل يتم جتديد �نتخاب �أع�صائه ب�صكل �صليم منذ �صنو�ت طويلة. 

تتحمل  كما  �لتحرير،  ملنظمة  حدث  ما  جتاه  تاريخية  م�صوؤولية  تتحمل  فتح  حركة  �إن 

م�صوؤولية تاريخية يف وجوب �مل�صارعة �إىل فتح �أبو�ب �ملنظمة ليتم �إعادة بنائها وتفعيلها 

على �أ�ص�ص جديدة.

�الإقليمي و�الإ�رش�ئيلي و�لدويل ما ز�ل العباً  �لتاأثري �خلارجي  فاإن  ومن جهة ر�بعة 

على  متفاوتة  بدرجات  تنعك�ص  مو�قفه  ز�لت  وما  �لفل�صطيني،  �لقر�ر  �صناعة  يف  موؤثر�ً 

�أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني. �إذ ال يخفى دور م�رش و�صورية و�الأردن و�ل�صعودية 

على �صانع �لقر�ر �لفل�صطيني. وتلعب م�رش عادة دور�ً �أ�صا�صياً يف �إعطاء �لغطاء للقيادة 

منظمة  �إن�صاء  ور�ء  �صابقاً  كانت  وهي  �لفل�صطيني.  �لبيت  ترتيبات  ويف  �لفل�صطينية، 

وحلول  الإز�حته  �لغطاء  �أعطت  كما  لها،  رئي�صاً  �ل�صقريي  وتعيني  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

مل�صار  وفرته  �لذي  �لغطاء  عن  ف�صالً  عليها،  هيمنتها  و��صتمر�ر  �ملنظمة،  قيادة  يف  فتح 
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�لت�صوية �ل�صلمية لقيادة �ملنظمة؛ كما كانت م�صوؤولة )قبل ثورة 25 يناير 2011( �إىل حّد 

كبريعن �صكل �لتعامل مع حما�ص، وحماولة عزلها و�إ�صعافها و�إف�صالها. ويف �ملقابل فاإن 

�صورية )قبل �لثورة �لتي ت�صهدها حالياً(، �صكلت حا�صنة حلما�ص وقوى �ملقاومة، وكان 

لذلك تاأثريه يف مو�جهة ما ي�صمى مبحور �العتد�ل.

وتتحمل �لدول �لعربية، وخ�صو�صاً دول �لطوق، م�صوؤولية تاريخية يف تعميق �أزمة 

�مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني ب�صبب ت�صييقها �أومنعها للعمل �ملقاوم، وللن�صاط �ل�صيا�صي 

و�ل�صعبي �لفل�صطيني، وعدم قدرة �ل�صعب �لفل�صطيني على تنظيم نف�صه بحرية يف تلك 

�لدول، وتعطيل عقد �النتخابات �أو �ملجال�ص �لوطنية �لفل�صطينية، وعدم �ل�صماح بذلك �أو 

بع�صه �إال باأثمان �صيا�صية باهظة.

�أما من �لناحية �الإ�رش�ئيلية، فاإن دخول منظمة �لتحرير )ومن ثّم �ل�صلطة �لفل�صطينية( 

�جلانب  جعل   ،1993 منذ  �الأر�ص  على  ترتيبات  من  عنه  نتج  وما  �أو�صلو”  “ع�رش  يف 

�الإ�رش�ئيلي “�حلا�رش �لغائب” يف كثري من �الأحيان يف �صناعة �لقر�ر لدى قيادة �ملنظمة 

“�ملقاومة”  �نتقال قياد�ت  �إىل  �أدت   Oslo Accord �أو�صلو  �تفاقية  �إن  �إذ  �ل�صلطة.  وقيادة 

لالإقامة حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة و�لقطاع، و�ألزمت �ملنظمة بعدم �للجوء �إىل 

�الإ�رش�ئيليون مبدخالتها وخمرجاتها،  �مل�صلحة، وباإقامة �صلطة وطنية يتحكم  �ملقاومة 

�أعطى  وهذ�  وقياد�تها.  �أفر�دها  و�نتقال  �أمو�لها  وحتويل  و�صادر�تها  وبو�رد�تها 

�لفل�صطينية  �لقيادة  على  هائلة  �صغط  �أدو�ت  ال�صتخد�م  و��صعة  فر�صاً  �الإ�رش�ئيليني 

وعلى �ل�صعب �لفل�صطيني من خالل تعطيل موؤ�ص�صاته و�عتقال قياد�ته وخنقه �قت�صادياً 

يف  �أ�صا�صياً  �ملحتمل حمدد�ً  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صلوك  �أ�صبح  �لتحتية...، بحيث  �لبنى  وتدمري 

نقا�صات ومفاو�صات �مل�صاحلة �لفل�صطينية و�إعادة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني.

ي�صتهان  ال  �لذي  تاأثريه  له  �الأمريكي  وخ�صو�صاً  �لغربي  �ملوقف  فاإن  وبالتاأكيد، 

�لغطاء  وتوفري  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ملطلق  �الأمريكي  �لدعم  �إن  �إذ  �لفل�صطيني،  �مل�صار  على  به 

�لتدخل  وكذلك  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �صّد  وممار�صاتها  و�نتهاكاتها  الحتاللها  �لد�ئم 

لفر�ص �رشوط �لرباعية على حما�ص و�لقوى �لوطنية �لفل�صطينية مبا يف ذلك �العرت�ف 

�ملنظمة  وقعتها  �لتي  باالتفاقيات  و�العرت�ف  �مل�صلحة  �ملقاومة  ووقف  بـ“�إ�رش�ئيل” 

�ل�صعب  ت�صور�ت  حتديد  حماولة  يف  �صافر�ً  تدخالً  �صكل  �أو�صلو،  �تفاقيات  فيها  مبا 

�أمريكا وحلفاوؤها الإ�صقاط حما�ص وعزلها، و�عتبارها  �لفل�صطيني ومو�قفه. كما �صعت 
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على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  معاقبة  �إىل  باالإ�صافة  عنها،  �ل�رشعية  ونزع  “�إرهابية”،  حركة 

�ختياره �لديوقر�طي �حلر حلما�ص... .

�أية  �ن�صد�د  �ل�صلمية، ويف  �لت�صوية  �إف�صال م�صار  �ل�صلوك �الأمريكي �ملتحيّز يف  �أ�صهم 

�آفاق لتح�صيل �حلقوق �لفل�صطينية �أو بع�صها من خالل جمل�ص �الأمن �أو �الأمم �ملتحدة، 

�أزمة  يف  �حلالية  �لفل�صطينية  �لقيادة  حتمله  �لذي  �ل�صلمي  �مل�رشوع  �إدخال  يف  و�أ�صهم 

حقيقية.

تكييف  طريقة  على  من�صباً  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  نقا�صات  من  �أ�صا�صي  جزء  وكان 

ت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية مبا يتو�ءم مع �رشوط �لرباعية ومع “�لفيتو�ت” �الأمريكية 

�إ�صالح  وعلى  �النتخابات  �إجر�ء  على  �أي�صاً  ينطبق  ما  وهو  �ملحتملة،  و�الإ�رش�ئيلية 

�الأجهزة �الأمنية وغريها...

ولعل هناك �صبباً خام�صاً ذ� �أبعاد ثقافية ح�صارية مرتبط بحالة �لتخلف وباأمر��ص 

�ل�صلمي  وبالتد�ول  �الختالف  �إد�رة  بفن  �ملتعلقة  تلك  خ�صو�صاً  �لفل�صطيني،  �ملجتمع 

�لفردية  �الأنانية  عن  و�لبعد  �مل�صرتكة،  �لقو��صم  على  و�اللتقاء  �لتعاي�ص  وبفن  لل�صلطة، 

و�حلزبية، ونزعات �ل�صيطرة و�ال�صتئثار، وتغليب �ل�صك و�صوء �لظن و�ملكايدة �ل�صيا�صية 

على بر�مج بناء �لثقة و�لعمل �مل�صرتك.

ومن ناحية �صاد�صة فاإن هناك ُبعد�ً تاريخياً لالأزمة، �إذ تكر�صت من خالل �لعالقات 

�لف�صائلية وخ�صو�صاً بني فتح وحما�ص، وطو�ل ربع قرن، �أزمة كبرية يف �لثقة. فمن لغة 

�التهام �لقا�صية بني �لطرفني بالف�صل و�لعمالة، �إىل حمالت �ملطاردة �الأمنية و�العتقاالت 

و�الإق�صاء �لتي قامت بها �ل�صلطة بقيادة فتح خالل �لفرتة 1994-2000، يف مقابل عمليات 

فتح  فيها  ترى  كانت  و�لتي  �ملقاومة،  وف�صائل  حما�ص  بها  تقوم   كانت  �لتي  �ملقاومة 

حماوالت  �إىل  �لفل�صطينية؛  �لدولة  حلم  لتحقيق  �ملوؤدي  �لت�صوية  مل�صار  و�إف�صاالً  تعطيالً 

�الإف�صال و�الإ�صقاط و�لتعطيل ونزع �ل�صالحيات �لتي قامت بها قيادة �ل�صلطة )فتح( يف 

مو�جهة �ملجل�ص �لت�رشيعي �لذي فازت حما�ص باأغلبيته �ل�صاحقة، ويف مو�جهة �حلكومة 

�لتي �صكلتها حما�ص، �إىل حالة �النق�صام �لتي نتجت عن �صيطرة حما�ص على قطاع غزة 

و�صيطرة فتح على �ل�صفة �لغربية، �إىل �الإجر�ء�ت �الأمنية �ملتبادلة �لتي قام بها �لطرفان 

�لطرف  وبني  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  بني  �الأمني  �لتن�صيق  بلوغ  مع  �صيطرتهما،  ل�صمان 

�الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي حدود�ً ق�صوى، يف �ل�صعي الجتثاث �لعمل �ملقاوم، وتفكيك �لبنية 
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�لتنظيمية لتيار �الإ�صالم �ل�صيا�صي يف �ل�صفة. كما كان للفلتان �الأمني و�صيل �لدماء بني 

�لطرفني �أثره يف تعزيز �نعد�م �لثقة بني �لطرفني.

ترَق  مل  �لتي  �لفل�صطينية،  �لقيادة  يف  �أزمٍة  من  �صابعة،  ناحية  من  �الأمر،  يخلو  وال 

�الإد�رة  م�صالك  يف  متفاوتة  بدرجات  وقعت  و�لتي  �إليها،  �صعبها  تطلعات  م�صتوى  �إىل 

�لتنفيذي،  �ملوؤ�ص�صي  �لعمل  و�إ�صعاف  �ل�صخ�صية،  و�حل�صابات  �لفردية،  �لدكتاتورية 

�حلزبية  و�ملكايد�ت  �الأبوي،  �لزبائني  و�ل�صلوك  �لت�رشيعية،  �ل�صلطات  �حرت�م  وعدم 

�لطاقات  توظيف  على  �لقدرة  وعدم  �ملايل،  و�لف�صاد  �ل�صيا�صية،  و�النتهازية  �لرخي�صة، 

�لهائلة و�الأدمغة �ملذخورة يف �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لف�صل يف �إد�رة �الختالف �ل�صيا�صي... 

وغريها.

�ل�صعب  منها  يعاين  �لتي  �جلغر�يف  و�لت�رشذم  �لت�صتت  حالة  فلعل  و�أخري�ً،  وثامناً 

�لفل�صطيني، �أ�صهمت يف تعقيد �لقدرة على �الجتماع و�لتفاهم و�صناعة �لقر�ر. �إذ ال يجمع 

�لفل�صطينيني مكان و�حد، وال يحكمهم نظام �صيا�صي و�حد. وتختلف ظروفهم من وجود 

2.6 مليون يف �ل�صفة �لغربية حتت �الحتالل وحتت �ل�صلطة �لفل�صطينية، ووجود  نحو 

نحو 1.6 مليون يف قطاع غزة حتت �حل�صار �الإ�رش�ئيلي وحتت قيادة حما�ص، ووجود 

ووجود  بـ“�إ�رش�ئيل”،  ي�صمى  ما  �أو   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف  مليون   1.3 نحو 

ون�صف  لبنان،  يف  �ألفاً  و430  �صورية،  يف  مليون  ون�صف  �الأردن،  يف  مليون   3.4 نحو 

مليون يف �ل�صعودية، وربع مليون يف �أوروبا، وربع مليون يف �أمريكا...�إلخ. وبالرغم من 

تطلع �ل�صعب �لفل�صطيني كله �إىل حترير فل�صطني وحتقيق حلمه يف �لعودة و�ال�صتقالل، 

�إال �أن بيئات �حلياة وظروف �حلكم �ملختلفة �أثرت يف ثقافة �لفل�صطينيني وطريقة تناولهم 

وفهمهم لالأمور.

وهكذ� فاإن �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني يو�جه �أزمة حقيقية. ولعل حالة �النتفا�صات 

�إيجابي حقيقي  باإمكان حدوث تغيري  �أمالً  �لعربي تعطي  �لعامل  �لتي ي�صهدها  و�لتغيري 

�لبيت  �إ�صالح  هو  جاد  وطني  مل�رشوع  �حلقيقي  �ملدخل  �أن  غري  �لفل�صطيني.  �لو�صط  يف 

وت�صتفيد  �جلميع،  ت�صع  )م.ت.ف(  و�حدة  فل�صطينية  مظلة  حتت  �لفل�صطيني،  �لد�خلي 

من طاقات �جلميع، وبناء على ميثاق وطني جامع، وعلى برنامج �صيا�صي متو�فقٍ مع 

�لثو�بت، تنفذه قيادة وطنية منتخبة، تلتزم باأولويات �لعمل �لوطني، بعيد�ً عن �ل�صغوط 

و�حل�صابات �خلارجية.




