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املقدمة

املقدمة
لي�ست �أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني �أزمة جديدة� .إذ �إن هذا امل�رشوع الذي
هدف �أ�سا�سا ً �إىل حترير فل�سطني من نهرها �إىل بحرها ،عانى من عوا�صف عاتية داخلية
وخارجية .ويف �أحيان عديدة كانت القيادات الفل�سطينية ال ترتقي �إىل م�ستوى عطاء
ُ
أمرا�ض
اجلماهري وت�ضحياتها وتطلعاتها .وانتقلت �إىل الأجواء الف�صائلية واحلزبية ال
االجتماعية وال�سيا�سية وال�سلوكية املختلفة؛ و�إ�شكاليات �ضعف الر�ؤية وفقدان االجتاه
وتراجع القدرة على التعبئة والتنظيم وا�ستثمار الطاقات وتقدمي النموذج ،واالرتقاء
�إىل م�ستوى حتدي امل�رشوع ال�صهيوين العاملي .وزاد من تعقيد الأزمة العم ُل يف بيئة
عربية و�إ�سالمية �ضعيفة ومفككة ومتخلفة؛ ويف بيئة دولية تهيمن عليها قوى كربى،
وخ�صو�صا ً �أمريكا ،تدعم االحتالل الإ�رسائيلي وتوفر له عنا�رص القوة واال�ستمرار؛ يف
الوقت الذي تعرقل فيه امل�شاريع النه�ضوية والوحدوية والتحررية يف املنطقة.
يناق�ش هذا الكتاب �أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،وي�سعى �إىل و�ضع اليد على
جوانب اخللل املختلفة ،وعلى املخارج املحتملة .والكتاب يف �أ�صله حلقة نقا�ش نظمها
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات يف 2012/6/27؛ وف�صول هذا الكتاب يف معظمها
هي �أوراق عمل قدمها امل�شاركون يف هذه احللقة .غري �أن هناك ف�صلني (ورقتي عمل) ّ
مت
�إ�ضافتهما الحقا ً (حول ال�سلطة الفل�سطينية وحول اجلانب الإ�رسائيلي) لتعذر ا�ستالم
ورقتي عمل مكتملتني من �أ�صحاب املداخالت الأ�صلية.
واهلل ن�سال �أن ي�سهم هذا الكتاب يف �إلقاء ال�ضوء على هذا املو�ضوع املهم ،و�أن ُيع ّزز من
املناق�شات النقدية اجلادة ،التي ت�ستهدف اخلروج من امل�أزق الذي ي�شهده العمل الوطني
الفل�سطيني؛ �إن العديد من املتغريات املحلية والإقليمية والدولية تفتح املجال للكثري من
الفر�ص ،التي لو ّ
مت التعامل معها بالإيجابية واجلدية الالزمتني ،لأمكن حتقيق �إجنازات
فعلية على الأر�ض.
							

املحرر
د .حم�سن حممد �صالح
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التمهيد

التمهيد
د .حم�سن حممد �صالح

*

يعاين امل�رشوع الوطني الفل�سطيني حالة من االن�سداد وفقدان االجتاه ،انعك�ست
ب�شكل �سلبي وا�سع على قدرته على العمل ،وعلى قدرته على اال�ستفادة من الفر�ص
املتاحة ،وعلى قدرته على اال�ستفادة من االمكانات الهائلة املذخورة يف ال�شعب الفل�سطيني
ويف الأمة العربية والإ�سالمية.
يف الوقت الراهن ،هناك ان�سداد يف م�سار الت�سوية ال�سلمية الذي تبنته منظمة التحرير
الفل�سطينية وقيادة ال�سلطة يف رام اهلل وحركة التحرير الوطني الفل�سطيني (فتح) .وهناك
تع ّطل يف م�سار املقاومة امل�سلحة الذي تبنته حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) وحركة
اجلهاد الإ�سالمي .وهناك ّ
تعث يف م�سار امل�صاحلة الفل�سطينية الذي وقعت عليه القوى
والف�صائل الفل�سطينية .وتعاين منظمة التحرير من غياب م�ؤ�س�ساتها وتراجع دورها؛
كما تعاين ال�سلطة الفل�سطينية من انق�سامها �إىل �سلطتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
ومن الهيمنة الإ�رسائيلية يف ال�ضفة واحل�صار الإ�رسائيلي يف غزة ،ومن �أزماتها املالية؛
بالإ�ضافة �إىل وجود حالة �إحباط وا�سعة يف ال�شارع الفل�سطيني من �أداء القيادات ال�سيا�سية
الفل�سطينية ،ومن �ضعف التفاعل مع التغريات يف العامل العربي ،وعدم اال�ستفادة منها
على النحو املطلوب.
يجادل البع�ض مبرارة �ساخرة :وهل لدينا م�رشوع وطني �أ�صالً؟! وعلى �أي �أ�سا�س
ميكن �أن ي�صبح امل�رشوع الوطني “وطنيا ً”؟! وهل ميكن �أن يكون التنازل عن معظم
فل�سطني لل�صهاينة عمالً وطنياً� ،أو جزءا ً من برنامج وطني؟ وما هي اخلطوط احلمراء
والثوابت الوطنية التي ال ميكن جتاوزها يف امل�رشوع الوطني ،والتي ُيع ُّد اخرتاقها �رضبا ً
من اخليانة �أو �سلوكا ً ال وطنيا ً ومعاديا ً مل�صالح ال�شعب الفل�سطيني؟ وكيف ميكن التفريق
بني ما هو “خيانة” وبني ما هو جمرد “وجهة نظر”� ،إذا كانت الثوابت نف�سها حم ّل نقا�ش
واجتهاد؟!
* �أ�ستاذ م�شارك يف الدرا�سات الفل�سطينية ،واملدير العام ملركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.
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�أزمة امل�شروع الوطني الفل�سطيني والآفاق املحتملة
�أزمة امل�رشوع الوطني لي�ست �أزمة جديدة ،فمنذ �أيام االحتالل الربيطاين كان هناك
�رصاع احل�سينية والن�شا�شيبية ،وهو و�إن �أخذ �شكالً عائلياً� ،إال �أنه حمل م�ضامني
مرتبطة بطرق العمل الوطني وب�شكل العالقة باالحتالل الربيطاين ،وبالبيئة الإقليمية،
و�أولويات اللجوء لأ�ساليب املقاومة والعمل ال�سيا�سي ال�سلمي .كما ظهرت الأزمة
عندما ن�ش�أت منظمة التحرير بقيادة �أحمد ال�شقريي و�سط مقاطعة الف�صائل الفدائية
الفل�سطينية وخ�صو�صا ً فتح ...التي ر�أت يف �إن�شاء املنظمة حماولة للهيمنة الر�سمية
العربية على العمل الوطني الفل�سطيني.
�أين تكمن الأزمة احلالية للم�رشوع الوطني الفل�سطيني؟ ال يظهر �أن هناك عامالً
واحدا ً لهذه الأزمة.
هل هي �أزمة الهوية والأيديولوجيا؟ حيث تتنازع التيارات الإ�سالمية والقومية
والي�سارية والليربالية ....لعل هذا هو �سبب مهم ،خ�صو�صا ً عندما يتعلق اخلالف
بق�ضية مرتبطة بثوابت دينية حيث ترف�ض التيارات الإ�سالمية االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” �أو
بالتنازل عن �أي جزء من فل�سطني ،بينما تربط تيارات �أخرى الأمر باالعتبارات الواقعية
وبامل�صلحة والتكتيك والعمل املرحلي.
وينطبق على ذلك مثالً التعامل مع �رشوط الرباعية الدولية  Quartetالتي ُو�ضعت
بعد فوز حما�س يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �سنة  ، 2006والتي كان على
ر�أ�سها �رشط االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،وقد �أدى رف�ض حما�س لهذا ال�رشط وغريه( ،وهو
�رشط مل يكن لدى حركة فتح م�شكلة يف املوافقة عليه)� ،إىل فر�ض ح�صار قا�س ٍ على حما�س
وحكومتها وال�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة والقطاع قادته �أمريكا والدول الغربية؛ كما
�أدى وما زال ي�ؤدي �إىل نزاع بني فتح وحما�س� ،أو بني مع�سكري الت�سوية واملقاومة ،فيما
يتعلق بطريقة التعامل مع �رشوط الرباعية ،والتطبيقات املرتبطة بذلك يف �إدارة ال�سلطة
الفل�سطينية.
هل هي �أزمة حتديد الأولويات وامل�سارات؟ لعل هذا �سبب �آخر لأزمة امل�رشوع
الوطني الفل�سطيني� ،إذ يربز اخلالف عادة حول ما �إذا ما كانت الأولوية مل�سار املقاومة
امل�سلحة �أم مل�سار الت�سوية ال�سلمية �أم للمقاومة املدنية؛ و�إذا ما كانت الأولوية يجب
�أن ُتعطى لت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية و�إجراء االنتخابات� ،أم لإعادة بناء منظمة
التحرير الفل�سطينية وتفعيلها� ،أم لإ�صالح الأجهزة الأمنية� ،أم للربامج االقت�صادية� ،أم
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لرفع احل�صار و�إعادة الإعمار� ،أم لتحقيق االعرتاف بدولة فل�سطني يف الأمم املتحدة� ،أم
لق�ضية الالجئني� ،أم ملواجهة برامج التهويد ،خ�صو�صا ً يف القد�س .وكيف ميكن التعامل
مع الق�ضايا ال�سابقة مبا ت�ستحقه من اهتمام ،وكيف ميكن حتديد الوزن النوعي لكل
ق�ضية ،وعلى �أي �أ�سا�س يتم تقدمي �أو ت�أخري �أي من هذه الق�ضايا ،وما هي الق�ضايا التي
ميكن االن�شغال بها يف وقت واحد؟!
ومن جهة ثالثة ،هل هي �أزمة العمل امل�ؤ�س�سي ،و�أزمة انعدام وجود مظلة م�ؤ�س�سية
واحدة للعمل الوطني الفل�سطيني؟ هذا جزء �أ�سا�سي من الأزمة� ،إذ �إن هناك ف�صيالً
فل�سطينيا ً واحدا ً هو فتح ،يتوىل �إدارة منظمة التحرير الفل�سطينية منذ نحو  44عاماً .بينما
مل تدخل حما�س واجلهاد الإ�سالمي ،اللتان متثالن قطاعات وا�سعة من ال�شعب الفل�سطيني
يف ع�ضوية املنظمة ،مع غياب ٍ لتمثيل الكثري من الفعاليات ال�شعبية والرموز وامل�ستقلني.
وبالتايل ،مل تعد املنظمة تعرب عن الإرادة احلقيقية لل�شعب الفل�سطيني .ولي�س هناك الآن
بيت فل�سطيني واحد يجمع ك ّل الفل�سطينيني ،يتدار�سون فيه �أو�ضاعهم ،وي�ضعون فيه
برناجمهم الوطني وال�سيا�سي ،ويحددون من خالله �أولوياتهم وبراجمهم.
تعطلت دوائر منظمة التحرير وم�ؤ�س�ساتها وفقدت فعاليتها ،وت�ضاءلت �أو اندثرت
مع “تغ ّول” ال�سلطة الفل�سطينية عليها .ومل يعقد املجل�س الوطني الفل�سطيني جل�سة
حقيقية منذ �سنة  ،1991ومل يتم جتديد انتخاب �أع�ضائه ب�شكل �سليم منذ �سنوات طويلة.
�إن حركة فتح تتحمل م�س�ؤولية تاريخية جتاه ما حدث ملنظمة التحرير ،كما تتحمل
م�س�ؤولية تاريخية يف وجوب امل�سارعة �إىل فتح �أبواب املنظمة ليتم �إعادة بنائها وتفعيلها
على �أ�س�س جديدة.
ومن جهة رابعة ف�إن الت�أثري اخلارجي الإقليمي والإ�رسائيلي والدويل ما زال العبا ً
م�ؤثرا ً يف �صناعة القرار الفل�سطيني ،وما زالت مواقفه تنعك�س بدرجات متفاوتة على
�أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني� .إذ ال يخفى دور م�رص و�سورية والأردن وال�سعودية
على �صانع القرار الفل�سطيني .وتلعب م�رص عادة دورا ً �أ�سا�سيا ً يف �إعطاء الغطاء للقيادة
الفل�سطينية ،ويف ترتيبات البيت الفل�سطيني .وهي كانت �سابقا ً وراء �إن�شاء منظمة
التحرير الفل�سطينية ،وتعيني ال�شقريي رئي�سا ً لها ،كما �أعطت الغطاء لإزاحته وحلول
فتح يف قيادة املنظمة ،وا�ستمرار هيمنتها عليها ،ف�ضالً عن الغطاء الذي وفرته مل�سار
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الت�سوية ال�سلمية لقيادة املنظمة؛ كما كانت م�س�ؤولة (قبل ثورة  25يناير � )2011إىل ح ّد
كبريعن �شكل التعامل مع حما�س ،وحماولة عزلها و�إ�ضعافها و�إف�شالها .ويف املقابل ف�إن
�سورية (قبل الثورة التي ت�شهدها حالياً)� ،شكلت حا�ضنة حلما�س وقوى املقاومة ،وكان
لذلك ت�أثريه يف مواجهة ما ي�سمى مبحور االعتدال.
وتتحمل الدول العربية ،وخ�صو�صا ً دول الطوق ،م�س�ؤولية تاريخية يف تعميق �أزمة
امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ب�سبب ت�ضييقها �أومنعها للعمل املقاوم ،وللن�شاط ال�سيا�سي
وال�شعبي الفل�سطيني ،وعدم قدرة ال�شعب الفل�سطيني على تنظيم نف�سه بحرية يف تلك
الدول ،وتعطيل عقد االنتخابات �أو املجال�س الوطنية الفل�سطينية ،وعدم ال�سماح بذلك �أو
بع�ضه �إال ب�أثمان �سيا�سية باهظة.
�أما من الناحية الإ�رسائيلية ،ف�إن دخول منظمة التحرير (ومن ث ّم ال�سلطة الفل�سطينية)
يف “ع�رص �أو�سلو” وما نتج عنه من ترتيبات على الأر�ض منذ  ،1993جعل اجلانب
الإ�رسائيلي “احلا�رض الغائب” يف كثري من الأحيان يف �صناعة القرار لدى قيادة املنظمة
وقيادة ال�سلطة� .إذ �إن اتفاقية �أو�سلو � Oslo Accordأدت �إىل انتقال قيادات “املقاومة”
للإقامة حتت االحتالل الإ�رسائيلي يف ال�ضفة والقطاع ،و�ألزمت املنظمة بعدم اللجوء �إىل
املقاومة امل�سلحة ،وب�إقامة �سلطة وطنية يتحكم الإ�رسائيليون مبدخالتها وخمرجاتها،
وبوارداتها و�صادراتها وحتويل �أموالها وانتقال �أفرادها وقياداتها .وهذا �أعطى
الإ�رسائيليني فر�صا ً وا�سعة ال�ستخدام �أدوات �ضغط هائلة على القيادة الفل�سطينية
وعلى ال�شعب الفل�سطيني من خالل تعطيل م�ؤ�س�ساته واعتقال قياداته وخنقه اقت�صاديا ً
وتدمري البنى التحتية ،...بحيث �أ�صبح ال�سلوك الإ�رسائيلي املحتمل حمددا ً �أ�سا�سيا ً يف
نقا�شات ومفاو�ضات امل�صاحلة الفل�سطينية و�إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني.
وبالت�أكيد ،ف�إن املوقف الغربي وخ�صو�صا ً الأمريكي له ت�أثريه الذي ال ي�ستهان
به على امل�سار الفل�سطيني� ،إذ �إن الدعم الأمريكي املطلق لـ“�إ�رسائيل” وتوفري الغطاء
الدائم الحتاللها وانتهاكاتها وممار�ساتها �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني ،وكذلك التدخل
لفر�ض �رشوط الرباعية على حما�س والقوى الوطنية الفل�سطينية مبا يف ذلك االعرتاف
بـ“�إ�رسائيل” ووقف املقاومة امل�سلحة واالعرتاف باالتفاقيات التي وقعتها املنظمة
مبا فيها اتفاقيات �أو�سلو� ،شكل تدخالً �سافرا ً يف حماولة حتديد ت�صورات ال�شعب
الفل�سطيني ومواقفه .كما �سعت �أمريكا وحلفا�ؤها لإ�سقاط حما�س وعزلها ،واعتبارها
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التمهيد
حركة “�إرهابية” ،ونزع ال�رشعية عنها ،بالإ�ضافة �إىل معاقبة ال�شعب الفل�سطيني على
اختياره الدميوقراطي احلر حلما�س. ...
�أ�سهم ال�سلوك الأمريكي املتحيّز يف �إف�شال م�سار الت�سوية ال�سلمية ،ويف ان�سداد �أية
�آفاق لتح�صيل احلقوق الفل�سطينية �أو بع�ضها من خالل جمل�س الأمن �أو الأمم املتحدة،
و�أ�سهم يف �إدخال امل�رشوع ال�سلمي الذي حتمله القيادة الفل�سطينية احلالية يف �أزمة
حقيقية.
وكان جزء �أ�سا�سي من نقا�شات امل�صاحلة الفل�سطينية من�صبا ً على طريقة تكييف
ت�شكيل احلكومة الفل�سطينية مبا يتواءم مع �رشوط الرباعية ومع “الفيتوات” الأمريكية
والإ�رسائيلية املحتملة ،وهو ما ينطبق �أي�ضا ً على �إجراء االنتخابات وعلى �إ�صالح
الأجهزة الأمنية وغريها...
ولعل هناك �سببا ً خام�سا ً ذا �أبعاد ثقافية ح�ضارية مرتبط بحالة التخلف وب�أمرا�ض
املجتمع الفل�سطيني ،خ�صو�صا ً تلك املتعلقة بفن �إدارة االختالف وبالتداول ال�سلمي
لل�سلطة ،وبفن التعاي�ش وااللتقاء على القوا�سم امل�شرتكة ،والبعد عن الأنانية الفردية
واحلزبية ،ونزعات ال�سيطرة واال�ستئثار ،وتغليب ال�شك و�سوء الظن واملكايدة ال�سيا�سية
على برامج بناء الثقة والعمل امل�شرتك.
ومن ناحية �ساد�سة ف�إن هناك ُبعدا ً تاريخيا ً للأزمة� ،إذ تكر�ست من خالل العالقات
الف�صائلية وخ�صو�صا ً بني فتح وحما�س ،وطوال ربع قرن� ،أزمة كبرية يف الثقة .فمن لغة
االتهام القا�سية بني الطرفني بالف�شل والعمالة� ،إىل حمالت املطاردة الأمنية واالعتقاالت
والإق�صاء التي قامت بها ال�سلطة بقيادة فتح خالل الفرتة  ،2000-1994يف مقابل عمليات
املقاومة التي كانت تقوم بها حما�س وف�صائل املقاومة ،والتي كانت ترى فيها فتح
تعطيالً و�إف�شاالً مل�سار الت�سوية امل�ؤدي لتحقيق حلم الدولة الفل�سطينية؛ �إىل حماوالت
الإف�شال والإ�سقاط والتعطيل ونزع ال�صالحيات التي قامت بها قيادة ال�سلطة (فتح) يف
مواجهة املجل�س الت�رشيعي الذي فازت حما�س ب�أغلبيته ال�ساحقة ،ويف مواجهة احلكومة
التي �شكلتها حما�س� ،إىل حالة االنق�سام التي نتجت عن �سيطرة حما�س على قطاع غزة
و�سيطرة فتح على ال�ضفة الغربية� ،إىل الإجراءات الأمنية املتبادلة التي قام بها الطرفان
ل�ضمان �سيطرتهما ،مع بلوغ التن�سيق الأمني بني ال�سلطة يف رام اهلل وبني الطرف
الإ�رسائيلي والأمريكي حدودا ً ق�صوى ،يف ال�سعي الجتثاث العمل املقاوم ،وتفكيك البنية
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�أزمة امل�شروع الوطني الفل�سطيني والآفاق املحتملة
التنظيمية لتيار الإ�سالم ال�سيا�سي يف ال�ضفة .كما كان للفلتان الأمني و�سيل الدماء بني
الطرفني �أثره يف تعزيز انعدام الثقة بني الطرفني.
وال يخلو الأمر ،من ناحية �سابعة ،من �أزم ٍة يف القيادة الفل�سطينية ،التي مل ترقَ
�إىل م�ستوى تطلعات �شعبها �إليها ،والتي وقعت بدرجات متفاوتة يف م�سالك الإدارة
الدكتاتورية الفردية ،واحل�سابات ال�شخ�صية ،و�إ�ضعاف العمل امل�ؤ�س�سي التنفيذي،
وعدم احرتام ال�سلطات الت�رشيعية ،وال�سلوك الزبائني الأبوي ،واملكايدات احلزبية
الرخي�صة ،واالنتهازية ال�سيا�سية ،والف�ساد املايل ،وعدم القدرة على توظيف الطاقات
الهائلة والأدمغة املذخورة يف ال�شعب الفل�سطيني ،والف�شل يف �إدارة االختالف ال�سيا�سي...
وغريها.
وثامنا ً و�أخرياً ،فلعل حالة الت�شتت والت�رشذم اجلغرايف التي يعاين منها ال�شعب
الفل�سطيني� ،أ�سهمت يف تعقيد القدرة على االجتماع والتفاهم و�صناعة القرار� .إذ ال يجمع
الفل�سطينيني مكان واحد ،وال يحكمهم نظام �سيا�سي واحد .وتختلف ظروفهم من وجود
نحو  2.6مليون يف ال�ضفة الغربية حتت االحتالل وحتت ال�سلطة الفل�سطينية ،ووجود
نحو  1.6مليون يف قطاع غزة حتت احل�صار الإ�رسائيلي وحتت قيادة حما�س ،ووجود
نحو  1.3مليون يف فل�سطني املحتلة �سنة � 1948أو ما ي�سمى بـ“�إ�رسائيل” ،ووجود
نحو  3.4مليون يف الأردن ،ون�صف مليون يف �سورية ،و� 430ألفا ً يف لبنان ،ون�صف
مليون يف ال�سعودية ،وربع مليون يف �أوروبا ،وربع مليون يف �أمريكا�...إلخ .وبالرغم من
تطلع ال�شعب الفل�سطيني كله �إىل حترير فل�سطني وحتقيق حلمه يف العودة واال�ستقالل،
�إال �أن بيئات احلياة وظروف احلكم املختلفة �أثرت يف ثقافة الفل�سطينيني وطريقة تناولهم
وفهمهم للأمور.
وهكذا ف�إن امل�رشوع الوطني الفل�سطيني يواجه �أزمة حقيقية .ولعل حالة االنتفا�ضات
والتغيري التي ي�شهدها العامل العربي تعطي �أمالً ب�إمكان حدوث تغيري �إيجابي حقيقي
يف الو�سط الفل�سطيني .غري �أن املدخل احلقيقي مل�رشوع وطني جاد هو �إ�صالح البيت
الداخلي الفل�سطيني ،حتت مظلة فل�سطينية واحدة (م.ت.ف) ت�سع اجلميع ،وت�ستفيد
من طاقات اجلميع ،وبناء على ميثاق وطني جامع ،وعلى برنامج �سيا�سي متوافق ٍ مع
الثوابت ،تنفذه قيادة وطنية منتخبة ،تلتزم ب�أولويات العمل الوطني ،بعيدا ً عن ال�ضغوط
واحل�سابات اخلارجية.
14

