رؤية الفصائل الفلسطينية لكيفية مواجهة املرحلة اجلديدة
من العدوان اإلسرائيلي-األمريكي.
ولكن قبل ذلك ،ملاذا حدث النقسام؟ وكيف
السبيل إ ى املصاحلة والوئام؟ تساؤل حمرية أضحت تضع
بكاهلها عبئًا على أنصار القضية الذين ل جيدون حيلة ول
يهتدون سبيال .وما بني مرتبص خيشى املصاحلة الوطنية،
ومناصر لفلسطني يبكي حال أبنائها املتحاربني ،دار
أحاديث حول إمكانية جناح املفاوضا اجلارية بني فتح
ومحاس برعاية القاهرة ،للتخلص من سنوا النقسام.
والنقسام درجا ومنازل ،أحيانا يكون ظاهريًّا،
مثلما كان كذلك حىت مرحلة ما قبل احلرب األهلية يف
 ،6111وآحيانا أخرى يكون بنيويًّا وهيكليًّا ،ورمبا يكون
اسرتاتيجيًّا وإجرائيًّا ،لذا تتوقف درجة معاجلته على حتديد
ماهيته ،وبالتايل إمكانية التنبؤ مبآله.
على مدار تارخيها احلديث ،مل تتخلص فلسطني من
صراعاهتا الداخلية ،حىت قبل إعالن دولة إسرائيل ،ولكن مل
يكن اخلالف غالبًا يدور حول األهداف السرتاتيجية ،بل
عادة ما تكون حول التكتيكا واخلطط التنفيذية ،أما اآلن
فقد أضحى اخلالف حول األهداف الغائية من مشروع
التحرير برمته.
تعتقد فتح أهنا صاحبة السبق يف الدفاع عن
القضية ،وهلا احلق يف منح الشرعية ملن تريد ،بينما ترى
محاس أن األو ى قد احنرفت عن أهداف التحرر ،نتيجة
وقوعها حتت أيدي جمموعة من املنتفعني بتواجد الحتالل،
الذين جيدون من استمرار األوضاع تواف ًقا مع مصاحلهم.
خطرا وجوديًّا على كياهنا الذي
كما تستشعر فتح ً
متاهي مع مصلحة القضية الفلسطينية ،وشعورها أن محاس
قد سحبت البساط الشعيب من حتت قدميها ،إذ وجد
من يتحدث عن الفلسطينيني جبانبها ،بعد سنوا كانت
هي املمثل الوحيد للشعب.
أما محاس فقد سقطت يف فخ التناقضا  ،اليت
كلفتها يف النهاية عبء إدارة القطاع يف ظروف صعبة،
ورغم التقدم الذي حدث يف ترسانتها العسكرية والذي

أزمة القدس األخيرة والخالف الفلسطيني -الفلسطيني
( )

طارق جالل
مقدمة:

مثل قرار ترامب إعالن القدس عاصمة للدولة
الصهيونية صدمة كبرية لكافة أنصار القضية الفلسطينية،
استكمال لسياسا إجها مشاريع
وهذا القرار يأيت
ً
التغيري ،فقد أضحى القضاء على مقاومة الصهيونية
قائما على قدم وساق مع سقوط
واإلمربيالية العاملية ً
نسما الربيع العريب.
جديدا
إن الناظر لقرار ترامب من بوابة أنه مل يقدم ً
عددا من احلقائق ،ليس أقلها خروج القدس من دائرة
يغفل ً
التفاو  ،وقد ظهر موقفه جليًّا عندما خالف التقاليد
األمريكية املتعارف عليها بإعالنه يف ديسمرب  6102إدانة
قرار إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بالمتناع عن نقض
قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  6332الذي
أدان التوسع الستيطاين اإلسرائيلي يف الضفة الغربية
والقدس الشرقية ،واعترب األراضي احملتلة بعد الرابع من يونيو
 0621أرا ٍ حمتلة ،وكل املستوطنا اليت بنيت فيها غري
شرعية(.)0
اّتهت األناار إ ى مستقبل النقسام الفلسطيين،
مع تزايد ضرورة اخلروج مبوقف موحد واسرتاتيجية متكاملة
ّتهض هذا القرار السافر ،ومن هنا ضرورة التساؤل حول

( )باحث يف العلوم السياسية.
( )0تقدير موقف" ،السياسة المتوقعة إلدارة ترامب نحو الصراع الفلسطيني -
اإلسرائيلي" ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسا  ،6101/0/31 ،متاح على
الرابط التايل:

https://goo.gl/gDMyae
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ظهر ذروته يف  ،6102إل أن ذلك مل مينع من نشأة
طبقة منتفعة من هذا الوضع ،وهو ما ف ِهم من تصريح
السنوار عندما قال بأنه سيكسر رقبة من يعرت على
املصاحلة ،ونقل إدارة القطاع للسلطة(.)0
ومن هنا ميكن موضعة النقسام حتت مفردة حتول
التنايم لدى الكثريين من وسيلة إ ى غاية ،مقدمة على
مصلحة القضية اليت أنشئ ألجلها .ونستخلص من ذلك
أن لدى التنايمني مشاكل وأزما أضحت تؤثر على
مرورا
مصلحة القضية ذاهتا ،بداية من طبيعة النخبً ،
بالرؤى اليت ترسخت لدى القواعد حول شيطنة كل طرف
لآلخر ،وانتهاءً بغياب املتفق حوله يف مشروع التحرير الذي
دخل نتيجة ما سبق مرحلة الختالف ،واعتماد كل طرف
على أداة القوة لالستعالء على طاولة التفاو  ،فبينما
تستدعي محاس خربهتا يف احلروب مع إسرائيل وقوهتا
العسكرية ،تعتمد فتح على عالقاهتا اإلقليمية العربية
والدولية ،وكلها قضايا تؤثر بشكل كبري على طبيعة
وخمرجا املصاحلة يف حالة حدوثها.
تعدد أسباب تفسري حالة الصراع الراهنة ،وإ ى
أي مدى ميكن أن يسهم قرار ترامب بعدول أطرافه عن
حالة النشقاق ،والدخول يف مرحلة جدية من املفاوضا
حول إهناء هذا الوضع املأساوي.
هناك من يرى أن األيديولوجيا حتول دون حتقيق
مصاحلة حقيقية ،وآخر يعتقد أن املصاحل الضيقة أضحت
سيدة املوقف يف حسم النزاع ،وثالث يرى أن العوامل
حتما حدوث
اخلارجية -العربية واإلقليمية والدولية -ستمنع ً
هذا التوافق.
ستبحث هذه الدراسة مجلة من األسباب اليت
ش ّكلت هذا الواقع ،وآفاق حتقيق مصاحلة حقيقة بني طريف
النزاع الفلسطيين من أجل رؤية واحدة حول القدس إن كان
ذلك ممكنًا وما هي مقوما جناحه أو فشله؟

أول -الصراعات الداخلية في الخبرة الفلسطينية
ً

جديدا على الساحة
مل تكن اخلالفا حدثًا
ً
الفلسطينية ،إل أن حدته ارتفعت بشدة يف صيف ،6111
حىت حتول لحرتاب أهلي ،وانفصال جغرايف وسياسي ،ففي
الثالثينيا واألربعينا  ،حدثت الصراعا الداخلية مع
فرتة النتداب الربيطاين لفلسطني ،حيث تبّن النتداب
سياسة "فرق تسد" بني قطيب عائال فلسطني يف القدس
(عائلتا احلسيين والنشاشييب) ،بغر تفريغ قوة التالحم
الوطين يف حتقيق نتائج فعالة يف مواجهة الحتالل الربيطاين،
بل إن الكيان الصهيوين مل جيد من يواجهه بالقوة املتواضعة
اليت حيتاجها ،وهو ما جنحت فيه كتائب مجاعة اإلخوان
املسلمني يف األربعينيا .
وقد استمر هذا األمر يف اخلمسينيا والستينيا ،
ولكن بأشكال خمتلفة ،فمع نشأة حركة فتح من حتالف
ضم اإلخوان املسلمني والبعثيني الفلسطينني ،يف الفرتة من
 0692إ ى 0629؛ حيث بدأ كجماعة سرية مث ما
فتأ أن أعلنت عن نفسها ،بعد تشكل خالياها
وأجنحتها اليت ت وجت يف األخري بتشكيل اللجنة املركزية
صاحبة كافة قرارا احلركة.
تعرضت احلركة ملنعطف حاد بعد احلرب اليت
حدثت بينها وبني اجليش األردين على خلفية العمليا
العسكرية اليت كانت تشنها على الحتالل من داخل
األراضي األردنية ،رغم احتضاهنا من قبل الدول العربية بعد
نكسة  ،0621فقد شهد مرحلة السبعينيا ذروة العمل
الفدائي لفتح ،وقد تزامن ذلك ،يف مسامهة القومية العربية
يف دعم حركة القوميني العرب اليت أسسها املناضل القومي
جورج حبش ،اليت تطور بعد ذلك إ ى اجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني ،فقد حاول استغالل زخم الناصرية
والقومية اليت تصدر مواجهة إسرائيل لصاحل القضية
الفلسطينية.
انفجر اخلالفا داخل اجلسم الفلسطيين بعد
حرب أكتوبر  ،0613حينما أدركت املقاومة الفلسطينية

( )0الشرق األوسط" ،السنوار :نريد عباساً قوياً ...وسأكسر عنق من يعطل

المصالحة" ،6101/6/66 ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/U3YL6J
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السالم هدفها السرتاتيجي ،بعد أن كان حترير كامل
فلسطني( .)0فقد ساهم استبداد ياسر عرفا بالقرارا -
وإن حسنت نيته -يف انسالخ املنامة عن قطاعا كبرية
من الفلسطينيني ،جبانب عدم تطوير املنامة آلليا
مؤسسية ودميقراطية لعملية اختاذ القرارا اليت ختص
بدل من
فضال عن تنوع أجنداته وأيديولوجياتهً ،
الشعبً ،
الكتفاء بفئة دون أخرى ،وهو األمر الذي ستربز حدته
فيما بعد.
استهلت "محاس" مشروعها بالختالف مع مشروع
منامة التحرير الفلسطينية الذي تقوده "فتح" ،عندما
قاد النتفاضة منعزلة عن األخرية ،وبإدارة ذاتية منفصلة
مع باقي الفصائل .إل أن حلاة الذروة متثلت يف رفضها
العرتاف بشرعية اتفاق أوسلو ،وإعالهنا املفاصلة مع
مشروع "فتح" القائم على التفاو السياسي مع غياب
مربرا وشروط جناحه.

أن غاية احلرب كان إجراء تسوية سياسية لالنسحاب من
األراضي اليت احتلتها إسرائيل من مصر وسوريا.
حاولت األنامة العربية إقناع حركة فتح اليت كانت
تسيطر على منامة التحرير الفلسطينية بضرورة ترك العمل
املسلح ،والتوجه حنو العمل الدبلوماسي برعاية دولية تقودها
الوليا املتحدة األمريكية ،وبرز ذروة هذه التحول
عندما أصدر منامة التحرير يف دورة اجمللس الوطين
التاسعة عشرة يف اجلزائر عام  0611وثيقة الستقالل
للدولة الفلسطينية على أساس اإلقرار الفلسطيين بقراري
جملس األمن  626و ،331اللذين يعتربان أن األراضي
الفلسطينية احملتلة هي فقط تلك اليت احت لت عام ،0621
ودعت احلركة يف ذلك املؤمتر إ ى مواصلة احلوار مع القوى
الدميقراطية اإلسرائيلية اليت تعرتف باملنامة ،وهو ما

عارضته بشدة "اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني" ،ورفضت
ترك العمل املسلح؛ إذ حدث شرخ كبري بني املنامة
واجلبهة ،أدى إ ى انسحاب األخرية من املكتب التنفيذي.
وعليه عجز احلركة السياسية الفلسطينية عن
تضميد جراحها ومعاجلة خالفاهتا سر ًيعا ،مث كانت الضربة
اليت حدثت يف الثمانينا عندما اجتاحت إسرائيل لبنان،
وقامت بضرب معاقل املقاومة هناك ،مما أفقد الفصائل
املسلحة القدرة على املناورة والفاعلية ،ما نتج عنه تقارب
منامة التحرير من مواقف األنامة العربية ،هبدف حتقيق
نتائج إجيابية تفيد مشروع الدولة الفلسطينية ،كما خرجت
اجلبهة الشعبية من مسرح األحداث ،لتاهر حركة جديدة
بثوب إسالمي عقدي مسيت حبركة املقاومة اإلسالمية
(محاس).
ومل تغب العوائق اخلارجية عن تعزيز حدة النقسام،
من تدخال للناام البعثي يف سوريا ،واهلامشي يف األردن
والناصري يف مصر وامللكي يف اخلليج ،عالوة على
التدخال الغربية اليت قادهتا الوليا املتحدة.
ويف التسعينيا  ،بعد سنوا من اندلع النتفاضة
األو ى ،قرر "فتح" منفردة من خالل منامة التحرير عقد
اتفاق أوسلو مع إسرائيل برعاية عربية ودولية ،واعترب

ثانيًا -ماهية الصراع بين حماس وفتح

تبدأ األزما يف احلل عندما حيسن تعريفها
وتشرحيها وفهمها يف ديناميكيتها ل يف ثباهتا وركودها.
"أسئلة كثرية ومهمة تطرح ح ول هذين املوضوعني؛
النقسام واملصاحلة ،من حيث مسببا األول وتداعياته،
ومعوقا حتقيق الثاين .من بني هذه األسئلة :ما األسباب
اليت قاد إ ى النقسام يف صيف  6111وهل هي أسباب
عابرة وإجرائية أم أهنا بنيوية عميقة اجلذور؟ هل النقسام
سبب أم نتيجة؟ مبعّن ،هل النقسام هو سبب التمزق
الراهن يف احلالة الفلسطينية أم العكس؟ ث م ،هل هناك من
أساسا
مشرتك بني حركيت فتح ومحاس من شأنه أن يكون ً

( )0سنية احلسيين«" ،فتح» من «التحرر الوطني» الى السلطة الوطنية" ،موقع
احلياة ،6102/06/6 ،متاح على الرابط التايل:
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ومن جانبها ،مل ختل "محاس" هى األخرى من
تأثريا شبيهة بتلك اليت تعرضت هلا "فتح" ،فقد خرجت
قيادة اجليل اجلديد حلماس من الداخل الفلسطيين لتقود
مقاومة خارجية أسسها الدبلوماسية والعمل السياسي اليت
قادها السيد خالد مشعل ،كما أن تأثر محاس باحلروب
الثالثة اليت خاضتها ضد إسرائيل يف  6111و6106
و ،6102قد دفع األخرية للرضوخ للحل الدبلوماسي،
مثلما رضخت "فتح" بعد حروب  0621و0611
و.0616
إل أنه رغم هذا التشابه يف النتيجة اليت وصلت هلا
اخلربتني ،إل أن هناك عوامل عديدة أخرى ستصعب من
وصوهلما لنقطة اتفاق ،أبرز هذه العوامل ،هو املوقف من
اتفاق أوسلو ،وطبيعة النخب يف احلركتني ،وسالح املقاومة
الذي تطور بشدة على أيدى مهندسي وقادة "محاس"،
أخريا باإلرادة العربية والدولية يف حدوث هذه املصاحلة.
و ً

للتصاحل بينهما؟ ما هو؟ وما املطلوب لرتمجته على األر
إن وجد؟"(.)0
تبدأ ماهية الصراع بني "فتح" و"محاس" عند حلاة
تأسيس وعمل كل منهما .حيث اعتمد "فتح" على
التنوع الفكري والسياسي داخل مكوناهتا ،فضمت اليساري
والقومي واإلخواين ،بينما ارتكز "محاس" على أرضية
التماسك العقدي ووحدة األيديولوجيا ،وبالتايل أثر ذلك
على طبيعة الكوادر والنخب اليت قاد كل حركة من
جهة ،وعالقة هذه النخب بالقواعد داخليًّا والداعمني
خارجيًّا من جهة أخرى .أضف لذلك أن هذا التشتت
الفكري والسياسي داخل "فتح" أدى إ ى حدوث
انشقاقا عديدة داخل كياهنا ،نتيجة تعدد البوصلة وعدم
حتديد الوجهة ،عكس "محاس" اليت مل حيدث داخلها أي
انشقاق تقريبًا منذ تأسيسها عام .0611
على اجلانب اآلخر ،انطلقت "فتح" من مركزية
العمل اخلارجي املقاوم للضغط على الداخل اإلسرائيلي
املسيطر على األراضى احملتلة ،وهى القضية اليت انتقدها
كدا على ضرورة وحمورية العمل
بشدة الشيخ أمحد ياسني ،مؤ ً
اجلهادي من داخل فلسطني ،حىت ل يتم حتميل دول اجلوار
تكاليف املواجهة اليت لن تستطيع حتملها وهو ما تكرر مع
لبنان بعد األردن .وقد كان هلذا األمر تأثريه على توجه
حركة فتح للعمل التفاوضي السياسي الكامل بعد تأسس
السلطة الفلسطينية ،فلم ختض احلركة حروبًا من داخل
فلسطني ،وعليه مل تؤهل خنبتها لذلك ،وهو ما يفسر حاليًّا
طبيعة استجابة "فتح" لقرار ترامب ،وعدم ترمجة رؤية
اسرتاتيجية أو تكتيكية لسبل إسقاط القرار ،وهو نابع من
خربة وعوامل تكون الشخصية الفتحاوية ،لسيما أن اجليل
احلايل لفتح مل خيض حروبًا أو مقاومة عسكرية ضد
إسرائيل ،عكس جيل عرفا .

ثالثًا -اتفاق أوسلو :أرضية الصراع الصلبة

وفر اتفاق أوسلو -الذي مت بني منامة التحرير
الفلسطينية وإسرائيل برعاية دولية -األرضية اليت استقر
عليها الصراع الفلسطيين  -الفلسطيين ،بل وقام مبأسسته
مبا جيعل له عنوانًا ومضمونًا؛ إذ دخلت اخلالفا إ ى
الثوابت ،وساد لغة التخوين ،وحتولت وسائل املقاومة
أدوا تضرب بعضها البعض.
رأ قيادة حركة فتح بالتحديد يف النتفاضة
الفلسطينية األو ى (0663 - 0611م) الفرصة اليت قد ل
تتكرر لستثمار النتفاضة الشعبية والتضحيا العزيزة يف
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ،يف وقت كان هاجس
الشرعية والتمثيل الفلسطيين ضمن أولويا القيادة
الفلسطينية بعد بروز حركة املقاومة اإلسالمية "محاس"
كفصيل وطين إسالمي ينافس فصائل املنامة(.)6

( )0باسم الزبيدي" ،النقسام الفلسطيني :جذور التشظي ومتطلبات التخطي"،

( )6أسامه يوسف" ،اتفاق أوسلو ...التداعيات الكارثية على القضية

املستقبل العريب ،بريو  ،مركز دراسا الوحدة العربية ،العدد  ،222أبريل ،6102

الفلسطينية" ،موقع العريب اجلديد ،6101/6/31 ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/nTzmqk

ص ،11تاريخ قراءة التقرير من املوقع ،6101/0/01 ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/D0RPJb
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ترسخت طبقة سياسية  -اقتصادية من املنتفعني بالوضع
احلايل ،وهؤلء من الصعب عليهم اخلروج على مصاحلهم
ونفوذهم والنقالب عليها ،ملواجهة قرار ترامب ،أو إعالن
النسحاب اجلماعي من السلطة الفلسطينية والتوجه حنو
أسا على عقب ،والعودة
العمل اجلماهريي لقلب األوضاع ر ً
جمد ًدا لسالح املقاومة.
أصبح مستقبل استمرار السلطة رهينًا بصورة رئيسية
يف تنفيذ اجلانب األمين لالتفاقية املتمثل يف مواجهة املقاومة
حتديدا ،ولذلك جيد مشروع املقاومة عوائق
عموما ،ومحاس ً
ً
كبرية يف التحرك يف الضفة الغربية ،وفك احلصار يف غزة،
نتيجة امتالك اإلدارة اإلسرائيلية ألوراق اللعبة ،بسيطرهتا
على سلطة منزوعة األنياب ،من كيان ومهي الفاعلية ،إل
على أهله.
وبالتايل فأي حديث عن مصاحلة فلسطينية ل
يتطرق إ ى قضية التنسيق األمين خاصة وأوسلو عامة وهم
ل طائل منه .وعليه كانت ومازالت إسرائيل املنتصر األكرب
من هذا التفاق ،بعد ختلي "فتح" عن سالح املقاومة،
واعتماد املفاوضا مرجعية وحيدة لتسوية صراعاهتا مع
الفلسطينيني ،ودخول اجلسد الفلسطيين مرحلة شيخوخة
تنايماهتا وفقداهنم القدرة على املناورة واإلبداع يف التحرك،
بعد أن حدد معام مساراهتم ،لسيما مع تعاون الناام
السياسي العريب مع إسرائيل يف ضرورة التقييد على املقاومة،
وتبين وجهة النار الصهيونية يف تسوية وتصفية القضية
الفلسطينية.

خرجت "فتح" من أوسلو مستشعرة جالل النتصار
وحمتفلة بنشوة بداية حتول حلم الشتا إ ى دولة ،بعد أن مت
احلصول على استحقاق تأسيس سلطة فلسطينية مستقلة،
وحق الدولة يف ترسيخ هويتها الوطنية ،من خالل اإلشراف
على التعليم واإلعالم ،والتوسع يف تأسيس املدارس
والصحف والقنوا  ،فضال عن إعادة ترميم البنية التحتية
عتمادا على
واملؤسسية ،من خالل تقوية وتنمية القتصاد ،ا ً
صندوق الطوارئ الذي حتصل منه املساعدا اخلارجية(.)0
وعليه حتول كيان املقاومة إ ى حزب سلطوي مكمل لسردية
أزمة دول ما بعد الكولونيالية ،وسيطرة خنبتها على احلكم،
فقد شكل احلزب احلكم دوائره املقربه ،وطبقاته الجتماعية
املؤيدة ،وتعامل مع املعارضون له مبنطق مجاعا إسقاط
الدولة يف عاملنا العريب ،إذ استخدم معهم نفس وسائلها من
اعتقال وتعذيب وقتل بطيء وسريع.
وجد "محاس" أن التفاق أمهل قضايا الصراع
األساسية واليت تتمثل يف املوقف من السيادة على ال ق دس،
وشرعية املستوطنا  ،وأزمة الشتا الفلسطيين وعودة
ماليني ال الج ئ ني ،وقدرة السلطة على إقامة عالقا دولية
مبا مينحها احلرية الكاملة ،جبانب شرط التنسيق األمين الذي
كان له األثر األكرب يف اعتقال واغتيال رموز العمل املقا ِوم
حبجة حماربة اإلرهاب ،والذي رأته "محاس" خيانة علنية
ملشروع التحرير.
مع وفاة عرفا  ،وجميء قيادة جديدة لفتح صرحية
يف رفضها للكفاح املسلح أو ألي مقاومة جادة مهما كان
شكلها ،مث مع الفشل النهائي واألكيد ملشروع التسوية،
أكملت "فتح" حالة السلطوية ،فال يوجد من تياراهتا ما
ينافس على تقدمي مقرتحا نضالية ،وإمنا تتنافس تياراهتا
على املصاحل اليت ترتتب على أي حالة سلطوية ،فهي حمض
أجنحة ومراكز نفوذ تربطها عالقا املصاحل ل غري( .)6فقد

رابعا -النخب واأليديولوجيا كخلفية لالنقسام
ً
الفلسطيني
يرتبط العمل السياسي يف عاملنا العريب بدرجة كبرية
نارا لضعف الدميقراطية الداخلية،
بالقيادة السياسيةً ،
وهشاشة عملية مؤسسية اختاذ القرارا  ،لذلك تفتقر إ ى
الدقة معام احملاول اليت حتاول مناقشة مستقبل املصاحلة
بعيدا عن مفهوم النخب وكوادر حركيت فتح
الفلسطينية ً
ومحاس.

كامال :متاح على موقع اجلزيرة ،على الرابط التايل:
( )0لالطالع على التفاق ً
https://goo.gl/2T2s2Y
( )6ساري عرايب" ،األرضية الفتحاوية :مقدمة في أزمة حركة حماس" ،موقع
إضاءا  ،6102/01/01 ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/6ZkUAu
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فكانت السلطة إحدى املشاريع يف رؤية حركة "فتح" يف
مشروعها القائم على املقاومة املسلحة كما قامت عليه
أفكار وسياسا األوائل.
مع قدوم حممود عباس وما ميكن تسميته باجليل
الثاين ،الذي نشأ وترعرع على موائد التفاو  ،مل يكن
لدى هذه النخبة مشروع حقيقي قابل للتنفيذ ،فقد تسلموا
الرتكة بعد أن أثبتت "أوسلو" فشلها يف حتقيق مراحل
تأسيس الدولة الفلسطينية ،عالوة على ختلي "فتح" عن
البندقية ،فأخذ هذه األسباب تدفع أبو مازن للحفاظ
على ما وصل إليه نضال "فتح" باعتباره مكاسب ل ينبغي
التفريط فيها ،واستكمال مسار العمل السياسي السلمي مع
الحتالل ،ومن ناحية مقابلة ،استخدام السلطة القوا
األمنية يف محاية أمن إسرائيل من العمل الفدائي.
حتولت البوصلة من البناء على ما مت يف املاضى،
والدفع خطوا حنو الوصول إ ى مرحلة الدولة ،حىت
أصبحت وظيفة السلطة هتيئة السياق املناسب إلجناح
عملية التفاو  ،اليت هي يف احلقيقة حماصرة عمليا
"محاس" و"اجلهاد".
لذا رغم توجه ياسر عرفا للتفاو السياسي يف
هناية مساره النضايل ،إل أنه ترعرع على قدسية املقاومة
والسالح ،ولذا استطاع أن يوفق يف كثري من األحيان بني
توجها "فتح" و"محاس" ،على األقل لتقوية موقفه
التفاوضي ،كما استدعى املالومية الفلسطينية يف شعارا
أيديولوجية لتعبئة اجلماهري لدعمه.
أما حممود عباس فقد تشكلت حياته السياسية على
اسرتاتيجية دحض إرهاب املقاومة ،فلم يكن لديه ما ينادي
به .إن تناول تاريخ تعامل رئيس السلطة الفلسطينية احلايل
أبو مازن مع "محاس" مذ توليه السلطة ،يوضح أن عملية
املصاحلة لن تأخذ خطوا بعيدة لسيما يف ضوء ضعف
األخري وعدم قدرته على إدارة العملية السياسية مع
الحتالل مبرونة متكنه من استغالل ورقة املقاومة يف يده،
لذا مل تكن له مواقف ِجدية ورؤية حقيقية للخروج من فلك
السياسا الصهيونية  -األمريكية ،هبدف مقاومة قرار

تارخييًّا ،كان للرمز والقائد فاعلية كبرية يف قيادة عدد
من احلركا والفصائل على مدى تاريخ فلسطني احلديث،
فقد استطاع خليل الوزير وجورج حبش وياسر عرفا
والشيخ أمحد ياسني وأبو مازن وخالد مشعل التأثري بشدة
على جمريا تاريخ القضية منذ حلاة 0621م.
وعلى اجلانب اآلخر ،ارتبطت أحاديث صعوبة جناح
املصاحلة الفلسطينية ،نتيجة التوجه الفتحاوي للعلمانية،
بعيدا عن التهويل
وارتباط محاس باأليديولوجيا اإلسالميةً .
والتهوين من حجم وأثر اخلالف الفكري على طبيعة
النقسام الفلسطيين ،وتوخيًا للدقة ،لبد أن نشري إ ى عدم
توازن هذا العامل بني كال اجلانبني ،ففي الوقت الذي يتخذ
بعدا عقيديًّا/وطنيًّا يف حالة محاس ،من الصعب تصويره
ً
بالشكل ذاته يف حالة "فتح" ،لسيما أن األخرية تنايم غري
مؤدجل يعرف نفسه بأنه كيان متجاوز لأليديولوجيا وممثل
لشىت متثال اخلربة الفلسطينية ،من أقصى اليمني إ ى
أقصى اليسار.
مل يكن مشهد أوسلو وليد حلاة تارخيية معينة ،لكنه
جاء بعد مشاهد تضمنت هزمية  ،0621مث انسحاب
األنامة العربية من دعم مشروع حترير فلسطني ولو صوريًّا،
وظلت "فتح" رهينة إرث تارخيي بدأ بصورة رئيسية مع جهد
القيادي الفتحاوي وأحد أبرز مؤسسي احلركة خليل الوزير
أبو جهاد ،والذي أكد -رغم كونه من إخوان فلسطني-
على ضرورة وجود سلطة وحكومة فلسطينيتني مستقلتني،
تدافعان عن الشعب الفلسطيين ،بتبين املقاومة املسلحة
كخيار وحيد وهنائي ،وعليه أحدثت هذه السردية من
نضاله -وهي ربط األيديولوجيا والشخصية الفلسطينية
مبشروع السلطة -أثرها ،فاختذ "فتح" زمام املبادرة يف
العمل الفدائي دون انتاار الدعم العريب عسكريًّا ،ولذا كان
للرعيل األول من رجال "فتح" أثر كبري على صياغة اهلوية.
إل أن عرفا ومع ضعف األداة العسكرية املقا ِومة لديه،
استغل النتفاضة يف دعم موقفه التفاوضي ،من أجل
الوصول إ ى مرحلة وجود سلطة فلسطينية تساعد يف دعم
تشكيل هوية وطنية ،كمرحلة من مراحل الوصول للدولة.
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كثريا مع احملور
"حممد مرسي" إ ى السلطة ،تقاربت احلركة ً
السين ،بل وناصبت ناام بشار العداء ووقفت جبانب
الشعوب الراغبة يف احلرية ،إل أهنا حاليًّا غري قادرة على
سائدا لدى
ّتاها ً
تفعيل هذا التوجه ،خاصة أن هناك ا ً
األنامة العربية لستئصال مجاعا اإلسالم السياسي بشىت
صورها.
اجلدير بالذكر هنا أن "محاس" تتشابه مع "فتح" يف
نشأهتما من رحم مجاعة اإلخوان املسلمني ،كما يؤمن كل
منهما بضرورة "الدولة الوطنية الفلسطينية" ،لدرجة أن حتليل
معام قرارا وسياسا "محاس" تعود باألساس ألهداف
ذا صبغة وطنية وليس دينية .بل إن احلركة ل تؤمن بأهنا
تستهدف تأسيس إمارة إسالمية على فلسطني ،ولكن
ينصب هدفها على حترير بيت املقدس من أيدي الصهاينة،
وحصول الشعب الفلسطيين على حريته وحقوقه املسلوبة،
كما أن البنية األيديولوجية الدينية اليت شكلت أساس
ميثاق حركة "محاس" ،احنسر حدهتا تدرجييًّا ،وهو األمر
الذي أكدته مفردا خطاب قيادا احلركة خالل عقد
التسعينيا من القرن املاضي ،وكذلك أداء احلركة وممارساهتا
بعد دخول األلفية اجلديدة ،فبعد أن دعت منامة التحرير
إ ى التخلي عن علمانيتها كشرط لالنضمام إليها يف ميثاقها
ويف بداية ظهورها ،تراجعت "محاس" ضمنيًّا عن ذلك
عندما بدأ بالرتكيز على الربنامج السياسي للمنامة
واستحقاقاته ،ومطالبتها كذلك بالتزام املنامة بالدميوقراطية
ودعوهتا للقبول بالتعددية السياسية كما دعا برنامج احلركة
النتخايب عام  6112إ ى جعل اإلسالم املصدر الرئيسي
وحيدا للتشريع ،وهو ما يتفق مع
للتشريع وليس
مصدرا ً
ً
()0
أيضا  ،وهي أمور
موقف حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية ً
ت وجت يف النهاية بوضعها يف وثيقة احلركة اليت أعلنتها يف
.6101

ترامب ،أو على األقل إعالن فشل مشروع حل الدولتني،
والستقالة من السلطة الفلسطينية ،والتوجه لكافة فصائل
العمل الفلسطيين ،من أجل التعاون يف تأسيس رؤية
اسرتاتيجية موحدة ملقاومة الحتالل؛ وعليه من الصعب
القول بأن لفتح أيديولوجيا حالية ميكن أن تدعم أو تفشل
مشروع املصاحلة.
على ضوء تنايم مرحلة ما بعد أبو مازن ،يبدو أن
الرتتيبا اإلقليمية اليت يقودها حمور الثورة املضادة ستدفع
بورقة حممد دحالن لتويل منصب رئاسة السلطة الفلسطينية
بعد أبو مازن ،وتاريخ الرجل يف التنكيل حبركة محاس كبري،
ويكفى أنه كان مسئول اجلهاز األمين يف غزة وقت اندلع
احلرب األهلية يف  ،6111كما شن محلة اعتقال
واغتيال عدة يف حق فصائل املقاومة ،حيث يعرف
بعدائه الشديد لتيارا اإلسالم السياسي ،لذلك ل
غضاضة إن كان هو الرئيس املفضل حملور (مصر -
اإلمارا  -السعودية  -إسرائيل) ،لسيما مع تزايد
تسريبا ما يسمى بصفقة القرن.
أما على اجلانب اآلخر ،فقد ارتبطت محاس يف
نشأهتا وسياساهتا بالتوجها اإلسالمية ،اليت برز بشدة
يف ميثاقها الذي أعلنته عقب النتفاضة ،ورغم ذلك،
طور محاس خطاهبا يف التسيعنيا والعقد األول من
األلفية اجلديدة بغر استيعاب املشرتك بينها وبني فتح،
حىت تراجعت عن شرط إلغاء علمانية منامة التحرير
وقبلت بإعادة هيكلتها مبا يضمن مشاركة كافة الفصائل
املقاومة.
كثريا مع إكراها
أخذ خطاب الفكر يتضاءل ً
الواقع وضغوطا السياسة .ول ّتد "محاس" مشكلة حالية
مع "فتح" يف مشروع املصاحلة ،بل معام قادهتا يف الداخل
واخلارج ينادون هبا.
كثريا بسبب بعض مواقفها الربامجاتية،
تنتقد محاس ً
لسيما موقفها حاليًّا من احملور الشيعي ،إل أهنا يف احلقيقة
مل ّتد كيانًا عربيًّا ميكن الرتكان إليه ومل تفعل ،فبعد جناح
مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر  6106ووصول الدكتور

( )0سنية احلسيين" ،النقسام الفلسطيني وخالف حركتي «فتح» و
«حماس»" ،موقع احلياة ،6109/3/63 ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/bJqwsN
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هي مبعاركها الداخلية ،مث دخوهلا حرب 0621م،
وتسليمها فلسطني إلسرائيل ،إل أن ذروة اخلالف العريب
مع املقاومة الفلسطينية ،حدث يف حروهبا مع األردن ولبنان
وسوريا.
مل يكن رفض الناام اإلقليمي العريب للمقاومة
الفلسطينية مؤس ًسا على ممارسا املقاومة الفلسطينية ،اليت
شكلت سلطة منافسة للدولة إن يف األردن أو يف لبنان ،ول
على خلفية مسلكيا بعض تياراهتا اليت حرمت املقاومة
من تعايم حواضنها الشعبية ،بل وأد -إ ى جانب عوامل
متعددة -إ ى خسارهتا حواضنها املوجودة ،وهي حواضن
أساسا .فإذا كانت أخطاء املقاومة الفلسطينية
كانت كبرية ً
يف ذلك احلني ،قد ساعد الناام اإلقليمي العريب على
إقصائها وتدمري نقاط ارتكازها وقواعد انطالقها ،فإن تربص
هذا الناام باملقاومة بدأ مع نشوئها ،وهي ما تزال مكونة
من حفنة من احلاملني ،قبل أن تتعاظم بعد "معركة الكرامة"،
وإذا كانت املواجهة مع الناام األردين قد بدأ بعد هزمية
العام  0621بأقل من عام ،فإن جالل كعوش ،أول شهيد
للمقاومة يف لبنان ،استشهد يف سجون األمن اللبناين يف 6
يناير 0622م ،أي قبل هزمية عام 0621م ،وأما الناام
السوري فدوره معروف يف إضعاف املقاومة الفلسطينية يف
لبنان منذ أواسط سبعينيا القرن املاضي(.)3
كبريا من املبادرا
كما قدمت الدول العربية ً
عددا ً
بغر تسوية النزاعا الفلسطينية ،إل أهنا يف كل مرة مل
حتقق فاعلية تذكر ،وذلك يعود لعدد من األسباب ،أبرزها
النية واإلرادة احلقيقية لتسوية اخلالفا من ناحية ،ورغبة
أطراف الصراع يف املصاحلة باألساس من ناحية أخرى.
ثانيهاّ -تزئة قضايا الصراع ،والرتكيز على العوامل اإلجرائية
والتفصيلية ،وإمهال األسباب الكلية واجلوهرية يف الصراع.
ثالثها -مراعاة معام املبادرا توازنا القوى الدولية،
وخشيتها من إثارة حفياة الدول الكربى ،مما جعلها حبيسة
عدم الفاعلية حىت لو توافر حسن النية والرغبة يف إهناء

ولذلك ،من الصعب التعويل على أداة األيديولوجيا،
حلل أزمة النقسام الفلسطيين ،فعلى الرغم من أن فكر
"فتح" يقوم على أساس علماين ،بينما فكر "محاس" يقوم
على أساس ديين ،إل أن كال الفكرين حمكوم بثقافة
وحضارة أصلها واحد وهي العربية اإلسالمية ،وبانتماء
وطين فلسطيين وحيد يصهر يف مضمونه السياسي مجيع
النتماءا الفكرية ،ضمن اتفاق مشرتك على سيادة القيم
الدميقراطية كمحدد بنيوي ملفاصل السياسة الفلسطينية
الداخلية .فالسياق الذي ميز احلالة الفلسطينية أنتج
تقاطعا فكرية متجلية بني فكري "محاس" و"فتح" يف
مفاصل رئيسية عديدة ،حبيث باتت مراكز اللتقاء الفكري
بني احلركتني أكرب من مكامن الفرتاق .ومن الصعب اعتبار
أن اخلالف الفكري بني احلركتني سببًا رئيسيًّا لالنقسام(.)0
لقد أضحت األزمة أعقد بكثري من جمرد خالف
فكري وأيديولوجي بني قطيب الساحة الفلسطينية ،بقدر
وجود جزء كبري منها يف طبيعة النخبة احلاكمة اليت اعتاد
على التعامل مع "محاس" باعتبارها حركة مناهضة للدولة
الفلسطينية ،وبالتايل جيب أن تال حبيسة جدران
السجون .ورغم ضعف أثر األيديولوجيا ،إل أهنا ميكن أن
تكون وسيلة إجيابية يف حال اتفقت أطراف الصراع على
صياغة مشروع فلسطيين يقوم على برنامج وطين حقيقي،
ورؤية نضالية جامعة لشىت الفصائل ،ومما يعقد املشكلة
التدخل اخلارجي اإلسرائيلي والعريب واإلقليمي والدويل،
واستقواء بعض أطراف اخلالف بذلك(.)6
خامسا -المبادرات العربية :غياب الرؤية وعرقلة
ً
المصالحة
تارخييًّا ،كانت أزمة املقاومة الفلسطينية منذ نشأهتا
يف الناام اإلقليمي العريب ،مذ تركت احلكوما العربية،
فلسطني رهينة لتسلل العصابا الصهيونية ،فيما انشغلت
( )0املرجع السابق.

( )3ساري عرايب" ،نكبة الفلسطينين العربية " ،موقع إضاءا ،6102/9/02 ،
متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/U1z9pQ :

( )6حمسن حممد صاحل”" ،لعبة“ المصالحة الفلسطينية" ،موقع اجلزيرة نت،
 ،6101/01/6متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/gNNZR2:
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قرار نقل السفارة والعرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل(،)6
جبانب حتول املوقف الرمسي األمريكي من إدانة الستيطان
على األقل شكليًّا -إ ى دعمه ،ورغم أن هذه القضاياإحدى نقاط التفاق بني "محاس" و"فتح" ،إل أن فتح مل
جيدا يف املاضي
تطور أدوا للتعامل مع هذا امللف ً
وحاليًّا ،ويبدو أهنا لن تستطيع فعل شيء يف سياق رؤية
ترامب ،لسيما مع تبين اإلدارة األمريكية احلالية لتصور
اليمني العنصري الصهيوين لطريقة املفاوضا مع السلطة،
وهو أن السالم بني إسرائيل والفلسطينيني يتحقق عرب
التفاو املباشر بني الطرفني فقط ،الذي يهدف إ ى
النفراد بالفلسطينيني وإخضاع التفاو معهم مليزان القوى
الثنائي ،مبعّن إبعاد أي وصاية أخرى ،مبا يف ذلك مرجعية
األمم املتحدة وقرارا الشرعية الدولية(.)3
وآخر مشاريع بعض األنامة العربية ،والذي با
يعرف بصفقة القرن ،ورغم أنه ليس علميًّا أن نتحدث عن
شيء مل ياهر بصورة رمسية ،إل أن التسريبا والتعليقا
العديدة اليت تدور خبصوص هذه الصفقة ،تشري بدرجة ما
إ ى وجودها .وتدور معام التحليال حول وجود مؤامرة
لتصفية القضية الفلسطينية من خالل تأسيس دولة منزوعة
األنياب حتت كنف الدولة الصهيونية .لذا فإن أول
إجراءا هذه املؤامرة نزع سالح املقاومة ،حتت ستار
”سلطة واحدة… قرار واحد… أمن واحد“ مع تأسيس
الدولة على قطاع غزة وجزء من الشريط احلدودي مع مصر
يف مشال سيناء .ورغم تصريح أبو مازن بأهنا ستكون صفعة
القرن وليس صفقة القرن ،إل أن توجها "فتح" تعزز جناح
هذا املسار باستمرارها يف السلطة وبتنسيقها مع احملتل من
جهة ،والتضييق على محاس وعدم استيعاهبا من جهة
أخرى.

النزاع .رابعها -تركيز املبادرا على إدارة اخلالف بدل من
إجياد توافق حقيقي بني الطرفني على قاعدة ما هو مشرتك،
حيث مل تول أمهية كافية ملعاجلة التباين (السياسي
واأليديولوجي) بني الطرفني انطالقًا من أساسيا املشروع
الوطين الفلسطيين والربنامج السياسي األنسب لتحقيقه.
واحلقيقة أن السبب احملوري يف فشل كافة مبادرا التصاحل
بني احلركتني تعود باألساس ألهنا تنطلق بداية من شرعية
أوسلو ومؤسسا السلطة اليت أنتجتها ،ومن هنا فقد
ولد تلك املبادرا وهي هالكة ألهنا تبتعد عن أحد أهم
فضال عن تركيزها على األمور الثانوية.
نقاط اخلالفً ،
ولذلك فإن مبادرا إهناء النقسام بصيغها املختلفة
كانت صيغًا إلعادة إنتاجه ،ألهنا تقوم على تقاسم السيطرة
والنفوذ بني حركيت فتح ومحاس ،وهو ما يعين أن إهناء
النقسام يقتضي الحتكام إ ى قواعد خمتلفة ،تستند إ ى
تعاقد اجتماعي  -سياسي ،ينبثق منه توافق وطين على
أساسيا املسألة الوطنية وخطوطها العريضة(.)0
والوضع حاليًّا ،أصبح من الصعوبة مبكان ،فقدميًا
عندما تعر الرئيس الفلسطيين الراحل ياسر عرفا
لضغوط أمريكية شديدة يف قمة كامب ديفيد عام ،0666
ليقدم بعض التنازل يف القدس ،قال للمسؤولني
األمريكيني إنه ميكن أن يوافق على الصفقة املعروضة عليه
فقط إذا حصل األمريكيون على موافقة السعودية ومصر
واألردن عليها ،وذلك ألنه كان يدرك أن أيًّا من زعماء
الدول الثالثة ل ميكن أن يقبل بتحمل مسؤولية املوافقة
على صفقة ل تقدم للفلسطينيني والعرب واملسلمني احلد
عاما من هذه
األدىن من حقوقهم يف القدس .وبعد ً 01
القمة ،مل خيسر الرئيس عباس فقط هذا الدعم الذي ميكن
أن يستخدمه ملقاومة ضغوط واشنطن ،بل إن بعض الدول
اليت جلأ هلا عرفا ؛ أصبحت هي اآلن متارس الضغوط على
الفلسطينيني واألردنيني لصاحل واشنطن ،ول بد أهنا هي من
سامهت يف تعزيز القناعة لدى ترامب بالتقليل من تداعيا

( )6فراس ابو هالل" ،رؤيتان عربيتان للقدس ..ومرحلة جديدة من التيه
العربي!" ،موقع عريب  ،6101/06/01 ،60متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/u1A926
( )3تقدير موقف " ،السياسة المتوقعة إلدارة ترامب نحو الصراع الفلسطيني
– اإلسرائيلي" ،مرجع سابق.

( )0باسم الزبيدي ،مرجع سابق.
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خاتمة -مستقبل القضية الفلسطينية :تحديات

هناك سيناريو آخر يطرحه البعض حول هذه
الصفقة ،ويشري فيها إ ى ما ميكن تسميته "حل الثالث
بدل من "حل الدولتني" ،واملقصود حبل الثالث دول
دول"ً ،
هو :دولة يهودية ،دولة أردنية تضم الضفة الغربية ،ودولة
مصرية تضم قطاع غزة" من خالل دفع القطاع للثورة على
"محاس" ،وحدوث قالقل تستدعي دخول اجليش املصري،
أو دخول إسرائيل يف حرب واسعة ضد "محاس" ما
يستدعي نزوح املدنيني إ ى سيناء وتوطينهم هناك(.)0
وتتجاهل الصفقة قضايا القدس وعودة الالجئني
الفلسطينيني ،واملستوطنا وغريها ،أي أن ما يتم عبارة عن
حكم ذايت وظيفي موسع ،ولسنا أمام مشروع دولة أو
عملية حترير .إذن ،هناك مشروع تصفية وفق املتطلبا
والشروط اإلسرائيلية .ورمبا كان قرار ترمب نقل السفارة
مؤشرا على بدء التطبيق العملي
األمريكية إ ى القدس
ً
للصفقة عرب فر األمر الواقع ،كما أن ردود الفعل العربية
واإلسالمية والدولية مل خترج عن حدود املتوقع لدى
األمريكيني واإلسرائيليني( .)6عالوة على التطبيع العلين الذي
اختذته بعض دول اخلليج ويف مقدمتها السعودية ،اليت
جعلت خصمها الوحيد هي إيران وليس إسرائيل ،حيث
أكد األخرية مر ًارا على أنه لن تكون هناك تسوية
للصراع ،قبل تطبيع العالقا مع الدول العربية ،رغم وجود
عالقا دافئة بالفعل بينها وبني األنامة العربية ،إل أهنا
أيضا ،ومن هنا أخذ
تريد
تطبيعا ً
كامال مع الشعوب ً
ً
تتوجه لإلعالم الرقمي العريب ،بغر هتيئة القلوب والعقول
لدولة إسرائيلية يف قلب األمة العربية.

واحتمالت

نستخلص مما سبق أن التسويق ملشروع املصاحلة ل
يزيد عن كونه استهال ًكا إعالميًّا ،وأن مقوما جناحها غري
موجودة ،رغم حماول "محاس" اجلدية يف حتقيق مصاحلة
ختفف عنها إرث فشل الربيع العريب.
تعاين فلسطني أزمة غياب خيال سياسي ميكنها من
ّتاوز هذه املرحلة ،والقفز فوق املتناقضا حملاولة استنها
ّتربة جديدة للتعامل مع احلصار اخلانق .كما أن استمرار
خنبتها كما هي ،ل يبشر بتغري يف املستقبل القريب.
ولذلك ّتد "محاس" و"فتح" نفسيهما ومن خلفهما
مشروع املصاحلة الفلسطينية بني ثالثة مسارا رئيسية،
عليهما أن خيتارا أحدها ،األول -استمرار الوضع كما هو
بغية حدوث موجة جديدة من الثورا تساعد "محاس"
على تغيري أوضاعها ،وختفف عنها حدة اخلناق ،وهو
السيناريو الغالب اختاذه هلا .وعلى اجلهة األخرى ستال
فتح مؤمنة باحملور العريب اخلاضع إلسرائيل باعتباره صمام
أماهنا ،ما يعين أن حركة فتح ستال مؤمنة بعملية السالم
باعتبارها احلل النهائي لتسوية صراعها ،وبالتايل فشل أى
حماولة للمصاحلة الفلسطينية.
أما السيناريو الثاين :فهو رضوخ "محاس" ملتطلبا
أوسلو وشروط الرباعية الدولية ،ويف مقدمتها العرتاف
بإسرائيل ونزع السالح ،واللجوء للتفاو السياسي.
وبالتايل تعيد استنساخ ّتربة "فتح" ،وحتوهلا من حركة
مقاومة إ ى حركة مهادنة وخضوع ،ما يعين موتًا سريريًّا
ملشروعها .ويف تلك احلالة ،ميكن أن حتدث مصاحلة فعلية
بني "فتح" و"محاس" على أرضية أوسلو.
أخريا السيناريو الثالث -وهو صياغة مشروع جديد
و ً
للمقاومة وف ًقا للسياق احلايل ،حيدث من خالل انسحاب
"فتح" من السلطة الفلسطينية وإلغائها ،والتفاق على
اسرتاتيجية جديدة موحدة ملقاومة املشروع الصهيوين ،إل أنه
أمر شبه مستحيل ،نتيجة معاناة "محاس" من إرث تنايمها
املؤسسي الذي أضعف قدرهتا على املقاومة واحلركة ،والذي

( )0فراس أبو هالل" ،فلسطين ..المؤامرة ،المأزق ،المخرج" ،موقع عريب ،60
 ،6101/0/30متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/CLiKwy
( )6حمسن صاحل" ،صفقة القرن هل ستمر؟" ،موقع اجلزيرة نت،6101/0/69 ،
متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/tYi0Dp :
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لقد مثل الربيع العريب حلاة ميالد جيل جديد ،لن
يكون أمحد نصر جرار وعهد التميمي آخرمها .وعليه من
املنتار ظهور قوة جديدة قد سئمت من حالة النقسام
ستحاول تلك الفئة وضع موطئ قدم هلا يف مواجهة
بعيدا عن كاهل السياسة ومحولة التنايم اليت
الحتاللً ،
أضحت ترهق القضية أكثر مما تقدم هلا.

سيعيق حدوث ذلك حىت لو قرر الدخول فيه منفردة من
جهة -ويكفي مقارنة محاس أول عقدين حبماس العقد
الثالث ،كما يصعب توقع حدوث ذلك األمر مع استمرار
خنبة "فتح" من جهة أخرى.
وعلى اجلانب اآلخر ،جند أن أي دخول جاد
أساسا بقرار مركزي
حلماس يف منامة التحرير ،مرهون
ً
حاسم حلركة "فتح" بإلغاء اتفاقيا أوسلو والعودة للميثاق
الوطين ،والستعداد احلقيقي لتحمل أعباء ومتطلبا وأمثان
الشراكة والتداول القيادي ...وهو أمر غري وارد يف هذه
املرحلة(.)0
جيدا اخلربة
كما حتتاج املقاومة لنخبة جديدة تدرك ً
الفلسطينية ،وتراعي أخطاءها السابقة ،دون أن تعيد
تكرارها ،مع العمل الدؤوب لتعريف مشروع وطين موحد
جيمع ول يقصي ،يوحد ول يفرق ،وف ًقا لربنامج سياسي
حمدد املالمح قابل للتطور ،يسع اجلميع دون تفرقة ،ول
شك أن "محاس" اختذ خطوا بعيدة من أجل حتقيق
ذلك -رغم أخطائها -إل أن سياقها حال دون استكمال
ذلك.
باإلضافة إ ى احلاجة لتعزيز هيكل مؤسسي ثابت
املعايري والقواعد ،ميثل بنية كلية تشمل كل طوائف الشعب،
ومتثل أداة الحتكام إليه عند اخلالف واحلاجة ،مع تطوير
أدوا انتخاب أعضائه وحماسبتهم ،مبا ميكن من املراقبة
الدائمة.
ختاما ،يف الوقت الذي ساد فيه اليأس من نزاع
ً
اجلبهة مع املنامة ،ظهر حركة محاس الفتية يف أوج
حلاا القتامة ،عازمة على استكمال مشروع التحرير ،لذا
ل تعدم األمة من رجال قادرين على ّتديد عزها وجمدها،
وليس أدل مما حدث يف انتفاضة اخلناجر ودهس العساكر،
فيما مل تستطع إسرائيل مواجهته.

( )0حمسن صاحل" ،حماس واألسئلة الحرجة" ،موقع اجلزيرة نت،
 ،6101/06/66متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/NVK6A1 :
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