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كلمة خطى

أول التجرب�ة يشء ُمفاجئ، جتربة س�عيدة كانت أم حزينة 
أوهل�ا فق�ط يشء ُمدهش ومفاج�ئ، لكن عندم�ا ُيلزمك 
الس�ياق العام بمعايش�ة واقع كان ُيمكن أن يكون أفضل 
اآلن لو مل َيكن االنقس�ام هو الس�ياق لكل التجارب التي 
عاشها سوف يعيشها املواطن الفلسطيني أينام ُوجد، لسنا 
ن ُيعان�ون من احلصار  َ

ال ُنص�دق كي�ف َم�ّر
َتغ�رت مالم�ح اهلوي�ة وُب�ددت َقضيتن�ا وأصب�ح لدينا 

جمموعة كبرة من القضايا التي رّكزنا معها.
َعملنا يف دار خطى للنرش عىل إعداد ملف حيتوي جمموعة 
من األبحاث واملقاالت والشهادات حول حالة االنقسام 
الفلس�طيني ذات العرش س�نوات، نعرض من خالهلا أثر 
هذه احلالة علينا كفلس�طينيني يف الداخل واخلارج، ويأيت 
ه�ذا الكت�اب ضم�ن م�رشوع » تعزي�ز منظ�امت العمل 
االهيل يف حتقيق الوحدة املجتمعية عىل املستوى الوطني« 
بالتعاون مع بال ثينك للدراس�ات االس�راتيجية ومعهد 

إبراهيم ابو لغد للدراسات الدولية - جامعة بر زيت.

وحدن�ا يف ه�ذه البقعة الصغ�رة م
املفروض علينا بأثر رجعي للحالة، َعرش س�نوات ونكاد 
ت وال كي�ف عاش�ها الفلس�طيني، 
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االنقسام الفلسطيني ومتطلبات التخطي

باسم الزبيدي

كل رصاع س�يايس مف�ردات ومصطلح�ات حتمل معانيه 
ودالالت�ه وخمتلف تفاصيله. واحلالة الفلس�طينية ليس�ت 
اس�تثناء؛ فهي - كغرها من احلاالت السياس�ية - أنبتت 
ع�ة من  مف�ردات ومصطلح�ات عكس�ت جوان�ب متنوِّ
رصاع الفلس�طينيني من أجل التحرر واالس�تقالل. وقد 
أصبحت تلك املف�ردات وأنامط تداوهلا ودالالهتا بمنزلة 
وثائ�ق حول خمتلف جوانب ذلك الرصاع. هذه املفردات 
وما ختتزنه من معان ما زالت حمفورة يف ذاكرة الفلسطينيني 
الذين عايش�وا ال�رصاع بمختلف مراحل�ه، التي صقلت 
مفرداهُت�ا وعَيه�م اجلمع�ي وع�ززت هويته�م الوطني�ة، 
وأسس�ت ملس�رة كفاح ث�وري، ُنظر إليه كونيًا كمدرس�ة 
ُملِهم�ة يف النض�ال م�ن أج�ل التح�رر. لك�ن يف الف�رة 
الالحقة التفاق أوس�لو وتأس�يس الس�لطة الفلس�طينية 
اختلف احلال عندما ظن الفلس�طينيون أهنم قاب قوسني 
من إقام�ة الدولة وحتقيق االس�تقالل، فنش�أت مفردات 
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جديدة، عكست تفاصيل تلك الفرة بأولوياهتا وأهدافها 
وأشخاصها، من بينها مفردتا االنقسام واملصاحلة.

أس�ئلة كث�رة ومهم�ة ُتط�رح ح�ول هذي�ن املوضوعني؛ 
االنقسام واملصاحلة، من حيث مسببات األول وتداعياته 
ومعوقات حتقيق الثاين. من بني هذه األسئلة: ما األسباب 
الت�ي ق�ادت إىل االنقس�ام يف صي�ف ٢٠٠٧ وه�ل ه�ي 
أس�باب عابرة وإجرائية أم أهنا بنيوية عميقة اجلذور؟ هل 
االنقسام سبب أم نتيجة؟ بمعنى، هل االنقسام هو سبب 
التمزق الراهن يف احلالة الفلس�طينية أم العكس؟ ثم، هل 
هناك من مش�رك ب�ني حركتي فتح ومحاس من ش�أنه أن 
يكون أساسًا للتصالح بينهام؟ ما هو وما املطلوب لرمجته 

عىل األرض إن ُوجد؟
املعاجل�ة اجلادة هلذه األس�ئلة تس�تدعي االنتب�اه اىل ثالثة 
قضاي�ا هام�ة ه�ي:  األوىل، أن اخلالف�ات السياس�ية يف 
احلالة الفلسطينية هي كاخلالفات والرصاعات السياسية 
األخ�رى الت�ي ش�هدهتا املجتمع�ات السياس�ية املختلفة 
ع�ة، وتتحول إىل  ع�ر العصور، والت�ي هي طبيعية ومتنوِّ
انقس�امات عن�د اس�تفحال تلك الرصاعات والفش�ل يف 
معاجلتها. يف احلالة الفلس�طينية إن ه�ذه الرصاعات التي 
نشأت واستعصت منذ بداية الصدام باملرشوع الصهيوين، 
رصاع�ات  إىل  وحتول�ت  وانفلت�ت  ت�ارة  ضبطه�ا  ت�م 
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وانقس�امات تارة أخرى. الثانية، أن فهم االنقس�ام احلايل 
م�ن دون َمْوَضَعتِ�ِه يف إطار اتفاق أوس�لو وما تاله حيول 
بال�رورة دون فهم�ه ومعاجلت�ه. فاتف�اق أوس�لو جيوز 
وصفه باالنقس�ام األكر يف الس�احة الفلس�طينية، بحكم 
أن�ه وّف�ر من�ذ حلظت�ه األوىل أس�بابًا بنيوية عميق�ة للتنافر 
والت�رشذم، وم�ن ثم ملزي�د م�ن االنقس�ام واالقتتال بني 
الفلس�طينيني، كام ج�رى يف صي�ف ٢٠٠٧. والثالثة، أن 
مبادرات إهناء االنقسام بصيغها املختلفة هي صيغ إلعادة 
إنتاجه تقوم عىل تقاسم السيطرة والنفوذ بني حركتي فتح 
ومح�اس، م�ا حَيُ�د من قدرهت�ا عىل إهن�اء االنقس�ام، وهو 
م�ا يعني أن إهن�اء االنقس�ام يقتيض االحت�كام إىل قواعد 
خمتلف�ة، تس�تند إىل تعاق�د اجتامعي - س�يايس، ينبثق منه 
تواف�ق وطني عىل أساس�يات املس�ألة الوطنية وخطوطها 
العريضة، ولتحقيق هذا العقد، ال بد من ولوج كل طرف 
بمصاحلت�ني: األوىل، مع امل�رشوع الوطني بغرض ترميم 
عالقت�ه به الس�تعادة ثقة الناس ب�ه؛ ومصاحلة أخرى مع 
ال�ذات لتطهرها مم�ا تضمره م�ن نزعات إقصائي�ة فكرًا 

وسلوكًا ضد اآلخرين.
أناقش هذه االدعاءات حتت أربعة عناوين هي: االنقسام 
الس�يايس كس�رة تارخيي�ة، ج�ذور االنقس�ام الس�يايس 
يف فلس�طني، اخلالف�ات الفكرية والسياس�ية واس�تمرار 

التشظي، مبادرات مصاحلة أم استمرار للتشظي؟
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أوالً: االنقسام كسرٍة تارخيية
أو  االْنِش�َطار  أو  بالتج�زؤ  الس�يايس  االنقس�ام  ف  ُيع�رَّ
االْنِش�قاق أو الَتْجِزَئ�ة، فيق�ال اْنَقَس�َم أو انش�طر أف�راد 
اجلامع�ة السياس�ية أي أهن�م تش�ّتتوا أو انفص�ل بعضه�م 
ع�ن بع�ض، أو تفّرقوا وتباين�ت آراؤهم وتف�رق أمرهم 
وانقل�ب بعضهم ع�ىل بعضهم اآلخر. ه�و إذًا حالة تغّرٍ 
بش�كل اجلامعة أو بجوهره�ا أو باالثنني معًا، وهو تراكم 
لرصاع يبدأ مس�ترًا حول قضايا حمددة، يتحول إىل رصاع 
علني، م�ا ُيصعِّب الوصول إىل اتفاق ب�ني طرفْيه. إذًا هو 
َب�ْر للجامعة إىل قس�مني، يوِقف كل منهام ضد اآلخر،مع 
ادع�اء كل طرف بتمثيل خ�ر اجلامعة - األم التي ينتميان 
إليها. يرى الطرف امُلنَقِس�م بانقس�امه استنهاضًا للجامعة 
وجتدي�دًا جلروهت�ا وي�رى بنفس�ه األص�دق تعب�رًا ع�ن 
خره�ا حارضًا ومس�تقباًل، كام يرى بالقائمني عىل ش�أن 
اجلامعة التي يتم االنقس�ام عنها فئة م�ن املتهافتني وذوي 
املصال�ح الضيق�ة، الذي�ن فق�دوا صلتهم بواق�ع اجلامعة 
وتطلعاهت�ا. الطرف اآلخر )املس�يطِر( بدوره يرى بنفس�ه 
�د هويتها وخر َمن يمّثلها، ما  أصل وجذر اجلامعة وجُمسِّ
جيعله صاحب حق أصيل يف قيادهتا واحلفاظ عىل وحدهتا 
وصد ما يعرض ذلك من حتديات. لذا نراه يرى الطرف 
امُلنَقِس�م مجاعة متمردة، غر رشعية، وغر وطنية ال ضَر 

يف حماربتها بكل السبل.
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يأخ�ذ الرصاع الس�يايس أكثر من صيغٍة؛ منها االنقس�ام، 
وه�و جزء م�ن عملي�ة «تنظي�م » املجتمعات السياس�ية، 
الزمها عر العصور وش�ّكل املساحة األكر من تارخيها، 
ومل خيُل منه جمتمع مه�ام كانت حصانته وثقافته وموارده، 
ومل َتن�ُج منه حضارة أو أمة أو مجاع�ة مهام بلغت عظمتها 
ونقاؤه�ا. اليوناني�ون قدياًم تصارعوا وانقس�موا وعّمت 
مدهن�م احل�روب كتل�ك التي خاضته�ا أثينا واس�بارطة. 
والروم�ان أيضًا خاضوا الرصاعات وش�نوا احلروب فيام 
بينه�م فأنتج�وا إمراطوريت�ني األوىل يف الغ�رب ورث�ت 
اإلمراطوري�ة الرومانية، والثاني�ة يف الرشق وهي الدولة 

البيزنطية ومركزها القسطنطينية.
كام مل خيُل تاريخ العرب واملس�لمني أيضًا من الرصاعات، 
حيث ش�هد حروبًا وانقس�امات ومتردًا يف ف�رات خمتلفة 
متح�ورت حول الس�لطة. كام مل ختُل ال�دول احلديثة أيضًا 
م�ن تأث�ر الرصاع�ات واالنقس�امات من�ذ نش�أهتا. وقد 
اكتس�ب املفك�ر اإليط�ايل مكيافي�يل ) ١٤٦٩ - ١٥٢٧ 
( ش�هرته ع�ر ما قدمه م�ن نصائح إلهناء انقس�ام إيطاليا 
وتوحيده�ا، م�ا اعُت�ِر أساس�ًا لقواع�د س�لوك الدول�ة 
احلديث�ة، وتوم�اس هوب�ز ) ١٥٨٨ - ١٦٧٩ ( وج�ون 
ل�وك ) ١٦٣٢ - ١٧٠٤ ( انش�غال بمعاجل�ة ما كانت متر 
ب�ه بريطانيا م�ن انقس�امات اجتامعي�ة وسياس�ية ودينية، 
متامًا كام انش�غل ملهم الثورة الفرنس�ية جان جاك روس�و 
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) ١٧١٢ - ١٧٨٨ ( بمعاجلة االنقس�امات والرصاعات 
الت�ي صنعها التف�اوت بني الن�اس وامللكي�ة اخلاصة وما 
أنتج�ه ذل�ك م�ن اس�تغالل وظل�م. وحظ�ي موض�وع 
االنقسام أيضًا باهتامم املحافظني والليراليني، حيث رأينا 
إدموند برك املحافظ ) ١٧٢٩ - ١٧٨٩( ُيعاِرض وجُيّرم 
الثورة الفرنسية  ألهنا أحدثت رشخًا غائرًا يف جسد األمة 
الفرنسية يقود إىل َفْصل حارضها عن ماضيها ومن ثم إىل 
تبديد مس�تقبلها. باملقابل رأينا جون ستيوارت ِمل املفكر 
اللي�رايل اإلنكليزي  ) ١٨٧٣ -١٨٠٦ ( يركز عىل حرية 
الف�رد والتن�وع والعدالة، م�ا جعله يعارض بق�وة أنظمة 
احلكم املطلق واالس�تبداد االجتامعي والسيايس ملا تسببه 
من رصاع وانقس�ام وظلم. كام مل يفت ألكيس دو توكفيل 
الفرن�يس ) ١٨٥٩ - ١٨٠٥(، عن�د معاينته الديمقراطية 
األمريكي�ة، اإلش�ارة إىل أمهي�ة تناغم وانس�جام النس�يج 
االجتامع�ي لألفراد واجلامعات، ملنع التقّس�م والتش�ظي 
واالنقسام، ما جعله ينحاز إىل الديمقراطية التي تقوم عىل 
املساواة واحلرية. كام أن كارل ماركس )١٨١٨ - ١٨٨٣ 
( ب�دوره، مل يغف�ل موض�وع االنقس�ام حني اعت�ره أحد 
رشور ال�رصاع الطبق�ي وعالق�ات التبعية واالس�تغالل 
الت�ي ُتنتِج الظلم والفقر، معتقدًا أهنا لن تنتهي إاّل بالثورة 
الروليتارية التي تطيح بالرأس�املية ومتّهد ملجتمع العدالة 

واملساواة.
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ال�رصاع الس�يايس إذًا، قدي�م ِق�َدم ال�دول واملجتمعات 
السياس�ية، يفرض�ه تع�ارض املصالح وتباي�ن األهداف 
يف إط�ار عالق�ات القوة بني األط�راف. الفرق بني رصاع 
وآخ�ر لي�س باملاهي�ة وإن�ام بالش�كل والدرج�ة وكيفي�ة 
معاجلت�ه وبام يرتب عليه من نتائ�ج. للرصاع الذي يأخذ 
صيغة انقس�ام طرف�ان، األول يصنعه ويرى به رضورًة ال 
ب�د منها، واآلخر ي�راه رشًا ينبغي مقاومت�ه، ويضفي كل 
منه�ام مس�وغات لتري�ره، منها ما ه�و س�يايس ومنها ما 
هو أخالقي. صحيح أنه باس�م ال�رصاع خُتاض احلروب 
وتنقس�م ال�دول واجلامع�ات ويع�ّم التهمي�ش والظلم، 
لكن�ه صحي�ح أيضًا أن�ه عر ال�رصاع ذاته ُتنت�زع حقوق 
الشعوب واجلامعات وُتواَجه سياسات اهليمنة والسيطرة 
ويتجس�د اخل�الص ومب�دأ تقري�ر املصر. ك�ون الرصاع 
أم�رًا ال خيتفي أو يتب�دد وإنام يتغر ش�كاًل وِحّدة، يصبح 
من الطبيعي أن تس�عى األطراف مَلوَضَعة نفسها يف نطاقه 
لتس�تحصل عىل مكس�ب ما، أو لتدرأ ما ُيمكن أن يلحق 
هب�ا م�ن رضر إن مل تفعل ذلك أو بقي�ت عىل احلياد. ومن 
ب�اب رغبة تلك اجلامعات من تعظيم منافعها تلجأ إما إىل 
التوافق م�ع اآلخرين والتعايش معه�م، وإما إىل إلغائهم 
وجتاوزه�م، وعن�د اختياره�ا التعاي�ش والتواف�ق، فإهنا 
تبق�ى ُعرضة إلغراءات جتاوز أو إلغ�اء اآلخرين إن كان 
يف ذلك ما ُيعّظم من مكاس�بها بصورة أفضل. هذا جيعل 
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الرصاع الس�يايس أمرًا يمكن فهم�ه فقط وفق مبدأ الربح 
واخلس�ارة، ما يعني صعوبة معاجلة تبعاته دون االحتكام 

إىل القاعدة ذاهتا.
ثانيًا: جذور االنقسام السيايس يف فلسطني

مل يغ�ب عن تاري�خ الفلس�طينيني من�ذ ثالثيني�ات القرن 
املايض التنازع والتنافس عىل النفوذ واملكانة بني الزعامات 
الفلس�طينية التقليدي�ة، كال�ذي ش�هدته مدين�ة القدس، 
ووظفت�ه ورعت�ه حينئ�ذ س�لطات االنتداب عر سياس�ة 
التعيينات. فقد جاء التنازع عىل شكل خماصمة بني اثنتني 
من األرس املقدسية مها عائلتا احلسيني والنشاشيبي، حيث 
جلأت س�لطات االنتداب إىل سياس�ة التعيين�ات لتعميق 
ذلك التنافس والتنازع، فدعمت راغب النشاشيبي رئيسًا 
لبلدي�ة الق�دس ) ١٩٢٠ (، وعين�ت أم�ني احلس�يني يف 
منصب املفتي ) ١٩٢١ - ١٩٣٧(. وبينام اعتمد احلسيني 
عىل موقعه كمفٍت وعىل املجلس اإلسالمي األعىل وعىل 
احلزب الع�ريب الفلس�طيني، فقد اعتمد النشاش�يبي عىل 
رئاس�ته بلدية القدس حتى ع�ام ١٩٣٤ ، ثم عىل زعامته 
حل�زب الدفاع. وق�د كّرس هذا ال�رصاع الداخيل ضعف 
الفلس�طينيني وح�ّد م�ن قدرهتم ع�ىل مواجه�ة املرشوع 
الصهيوين وإفش�اله. فعندما نشأت إرسائيل عام ١٩٤٨ ، 
وجد الفلسطينيون أنفسهم منهكني داخليًا، وغر مهيئني 
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ملواجه�ة تلك اللحظة وما تالها من جلوء وتفتت جغرايف 
وديمغرايف وسيايس.

وقد تس�ّلل رصاع ش�بيه إىل صفوف الفلسطينيني يف فرة 
الستينيات، أخذ صيغة التنافس بني احلركات الفلسطينية 
املختلف�ة، ع�ىل الرغ�م م�ن توافقه�ا ع�ىل ميث�اق منظمة 
التحري�ر ع�ام ١٩٦٤ ، وع�ىل العمل يف إطار مؤسس�ات 
املنظمة، فتعاظمت اخلالفات السياس�ية في�ام بينها الحقًا 
وبلغت حد االقتتال بني الفصائل الفلس�طينية، وبخاصة 
فتح واجلبهة الش�عبية أثناء وجودمه�ا يف األردن، يف إطار 
التناف�س بني «وطني�ة » األوىل «وقومية » الثانية عىل قيادة 
املقاومة الفلس�طينية حينئذ. واس�تمر اخل�الف بعد طرح 
برنام�ج النق�اط الع�رش ع�ام ١٩٧٤ ، م�ا أدى إىل جتميد 
عضوي�ة اجلبه�ة الش�عبية وفصائل أخرى يف مؤسس�ات 
املنظم�ة، وتش�كيل ما س�مي يف حينه جبه�ة الرفض. كام 
حصل تشّظ آخر يف بداية الثامنينيات لكنه هذه املرة داخل 
حركة فتح بني قيادة يارس عرفات وقيادة أيب موسى الذي 
تزع�م حرك�ة فتح االنتفاض�ة، ما أدى إىل خ�روج األول 
م�ن ش�امل لبن�ان ورغ�م أن ه�ذه االختالف�ات )الناعمة 
واخلش�نة( كانت تت�م بالغالب ب�ني طرف�ني، إاّل أن مجيع 
الفصائ�ل كانت جتد نفس�ها طرفًا فيها، لك�ن ذلك مل حَيُل 
دون أن تبقى حالتا الوحدة واالنقس�ام قائمتني إىل جانب 

االتفاق واالختالف.
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مل تك�ن احلال�ة الفلس�طينية يف املايض متامس�كة وموحدة 
متامًا ليصحَّ القول إن االنقس�ام الراهن هو أمر جديد بدأ 
فقط ع�ام ٢٠٠٧ ؛ فاخلالفات فيها قديمة تعود جذورها 
إىل تباي�ن املقارب�ات إزاء املس�ألة الوطني�ة الت�ي س�ادت 
الس�احة الفلس�طينية من�ذ بداي�ات النضال الفلس�طيني، 
فه�ذا اتس�م باملرونة وذاك بالتش�دد. ال ش�ك يف أن ذروة 
تلك اخلالفات جاءت مع اتفاق أوسلو وتأسيس السلطة 
الفلس�طينية، احلدث الذي َش�َطَر الفلسطينيني إىل فريقني 
متخاصم�ني، أحدمه�ا مؤي�د التفاقيات أوس�لو وما زال 
ي�رص عليه�ا، واآلخ�ر مع�ارض هل�ا يرغ�ب بتقويض ما 

متّخض عنها من نتائج.
وفق ذلك االتفاق، ُنظِر إىل املفاوضات كآلية إلقامة سلطة 
ذاتي�ة حم�دودة للجزء «املقي�م » يف الضف�ة الغربية وقطاع 
غ�زة م�ن الش�عب الفلس�طيني لف�رة انتقالي�ة.  وكان يف 
ذلك اس�تبطان لثالث إشكاليات جتزيئية اتضحت آثارها 
الس�لبية الحق�ًا: األوىل، اعتامد املفاوضات دون س�واها 
كصيغة يتيمة لرس�م العالقة بني الفلسطينيني وإرسائيل، 
لكن من دون التأكد من توافر رشوط نجاحها وجدواها. 
وق�د ترتب ع�ىل ذلك تعارض س�يايس عميق يف صفوف 

الفلسطينيني بني مؤيد ومعارض.
اإلش�كالية الثانية متّثلت بالطبيع�ة املؤقتة لتلك االتفاقية، 
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م�ا جعلها تتس�ع للتأوي�ل والتفس�ر وألْن تبق�ى عرضة 
للتغي�ر وإم�الء الرشوط واملواقف من قب�ل إرسائيل، أو 
التنص�ل مم�ا ال تريده من إحي�اءات يف تل�ك االتفاقية. أما 
اإلش�كالية الثالث�ة فتمثلت باعتامد القرارين اإلش�كاليني 
ملجل�س األمن ٢٤٢ و ٣٣٨ كأس�اس للتس�وية الدائمة، 
وترت�ب عىل ذلك تعمي�ق اخلالفات وتأجيجه�ا داخليًا، 
وج�اءت تلك اخلالفات امت�دادًا للتباينات احلادة حوهلام 
فلسطينيًا وعربيًا بحكم ما يرتب عليهام من تنازالت غر 

مررة إلرسائيل.
أما االنتخابات فقد استحرهتا االتفاقية لكن ليس كأداة 
ديمقراطي�ة وإن�ام كصيغ�ة لصناع�ة «رشيك » فلس�طيني 
يمتلك «الرشعية » الداخلية واخلارجية ويكون قادرًا عىل 
محاية االتفاقية وما يرتبط هبا من التزامات، وعىل صد من 
يناهضها بطريقة «ديمقراطية »، ما جعل تلك االنتخابات 
جم�رد صيغ�ة لتعزي�ز مكان�ة القائم�ني عىل اتفاق أوس�لو 
وملح�ارصة مناهضيه�م. ه�ذا احلال قّس�م الفلس�طينيني 
 « «يؤسس�ون  الس�الم،  بعملي�ة  منخرط�ني  أخي�ار  إىل 
لدول�ة ينبغ�ي دعمه�م ومحايته�م، وأرشار معارضني ال 
ب�د من حمارصهتم، م�ا جعل الفري�ق األول يوغل بالقمع 

واالعتقال والتنكيل والتعذيب بحق املعارضني.
بخص�وص والي�ة الس�لطة فقد ج�اءت جمت�زأة ورمزية؛ 
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فل�م تتضم�ن القضاي�ا اجلوهرية يف الرصاع ب�ني اجلانبني 
وأس�متها االتفاقي�ة «القضاي�ا املتبقي�ة  وه�ي: الق�دس، 
الالجئ�ون، املس�توطنات، الرتيب�ات األمني�ة، احل�دود، 
العالق�ات، والتعاون... إلخ. وهدف اجلانب اإلرسائييل 
من جتزئة تلك القضايا إىل السيطرة عىل األرض والتحّكم 
بم�آالت األمور ب�ني اجلانبني، وُأخضع الفلس�طينيون ل 
«اختبارات » أمنية وسياس�ية ال هناي�ة هلا إلثبات أهليتهم 

كرشيك مالئم «لصنع السالم » بمواصفاته.
أم�ا اجلان�ب األمن�ي لالتفاقي�ة فهو رب�ام األعم�ق أثرًا يف 
تأجي�ج الوضع الداخيل وتعميق االنقس�ام الس�يايس بني 
الفلس�طينيني، حيث ج�اء ملبيًا ملطال�ب إرسائيل املتمثلة 
بمالحق�ة «اإلره�اب ». ولض�امن تنفي�ذ ذل�ك بفاعلية، 
ت�م جتني�د قي�ادات أمني�ة موالي�ة ل «العملي�ة الس�لمية 
»، فحصل�ت ع�ىل الدع�م والرعاي�ة اإلرسائيلي�ة، بين�ام 
تش�بث اجلانب الفلسطيني بالتنس�يق األمني معترًا ذلك 
رضورة وطني�ة). وق�د تعاظم�ت أمهية التنس�يق األمني 
ب�ني اجلانب�ني بع�د انقض�اء االنتفاض�ة الثاني�ة، بغ�رض 
احلف�اظ عىل األم�ن اإلرسائييل أوالً وعىل مكانة الس�لطة 
الفلس�طينية ثاني�ًا، فكانت صيغ�ة كينيث دايت�ون األمنية 
ع�ام ٢٠٠٥ ، الت�ي نجحت برس�يخ ثقاف�ة جديدة تقوم 
ع�ىل اعتب�ار اإلرسائيلي�ني رشكاء واألمريكي�ني أنص�ارًا 
للحقوق الفلسطينية، بينام اعُتِر النضال الفلسطيني هدرًا 
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للتضحيات.
يف ه�ذا اإلط�ار، أنِش�ئت أجه�زة أمنية قوية للتنس�يق مع 
اجلان�ب اإلرسائي�يل ع�ر صي�غ متنوع�ة؛ منه�ا بمس�مى 
«إنس�اين » )كإدخال األدوية وامل�رىض وإصدار تصاريح 
وحرك�ة  الفلس�طينيني  الرس�ميني  وحت�ركات  العم�ل 
الفلس�طينيني عىل املعابر(، ومنها بمس�مى «أمني » حمض 
)يتعلق بتبادل املعلومات األمنية ودخول جيش االحتالل 
وأجهزته األمنية إىل مناطق الس�لطة وتس�ليم إرسائيليني 
قد يدخلون «املناطق » الفلسطينية خطأ وتتّبع املقاومني(. 
يف هذا السياق تعاظمت سطوة األجهزة األمنية فتسّللت 
إىل تفاصيل حياة الفلس�طينيني، وبلغت قدرًا من التجّذر 
أصبح حيول دون قدرة القيادة السياسية عىل التملص من 
التنس�يق األمني رغم التلويح به أكث�ر من مرة، ويف ذلك 
إش�ارة إىل أن وق�ف التنس�يق األمني أمر صع�ب ومعقد 
ن جوهري يف اتفاق أوس�لو، ومن دون مراجعة  ألنه مكوِّ
االتفاقات املوقعة م�ع إرسائيل، ومراجعة وظائف ودور 

السلطة، يتعّذر وقفه أو الفكاك منه.
باملجم�ل، ج�اء اتف�اق أوس�لو خملخ�اًل لوحدة الش�عب 
الفلس�طيني وحقوق�ه الوطني�ة الثابتة التي نص�ت عليها 
مق�ررات منظم�ة التحرير الفلس�طينية واملواثيق الدولية، 
وأح�دث خلاًل جدّيًا يف حياة الفلس�طينيني. يف ظله، متت 
جتزئ�ة األرض وتقّطعت أوصاهلا، لي�س فقط بني الضفة 
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الغربي�ة وقط�اع غ�زة والقدس وب�ني الداخ�ل واخلارج، 
وإنام أيض�ًا بني منطقة وأخرى داخل الضفة والقطاع عر 
تصنيف األرض إىل أربعة مس�تويات بقيت فيها السيطرة 
الفعلي�ة لإلرسائيليني. كام فّتت جوهر الرصاع واس�تبدله 
بقضايا حياتية عابرة، واخت�زل احلقوق الوطنية بمطالب 
جزئي�ة إجرائية مرتبط�ة باحلاجات املدنية للفلس�طينيني، 
عىل الس�لطة الناش�ئة املحدودة الس�يادة واملوارد تلبيتها، 
بعد أن كانت تلك احلقوق سياس�ية وطنية أصيلة عنواهنا 
التح�رر واالس�تقالل.  وق�د ترتب ع�ىل كل ذلك وجود 
هّوة سياس�ية عميقة ما زالت تشكل مصدرًا للتنافر احلاد 
نش�أت عنها ثنائيات متنافرة ذات داللة عىل تشظ وتبعثر 
احل�ال الفلس�طيني الراه�ن كالداخ�ل واخل�ارج، الضفة 
الغربي�ة وقط�اع غ�زة، املفاوض�ات واملقاوم�ة، الس�لطة 
واملنظم�ة، املؤيِّد واملع�ارض، VIP وعام�ة الناس، فتح 

ومحاس... إلخ.
ما زاد من التشظي طبيعة السلطة الفلسطينية التي أتاحت 
املجال الستمرار تعاظم دور طبقة من أصحاب املصالح 
اخلاص�ة، الت�ي تعم�ل )بوعي أو م�ن دون وع�ي( كأداة 
لالحت�الل اإلرسائييل. فف�ي العقدين املاضي�ني تبلورت 
مصالح سياس�ية - أمنية - اقتصادية ضّيقة، غر متناغمة 
م�ع املصلح�ة الوطني�ة، اس�تمدت مكانته�ا م�ن موق�ع 
م�ن يفع�ل ما ال ُيغض�ب االحت�الل. فنش�أت يف املناطق 
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الفلس�طينية عالقات قوية بني أصحاب األعامل والنخبة 
السياس�ية واألمني�ة، ترتب ع�ىل حماباة الس�لطة هلا، ليس 
تنامي قدرهتا عىل التأثر يف سياسات احلكومة فقط، وإنام 
إعاقة التنافس�يَة يف الس�وق أيضًا، وهو ما ترك آثارًا سلبية 

بالغة يف االقتصاد الفلسطيني.
كام متكنت هذه الفئات من التأثر يف املرشوع الوطني عر 
دفع�ه إىل أن يكون ش�أنًا حتكمه قواع�د املصالح الضيقة. 
واتض�ح ذل�ك ع�ر تعال�ق الس�لطة م�ع أثري�اء الداخل 
والش�تات إلدارة احت�كارات القطاع�ني العام واخلاص، 
وع�ر حت�ّول الس�لطة إىل ح�اٍم الحت�كار ع�دد مه�م من 
السلع الرئيس�ية )كالدقيق واإلسمنت واحلديد واخلشب 
والتب�غ والبرول وغ�ر ذل�ك(، التي ُمنِحت لسياس�يني 
واقتصادي�ني فلس�طينيني ربطته�م عالق�ات بال�رشكات 
اإلرسائيلي�ة. وم�ع تعي�ني رئيس الوزراء الس�ابق س�الم 
فياض وبدء تنفيذ الرامج احلكومية التي اس�تحدثها منذ 
٢٠٠٨ ، تعاظم نفوذ تلك الرشحية يف املؤسسة السياسية، 
فتبوأ أفراد منها مناصَب وزاريًة رئيس�ية قامت باإلرشاف 
عىل عمليات ما س�مي «اإلص�الح » وبخاصة يف القطاع 
املرصيف. وبفعل ارتفاع مس�توى الدين العام، استطاعت 
تل�ك الرشحية أن تضغط عىل الس�لطة الفلس�طينية كي ال 
تغر سياس�اهتا بام ال يتوافق ومصال�ح الرشكات اخلاصة 
الكرى، مهددة بس�حب بعض االس�تثامرات أو االمتناع 
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ع�ن الدخ�ول يف اس�تثامرات أخ�رى. وق�د راف�ق ذل�ك 
تس�هيل لإلق�راض اخلاص، ما ش�ّجع ثقافة االس�تهالك 
واالقراض من البنوك. فحسب سلطة النقد الفلسطينية، 
ارتفع�ت الق�روض إىل نح�و ملي�ار دوالر أمريك�ي يف 
ر أن  ٢٠١٣ مقارن�ًة بنح�و ٤٩٤ مليون�ًا يف ٢٠٠٩. ويقدَّ
٧٥ باملئة من موظفي القطاع العام، أي ٩٤ ألفًا من أصل 

١٥٣ ألفًا، مِدينون.

ثالثًا: اخلالفات الفكرية والسياسية واستمرار التشظي
أيض�ًا  س�امهت  التجزيئ�ي،  أوس�لو  اتف�اق  جان�ب  إىل 
احل�ركات  ب�ني  والسياس�ية  األيديولوجي�ة  اخلالف�ات 
السياس�ية وتباي�ن املصال�ح املختلف�ة، يف إح�داث مزي�د 
م�ن التش�ظي يف صفوف الفلس�طينيني. من ه�ذه املنظمة 
اخلالف�ات )األيديولوجية والسياس�ية واملصلحية( تلك 
التي نش�أت، وم�ا زالت قائم�ة حتى الي�وم، بني حركتي 
فت�ح ومحاس. م�ن الزاوي�ة الفكري�ة، تعتم�د حركة فتح 
منهج�ًا وطنيًا عامًا غر أيديولوجي للرصاع مع إرسائيل، 
وتعت�ر نفس�ها تنظي�اًم وطني�ًا عريض�ًا يمث�ل كل صنوف 
الفلس�طينيني، م�ا يمنحها مرون�ة أكر يف تغي�ر وتعديل 
مواقفها وفق�ًا ملقتضيات الرصاع ون�وع الصعوبات التي 
يمر هبا امل�رشوع الوطني الفلس�طيني. ويتضح ذلك عر 
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مب�ادئ احلرك�ة يف فرة ما قب�ل اتفاق أوس�لو وتلك التي 
انبثق�ت م�ن مؤمت�ر احلرك�ة الس�ادس ع�ام ٢٠٠٩. أم�ا 
حركة مح�اس فتنطلق من مبادئ سياس�ية - دينية وردت 
يف ميثاقه�ا التأس�ييس عام ١٩٨٨ ، الذي عّرف فلس�طني 
يف امل�ادة ١١ بأهن�ا أرض وقف إس�المي ال جيوز التفريط 
هب�ا، وأش�ارت املادت�ان ٣٤ و ٣٥ إىل أن ال�رصاع احل�ايل 
ه�و امتداد للحم�الت الصليبية ضد املس�لمني. بناء عىل 
ذل�ك صاغ�ت احلركة برناجمًا سياس�يًا رافض�ًا لالعراف 
بإرسائي�ل وللقرارين الدوليني ٢٤٢ و ٣٣٨ ، وعارضت 
اتفاق أوس�لو والتف�اوض مع إرسائي�ل، ودعت إىل تبني 
املقاوم�ة املس�لحة. ه�ذه االختالفات الفكري�ة، أدت إىل 
تباي�ن يف الرؤى واملواقف السياس�ية ب�ني احلركتني حول 
العدي�د م�ن القضاي�ا ذات العالقة بالش�أن الفلس�طيني.  
فمع بدء انتفاضة عام ١٩٨٧ ، أرادت حركة فتح أن تقود 
األحداث، فأنش�أت قيادة موحدة سعت عرها الحتواء 
حركة محاس، إال أن األخرة رفضت االنضامم لُتؤكد أهنا 
منافس س�يايس مقتدر حلركة فت�ح. واقترصت اخلالفات 
ب�ني احلركتني خالل االنتفاضة عىل التنافس يف فرض كل 
ط�رف برنام�ج الفعاليات اخلاص به، وصل�ت أحيانًا إىل 
مصادم�ات حم�دودة أج�رت الطرفني عىل احل�وار، لكن 
رسعان ما انتزعت حركة محاس االعراف بأهنا قوة هامة.

واس�تمر التوت�ر بني احلركت�ني بعد قبول منظم�ة التحرير 
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ق�راري جملس األم�ن ٢٤٢ و ٣٣٨ يف وثيقة االس�تقالل 
ع�ام ١٩٨٨ ، ال�ذي رأت فيه حركة مح�اس خروجًا عن 
الثواب�ت الوطني�ة، وتنازالً ع�ن ثوابت فكرية وسياس�ية 
مهم�ة يف إدارة الرصاع، م�ا عّمق الفجوة ب�ني احلركتني. 
رغم حم�اوالت متكررة لرأب الصدع ب�ني احلركتني، إال 
أن تلك املحاوالت مل تنجح، ورسعان ما كان التوتر يعود 
إىل العالقة بينهام، وبخاصة بعد اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣. 
فحركة محاس مل تقبل به ورأت أنه تنازل عن احلقوق، كام 
رفض�ت اإلقرار برشعي�ة وحدانية متثيل منظم�ة التحرير 
كوهن�ا يف رأهيا ال متّثل مجيع الفلس�طينيني. وتبنت احلركة 
يف تل�ك الف�رة خطاب�ًا مض�ادًا لرشعي�ة الس�لطة، حيث 
رأت بوجودها امت�دادًا ملرشوع هيدف إىل تصفية احلقوق 
الوطنية، كام صّعدت من فعلها العس�كري ضد إرسائيل. 
أما حركة فتح، فقد تربعت عىل قيادة الس�لطة الفلسطينية 
وأدارت املفاوض�ات م�ع إرسائيل، ومارس�ت «احلكم » 
معتق�دة أن تعزيز س�لطتها يتطلب ممارس�ة الضغوط عىل 
حرك�ة محاس، فتم�ت فعاًل مالحق�ة واعتق�ال وتعذيب 
الكث�ر من أبناء احلركة. لكن اندالع انتفاضة عام ٢٠٠٠ 
وتصاعد ممارس�ات االحت�الل القمعية، أح�دث انفراجًا 
جزئي�ًا يف العالق�ة ب�ني احلركت�ني، فتقارب�ت أهدافهام يف 
مواجه�ة االحتالل، بيد أن ذلك مل ي�دم بعد أن تعاظمت 
يف  للمش�اركة  عرف�ات  ي�ارس  الرئي�س  ع�ىل  الضغ�وط 
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مفاوضات خطة خارطة الطريق عام ٢٠٠٣ ، التي سعت 
إىل وقف االنتفاضة. أما غياب عرفات عام ٢٠٠٤ فكان 
بمنزل�ة بداي�ة ملرحل�ة جدي�دة يف العالقة ب�ني احلركتني، 
بع�د أن خرس الفلس�طينيون قائ�دًا اس�تطاع أن يوّفق بني 
املتناقض�ات وجنّ�ب احلركت�ني التص�ادم ع�ر توظي�ف 
اخل�الف بينه�ام لتعزي�ز موقف�ه التف�اويض م�ع إرسائيل. 
لك�ن ه�ذا احل�ال اختلف متام�ًا يف عه�د الرئي�س حممود 
عب�اس، ال�ذي تبنى هنج�ًا سياس�يًا لّينًا يقوم ع�ىل العودة 
إىل املفاوض�ات ورف�ض العم�ل العس�كري يف مواجه�ة 

االحتالل اإلرسائييل، لتتعّمق اهلوة بني احلركتني.
االنتخاب�ات  يف  مح�اس  حرك�ة  ف�ازت   ٢٠٠٥ ع�ام  يف 
الترشيعية وش�ّكلت احلكومة بمفرده�ا بعد رفض حركة 
فت�ح وبقية الفصائل املش�اركة يف حكومة وح�دة وطنية. 
وب�دأ اخل�الف ب�ني احلركت�ني يتفاق�م وزادت حدته بعد 
رفض حركة محاس رشوط الرباعية احلصارّية وإرصارها 
ع�ىل رفض اتف�اق أوس�لو وع�دم االع�راف بإرسائيل، 
م�ا دفع املجتم�ع ال�دويل )إرسائي�ل والوالي�ات املتحدة 
أساس�ًا( إىل حمارصة حكومة محاس الفتية. يف هذه األثناء 
بقي�ت حرك�ة فت�ح مُتس�ك بمؤسس�ة الرئاس�ة وبالعديد 
م�ن املؤسس�ات املدني�ة، ما س�ّهل عليها حث ع�دد كبر 
م�ن املوظفني وقيادات مؤسس�ات الس�لطة الفلس�طينية 
املحسوبني عىل حركة فتح، وبخاصة يف األجهزة األمنية، 
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ع�ىل ع�دم التعاون م�ع حكومة مح�اس. وك�رّد فعل عىل 
احلص�ار اخلارج�ي والداخ�يل حلكوم�ة مح�اس، قام�ت 
احلرك�ة بتش�كيل «الق�وة التنفيذي�ة » م�ن كوادرها، تلك 
القوة التي مّكنتها من الس�يطرة ع�ىل قطاع غزة يف صيف 
٢٠٠٧ ، األم�ر الذي ترتب عليه انقس�ام س�يايس أوجد 
حالتني سياسيتني متباينتني يف الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ومن�ذ ذلك التاريخ اتس�مت العالقة ب�ني احلركتني بندّية 
ح�ادة َحَكمه�ا مبدأ املعادل�ة الصفرية )واح�د صفر(، يف 
ظ�ل التضيي�ق اليومي ال�ذي تفرضه معادل�ة الرصاع بني 
الفلس�طينيني وإرسائيل، ويف ظل ت�آكل رشعيات احلكم 
ل�دى الطرفني، وضع�ف امل�وارد املالية، وتراج�ع مكانة 
القضي�ة الفلس�طينية عاملي�ًا، ويف ظ�ل التم�زق الراهن يف 
املنطق�ة العربي�ة، َضُعَفت رغبة الطرف�ني يف البحث اجلاد 

عن صيغ للتعايش املشرك.
أهن�ام  إاّل  احلركت�ني،  ب�ني  املتنوع�ة  االختالف�ات  رغ�م 
تتش�اهبان يف مجلة قضايا؛ منها أوالً، عدم نجاح برناجميهام 
يف بل�وغ احلرية واالس�تقالل، ما يطرح تس�اؤالت جدية 
ع�ىل مدى رشعية كل منه�ام يف ظل هذا اإلخف�اق؛ ثانيًا، 
تغلي�ب االختالف عىل التوافق كنتيج�ة لتغليب املصالح 
احلزبي�ة الضيق�ة عىل املصلحة الوطنية؛ ثالثًا، تس�ويغ كل 
ط�رف لنفس�ه ما ال جيي�زه للطرف اآلخ�ر، فالتفاوض أو 
محل الس�الح يكون مقب�والً لطرف، ما دام ه�و من يبادر 
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إلي�ه، لكنه يصبح نكوصًا )ورب�ام خيانة( إذا ما صدر عن 
الط�رف اآلخر؛ رابعًا، غي�اب القيود الرقابية عىل ما يقوم 
ب�ه الطرف�ان داخلي�ًا )يف الضف�ة الغربية وقط�اع غزة( يف 
غي�اب الس�لطة الترشيعية، كلجوء حرك�ة محاس لفرض 
الرائب عىل الناس، وكاستخدام السلطة الفلسطينية يف 
رام اهلل الق�وة املفرط�ة يف تفريق االحتجاجات الس�لمية؛ 
خامسًا، عىل الرغم من قدرة احلركتني عىل خلق الظروف 
الت�ي تقود إىل تعزي�ز التباين واالخت�الف كام حصل عام 
٢٠٠٧ ، إال أهنام غر قادرتني عىل حمارصة ما متخض عن 

ذلك من نتائج تعيق التصالح بينهام.

رابعًا: مبادرات مصاحلة أم استمرار للتشظي؟
من�ذ ح�دوث االنقس�ام، مل ينقطع االهت�امم به فلس�طينيًا 
مت بشأنه مبادرات  وبآثاره يف مرشوعهم الوطني، فقد ُقدِّ
كث�رة كان آخرها ما يوص�ف اليوم بح�وارات الدوحة، 
األرسى  ووثيق�ة   ٢٠٠٥ القاه�رة  اتف�اق  م�ن  انبثق�ت 
الفلس�طينيني للوفاق الوطني ٢٠٠٦ واتفاق مكة ٢٠٠٦ 
، لكنها مل ُتفلح بتحقيق املصاحلة ألس�باب متنوعة يمكن 

إمجاهلا بام ييل:
أوالً، ع�دم تعاط�ي احلركتني مع تلك املب�ادرات بصدق 
ومس�ؤولية وطني�ة؛ فحرك�ة فت�ح تراه�ا وس�يلة لتجريد 
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حرك�ة مح�اس مم�ا راكمته م�ن ق�وة ونف�وذ، إلخضاعها 
لس�لطتها، وحركة محاس تري�د عرها أن تنتزع من حركة 
نها من أسلمة احلالة  فتح ومنظمة التحرير اعرافًا هبا، يمكِّ

الفلسطينية برمتها.
ثاني�ًا، إن جت�اوب الطرف�ني م�ع تل�ك املب�ادرات يأيت من 
باب تاليف اإلحراج أمام اجلمهور الفلس�طيني الذي سئم 
االنقس�ام بعد أن حتّول إىل صناعة سياس�ية يس�عى عرها 
كل طرف إىل انتزاع رشعية الطرف اآلخر. إن هّبة ترشين 
األول/أكتوب�ر ٢٠١٥ الراهن�ة ه�ي مؤرش عىل مس�توى 
الغضب الذي بلغه الش�ارع الفلسطيني، ويدّل ليس عىل 
رفض سياس�ات االحتالل فقط، وإنام عىل جتاوز الشارع 

الفلسطيني للحركتني أيضًا.
ثالث�ًا، اصط�دام املب�ادرات ب�إرث فصائ�يل تغي�ب عن�ه 
تقاليد املراجعة واملكاش�فة، حي�ث مل يصدر عن الفصائل 
الفلس�طينية أي مراجع�ات جادة ملِا وقع�ت به من أخطاء 
سياسية؛ فحركة فتح مل تراجع ذاهتا بعد فشل أوسلو، كام 
أن حركة محاس مل تراجع نفس�ها بعد فشلها بالربط املقنع 

بني الوطني والديني وبني املقاومة واحلكم.
رابع�ًا، تركيز املبادرات عىل إدارة اخل�الف بدالً من إجياد 
توافق حقيقي بني الطرفني عىل قاعدة ما هو مشرك، حيث 
مل توِل أمهية كافية ملعاجلة التباين السيايس واأليديولوجي 
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ب�ني الطرف�ني انطالق�ًا م�ن أساس�يات امل�رشوع الوطني 
الفلسطيني والرنامج السيايس األنسب لتحقيقه.

خامس�ًا، رغ�م أن املب�ادرات دع�ت ط�ريف ال�رصاع إىل 
إص�الح األجه�زة األمني�ة، إال أهن�ا مل تتق�دم بمعاجلات 
عميق�ة هلا بش�كل يربط ب�ني موضوع األم�ن والرناجمني 

السياسيني لطريف الرصاع.
سادس�ًا، تركي�ز املب�ادرات ع�ىل مس�ائل ثانوي�ة ومؤقت�ة 
كتش�كيل احلكومة أو إجراء االنتخابات أو حل مش�كلة 
موظف�و قطاع غزة، بدالً من بح�ث القضايا األهم. فعند 
تن�اُول املب�ادرات موضوع االنتخابات عىل س�بيل املثال، 
ت�ويل األمهي�ة للجوان�ب الفني�ة واإلجرائي�ة ال اجلوهرية 
واحلاس�مة، وتتجاه�ل اهل�دف م�ن تل�ك االنتخاب�ات 
ونطاقها إذا ما كانت تشمل القدس مثاًل وماهية املشاركني 
فيه�ا، والقائمني عليها، ورشوط إجرائها، ونوع الرشعية 

واملقبولية التي ُيراد استحصاهلا عرها.
سابعًا: افتقاد املبادرات املقدمة إىل مساندة البلدان العربية 
بش�كل جدي يف ظل انش�غاهلا بالتط�ورات التي تعصف 

باملنطقة.
ثامن�ًا: غي�اب االهتامم الدويل باالنقس�ام كون�ه يركز عىل 
اس�تقرار الس�لطة الفلس�طينية، ال ع�ىل ما ترك�ه وما زال 

يركه االنقسام من آثار سلبية يف حياة  الفلسطينيني.
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لك�ي تتحق�ق املصاحل�ة بني حركت�ي فتح ومح�اس مل يعد 
رضوري�ًا إنت�اج مزي�د م�ن املب�ادرات، فهناك مب�ادرات 
كث�رة يمك�ن البناء عليها رغ�م أنه ينقصه�ا الكثر، لكن 
النق�ص األك�ر ال يتعل�ق باملب�ادرات ذاهتا  وإن�ام بغياب 
الرغب�ة احلقيقية ل�دى الطرفني يف إهناء االنقس�ام بعد أن 
ط�ّورا قدرة ملفتة عىل تدجينه والتعايش معه.  يف حني أن 
حتقيق التصالح احلقيقي بني فتح ومحاس يس�تلزم صياغة 
عق�د اجتامع�ي - س�يايس فلس�طيني، حُي�ّدد أساس�يات 
املسألة الوطنية وخطوطها العريضة، ُيلزم مجيع األطراف 
ويك�ون حمّصن�ًا من الفئوي�ة واالس�تئثار وم�ن إغراءات 
الس�لطة واحلكم يف كل م�ن رام اهلل وغزة. يف نطاق ذلك 
فق�ط يمك�ن للطرف�ني أن يتعاي�ش كل منهام م�ع اآلخر، 
لك�ن ليس قب�ل ولوج كل منهام بمصاحلت�ني؛ األوىل، مع 
امل�رشوع الوطني لرمي�م عالقته به؛ واألخ�رى، مع ذاته 
لكبح ما ختتزنه من نرجس�ية ونزعات إقصائية حتول دون 

تعايشه مع اآلخرين.
خامتة

ال�رصاع الس�يايس بني اجلامع�ات والدول هو قدي�م ِقَدَم 
عالقات القوة ذاهتا حيث هو صيغة تنظيم تفاعل سيايس 
مُتلي�ه «رضورات » معين�ة يف وق�ت م�ا، وهو فع�ل الَزَم 
اجلامع�ات السياس�ية يف نطاق س�عيها لتحقي�ق أهدافها، 
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مل خي�ل من�ه جمتمع عر العص�ور منذ قدم�اء اليونان حتى 
الي�وم. الفرق بني رصاع وآخر ليس باملاهية أو النوع وإنام 
بصيغته ودرجته وآثاره وُسُبل معاجلته. إذًا هو فعل ُينتجه 
التباي�ن يف التص�ورات واختالف املصال�ح بني األطراف 
السياس�ية بعد استفحاهلا، ُيس�ّخره كل طرف لتعزيز قوته 
وتعظي�م مكاس�به، ويت�م تري�ره سياس�يًا وأيديولوجي�ًا 

وأخالقيًا بأكثر من شكل وصيغة.
للرصاع بني الفلس�طينيني أكثر من سرة وتأويل، ويتخذ 
أكثر من ش�كل وصيغة بدءًا باالنش�قاق وم�رورًا بالتمرد 
لتناقض�ات سياس�ية  تتوي�ج  باالنقس�ام، وه�و  وانته�اًء 
وفكرية ش�قت طريقها للحركات السياس�ية الفلس�طينية 
من�ذ ثالثيني�ات القرن املن�رصم وما زالت ح�ارضة حتى 
الي�وم، وم�ن املؤكد أهنا ستس�تمر. لقد م�ّر ذلك الرصاع 
بمنعطفات عدي�دة آخرها حمّطته الراهنة بني حركتي فتح 
ومحاس منذ تأس�يس األخرة عام ١٩٨٨ ، وأنتج انقسام 

صيف ٢٠٠٧ الذي ما زال قائاًم حتى اليوم. هذا
الرصاع بدأ سياسيًا وأيديولوجيًا وحتول إىل انقسام مادي 
جغرايف بني الضفة الغربية وغزة، نتج منه نظامان سياسيان 
واجتامعيان خمتلفان، وتداخلت يف نطاقه، ليس السياس�ة 
واأليديولوجي�ا فق�ط، وإن�ام أيضًا املصال�ح واألجندات 
السياس�ية واألمني�ة واالقتصادية املحلي�ة واخلارجية، يف 
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إطار الس�عي للتحرر واالس�تقالل. لذلك من املرجح أن 
يستمر الرصاع بني احلركتني كونه مرتبطًا بطبيعة باملصالح 
املتعارض�ة داخليًا وبالتناقض األعمق مع إرسائيل، ذلك 
التناق�ض ال�ذي تس�نده ادع�اءات أيديولوجي�ة وديني�ة، 
وي�دور ال حْول اجلغرافيا فقط، إنام حول التاريخ واهلوية 
أيض�ًا، وحول امل�ايض واحلارض واملس�تقبل، األمر الذي 

ُيغذي وُيعّمق التباين بني احلركتني.
أم�ا تبدي�د اخلالفات ب�ني الطرفني، فيتطل�ب صوغ عقد 
اجتامعي - سيايس فلسطيني، يتوافق يف نطاقه اجلميع عىل 
املب�ادئ العامة للمس�ألة الوطنية، ُيَرمجه برنامج س�يايس 
واض�ح، يك�ون قادرًا ع�ىل التعاطي مع الوض�ع الداخيل 
والعم�ل ع�ىل تعزيزه ومتاس�كه، وعىل معاجل�ة التعارض 
)الدول�ة(  الس�لطة  وب�ني  واملعارض�ة،   « «احلك�م  ب�ني 
والث�ورة، وبني الداخ�ل واخلارج،وبني ما هو مرحيل وما 
هو اس�راتيجي، وق�ادر أيضًا عىل التفاع�ل مع األطراف 
اخلارجية حلشدها ملصلحة احلقوق الوطنية. لرمجة ذلك، 

ال بد من التايل:
املرحلي�ة  الفلس�طينية  األه�داف  تعري�ف  إع�ادة  أوالً، 
واالس�راتيجية، انطالقًا من أساس�يات املرشوع الوطني 
بح�دوده اجلغرافية والديمغرافية. وم�ا دام حل الدولتني 
قد تالش�ى بسبب أوس�لو، وألن حل الدولة الواحدة ما 
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زال يفتق�د الواقعي�ة بعد جنوح املجتم�ع اإلرسائييل نحو 
مزي�د من العنرصية، يص�ر من الالزم عىل الفلس�طينيني 

حتديد ما يريدون: دولًة أم حقوقًا وكيفية حتقيق ذلك.
ثاني�ًا، تقيي�م الواق�ع الفلس�طيني احل�ايل يف ظ�ل فش�ل 
اس�راتيجيتي التف�اوض واملقاوم�ة، وم�ا متخ�ض عنهام 
من نتائج يف العقدين الس�ابقني، م�ا جيعل من الروري 
طرح التس�اؤل التايل: هل الفلس�طينيون اليوم هم بصدد 
حترير وطن حُمتل أم إدارة س�لطة حتت االحتالل؟ إن كان 
اهل�دف حتري�ر وطن، كي�ف يمك�ن لذل�ك أن يتحقق يف 
ظل التمسك بس�لطة يقود التشبث هبا إىل إضاعة رشوط 
حتررهم؟ وبموازاة ذلك م�ن الروري أيضًا البحث يف 
كيف يمكن «املقاومة » أن تكون جمدية ما دامت تتم خارج 
التواف�ق الوطن�ي وتأيت يف نطاق انقس�ام عميق املس�تفيد 
األول منه إرسائي�ل؟ اخلروج من هذين املأزقني أمر ُمِلح 
ويتطلب حتديد املوقف من جدوى السلطة القائمة، لكن 
لي�س انطالقًا مم�ا تقدمه من خدمات للفلس�طينيني، وإنام 
مم�ا ُيلحقه بقاؤها م�ن رضر عىل املرشوع الوطني. كام من 
ال�روري أيضًا إعادة النظر باس�راتيجية املقاومة، ليس 
انطالق�ًا مم�ا ُتكِس�به من نقاط هل�ذا الط�رف أو ذاك، وإنام 
انطالقًا مما يركه امليض هبا انفراديًا من نتائج ُتبّدد الرشوط 

املطلوبة لتحقيق املرشوع الوطني.
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ثالثًا، هْيكلة كل من منظمة التحرير والس�لطة الفلسطينية 
بصيغ�ة تع�زز التكاملية بينه�ام خدمًة للم�رشوع الوطني 
ولتطوي�ر األدوات األنس�ب لتحقيق�ه، ويكون ذلك عىل 
أس�اس إع�ادة الس�لطة الفلس�طينية للمنظم�ة لك�ن بعد 
تأهي�ل األخ�رة وإعادهت�ا إىل أهلها، األمر ال�ذي يمكن 
أن ينتج منه ما يمكن تس�ميته «س�لطة حترير فلسطينية »، 
حُتافظ عىل ما تم إنجازه مدنيًا يف العقدين السابقني، لكن 

ليس عىل حساب احلقوق الوطنية.
احل�ركات  داخ�ل  الديمقراطي�ة  احلي�اه  إنع�اش  رابع�ًا، 
السياسية الفلس�طينية لتجديد بنيتها وبراجمها، عر إجراء 
االنتخاب�ات وع�ر تبنّي صي�غ فعالة للمراجع�ة والتقييم 
واملس�اءلة السياس�ية، إلكس�اهبا الدينامية املطلوبة حلمل 

الوزن الثقيل لعملية التحرر واالستقالل.
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االنشطار الثقايف والتشظي يف زمن اليباب 

يسري الغول

كث�رًا م�ا تفرقن�ا السياس�ة، وتباع�د بيننا وبني م�ا نحب 
حتى وصل بنا احلال إىل أن تقوضت الوش�ائج وباتت يف 
مهب الريح. وبدالً من أن يكون املثقف هو صامم األمان 
للمجتمع واألمة، وناظم للعالقات اإلنسانية داخل تلك 
األروقة، كام أكده الشهيد فتحي الشقاقي بقوله إن املثقف 
هو أول من يقاوم وآخر من ينهزم، حتول بفعل االنقس�ام 
إىل جم�رد حج�ر دومين�و بيد الساس�ة، يتحرك كيفام ش�اء 
أرب�اب الب�الد ودهاقنتها حتى لو كان ذلك عىل حس�اب 
املبادئ واملثل واألخالق وحتقيق مبدأ العدالة واإلنسانية. 
وإن احلالة الفلسطينية من أشد احلاالت وضوحًا يف حالة 
االنفصام التي تعاين منها السيكولوجية الفلسطينية جراء 
االلتب�اس يف الرام�ج وال�رؤى وص�والً إىل االصط�دام 
األيديولوجي عىل حس�اب القضية الوطنية بش�موليتها. 
وإن املتابع يس�تطيع إدراك كي�ف يعيش ثلة الكتاب حتت 
رمحة الساس�ة ومقدرات األنظمة االقتصادية، لذلك فإن 
نقد الواقع مباح يف رقعة من الوطن وحمرم يف أخرى، تبعًا 
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لرض�ا ويل النعمة واملترصف بحال الب�الد بعدما صارت 
الب�الد ش�ران من ع�دم، وبعدما ارهتن الش�عب للراتب 

والوظيفة أو املهنة. 
ولق�د كان ح�ري بكل صاحب قل�م أن يوجه نصل قلمه 
إىل خ�ارصة الع�دو واملحت�ل ال�ذي ي�رسق كل مقومات 
اإلنسانية واحلياة املادية. فالوطن بحاجة ماسة ألن تتوجه 
األع�امل األدبية والفني�ة واملرسحية لصال�ح الوطن كله، 
يف ظ�ل حالة الته�اوي والتهويد، ولي�س لدعم حزب أو 

تنظيم أو مجاعة عىل حساب األطر األخرى.
الثقافة حس�بام يعرفها غوس�تان فون غروني�وم أهنا اجلهد 
املب�ذول لتقدي�م جمموع�ة متامس�كة م�ن اإلجاب�ات عىل 
امل�آزق املحرة الت�ي تواجه املجتمع�ات البرشية يف جمري 
حياهتا، فكيف بنا ب�دالً من التصالح نذهب بالثقافة نحو 
التص�ادم، وبدالً من صناع�ة التفاهم والوئام ننحني نحو 
اهل�دم واالهني�ار. ولعل هذا يرز متامًا ك�ام ذكره داريوش 
ش�ايغان حني ق�ال إن مثقفين�ا يبدون حمارب�ني أكثر منهم 
مفكري�ن يتأمل�ون هب�دوء وراء طاوالت عمله�م. فإهنم 
حتولوا إىل بروقراطيني أكثر من كوهنم مثقفني ومفكرين، 
وحتولوا إىل جمرد أبواق للردح ضد هذا أو ذاك دون وجود 

ناظم حقيقي. 
ومل يقت�رص االنقس�ام عن�د احلال�ة الفلس�طينية فق�ط، بل 
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انح�در نح�و املنطقة العربية بش�كل عام وب�ات اجلمهور 
ناق�اًم عىل املثقف الذي يتأثر ويؤثر بمحيطه ألنه صار تبعًا 
هل�وى الساس�ة، حتى وصل احل�ال ببع�ض الصحف أن 
تكتب يف مانشيست كبر تقول فيه: مثقفونا.. إما حماربون 

وإما أدعياء وإما يعانون الفصام.
وبالعودة إىل االنقسام املرير يف األرايض الفلسطيني، فإن 
م�ن يدف�ع ثمنه هم الش�باب الي�وم، حيث مل تع�د الثقافة 
ق�ادرة عىل حتقي�ق مب�دأ التنمي�ة والبناء، ب�ل أخذت هبم 
نح�و مس�تنقعات العتمة والتهاوي الفك�ري واألخالقي 
والوطن�ي فااللتباس بني التطرف واحلري�ة املطلقة، وبني 
التش�دد والف�راغ أخ�ذ بالعقول نح�و التي�ه يف صحاري 
الغي�اب. ولق�د صارت احلالة الش�بابية مزرية بش�كل ال 
يمكن وصفه ألهنا بددت الطاقة واحليوية التي يمتلكوهنا 
يف ش�تى املج�االت، واس�تثامر تل�ك الطاق�ات دون أي 

مردود حقيقي يعود لتلك الفئة. 
لقد خرق االنقس�ام س�فينة الوطن فبات�ت تغرق دون أن 
ي�درك صناع القرار أن الواقع ال�ذي وصلت إليه القضية 
مرير للغاية، وأن الشباب الذين تنترص هبم أي قضية باتوا 
يبحثون عن س�بيل للهرب ع�ر ركوب البحر أو الطران 
مهاجري�ن إىل أي رقعة جيدون فيها مس�تقبلهم وحريتهم 

وكرامتهم.  
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أخف�ق اجلمي�ع يف فه�م الوط�ن، يتحمل مس�ؤولية ذلك 
املثقفني أوالً ألهنم صامم األمان الذي تم ثقبه بيد الساسة 
وبجبنهم؛ فلقد كرس الساس�ة األقالم، مرة بالراتب ومرة 
بالزج باملثقفني داخل الس�جون وم�رة بالرب وإطالق 
الرص�اص والرويع. لكنهم ال يس�تطيعون كرس اإلرادة 
إن حتقق�ت لدى املثقفني احلقيقيني، ولعلنا بحاجة إلعادة 
قراءة التاريخ كي نعرف أن املفكر واألديب والفنان وكل 
مثقف�ي األمم قدموا أرواحهم رخيص�ة من أجل التغير، 
وإن دع�اة التغي�ر جي�ب أن جيهزوا أنفس�هم ك�ي يكونوا 
وقودًا إلع�ادة توجيه البوصلة نحو الوط�ن، ونبذ الفرقة 

والعنف والتطرف احلاصل بسبب االنقسام. 
أخت�م بأن الرمل�ان الرازي�يل أخفق ملرات كث�رة يف اختاذ 
ق�رار بمن�ع حجز الب�رش يف املصحات النفس�ية حتى جاء 
الي�وم ال�ذي قرأ يف س�ناتور يف الرملان مقتطف�ًا من رواية 
)فرونيكا تقرر أن متوت( للروائي باولوا كوهيلوا والذي 
حت�دث فيه�ا كوهيل�وا ع�ن جتربت�ه يف احلجز داخ�ل تلك 
املصحات مذ كان طف�اًل، حتى تم إقرار منع حجز البرش 
يف تل�ك املصحات بتصوي�ت أغلب أعض�اء الرملان، مما 

يؤكد أن األدب قادر عىل إحداث التغير.
فمتى سيعود مثقفي العرب عمومًا والفلسطينيون حتديدًا 

لدورهم الطليعي، ويصلحون ما أفسده الساسة؟!
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االنقسام الفلسطيني وأزمة اهلوية الفلسطينية

عماد أبو رحمة

ولدت اهلوي�ة الفلس�طينية املعارصة مأزوم�ة، ألن اهلوية 
والكيانية السياس�ية مل تكونا متطابقتني لدى الفلسطينيني 
منذ البداية، بس�بب افتق�ار املرشوع الوطني الفلس�طيني 

إلقليمه اجلغرايف وحيزه االجتامعي املعني.
ومثل�ت نكب�ة ع�ام 1948 حج�ر الزاوية إلع�ادة بلورة 
اهلوية الوطنية الفلس�طينية، كام جسدت م.ت.ف الكيان 
الس�يايس- املعن�وي املمث�ل للفلس�طينيني واملع�ر ع�ن 
هويتهم اجلامعية. ولكن تبني برنامج التسوية عام 1974 
ش�كل تراجعا عن االفكار املؤسس�ة للهوية، التي تطابق 
بني ش�عب فلس�طني وأرض�ه ومرشوعه الوطن�ي، وكان 

العامل الرئييس لالنقسام السيايس.
أدخل اتفاق أوسلو عام 1993 اهلوية الفلسطينية يف أزمة 
حادة، ألنه مل يشمل الالجئني وفلسطينيي املناطق املحتلة 
ع�ام 1948 يف ح�ق تقرير املص�ر، وأدى اىل تراجع دور 
املنظمة وغياب املؤسسات التمثيلية اجلامعة للفلسطينيني، 
باإلضافة  للفش�ل يف حتويل الس�لطة إىل دولة تعيد بلورة 
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اهلوية الفلسطينية، واندالع الرصاع عىل السلطة.
وع�ر صعود حركة "محاس" عن ب�روز املكون الديني يف 
اهلوية الفلس�طينية مقاب�ل تراجع املك�ون الوطني، ودلل 
الرصاع عىل الس�لطة وانقس�ام النظام السيايس عىل عمق 
األزمة وشموهلا لكافة أبعاد وتعبرات اهلوية الفلسطينية.

إن اس�تمرار االنقس�ام هيدد اهلوية الفلس�طينية بمزيد من 
الت�آكل والضم�ور، وه�ذا يط�رح ع�ىل اجلميع مس�ئولية 
استنهاض الوطنية الفلس�طينية بمعناها اهلويايت )الثقايف( 
والكي�اين )الس�يايس(، ع�ر إهن�اء االنقس�ام وجتديد بنى 
امل�رشوع الوطني، وتوليد رؤية جديدة تطابق بني ش�عب 

فلسطني وأرضه ومرشوعه الوطني.
يعن�ى ه�ذا البحث بدراس�ة أثر االنقس�ام يف أزم�ة اهلوية 
الفلس�طينية، وتتبل�ور مش�كلته  يف حماول�ة اإلجاب�ة عىل 
الس�ؤال الرئييس التايل: ما هي أبرز التغرات التي طرأت 

عىل اهلوية الفلسطينية بتأثر االنقسام؟
ويتف�رع عن الس�ؤال الرئي�يس جمموعة األس�ئلة الفرعية 

التالية:
1. ما هي ظروف نشأة اهلوية الفلسطينية املعارصة؟

2. ما أثر تبني قيادة م.ت.ف لرنامج التس�وية السياس�ية 
يف أزمة اهلوية الفلسطينية؟
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3. إىل أي مدى أثر صعود تيار اإلسالم السيايس ودخول 
"محاس" للسلطة عىل اهلوية الفلسطينية؟.                                                   

أوالً: اهلوية الوطنية الفلسطينية املعارصة:
يتمي�ز مفهوم اهلوية الوطنية املعارص عن غره من مفاهيم 
االنت�امء وال�والء املختلف�ة يف أن�ه يعر عن حالة سياس�ية 
وإرادي�ة خالص�ة، تتس�م بطبيعته�ا اجلامعي�ة وتق�وم عىل 
االتف�اق عن وعي تام بني س�كان إقليم معني عىل العيش 
مًعا يف جمتمع يتمتع بالس�يادة الكاملة. ويشر هذا اإلمجاع 
إىل عنارص أساس�ية يف مقدمته�ا اإلقليم املعرف واحلدود 

واحلكومة الواحدة والقانون الواحد)7(.
حتى الثلث األخر من القرن العرشين، ظل الفلسطينيون 
يعترون أنفس�هم جزءًا من النسيج االجتامعي والسيايس 
إلقليم بالد الش�ام، أما عىل الصعيد العام فكانوا يعترون 
أنفس�هم ج�زًءا من رابطة إس�المية أوس�ع، وم�ع صعود 
الن�وازع القومي�ة بات�وا يعرف�ون أنفس�هم كج�زء من أمة 

عربية)8(.
وبعد الفش�ل يف حتقي�ق مطمح الوحدة العربية، وتش�تت 
احلرك�ة العربي�ة الواح�دة وجتزئه�ا إىل ح�ركات قطرية، 
ب�دأت املع�امل األوىل للحرك�ة الوطني�ة واهلوي�ة الوطني�ة 
الفلس�طينية التي عرت عنها، تظهر يف مواجهة االنتداب 
الريطاين وخطر املرشوع الصهيوين االس�تيطاين انس�ياقًا 
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م�ع املج�رى الع�ام يف املنطق�ة، دون أن تقط�ع صالهت�ا 
باحلرك�ة العربي�ة9، حي�ث ط�ور الفلس�طينيون تص�ورًا 
هلوية وطنية فلس�طينية ترتبط بحدود جغرافية وسياس�ية 
معينة، وط�وروا مؤسس�ات وقيادات وطنية، اس�تمدت 
مرشوعيته�ا م�ن مقاوم�ة االحتالل الريط�اين واملرشوع 

الصهيوين- االستيطاين.
ولك�ن ه�ذا اإلحس�اس باهلوي�ة الوطني�ة ل�دى غالبي�ة 
املع�ارصة،  ال�دالالت  بوع�ي  يرتب�ط  مل  الفلس�طينيني 
السياس�ية واالجتامعي�ة واحلقوقي�ة )أي األيديولوجي�ة( 
ملفهوم الوطنية، التي ش�كلت قاعدة لنظرة بعض النخب 

السياسية والفكرية.
وق�د أدى افتقار الفلس�طينيني للدولة إىل حرماهنم فرصة 
تطوي�ر تقالي�د احلك�م ال�ذايت ومؤسس�اته، وكان لذلك 
تأث�ر بارز ع�ىل تنمية اهلوي�ة الوطني�ة الفلس�طينية، نظرًا 
لعدم جتس�د تلك اهلوية يف هيئة واحدة معرف هبا، حيث 
تعثرت حماوالت القيادة الفلسطينية لتنمية احلس الوطني 
القط�ري، أو القطري�ة الدوالنية، عىل عك�س نظراهتا يف 

البلدان العربية املجاورة)10(.
أدت النكب�ة ع�ام 1948 إىل متزيق املجتمع الفلس�طيني، 
الس�يايس  واغتص�اب معظ�م أرض�ه، وت�اليش احلق�ل 
الوطني الذي نش�أ قبل عام 1948، ومثل ذلك انكس�ارًا 
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يف حماوالت الفلس�طينيون تأس�يس هوية وطني�ة وكيانية 
سياس�ية، ومل يع�د للهوي�ة وال للكياني�ة أي تعب�رات يف 
احلي�اة السياس�ية واالجتامعي�ة للفلس�طينيني )باس�تثناء 
الثقافي�ة(، وأصب�ح فلس�طينيو األردن والضفة مواطنون 
يف اململك�ة األردني�ة، وفرض�ت اهلوي�ة اإلرسائيلي�ة عىل 
فلس�طينيي األرايض املحتلة عام 1948، ونتج عن ذلك 
اختزال الفلسطينيني يف الالجئني الذي يقطنون يف خميامت 
اللج�وء والش�تات، متامًا ك�ام اخترصت قضية فلس�طني 
يف قضي�ة الالجئ�ني، ومل يت�ح هل�م التعب�ر ع�ن هويته�م 
بش�كل قان�وين وحقوقي، وال بش�كل متثييل مؤسس�ايت، 
أو التعب�ر ع�ن قضيتهم بش�كل س�يايس، فعوض�وا عن 
ذلك بانخراطهم يف احلركات السياس�ية "فوق الوطنية"، 

القومية واإلسالمية والشيوعية)11(.
ومل تك�ن اهلوي�ة الفلس�طينية عىل درجة م�ن القوة بحيث 
تك�ون قادرة عىل ف�رض ذاهتا ع�ىل املعادالت السياس�ية 
العربي�ة آنذاك، فتم هتميش دور الفلس�طينيني واس�تبعاد 
دوره�م، بدلي�ل اختفاء "حكوم�ة عموم فلس�طني" بعد 
أش�هر قليلة م�ن إعالهن�ا، ومنع الفلس�طينيني م�ن إدارة 
الضفة الغربية وقطاع غزة وحكم أنفسهم بشكل مستقل، 
إذ جرى ض�م الضفة إىل اململكة األردنية، وأخضع قطاع 
غزة ل�إلدارة املرصية، ما أدى إىل خف�وت الوعي الكياين 

لدى الفلسطينيني)12(.



44

ولكن االقت�الع اجلامعي للش�عب الفلس�طيني وترشيده 
مّثال حجر الزاوية لكل التطورات السياسية واالجتامعية 
الالحقة يف التجربة الفلسطينية، إذ شكل العزل والتهميش 
االجتامع�ي والس�يايس أساس�ًا جوهريًا يف تش�كيل هوية 
وطنية خاصة بالفلس�طينيني، ورف�ع الالجئون يف خميامت 
الش�تات راي�ة الوطني�ة الفلس�طينية الت�ي س�قطت ع�ام 
1948، وأعادوا بناء حركتهم الوطنية، فيام أوجد الكفاح 
املسلح الدفع السيايس والدينامية الالزمتني لتطوير اهلوية 

الوطنية الفلسطينية وتأكيدها)13(.
وبرزت م.ت.ف باعتبارها الكيان املمثل للفلس�طينيني، 
واإلطار املؤس�يس املجسد للهوية الوطنية الفلسطينية، إذ 
تول�ت بتكوينها االئتاليف "حياك�ة" الروابط بني جتمعات 
واألوض�اع  الظ�روف  املختلف�ة  الفلس�طيني  الش�عب 
االقتصادية واالجتامعية والسياس�ية، واضطلعت بمهمة 
إعادة صياغة اهلوية الوطنية الفلسطينية عر إعادة روايتها 
عىل ضوء عمليات الترشيد والشتات والضم واالحتالل 

وما تولد عنه من تدمر جمتمعي وإقصاء ومتييز)14(.
وتع�ززت املكانة التمثيلية للمنظمة بعد االعراف العريب 
برشعي�ة متثيلها للش�عب الفلس�طيني يف قم�ة الرباط عام 
1974، وال�ذي ت�اله اع�راف دويل بصفته�ا التمثيلي�ة 
للش�عب الفلس�طيني، وحصوهل�ا ع�ىل وض�ع مراقب يف 
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اجلمعية العام�ة لألمم املتحدة)15(. وي�رى عزيز حيدر 
بأن "بداية بناء فلس�طني كشعب وتش�كل هويتهم املميزة 
بدأت بعد تأس�يس م.ت.ف عام 1964، واكتسبت هذه 

العملية دفعًا قويًا بعد عام 1967")16(.
ومع ذلك، فإن اهلوية الفلسطينية والكيانية الوطنية مل تكونا 
متطابقتني أو متالزمتني لدى الفلس�طينيني، وذلك نتيجة 
الفتق�ار امل�رشوع الوطني الفلس�طيني إلقليم�ه اجلغرايف 
اخلاص وحيزه االجتامعي املعني، ومها عامالن رئيس�يان 
يف إنت�اج )وإعادة إنت�اج( أي هوية وطنية  واس�تمرارها. 
صحي�ح أن ط�رح موض�وع الكيانية السياس�ية- املعنوية 
توخ�ي التعويض عن غياب اإلقليم، هبدف فرض وجود 
الشعب الفلسطيني عىل اخلريطة السياسية، متهيدًا لفرضه 
الحقًا عىل اخلريطة اجلغرافية، ولكن فلسطينيي األرايض 
املحتل�ة ع�ام1948 حرموا من ش�موهلم يف إط�ار اهلوية 
والكياني�ة التي متثلها م.ت.ف، وأصبح الفلس�طينيون يف 

األردن مقيدين بمكانتهم كمواطنني أردنيني)17(.
ثانيًا: اهلوية الفلس�طينية بعد أوسلو 1993 وقيام السلطة 

الفلسطينية 1994:
تتمثل الوطنية الفلس�طينية يف االنتامء للشعب الفلسطيني 
كل�ه ولي�س إىل أج�زاء منه، وجيمع الش�عب الفلس�طيني 
كله عىل رواية وذاكرة تش�كلت بس�بب االنتامء للش�عب 
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الرواي�ة  الفلس�طيني وإىل فلس�طني، وتتضم�ن فص�ول 
الفلس�طينية بدًءا بام جرى قبل النكبة، ومرورًا ببدء النكبة 
وبتجارب اللج�وء واملقاومة واالحت�الل واالنتفاضات 
لتشكل جتربة إنسانية عميقة حتتل مكانة مركزية يف تشكل 
اهلوي�ة الوطني�ة. وقد نجحت ه�ذه اهلوية، عىل مس�توى 
الوع�ي اجلامعي الفلس�طيني وعىل املس�توى املعنوي، يف 
التغلب عىل أوضاع االنقسام اجلغرايف والعزل بني أجزاء 

الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه)18(.
ولك�ن تبني قيادة املنظم�ة للرنامج املرح�يل عام 1974 
مث�ل تراجعًا ع�ن األفكار املؤسس�ة للهوية الفلس�طينية، 
ونكوص�ًا ع�ن مرشوعه�ا الوطن�ي، خاص�ة في�ام يتعل�ق 
بوح�دة األرض والش�عب. ومتكن�ت قي�ادة املنظم�ة من 
تغطية ه�ذا التحول بحك�م مكانتها النضالي�ة والرمزية، 
وادعاء مواصل�ة املرشوع الوطن�ي واملقاومة، ولكن هذا 
مل يمنع س�رورة التحوالت السياسية والبنيوية يف احلركة 
الوطني�ة الفلس�طينية، التي باتت تغذى مرشوعًا سياس�يًا 
آخ�ر خيتلف عن املرشوع الوطني األصيل الذي انبنى عىل 

وحدة الشعب واألرض.
واتض�ح ذل�ك يف التح�والت الالحق�ة الت�ي أفضت إىل 
التس�وية السياس�ية بمرجعية "اتفاق أوس�لو" 1993، إذ 
راهنت قيادة املنظمة عىل أن إقامة س�لطة احلكم اإلداري 
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الذايت عىل جزء من اإلقليم الفلس�طيني يف الضفة الغربية 
وقط�اع غزة يمكن أن حيقق ألول م�رة يف التاريخ وجودًا 
قوميًا هلذا الش�عب ف�وق أرض وطنه، وظنت بأن عوامل 
الس�يادة يمك�ن أن تتجم�ع بصورة تدرجيي�ة، وأن احلكم 
ال�ذايت يمكن أن يتطور بع�د انتهاء املرحل�ة االنتقالية إىل 

"دولة فلسطني املستقلة")19(.
وذهب رش�يد اخلالدي إىل القول بأن هناك "عملية إعادة 
متركز للمجتمع الفلس�طيني"، جت�ري بالتزامن مع "إعادة 
تعري�ف اهلوية"، وأن س�كان الضفة الغربي�ة وقطاع غزة 
أصبح�وا يف صل�ب عملي�ة منح اهلوي�ة، الت�ي أصبحت 

راسخة برأيه، مضموهنا)20(.
إال أن املضم�ون ال�ذي حت�دث عن�ه اخلال�دي مل يتض�ح 
حت�ى اآلن، ألن الس�لطة الفلس�طينية مل تتط�ور إىل دول�ة 
فلسطينية مس�تقلة، تكون "عامد عملية إعادة تبلور اهلوية 
الفلس�طينية" بام يتجاوز احلالة االس�تثنائية لنشأهتا بغياب 
اجلغرافي�ا والدول�ة، بل ع�ىل العكس من ذل�ك كان هلذا 
التح�ول تداعي�ات خط�رة ع�ىل امل�رشوع الوطني وعىل 

اهلوية الوطنية الفلسطينية:
 وجد الالجئون الفلس�طينيون أنفس�هم فلس�طينيني غر 
معرف هبم، نتيجة لالتفاق�ات التي تم توقيعها وحولت 
قضيتهم إىل جمرد عنوان يتم التفاوض حوله يف مفاوضات 
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املرحلة النهائية، دون أي ضامنات تكفل حقهم يف العودة 
إىل ديارهم.

 مث�ل اإلق�رار بإهن�اء ال�رصاع م�ع العدو قبل ح�ل قضية 
ع�ودة الالجئني قبوالً ضمني�ًا باإلجحاف التارخيي الذي 
حل�ق هب�م، وقب�والً هنائي�ًا بالتخ�يل ع�ن وح�دة الش�عب 
الفلسطيني يف وطن واحد، وإلغاء للفكرة التأسيسية التي 
انبنى عليها الوع�ي والثقافة واهلوية الوطنية الفلس�طينية 

املعارصة)21(.
مارست الس�لطة الفلس�طينية هيمنة عىل احلقل السيايس 
الوطني ونمت مؤسساهتا وبناها، مقابل أفول دور منظمة 
التحرير الفلسطينية وفصائلها، فوجد الالجئون أنفسهم 
ب�دون هيئة متثلهم، ألن احلدود التمثيلية للس�لطة تقترص 
عىل الضفة الغربية وقط�اع غزة، بينام متتد املكانة التمثيلية 
للمنظمة لتش�مل الفلس�طينيني يف كاف�ة أماكن تواجدهم 

كشعب)22(.
ما سبق طرح إشكالية "الداخل" و"اخلارج" الفلسطيني، 
وارتب�ط الس�ؤال بمعطي�ات واقعي�ة جدي�دة كان هلا أثر 
حاس�م عىل مضم�ون الكيانية واهلوية الفلس�طينية. ذلك 
أن املنظمة نش�أت وتط�ورت كتعبر عن جمتمع الش�تات 
الفلسطيني، وبالتايل فإن صور التجزئة ونامذج املنفى هي 
التي كانت تس�يطر عىل جدل اهلوية، أما بعد أوس�لو فإن 
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املس�ائل املرتبطة باإلقامة واحلصول عىل املواطنة، يف ظل 
نظ�ام مرشوط الس�يادة، هي التي بدأت تس�يطر عىل هذا 

احلوار)23(.
ومتثي�يل  معن�وي  س�يايس-  ككي�ان  م.ت.ف  بتهمي�ش 
للفلس�طينيني، واخت�زال مرشوعه�م الوطن�ي بم�رشوع 
جغ�رايف ع�ىل الضف�ة الغربي�ة وقط�اع غزة، أصب�ح لكل 
جتم�ع فلس�طيني روايت�ه وأجندت�ه وأولويات�ه اخلاص�ة: 
فلس�طينيو ال��48 ذهبوا للكف�اح ضد العنرصي�ة واحلق 
يف املس�اواة والتعبر عن ذواهتم وهويته�م كأقلية قومية، 
والفلس�طينيون يف الضفة وغ�زة املحتلة للنضال من أجل 
دح�ر االحت�الل وإقامة الدول�ة املس�تقلة، والالجئون يف 
الش�تات، الذين حتمل�وا عبء النهوض الفلس�طيني منذ 
عام  1965 خضعوا لس�لطات متباين�ة ومتعددة، وباتوا 
يش�عرون بالتهميش جراء تغييب م.ت.ف، وجراء تقدم 
هدف الدولة عىل حقهم يف العودة، وباتوا يشعرون بأهنم 
ع�ىل هام�ش امل�رشوع الوطني، ال س�يام وأن�ه ال صلة أو 

إطارات تربطهم بالسلطة الفلسطينية)24(.
وبذلك غاب التطابق بني احلديث عن ش�عب فلسطيني، 
وب�ني ح�دود امل�رشوع الوطني ال�ذي خيتزل الش�عب يف 
املامرس�ة السياس�ية بالضفة وغ�زة. وهن�ا بالضبط يكمن 
مصدر ت�أزم اهلوي�ة اجلامعي�ة للفلس�طينيني، نتيجة حلالة 
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التش�تت املجتمعي، وأفول املؤسس�ات التمثيلية اجلامعة 
املجس�دة للهوي�ة، وغي�اب املرجعي�ة الواح�دة، وغياب 
ه�دف وطن�ي جام�ع، وإخف�اق حركته�م السياس�ية يف 
مهامهت�ا، س�واء بالتس�وية واملفاوض�ات أو باالنتفاض�ة 

واملقاومة املسلحة.
وه�ذا يف�رس، إىل جانب عوام�ل أخرى، أس�باب تراجع 
امل�دوي  الصع�ود  مقاب�ل  وفصائله�ا،  املنظم�ة  ش�عبية 
جلامهري�ة "محاس"، التي ع�ر صعودها عن بروز املكون 
الديني يف اهلوية الفلس�طينية، عىل حساب املكون الوطني 
ال�ذي مثلته م.ت.ف وفصائلها،  فاهلوية ال توجد بمعزل 
عن إس�راتيجيات التأكيد اهلويايت للممثلني االجتامعيني 
هل�ا، والذين هم نتاج الرصاعات االجتامعية والسياس�ية، 

وعامدها يف نفس الوقت)25(.
ثالثًا: أثر بروز "محاس" عىل اهلوية الفلسطينية:

مث�ل ب�روز "مح�اس" حتدي�ًا للهوي�ة الوطني�ة ولتعبراهتا 
االجتامعية والسياسية، ألهنا تطرح اهلوية اإلسالمية بدياًل 
م�ن اهلوية الوطني�ة ذات املضم�ون العلامين ك�ام صاغتها 
وأع�ادت روايته�ا املنظم�ة، وتس�عى جاهدة إىل أس�لمة 
املجتمع وإعادة صياغة الثقافة السياس�ية واهلوية الوطنية 
باالس�تناد إىل ثقافة ترتكز عىل تراث اإلس�الم السيايس، 
وتقوم عىل نبذ الراث الس�يايس الفلس�طيني وما نتج عنه 
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من هوية وطنية وكيانية سياسية معرة عنها)26(. وظهر 
ذل�ك يف التحوالت التي طرأت يف تعريف الفلس�طينيني 

هلويتهم.
فقد أظهرت دراسة ميعاري 1994 بان اهلوية الفلسطينية 
ه�ي األقوى، تليه�ا اهلوية املحلية، ثم العربي�ة، والدينية، 
واحلامئلية. بينام أظهرت دراس�ته التي أجراها عام2008 
تراجع س�يطرة اهلوية الوطنية مقابل تعزي�ز اهلوية الدينية 
واهلويات التقليدية األخرى، حيث زادت نسبة من يرون 
يف اهلوي�ة الدينية هويتهم الرئيس�ية م�ن%17 و%22 عام 
1994، إىل%34 عام 1997، و%38 عام2001، و43% 

عام 2006.
ويف مقاب�ل ذل�ك تراجع�ت نس�بة م�ن يعت�رون اهلوي�ة 
الفلس�طينية كهوي�ة رئيس�ية م�ن %66.9 و%70.1 ع�ام 
1997 إىل %57.4 عام2001، إىل %50.5 عام 2006. 
وبلغت نس�بة من يعرفون أنفسهم كمسلمني ومسيحيني 
ع�ام   88.1% إىل  وارتفع�ت   ،1994 ع�ام   55.8%
2006، بينام بلغت نس�بة من يشعرون باالنتامء لعشرهتم 
حوايل%47.1 عام 1994، وارتفعت النس�بة إىل78.4% 
ع�ام 2006. وهذه النس�ب تعكس، إىل ح�د كبر، تبدل 
تناسب القوى بني االجتاهني من حيث التأييد اجلامهري، 

كام عرت عنه استطالعات الرأي.
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ك�ام بنيت نتائج دراس�ة أب�و رمحة 2011 التفوق النس�بي 
الضئيل للهوية الوطنية، إذ حصلت عىل متوسط 32.68 
بنس�بة بلغت%81.7، بينام حصلت اهلوية اإلسالمية عىل 
متوسط 36.11 ونسبة %77.8. ورأى الباحث بأن هذا 
يط�رح احتامل تب�دل حالة الروز النس�بي لصالح املكون 
اإلس�المي يف اهلوية الفلس�طينية، ارتباط�ًا بحركة الواقع 
وتطورات�ه السياس�ية واالجتامعية، وأش�ار إىل أن اندالع 
الرصاع عىل الس�لطة هو يف مضمونه تعبر عن أزمة حادة 
تش�مل كافة أبعاد ومكونات اهلوية الفلسطينية وتعبراهتا 
السياس�ية واالجتامعي�ة، نتيجة ل�روز اهلوي�ات الفرعية 
إىل الس�طح، واختزاهل�ا ل�"اآلخر" )الفلس�طيني( إىل بعد 

واحد، بصورة حتجب كل االنتامءات األخرى.

اخلامتة:
إن اس�تمرار حال�ة االنقس�ام، يف إط�ار تش�ارك الكل يف 
املس�ئولية عن أزمة النظام السيايس، يطرح حتديات كبرة 
أمام اهلوي�ة والكيانية الفلس�طينية، بتعرضهام للمزيد من 
التآكل والضمور والتش�ظي، وذل�ك نتيجة لغياب هدف 
وطني جامع يوحد الفلسطينيني يف كافة أماكن تواجدهم، 
وغي�اب املؤسس�ات التمثيلي�ة املوحدة هل�م واملعرة عن 
هويته�م الوطني�ة يف تطابقه�ا م�ع مرشوعه�ا الس�يايس، 
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وغي�اب املرجعي�ات الوطني�ة املتفق عليه�ا كمرجع حلل 
اخلالفات وحتديد اسراتيجيات العمل الوطني املوحد.

وه�ذا يطرح عىل كافة مكونات احلركة الوطنية مس�ئولية 
اس�تنهاض الوطنية الفلس�طينية بمعناها اهلويايت )الثقايف 
والرم�زي( والكي�اين )الس�يايس(، من خ�الل جتديد بنى 
املرشوع الوطني الفلس�طيني، وتوليد رؤية وطنية جديدة 
تطاب�ق ب�ني ش�عب فلس�طني وأرض فلس�طني ومرشوع 
حركته�ا الوطنية، وهذا يتطلب إعادة بناء منظمة التحرير 
الفلس�طينية، وإع�ادة االعتب�ار للم�رشوع الوطني الذي 

يطابق بني الشعب واألرض واملرشوع السيايس.
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االنقسام الفلسطيني وأثره عىل حقوق 
الالجئني الفلسطينيني

تيسيــر نصــر اهلل 
أنــور حمـــام

منذ عرش س�نوات، واحلالة الفلس�طينية تعيش انقسام يف 
بني�ة النظام الس�يايس الفلس�طيني، وانقس�ام يف اجلغرافيا 
واهلوي�ة واملرجعي�ات وال�رؤى واملواق�ف والتوقع�ات 

والتصورات.
لقد جاء االنقسام يف ذروة إحياء أبناء الشعب الفلسطيني 
الذكرى التاس�عة واخلمس�ني للنكبة، والذكرى األربعني 
 ،1967 ع�ام  املحتل�ة  الفلس�طينية  األرايض  الحت�الل 
ليعط�ي إش�ارة س�يئة الداللة يف هك�ذا توقيت، ب�ل ليتم 
احلدي�ث عن نكب�ة جديدة ب�دأت معاملها تنج�يل، ولكن 

هذه النكبة كانت عىل يد اإلخوة أنفسهم.
اإلط��ار الع��ام لالنقس��ام

من�ذ "أوس�لو" واملجتمع الفلس�طيني يعي�ش ثنائية حادة 
واس�تقطابا حمموم�ا، ب�ني توجه�ني وفصيل�ني وفهم�ني 
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ومنطلق�ني ورؤيت�ني. هذه الثنائية االس�تقطابية ش�ّكلت 
عائق�ا حقيقيا أم�ام أي حماولة لقراءة حتليلي�ة للواقع، من 
خالل اس�تبعادها لفصائل وقوى ورشائح ورؤى أخرى 
كان�ت وال ت�زال فاعلة يف احلق�ل الس�يايس واالجتامعي 
الثنائي�ة  وه�ذه  الفلس�طيني،  واالقتص�ادي  والثق�ايف 
املع�ّر عنه�ا بمق�والت متع�ددة "كنه�ج التس�وية – هنج 
 – و"االس�المي  املعارض�ة"،   – و"الس�لطة  املقاوم�ة"، 
العل�امين"، و"فت�ح – مح�اس"، و"الفس�اد – االصالح"، 
و"االستس�الم- املامنع�ة"، "العق�الين واملتن�ور- الغيب�ي 
والظالمي"، و"رايات خراء – رايات صفراء"، دفعت 
ه�ذه الثنائي�ات نح�و رصاع ح�اد وانقس�ام وحم�اوالت 
إقص�اء وتش�ويه ورف�ض لآلخ�ر، وانعكس ذلك س�لبًا 
عىل ازدواجية اخلطاب الس�يايس الفلس�طيني، والتمثيل، 
واملنافس�ات من أجل إثبات ق�درة كل طرف عىل رضب 
الطرف اآلخر. وهذا ما يعزز نظرية أن "أوس�لو كاتفاق" 
عززت مفهوم االنقس�ام والتصادم الداخيل )الذي يأخذ 
مس�تويات خمتلف�ة ب�ني التياري�ن( إلثبات املكان�ة والقوة 
والنف�وذ داخ�ل املجتم�ع ع�ر حماول�ة كل ط�رف تأكي�د 
حض�وره اجلامه�ري يف الش�وارع، أكث�ر من�ه " رصاع�ا 
ع�ىل برامج"، وجت�ىّل هذا االس�تقطاب الثنائ�ي يف رصاع 
حمم�وم إلثب�ات متثيل كل طرف ألك�ر قطاعات املجتمع 
ع�ر انتخاب�ات جمال�س الطلب�ة والنقاب�ات واجلمعي�ات 
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واملؤسس�ات واالحت�ادات الش�عبية، وص�وال إىل رصاع 
والتكف�ر واإلقص�اء  "بالتخوي�ن  املقدس�ات  ط�ال كل 
واالس�تبعاد". ه�ذه الثنائي�ة س�امهت ع�ىل نح�و س�لبي 
بخلق منافس�ة، واس�تقطاب، وتعميق الفجوات، وتوتر 
األج�واء، والريبة وعدم الثقة وغياب مفاهيم التس�امح، 
وش�يوع التحريض والنزعة اإلقصائية وجتريد اآلخر من 
الرشعي�ات وخصوصا الرشعية الوطني�ة التي متنح عادة 
من مجل�ة مصادر، أمهه�ا التاريخ النض�ايل والتضحيات، 
وم�دى االلتف�اف اجلامهري، واخذ ش�كل االنقس�ام يف 
س�يطرة كل ط�رف عىل مجلة م�ن املؤسس�ات التي تعمل 
بش�كل فاعل عىل تعزي�ز توجهاته، عىل حس�اب الطرف 
االخر. فحركة فتح خلقت جس�ام بروقراطيا مهوال عر 
تعيين�ات ال ح�رص هلا للك�وادر الفتحاوية يف مؤسس�ات 
الس�لطة وأجهزهت�ا األمنية ومؤسس�ات منظم�ة التحرير 
والرادي�و  والتلفزي�ون  الصح�ف  ولعب�ت  ودوائره�ا، 
الرس�ميني دورا ب�ارزا يف الروي�ج هلذا القط�ب، وتعزيز 
مكانته " كحامي للمرشوع الوطني الفلس�طيني" وللقرار 
الوطن�ي الفلس�طيني املس�تقل. يف ح�ني أن حركة محاس 
سيطرت عىل شبكة واس�عة من اجلمعيات اخلرية وجلان 
الزكاة، وس�يطرت عىل مؤسس�ات "تتخذ أشكاال تعبوية 
دعوية حمورها املس�جد واملؤسس�ات واملناب�ر االجتامعية 
املختلف�ة" وصح�ف وراديو حم�يل وتلفزيون�ات ومواقع 
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الكروني�ة كله�ا كان�ت يف خدم�ة التوجه�ات اهلجومية 
عىل س�لطة فتح باعتبارها س�لطة فس�اد، وتنازل، وفشل 
يف إدارة حي�اة الن�اس، وبدت محاس كتيار إس�المي أكثر 
متس�كا بالديمقراطية "باعتبارها الطريقة الوحيدة املمكنة 

للوصول للسلطة".
األخط�ر يف ه�ذه الثنائي�ة االس�تقطابية هو تراج�ع مكانة 
التعددي�ة السياس�ية، فبقص�د او ب�دون قص�د تم هتميش 
الثنائي�ة  وه�ذه  األخ�رى.  والق�وى  التوجه�ات  باق�ي 
احتك�رت ق�رار الس�لطة واملعارض�ة يف آن واحد. فقوى 
اليس�ار وجدت نفس�ها خارج اللعبة متاما، فمن جهة هي 
ال تش�ارك يف قيادة النظام الس�يايس الرسمي أو السلطة، 
عدا بعض االرضاءات التي حصل عليها حزب الش�عب 
والنض�ال الش�عبي وف�دا م�ن تعيين�ات ووظائ�ف ع�ىل 
نح�و حم�دود مل ترتقي ملوق�ع التأثر يف القرار الس�لطوي، 
ويف الوق�ت ذات�ه بقي�ت قوى اليس�ار املعارضة ألوس�لو 
كاجلبهتني الديمقراطية والش�عبية ال متلكان زمام املبادرة 
بخص�وص قرار املعارضة الفلس�طينية. إن هذه الوضعية 
أوجدت خلاًل بنيويا يف بنية احلقل الس�يايس الفلسطيني، 
ال�ذي فرض انس�دادا ال ب�د من التغلب علي�ه إذا ما أريد 
حلياة سياسية ديمقراطية حقيقية أن تتمخض عن مشاركة 

سياسية. 
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تراج��ع مكان��ة ح��ق الع��ودة
كان لالنقس�ام تأث�ر مب�ارش وعميق عىل جمم�ل اخلطاب 
الفلس�طيني، ومنه�ا م�ا يتعلق بقضي�ة اللج�وء والعودة. 
ف�ال أح�د يتحدث الي�وم إال ع�ن موضوعات االنقس�ام 
واالعت�داءات املض�ادة، وال يت�م االس�تامع إال حلمالت 
التشهر والفضائح واألكاذيب والتشوهيات واالفراءات 
من هنا وهناك يف حماولة يائسة لطمس اآلخر الفلسطيني. 
مل يع�د االهتامم بحق العودة باديا للعي�ان، وكأن احلديث 
ع�ن العودة أصبح ج�زًء من الرف الفك�ري يف ظل هذه 
األج�واء امللب�دة باألحق�اد الداخلي�ة وطغي�ان ال�رصاع 

الداخيل عىل الرصاع مع االحتالل.
ولعل م�ن املؤرشات الب�ارزة لراجع مكانة ح�ق العودة 
بس�بب االنقسام ما نلمس�ه يف هشاشة املش�اركة الشعبية 
يف مهرجان�ات النكب�ة الت�ي ت�م تنظيمه�ا يف خمتلف مدن 
الضف�ة الغربية وقطاع غزة، بل أن هناك مناس�بات ختص 
الالجئني واملخيامت قد م�رت مرور الكرام دون تذكرها 
كوعد بلفور ومذبحة صرا وشاتيال ومذبحة دير ياسني، 
ويوم الالجئ واملخيم الفلسطينيني ويوم الالجئ العاملي.

أث��ر االنقس��ام عل�ى ح�ق الع��ودة
أوال: أح�داث هن��ر الب���ارد

ُدّم�ر خميم هنر البارد يف لبن�ان عىل رؤوس أصحابه حجرا 
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د. وامُلحزن وامُلفجع  د من رُشّ حجرًا، وقتل من قت�ل ورُشّ
أن التواطؤ الفلسطيني )من أقىص اليمني إىل أقىص اليسار( 
قد خّيم عىل املشهد برمته، وأعطى الرشعية للمهاجم كي 
هُياجم وبالرشاس�ة التي ش�هدناها، وروايات وحكايات 
تداوهل�ا الالجئون حول حقيقة ما ح�دث وحيدث داخل 
املخي�م، ب�ني متحدث ع�ن املؤامرة وأن ما ح�دث ما هو 
اال مقدمة لتصفية بقي�ة املخيامت، وبني ُمرشعن لإلجراء 
باعتبار أن هنالك عصابة كانت س�تزعزع اس�تقرار البلد 
املضيف وتقيم دولة س�نّية يف الش�امل اللبن�اين، ومواقف 
فصائلية متصيدة لآلخر الفصائيل الفلس�طيني. والتصيد 
كان بالتعب�رات، أم�ا العمق فكان اجلمي�ع موافق ومؤيد 

ورشيك عىل نحو ما.
تدرجيي�ا غاب ما حيدث داخل املخي�م أمام ما كان حيدث 
ع�ىل أرض غزة م�ن اقتتال وخطف وتدمر واش�تباكات 
وقض�م للرشعي�ات واملكان�ه واهلوية واالنت�امء، وأصبح 
هن�ر البارد قضية مؤجلة وهامش�ية يف الوعي الفلس�طيني 
الذي سيطر عليه االنقس�ام وتناقض الروايات والتحول 
التدرجي�ي لل�رصاع م�ن رصاع م�ع االحت�الل اىل رصاع 
حمم�وم ع�ىل س�لطة هش�ة وغ�ر موج�ودة اال يف أذه�ان 

املتصارعني.
ثانيا: الالجئ�ون الفلسطيني�ون ف�ي الع��راق
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من�ذ احتالل الع�راق وش�عبنا الفلس�طيني الالجئ هناك 
يع�اين كام مل يعاين أي الجئ فلس�طيني آخ�ر. فهو حُمارَص 
باملليش�يات الطائفي�ة التي ضل�ت الطريق تعم�ل به قتال 
وترشيدا. وبرزت مشكلة املخيامت احلدودية والنقاشات 
الت�ي دارت وت�دور ح�ول رضورة نقله�م اىل بلد ثالث. 
هذه القضية احليوية واحلّساس�ة مل يت�م االهتامم هبا مطلقا 
ب�ل تعرض�ت لإلمه�ال الرهيب من املس�تويني الرس�مي 
الفلسطيني والشعبي، ومل يتم النقاش املفرض حول هذه 
القضي�ة وأبع�اد النقل إىل بلد ثالث. وهن�ا ال أحد يناقش 
هذه املس�ائل بعمق من الناحية القانونية واحلقوقية، رغم 
أن خ�روج الالجئ�ني الفلس�طينيني م�ن الع�راق أصب�ح 
رضورة ال ب�د منها، كذلك األمر حول نقلهم واختيارهم 
احل�ر. هن�اك حم�اوالت لنقلهم للس�ودان رغ�م أن هناك 
اعراضات واس�عة كون الس�ودان بلد لديه مشاكل جلوء 
ال ح�رص هلا، ولي�س نموذجا حيتذى ب�ه يف حفظ حقوق 

الالجئني.

ثالث��ا: مؤمت�ر اخلري��ف وآفاق التسوي��ة
م�رة أخرى يع�ود احلديث ع�ن إمكانيات لبع�ث الروح 
يف املفاوض�ات الت�ي تعثرت منذ س�نوات طويلة والتي مل 
يع�د أحد يأمل منها ش�يئا. واحلديث ع�ن مؤمتر اخلريف 
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للج�دل  أيض�ا  ه�ي  خضع�ت  قضي�ة  ط�رح  وإمكاني�ة 
والروايات املتناقضة واالس�تخدامات السيئة، فبني توجه 
يقول بأن املؤمتر سيش�كل فرصة لفتح منافذ وامال للحل 
العادل عىل أس�اس الرشعي�ة الدولية، وب�ني توجه يقول 
ب�أن ما حدث وحيدث عبارة عن مؤام�رة لتصفية القضية 
الفلس�طينية وع�ىل رأس�ها قضي�ة الالجئ�ني، ويف زمح�ة 
االنقس�ام ترجم االنقس�ام حول املؤمتر ولكن مرة أخرى 
دون معاجل�ات حقيقي�ة للقضاي�ا املطروح�ة اىل أجندات 

املؤمتر.
رابع�ا: الذك�رى الست��ون للنكب��ة ورئاسة اللجنة العليا

من املفرض أن تكون الذكرى الستني للنكبة الفلسطينية 
حدثا هام�ا، وحتتاج اىل تفكر إبداع�ي إلحيائها، وحتتاج 
اىل رؤية توحد ال تفرق، وفعاليات تعطي إش�ارات هامة 
حول ما يمثله حق العودة ملاليني الالجئني املنترشين فوق 
أرض فلس�طني والش�تات. هذه الذكرى حتت�اج أيضا اىل 
ش�عار وطني كبر تنضوي داخل�ه كل املعاين والفعاليات 
والرسائل املقصود ارساهلا يف الذكرى الستني وخصوصا 
للداخ�ل الفلس�طيني وجلم�وع الالجئني وللع�امل العريب 

والكون بأرسه.
لغاية اآلن اإلش�ارة األكثر س�وًء متثلت بام تردد من تعيني 
يارس عبد ربه رئيس�ا للجنة الوطني�ة العليا الحياء ذكرى 
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النكبة، والتي قوبلت باس�تنكار واس�ع وش�ديد من قبل 
فعاليات ومؤسسات وجلان الالجئني، وهذا األمر شّكل 
ويش�ّكل رهانا حقيقيا ح�ول مدى قدرة ق�وى الالجئني 
ع�ىل ف�رض تصورهم اخل�اص واس�تعادة الرئاس�ة التي 
فرضت عنوة وبكل وقاحة ودون أي اعتبار ملا يمثله عبد 
ربه ووثيقة جنيف من هبوط عن الس�قف الفلسطيني فيام 

يتعلق بحق العودة.
إن معارض�ة عب�د ربه ال تعني عىل اإلط�الق دعام لطرف 
عىل حس�اب طرف يف الرصاع الدائر واالنقسام احلاصل 
عىل الس�لطة، ولكن ه�ذه املعارضة يتم اس�تخدامها عىل 
نحو س�يئ عر ترويج ان املنظمة التي يمثلها عبد ربه هي 
املتنازلة عن حق العودة وأن خصوم املنظمة )محاس( هي 

املتمسكة بحق العودة.

خامسا: تراج��ع السياس�ي لصال��ح اخلدم�ايت
ال أح�د من�ذ االنقس�ام الذي ح�دث فلس�طينيا يتحدث 
ع�ن وكالة الغ�وث وبراجمه�ا، وبل اجلدي�د الذي حصل 
ان العديد من اللجان الش�عبية للمخيامت أصبحت ذات 
ختصصات خدماتية كتوزيع كوبونات التموين واملالبس 
والترعات وتنفيذ املش�اريع وبرامج الطوارئ، ونس�يت 
أو تناس�ت اهلدف االس�ايس الذي أقيمت من أجله وهو 
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االضطالع بدور س�يايس وتعبوي وحلامية مصالح سكان 
املخيامت أمام الس�لطات املحلية )املضيف�ة( وأمام وكالة 

الغوث.

سادسا: ص��ورة املخي��م كمرت�ع للجريم�ة
ب�دأت صورة املخيم تتق�زم تدرجييا، فاملكان�ة االجتامعية 
ورأس امل�ال النضايل الذي كان معيارا رئيس�يا يف املراحل 
الس�ابقة مل يع�د كذل�ك. لقد ت�م االنتقال ملعاي�ر جديدة 
ورأس�امل جدي�د اقتص�ادي وظيف�ي، فمكان�ة اإلنس�ان 
االجتامعية مل تعد تتحدد يف السلم االجتامعي بعدد املرات 
التي دخل هبا اإلنس�ان الس�جن أو اإلصابة أو اإلبعاد أو 
االستش�هاد ألح�د أف�راد األرسة، ب�ل ت�م االعت�امد عىل 
متغرات جديدة، كالدرجة الوظيفية يف مؤسسات السلطة 
والت�ي تبنى ع�ىل املوقع التنظيم�ي والش�هادة األكاديمية 
وش�بكة العالق�ات املصلحية اجلديدة، وم�دى االقراب 
من مراكز القوة والنفوذ. ويف الكثر من األحيان االعتامد 
ع�ىل "الفهل�وة"، وب�دأ ينظر للمخي�م )يف ه�ذه املرحلة( 
كمجموعة من الش�باب األقوي�اء وأصحاب هيبة بحكم 
تارخيهم النضايل، ولذا تم الركيز عىل استغالل هذه القوة 
ليصبحوا "كمستزملني"، من قبل مراكز القوة داخل السلطة 
والفصائ�ل الت�ي هي خارج الس�لطة يف آن، وأصبحوا يف 
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أحيان كثرة اليد التي يبطش هبا املس�ئول، أو التي يس�عى 
لتجنبه�ا وحتييدها بضامن حتالف مصلح�ي معها، إضافة 
إىل أن بع�ض ش�باب املخي�امت بدءوا يدرك�ون عىل نحو 
س�يئ مكانته�م وهيبتهم، وهذا اإلدراك ق�اد أعداد منهم 
الس�تغالل هذه اهليبة وممارسة ادوار تيسء لصورهتم هم 
أنفس�هم أوال ولصورة املخيم ثانيًا. ومهام يكن فقد ظلت 
هذه املرحلة حتافظ نوعا ما عىل وجود حالة نضالية ولكن 
ب�دون فعاليه كبرة، حيث ش�هدت ه�ذه املرحلة تراجعا 
لألدوار التنظيمية داخل املخيامت )الفصائل كانت حتكم 
املخيامت(، وه�ذا الراجع يعود للتناقض�ات التي بدأت 
تظه�ر داخل البن�ى التنظيمية وخصوص�ا فصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية كالتناقضات بني العائدين واملقيمني، 
وتناقضات بني القم�ة والقاعدة، وبني النظرية والتطبيق، 
وتناقضات عدم القدرة عىل مواكبة التطورات السياس�ية 

واالجتامعية والكونية.

سابع��ا: وثيق��ة أمح��د يوس��ف
أث�ارت الوثيق�ة الت�ي وّقع عليها أمحد يوس�ف املستش�ار 
السيايس لرئيس الوزراء املقال إسامعيل هنية حول صيغة 
التس�وية الت�ي ت�رىض هبا محاس م�ع إرسائي�ل الكثر من 
ردود الفع�ل، وعدم الوض�وح خاصة يف اهلدن�ة املجانية 
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التي طرحتها، وكذل�ك يف النص الغامض حول " صيانة 
مب�دأ حق الع�ودة" وعدم حتديد املكان الذي س�يعود إليه 
الالجئون، وعدم التط�رق ملرجعيات حق العودة املتمثلة 
يف قرارات الرشعية الدولية وخاصة القرار 194، وأعتر 
ذلك تراجعًا عن املوقف الرسمي الفلسطيني الذي يلقى 

إمجاعًا وطنيًا. 

ثامنا: املتغي�رات االجتامعي��ة يف بني�ة املخي��م
يمك�ن رصد مجلة م�ن التغرات االجتامعي�ة التي طرأت 
عىل بنية املخيم وتأثراهتا والتي مل يتم النظر هلا ومعاجلتها 
ال أكاديميا وال سياس�يا وال اجتامعيا بحكم طغيان امللف 

السيايس الذي سيطر عليه االنقسام:
أ. اهلج�رة الداخلي�ة م�ن املخيم: هن�اك فئتان م�ن البرش 
تغادر املخيم للس�كن خارجه كلام س�نحت هلا الظروف. 
الفئ�ة األوىل وهي احلاصلة عىل رأس م�ال أكاديمي، أي 
شهادات أكاديمية عليا، واحلاصلة عىل وظائف حكومية 
أو وظائف يف مؤسس�ات خاصة، والفئ�ة الثانية فهي  فئة 
املالك�ني ل�رأس م�ال اقتص�ادي والذي�ن متكنوا م�ن بناء 

بيوت خاصة خارج املخيم.
ب. اهلج�رة الداخلية اىل املخيم: بدأت املخيامت تتعرض 
لغزو من فئات ليس�ت الجئة للسكن فيها. وهذه الفئات 
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يف معظمها تعاين من أوضاع اقتصادية صعبة، بل من أفقر 
الفقراء، وعامل مياوم�ة، وعامل خدمات، وهذا األمر اثر 

عىل شكل العالقات داخل املخيم.
ج. اإلج�راءات اإلرسائيلية: قليلون ه�م الذين يدركون 
أن�ه وخ�الل انتفاضة األقىص تم القض�اء عىل جيل كامل 
داخل املخيامت، جيل تم اقتياده نحو القبور والس�جون، 
فق�د تم إفراغ املخيامت م�ن الكم األكر من اجليل املؤمن 
بالتصفي�ات  باملقاوم�ة والتضحي�ة، وه�ذا اإلف�راغ ت�م 
واالغتي�االت واالعتقاالت وال زالت ه�ذه اإلجراءات 

مستمرة.
د. االكتظ�اظ  الس�كاين: املخي�م أصب�ح مكان�ا ال يتس�ع 
للمتواجدي�ن بداخل�ه، واملعادل�ة التقليدي�ة ه�ي الت�ايل 
)بقعة أرض ثابتة وس�كان متزايدون( والتمدد العمودي 
للمخيم أصبح يش�ّكل خطرا عىل املخيم حيث أن الكثر 
م�ن البيوت داخل املخيامت ال تقام عىل أس�س هندس�ية 

سليمة.
ه�. غياب العم�ل اجلامهري وطغي�ان العمل النخبوي: 
حتى مع بروز اللجان واجلمعيات واملنتديات واملؤسسات 
اخلاصة بالالجئني أو العاملة يف أوس�اطهم، هذه اللجان 
تعمل ضمن برامج ومش�اريع ممولة، ومع انتهاء التمويل 
ينتهي الرنامج أو املرشوع، إضافة إىل أن هذه املشاريع يتم 
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فيها انتقاء املش�اركني بصورة تضمن االلتزام واالنضباط 
والق�درة ع�ىل متابع�ة الرنامج أو النش�اط، األم�ر الذي 
جيع�ل من أعامل هذه املؤسس�ات مقصورة ع�ىل فئة دون 
غرها، وه�ذا األمر أضعف العم�ل االجتامعي الطوعي 
داخل املخيامت والذي كان له ادوار مهمة يف حياة املخيم 

تارخييا، وكمحدد أسايس لصورة املخيم.
و. تراج�ع األدوار التنظيمي�ة احلقيقي�ة لصال�ح العائلي�ة 
والعش�ائرية: فالتنظي�امت داخ�ل املخي�امت مل تعد تلعب 
نفس األدوار االجتامعية والنضالية والثقافية التي عادة ما 
ميزهت�ا، وطغت عىل هذه التنظيامت االمتدادات العائلية، 
فاملوق�ع التنظيم�ي أصب�ح حم�دد بجمل�ة م�ن املحددات 

العائلية ومدى امتالك مصادر القوة.
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غابة قلق يف زقاق 

ناصر عطااهلل

كنت إنسانًا أخر يوم عرت من زقاق يف خميم، دلني آخره 
اىل بيت صديٍق ش�اعر، تبادلنا معًا الصورة املدهّش�ة التي 
مل نقلها بع�د يف نصوصنا، وضحكنا كثرًا عىل عربة اللغة 
املهرئة تلك، التي س�قطت عجالهتا اخلش�بية يف ش�قوق 
النّقاد التش�خيصيني، والذين يتناس�ون الشعر، ويعلقون 
أدران العالت عىل الش�اعر، ومل تفوتنا حماوالت كثرة يف 
اختصار عالقتنا ابداعيًا، وأن ال نفس�دها بامللح األس�ود 

الذي يسمونه االختالف الفصائيل.
كان حممد ش�اعر ملت�زم بالقافي�ة، وأنا كام أن�ا دومًا أفتح 
الش�عر لفوىض األحاسيس فيأيت كام يشاء، ختاصمنا مرًة، 
وأكث�ر عىل الضبط، والتحلل م�ن الضوابط، ولكننا بقينا 
أصدق�اء، كان يش�تاق يل وكن�ت أزوره والزق�اق نفس�ه 
يدلن�ي اىل بيت�ه، فن�رشب الش�اي والقه�وة، وننبش قبور 
األدب�اء القدماء، وإذا ما احتاج األم�ر نتبلل بالنميمة عن 
ش�خصيات مبدعة، تعيش بيننا فنحقر من نشاء ونختلف 

عىل البعض، ونعرف آلخرين باملكانة واإلبداع.
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يف الليل�ة األوىل م�ن أحداث االنقس�ام من ع�ام 2007، 
اتص�ل يب حممد وودعني وطلب مني أن أس�احمه، مل أفهم 
مرامه، لقلٍق أغرق قطاع غزة من بحره إىل سلكه الرشقي، 
ومن رأس�ه يف بيت حانون إىل قدمه يف رفح، قلٌق مرعٌب 
وخمي�ف، ولك�ن حممد ما عالقت�ه بام جيري ومل�اذا ودعني 

وطلب السامح؟!
ثم�ة من حيرك ه�ذه الدماء يف ش�وارع غ�زة، طفلة ماتت 
برصاص�ة طائش�ة، وقذيفة "أر يب جي" س�قطت يف باحة 
من�زل فقتل�ت ام�رأة كان�ت تكن�س عتب�ة غرفته�ا، وناٌر 
جمهولة اليد، حرقت ش�قًة لعجوز وابنته الوحيدة، وقطاع 
غزة كله دخل فوىض التفاسر املغلوطة، واملوت الرسيع، 
والزح�ف نحو املجه�ول، وحممد ال�ذي اختفى فجأة ومل 
أع�رف إن كان الزقاق س�يدلني اىل بيته، ام أنه قىض نحبه 
برصاصة أبن عمه الذي كان يكرهه كثرًا ألنه من فصيل 

أخر، وغالبًا ما كانا هيددان بعضهام بأشد الوعيد.
أي�ام س�وداء تركت وال زال�ت بصامهتا يف ذاك�رة كل من 
عاش�ها، ليصب�ح اجل�ار القري�ب بامل�كان بعي�دًا باملودة، 
والش�ابة الت�ي تزوج�ت ع�ن ح�ّب، طلقت ع�ىل بغض 
الخت�الف يف االنت�امء والفك�ر، واألّب ال�ذي داف�ع عن 
رشعي�ة راتب�ه، كاد أن يفق�د روحه عىل يد أبن�ه املجاهد، 
ضب�اب داكن يف قطاع غزة، القل�وب مقلوبة عىل جتويف 
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أعم�ى، ال حتتم�ل التس�امح، أو فاصلة ب�ني رصاصتني، 
واحل�ق يق�ال أن قطاع غزة بات تابوتًا كب�رًا جلثة ضخمة 
يصع�ب محلها، وحمم�د الغائب حتى يومن�ا هذا مل يعرف 
مص�ره، وأنا خ�رست خط�وايت يف الزق�اق، والدليل اىل 
بيت�ه، وأمس�ياتنا كاملس�امر الص�امء يف رأيس تق�ول يل أن 

صديقي قاتل وقتيل.
اتركيني يا تلك األيام الكاحلة، ولينزل مطٌر كثٌر وهطوٌل 
وليطف�ئ حجرة النار التي يف صدري منذ س�نوات عرش، 

السنوات التي بدلتني وغلفتني يف لغة ال أحّبها.
س�نوات من اإلنقس�ام والس�كة تش�بع ضج�رًا لقطار ال 
يصل اىل حمّط�ة املحّبة، وحممد يف بايل وضحكته تكر عىل 
معطفي كلام ارتديته، اهتز املخيم، وظلت النار يف هش�يم 

عيشنا تسألنا عن املزيد!!!.
اإلنقسام ليس أقل من قتل ضّل املوت خللل يف الوصول.
كتب�ت خصيص�ًا لكت�اب ع�ن ش�هادات ح�ول   -

االنقسام الفلسطيني
.25/1/2017
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ألول مرة أسأل عندما أضيع!

هنادي العنيس

كحامل�ة للهوية اللبناني�ة واإلماراتية مًع�ا، مل أواجه يوًما 
أس�ئلة ال أجوب�ة هلا حول مح�يل هلوية زرق�اء أو خراء، 
أو البح�ث لس�اعات طويلة إلجياد الفروق�ات بينهام وقد 

توسطهام جدار مل يعد باإلمكان اإلستهانة به بعد اآلن.
أس�موين الجئة، فجأة عرفت أنني هكذا أصبحت، رغم 
أين ش�خصًيا مل أع�ش جلوًئا، مل أمش ملس�افات طويلة، أو 
أنتظ�ر ش�احنات األن�روا املحمل�ة بمعلبات ال تش�تهيها 
نف�يس وأرغم ع�ىل أكلها يف خيمة تش�به كل ما حوهلا من 

خيم، ومل أعرف يوًما الطريق إليها.
كان يتم س�ؤايل يف كل مرة أحر فيها وثيقتي اللبنانية إىل 

أية جهة حكومية إلهناء إجراء روتيني ما، من أين أنِت؟
-أنا فلسطينية من عكا.

-ماذا تعرفني عنها؟
-بل�دة تق�ع يف منطق�ة اجللي�ل وفيه�ا وصل نابلي�ون إىل 

أسوارها مردًدا : لقد أنستني عكا عظمتي!
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-ثم ماذا؟
-ثم ال يشء مر أكثر من هذا.

 عندم�ا جدولة أمي س�فرنا يف اإلج�ازات الصيفية، كان 
األم�ر عىل ه�ذا النح�و: اج�ازة ه�ذا الصي�ف إىل لبنان، 
والصيف اآلخر سنقضها  بالسياحة الداخلية هنا يف ديب.

كنت أشعر باحلامسة طيلة الوقت، رغم خويف من ركوب 
الطائ�رات إال أين كنت أهرب من األمر بالنوم فور قدوم 
املوظف�ة ومس�اعدهتا يل يف ربط احلزام ع�ىل بطني الكبر، 

رباه.. بالكاد كنت أستيطع إلتقاط أنفايس!
نص�ل إىل لبن�ان، كان لن�ا بواب�ة خاص�ة، يف البداية كنت 
س�عيدة واعتق�دت أن ه�ذا األم�ر جيًدا، ث�م نميض نحو 

ساعة من الزمن للوصول إىل بوابة أخرى.
ش�كلها هذه املرة خمتلف، األوىل كانت يف املطار، والثانية 
أم�ام مدخل أكر خمي�امت الالجئ�ني الفلس�طينيني، عني 

احللوة.
كن�ت أنده�ش من صورة الرئيس الس�ابق ي�ارس عرفات 
رمح�ه اهلل والرئي�س احل�ايل حمم�ود عب�اس ومه�ا  ينظران 

نحوي، أحييهم وأشكرهم عىل استقباهلم لنا.
بينام أنتظر أن ينتهي اجليش اللبناين يف ذلك املدخل والذي 
عرف�ت عندم�ا كرت أنه يطل�ق عليه اس�م )احلاجر( من 
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فتح كافة حقائب س�فرنا وتفتيشها، ثم يطلبون منا اهلوية 
اللبنانية، فرحت، وش�عرت للحظة أن هذا املكان كله يل، 

وأن كل ما حيدث ما هو إال اجراء طبيعي حلاميتنا!
يدير الش�وفر مفتاح السيارة، هيتز كل من يف داخلها وما 
يف داخلنا عىل النحو ذات�ه، وتبدأ مالمح املكان يف الروز 

أكثر.
ع�ىل جه�ة اليم�ني هنا مجاعة س�مت نفس�ها ب�� )  عصبة 
األنص�ار  (، وعىل جهة اليس�ار أخرى كان�ت تدعى ب� )  
فت�ح اإلس�الم  (، أمامنا مب�ارشة كانت مجاعة ) الش�باب 
املس�لم  (، وبعد أن قطعنا مس�افة ال بأس هبا فوق أرض 
وع�رة حتم�ل مياه هلا رائحة س�يئة وس�امء مزينة بأس�الك 
الكهرباء املكش�وفة، كان ورائن�ا حاجز ملجموعة )القوى 
األمنية الفلسطينية ( يرتدون بدل عسكرية ال أدري تعود 

ألية دولة يف احلقيقة!
وصلنا إىل الدار.

كان ذل�ك صيف ع�ام 2006، مر الوق�ت برسعة، حتى 
ب�دأت الش�بابيك يف االصطكاك، وش�هدت هناك ألول 
مرة يف حيايت حرًبا، كنت هذه املرة ش�اهدة عىل حدث ما 

وقع أمامي ، كانت حرب متوز اللبنانية.
مل يكن يف الشارع أحد، ال كلب ضال وال قطة شاردة وال 
حت�ى خيال لظل أن�اس هيربون، كان اجلمي�ع يف بيوهتم، 
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ينتظ�رون أن تتوقف  أصوات احل�رب، أو تنقطع فينتهي 
األمر.

كنت أسمع صوت املوت أيًضا، وأشم رائحته، لقد عاش 
يف داخيل وقًتا طوياًل، رغم أنه مل يأخذين إليه، وأين مل أمت 

حينها، لكن مات كل ما يف داخيل.
ب�دأت ال�دول العربية واألجنبية عىل حد س�واء بإرس�ال 
طائ�رات خاصة ألخ�ذ رعاياه�ا، تذكرت ق�ول الرئيس 
حمم�ود عب�اس أننا ضي�وف يف لبن�ان منذ ثامين ومخس�ون 

عاًما، وسألت من سيأخذين؟ إال أنه مل يأيت أحد.
مازال هناك الكثر من الضيوف يف املخيامت الفلس�طينية 
بلبنان، يذكر أننا اليوم جتاوزنا بزيارتنا تلك تسعة وستون 

عاًما.
ع�دت إىل حي�ث إقامتي بع�د النجاة من أربع�ة وثالثون 
يوًم�ا كرت هبم فجأة، عن طريق مطار س�وريا الش�قيقة  
الت�ي كنت أحل�م أن أزورها يوًما، ومل أع�رف أن حلمي 

هذا أيًضا سيموت قبل أن أفعل أنا.
كنت أتع�رق عند نومي لياًل، أس�تيقظ فجأة ألرصخ، ثم 
أدفن رأيس وأدخل يف نوبة بكاء حتى أستسلم لكوابييس 

التي مل تفارقني حتى عامي هذا.
لبست ثوب املرض يف تلك السنة، مل أخلعه ألعوام، حتى 

أصبحت عاجزة عن فعل ذلك اآلن.
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وكان األمر قد دخل يف مرحلة تدفعني لطلب املس�اعدة، 
فراس�لت األنروا بعد أن كتبت يف حم�رك البحث غوغل: 
م�ن هي األن�روا؟ لتأيت اإلجاب�ة عىل الش�كل التايل: هي 
هيئ�ة تابع�ة ملنظم�ة األم�م املتح�دة وتعم�ل ع�ىل إغاث�ة 
وتش�غيل الالجئ�ني الفلس�طينيني يف ال�رشق األدنى. يف 
أعقاب الرصاع العريب اإلرسائييل عام 1948، تأسس�ت 
بموج�ب قرار اجلمعية العام�ة لألمم املتحدة عام 1949 
لغرض تقديم اإلغاثة املبارشة وبرامج التش�غيل لالجئني 

الفلسطينيني.
حسنًا، كنت متحمس�ة يف البدء، وأشعر باإلنتامء، وبأنني 
ذات قيم�ة وال أع�رف مل�اذا تش�كلت يف داخ�يل كل هذه 
املش�اعر دون أن أفك�ر يف حلظ�ة واح�دة ملاذا ال أس�تطيع 
الع�ودة إىل وطني دون أن يت�م تصنيفي أو إلقاء املزيد من 

األلقاب عىل شخيص ثم تلقي العالج فحسب؟
وهن�ا أخذت صفعة أخ�رى، ما زال أثره�ا باقي عىل كل 
كيل، جائن�ي ال�رد: ال متن�ح األن�روا املس�اعدات بكاف�ة 
أش�كاهلا للفلس�طينيون املولودين خارج مناطق احلروب 

والنزاعات واملخيامت.
مه�اًل، لك�ن من ق�ال أين اخرت ه�ذا؟ أن أول�د خارج 
هن�اك؟ أن أعي�ش عمًرا أس�أل في�ه نفيس م�ن أكونه وال 
أج�د إجابة؟ إىل أين أنتمي ومل�اذا ترفضني كل األماكن؟ 
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م�ا الوطن الذي تغربت عنه ومتى س�أعود إليه؟ ما الذي 
ينتظرين بعد اآلن، بعد كل هذا وهذا وذاك؟

مل أخ�ر كل م�ا ح�دث، وال مل أه�رب، كام أنن�ي مل أيأس 
م�ن الردد م�رة واثنني وحتى املائة للس�فارة الفلس�طينية 
يف حمل إقامتي وتقديم طلب لإلعراف بكوين فلس�طينية 
واستخراج جواز س�فر يل.  فينقلني هذا املوظف إىل آخر 
وهذه الس�فارة إىل أخرى وهذا احلزب إىل غره وتنحرص  
اخليارات أمامي يف  حماولة  أخرة ثم أتذكر وعدي األخر 

لنفيس: لن أتطبع.
 ومل أتوقف رغم كل هذا اإلنقس�ام من قول إجابتي حينام 

يسألني أحدهم: من أين أنِت؟
أقول: أنا فلس�طينية من ع�كا، بلدة تقع يف منطقة اجلليل، 

وال يشء مر أكثر من هذا.
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االنقسام تأصل وجتذر

أشرف جمال أبو خصيوان 

األص�ُل يف ح�ركاِت التح�رِر الوطني أن تكوَن الش�معة 
التي حترُق من أجِل ش�عبها، ولكْن يف احلالِة الفلس�طينيِة 
الوض�ُع خيتلُف قليال، فقد لعب الش�عُب ومواطنوه دوَر 
الش�معِة الت�ي حترُق م�ن أجل قيادهتا إال م�ن رحم ريب، 
فقد انقس�منا إيل قس�مني بع�د االنتخاب�ات الديمقراطية 
النزهية الريئة املش�هود هل�ا بالنزاهِة من الصغ�ِر والكبِر 
حتى أن أمريكا تتغنى بالديمقراطيِة الفلس�طينيِة وأوروبا 
ال توجد هبا انتخابات كالتي حصلت يف فلس�طني يف عاِم 

2006م.
لق�د دفعنا ثمَن تل�ك االنتخابات العقيمِة عرَش س�نواٍت 
عجاف من االنقس�اِم السيايس واجلغرايف والديمغرايف يف 
غزة، وأصبح البحُر من خلفنا والعدو من أمانا، واجلدراُن 
والس�ياُج حتيُط بنا من كلِّ جان�ب، وأصبح حلُم توصيِل 
التي�اِر الكهربائي لس�كاِن غزَة الفقراء حل�اًم وطنيًا كبرا، 
واخلروُج من س�جِن غزة الكب�ِر بمثابِة حلام آخر وكأنك 
خ�ارٌج من الناِر إيل جنٍة عرُضها الس�موات واألرض، مل 
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تتغ�ْر الس�امُء وال األرُض وال زال هواُء االنقس�اِم ينترُش 
يف الفض�اِء خصوصا يف غزة، ح�روٌب ثالث حطت عىل 
رؤوِس املنقس�مني ولكن يف غزة ويالت حصار وإغالق 
معاب�ر ونقص يف الدواء واملاء، وفقر أهنك الفقراَء وبطالة 
أرهقت الش�باب، وتبخرت األحالُم وأصبَح عدُّ النجوِم 

أهوَن من حتقيِق األحالم.
ع�رُش س�نواٍت انقض�ت م�ن عم�ري وأن�ا أعي�ُش حالَة 
الطوارئ بفعِل "االنقس�اِم الفلس�طيني" فال حكومة وال 
حاك�م وال رئي�س وال وزراء يف غ�زة، وبع�ُض منظ�امت 
حقوق إنس�ان صغرة ال متلُك قرار فام هلا حوَل وال قوة، 
وآالُف الفق�راِء ينتظرون "س�لًة غذائية" ، فأصبَح مطلوبًا 
من�ي أن أوف�َر الكهرب�اَء واملاَء ألطف�ايل واحلي�اَة الكريمَة 
واألم�َن وق�ت احل�رِب وعن�د س�امِع ص�وِت الصواريخ 
واالنفج�ارات، وأن أنثَر عىل رؤوِس�هم األم�َن واألماَن 
وأن أفرَق بني األلعاِب الناريِة وقنابِل الفس�فور األبيض، 
ال أذكُر أين عشت يوما سعيدًا يف السنواِت العرِش املاضية 
ألن أحالم�ي مل تتحقْق فلم أزْر  حدائَق باريس ومل أمتكْن 
من حضوْر مباراِة كرِة قدم لفريقي املفضل يف مدريد، إين 
أعي�ُش تفاصيَل الظلِم والظالِم يف بل�دي وإين ملجٌر عىل 

العيِش فيها وإن ضاقت عيلَّ بفعِل االختالِف السيايس.
لقد أصبح االنقساُم الفلسطيني أكَر من أوالدي هو يكُر 
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وه�م يكرون هو يتأصُل ويتج�ذُر يف األرِض وهم أيضا 
يتأصل�ون ويتج�ذرون، هو جيُد م�ن يدفُع له امل�اَل ليبقى 
انقس�اما وأن�ا أدفُع ثمَن وج�ودي يف أريض م�ن كرامتي 
وحريت�ي وصحت�ي وأق�وُل ألوالدي أنت�م الباقون وهم 

الراحلون اصروا فإن االنقساَم إىل زوال.
ما أحزنن�ي كثرًا أين فقدت صديقا يف أحداِث االنقس�ام 
الفلس�طيني، ه�ذا الصدي�ُق كان قارئ�ا وكاتب�ا ومفك�را 
وفيلس�وفا، كان يعش�ُق اجل�امَل يف الق�راءِة والكتابِة، كان 
بس�يطًا غني�ًا ال يع�رُف يف احلي�اِة إال ت�ي جيف�ارا ولي�و 
تولس�توي وجان بول س�ارتر وغادة الس�امن وأمحد مطر 
وغس�ان كنف�اين، يف ليلِة االنقس�اِم كنا نجلُس س�ويا عىل 
ش�فا حف�رٍة نتس�ابُق م�ن فينا يم�وُت قب�َل اآلخ�ر، ألننا 
فش�لنا كمثقفني يف محايِة اخلياراِت الديمقراطية للش�عِب 
الفلس�طيني وغلَب الباروُد والناُر أص�واَت العقالء، فال 
حي�اَة بع�د الي�وِم يف غ�زَة فقرر صديق�ي امل�وت منتحرًا، 
ألق�ى بنفِس�ه يف احلف�رِة وبقي�ت أنا أنظ�ُر إليه ب�كِل جبٍن 
وه�و يس�تمتُع بموتته األوىل، ع�رُش س�نواٍت وأنا مل أرى 
صديق�ي م�ن جديد فأنفاُس�ه مل تنقطْع م�ن الدنيا هو عىل 
قيد احلياة يعيُش منطويا عىل نفِسه أغلَق باَب احلياِة وترك 
الدنيا وأطلَق حليَته حتى امتدت إىل مقدمِة صدره، رافضا 
مغري�ات الدني�ا معلن�ا حالًة م�ن اإلرضاِب ع�ن ظروِف 
احلي�اة، ال ف�رَق عن�ده ب�ني الكهرب�اِء وعدِمه�ا فكالمه�ا 
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س�ّيان ال يأتيان بخ�ٍر جديد، يف االنقس�اِم ختطينا مرحلَة 
الرصاِع مع اآلخرين ليكوَن الرصاُع مع الذات، متسائلني 

أنستحق حياًة غَر التي نعيُشها اآلن؟
نواف�ُذ األمِل واحل�بِّ واحلياِة أغلق�ت أبواهَبا يف غزة، فال 
م�كاَن للحبِّ وال مكاَن لألمِل وال طعَم للحياة، ظروُف 
احلي�اِة كب�رٌة وتكالبت عىل فقراِئها ف�ال عاد هلم قيمة وال 
مق�ام وس�اءت أحواهُلم يوم�ا بعد اآلخر، ألن االنقس�اَم 
أصبح وحش�ًا كبرًا يلتهًم الصغار، إنه مثُل " أمنا الغولة" 

التي نخوُف هبا أطفاَلنا قبل النوم.
االنقس�اُم واقٌع ُفرَض عىل الش�عِب الفلسطيني يف الضفِة 
الغربي�ِة وقط�اِع غ�زة والق�دس، أوالً بفع�ِل االحت�الِل 
اإلرسائي�يل الذي قّط�َع أوصاَل الوطِن من خ�الل املعابِر 
واحلواجِز واس�تمراِر س�يطرته عىل األرِض الفلس�طينية، 
أما ثانيا فاالنقس�اُم فكريا قبل أن يكوَن سياسيا ومل نشهْد 
برناجم�ًا وطنيًا فلس�طينيًا جيم�ُع الفلس�طينيني وال يفرُقهم 
حتت س�قفه، وإن ارتب�اَط القضيِة الفلس�طينيِة باملتغرات 
العربية أس�هَم بش�كٍل كبٍر يف صناعِة االنقساِم ومأسسته 
حت�ى أنه أصب�َح باقيا ويتم�دُد ليتخطى ح�دوَد اجلغرافيا 
ليصَل إيل عبِق التاريخ ويكوَن سمٌة الفلسطينيني االنقساَم 

وال يشَء غِر االنقسام.



وإين ال أرى أن حكومَة وحدٍة وطنيٍة أو انتخاباٍت حمليًة أو 
برملانية س�تقيض عىل االنقساِم ألنه جرٌح عميٌق يف نفوِس 
املواطن�ني، وإن هناي�َة االنقس�اِم تك�وُن بانته�اِء األجياِل 
املعارصة له فلربام يكوُن هناك اتفاٌق عىل عمِل حكومات 
ولكْن اتفاٌق عىل إهناِء حالِة االنقسام فهذا حيتاُج إيل وقٍت 

طويٍل وعمٍل جمتمعي كبر.
 



تقدير موقف - االنقسام الفلسطيني يف عامه 
العارش "مأسسة تتعمق"

سماح ديب كّساب

مشاركة في البرنامج التدريبي "التفكير 
اإلستراتيجي وتحليل السياسات" 25 أيلول/

سبتمبر 2016

مقدمة 
دخل االنقسام الذي تعانيه احلالة الفلسطينية منذ حزيران 
2007، وأدى إىل وج�ود س�لطتني فلس�طينيتني، واحدة 
يف الضف�ة الغربي�ة وأخ�رى يف قطاع غزة، عام�ه العارش. 
ويس�تمر ذلك مرافقا مع مظاهر لرس�خه ومأسس�ته يف 
أش�كال متعددة، لع�ّل أبرزها االنفصال املؤس�يس الذي 
يمك�ن أن نلمح�ه، وبدرج�ات متفاوت�ة، يف الس�طات 
بحي�ث  القضائي�ة(،  التنفيذي�ة،  )الترشيعي�ة،  الث�الث 
تتبلور مؤسس�ات وثقافتا عم�ل، وربام ثقافتان جمتمعيتان 

منفصلتان يف كل من الضفة والقطاع.



شهد منتصف حزيران 2016 جلسة أخرى من جلسات 
املصاحلة وإهناء االنقس�ام يف العاصم�ة القطرية الدوحة. 
الوطن�ي  التحري�ر  املباحث�ات وف�دي: حرك�ة  ومجع�ت 
الفلس�طيني "فتح"، وحركة املقاومة اإلسالمية "محاس"، 
وت�م اإلع�الن ع�ن فش�لها في�ام بع�د، ومّح�ل كل طرف 
مسؤولية الفشل للطرف اآلخر. كام شهد هذا الشهر تعثر 
إجراء االنتخابات املحلية، إذ أعلنت حمكمة العدل العليا 
يف رام اهلل بتاري�خ 8/9/2016 ع�ن وق�ف قرار جملس 
ال�وزراء بإجراء االنتخابات املحلي�ة مؤقًتا إىل حني البت 
يف الدعوى املرفوعة أمامها]1[. وجاء قرار حمكمة العدل 
بعد إص�دار حماكم البداية يف غزة قرارات بش�طب قوائم 
انتخابي�ة تابعة حلركة فتح، األمر الذي يش�ر بوضوح إىل 
انفص�ال قضائ�ي كان توظيف�ه يف الرصاع الداخيل س�بًبا 

مبارًشا يف تعثر إجراء االنتخابات.

املنظومة الترشيعية الفلسطينية يف ظل االنقسام
ط�ال االنقس�ام املنظوم�ة الترشيعي�ة الفلس�طينية عندم�ا 
مارس�ت إرسائيل سياستها اهلادفة إىل تعميق االنقسام يف 
هذا اجلانب، من خالل منع جلس�ات املجلس الترشيعي 
ع�ر اعتقال النواب، والتضيي�ق عليهم منذ فوز "محاس" 
يف االنتخاب�ات الترشيعي�ة الع�ام 2006، م�ا ح�ال دون 
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حتقي�ق النص�اب وانعقاده، األمر ال�ذي أدى إىل تفرد كٍل 
م�ن ط�ريف االنقس�ام يف إص�دار قوان�ني ومراس�يم يرر 
رشعيته�ا يف الضف�ة والقطاع]2[. ومن أب�رز مظاهر هذا 

االنفصال وجود نظامني ترشيعيني خمتلفني ومنفصلني.
وش�مل ه�ذا االنفص�ال املنظوم�ة الترشيعي�ة يف حماورها 

الثالثة: آلية سن القوانني، اإلعالن عنها، نفاذها:
آلية سن القوانني 

م�ا جيري الي�وم يف كل من الضفة الغربي�ة وقطاع غزة هو 
إص�دار كل ط�رف )الس�لطة الوطنية يف الضف�ة الغربية، 
وكتلة "محاس" الرملانية يف قطاع غزة( ترشيعات وقوانني 
جديدة، واستحداث آليات تتجاوز اإلجراءات القانونية 

املعتمدة ما قبل االنقسام]3[.
فقد صدرت يف الضفة الغربية خالل فرة االنقسام وحتى 
13/6/2015 )110( قرارات بقانون من قبل الرئيس 
حمم�ود عباس]4[. وتصدر ه�ذه الترشيعات بطريقة غر 
معت�ادة، فيت�م اعت�امد الق�رارات الرئاس�ية الص�ادرة عن 
رئيس الس�لطة الوطنية الفلس�طينية كقانون، وذلك دون 
عرضها عىل املجلس الترشيعي غر القادر عىل االجتامع. 
وهذا ما ترفضه كتلة التغير واإلصالح )محاس( يف غزة، 
وتعت�ره غر قان�وين، ألن�ه يتضمن س�لًبا الختصاصات 

املجلس وصالحيته يف الترشيع]5[. 
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أما يف قطاع غزة، فُتسن القوانني بعد العام 2007 يف ظل 
رفض حكومة "محاس" التعامل مع مجيع القرارات بقانون 
التي ص�درت بعد 2007/6/14، من خالل اس�تمرار 
"مح�اس" بإصدار قوان�ني وفق اآللية املعتمدة س�ابًقا يف 
النظ�ام الداخيل للمجلس الترشيعي، باالعتامد عىل نواهبا 
فق�ط يف املجلس، بغض النظر عن حتقق األغلبية املطلوبة 
لنصاب اجللسات. كام أحدثت بعض التغيرات عىل هذه 
العملية، من بينه�ا: اللجنة الفنية للصياغة، احلصول عىل 
توكي�الت م�ن األرسى بناء ع�ىل فكرة الترشي�ع املقاوم، 
االستغناء عن عملية املصادقة من الرئيس، تعديالت عىل 

اجلريدة الرسمية]6[.
جهتان لنرش القوانني

تنرش القوانني يف الضفة الغربية من خالل اجلريدة الرسمية 
)الوقائع الفلس�طينية(، الت�ي بدورها ال تعرف بالقوانني 
الصادرة عن غزة، بينام تنرش القوانني والقرارات يف قطاع 
غ�زة يف اجلريدة الرس�مية الصادرة هن�اك التي ال تعرف 
بالقوان�ني والقرارات الصادرة يف الضفة الغربية، وبذلك 
أصبح لدى الس�لطة الفلسطينية جهتان إلصدار القوانني 
وجريدتان رسميتان لنرشها، وحتمالن نفس االسم وهو 

)الوقائع الفلسطينية(.
نفاذ القوانني
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يستمر االنقسام ويستمر معه الفصل الترشيعي بني الضفة 
الغربية وقط�اع غزة، إذ تطبق القوانني الصادرة يف الضفة 
الغربي�ة هناك فق�ط، وكذلك تطبق القوان�ني الصادرة يف 
قطاع غزة هناك فقط. وهذا يعد انفصااًل قانونًيا وتراجًعا 
خطًرا يف مس�تقبل القوانني يف فلس�طني، ورضبة قاصمة 
ملح�اوالت توحيد القوانني بني ش�طري أرايض "الدولة" 

الفلسطينية]7[.
وزارات السلطة الفلسطينية

َهَدَف "اتفاق الشاطئ" املوقع بني "فتح" و"محاس" بتاريخ 
23/4/2014 إىل إهن�اء مظاهر االنقس�ام واالنفصال، 
وتوحيد الوزارات، والقطاع األمني. وتال توقيع االتفاق 
عقد جلسات مباحثات بني احلركتني للتوافق عىل تشكيلة 
حكومة الوفاق الوطني )الس�ابعة عرشة( واألسامء، ومن 
ثم ُشِكلت احلكومة وُأعلن عنها بمرسوم رئايس صدر يف 

رام اهلل بتاريخ 2/6/2014.
ه�ذا  توقي�ع  بع�د  اإلعالمي�ة  الترصحي�ات  وتضارب�ت 
االتف�اق، حي�ث رصح الرئي�س عب�اس يف مقابل�ة مع�ه 
بتاري�خ 28/8/2014 "ل�دى "مح�اس" حكومة ظل يف 
غزة، ولدهيم وكالء وزارات، وإذا استمر هذا األمر، فإن 
هذا س�يهدد اس�تمرار الوح�دة الوطني�ة واالمتحان قادم 
قريبا". بدوره، نفى خالد مشعل، رئيس املكتب السيايس 
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حلركة محاس، يف مقابلة معه بتاريخ 7/9/2014 وجود 
حكومة ظل تديرها حركته يف قطاع غزة. 

هن�اك مؤرشات تؤكد حاالت انفص�ال واضحة يف عمل 
بع�ض ال�وزارات ع�ىل األقل، وح�االت اندم�اج قرسية 
أحياًن�ا. وي�رز ه�ذا عىل س�بيل املث�ال يف حال�ة وزارات 

الربية والتعليم، واملالية، والداخلية، واألوقاف.
وزارة الربية والتعليم

ظهرت العديد من مظاهر االنقس�ام واالنفصال يف سلك 
الربية والتعليم، ومن أبرزها:

• هيئت�ان لالعت�امد واجلودة، واح�دة يف الضفة وأخرى 
يف غزة.

• تطوي�ر واعتامد نظام ثانوية عامة جديد من قبل وزارة 
الربي�ة والتعلي�م الع�ايل- رام اهلل، م�ع ظه�ور مؤرشات 
ع�ىل رف�ض القائم�ني ع�ىل إدارة التعلي�م )بحك�م األمر 
الواق�ع( تطبي�ق النظام اجلدي�د يف غ�زة]8[، األمر الذي 
هيدد مص�ر امتحان التوجيه�ي املوحد. فق�دم القائمون 
ع�ىل وزارة التعلي�م- غ�زة اعراض�ات عدة ع�ىل النظام 
اجلديد املقرح، وت�م التلويح باللجوء إىل عدم تنفيذ هذا 

النظام يف القطاع.
• اإلع�الن عن نتائ�ج الثانوية العامة هل�ذا العام 2016 
بش�كل منفص�ل، حي�ث أعلن�ت النتائ�ج يف رام اهلل دون 
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عقد مؤمتر مش�رك كام اعتادت وزارة الربية والتعليم يف 
األعوام السابقة]9[. 

وزارة املالية.. قوانني ورضائب منفصلة
يط�ال االنقس�ام انفص�ال القوائ�م املالي�ة التي انقس�مت 
إىل قس�مني خمتلف�ني متاًما، واح�دة يف الضف�ة وأخرى يف 
القط�اع. ولكل منه�ام مواردها اخلاص�ة، وأوجه رصفها 
ع�ىل القطاع�ات املختلف�ة]10[. بل يف ح�االت أخرى، 
هن�اك مواق�ع إلكروني�ة خاص�ة بال�وزارة منفصل�ة عن 

الصفحة املركزية يف رام اهلل. 
ويكتم�ل مش�هد االنقس�ام واالنفص�ال امل�ايل من خالل 
قيام حكومة "محاس" بإقرار قوانني رضيبية بش�كل منفرد 
عىل قط�اع غزة، مث�ل قانون التكاف�ل االجتامعي )فرض 
رضائب ورس�وم إضافية عىل كل ما يدخل قطاع غزة من 
س�لع وبضائع(. وبررت "محاس" ف�رض هذه الرائب 
لع�دم رصف حكوم�ة الوف�اق الوطن�ي نفقات تش�غيلية 

ملكاتب الوزارات يف غزة]11[. 
أم�ا قط�اع البن�وك، فبالرغم من االنقس�ام إال أنه س�جل 
حالة من حاالت الدمج االضطرارية، حيث يشدد حمافظ 
س�لطة النقد عزام الشوا عىل وحدة اجلهاز املرصيف يف كل 
م�ن الضفة والقطاع، فال يمكن الفصل بني جهاز مرصيف 
يف الضف�ة وآخر يف القطاع. والعمل يف هذا اجلهاز موحد 
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ومتكام�ل بني الفروع واإلدارات العام�ة واإلقليمية. كام 
أن ع�دم إمكانية انفصال النظام املرصيف عن املؤسس�ات 
والبن�وك األجنبي�ة والدولي�ة، َف�َرَض بق�اء االتصال مع 

سلطة النقد خوفا من مقاطعة خارجية. 
وزارة الداخلية واألمن الوطني 

يقترص عمل حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها وحتى 
تاري�خ كتابة ه�ذه الورقة ع�ىل الضفة الغربي�ة دون قطاع 
غزة، ب�ام يف ذلك وزارة الداخلية واألمن الوطني، وذلك 

لعدم متكني احلكومة من أداء مهامها. 
وم�ن مظاه�ر االنفص�ال الت�ي تش�هدها وزارة الداخلية 
واألم�ن الوطني: وج�ود مرجعيتني خمتلفت�ني منفصلتني 
لل�وزارة، وعقيدت�ني أمنيت�ني برام�ج تأهي�ل وتدري�ب 
وسياس�ات أمنية خمتلفة. ومتتد مظاهر االنفصال لتش�مل 
قان�ون الرشطة، فيوج�د قانونان خمتلف�ان للرشطة ُيعمل 
هب�ام، إضافة إىل اخت�الف اهليكليات والدوائر واألقس�ام 

داخل الوزارة الواحدة]12[.
كام تتش�عب املعضلة األمنية وانفصاهلا لتصل إىل تضارب 
يف تبعي�ة األجه�زة األمنية القانوني�ة واإلداري�ة، وآليات 
الرقاب�ة عليه�ا، وانتامئه�ا احل�زيب املرتبط بحرك�ة فتح يف 

الضفة الغربية وحركة محاس يف قطاع غزة. 
وزارة األوقاف: انفصال إداري وحالة دمج اضطرارية
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يشمل االنفصال ما بني وزارة األوقاف يف الضفة الغربية 
وقط�اع غ�زة جوانب ع�دة، أبرزها: االنقس�ام اإلداري، 

واالنقسام املهني )الرامج(. 
فف�ي اجلان�ب اإلداري، مل تع�رف حركة مح�اس باملواقع 
اإلداري�ة املوج�ودة يف الضف�ة، وجل�أت إىل تعي�ني وكيل 
وزارة تاب�ع هلا يامرس عمله بمعزل عن الوزير يف الضفة، 
واستحدثت دوائر بشكل منفصل يف "وزارة أوقاف غزة" 
هلا مثيل يف وزارات الضفة، مثل دائرة الوعظ واإلرش�اد، 

ودائرة املالية.
أما يف اجلانب املهن�ي )الرامج(، فتقوم وزارة األوقاف- 
غزة بتطوير وتنفيذ برامج بشكل منفصل، بعيًدا عن وزارة 

األوقاف يف الضفة، مثل مسابقات القرآن والتجويد.
وخيتل�ف األمر يف ملف احلج، إذ يش�هد ه�ذا امللف حالة 
م�ن االندم�اج بني ش�طري الوط�ن، فهناك جلن�ة خاصة 
تدي�ره تض�م ممثل�ني عن كاف�ة األط�راف، بام فيه�ا حركة 

محاس.]13[
 نظامان قضائيان منفصالن

يع�د أب�رز مظاه�ر مأسس�ة االنقس�ام القضائ�ي وج�ود 
جملسني قضائيني ورئيسني وجهازين للنيابة العامة يف كل 
من الضفة والقطاع، إضافة إىل نظامني قانونيني منفصلني 
يف ظ�ل ازدواجي�ة القوانني، س�واء يف القض�اء املدين، أو 
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الرشعي. 
أوج�د "اتف�اق الش�اطئ" وما تاله م�ن مباحث�ات صيًغا 
لتج�اوز أزم�ة القض�اء يف اجلوان�ب اإلداري�ة واملالي�ة، 
كالتعيني، وتأمني رواتب العاملني، والنفقات التشغيلية، 
بين�ام مل ي�رز يف إط�اره تفامه�ات ملموس�ة ح�ول توحيد 

السلطة القضائية]14[. 
الترشيعي�ة تش�كيل  املنظوم�ة  انقس�ام  وطال�ت مظاه�ر 
املحاكم نفس�ها، حيث أثار قرار الرئيس عباس بتش�كيل 
2016، ج�داًل  نيس�ان  العلي�ا يف  الدس�تورية  املحكم�ة 
قانونًي�ا وسياس�ًيا. فقد ق�ال عيل أبو دي�اك، وزير العدل: 
"إّن إق�رار عب�اس للمحكم�ة الدس�تورية ي�أيت يف إطار 
اس�تكامل مؤسسات الس�لطة الفلس�طينية، والتحول من 
جم�رد س�لطة إىل دولة، يف ظ�ل تنامي حرك�ة االعرافات 
الدولي�ة بفلس�طني كدولة قائم�ة"، بين�ام، يف املقابل، قال 
سامي أبو زهري، الناطق باسم "محاس": "تشكيل حممود 
عب�اس للمحكم�ة الدس�تورية بطريق�ة منفردة ه�و تنكر 
للتواف�ق الوطني، وتكريس لنهج التفرد وتفريغ املصاحلة 
الفلس�طينية م�ن حمتواه�ا، وحرك�ة املقاوم�ة اإلس�المية 
)محاس( ال تعرف برشعية هذه املحكمة، وكل ما يصدر 
عنها. وتدعو أعضاء املحكمة الدس�تورية إىل االستقالة، 
وهم يتحملون املس�ؤولية عن خلق مزيد من االنقسام يف 
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الساحة الفلسطينية".
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اخلالصة
عىل الرغم من تش�كيل حكومة توافق فلس�طيني يف العام 
2014، إال أّن م�ؤرشات وعمليات االنقس�ام املؤس�يس 
تتعمق وتطال الس�لطات الث�الث )الترشيعية، التنفيذية، 
يمتل�ك  أن  دون  االنقس�ام  اس�تمر  ف�إذا  القضائي�ة(. 
الفلس�طينيون مفاتي�ح حتقي�ق الوح�دة الوطني�ة احلقيقية 
القائم�ة عىل تغليب املصلح�ة الوطنية العليا بالتوافق عىل 
اإلس�راتيجية السياس�ية والنضالي�ة، ومب�ادئ الرشاك�ة 
السياس�ية، والبعد عن سياسة املحاور املرتبطة باملتغرات 
اإلقليمية والدولية، وإذا مل تلعب الدول العربية املحورية 
دوًرا حقيقًي�ا وضاغًط�ا ع�ىل األطراف لتحقي�ق الوحدة 
الوطنية؛ فسيشهد الفلس�طينيون انفصااًل شاماًل ومعلنًا، 
األم�ر ال�ذي يرس�خ نظامني سياس�يني منفصل�ني، يضع 
بإنج�از اس�تقالهلم  انته�اء حلمه�م  الفلس�طينيني أم�ام 
الوطن�ي وقيام دولة فلس�طينية مس�تقلة بوح�دة جغرافية 
وسياس�ية واحدة )الضفة الغربية ب�ام فيها القدس وقطاع 

غزة(.
]1[ نص قرار محكمة العدل العليا بوقف 

االنتخابات المحلية 2016، 8/9/2016. 

]2[ مقابلة شخصية مع خليل شاهين، رام 
الله، 19/9/2016 
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]3[ عدنان إبراهيم الحجار، آلية التشريع في 
فلسطين وتأثير االنقسام الفلسطيني عليها، 

مجلة جامعة األزهر- غزة، سلسلة العلوم 
اإلنسانية، المجلد 13، العدد 1، نيسان 2011، 

ص153.

]4[ جريدة "الوقائع الفلسطينية"- الفهرس 
السنوي، العدد الممتاز 10، 

]5[ مقابلة عزيز دويك مع المركز الفلسطيني 
لإلعالم، 26/3/2008.

]6[ البوابة، بوابة بيرزيت للمعرفة القانونية، 
العملية التشريعية بعد االنقسام.. قراءة في 

آليات التشريع. 

]7[ بحث غير منشور، مدى مالءمة القوانين 
التي أقرت بعد االنقسام )المجلس التشريعي 

في غزة- المراسيم الرئاسية في الضفة 
الغربية(، جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي، 

آذار 2015.

]8[ صحيفة البوصلة، نظام التوجيهي 
الجديد يعمق االنقسام بين شطري الوطن 

الفلسطيني، 19/1/2016
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]9[ مؤتمر إعالن نتائج امتحان الثانوية العامة،  
تلفزيون فلسطين، 11/7/2016 

]10[ مقابلة شخصية مع صالح عبد العاطي، 
غزة. 18/9/2016. 

]11[ المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية، 
قوانين تعزز االنقسام، 4/1/2016

]12[ المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات 
والدراسات اإلستراتيجية )مسارات(، نحو إصالح 

وتوحيد قطاع األمن الفلسطيني، آب 2014.

]13[ مقابلة شخصية مع حسام أبو الرب، رام 
الله، 20/9/2016.

]14[ مركز األبحاث واالستشارات القانونية 
للمرأة، توحيد السلطة القضائية واستقاللها، 

.21/3/2015
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عنوان النص

فاطمة عاشور

حين�ام طلب مني ان اكتب عن اثر االنقس�ام الفلس�طيني 
وحينه�ا يف اط�ار احلدي�ث ع�ن الورق�ه قي�ل  يل ه�ل اثر 
االنقس�ام ع�يل احلري�ات وواق�ع احلقوق عيل قط�اع غزة 
قل�ت ع�يل الفور وه�ل اثر ش�ئ  عيل قط�اع غزة ك�ام اثر 
زع�زع  وكمحامي�ه  فش�خصيا  الفلس�طيني  االنقس�ام 
االنقسام الفلسطيني عندي مفاهيم الوطنية والعدالة وانا 
الت�ي كنت اتغني حينام كنت اقي�م باخلارج بوحدتنا واهنا 
منب�ع  قوتن�ا  واننا من ال�دول العربيه الت�ي حافظت عيل 
وحدهتا الن لدينا اهلم االكر وهو االحتالل اخر احتالل 
عيل وجهه االرض فنحن دوله حمتله وهل من س�بب اهم 
م�ن ذلك ليبقينا متوحدين يف وجهه االحتالل االرسائييل 
وهل جامع للصف الفلس�طيني اكر منه اال انني فوجئت 
كام اجلميع باننا انقس�منا ب�ل واالدهي ان من بيننا من هم 
خمتلفون عيل االنقسام فهناك من يراه حسم وهناك من يراه 
انقالب اما انا فاراه قاس�م للكل الفلسطيني اثر االنقسام 
عيل س�ر منظومه العداله كلها فافس�دها فحكومه محاس 
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حتايب ذوهيا وحكومه فتح حتايب ذوهيا يف افس�اد للمجتمع 
متعم�د م�ن قبل الطرفني حت�ي ال تقوم ل�ه قائمه وكل له 
مرراته وادعائه بان ما يقوم به هو للمصلحه العامه وهي 
صاحبه املعن�ي املطاطي فتلوي محاس عن�ق العداله حتت 
م�رر املصلح�ه العامه وتص�ر فتح عيل نف�س املنهج وال 
يدفع ثم�ن هذا الظلم غر الفئات املهمش�ه  والفقراء من 
ذوي االعاقه االطفال املسنني واملراة االنقسام سحب من 
الش�عب س�لطته يف تقرير املصر فاصبحنا ال نشاور ال يف 
قرار ح�رب او هدنه او تبادل او موازنه او ترشيعات عيل 
اعتبار ان احلزبني االكر هم ادري باملصلحه العامه بل ان 
م�ن خيالفهم هتمت�ه جاهزة فمن ينادي باملقاومه الس�لميه 
اصبح خائ�ن ومن ينادي باحلري�ات العامه اصبح منحل 
من يرفض املفاوضات اصبح جاهل وهكذا دواليك كل 
م�ن خيالفني فهو ضدي وبالقان�ون فالضفه ابتدعت هتمه 

اطاله اللسان وغزة ابتدعت هتمه التخابر مع رام اهلل
اخطر ما قام به االنقسام هو تغر مفهوم القيم فكل اصبح 
له تعريف خمتلف عن الوطنيه واخليانه والدوله وفلسطني 
واملقاوم�ه واملفاوض�ات والرائ�ب والتنس�يق واملعابر 
والصم�ود عن العمر واالمل ع�ن العداله واحلريات عن 
املس�موح واملمنوع عن ما جيب وم�ا ال جيب عن االرض 
واحلل�م ع�ن احل�دود ع�ن االصح�اب عن االع�داء عن 
املؤام�رة حتي العلم اختلف�وا عليه فقلبوه وادعوا انه علم 
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س�يكس بيكو وليس علم فلس�طني االنقس�ام الفسطيني 
فعل بنا ما فشل االحتالل نفسه ان يفعله حتي ان االعالم 
يف استخدام متعمد اطلق اسم املواطن الغزي عوضا عن 
املواط�ن الفلس�طيني يف متهيد ايل ما نرج�و اال يكون وهو 

مأسسه االنقسام يف غزة 
وعوده للفئات املهمش�ه فالنس�اء وه�ن احللقه االضعف 
تفجئن�ا احلكوم�ه كل ف�ره  يف غ�زة بق�رارات م�ره بمنع 
ارتداء البطل�ون ومره باالتزام بالزي الرشعي ومره بمنع 
االرجيل�ه وم�ره بمنع اجلل�وس مع رجل س�ويا يف مكان 

عام اال بورقه تثبت نوع القرابه 
فانا شخصيا منعت من دخول النيابه والرشطه واملحكمه 
الداء عميل عده مرات من قبل حكومه محاس يف قطاع غزة  
الين ارتدي البنطلون النس�اء هي من تدفع ثمن االنقسام 
وحترم كليا من املش�اركه يف جلان املصاحله االنقس�ام كان 
ذريع�ه ليحارصنا العامل يف بقعه هي االعيل كثافه س�كانيه 
يف الع�امل قطاع غزة والذي اثبت�ت التقارير انه غر صالح 
للمعيش�ه ع�ام 2020 باالضاف�ه ايل حتويله لس�جن كبر 
مغل�ق من الش�امل واجلنوب وغر مس�موح غر بحركتنا 
لالعيل يف السامء عندما نغادر هذه احلياه التي مل تكن حياه 
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ْد  ِ جواز السفر املجنح، وأسبوع من حلٌم مل يجَ
ه! طرْيقجَ

سماح ضيف اهلل المزين

غزة، في: 28 مايو 2011م

إنه القهر )فاصلة(
ًا بالقل�ق، بعد  ه�ا ق�د جاء الي�وم مكتظ�ًا بالتوت�ر، حمش�وَّ

انتظار؛ لينتهي ب� “ال يشء”! 
فتح�ت عينّي صباحًا، ال أزال يف غرفتي، بغزة، أغمضت 

عينّي ومل أشأ أن أهنض!
أفكر بجواز س�فري األناين الذي س�افر وحده، لكن بني 

حمطات التعثر!

اخلميس 19 مايو 2011م 
قطع اجتامع جملس اإلدارة؛ اتصال وارد، الرقم من خارج 

فلسطني:
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أن�ا احل�ارث عدل�وين، م�ن مرك�ز اجلزي�رة  - مرحب�ًا، 
للدراسات بالدوحة، أنت مدعوة حلضور منتدى الشباب 

والتغير يومي 28/ 29 مايو، هل تقبلني؟
- بالطبع )قلت بانفعال(

- أنتظر أوراقِك الرسمية!
ب�دا حلم وأمل متعانق�ان، فأخذت أخ�ُر كّل من قابلته، 

حتى سائق التاكيس!
لكن؛ جواز سفري متجّمد الصالحية عند 2006م، ملاذا 

أجدده بينام تنغلق أبواب غزة بالتتايل!
قضي�ت اجلمع�ة، أختي�ل ش�كل احلي�اة، الن�اس، الغرف�ة 
والفن�دق، كيف س�يكون النق�اش، واملش�اركة، أعددُت 

نفيس؛ ألقدم شيئًا كبرًا لغزة املسكينة، ولنفيس احلاملة!
يف حمارضة صباح السبت يسألني امُلدرب:

ما سلبيات التدريب؟  -
كيف أجدد جواز سفري يف يومني؟  -

ويف البيت، أحرت حقيبة السفر، وضعت أشياء تكفي 
لسنة، مل أستطع اختاذ قراٍر أيًا كان صغرًا، وبسيطًا!

صباح األحد،
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أفقت كامللس�وعة، جريت إىل مكتب للسفريات، وقعت 
توكياًل لقريبي يف رام اهلل؛ حيث ال يمكن استصدار جواز 

السفر من حكومة غزة!
م�ّر االثن�ني صامت�ًا ثقي�اًل؛ ألن القوانني - غ�ر املعلومة 
- تلزمن�ا باالنتظ�ار! وكان الثالث�اء خمصص�ًا إلص�دار 

جوازات السفر، ال الستقبال الطلبات!
وجاء األربعاء،

زرت املعر؛ كي أنسق للسفر،
منذ كم مل أر صالة املغادرة يف املعر!

مّرت قبالتي س�ت س�نوات منذ آخر س�فر، مل أصل املعر 
خالهلا إال للمشاركة يف أمسية شعرية، وها أنا أضطر بينام 
أجّس�د احلل�م، أن أؤرخ لعصور احل�زن الوطنية، وأدفع 

حلمي وعمري ثمنًا!
اتص�ل “حمم�د” م�ن رام اهلل، يس�أل: ملاذا مل تكتبي اس�م 
عائلة زوجك لقد تعّطل استصدار اجلواز بسسبه! رددت 
بعفوي�ة: أنا ما إيل زوج! ثم اس�تدركت: أمل يروا يف احلالة 

االجتامعية كلمة: آنسة!؟ وها ضاع يوٌم آخر!
صباح اخلميس،

هاتفني حمّمد: اجلواز جاهز اآلن، سأرسله مع “بوسطة” 
متوجهة من القدس إىل غزة.
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ث�م انقطع االتصال بيننا، ليعاوده ظهرًا: لدينا مش�كلة يف 
املهنة!

رددت بعصبية: اكتبوا "عاطلة- بدون - نكرة" اكتبوا أي 
يشء، قولوا إنني ال يشء!

مل أتساءل مل أخرين بأن جواز سفري جاهز؛ ألنني أيقنت 
قبلها بقليل فقط أن السفر “َبّح”

لكنه ع�اود االتصال عرصًا بعد أن رصفت مجيع بطاقات 
االستثناء.

- اجلواز يف الريد، يصل غدًا ظهرًا.
- فليصل بعد سنة “مش فارقة” فاللحظة اخلصبة للفرح 

بوصوله انتهت!
- سافري يوم األحد.

- مايش! )قلتها وأنا شاردة متامًا(
واملسكني يؤنبه ضمره، برغم حماولتي رفع اسمه من دائرة 
االهتام، فاملتهم الوحيد هنا هو االنقسام الفلسطينّي، وأنا 

مل أفكر بورود تلك اللحظة املفاجئة!
السبت.. 28 مايو 2011م

مكاين فارغ بني ش�باب التغير يف منتدى الش�باب العريب 
بقط�ر، أتابع جدول األعامل وأح�دث نفيس: اآلن فعلوا 
كذا.. اآلن يعتيل فالن منصة احلديث، اآلن خرجوا، ترى 
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من ممن أعرف هو هناك اآلن؟ وأسئلة كثرة جدًا!
لق�د توقعت أن أنفجر يف س�اعي الري�د، إذا جاء حاماًل 

جواز السفر، وأقول: "بدري عليك، خليه معك!
لكن،

عند الس�اعة التاس�عة والنص�ف صباحًا، تلقي�ت اتصاالً 
هاتفيًا من موزع الريد يس�أل: س�امح املزين؟ قلت: نعم, 

قال: إلك معي جواز سفر!
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عنوان النص

روان الصوراني

رغ�م اعتنائ�ي بالتفاصي�ل ،اال أنني ال أجي�د قراءهتا وال 
أتتب�ع دقائ�ق األم�ور ،رب�ام الن ش�غفي كان نش�طا م�ع  
التس�اؤالت املصري�ة ومتعلق�ات الق�ادم للموج�ودات 
البرشية ،وذلك ربام يصيبني بقصور يف استقراء اليوميات 
احلياتية ،وحتديدا الس�يايس منها ،ما كان سببا يف اندفاعي 

نحو املابعد.
الي�وم ومع تراكم مس�ببات اليأس ،أس�قط املس�تقبل من 
حس�ابايت ،وب�دأت أتتبع دقائ�ق األمور ؛ فف�ي غزة أنت 
مكرر ،ويومياتك ال يميز واحدها عن سواه إال  مسمياهتا 
،يف غ�زة أن�ت ممتقع بوح�ل الصم�ت ،ومعتل بانكس�ار 

اإلرادة ،يف غزة آتيك توأم ملاضيك ،ان مل يكن مسخه.
كررت ذكر غزة ،وغابت فلس�طني ع�ن قاموس مفردايت 
،هكذا علمنا االنقس�ام ،االنقس�ام الضفاوي –الغزاوي 
،قزم فلس�طينيتنا وأحالنا اىل ) اب�ن الضفة –وابن الغزة ( 
،مراك�ام عوامل  انفصال وطني ،ثق�ايف ،جمتمعي ،ونفيس 

أيضا.
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 قب�ل خذالنن�ا م�ن ال�دول العربية ،وي�وم آمن�ا بالقومية 
العربي�ة ،كن�ا ننتك�س ح�ني نستش�عر غربتنا ع�ن حميطنا 
الع�ريب ، ونح�زن ان خذلون�ا وتعامل�وا م�ع فلس�طينيتنا 
كتهمة ،اليوم وببالغ احلزن  سقط مفهوم " الرصاع العريب 
الصهي�وين " ،وانس�لخ عنا املحي�ط الع�ريب ،وقبلنا  غربة 
الع�ريب ع�ن الفلس�طيني ،اىل أن اغرب الفلس�طيني عن 
نفس�ه ، فالفلس�طيني الغزاوي يزاود عىل قرينه الضفاوي 
،والفلس�طيني الضفاوي ال تس�تهويه غ�زة ومن فيها ،بل 
وتش�كل لدي�ه جمتمعا غرائبي�ا ؛ففلس�طني أصبحت عبئا 
ع�ىل أبنائها يتلقفوهنا ب�ني غزة ،وضفة ،ناس�ني أننا أعوز 
لاللتح�ام  لي�س فق�ط ب�ني  مواطن�ي غ�زة والضف�ة ،بل 

وفلسطينيي الشتات وفلسطينيي الداخل املحتل.
االنقس�ام مل يكرس فقط هلزيمة وطنية ، وخسارة سياسية 
،بل ش�وه  بنية املجتمع ب�أرسه ،بقتله لألمل يف الغد،عرش 
س�نوات من اخلذالن ،نجحت يف تقزيم أحالم الشباب، 
نجح�ت يف ضي�اع بوصلته�م الوطني�ة ،أسس�ت لغرب�ة 
جمتمعي�ة ،عرش س�نوات َبنَت ق�وارب هج�رة ،وجهزت 
أكفان باحثني عن اخلالص حرقا ،شنقا،أو سقوطا ،عرش 
س�نوات س�لبت منا"الال" ،ومنحتنا الرض�وخ ،هم عرش 
س�نوات من التخدي�ر القرسي ،ال�ذي أفقدنا احساس�نا 

باالشياء حلوها ومرها. 
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وحلظ�ة فقدن�ا لالحس�اس ،امتلكن�ا قس�وة س�لختناعن 
انس�انيتنا ،لنصبح أقدر ع�ىل التعاطي م�ع اهلزائم ،وأكثر 
ليونة يف تقبل اخلسارات مهام عظمت ، واألهم أننا تنازلنا 
عن التس�اؤل ؛ فالسؤال سيكش�ف سوءاتنا املغطاة بستار 

الصمت العاجز.
نعم هو الصمت العاجز ،أبرز انجازات االنقس�ام ،الذي 
منحن�ا موهب�ة التأم�ل بصمت يف قس�امت وج�وه بعضنا 

البعض ،باحثا كل منا عن ذاته يف مرآة اهنزام اآلخر.
ه�و العج�ز املكابر ال�ذي يدفعنا حت�ى اللحظ�ة الفتتاح 
يومياتنا بخر صباحي كاذب ،وسالم غائب ،وبازدواجية 
حيملنا لرديد شعارات احلرية –الوطنية-القدس عربية-

حق العودة –فلسطني حرة عربية....وسيل من شعارات 
نداري فيها عجزن�ا ونصدق كذبتنا.قديام كنت أردد قول 
دنقل "من قال ال فلم يمت وظل روحا أبدية األمل ".اليوم 
لألس�ف من يقل ال يمت ،وال يس�كن أمل�ه يف روح أحد 
س�واه.فاألنا أولوية وال�ذات فوق اعتب�ارات اآلخر ،اما 
عن األرض التي تس�تحق احلياة فلس�نا جديرين بالعيش 

عىل تربتها..
يف اخلتام أتس�اءل ع�ن املعنى احلقيق�ي للنخب�ة الثقافية ، 
م�ا دوره�ا حتديدا ، ه�ل لوجوده�ا فعالية ؟ وم�اذا يعني 
أن تك�ون " نخبوي�ا " ؛ ففي كل جلس�ة يعل�ن فيها مثقفو 



113

هذا "الوطن" عن جلس�ة "تفاكرية" ،إلجياد حل ملش�كلة 
االنقس�ام فضويل يل�ح عيل بتلك التس�اؤالت ،وأصمت 

عاجزة عن االجابة...




