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ف ــران ــك فــال ـتــر ش ـتــاي ـن ـمــايــر ،م ــن أنــه
«يمكن للدولة أن تتخذ تدابير فقط
ع ـن ــد الـ ـت ــورط ف ــي أعـ ـم ــال ي ـم ـكــن أن
يعاقب عليها القانون وليس ملجرد
اآلراء السياسية».

خوف من العنف اآلتي
ل ــم ت ـتــوقــف «عـمـلـيــة الـتـطـهـيــر» (أو
االسـتـئـصــال) بـعــد ،إذ ذك ــرت وكــالــة
أنباء «األناضول» (شبه الرسمية)،
أمس ،أن « 109جنراالت أو أميراالت
مــا زالـ ــوا مــوقــوفــن ،وكــذلــك حــوالــى
ّ
ثــاثــن قــاضـيــا» ،فيما علقت وزارة
ّ
الدفاع مهمات  262قاضيًا ومدعيًا
ّ
عـ ـسـ ـك ــري ــا .لـ ـك ــن امل ـ ـفـ ــارقـ ــة ،أن ه ــذا

املسار الذي يقود إلى الهيمنة على
السلطات ،وإلى مراد أردوغان األهم
(أي االنقالب الدستوري) ،فقد نجح
األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي الـ ــوصـ ــول إل ـي ـه ـم ــا مــن
ّ
خـ ــال شـ ــل ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة فــي
البالد بحجة مواجهة «منظمة فتح
الـلــه غــولــن اإلرهــاب ـيــة» ،أي إن ــه نقل
ص ــراع ــه م ــع حــركــة إســام ـيــة رديـفــة
لــه ولـتــوجـهــاتــه إل ــى أعـلــى السلطة،
وهــو يـبــدو عـلــى أب ــواب الـنـجــاح في
الحسم.
ال ـك ــات ــب والـ ــروائـ ــي ن ــدي ــم غــورس ـيــل
أشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع حـ ــن ق ــال
أم ـ ــس« :خ ـ ــال هـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ،يـعـيــش
الــديـمــوقــراطـيــون األتـ ــراك كــارثــة من
دون أن ي ـك ــون بــإم ـكــان ـهــم ال ـتــأث ـيــر
ع ـل ــى مـ ـج ــرى األحـ ـ ـ ـ ــداث ،إذ أوصـ ــل
أردوغ ـ ــان الـبـلــد إل ــى حــافــة الـهــاويــة
بــدفـعــه املـجـتـمــع إل ــى أق ـصــى ح ــدود
االستقطاب .وهو بذلك خلق لحسن
الحظ ظروف االنقالب الفاشل الذي
لألسف ّ
كرسه كبطل جديد لتركيا،
بطل مـحــاط بـحــرس (سـلـطــانــي) ،إذ
ح ـ ّـول الـشــرطــة الـتــي تمتلك أسلحة
متطورة وعالية التكنولوجيا إلى
ميليشيا رئاسية» .ورأى غورسيل
ّ
أن «ه ــذا االنـ ـق ــاب ...يــأتــي كنتيجة
ل ـت ـص ـف ـيــة ح ـس ــاب ــات ب ــن ات ـجــاهــن
ض ـ ـم ـ ــن ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش ،وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة ب ــن
ت ــوج ـه ــن ث ـي ــوق ــراط ـي ــن (أردوغـ ـ ـ ــان
ً
وغ ـ ــول ـ ــن)» ،م ـت ـس ــائ ــا« :ملـ ـ ــاذا يـجــب
عـلــى الــديـمــوقــراطـيــن االخـتـيــار بني
إمامني؟».
في تعليق على تسارع األحــداث في
تركيا ،رأت الباحثة التركية في علم
ّ
االجتماع ،بينار سيليك ،أن األتراك
عــرفــوا «دائ ـم ــا االن ـق ــاب ــات ،ولـطــاملــا
ك ــان ال ـع ـنــف جـ ــزءًا م ــن يــوم ـيــات ـنــا»،
م ـع ـت ـبــرة أنـ ــه «فـ ــي ك ــل ف ـت ــرة ت ــوت ــر،
نقطع رأس املشكلة بانقالب جديد،
من دون أن نحلها أبدًا على املستوى
الهيكلي ،فيما يصبح العنف أقوى
وأقوى» ،وهذا ما قد يواجهه األتراك
بـ ــدءًا م ــن ال ـي ــوم بـفـعــل دخــول ـهــم في
عهد جديد ،عنوانه «الحياة في ظل
دولة أردوغان».
لـ ـك ــن قـ ـب ــل بـ ـ ـ ــزوغ الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـج ــدي ــد،
ّ
م ــن امل ـه ــم اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن امل ــراس ــل
الــدبـلــومــاســي لصحيفة «لــومــونــد»
الـفــرنـسـيــة ،م ــارك سـيـمــو ،نـقــل أمــس
ّ
ع ــن دب ـل ــوم ــاس ــي غ ــرب ــي ق ــول ــه« :إن
أزم ـ ــة ال ـج ـي ــش فـ ــي ت ــرك ـي ــا ع ـم ـي ـ ّقــة،
وال ـص ــراع مــع الـشــرطــة ال ــذي تفشى
أث ـ ـنـ ــاء االنـ ـ ـق ـ ــاب ي ـج ـع ـل ـن ــا نـخـشــى
صدامًا أمنيًا حقيقيًا» ،مضيفًا أنه
«حتى لو بدا أردوغان الرابح األكبر
على املدى القصير ،لكن ال يوجد إال
خاسرون».
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فلسطين ...أزمة الرؤية واإلدارة
أمين إسكندر
تعيش حركة التحرر الفلسطينية أزمة
مركبة ومعقدة ،تشمل الرؤية والخطاب
وكذلك األداة ،باإلضافة إلى األدوات .منذ
رفع شعار التحرر واعتماد «منظمة
التحرير» وامليثاق الوطني الفلسطيني
وأسلوب الكفاح املسلح ،استخدمت حركة
التحرر عددًا من األدوات لتحقيق ذلك ،عبر
العمل الفدائي الذي أسست له املنظمات
الفلسطينية املختلفة ،وقد جمعتها راية
«املنظمة» ،وبعضها نفذ عمليات اختطاف
طائرات .كان األشهر في ذلك املناضل
الشهيد وديع حداد ،املنتمي آنذاك إلى
«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني».
تعددت األساليب واألدوات تحت ظل
«منظمة التحرير» وقائدها التاريخي
أبو عمار ،وهكذا كانت املنظمة وقائدها
َ
علم ْي وحدة لفلسطني ،األرض والشعب
والقضية .لكن قضية فلسطني دخلت نفق
تقسيم األرض والشعب ،وكذلك تقسيم
القضية ،وتحديدًا بعدما خرجت مصر
من ساحة الصراع العربي الصهيوني
بتوقيعها اتفاقية منفردة مع الكيان
الصهيوني ،ثم دخلت «املنظمة» نفق الدول
العربية الباحثة عن احتالل املوقع العربي
ملصر .من ثم عاشت قضية فلسطني
و«املنظمة» صراع املحاور التي تديرها
ّ
األقطار العربية ،خاصة النفطية ،وأثر
ذلك كثيرًا في القضية وكذلك منظمتها
وفصائلها ،عبر إغراقها بمال النفط.
كذلك كانت هناك أقطار أخذت موقع
معارضة «كامب ديفيد» وأطلقت على
نفسها محور الصمود والتصدي ،خاصة
سوريا والعراق ،وفي هذه املسالك تاهت
القضية الفلسطينيةّ .
واكب تلك املتغيرات أن وقع األردن اتفاقية
وادي عربة ثم دفعت «منظمة التحرير» إلى
االعتراف بدولة االغتصاب الصهيوني ،بل
حذفت بعض املواد التي تشمل التعبير عن
الكفاح املسلح طريقًا لتحرير فلسطني،
وأعطيت «املنظمة» بعض األراضي وبعض
السلطة .فولدت لنا دولة لها علم ونشيد
وبعض السلطة إلدارة املرافق ...وناطحتها
سلطة حمساوية إخوانية في غزة،

َّ
الموحدة على االنتفاضة (آي بي ايه)
تراهن «فتح» المنقسمة على معاناة الغزيين و«حماس»

تأسست عبر تنظيم «اإلخوان املسلمني»،
مبنية على مفهوم الجهاد الديني وإقامة
فرع لدولة فلسطني اإلسالمية.
كان ذلك كله مسمارًا في وحدة
الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني،
بعدما كان هناك العديد من قيادات نضال
حركة التحرر من العرب والفلسطينيني
املسيحيني مثل جورج حبش ونايف
حواتمة ووديع حداد وآخرين .لكن
وجود سلطة «حماس» في غزة وسلطة
أبو مازن في أجزاء من الضفة ،أسسا
في فلسطني سلطتني :سلطة قائمة على
الجهاد والتفاوض على أسس إسالمية،

انقسامات عدة
على مستوى الجغرافيا
وسلطات الحكم
والتوزع السكاني

وسلطة قائمة على القبول باملمكن ،لذلك
تمنع عبر التنسيق األمني مع دولة الكيان
الصهيوني النضال السلمي من تظاهرات
وانتفاضات ،بل إن رئيسها أبو مازن
يتحدث عالنية عن بذله الجهد كي يمنع
ظاهرة فتية السكاكني التي انتشرت أخيرًا.
على مستوى األرض ،صارت قضية
فلسطني تعبيرًا عن تجزئة املجزأ :غزة
والضفة والقدس ...وال يمكن الحديث عن
فلسطني واحدة .وعلى مستوى الشعب
الفلسطيني :الفلسطينيون في مناطق
 48وفلسطينيو الضفة وفلسطينيو
غزة باإلضافة إلى فلسطينيي الشتات
في املخيمات أو في املهاجر األوروبية
والعربية .على مستوى السلطة سلطتان:
سلطة أبو مازن في الضفة وسلطة
«حماس» في غزة .األولى تؤسس
شرعيتها على االتفاق الفلسطيني ـ
اإلسرائيلي وبعض الهبات والتبرعات

في املقابل ،تأمل «فتح» تحقيق إنجاز
ب ـلــدي ف ــي ان ـت ـخــابــات غ ــزة ،معتمدة
ع ـلــى الـنـقـمــة الـشـعـبـيــة ال ـنــات ـجــة من
سنوات الحصار والحروب واألزمات
املـتـجــددة كالكهرباء وامل ــاء والسفر.
لـ ـك ــن الـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي داخ ـل ـه ــا
واملنقسم بــن تيار الرئيس محمود
عـ ـب ــاس ،وخ ـص ـم ــه ال ـط ـم ــوح مـحـمــد
دح ـ ـ ــان ،ت ـع ـ ّـم ــق الـ ـه ــوة ب ــن أن ـص ــار
الـ ــرج ـ ـلـ ــن ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا أقـ ــدم
عباس على قطع رواتب كل من يظهر
ً
والء لدحالن الذي ازداد حضوره في
القطاع.
وص ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــود دح ـ ـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ـ ـ ــاء ن ـت ـي ـج ــة
الـ ـتـ ـهـ ـمـ ـي ــش ال ـ ـ ـ ـ ــذي الق ـ ـ ـ ـ ــاه الـ ـجـ ـس ــم
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي لـ ــ«فـ ـت ــح» م ــن ج ـه ــة أب ــو
ً
مــازن ،فضال عن ترويج «أبــو فادي»
لـ ـنـ ـفـ ـس ــه ،ب ـ ــأن ـ ــه «املـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــص» الـ ـ ــذي
سـيــرتـقــي بــالـحــركــة بـعــد ان ـحــدارهــا
م ـن ــذ إص ـ ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــاس عـلــى
ع ـق ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة فــي
ذروة ص ـعــود نـجــم «ح ـم ــاس» عقب
االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي مـ ــن غ ــزة
( ،)2006ث ــم ات ـه ــام ــه ب ـت ـسـل ـيــم غ ــزة

للحمساويني على طبق من ذهب في
أحداث .2007
ومـ ــع ض ـبــاب ـيــة امل ـش ـه ــد ال ـف ـت ـحــاوي
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة ،وغ ـي ــاب
معرفة دقيقة بقوة التيار الدحالني
ف ــي غـ ـ ــزة ،ف ـق ــد ت ـك ــون ال ـح ــرك ــة عـلــى
مــوعـ ٍـد مــع كــابــوس يشبه مــا عصف
بـهــا فــي بـعــض ال ــدوائ ــر االنتخابية
ال ـت ـشــري ـع ـيــة عـ ــام  ،2006ال ـت ــي ك ــان
الـتـقــديــر أن ـهــا مـحـســومــة لـهــا بحكم
ضخامة حضورها العشائري هناك،
لكن التجاذبات داخل الحركة دفعت
أنصارها إلى انتخاب كتلة «حماس»
تعبيرًا عن سخطهم التنظيمي.
ومـ ـ ـ ــع أن ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف بـ ـ ــن ف ـص ــائ ــل
«م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر» م ـ ـ ــن جـ ـه ــة،
والـ ـفـ ـص ــائ ــل اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة م ـ ــن ج ـهــة
أخـ ـ ـ ــرى ،قـ ــد ي ـش ـك ــل ص ـ ـ ــورة امل ـش ـهــد
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،لـ ـك ــن ذل ـ ـ ــك لــن
يـ ّ
ـرج ــح ال ـك ـفــة ملـصـلـحــة «ف ـت ــح» أم ــام
املــاكـيـنــة االنـتـخــابـيــة الـعـمــاقــة التي
ستستند إليها «حماس» و«الجهاد
اإلسالمي» في حال تشكيلهما قائمة
واحدة .وفي «فتح» ،ثمة من يقول إن

اآلتية من الدول األوروبية ،واألخرى
(الحمساوية) مؤسسة على املفهوم
الديني ،ما ّ
سبب أعلى نسبة هجرة
ملسيحيني عرب من فلسطني.
اختلط الحابل بالنابل ،ولم نعد نعرف
ما هو الخطاب الفلسطيني الذي يروج
اآلن :هل هو خطاب التحرير أم خطاب
املفاوضات؟ هل هو خطاب بناء الدولة
الوطنية أم الدولة اإلسالمية؟ هكذا تعيش
القضية الفلسطينية أزمة في خطابها
السياسي التحرري ،وعاشت كذلك أزمة
شرعية في أداتها كـ«منظمة التحرير»،
وبالذات بعدما وقعت اتفاقية مع الكيان
الصهيوني وتأسس لها شبه دويلة بال
سلطة ،إال سلطة تحقيق الكلفة األقل
لالحتالل الصهيوني .كل هذا حصل
في ظل بيئة عربية هادنت العدو ووقعت
مع اتفاقات صلح منفرد ،سواء أحصل
ذلك من طريق مصر (أكبر دولة عربية)
أم األردن ،وفي ظل طغيان لدول النفط
الخليجي وارتباط مصالحها بالغرب،
لذلك كانت هذه سببًا في حصار فلسطني
وقضيتها وشعبها وفرض الخيار الوحيد
الذي زينته قوى الغرب االستعماري
والدول الرجعية العربية وقيادات شاخت
وهادنت من «منظمة التحرير».
حصل كل ذلك في بيئة عاملية انفردت
فيها الواليات املتحدة بقمة النظام الدولي
بعد تفكيك االتحاد السوفياتي (القطب
الثاني في نظام الثنائية القطبية الذي
كان سائدًا بعد الحرب العاملية الثانية)،
ومن جراء متغيرات كبرى نالت من
البيئة الدولية وكذلك البيئة العربية وأيضًا
الفلسطينية .من هنا كان من الطبيعي أن
ّ
يمر الخطاب الوطني الفلسطيني في أزمة
تغير عن القضية ،وكان من الطبيعي أن
يحدث شرخ عميق في شرعية تمثيل
«منظمة التحرير» للقضية وللشعب .هنا
ال بد من طرح سؤال :ما العمل؟ في ظل
متغيرات كبرى شملت اإلقليم واألمة،
وخاصة انتفاضات ما سمي الربيع
العربي ،الذي كان سببًا في اإلبعاد التام
لقضية فلسطني عن أجندة املسؤولني
العرب وكذلك أجندة القوى الوطنية
العربية ...ما العمل؟

أولويات عباس هي السلطة الوطنية
ولـيــس ال ـحــركــة ،نـظـرًا إل ــى ال ـق ــرارات
الـتــي اتـخــذهــا .وهــو بالنسبة إليهم
أبـعــد مــا يـكــون عــن الـتـصــرف كقائد
ف ـت ـح ــاوي .ك ــذل ــك إن ت ـحــديــد عـبــاس
مــوعــد إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات لـيــس في
مصلحة «فتح» تنظيميًا ،وتصرفه
القاسي مع دحــان وأنـصــاره أحدث
ان ـش ـق ــاق ــا ف ــي ص ـف ــوف الـ ـح ــرك ــة ،لــن
يكون ملعركة االنتخابات املقبلة أي
تأثيرات إيجابية فيه.
عـمــومــا ،تظهر الــوقــائــع أن املكاسب
ال ـت ــي ي ـط ـمــح ع ـب ــاس إلـ ــى تحقيقها
بإجراء االنتخابات في وطن منقسم
سـتـعــود بالنفع عـلــى الـسـلـطــة ،التي
عبرت بوقاحة عن رفضها األسلوب
النضالي ال ــذي يمارسه الشبان في
«انتفاضة القدس» ،لذلك ،يرى الرجل
في هذه االنتخابات ـ ستتخذ طابع
معركة تشارك فيها مختلف األحزاب
الوطنية واإلســامـيــة ـ ـ وسيلة إلهاء
ت ـغ ـيــر أول ـ ــوي ـ ــات ال ـخ ـط ــاب الــوط ـنــي
ت ـم ـه ـي ـدًا لـ ـلـ ـخ ــروج مـ ــن اس ـت ـم ــراري ــة
النفير الذي أحدثته االنتفاضة.

