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دناه                       ذي اعت ق ال د من القل . ليست فلسطين غريبة عن القلق، لكن ما يأتي منها في هذه االيام يذهب ابع
ه              د رب سطيني برئاسة ياسر عب د فل فعلى رغم االختراق المهم الذي تمّثله وثيقة جنيف الموّقعة بين وف

سط        " حمائم"ووفد من    سياسة الفل دو ال ين، تب ادة يوسي بيل ذا الخيط     حزب العمل بقي دت ه ا فق ينية آأنه
.الرفيع الذي آان يحكم انتظامها، فباتت الساحة ملك آل من اعتقد امتالك جزء من الجواب

اظم          " عسكرة االنتفاضة "ولعل ما سمي     ذا الخيط الن ى رغم آل      . آان العامل االساس في غياب ه فعل
سنة االسرائيليين أ         ى أل ًا عل ة االنتفاضة، سواء علن ل في بداي ا قي سطينيين،   م سنة الفل ى أل سًا عل و هم

حول قدرة القيادة، وتحديدًا الرئيس ياسر عرفات، على االمساك بمقاليد العمل العسكري، ظهر مرارًا              
ى                       ة، تفضي ال ة او منظم ة، عفوي ادرات ميداني ان هذه القدرة المفترضة على التحكم ال تحول دون مب

رئيس . احراج السلطة  د اضعف من         ثم ان الحصار الذي يواجهه ال ذ نحو ثالث سنوات ق ات من  عرف
ام                              اع الع ى ضبط االيق ادرًا عل زال ق تحكم بكل عمل عسكري، وان يكن ال ي ى ال دون شك قدرته عل

.للمقاومة
ر         " آتائب شهداء االقصى  "الذي يحوط   ) المتعّمد؟( آذلك، فإن االلتباس      ى اعطاء صورة غي انتهى ال

ذه  دت ه داني، اذ ب كة عن الوضع المي زل عن الخط  متماس ل بمع ا تعم رة آأنه ن م ر م ب اآث  الكتائ
شارآتها في                             ى م تفزاز، ال د اول اس ار عن ا اوامر وقف اطالق الن ا، من خرقه السياسي الذي يوّجهه

رائيلية    ة اس ات مدني د تجمع ة ض ات انتحاري ي    . عملي شاطًا ف ر ن ين االآث ي ان التنظيم ه ال يكف وآأن
ة، اي   ات االنتحاري سلطة "ادالجه"و" حماس"العملي د من ال سياسي المعتم ًا خارج الخط ال ا علن ، هم

د               . الفلسطينية ة يؤآ ة االميرآي وها هو المكمن الذي استهدف عناصر من وآالة االستخبارات المرآزي
سطين        اك من                      . ان هناك من ضّيع البوصلة في فل يس هن ك، اي ان ل ا هو اسوأ من ذل د م ه يؤآ ل ان ب

.يردع الذين يضّيعون البوصلة
ي  راقغن ي الع رآيين ف سقوط امي يس آ سطين ل ي فل رآيين ف ول ان سقوط امي فبمعزل عن . عن الق

عين       ين الوض ل ب ا، ال تماث دم احقيته راق او ع ي الع سلحة ف ات الم ة العملي ول احقي سجال ح ي . ال ف
ذ          . فلسطين، ليست الواليات المتحدة القوة المحتلة      بل ان تدّخلها آطرف ثالث مطلب فلسطيني ثابت من

ات المتحدة آانت وال     . م، رغم انحيازها المسبق الى المحتل     اعوا ثم ان اقامة عالقة مباشرة مع الوالي
ذا المجال ان الـ     . تزال احد مفاتيح فك الحصار عن السلطة الفلسطينية        سي  "وال بد من االضافة في ه

ة، آانت في االعوام ا                 "آي اي  از    ، رغم ما تحمله هذه االحرف الثالثة في المخيلة العربي رة الجه الخي
.االميرآي االقل عدوانية للفلسطينيين

طبعًا، ليس مستبعدًا على االطالق ان يكون وراء هذا المكمن مناورة اسرائيلية، وسجل الصراع 
على ارض فلسطين وخارجها مليء باحداث من هذا النوع دّبرتها اسرائيل من اجل استغاللها سياسيًا 

وليس من الصعب تاليًا . ظيف االسرائيلي لمجموعة ابو نضالاو عسكريًا، ويكفي هنا تذآر التو
غير ان هذا االحتمال ال يخّفف من خطر ". لجان المقاومة الشعبية"تصّور اختراق اسرائيلي لـ

 فسواء أآانت العملية االخيرة ثمرة تالعب اسرائيلي. الظاهرة التي ينّم عنها المكمن ضد االميرآيين
ام وليدة عفوية
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، فانها تستدعي ردة فعل فلسطينية تذهب ابعد من مالحقة"قاعدية"مغاِمرة ام نتيجة عدوى فلسطينية 
سلحة       ات الم ة للتنظيم ة الميداني ل الممارس ول مجم ا لتط رين عنه سؤولين المباش   .الم

ة                       ذه المراجع ل ه ى مث ادرة عل د ال تكون ق سياسية ق اة  . لكن مصدر القلق االآبر هو ان االطر ال فالحي
ة             ذين         (السياسية الفلسطينية ال تبدو افضل حاًال من الممارسات الميداني ه يمكن فصل ه االفتراض ان ب

الينا ي     )لمج ة الت سجاالت العقيم ن ال اب م ن ان يرت سطين م ستقبل فل ي بم ب معن د الي مراق ، وال ب
ع                 . رافقت والدة حكومة محمود عباس فاستقالتها ومن تلك التي ال تزال ترافق والدة حكومة احمد قري

الظروف صعبة، ال ريب، ولكن متى آانت سهلة؟
ا             .  عرفات ربما هي الشائعات التي آثرت عن صحة الرئيس        ة، فإنه و آانت مضّخمة او باطل فحتى ل

صمود في              . تقرع ناقوس الخطر   فالرئيس الفلسطيني، رغم قدرته شبه الخارقة على تجاوز المحن وال
ه                        ى سبيل      . اصعب الظروف، صار في عمر يفترض ان يأخذه في الحسبان آل من يرافق يس عل ل

شعب الفل   سيرة ال ن اجل تحصين م ل م ة، ب ز للخالف ا  التحّف د يترآه ي ق ات الت سطيني ضد االنعكاس
ا لالسف، احد                . تراجع صحة عرفات   ذلك هي، وي ًا ل ر وعي ة التي يفترض ان تكون االآث لكن الحلق
ل امن الخل ة . مك ادة حرآ ا قي تح"انه ة"ف ا المرآزي دًا لجنته   .، وتحدي

ل   شكلة داخ اك م ون هن تح"ان تك ومتي  " ف أليف حك صول ت د ف ان بع ه اثن ف علي ر ال يختل اس أم  عب
ّذي                           . وقريع اقم التخّبط ويغ ا يف ة، هو م شكلة، وان يكن من الصعب وصفها بدق ذه الم ولعل وجود ه

سطيني           . الشعور بان الخيط الناظم للسياسة الفلسطينية صار مفقوداً        اريخ الفل ابع الت اذ يعرف آل من ت
ا               " ام الصبي "ليست  " فتح"ان   ات التي ان تعطلت تعطل معه وة الثب  مسار النضال   فحسب، بل هي ق

.الفلسطيني
ة            ة لحرآ ة المرآزي قد يكون الرئيس عرفات وجد مصلحة في لحظة من اللحظات في استغالل اللجن

تح" ة والحرب     " ف ة االميرآي ه المقاطع ي وج ة، ف ساحة الوطني ى ال و عل ه ه د مرآزيت ل تأآي ن اج م
، "ام الصبي " شاءت ان تبقى  ان" فتح"لكن االمور ذهبت اآلن ابعد مما يمكن ان تحتمله          . االسرائيلية

ذي آانت                      " صبي"وآيف ال تشاء، فال      اظم ال ع الن ة من دون الخيط الرفي ا، وال وحدة وطني من دونه
دس       ن الق وس م ابي ق ى ق وت عل ي ه ة ان ه مه، وال دول   .ترس

رميم              ات اصبحت اآلن ت رئيس عرف تح "وعليه، فان مصلحة ال ى االضطالع          " ف ادرة عل ود ق ى تع حت
ا        بدور ال يختصر     سطيني ربم دد النضال الفل بالتعطيل المؤسساتي، فتتصدى لخطر الشرذمة الذي يته

  .اآثر مما تهدده حرب التدمير االسرائيلية
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