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الحركة ال�سيا�سية ان�شغلت 

الفل�سطينية المعا�سرة، منذ 

قيامها، بتعزيز وحدة ال�سعب الفل�سطيني، 

و�سوغ هويته و�سعاراته واإطاراته الوطنية، 

وتنمية �سعوره بم�سيره الم�سترك )بين اأمور 

اأُخرى(. ومع ذلك، فاإن ماآالت هذه التجربة 

تفيد بنكو�ص هذه الم�سارات، فثمة اليوم 

ت�سّدعاٌت في العنا�سر الم�سّكلة لوحدة 

 في مدركاتهم 
ٌ
الفل�سطينيين ك�سعب، و�سمور

لهويتهم الوطنية، و�سكوك في معنى 

م�سيرهم الم�سترك، على الرغم من جميع 

النجاحات التي جرى اإنجازها في مراحل 

النهو�ص الوطني )في �ستينيات القرن 

الما�سي و�سبعينياته(.

فقد بينت التجربة المعا�سة افتراق 

االإمكانات عن الرغبات، واختالف الواقع 

عن المتخيل، فال اأو�ساع الفل�سطينيين 

كانت على ن�سيج واحد بعد اأن مزقت النكبة 

وحدتهم المجتمعية، وبعد اأن باتوا 

يخ�سعون ل�سلطات اأمنية و�سيا�سية 

وقانونية متعددة ومتباينة، وال القوى 

ال�سيا�سية )بتجاربها المزاجية والمتعثرة 

والمقيدة( كانت امتلكت االإطارات المالئمة 

الأخذ هذه التجربة نحو نهاياتها المرجوة.

وهكذا بتنا اليوم، وال �سيما مع انح�سار 

ماجد كيالي

تجربة العمل ال�شيا�شي الفل�شطيني

في �شورية: الخ�شائ�ص والتوقعات

الحركة الوطنية، و�سمور اأطرها الجامعة، 

وانق�سام كياناتها، واختالف �سيا�ساتها، 

اأمام وجود نوع من ''مجتمعات'' متعددة 

)اإن جاز التعبير(، فثمة فل�سطينيو 48 الذين 

يخ�سعون لنظام المواطنة االإ�سرائيلية، 

وفل�سطينيو االأرا�سي المحتلة منذ �سنة 

1967 )ال�سفة والقطاع(، والالجئون 

المواطنون في االأردن، والالجئون في 

�سورية ولبنان وغيرهما من بالد اللجوء 

وال�ستات. وبناء على ذلك، فاإن الحديث عن 

التجربة الوطنية الفل�سطينية المعا�سرة، 

ونق�سد بها تجربة ف�سائل المقاومة 

تحديداً، يحيلنا )بغ�ص النظر عن الرغبات( 

اإلى تجارب متعددة ومتباينة، بمقدار 

تعددية ''مجتمعات'' الفل�سطينيين، وتباين 

االأو�ساع التي يعي�سون في ظلها.

اأواًل، تجربة التنظيمات ال�شيا�شية 

الفل�شطينية في �شورية: غلبة 

الطابع ال�شيا�شي المدني وتمايز 

العالقة مع المجتمع المحلي

تاأ�سي�سًا على ذلك يمكن تمييز التجربة 

)*( كاتب فل�سطيني مقيم بدم�سق.

احلركة ال�شيا�شية الفل�شطينية
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تداعيات �سلبية )�سيا�سية وقيمية( في المجتمع 

وفي الف�سائل، ومن �سمنها تدهور �سورة 

الف�سائل في المجتمع، وت�سوه معنى االنتماء 

اإليها، وتزعزع ثقة العاملين فيها با�ستقرار 

اأو�ساعهم. كما نجم عن ذلك اإيجاد ظاهرة 

اأُخرى من العاطلين عن العمل، من نا�سطي 

الف�سائل والفدائيين ال�سابقين، الذين باتوا على 

قارعة الطريق، من دون اأن يكون لهم مهنة 

اأُخرى، ومن دون اأن يكون في ا�ستطاعتهم العمل 

لتح�سيل قوت عيالهم )لذلك نجد بائعًا على 

الر�سيف اأو في �سوق الخ�سار كان في ال�سابق 

�سابطًا اأو م�سوؤواًل في اأحد الف�سائل(.

3 ــ ونظراً اإلى االأ�سباب التي تحدثنا عنها 

فاإن مجتمع المخيمات في �سورية )على تباعد 

توزعها الجغرافي(، لم يتاأثر مبا�سرة بالعمل 

ال�سيا�سي الف�سائلي )ودائمًا قيا�سًا بالتاأثر الذي 

لحق بمخيمات لبنان(، وقد نتج من ذلك تمركز 

العمل الفل�سطيني في دم�سق ــ العا�سمة، لدرجة 

اأن اأغلبية مقار الف�سائل ومنازل قادتها كانت 

خارج مخيم اأو مدينة اليرموك، عالوة على اأن 

البنى الف�سائلية تمحورت حول ذاتها، وحول 

بع�سها، االأمر الذي اأف�سى اإلى ت�سّكل نوع من 

''مجتمعات'' ف�سائلية مكتفية بذاتها، بمعنى ما، 

من جهة المرجعية ال�سيا�سية والعالقات 

االجتماعية والموارد المالية )المتاأتية من 

الخارج اأ�ساًل، ال من المجتمع المعني(. ومن 

الوا�سح اأن الموارد المالية الخارجية التي 

تدفقت على الف�سائل )في مراحل معينة( اأدت 

اإلى تمكين بع�ص الف�سائل من اإيجاد نوع من 

''�سوق عمل'' خا�سة و�سبكة خدمات قائمة على 

''التفريغ''، اأو ''الزبائنية ال�سيا�سية''، االأمر الذي 

ن لها قاعدة اجتماعية ثابتة، مرتبطة بها 
ّ
اأم

م�سلحيًا، بغ�ص النظر عن عالقات االنتماء 

المتاأ�س�سة على القناعات ال�سيا�سية. وقد نتج من 

ذلك اإحداث حالة من الغربة بين المجتمعات 

والبنى الف�سائلية، كما نجم عنه تر�سخ 

العالقات البطريركية في الف�سائل )بمعنى 

ال�سيا�سية لفل�سطينيي �سورية بالنواحي التالية:

1 ــ ات�سمت هذه التجربة بطابعها ال�سيا�سي 

المدني المتمحور حول االأن�سطة التنظيمية 

واالإعالمية والجماهيرية، االأمر الذي مّكنها من 

معاي�سة تجربة �سيا�سية طبيعية )اإلى حد ما(، 

على خالف التجارب االأُخرى )االأردن ثم لبنان(، 

التي طغى فيها البعد الع�سكري )الناجم عن 

ل االأجهزة االأمنية و''الميلي�سياوية''( على 
ُّ
تغو

بنى الف�سائل، وهو ما اأّثر �سلبًا في اإطاراتها 

التنظيمية وال�سعبية وم�سامين ثقافتها 

ال�سيا�سية. ويبدو اأن الدولة ال�سورية �ساهمت في 

ذلك )بغ�ص النظر عن مقا�سدها(، كونها حالت 

دون انفال�ص الف�سائل الم�سلحة، لقدرتها على 

التحكم في اإقليمها.

2 ــ لم ت�سهد هذه التجربة، اأي�سًا، تف�سي 

ظاهرة ''التفرغ'' في الف�سائل )قيا�سًا بتجربة 

لبنان، وبعد ذلك ال�سفة وغزة(، نظراً اإلى اندماج 

الفل�سطينيين في الحياة االقت�سادية ال�سورية، 

وتوفر م�سادر عمل لالأجيال الجديدة من 

ال�سباب الفل�سطيني. وال بد من التو�سيح هنا اأن 

ح�سب لم�سلحة فل�سطينيي �سورية، 
ُ
هذا االأمر ي

الذين التّفوا حول راية المقاومة، وان�سووا في 

ف�سائلها، بناء على قناعات �سيا�سية، وبمعزل 

عن الدوافع الخا�سة. واأ�ستطيع الجزم من 

تجربتي ال�سخ�سية باأن تنظيم ''فتح'' في 

مخيمات �سورية، مثاًل، لم يكن فيه نا�سطون 

متفرغون، با�ستثناء المتفرغين في مقر االإقليم 

)في مخيم اليرموك( الأغرا�ص اإدارية، ال 

تنظيمية، وهذا ينطبق على اأغلبية الف�سائل )قبل 

�سنة 1982(. لكن هذه الظاهرة تو�سعت، اإلى حد 

ما، بعد التاريخ المذكور، ب�سبب انتقال مقار 

معظم قيادات الف�سائل واأجهزتها اإلى دم�سق، 

وبحكم تحول ال�ساحة الفل�سطينية في �سورية 

اإلى �ساحة لال�ستقطاب ال�سيا�سي، وال �سيما 

للف�سائل المعار�سة لقيادة المنظمة )قيادة 

''فتح''(. وهذه الظاهرة �سرعان ما انكم�ست مع 

ن�سوب االإمكانات المادية، االأمر الذي اأدى اإلى 
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الظاهرة ت�ستمد وجودها من نمو �سعور عند 

الالجئين باأن حركتهم الوطنية تخلت عنهم، 

وعن حقوقهم، وذهبت في اتجاه الت�سوية، واإلى 

مجرد اإقامة دولة في ال�سفة والقطاع. وما يعزز 

هذا ال�سعور هو واقع تهمي�ص منظمة التحرير 

لم�سلحة ال�سلطة، وتحويل مركز العمل الوطني 

اإلى ال�سفة والقطاع، وغياب الهيئات 

والمنظمات ال�سعبية الجامعة. وتفيد هذه 

المالحظة باأن انتقال ثقل العمل من الخارج اإلى 

الداخل اأدى اإلى تهمي�ص دور ال�ستات في العملية 

الوطنية.

6 ــ بناء على ما تقدم، يمكن مالحظة اأن 

هذه التجربة تت�سمن العديد من المراحل التي 

يمتد اأولها من البدايات حتى خروج منظمة 

التحرير من لبنان )1982(، والتي �سهدت نوعًا 

من اال�ستقرار والنمو على الرغم من التوترات 

التي اأحاطت بالعالقات ال�سورية ــ الفل�سطينية 

في تلك الفترة. وتمتد المرحلة الثانية حتى 

اندالع االنتفا�سة الثانية )�سنة 2000(، التي 

�سهدت القطيعة بين �سورية والقيادة الفل�سطينية 

الر�سمية، على خلفية افتراق مواقفهما بعد غزو 

لبنان )�سنة 1982(، ثم بعد عقد اتفاق ''اأو�سلو''. 

وكان من تجليات هذه القطيعة اإغالق مكاتب 

''فتح'' في �سورية، وحظر اأن�سطة تنظيمها، 

وتحجيم وجوده، االأمر الذي اأدى اإلى انح�سار 

العمل الفل�سطيني، على الرغم مما اأتاحه ذلك، 

في المقابل، من ف�سح المجال اأمام اأن�سطة 

ا المرحلة الثالثة فن�ساأت 
ّ
الف�سائل المعار�سة. اأم

نتيجة تفاعالت االنتفا�سة الثانية )التي اندلعت 

في اأيلول/�سبتمبر 2000(، وات�سمت بتطبيع 

العالقات ال�سورية ــ الفل�سطينية، ب�سكل محدود. 

وقد �سهدت هذه المرحلة، اأي�سًا، �سعود مكانة 

''حما�ص''، التمثيلية وال�سيا�سية، كمناف�ص لحركة 

''فتح'' وتنظيمها، مع ما لـ ''حما�ص'' من اإمكانات 

مادية، وح�سور ن�سالي قوي، ودعم �سيا�سي من 

�سورية. كما �سهدت هذه المرحلة محاولة 

الف�سائل تعزيز و�سعها بالتحول نحو العمل 

العالقات االأبوية التي تف�سي اإلى ثبات 

التراتبية، بداًل من العالقات الحزبية 

الموؤ�س�ساتية والديمقراطية(، المدعومة بنمط 

''التفريغ'' )اأي االنتماءات المتاأ�س�سة على 

عالقات زبائنية(، االأمر الذي جعل هذه الف�سائل 

تعتبر نف�سها و�سية على ال�سعب وولية اأمره، من 

دون ح�ساب اأو مراجعة.

4 ــ معلوم اأن �سورية �سكلت �ساحة عمل 

وا�سعة لجميع الف�سائل الفل�سطينية، على 

تعددها وتنوعها وتعار�ساتها )لعل التنظيم 

الوحيد الذي جرى حظره نهائيًا هو جبهة 

التحرير العربية التابعة لحزب البعث في 

العراق(، ومع ذلك، فاإنه ال يمكن الحديث عن 

هذه التجربة من دون التطرق اإلى الح�سا�سية 

التي طبعت عالقة القيادة الفل�سطينية )وهي 

قيادة المنظمة و''فتح'' وال�سلطة( بالقيادة 

ال�سورية، والتي ازدادت توتراً، على خلفية 

تداعيات الغزو االإ�سرائيلي للبنان )وتفاقمت بعد 

توقيع اتفاق اأو�سلو في �سنة 1993(، واأدت اإلى 

قطيعة نجم عنها حظر تنظيم حركة ''فتح''، 

وو�سع قيود على ن�ساط الف�سائل المتحالفة 

معها، وف�سح مجال حرية الن�ساط اأمام الف�سائل 

المعار�سة، بحيث باتت ال�ساحة الفل�سطينية في 

�سورية من اأهم �ساحات المعار�سة للت�سوية 

وال�سلطة.

5 ــ �سّكل وعي فل�سطينيي �سورية لمكانتهم 

كالجئين، �ساأنهم �ساأن بقية الالجئين، االأ�سا�ص 

الحت�سانهم ف�سائل المقاومة واالنخراط فيها 

بال حدود، وال �سيما اأن حركتهم الوطنية انطلقت 

باعتبارها حركة الجئين تتوخى تحرير 

فل�سطين وعودة االأر�ص وال�سعب. لذلك، وفي 

تفح�سنا هذه التجربة، يمكننا مالحظة اأن ثمة 

ظاهرة متنامية تتمثل، بنوع من االن�سراف اأو 

الالمباالة، في التعامل مع مجمل الف�سائل 

الفل�سطينية. ويمكن اإحالة ذلك اإلى تنامي �سعور 

االإحباط لدى الفل�سطينيين، والتذمر من واقع 

االختالف واالقتتال واالنق�سام. لكن هذه 
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)بالمعنى الن�سبي(.

�ص ذلك بمالحظة العزوف عن 
ّ
ويمكن تلم

الم�ساركة في االأن�سطة الجماهيرية للف�سائل 

)المهرجانات واالجتماعات والندوات، وحتى 

التظاهرات اأو التحركات المنظمة �سلفًا(، وتدني 

اأعداد الم�ساركين فيها، وال �سيما من فئة 

ال�سباب، واقت�سار هذه الم�ساركة غالبًا على 

المتفرغين في الف�سائل )على قّلتهم(، وعلى 

بع�ص المهتمين من الم�ستقلين الذين يحر�سون 

على ح�سور هذه االأن�سطة.

طبعًا يمكن تف�سير ما تقدم بتراجع اهتمام 

االأجيال الجديدة بالعمل العام وبالق�سايا 

ال�سيا�سية، لم�سلحة االهتمام بالحاجات 

ال�سخ�سية والق�سايا الحياتية )التعليم والعمل..(، 

على خلفية التحوالت والتغيرات االجتماعية 

واالقت�سادية والثقافية الجارية في المجتمعات 

المعا�سرة. لكن االأمر في ال�ساحة الفل�سطينية 

يرتبط اأي�سًا، بتراجع قدرة الف�سائل عن القيام 

بدورها الوطني، و�سعف اإمكاناتها، وتكل�ص 

 حيويتها الن�سالية، وغياب الحراك 
ّ
بناها، وخبو

الداخلي فيها، و�سعور اأع�سائها باالإحباط.

وكما ذكرنا �سابقًا، فاإن الم�ساألة ن�سبية بين 

الف�سائل، اإذ اإن حركة ''فتح'' ال تزال ت�سكل الثقل 

االأ�سا�سي في حجم االنتماء اإليها، اأو المتعاطفين 

معها، على الرغم من و�سعيتها الخا�سة في 

�سورية. ويمكن تف�سير ذلك باعتبار اأن هذه 

الحركة تحتل مكانة القيادة في المنظمة 

وال�سلطة، وت�ستند اإلى تراث ن�سالي، وتعتمد 

طرقًا ''�سعبوية'' في ا�ستقطاب االأع�ساء، واأنها ما 

زالت تتمتع باإمكانات كبيرة في التوظيف 

و''التفريغ''. وال �سك في اأن تنظيم ''فتح'' في 

اء تجميد قدراته، وتحديد 
ّ
�سورية يعاني كثيراً جر

اأن�سطته، واإغالق مكاتبه، االأمر الذي يوؤثر في 

حجمه كما في فاعليته. اإن تغير هذا الواقع 

اإيجابًا، ربما ي�ساهم في تعزيز و�سعه وتطوير 

فاعليته.

ومع اأن حركة ''حما�ص'' تبدو مناف�سًا قويًا 

الجماهيري العام )وهذا ما �سنتحدث عنه 

الحقًا(، بما في ذلك اإن�ساء لجان �سعبية موازية 

)بتغطية م�ستقلة ب�سكل اأو باآخر(، و�سنتطرق اإلى 

ذلك الحقًا اأي�سًا.

7 ــ من باب المقارنة، فاإن تجربة الالجئين 

الفل�سطينيين في لبنان في العمل ال�سيا�سي في 

اإطار الف�سائل تختلف عنها في �سورية من جهة 

غلبة الطابع الع�سكري عليها، وهيمنة هذا 

الطابع على بناها التنظيمية والجماهيرية، 

وعلى اأ�سكال عملها واأن�سطتها، ومن جهة كثافة 

م�ساركة الفل�سطينيين في مخيمات لبنان فيها، 

كما من ناحية انت�سار ظاهرة التفرغ في 

االنتماء اإلى الف�سائل واإلى اأجهزتها المتنوعة، 

وكذلك من ناحية هيمنة قيادات الف�سائل على 

المجتمع المحلي، وكلها اأمور في غاية االأهمية 

في درا�سة التجربة ال�سيا�سية الفل�سطينية في 

لبنان. لكن مع ذلك يمكن القول اإن هاتين 

التجربتين متقاربتان من ناحية الماآل العام 

لدور الف�سائل الفل�سطينية، وتراجع الدور 

ال�سيا�سي لالجئين في ال�ستات، وبروز اأ�سكال 

عمل جديدة، مع بروز ظاهرة النا�سطين 

ال�سيا�سيين الم�ستقلين، اإذ ثمة في لبنان 

اإمكانات ومجاالت عمل اأرحب بالن�سبة اإليهم.

ثانيًا، الواقع الراهن للف�شائل في 

�شورية: �شمورها وتراجع مكانتها 

التمثيلية

في �سوء ما تقدم من مالحظات يمكن القول 

اإن ال�ساحة الفل�سطينية في �سورية تعر�ست 

الأعرا�ص ال�ساحات االأُخرى نف�سها من ناحية 

�سمور الحجم التنظيمي للف�سائل )اإن بحكم 

الت�سرب منها، اأو بحكم �سرفها قطاعات وا�سعة 

من المنت�سبين اإليها(، ومن ناحية ان�سراف 

االأجيال الجديدة من ال�سباب عن االنت�ساب 

اإليها، اأو حتى االنخراط في اأن�سطتها، واأي�سًا من 

ناحية ت�ساوؤل قيمتها اأو مكانتها التمثيلية 
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وفي جميع االأحوال، فاإن دور معظم هذه 

الف�سائل بات يقت�سر على �سورتها كف�سائل 

معار�سة لـ ''فتح'' وال�سلطة والمنظمة، وعلى 

موقفها المعار�ص لخط المفاو�سات والت�سوية، 

وهو ما يتبدى من االجتماعات التي تعقدها، 

والموؤتمرات التي تنظمها، والبيانات التي 

رها، اأكثر مما 
ّ
ت�سدرها، والتظاهرات التي ت�سي

يتبدى من مكانتها التمثيلية في المجتمع، اأو 

من دورها في مقارعة العدو ال�سهيوني. ويبدو 

اأن م�سكلة ''تحالف الف�سائل المعار�سة'' في 

�سورية، وبغ�ص النظر عن دورها في مجال 

ال�سراع �سد اإ�سرائيل، تكمن في اأنها لم تنجح 

في تقديم نف�سها كنموذج بديل من قيادة ''فتح'' 

والف�سائل المتحالفة معها، فهي لم تبِن 

موؤ�س�سات وطنية جامعة وال هيئات تمثيلية 

م�ستقرة، ولم ت�ستطع حتى تفعيل االتحادات 

ال�سعبية في ال�ساحة التي تعمل فيها بمطلق 

الحرية، حتى اإنها لم ت�ستطع تكري�ص عالقات 

ديمقراطية �سليمة فيما بينها.

وما ينطبق على الف�سائل الثمانية المعار�سة 

ينطبق على و�سع الف�سائل المن�سوية في اإطار 

منظمة التحرير، وهي الجبهة ال�سعبية، والجبهة 

الديمقراطية، وجبهة الن�سال ال�سعبي، وجبهة 

ي ال�سعب وفدا، لجهة 
َ
التحرير الفل�سطينية، وحزب

انح�سار ع�سويتها وتراجع فاعليتها. لكن يجب 

هنا اأي�سًا، تمييز و�سع الجبهتين ال�سعبية 

والديمقراطية، فهذان الف�سيالن ما زاال 

يتمتعان، اإلى حد ما،  بحالة تنظيمية وبحيوية 

ن�سالية وبفاعلية �سيا�سية مالئمة، نظراً اإلى 

اعتمادهما حياة حزبية طبيعية و�سليمة ما 

اأمكن، واإلى تاريخهما الن�سالي، وتبّنيهما 

توجهات �سيا�سية ن�سالية ومغايرة لحال 

اال�ستقطاب الدائرة بين ''فتح'' و''حما�ص''. ويمكن 

هنا االإ�سارة اإلى اأن عدم التوافق بين هاتين 

الجبهتين المح�سوبتين على تيار الي�سار، ي�سعف 

من مكانتهما ومن دورهما، مثلما ي�سعف 

ا 
ّ
مكانة تيار الي�سار في ال�ساحة الفل�سطينية. اأم

لحركة ''فتح''، لالعتبارات التي ذكرناها، اإاّل 

اإنها ال تزال ُتعتبر جديدة في �سورية، وربما 

تعتبر ''وافدة'' اأي�سًا )وهذا ينطبق على حركة 

الجهاد االإ�سالمي(، اإذ اإن اأغلبية قياداتها 

وكوادرها هي من ال�سفة والقطاع المحتلين، 

كما اأنه لي�ص ثمة ميل جدي اإلى العمل التنظيمي 

ينا حركَتي 
ّ
بين فل�سطينيي �سورية. واإذ نح

''حما�ص'' والجهاد االإ�سالمي جانبًا، فاإن ما 

يلفتنا هو اأن الف�سائل المح�سوبة على 

المعار�سة، والتي تتمتع بحرية وا�سعة في 

مجاالت عملها في �سورية، وهي: الجبهة 

ال�سعبية ــ القيادة العامة، و''ال�ساعقة''، وجبهَتي 

التحرير الفل�سطينية والن�سال ال�سعبي، و''فتح 

االنتفا�سة''، والحزب ال�سيوعي الثوري، هي في 

حالة تراجع م�ستمر، وفي اأكثر من �سعيد )مع 

تاأكيد اأن ثمة فارقًا بين تنظيم واآخر(.

ب اأعداد 
ّ
وكانت هذه الف�سائل �سهدت ت�سر

كبيرة من المتفرغين منها، كما اأنها قامت، في 

مرحلة من المراحل، ب�سرف اأعداد كبيرة من 

كوادرها والعاملين في اأجهزتها، بدعوى 

انح�سار مواردها المالية، اأو الأ�سباب تنظيمية 

و�سيا�سية، االأمر الذي اأّثر في حجمها ومكانتها 

وفاعليتها ال�سيا�سية. وفي ال�سعيد الجماهيري 

يمكن مالحظة وجود ف�سائل يكاد ال يكون لها 

وجود �سوى هيئاتها القيادية، بمعنى اأنها تفتقر 

اإلى اأي تمثيل �سعبي )تمامًا كما بع�ص الف�سائل 

الموالية لل�سلطة في ال�سفة وغزة، اإذ اإن ف�سائل 

كهذه تدين بوجودها لنظام المحا�س�سة، كما 

لال�ستقطاب بين ''فتح'' و''حما�ص''(. وفي هذا 

الم�سهد يمكن تمييز الجبهة ال�سعبية ــ القيادة 

العامة، وال�ساعقة، اللتين ُتعتبران �سمن اإطار 

منظمة التحرير، فاالأولى تتمتع بنفوذ �سيا�سي 

ووجود منتظم في مخيمات �سورية )بغ�ص النظر 

عن حجمه ودوره(، في حين تتمثل الثانية في 

تنظيم فرع فل�سطين لحزب البعث العربي 

اال�ستراكي، الموجود والنا�سط في مخيمات 

�سورية.
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لحق العودة، وناديها الريا�سي، وجمعيتها 

الخيرية، وم�ستو�سفها ال�سحي!

وقد برزت الجبهات ال�سعبية والديمقراطية 

والقيادة العامة )مع حركَتي ''فتح'' و''حما�ص''(، 

باعتبارها الف�سائل االأكثر ن�ساطًا في هذه 

المجاالت، فعلى �سبيل المثال، عملت الجبهة 

الديمقراطية على تحويل مقر قيادتها في مخيم 

اليرموك )بناية بعدة طبقات( اإلى مركز ثقافي 

ي�سم مكتبات لل�سغار والكبار وقاعات 

للمطالعة والكومبيوتر والمحا�سرات، كما 

اأن�ساأت موؤ�س�سات لالأطفال، وم�ستو�سفًا للخدمات 

ال�سحية، عالوة على اأن ''لجنة الدفاع عن حق 

العودة'' )وهي اأول لجنة تاأ�س�ست لهذا الغر�ص ــ 

في �سنة 1996(، تابعة لها.

وبالن�سبة اإلى حركة ''فتح''، فثمة اإطارات 

م�ستقلة تعمل من خاللها، مثل موؤ�س�سة اأ�سر 

ال�سهداء، ونادي فتيات فل�سطين، وجمعية 

الك�سافة، وبع�ص النوادي الريا�سية والمنتديات 

الثقافية واللجان الجماهيرية، االأمر الذي 

يعو�سها، نوعًا ما، عن محاوالت تغييب 

اأن�سطتها.

ا بالن�سبة اإلى الف�سائل المعار�سة، فاإلى 
ّ
اأم

جانب الجبهة ال�سعبية ــ القيادة العامة، ومنظمة 

ال�ساعقة التي تن�سط من خالل التنظيم 

الفل�سطيني لحزب البعث، فاإن حركة ''حما�ص'' 

وحدها هي التي تمتلك مجموعة كبيرة من 

لجان العمل الجماهيري على تنوع مجاالت 

عملها، ف�ساًل عن الجمعيات الخيرية، النا�سطة 

والفاعلة في مخيمات الفل�سطينيين في �سورية، 

وذلك بحكم اإمكاناتها المادية، وبواقع فاعلية 

دورها ال�سيا�سي.

فاعليات لنا�شطين من خارج 

التنظيمات ال�شيا�شية

لكن �ساحة العمل الجماهيري في مخيمات 

الفل�سطينيين في �سورية لم تعد محتكرة 

بالن�سبة اإلى الف�سائل االأُخرى )جبهتا التحرير 

والن�سال وحزب فدا( فو�سعها اأ�سعب من و�سع 

تنظيم ''فتح''، نظراً اإلى �سعف اإمكاناتها، وقلة 

اأعداد المنت�سبين اإليها، ووجود ف�سائل موازية 

لها في اإطار المعار�سة، بل اإنه حتى بين 

الف�سائل المن�سوية في اإطار المنظمة ثمة 

''فيتو'' من الجبهة الديمقراطية على اأي وجود 

لحزب ''فدا'' في اأي هيئة �سيا�سية في �سورية. 

وفيما يتعلق بحزب ''ال�سعب''، فاإن اإمكاناته 

وفاعليته محدودتان، وهو حديث العهد في 

العمل ال�سيا�سي ب�سورية، اإذ اإنه منذ عامين فقط 

ا�ستطاع اأن يفتح مكتبًا له في مخيم اليرموك 

بدم�سق.

ثالثًا، الف�شائل ومجاالت

 

ن�شاط جديدة

في اإطار محاوالت الف�سائل وقف التدهور 

في مكانتها وفي دورها، والذي ي�سمل التدهور 

في حال المنظمات ال�سعبية )العمال والطالب 

والكّتاب وال�سحافيون والمعلمون والمراأة(، فاإن 

بع�ص الف�سائل حاول التعوي�ص عن ت�ساوؤل 

ع�سويته، وتراجع فاعليته ال�سيا�سية، باإيجاد 

مجاالت اأُخرى ربما تلقى قبواًل جماهيريًا 

اأف�سل.

وهكذا عملت الف�سائل على توجيه بع�ص 

كادراتها، اأو المتعاطفين معها، اإلى العمل في 

المجال الجماهيري من خالل بع�ص اللجان ذات 

المحتوى ال�سيا�سي العام، مثل لجان االأر�ص 

ودعم االنتفا�سة وحق العودة، اأو ذات المحتوى 

ال�سبابي )في المجاالت الريا�سية والثقافية 

والفنية(، اأو ذات المحتوى الخدماتي االجتماعي 

)في مجال ال�سحة والعمل والتعليم والبيئة(. 

والم�سكلة اأن هذه المحاوالت اأ�سيبت باأعرا�ص 

الف�سائل نف�سها، ف�ساًل عن اأنها لم تنجح في 

التعبير عن ذاتها كاإطارات م�ستقلة. واالأنكى اأنه 

بات لكل ف�سيل من الف�سائل المقتدرة لجنتها 
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الفل�سطينيين في االأر�ص والهوية، وبعد ذلك، 

لجان الدفاع عن حق العودة. وكما ذكرنا 

�سابقًا، فاإن االأمر لم يقت�سر على ذلك، اإذ ثمة 

لجان اأي�سًا ُتعنى باالأن�سطة الثقافية، اأو 

الريا�سية، اأو بالخدمات ال�سحية.

واإذا ا�ستثنينا اللجان التي تعمل تحت غطاء 

حركة ''حما�ص''، فاإن النا�سطين في هذه اللجان، 

في معظمهم، ينتمون اإلى التيار العلماني 

الوطني والي�ساري، وال �سيما اأن عدداً كبيراً منهم 

كان من المنتمين �سابقًا اإلى حركة ''فتح''، واإلى 

الجبهتين ال�سعبية والديمقراطية. وبناء على هذا 

الواقع ثمة اليوم ع�سرات اللجان والهيئات 

ال�سعبية الم�ستقلة تعمل اأو تعلن العمل بين 

تجمعات الالجئين الفل�سطينيين في �سورية، 

ويمكن بين فترة واأُخرى اإ�سهار لجنة، اأو اإعالن 

غياب اأُخرى.

فعلى �سبيل المثال، وفي مجال الدفاع عن 

حق العودة، ثمة اللجان التالية: ''لجنة الدفاع 

عن حق العودة''؛ ''عائدون''؛ ''االأر�ص''؛ ''بادر''؛ 

''واجب''؛ ''�ساند''؛ ''ثابت''؛ ''�سنعود''؛ ''فل�سطيننا''؛ 

''اللجنة الوطنية الفل�سطينية للدفاع عن حق 

العودة''؛ ''لجنة الالجئين وحق العودة''؛ ''مركز 

اأبناء البلد للدفاع عن حق العودة''؛ ''رابطة 

العودة''؛ ''لجنة حتمية العودة''؛ ''ملتقى ال�سباب 

لحق العودة''؛ ''لجنة ال�سباب لحق العودة''؛ 

''ملتقى العودة''؛ ''رابطة بيت المقد�ص الأجل 

العودة''؛ ''حركة عودة ال�سعب الفل�سطيني''! وفي 

الواقع فاإن هذا العدد من اللجان لي�ص دليل 

حيوية، اأو عالمة عافية، واإنما هو دليل انفال�ص، 

وعالمة على عدم ن�سج المجتمع المدني، وعلى 

افتقار العمل الجماهيري اإلى الخبرات 

وال�سوابط الالزمة، ف�ساًل عن اأن هذه اللجان ال 

تعمل بم�ستوى الفاعلية واال�ستمرارية ذاتهما، 

وثمة لجان لي�ص لها �سوى اال�سم، كما ذكرنا 

�سابقًا. ويمكن اأن ن�سيف اإلى ن�ساطات الدفاع 

عن حق العودة بداية ظهور ن�ساطات اأو�سع مدى، 

نذكر منها على �سبيل المثال اأي�سًا، تاأ�سي�ص 

لم�سلحة الف�سائل ال�سائدة، فعلى خلفية اندالع 

االنتفا�سة الثانية، وما اأطلقته من طاقات 

كفاحية كامنة لدى الفل�سطينيين، وبالتزامن مع 

نمو ظاهرة الت�سامن االأممي مع ق�سية 

فل�سطين، وا�ستناداً اإلى تطور و�سائل االإعالم 

واالت�سال الجماهيري، وتزايد اأهمية المجتمع 

المدني في العالم، بدا اأنه يمكن لمجموعات من 

االأفراد الم�ستقلين، مهما يكن عددهم، اإحداث 

فاعليات موؤثرة في الم�سهد ال�سيا�سي. ويجدر بنا 

اأن نو�سح هنا اأن م�سطلح ''الم�ستقلين'' ي�سمل 

االأفراد النا�سطين في العملين ال�سيا�سي 

والجماهيري، ب�ستى اأنواعهما، من دون ارتباط 

مبا�سر بف�سيل معين، اأي اأن هوؤالء االأفراد 

ين�سطون ب�سكل تطوعي، وبناء على وعيهم 

لدورهم في العملية الوطنية، متوّخين في ذلك 

الم�سلحة العامة، اأي م�سلحة الق�سية وال�سعب، 

من دون ارتهان للم�سالح والمواقف الف�سائلية.

وربما يمكن اإحالة بروز دور النا�سطين 

الم�ستقلين اإلى تزايد القناعة بعدم جدوى العمل 

ال�سيا�سي في الف�سائل التي باتت اأقرب اإلى بنى 

مترهلة وجامدة، وحكراً على طبقة �سيا�سية 

معينة، الفتقارها اإلى الحراكات الداخلية 

والعالقات الديمقراطية، وال �سيما بعد تراجع 

دورها في العمل الوطني )قيا�سًا بال�سابق(، 

وانح�سار اإمكاناتها. ويجدر بنا هنا االإ�سارة 

اأي�سًا اإلى مالحظة اأن القطاع االأبرز من هوؤالء 

النا�سطين الم�ستقلين كان، �سابقًا، من المنتمين 

تحديداً اإلى حركة ''فتح'' والجبهتين ال�سعبية 

والديمقراطية.

هكذا �سهدت المخيمات الفل�سطينية في 

�سورية، كما غيرها، انت�سار ظاهرة اللجان )على 

تنوع مهماتها ومو�سوعاتها واأن�سطتها(، 

للتعوي�ص عن ق�سور الف�سائل، وكبديل من 

العزوف عن االنتماء اإليها، وتلبية ميل قطاع 

من ال�سباب اإلى االنخراط في العمل ال�سيا�سي. 

وقد ت�سكلت هذه اللجان بداية في اإطار دعم 

االنتفا�سة، ثم ظهرت لجان للدفاع عن حقوق 
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الفل�سطيني العام، مثل مركز ''�سمل''، اأو ''مركز 

العودة'' في لندن(.

وتحاول هذه اللجان مد الج�سور مع اللجان 

المماثلة النا�سئة داخل االأر�ص المحتلة اأو في 

بالد اللجوء وال�ستات، كما تحاول اإيجاد �سالت 

لها بالمنظمات الدولية، بهدف تعزيز خبراتها، 

ونيل الم�ساعدات الالزمة منها، وتوطيد 

مكانتها. وهناك لجان بات لها قنوات ات�سال 

بو�سائل االإعالم، باأنواعها، وثمة اأُخرى اأ�سبح 

لها حتى مواقع متخ�س�سة في �سبكة االإنترنت، 

تن�سر فيها المو�سوعات المتعلقة بالق�سايا التي 

تتبناها، والتقارير عن اأن�سطتها، وتتوا�سل 

عبرها مع جمهورها. وب�سورة عامة، فاإن هذه 

رت عن حيويتها بكثير من االأن�سطة، 
ّ
اللجان عب

ومن �سمنها التظاهرات واالعت�سامات، وجمع 

التبرعات لالنتفا�سة الثانية، واالأن�سطة 

االإعالمية، وتنظيم المعار�ص الوثائقية، واإحياء 

المنا�سبات الوطنية، وغير ذلك من االأعمال 

بح�سب اخت�سا�ص كل لجنة.

وربما يكون اأبرز االأن�سطة التي ا�ستطاعت 

هذه اللجان ومجموعات الم�ستقلين التعبير من 

خاللها عن ذاتها، تمثل في االعت�سام الذي 

نظمه ع�سرات المن�سوين في هذه اللجان، في 

مقر االأمم المتحدة بدم�سق )في مطلع �سنة 

2001(، والذي ا�ستمر عدة اأ�سابيع، وتخللـه 

اإ�سراب عن الطعام، وذلك في اإطار فاعليات 

ف�سح االنتهاكات االإ�سرائيلية، ودعم االنتفا�سة. 

كما تمثل في تظاهرة حياكة اأكبر علم فل�سطيني 

)�سيف �سنة 2007(، تحت �سعار ''علم اأكبر 

لوطن اأغلى''، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ 60 

لنكبة فل�سطين. وقد تبّنت هذه الفكرَة مجموعٌة 

من النا�سطين ال�سباب في اللجان، فبداأوا بجمع 

تبرعات ب�سيطة من الفل�سطينيين، بهدف ح�سد 

اأو�سع م�ساركة في هذا الن�ساط االإعالمي 

والجماهيري. وكان الغر�ص من هذا الن�ساط 

تاأكيد اإ�سرار الفل�سطينيين على هويتهم وعلى 

تم�سكهم بحقوقهم الوطنية. وفعاًل، نجح هوؤالء 

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق الثابتة 

لل�سعب الفل�سطيني، التي ن�ست وثيقتها 

التاأ�سي�سية على اأنها اأُن�سئت من اأجل ''حماية 

حقوق �سعب فل�سطين الثابتة وغير القابلة 

للت�سرف.''

نت التجربة اأن ثمة م�سكالت تحيط 
ّ
وقد بي

بعمل هذه اللجان، ومن �سمنها، مثاًل، محاوالت 

الف�سائل الحّد من انت�سارها، وعدم التعاون 

معها، والنظر اإليها ب�سورة تناف�سية ال تكاملية، 

بحيث و�سل االأمر ببع�ص الف�سائل اإلى حد 

ت�سكيل هيئات مماثلة لهذه اللجان، تعمل تحت 

رعايتها. وتعاني هذه اللجان �سعف االإمكانات، 

والقيود المحددة للن�ساط الجماهيري، و�سغوط 

ال�سرعية الف�سائلية، وتمركزها في مخيم 

اليرموك خا�سة، وفي مخيمات العا�سمة 

ال�سورية، دم�سق، عامة. وعلى ال�سعيد الداخلي، 

فاإن هذه اللجان والهيئات، وفي اأحوال كثيرة، 

اء االفتقار اإلى الخبرات والكادرات 
ّ
تعاني جر

المجربة، والعمل بطريقة مزاجية وعفوية 

اء انعدام بنائها على 
ّ
وعاطفية، واأ�سا�سًا، جر

قواعد قانونية وموؤ�س�ساتية وديمقراطية، 

و�سعف التن�سيق بينها، وعدم وجود مقار 

مالئمة لممار�سة اأن�سطتها.

وطبعًا، فاإن م�سكلة التمويل تبقى مهمة جداً، 

الأن المجتمع الفل�سطيني )كما المجتمعات 

العربية( لم ين�سج اإلى حد تمويل االأن�سطة 

العامة، وال �سيما ب�سبب �سعف االإمكانات، 

وبحكم ثقافة ف�سائلية �سائدة تفتر�ص االعتماد 

على الم�ساعدات الخارجية. ومع اأن بع�ص 

اللجان حاول توفير بع�ص اإمكاناته من 

التبرعات، وبع�سها من بع�ص رجال االأعمال 

من المي�سورين الفل�سطينيين، ف�ساًل عن تح�سيل 

دعم من بع�ص الف�سائل، اإاّل اإن ثمة لجانًا 

تحاول اأن تعتمد في تمويلها على عالقاتها 

بمنظمات دولية، اأو من خالل اال�ستراك في 

اأن�سطة معها )ويدخل في هذا االإطار االنخراط 

في اأن�سطة بع�ص اللجان العاملة في المجال 
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قراءة م�شتقبلية

يمكن اأن نخل�ص من مراجعة هذه التجربة 

اإلى اأن زمن العمل الف�سائلي )باأ�سكاله ال�سائدة(، 

والذي بداأ في اأوا�سط ال�ستينيات، يو�سك اأن ياأفل 

بما له وما عليه، بدليل تراجع قدرة اأغلبية 

الف�سائل على القيام بدورها الوطني، وانح�سار 

مكانتها التمثيلية، وتاآكل بناها، والعزوف عن 

االنخراط في �سفوفها. وفي حين يبدو اأن هذه 

النتيجة ت�ستثني و�سع حركَتي ''فتح'' و''حما�ص''، 

 في م�سلحتهما ظاهريًا، وعلى الم�ستوى 
ّ
وت�سب

المنظور، غير اأن الحقيقة لي�ست كذلك اإاّل ب�سبب 

قدرة هاتين الحركتين على اال�ستقطاب، وبحكم 

النفوذ ال�سيا�سي الذي ما زالتا تتمتعان به، 

وباعتبار موقعهما المهيمن على المجتمع )في 

ال�سفة وغزة(، وقدرتهما الكبيرة على التوظيف 

و''التفريغ''، واأي�سًا بحكم اإمكاناتهما المادية 

الكبيرة وموقعهما في ال�سلطة.

وفي اأي حال، فاإن عهد ال�سيا�سة الفل�سطينية 

بعد قيام ال�سلطة في ال�سفة وغزة )بعد عقد 

اتفاق اأو�سلو في �سنة 1993( لي�ص كما قبلها، اإذ 

ثمة موؤ�سرات في هذه المرحلة تفيد باأفول العهد 

�ص منظمة التحرير 
ّ
الف�سائلي، ومن �سمنها تهم

التي قامت على اأ�س�ص ف�سائلية، ووفقًا لنظام 

المحا�س�سة )''الكوتا''(، وبحكم اإخراج الالجئين 

في ال�ستات من المعادالت ال�سيا�سية )بعد قيام 

ل حركتا ''فتح'' و''حما�ص'' )اللتان 
ّ
ال�سلطة(، وتحو

تهيمنان اليوم على قيادة ال�ساحة الفل�سطينية( 

عن طابعهما كحركَتي تحرر وطني، اإلى نوع من 

�سلطة تحت االحتالل )في ال�سفة وغزة(. واإذا 

تمعّنا في التحوالت الجارية في حركَتي ''فتح'' 

و''حما�ص'' يمكننا بب�ساطة مالحظة اأننا ال 

نتعامل مع مجرد ف�سيلين، بقدر ما نتعامل مع 

�سلطتين بكل ما في هذه الكلمة من معنى، كما 

يمكن اأن ن�سيف اإلى ذلك، اعتماد التمثيل 

الن�سبي في االنتخابات الت�سريعية الفل�سطينية، 

ومحاوالت تعميم ذلك في الخارج، االأمر الذي 

ي�سع حداً لنظام ''الكوتا'' الذي ي�سمن بقاء اأي 

النا�سطون في حياكة علم كبير، طوله 232 

متراً، وعر�سه 116 متراً، وم�ساحته الكلية 

، في اإ�سارة اإلى م�ساحة فل�سطين 
2
27.000م

، وجرى عر�سه 
2
التاريخية البالغة 27.000 كم

فيما بعد في اأر�ص وا�سعة و�سط احتفال 

جماهيري وبح�سور و�سائل االإعالم.

ا في ال�سعيد ال�سيا�سي فيمكن تمييز 
ّ
اأم

مبادرتين، تمثلت اأوالهما في تبني اأفراد من 

مجموعة ''عائدون'' م�سروع ''كفيتا�ص'' )�سنة 

2005(، وهو م�سروع طرحته االأكاديمية 

الفل�سطينية كرمة النابل�سي )وتبّناه االتحاد 

االأوروبي(، ويهدف اإلى اإيجاد هياكل مدنية 

لتمكين اأو تعزيز م�ساركة الالجئين الفل�سطينيين 

في ال�سيا�سة الفل�سطينية، �سمن اإطار منظمة 

التحرير باعتبارها ممثلهم ال�سرعي والوحيد، 

وباعتبار اأن ق�سيتهم هي جوهر ق�سية 

فل�سطين. وك�سف هذا النقا�ص عن �سيق �سدر 

الف�سائل الفل�سطينية )المعار�سة والموالية( من 

اأي �سوت م�ستقل، ومن اأي طرح جديد ولو كان 

ي�سب في خدمة ق�سية فل�سطين، وي�ساهم في 

تعزيز دور الفل�سطينيين في العمل ال�سيا�سي. وقد 

تكرر ذلك في المبادرة الثانية المتمثلة في قيام 

مجموعة من المثقفين والنا�سطين الفل�سطينيين 

مي ''م�سروع روؤية 
ُ

الم�ستقلين ب�سوغ ما �س

�سيا�سية فل�سطينية جديدة''، جرى ن�سرها 

ومناق�ستها بكثافة في و�سائل االإعالم. وت�سمن 

هذا الم�سروع نقداً لواقع ال�ساحة الفل�سطينية، 

وحّث على �سرورة تبّني روؤية �سيا�سية جديدة 

تت�سمن اإعادة بناء ال�ساحة الفل�سطينية، ببناها 

وعالقاتها واأ�سكال عملها، على قواعد ن�سالية 

وموؤ�س�ساتية وديمقراطية، وت�سمل �سرورة 

التحول اإلى تبّني م�سروع الدولة الديمقراطية 

العلمانية الواحدة، باعتبار ذلك الحلَّ االأمثل 

واالأكثر عدالة وتجاوبًا مع حاجات الم�ستقبل، 

وباعتباره االأكثر تمثياًل لحقوق ال�سعب 

الفل�سطيني، في مختلف اأماكن وجوده.
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غزة ومناطق 48(، الأنها ت�سم الكتلة االأكبر من 

ال�سعب الفل�سطيني، ونظراً اإلى اأن هذه الكتلة 

المجتمعية هي التي تخو�ص الكفاح �سد 

الم�سروع ال�سهيوني ب�سكل مبا�سر، كونها 

متحررة من المحددات اأو التوظيفات ال�سيا�سية 

ل ثقل العمل الفل�سطيني 
ّ
االإقليمية، وبحكم تحو

وموارده اإلى الداخل.

ومع ذلك، يجب مالحظة اأنه ثمة ظاهرة 

جديدة ومتنامية، في الم�سهد ال�سيا�سي 

الفل�سطيني )ومن �سمنه في �سورية(، كما في 

ال�سعيد العالمي، وهي تتمثل في ظهور نوع من 

الحركات الجماهيرية الجديدة، التي تحاول 

فر�ص طريقها في الم�ستقبل، ا�ستناداً اإلى تطور 

تكنولوجيا االإعالم واالت�سال. والالفت اأن عمل 

هذه المجموعات ال يتطلب تكلفة مادية كبيرة، 

وال اأعداداً كثيرة، وال عناء االنتقال من مكان 

اإلى اآخر، في اخت�سار للمكان والزمان اأي�سًا، 

واإنما كل ما هو مطلوب الأن�سطة كهذه، هو 

اأ�سخا�ص يمتلكون الخبرة ال�سيا�سية، وب�سعة 

كمبيوترات، واالت�سال بال�سبكة العنكبوتية، وهو 

العمل الذي يجيده الجيل الجديد من ال�سباب، 

هذا الجيل الذي باتت ال�سيا�سة اأحوج ما تكون 

n .اإليه، في فل�سطين وغيرها

ف�سيل، والحفاظ على مكانته وامتيازاته، بغ�ص 

النظر عن فاعليته، وم�ستوى تمثيله، اأو ب�سرف 

النظر عن وجوده من عدمه.

ا بالن�سبة اإلى التجربة ال�سيا�سية 
ّ
اأم

الفل�سطينية في ال�ساحة ال�سورية، فهي على 

اأهميتها وحيويتها وغناها، لي�ست تجربة 

حا�سمة في تقرير اتجاهات ال�سيا�سة 

الفل�سطينية، واإنما يمكن القول اإنها تكت�سب 

اأهميتها من ارتباطها بالتجربة ال�سيا�سية 

العامة لل�سعب الفل�سطيني. وكما ذكرنا �سابقًا، 

فاإن هذه التجربة �ستظل، على االأرجح، خا�سعة 

ل�سقف معين يحدد تطورها، وذلك بحكم تباعد 

مخيمات الالجئين بع�سها عن بع�ص، وتوزعها 

على المدن ال�سورية، وتبعًا لمحددات العمل 

ال�سيا�سي في المجتمع ال�سوري، والتي تنطبق 

على الن�ساط ال�سيا�سي عند الفل�سطينيين، واأي�سًا 

ب�سبب خ�سوع هذا الن�ساط لتحيزات وح�سابات 

معينة، بح�سب ال�سيا�سة المتبعة في هذا البلد.

ومعنى ذلك اأن ماآل الف�سائل الفل�سطينية 

والعمل ال�سيا�سي عامة، في هذه ال�ساحة، ال 

يتقرر ب�سبب ما يجري في المجتمع الفل�سطيني، 

على اأهميته، واإنما اإلى حد كبير، بناء على ما 

يجري في االأرا�سي المحتلة )في ال�سفة وقطاع 


