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ه                               نفح في ا ي زاء، سيجد م ل من اسباب الع ى القلي ا سوى عل ر فيه من ينظر في احوال العرب وال يعث
ليس ألن فلسطين قادرة وحدها على التعويض عن امراض    . بعض االمل ان وّجه نظره الى فلسطين  

طين تختصر القضايا    ة، وال ألن فلس دان العربي ي اصابت البل ز الت زق والعج ف والتم ة التخل العربي
ن صحيحًا ان        رب، وان يك ة الع ًا لبقي ا انفراج رأ عليه ن يط تتبع اي تحس ال، فيس ان يق ا آ ا، آم آله

ه سيجد في      . وصول النضال الفلسطيني الى غايته المرتجاة شرط ال بد منه للخروج من النفق              ل ألن ب
ا القاعدة ال      ى     شعب فلسطين قابلية على مفاجأة النفس والعالم بافضل ما فيه، بينم زوع ال ة هي الن عربي

.اشهار اسوأ ما فينا
ى االستعصاء    دًا عل ددة اب ة والمتج عبها الهائل درة ش رب بق اجئ الع ت فلسطين تف ا مضى، آان ي م ف

ة،          . وباستنباطها سبل المقاومة من ال شيء       م يختف االستعصاء الفلسطيني وال انتهت ارادة المقاوم ل
ه الشعب الفلسطيني             وفي ذلك اعجاز في ذاته، لكن المفاجأة الجدي        ذي يعطي اة ال دة تأتي من درس الحي

.وسط الموت الذي يتهدده، وقل درس في السياسة حين تعز امكانات السياسة
الم       ذذ الع ي يتل ة الت يناريوات الكارث اط س ي احب ون ف طينيون يتفنن ات، والفلس ر عرف اة ياس ذ وف  فمن

ه           ورغم ان ر  . في التطلع الى تحقيقها   ) والكثير من العرب  ( ا امتلك ة، لم ة حقيقي ان آارث حيل عرفات آ
د عرف الفلسطينيون آيف يعّضون                     هذا القائد الفريد من قدرات يستحيل تعويضها بشخص واحد، فق

اً        دا ان                  . على الجرح واالستمرار شعبًا صامدًا هادف ة التي ب ة وال حرب الخالف ة المعلن م تحدث الفتن ل
وها هي االنتخابات الرئاسية     . ق اليها المؤسسة االسرائيلية   الكثير من العرب يتوقون اليها بقدر ما تتو       

ا                  ة م التي اتت بمحمود عباس خلفًا لعرفات في رئاسة السلطة الوطنية تؤآد ان هذا الشعب يحسب بدق
ين ال تجد نصابها اال في                      يريده، وان اآثر ما يرفضه هو اختزاله الى مجموعة من المنتفضين المهني

.االستشهاد الجماعي
تح " آل ذلك يعود فضل آبير الى حرآة         في ى صباها في لحظة آانت                  " ف ود ال التي عرفت آيف تع

ازن انتصارًا            . تبدو انها ستنهار جراء ترهل أطرها      ومن المنطقي، في اي حال، اعتبار انتصار ابو م
ًا لشعبها                 " فتح"لـ ودًا فقري ة استحالت عم ة وطني ويج لحرآ ذا الم    . في المقام االول، بل تت ى،  وفي ه عن

دوام، ولحسن           ": فتح"نتائج االنتخابات قد جددت المفارقة المالزمة لـ      فإن   ى ال فقد شاءت الظروف عل
وحدها في الساحة التي اختصرت، وايضًا على       " فتح"حظ التربية الديموقراطية الفلسطينية، أال تكون       

ا ه  " الفصائل "الدوام، الجزء االعظم منها، فكانت محكومة تنظيميًا بالتواضع امام        عبيًا   فيم ادرة ش ي ق
.على الغائها

ة وهروب من الشعبوية،                              ه من عقالني ا يمثل ازن بكل م و م بيد ان االنتخابات هي ايضًا انتصار ألب
ة          افه اغراءات الجماهيري ة واآتش ة االنتخابي ه حماسة الحمل ه الي ا الحجج    . ورغم ما اخذت ع هن وال تنف

ويض       " تحت لتحت  من"التسلح بها، ولو    " حماس"البائسة التي تحاول حرآة      ، من اجل التقليل من التف
 .الشعبي المعطى للرئيس محمود عباس

ه                            ذين صّوتوا ل اخبين الفلسطينيين في الضفة والقطاع ال ة الن اس ان اغلبي طبعًا، ال يعني انتخاب عب
 مقتنعون بأن الفرصة متاحة لتحقيق اختراق سريع في المفاوضات مع اسرائيل، واالرجح ان ابو
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ة،    . ال يعتقد ذلك  مازن نفسه    اال ان عدم التفاؤل بحل سريع ال يفضي بهم الى سياسة االرض المحروق
ى        . واذا آان من رسالة في االنتخابات الفلسطينية، فهذه هي         ثمة حاجة، اذًا، عبرت عنها االنتخابات ال

ا                  و م اد اب ى انتق ى من ال يوافق عل ا حت زن التقاط النفس من اجل صمود افضل، وهي حاجة يشعر به
.نفسها في حاجة اليها" حماس"لعسكرة االنتفاضة وصوت له، بل قد تكون 

م ان                      اح المسلح، وان يكن يفه في ازاء هذه الرسالة الواضحة، لم يعد ممكنًا االختباء وراء قدسية الكف
ويض الشعبي                    " حماس"تحاول   يس فقط في التف عيًا للطعن ل ة، س الطعن في خسارتها معرآة المقاطع

اخبين الفلسطينيين              ألبو مازن    . بل ايضًا وخصوصًا في خيار الهدنة المسلحة الذي اقرته اغلبية من الن
اًال للتشكيك              رك مج إذ يكّرسون   . غير ان الدقة السياسية التي صارت تميز المواطن الفلسطيني ال تت ف

ا               اذب  مبدأ االنتخابات آسبيل النتظام حياتهم السياسية، يكونون قد خطوا خطوة اضافية نحو انه ء التك
 .مكان الوحدة الوطنية" الفصائل"الذي احل توافق 
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