منظمة التحرير الفمسطينية ،إمكانات التطوير
والتحديث في ظل الشراكة السياسية

د .سميح شبيب
ترتب عمى الحرب العربية اإلسرائيمية األولى في العام  ،8998ىجرة زىاء  858ألف فمسطيني من أرضيم
إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الشتات ،كما وجرى ضم الضفة الغربية إلى إمارة شرق األردن ،ومن ثم

تأسيس المممكة األردنية الياشمية ،والحاق قطاع غزة لمصر ،بعد فرض اإلدارة العسكرية عميو.
تكرست مسألة المجوء بعدما جرى التعامل معيا عمى نطاق دولي مؤسساتي (األنروا ،وخالفيا من
المؤسسات) .وقد أسيمت الدول العربية المضيفة في تأطير ىذا التكريس فأُضفي عمى الواقع الفمسطيني في

الشتات ُبعد جديد (المخيمات) ش ّكل ،في حينو ،إطا ار مؤاتياً لمنمو الثقافي واالجتماعي والسياسي  .وفي ىذا
اإلطار تكونت بوتقات اجتماعية شبو متكاممة .وساعدت تمك البويقات عمى نمو أولى البذور السياسية
الفمسطينية ،والتي غالباً ما جاءت إلى المخيمات من خارجيا؛ وخاصة عبر رحم الحركات السياسية العربية
الكالسيكية ،أو الحديثة منيا ،بعد أن تم تَمثَ ّل ّّ ُّ ىذه األفكار ،والنضال في سبيميا عبر فترة ىي من أصعب
فترات االغتراب الفمسطيني ،وأكثرىا قسوة وعذاباً خالل السنوات  . 8491 – 8491ومن خالل المعاناة

الحادة ،ولدت فصائل م.ت.ف .وخرجت إلى حيز الوجود والعمن ،بغ ازرة وارتجالية وعفوية ال تبررىا إال حالة
الفصام المفروض بين اإلنسان الفمسطيني ،وأرضو كوطن .وكان من شأن تمك الحالة خمق المزيد من األوىام
السياسية والعسكرية ،وطغيان البعد الرومانسي عمى الطروحات السياسية الفمسطينية بمختمف اتجاىاتيا ،وفي

طميعتيا الميثاق القومي الفمسطيني ذاتو.
وبالرغم من الفعالية البارزة لنشاط الفمسطينيين داخل األحزاب القومية العربية (البعث ،والقوميين العرب،
مثالً) في الخمسينات ،إال أن التفكير بإنشاء منظمات فمسطينية مستقمة بقي ىو األقوى واألشد طغياناً عمى

اتجاىات النشاطات السياسية الفمسطينية السرية .ولعل تغييب الدور الفمسطيني خالل فترة ليست بالقصيرة

( ) 8499-8491لعب دور الباعث والمحرض ليذه التوجيات الفمسطينية التي بقيت مكتومة األنفاس في
ظل المد القومي – العروبي العارم آنذاك .ولقد رأى عامة الفمسطينيين في ىذا المد أمالً ليم بالخالص من

منافييم .ولكونيم ال يمتمكون كياناً سياسياً خاصاً بيم ،كان من الطبيعي أن يكونوا أكثر تحمساً من غيرىم

لموحدة ،والتي وان ألغت الكيانات اإلقميمية فان نصيب القضية الفمسطينية منيا ىو وحدة الموقف العربي .إال

أن تمك المشاعر لم تمنع الفمسطينيين من أن يبحثوا عن دور ليم في ىذه المعركة الدائرة ،والتي كانت
االنتمجنسيا الفمسطينية ترى فييا المدى العربي الذي تحل فيو المسائل القطرية عمى حساب المسألة

الفمسطينية "التي ال صاحب ليا".
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فعندما نادى الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم في كانون الثاني/ديسمبر  8494بضرورة إنشاء جميورية
فمسطينية عربية فوق األراضي الفمسطينية ،في قطاع غزة والضفة الغربية ،سارعت األردن ومصر إلى
ٍ
منذئذ
اتيامو بالتآمر عمى القومية العربية ،وبأنو شعوبي ،إقميمي ،معاد لموحدة العربية .واتخذ األردن ق ارره
بمنح الجنسية األردنية لمفمسطينيين ،وقامت الحكومة المصرية بإنشاء االتحاد القومي الفمسطيني في قطاع

غزة.

وعمى أثر وفاة أحمد حممي عبد الباقي ،رئيس حكومة عموم فمسطين "الصورية" سنة  ،8491قامت جامعة
الدول العربية بتسمية أحمد الشقيري مندوباً لفمسطين في جامعة الدول العربية .وعمل الشقيري من خالل
ميمتو تمك عمى إنشاء "م .ت .ف" ،بموافقة جامعة الدول العربية أيضاً .وبذلك ،حمل الوجود الفمسطيني

المتمثل في "م .ت .ف" ،برئاسة احمد الشقيري سنة  ،8499في طياتو اإلرادة العربية ،خاصة إرادة المحور

المصري منيا ،والرامي إلى إيجاد كيان سياسي فمسطيني يتعاطى الفعل السياسي عبر اإليحاء ،وجاءت والدة
"م .ت .ف" في إطار تاريخي ،تفاعمت فيو العوامل الفمسطينية حيث تمكن العديد من المجموعات من شق

طريقيا في الظالم وتأسيس نوى الفصائل الفمسطينية .ونخص من أولئك بالذكر حركة "فتح" وجبية التحرير
الفمسطينية ،وشباب الثأر ،التي كان معظم نشاطاتيا التنظيمية والسياسية الفعمية في مدينة دمشق .وفي تمك
الظروف الدقيقة والحساسة لوالدة تمك الفصائل ،كان لصيغ التحالفات الفمسطينية – العربية العامل الحاسم
في االستمرار.
والتقطت قيادة "فتح" آنذاك ىذه المسألة الجوىرية ،وقامت بتوظيف تحالفيا مع بعض القيادة السورية ،توظيفاً

كان لو الشأن األول في عممية التأسيس واالنطالق ،والذي لواله لتمت عممية إجياض الجنين الفتحاوي في

الميد .فبعض قادة حزب البعث العربي االشتراكي في سوريا أروا في التحالف مع حركة "فتح" تطبيقاً لنظرتيم

القومية ،فتعاطوا معيا تعاطياً واسعاً ،إل ى حد مدىا بالسالح وببعض الخبرات العسكرية التي أوصمتيا لتنفيذ
أولى عممياتيا المسمحة في  ،8499/8/8عبر األراضي السورية ،وباطالع وموافقة قادة أساسيين في حزب
البعث العربي االشتراكي آنذاك .وشكمت تمك العممية (ضرب نفق عيمبون في  )8499/8/8بداية عمل
استراتيجي طويل وبديل إلستراتيجية األنظمة العربية :وبذلك تم قذف التحدي الفمسطيني في وجو أنظمة

المنطقة عموماً .وكان من الطبيعي عندئذ أن تتيم "فتح" بشتى االتيامات ،ومنيا الشعوبية والقطرية وصوالً
بالتشكيك األمني بيا واتياميا بأنيا قامت بـ "عممية خالصة لحمف النانو" .إال أن ىذا التحدي الفمسطيني

االستراتيجي تمكن من انتزاع االعتراف بو من الشعب الفمسطيني وحركاتو السياسية الشابة :كما القى صداه
االيجابي لدى الحركات السياسية العربية المعارضة .وبدأ منذ ذلك التاريخ بروز التباينات في المواقف العربية
إزاء حركة المقاومة الفمسطينية وعمميا السياسي والعسكري الخارج عن اإلطارات العربية الكالسيكية والقادر
عمى الحركة والنمو السريع.
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عبر أجواء التحدي ىذه ،وتأكيد الذات ،تشكمت عشرات التنظيمات الفمسطينية الصغيرة ،وكان التأسيس يأتي
ضمن اعتبارات معينة ،بعضيا عائمي ،واآلخر تمميو ذكريات قديمة ،وآخر جاء بمثابة إحياء لنشاط سياسي

قديم ،الخ .وغالباً ،لم تتحكم بتمك الوالدات أي قواعد أو قوانين ،بل إن بعضيا جاء عفوياً وبآفاق وطنية

عريضة ،ودونما تنسيق فيما بينيا .إال أن فعميا العسكري ،كان لو األثر األعظم في استمرارىا ونموىا
وكسبيا لمتعاطف الشعبي عمى حساب ارفضاض ىذا االلتفاف والتعاطف من حول قيادة "م .ت .ف" برئاسة

أحمد الشقيري.
وكان طبيعياً أن يتقدم "حممة البنادق" من الفصائل الفمسطينية ،وعمى كافة المستويات المتاحة ،لفرض اإلرادة

السياسية عمى قيادة "م .ت .ف" ،ال سيما بعد أن ُمنيت األنظمة العربية بيزيمة تاريخية سنة  ،8491وبروز
حركة المقاومة الفمسطينية كرد حيوي فعَّال عمى اليزيمة أوالً ،وعمى إستراتيجية الحرب النظامية ثانياً.
ومنذ انعقاد المجمس الوطني الفمسطيني بدورتو الرابعة (القاىرة ،تموز – يوليو  )8491تكرست ىيمنة

الفصائل الفمسطينية المسمحة عمى "م .ت .ف"؛ وبعد ذلك بستة شيور انعقدت الدورة الخامسة لممجمس
الوطني الفمسطيني (القاىرة ،شباط – فبراير  )8494وفييا تم تأكيد ىيمنة الفصائل المسمحة نيائياً عمى

قيادة "م .ت .ف" وكافة مؤسساتيا .وبذلك تم توحيد الجيدين ،السياسي والعسكري ،في زمام قيادة واحدة.

وىكذا ،فان تشكيل "م .ت .ف" جاء ،ف ي األساس ،نتيجة التفاقات ودية ،وغير ودية (انشقاقات حركة
القوميين العرب) ،بين مجموع فصائل فمسطينية مسمحة ،تالقت مصالحيا حول ضرورة قيادة المنظمة.
ومع انتزاع المنظمات الفمسطينية لقيادة "م .ت .ف" ،والتمكن من الييمنة النيائية عمييا ،ثابرت المنظمات،

أيضاً ،عمى االحتفاظ كل بآرائو السياسية والنظرية رغم تباينيا.

وبذلك جاءت والدة "م .ت .ف" والدة غير طبيعية عبر ظروف اليجرة والمجوء .واضطرار الجسم الرئيس لـ
"م .ت .ف" وقيادتيا وفصائميا إلى التواجد والعمل خارج ًا عن أرضو ،ليخوض غمار ثورتو من المجوء

والغربة.

وعمى الرغم من ا الىمية الفائقة لصيغة التحالف في إطار "م .ت .ف" ،فان ما أحدثتو ىزيمة  8491كان لو
األثر الحاسم في بروز المنظمة كضرورة سياسية عسكرية .ولكن المنظمة بالرغم من نموىا المطرد ،والمتزايد

منذ  ،8491فان سمات والدتيا بقيت تالزميا ،سواء من حيث صيغ التحالفات الفمسطينية – الفمسطينية أو
التحالفات الفمسطينية – العربية.
إن تطور صيغ التحالفات بين الفصائل الفمسطينية ضمن "م .ت .ف" ومؤسساتيا ،وعبر مؤتمرات المجالس
الوطنية الفمسطينية السابقة ،يكشف الطبيعة واألسباب الحقيقية العتماد الق اررات غير الواضحة ،أو تمك التي
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تحتمل أكثر من تفسير ،أو إسقاط وثائق دون اإلعالن الصريح عن إسقاطيا .وكل ذلك كان يتم دون
اإلخالل بالمسار العام لمحركة السياسية بشموليتيا ،كون ىذه الحركة ليست أمام خيارات جدية ،من خيارات
تسوية القضية الفمسطينية .إال أن ذلك لم يمنع بعض االجتيادات ،في مناسبات كثيرة ،من أن تتطور حتى

تصل إلى حد االشتباكات الدامية بين الفصائل المتعارضة.
نظاما :الكوتا واإلنابة الثورية

ترتب عمى دخول الفصائل المسمحة ،م.ت.ف ،وقيادة دفتيا ،نظاما الكوتا واإلنابة الثورية .كان من غير

الممكن تجاوزىما فالمنظمات المسمحة ،كانت تمثل إرادة الشعب الفمسطيني في التحرر واإلستقالل ،وبالتالي

تم إعتبار منظمة التحرير الفمسطينية ممثالً لمشعب الفمسطيني برمتو .تقاسمت المنظمات المنظمة ،وفق

اعتبارات عدة ،أبرزىا حجم ىذا الفصل أو ذاك ،ودوره في العمل المسمح ،ولعل الجدول التالي من شأنو أن

يكشف عن طبيعة ىذه المحاصصة .وكيفية توزع أعضاء المجمس الوطني ،وفق ًا لالعتبارات الفصائمية.
أعضاء المجمس الوطني الفمسطيني
الدورة الخامسة ،القاهرة1191/2/4-2/1 :
حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح)
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االتحادات (عمال ،طالب ،مرأة)
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عضو واحد عن كل اتحاد

أعضاء المجنة التنفيذية
المجموع

88
101

ت كرس نظام الكوتا ،عبر دورات المجالس الوطنية الفمسطينية المتتالية ،وكذلك سحب نفسو عمى المؤتمرات

العامة ،لالتحادات الشعبية كميا :وبذلك تحولت ىذه االتحادات من اتحادات مينية ،تمثل شرائح اقتصادية –

اجتماعية محددة ،إلى اتحادات سياسية ،تعمل وفقاً لنظام الكوتا الفصائمية .لعل إعادة قراءة جادة ،لنظامي

الكوتا واإلنابة الثورية ،من شأنيا أن تدلل ،عمى أن نظام اإلنابة الثورية ،لعب دو اًر ىاماً وبار اًز في ترسيخ

دور م.ت.ف ،وتقويتيا ،واعطائيا الطابع الثوري المسمح ،كما ولعب نظام الكوتا الفصائمية دو اًر ىاماً في

تنظيم الشؤون التنظيمية لتمك المنظمة .لكن ومع تطور الحياة السياسية الفمسطينية ،خاصة بعد طرح
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البرنامج المرحمي  ،8979بدأ نظام الكوتا في لعب دور سمبي ،بل أنو أصبح عبئاً عمى المنظمة ذاتيا.

أصبح لزاماً عمى مؤسسات المنظمة كافة ،وكذلك االتحادات الشعبية إشراك الفصائل كافة ،وك ٌل حسب

حجمو ،ومع فقدان الحجوم ،وىجرة الكوادر لتل الفصائل ،وتالشي الدور المسمح بعد العام  ،8981تحولت

ىذه الفصائل إلى يافطات سياسية.
تطورت "م .ت .ف" خالل  8449-8494ضمن خالل التجربة والخطأ ،النمو والصراع ،تكرست الخطوط
الرئيسة العريضة لمحركة السياسية الفمسطينية ،ونمت ،بشكل متمايز ،أسس ديمقراطية من نوع خاص؛
ديمقراطية اكتسبت عمقيا ،وقيمتيا ،في ظل المشاركة بالعمل المسمح ،وبروز القيادات عبر الصراع ،ومن
أجل خدمة أىدافو .وبذا استحال تشييء الديمقراطية الفمسطينية ،أو تجريدىا من قيمتيا الحقيقية.
لم تأت الديمقراطية في العمل الفمسطيني كنتيجة لتطور سياسي ،أو إيديولوجي مسبق ،كما لم تكن منحة من
حاكم صاحب قرار ،بل إن طبيعة المشاركة في أداء التنفيذ أممت ضرورة حق المشاركة في ابداء الرأي،

ومناقشة اتخاذ القرار؛ وبيذا غدت الديمقراطية الوجو اآلخر لمفعل الثوري ،والذي بدونيا يفقد ىذا الفعل
ماىيتو .وساعد بروز الديمقراطية كتوأم لتطور المنظمة وصراع اإلرادات فييا عمى صعوبة إشاعة التضميل،
مما جعميا في منأى عن المتاىات الطائفية واإلقميمية ،والعصبوية العمياء ،النقيضة ألي جو عمماني تمميو
الديمقراطية .ولذا فان منطق تصارع اإلرادات ليس بدعة من البدع بقدر ما ىو جزء من المنطق السياسي
الفمسطيني العام المترابط ،جدلياً ،ببروز العمل السياسي الفمسطيني عموماً .ان منطق تعدد اإلرادات،

وصراعيا ،من شأنو أن يؤدي إلى التوصل إلى الق ارر واالقتراب إلى االيجابية عامة عمى الرغم من صعوبات

التوصل إلى اتخاذ الق اررات .وغني عن القول انو عندما يؤول اتخاذ الق اررات إلى جية واحدة ،قادرة عمى
فرض إرادتيا ،أو النزوع إلى المنطق الفردي – االستبدادي ،فان ذلك من شأنو فرط عقد الحياة الديمقراطية

الفمسطينية ،وتباعد حركات الشعب الواحد عن وحدتيا .من شأنو ،أيضاً ،توفير المناخات المناسبة لتآكل

شخصية القائد ،وكذلك شخصيات األدوات المحيطة بو ،لدرجة يمكن ان تصبح معيا حالة بعض األجيزة
االستخباراتية العربية ،متقدمة عمى وضع المنظمة ذي البعد الواحد المستبد.

إن إسقاط عممي ة التصارع الداخمي في "م .ت .ف" عمى حساب التفرد بالقرار الواحد ،الذي ترتأيو الجية
السياسية الواحدة ،من شأنو قتل روح اإلبداع السياسي ،والثقافي ،داخل إطارات "م .ت .ف" وأجيزتيا،

ومنظماتيا ،ثم تسخيف كل ما من شأنو الحفاظ عمى بعدييا التاريخي والمستقبمي ،عبر أجواء التآكل ،األمر

الذي تساعد عميو أجواء االغتراب والمنافي ،وتنامي روح حسم الصراع الداخمي عمى طريقة التفرد
واالستبداد.
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ان الديمقراطية الفمسطينية ،وبالرغم من عظمة والدتيا وبياء صورتيا ،ليي بأمس الحاجة في مرحمة تمك
األزمة إلى تحديد أسسيا ،وركائزىا ،وأبعادىا ،خدمة لبقائيا في وسط يناضل من أجل اإلجياز عمييا.
الصراع الفمسطيني – الصهيوني :العامل الذاتي ،والعوامل الرسمية العربية
عممت المقاومة الفمسطينية المسمحة محاربة الجيش اإلسرائيمي بإحدى طريقتين :إما عن طريق حرب "البؤرة
الثورية" من داخل المناطق المحتمة ،وىذا ما حاولتو بعض التنظيمات الفمسطينية بعد حرب سنة  ،8491إال

أن ىذا األسموب لم يحقق شيئاً يذكر ،وذلك عائد لسببين أساسيين ،أوليما :ان الثورة الفمسطينية بكافة

فصائميا تشكمت في الميجر ،ولم يتم أي شكل من أشكال التنسيق بينيا وبين حركات الداخل :وثانييما :وىو

األىم ان الكيان اإلسرائيمي ال يتشكل من جيش غاز من الخارج ،عمى غرار ما واجيتو الثورات الوطنية
التحررية في فيتنام أو الصين أو كمبوديا أو الجزائر .لذا فقد جاءت أشكال الصراع الفمسطيني –

الصييوني ،باستثناء العمميات الخارجية منيا ،صراعاً عبر الحدود اإلسرائيمية – العربية المحيطة بإسرائيل،

وبشكل يمكن تسميتو باحتكاكات التماس ،والتسمل ،خالل النصف األول من الخمسينات .وقد شيدت الحدود

اإلسرائيمية – األردنية في الفترة ما بين  8411-8491أكثر تمك الصدامات اتساعاً ،والتي انتيت إلى ما
انتيت اليو من ضرب ،ثم إنياء الوجود العسكري لممقاومة الفمسطينية فوق كافة األراضي األردنية.

وقد أممى النشاط العسكري الفمسطيني ،بدوره ،استجابة عسكرية إسرائيمية مقابمة ،تجسدت بالقصف المركز
عمى مناطق مدنية تتواجد فييا قواعد عسكرية فمسطينية ،وبحيث يضر ىذا القصف بشكل بالغ بالسكان

المدنيين ،وبمنازليم ومحاصيميم وارواحيم ،وذلك بيدف خمق روح التنافر بين التواجد العسكري الفمسطيني،
والسكان المدنيين في القرى الحدودية المتاخمة لحدود العدو االسرائيمي ،وكذلك التأثير عمى الحكومات

المضيفة لمتواجد العسكري الفمسطيني ،لمحد من نشاطو ،سعياً لتخفيف االغارات االسرائيمية.

إضافة لإلغارات الجوية ،اتخذ رد الفعل اإلسرائيمي أسموب االغارات الخاصة ،وكان ابرزىا اإلغارة عمى
بيروت يوم العاشر من نيسان/ابريل  8411واغتيال القادة الثالثة ،كمال ناصر وكمال عدوان وابو يوسف
النجار؛ أو غزو منطقة محددة ،عمى نمط معركة الكرامة ( 18آذار/مارس  .)8491ولعل ىذه االنجازات،

بالرغم من نجاحيا في تحقيق األىداف المرسومة ليا سمفاً أعطت مدًا سياسياً وشعبياً كبي اًر لحركة المقاومة

الفمسطينية؛ كون ىذه الحركة في األساس ،حركة شعبية ،وانجازىا سياسي في أساسو ،وقادرة بالتالي عمى

توظيف التأييد الشعبي ليا ،لكسب المزيد من الدعم الرسمي العربي لتواجدىا وتحركيا.
وقد تحايمت األنظمة عمى ذلك االندفاع بشعارات غامضة تُرضي اندفاع الجماىير وحماسيم ،دون ان يكون
ليا أي مضمون حقيقي .ولكن ،في الوقت ذاتو ،تمكنت المقاومة من توظيف ىزائم األنظمة العربية،
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واليجومات التي تعرضت ليا من العرب ،واإلسرائيميين ،لمصمحة نموىا المطرد ،مما أشعر قيادتيا بنشوة
القدرة عمى النمو والبقاء.
ولقد كان لذلك اكبر األثر في تعظيم دور العامل الذاتي لدى المقاومة الفمسطينية عمى حساب تصغير

العوامل األخرى ذات األىمية الفائقة في بقاء المقاومة ،واستمرارىا؛ وفي مقدمتيا التحالفات الفمسطينية –
العربية.
إن تضخيم دور العامل الذاتي عمى حساب العوامل األخرى ،كان لو شأن ال يستيان بو ،ليس عمى حساب
صوابية التحميل ،أو بروز النرجسية والروح الذاتية – اإلقميمية الضيقة ،بل أنو خمق ،بدوره ،نقيضاً معاكساً
يقوم عمى تضخيم العوامل العربية عمى حساب إلغاء العامل الفمسطيني ،والتقميل من شأنو ،واعتبار العمل

الفمسطيني "قاص اًر" وبحاجة إلى رعاية وأشراف دائمين.
ال خاصاً عشية حزب
وعبر ىذا التصور ،ارتأى حزب البعث العربي االشتراكي في سوريا أن يؤسس لو فصي ً

حزيران/يونيو 8491؛ فكانت طالئع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة .وتبعو في عممو ىذا شقيقو
في العراق؛ اذ قرر المؤتمر القومي التاسع لحزب البعث الحاكم في العراق ،في صيف  ،8491إنشاء

منظمة فدائية ذات طابع جبيوي عربي قومي؛ فكانت جبية التحرير العربية .وكمتا المنظمتين عممتا ،نظري ًا،

عمى أساس تحالف عربي ييدف إلى تحرير فمسطين تأكيداً لنظريتيما بأن القضية الفمسطينية قضية قومية

في األساس ،وان اي استقالل قطري فمسطيني من شأنو تجزئة الوضع العربي .كما ان قضية التحرير ىي

قضية قومية ،ال يمكن انجازىا إال عبر جبية ،وىذه الجبية عربية.
وإلدراك قيادة "م .ت .ف" لطبيعة العالقة الجدلية بين المنظمة وعمقيا "العربي الرسمي" تم قبول ىاتين
المنظمتين عضوين في المجنة التنفيذية لـ "م .ت .ف" ،وتم تمثيميا في مختمف مؤسسات المنظمة.
العمق العربي لمصراع..
أممت ظروف والدة "م .ت .ف" جممة من العوامل التي أحاطت بيا ،وما تزال .ولعل أبرزىا ،عسكرياً ،ىو

اضطرار المقاومة إلى التسمل س اًر ،او عالنية ،عبر الحدود العربية المتاخمة ،إلى داخل الكيان الصييوني

ألداء ضربات تكتيكية ،ومن ثم العودة إلى احدى دول الطوق.

ولئن كان ذلك ميسو اًر في األعوام  ،8411 -8491عبر الحدود األردنية – اإلسرائيمية الطويمة ،فانو ،ومنذ

ما بعد خروج المقاومة من األردن ،بات مرىوناً بموافقة النظام السوري ،والذي تَ َّ
منع عن ذلك منذ ما قبل
 . 8411وقد اضطر ذلك المقاومة الفمسطينية لمتوجو نحو الجنوب المبناني ،ومحاولة ايجاد قبول شعبي
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اجتماعي وسياسي لتواجدىا ،لتأمين سير عمميا وتغطيتو .ولقد تمكنت المقاومة من توسيع تواجدىا خالل
وطورت وسائل
السنوات  8411 -8411عبر ىذا التحالف الذي تمدد من الجنوب المبناني حتى شمالو.
َّ
أعالميا ،وصقمت تجربتيا السياسية ،وأسست ،كياناً خاصاً بيا ،راوح ما بين الثورة والنظام ،أو ما يمكن
تسميتو "بدولة الثورة" .وعبر ىذا الرحم – "الكيان" نمت النوى العربية المعارضة ،وعمى مختمف اتجاىاتيا

ولتعدد واختالف الفصائل الفمسطينية ،ايديولوجياً وتنظيمياً ،فقد وجدت كافة حركات المعارضة
السياسية.
ّ
العربية ،بيسارىا ويمينيا ،مكان ًا مناسب ًا لتطورىا ،ونموىا.
وراوحت العالقة بين الثورة وحركات المع ارضة العربية ،وخاصة السورية والعراقية منيا ،ما بين العالقة
المصمحية التكتيكية من جانب المقاومة الفمسطينية والعالقة المبدئية التحالفية الوطيدة .ولكن ىذه العالقة
المبدئية بدأت تتالشى مع دخول "م .ت .ف" جامعة الدول العربية بعد العام  ،8411ودخول المنظمة في

اتفاقات عربية ،كان من شأنيا ادخال العالقة الفمسطينية – العربية المعارضة في دوامة االستخدامات
التكتيكية الضيقة ،عمى حساب عقد الصفقات مع األنظمة العربية.
ولعل ما أربك عالقة التحالف تمك ،ىو تقمب العالقات الفمسطينية العربية الرسمية خالل السنوات األخيرة.
فالعوامل التي تتحكم بالعالقة الفمسطينية – العربية الرسمية ،ىي عوامل متأرجحة لمغاية .كما ان حدة
التناقضات بين األنظمة الرسمية العربية ،وعدم وضوح النظام السياسي الواحد في البمد الواحد ،فرض عمى
"م .ت .ف" وفصائميا ،عبر ما حممتو من خصائص عند والدتيا ،ىذا المستوى الالمتزن من التعامل

المتأرجح ،والذي غالباً ما دفعت ثمنو قوى حميفة وصديقة من قوى المعارضة العربية ،والتي تباعدت الشقة
بينيا وبين "م .ت .ف" وفصائميا عبر تجارب غاية في األسى وخيبة األمل.

كل ذلك ،إضافة إلى فقدان "م .ت .ف" األرض – غير المشروطة سياسياً وعسكرياً في لبنان – ادخميا في
مأزق تاريخي من أخطر مآزقيا السياسية ،بعدما فقدت سمة اإلجماع العربي حول شرعية حركتيا السياسية

المستقمة ،ودخمت في صراع محوري ،متعدد األوجو ،بعد انشقاق حركة "فتح" وبروز التحالف الديمقراطي،
ومن ثم التحالف الوطني.
شكل انشقاق حركة فتح ،وما ترتب عميو من اصطفافات جديدة داخل الساحة الفمسطينية كميا ،وفي المقدم
منيا م.ت.ف ،تحوالت ىامة وعميقة في مسار المنظمة ،وتمكن رئيس المجنة التنفيذية ياسر عرفات ،من

قيادة دفة المنظمة رغماً عن خروج الفصائل األساسية من األداء الحركي والسياسي من المجنة التنفيذية.

وبعد حوا ارت دارت في عدن – الجزائر ،عقدت الدورة التوحيدية لممجمس الوطني في الج ازئر  ،8411وعاد

نظام المحاصصة مجدداً ،وبقوالب جديدة.
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لعل المفصل األىم ،في التاريخ السياسي الفمسطيني ،بعد برنامج النقاط العشر  ،8419وقيام جبية القوى
الفمسطينية الرافضة لمحمول االستسالمية ،ومن ثم انشقاق فتح و م.ت.ف ،كان االتفاق الفمسطيني –

اإلسرائيمي في العام  . 8441جاء ىذا االتفاق عمى نحو سري ،حتى أن بعض أعضاء المجنة لحركة "فتح"
لم يطمعوا عميو قبل توقيعو؛ األمر الذي أثار حفيظة الفصائل الفمسطينية ،وخروج بعضيا مجددًا ،إلى جر

لخالف العمني وتجميد عضويتيا في المجنة التنفيذية ،ووصفت فصائل أخرى ،االتفاق ،عمى أنو عمل

خياني.
تمكن رئيس المجنة التنفيذية ،ياسر عرفات ،من عقد المجمس المركزي ،لتأييد االتفاق ،واعتبار السمطة
الوطنية الفمسطينية ذراعاً من أذرع م.ت.ف ،عمى اعتبارىا ،المرجعية السياسية والتنظيمية لتمك السمطة ،لكن
مسار السمطة ومنذ قياميا في العام  ، 8449دلل عمى غياب م.ت.ف ومؤسساتيا عمى حساب تعزيز دور

السمطة ،بعد أن غدت مركز الثقل في السياسة الفمسطينية .ترأس رئيس المجنة التنفيذية السمطة ،وشغل
أعضاء من المجنة التنفيذية ،المقاعد الو ازرية في الو ازرات األولى ،وأخذت وزارت السمطة ،عمل دوائر
م.ت.ف ،في ٍ
وقت حدث فيو تشابكات واسعة ما بين عمل السمطة وعمل المنظمة ،كالدائرة السياسية في
م.ت.ف وو ازرة التعاون الدولي مثالً .وفي ظل المناخ الجديد ،لم تعد ضرورة تذكر ،إلنعقاد المجمس
المركزي ،والمجمس الوطني ،كما وغابت المؤتمرات العامة لالتحادات الشعبية كافة ،وغدت تمك االتحادات

ال.
ىياكل ،ليس إ ّ
كانت مراىنة رئيس المجنة التنفيذية عمى السمطة ،وكان يرى في ضعف وتالشى ىذه السمطة ،ضعفاً وتالشي ًا

لـ م.ت.ف.

إلى جانب ذلك ،ونظ ًار لغياب النشاط الفعمي لمنظمة التحرير ودوائرىا كافة ،ضعف دور المجنة التنفيذية
لممنظمة ،خاصة وألن العديد من أعضائيا ،جمد عضويتو ،وبرزت ظاىرة وجود أعضاء في المجنة التنفيذية

لفصائل ،تخمت عنيم ،أو تخموا عنيا ،وباتوا ال يمثمونيا داخل إطار ىذه المجنة ،كما وتوفي بعضيم ،ولم
تسنح الفرصة الستبداليم.
وقت ال تزال فيو ىي البيت المعنوي لمفمسطينيين
وصمت م.ت.ف إلى درجة من الضعف والوىن عممياً ،في ً
جميعاً ،وىي المعترف بيا عربياً ودولياً عمى أنيا الممثل الشرعي والوحيد لمعشب الفمسطيني.
تنامى دور حركة حماس والجياد اإلسالمي ،منذ قيام السمطة  ،8999وأخذت حماس والجياد تنتيج مناىج
عسكرية في إطار العمميات التفجيرية داخل إسرائيل ،ومناوئة السمطة سياسياً وأمنياً ،والقول عمنياً ،بأن

المنظمة ال تمثل الفمسطينيين جميعاً .وحركة حماس والجياد ال تزاالن خارجيا.
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ىنالك إجماع فمسطيني ،اآلن ،حول ضرورة تحديث وتطوير م.ت.ف ،بعد أن وصمت تمك المنظمة إلى
حالة التفكك والضعف والوىن الذي وصمت إليو .ولعمو من الواضح ،أن لكل فريق رؤيتو ومراميو من وراء
ىذا التحديث.

حماس و م.ت.ف
نظرت حركة اإلخوان المسممين ،لمنظمة التحرير الفمسطينية ،ومنذ إنشائيا نظرة شك وريبة ،و أروا فييا
صنيعة من األنظمة العربية ،واستمرت نظرة الريبة تمك حتى االنتفاضة  .8987عارضت حماس الدخول في

اطار القيادة الموحدة لالنتفاضة وحددت ،بعد تأسيسيا ،وعبر ميثاقيا ،الصادر  ،8988/8/88عالقتيا بـ
م.ت.ف ،بموقف "االبن من أبيو واألخ من أخيو والقريب من قريبو ،يتألم أللمو إن أصابتو شوكة ،ويشد أزره
في مواجية األعداء" .لكن ىذا الموقف االيجابي لم يتضمن تحديداً واضح ًا ،حول شرعية ووحدانية المنظمة

لمشعب الفمسطيني .و لعل ما تمى ذلك من بيانات وتصريحات رسمية لحماس ،من شأنو أن يكشف حقيقة

أن حماس باتت تطرح نفسيا كبديل لممنظمة وعمى المستويين األيديولوجي والسياسي .ومع بدء المفاوضات

مع حماس بشأن إشراكيا ومشاركتيا في المجمس الوطني ،طالبت حماس في حوارات  ،8998فيما بينيا
وبين فتح ،أن يتم فرز أعضاء المجمس الوطني عمى أساس االنتخاب ال التعيين ،وفيما إذا تعذر ذلك طالبت
بتشكيل المجل عمى أساس أوزان القوى في الساحة الفمسطينية ،وطالبت بتمثيميا في المجمس بـ %58-98

وبأن تحصل عمى حقيا المتناسب مع حجميا وثقفيا في جميع مؤسسات المنظمة وأجيزتيا ،وبأن يتخمى
المجمس عن االعتراف بإسرائيل وقبول قراري .338-191
ومنذ ذاك التاريخ ،أصبح مفيوم النزاع عمى النسب داخل المنظمة ،محور جدل مركزي بالنسبة لحركة

حماس .وفي لقاء الخرطوم ،ما بين حماس وفتح ،كانون الثاني  ،8993وبرعاية حسن الترابي ،األمين العام
لممؤتمر الشعبي السوداني ،لم يتمكن الطرفان من جسر اليوة بينيما .وبتوقيع م.ت.ف ،اتفاقية إعالن
المبادئ في  ، 8993/9/83انتقل موقف حماس من التحفظ عمى المنظمة إلى اتياميا بالتفريط ،وتم نزع
الشرعية التمثيمية عنيا ،وأخذت حماس ومنذ قيام السمطة بانتياج أساليب محاربتيا ومحاولة إسقاطيا،

وبالتالي تمنعت عن خوض االنتخابات التشريعية في العام  ،8996ذلك أن المجمس التشريعي يشكل جزءاً

من االتفاق الفمسطيني – اإلسرائيمي ،ومكوناً من مكونات السمطة ،وعمى الرغم من بعض التطورات في
موقف حماس ،وعودتيا لمتفاوض بشأن دخول م.ت.ف ،فقد بقي موقفيا ذاتو ،وىو عدم اإلقرار بشرعية

المنظمة ووحدانيتيا قبل تحديث المنظمة ودخول حماس إلييا.
رؤية حماس لمنظمة التحرير القادمة:
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ترى حماس أن تشكيل المجمس الوطني ،يجب أن تكون باالنتخاب ،وفي حال تعذر ذلك ،يتم التوافق بين
القوى األساسية حول أسموب اختيار األعضاء عمى (أن يكون نظاماً معيارياً متحركاً).
الجمع في االنتخابات بين المناطق والقائمة النسبية في مناطق الشتات .والدوائر والقائمة النسبية في

الداخل .وتحديد حماس عدد أعضاء المجمس الوطني بـ ( )388عضو موزعين كالتالي :
-

( )831عضو من الداخل (أعضاء المجمس التشريعي المنتخبين).

-

( )858عضواً من الخارج.

-

( 88عضواً ،أعضاء المجنة التنفيذية السابقين ،ومسؤولي الفصائل.

وال ترى حماس ،ما يمنع مشاركة كل القوى والفصائل الفمسطينية بتمثيل رمزي ،لضمان المشاركة
الوطنية الشاممة .تصر حماس ،عمى ضرورة ،تحديد قائمة لتمثيل فمسطينيي األرض المحتمة عام 98
دون أن تتم تسميتيم ،وال يحتسب عددىم في القانون .وتدعو حماس ،الستعادة المنظمة لدورىا في

اإلشراف عمى السمطة الفمسطينية ،وعمى العممية السياسية والتفاوضية.
أما فيما يتعمق بالمجنة التنفيذية ،فتحدد حماس ،أعضاء المجنة التنفيذية ( )88عضواً ،يتم انتخابيم
بشكل حر ومباشر من بين أعضاء المجمس الوطني.

-

ينتخب رئيس المجنة التنفيذية من بين أعضاء المجمس الوطني.

-

يضاف رئيس السمطة الوطنية إلى عضوية المجنة بمجرد انتخابو ،ويمكن إضافة رئيس المجمس

-

ترى حماس ،بأن ىنالك ضرورة ،إلعادة النظر في كافة النظم والموائح كالميثاق ،والنظام األساسي،

التشريعي كذلك.

بما يستوعب التطورات التي حدثت .إلى جانب إلغاء اآلليات الوسيطة في ىيكمية المنظمة ،ال سيما
المجمس المركزي.
أما فيما يتعمق ،بمالية م.ت.ف ،ترى حماس ضرورة:
-

فصل مالية المنظمة عن مالية السمطة.

-

إعادة مجمس إدارة الصندوق القومي واعتماده من المجنة التنفيذية.

-

تحديد الميزانيات واقرارىا من قبل المجمس الوطني.

 المعلوماث الواردة في هذا البند ،مستقاة مه ورقت مقدمت مه القيادي في الحزكت اسامت حمدان.
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ولعل موقف "فتح" من تحديث وتطوير م.ت.ف ،من خالل ما دار من حوارات سابقة بيذا الشأن ،إضافة
لمتصريحات الرسمية يمكن إيجاز ىذا الموقف ،بالنقاط التالية:
-

تفعيل منظمة التحرير الفمسطينية من خالل مشاركة كل القوى ،وتحديداً حماس والجياد عبر إعادة

-

اإلسراع في انجاز ما تم االتفاق عميو في القاىرة في آذار (مارس  ،1885فيما يتعمق بتطوير

تشكيل المجمس الوطني الفمسطيني.

وتفعيل م.ت.ف ،وبما يتالءم مع المتغيرات عمى الساحة الفمسطينية).
-

تفعيل كافة قطاعات الشعب من نقابات واتحادات ومنظمات شعبية..الخ.

-

وضع برنامج عمل وطني النجاز ما تم االتفاق عميو.

تصر عمى محاور مركزية ،دون الدخول في تفصيالت سياسية – تنظيمية ،أو تحديدات
وال تزال "فتح" ِّ

رقمية ،تاركة ذلك ،لجوالت الحوار الوطني ،الخاصة ،بإعادة إحياء وتحديث المنظمة.
آفاق التطوير والتحديث

يشيد ممف تطوير وتحدي ث م.ت.ف ،والعمل عمى عقد دورة لممجمس الوطني الفمسطيني ،بعد النجاح في

تأسيس وقيام حكومة الوحدة ،نشاطاً ممحوظاً ،ذلك أن االتفاق ما بين الحركتين الرئيستين ،حماس وفتح،

تضمن بنودًا خاصة ،بضرورة إحياء ىذا الممف.

ترى حماس ضرورة ماسة في اإلسراع ،بعقد لقاءات خاصة بذلك ،تطبيقاً لما تم االتفاق عميو في القاىرة،
خالل لقاءات آذار (مارس) . 1885 ،ولعل ما يدفعيا لإلسراع بذلك والمطالبة بو ،ىو ما تضمنو اتفاق مكة

من نقاط ت وافق ،تم البناء عمييا ،ومن ثم قيام حكومة الوحدة الوطنية .وترى حماس ،بأن أي إجراءات بنيوية
جديدة داخل المنظمة وأطرىا ،من شأنو أن يغرز دورىا المشارك في المنظمة من جية واحداث تحوالت من

شأنيا تطوير أداء عمل المنظمة ،وفقاً لحجوم القوى الميدانية ،بدالً من بقاء الصورة الظاىرة ،اآلن ،والتي
يغيب المون اإلسالمي فييا .وبالوقت الذي تؤكد حماس فيو عمى أوزان القوى واالنتخابات لتشكيل المجمس

الوطني والمجنة التنفيذية ،باتت فصائل عديدة في العمل الوطني ،سبق ليا وأن لعبت أدوا اًر سابقة لكنيا

فقدت وزنيا وفاعميتيا ،نتيجة تغيير الشروط والظروف ،ولعل أبرزىا :منظمتا الصاعقة وجبية التحرير
العربية ،إضافة لفصائل وقوى أخرى ،لم تتمكن من الفوز بمقعد واحد من مقاعد المجمس التشريعي .باتت

تمك القوى تتساءل عن مصيرىا القادم ،في منظمة التحرير القادمة!!.

ٍ
طرف يذكر ،وال
تطرح ىذه الفصائل ،ضرورة قيام المنظمة عمى أساس الشراكة السياسية ،دون إىمال أي

تزال تمك الفصائل مقتنعة ،عمى أنيا طرف سياسي قائم ،وفقاً العتبارات الدور التاريخي الذي سبق وأن
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لعبت و .وبالتالي فيي تشن ىجوميا عمى الشراكة القائمة ما بين فتح وحماس ،واعتبارىا محاصصة ثنائية،
قائمة عمى إسقاط األطراف األخرى ،وعدم أخذىا في عين االعتبار .سبق لمفصائل جميعيا وأن انخرطت في
نظام المحاصصة ومنذ المجمس الوطني الفمسطيني الرابع ،8968 ،وتم تكريس تمك المحاصصة ،وفقاً لنظام

الكوتا واإلنابة الثورية لكن الجديد في األمر ،ىو باختصار ،فقدانيا لوزنيا ،وتيميش دورىا؛ األمر الذي ال

تراه عادالً وبالتالي مقبوالً.

ال تمانع حماس وال فتح ،بوجود رمزي لتمك الفصائل داخل المجمس الوطني لكن ىذا الوجود ،ال يساعد تمك
الفصائل استعادة دورىا ،الذي سبق ليا وأن فقدتو ،وتدرك تمك الفصائل ،بعد فشميا الذريع في االنتخابات
التشريعية األخيرة ،بأن أي جولة من االنتخابات وفي أي تجمع فمسطيني آخر ،غير مناطق الحكم الذاتي
الفمسطيني ،ستفرز نتائج مشابية ،لتمك النتائج التي أسفرت عنيا انتخابات التشريعي األخيرة.

لعمو من نافمة القول ،بأن تجديد وتحديث المنظمة ،بات يحمل في ثناياه ،إسقاطاً واضحاً لنظامي الكوتا

واإلنابة لثورية ،كما وسيحمل تشكيالً جديداً ،ستكون بو فصائل عديدة ،فصائل رمزية تذكر بمرحمة ماضية

لن تتكرر.

أما عمى الجانب السياسي ،فقد سبق وأن تم تجاوز الميثاق الوطني الفمسطيني ،عمى اعتباره "كادوك" وبالتالي
جرى ىجوم السالم الفمسطيني ،وصوالً لالتفاق الفمسطيني – اإلسرائيمي ،كما وتم إلغاء وتعديل مواد من
الميثاق ،وبحضور الرئيس األميركي بيل كمينتون في غزة .لم يعد األساس السياسي لممنظمة قابالً لمبقاء
واالستمرار ،تماماً كيياكميا التنظيمية كافة؛ وبالتالي أن تحاول فتح وحماس في ايجاد أساس سياسي

لممنظمة ،من شأنو أن يشكل أرضية قادرة عمى تمثيل الفمسطينيين عمى نحو شرعي ووحيد.
ىنالك جممة نقاط باتت مطروحة ،أمام العالمين في مجال التطوير والتحديث ،أبرزىا:
-

الموقف من مقررات المجالس الوطنية الفمسطينية كميا ،عمى اعتبارىا التراث السياسي لمفمسطينيين،

-

الموقف من مقررات الشرعية الدولية واالتفاقات الموقعة ،كمحددات لبمورة الميثاق الوطني ،كأساس

تطورت أفكارىم عبره ،وبالتالي أصبح القفز عنو ،قف اًز في المجيول.
سياسي لمتحرك.
-

ضرورة دراسة المحددات اإلقميمية ،ودورىا في إعادة تحديث وتجديد م.ت.ف عمى ٍ
نحو مقبول،
وأبرزىا ،اتفاقات كامب ديفيد ما بين إسرائي ل ومصر ،واتفاقات وادي عربة ،ما بين المممكة األردنية

الياشمية واسرائيل.
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-

دراسة ممكنات األداء الحركي لممنظمة ،وتقبل ىذا األداء من النظام العربي القائم وىنا ستبرز،
المبادرة العربية ،ودورىا كمحرك أساسي في السياسة العربية إزاء إسرائيل.

-

كيف يمكن صياغة تمك المبادرة السياسية ،في الميثاق الوطني الفمسطيني ،صياغة قادرة عمى بمورة
الرؤية الفمسطينية الخاصة بالتسوية السياسية مع إسرائيل.

لعل ما ورد في المحددات األربعة السابقة ،من شأنو أن يدلل ،عمى أن صياغة البرنامج السياسي الجديد،
يحتاج إلى توافقات سياسية عديدة ما بين فتح وحماس ،مع توافر نقاط ايجابية عديدة ،تساعد عمى الوصول
إلى ىكذا برنامج ،لكن ذلك بات يحتاج إلى تحوالت ىامة داخل الحركتين األساسيتين.
استنتاجات عامة:
ىنالك دواعي جدية باتت تقتضي إعادة وتحديث م.ت.ف ،كما وأن ىنالك دواعي الستعادة دورىا كمرجعية
سياسية وتنظيمية لـ م.ت.ف ،لكنو وبالمقابل ،ىنالك معيقات وصعوبات جمة تعترض طريق ذلك ،أبرزىا:
-

تباعد برنامج حماس السياسي عن برنامج فتح ،وبالتالي صعوبة الوصول إلى ميثاق وطني جديد،
يتوافق الطرفان عميو.

-

إن عممية جادة بتشكيل مجمس وطني جديد ،ووفق أسس االنتخابات ،أو التوافق وفقاً ألو ازن القوى،

-

تالشي الظروف واالشتراطات ،التي سبق ليا وأن لعبت دور الحاضنة ،لوالدة ونمو م.ت.ف،

من شأنو نسف البنية التنظيمية لممنظمة ،القائمة عمى نظامي المحاصصة واإلنابة الثورية.

وأبرزىا الحرب الباردة ،وتنامي دور حركات التحرر الوطني العربية والعالمية ،ووجود أنظمة عربية،
تعمل عمى دعميا واحتضانيا .عمى النقيض من ذلك فينالك أنظمة عربية اآلن ،ترتبط بجممة

معاىدات والتزامات مع إسرائيل ،وفقاً التفاقات سالم.

لعل وجود السمطة الفمسطينية ،وما يترتب عمى ذلك من مستمزمات وواجبات وطنية ،بات يشكل ،حجر
الزاوية في النظام الفمسطيني ب رمتو ،وبالتالي ،وعند بروز أية تجاذبات ما بين وجود السمطة أو المنظمة،
فإن األكثرية السياسية ستنشد حكماً نحو السمطة وبقائيا والحفاظ عمييا ،مقابل تأجيل الممفات الخاصة،

بتطوير وتحديث المنظمة.

ال يعني ،بال طبع عمى أن ما ورد في النقاط المتعمقة ،بوجود معيقات وصعوبات ،سيجعل من إعادة
ال ،بقدر ما سيجعل منو تحدي جدي لمغاية ،أمام إعادة تركيب النظام
وتحديث المنظمة ،أم اًر ُمحا ً
السياسي الفمسطيني ،وعمى أسس جديدة ،تتالئم واشتراطات الواقع الراىن ،وآفاقو المستقبمية.
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