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  الديمقراطية واملستقبل الفلسطيني

  
  حررها وأعدها للنشر
  أحمد خليفة

  
الديمقراطية "ننشر يف الصفحات التالية مقتطفات من وقائع ندوة عن   

مشروع "، ١٩/٢/١٩٩٤نظمها يف جامعة أُكسفورد، بتاريخ " واملستقبل الفلسطيني
". الدراسات الفلسطينية جملة"بالتنسيق مع " دراسات الديمقراطية يف البلدان العربية

هو مسعى أكاديمي مستقل، تأسس " دراسات الديمقراطية يف البلدان العربية"ومشروع 
بدافع من الشعور بحاجة العامل العربي إىل منبر متخصص يعمل على تطوير مفهوم 

  .وممارسة الديمقراطية يف البالد العربية
ولوا يف حديثهم، من وقد شارك يف الندوة متحدثون رئيسيون ومناقشون تنا

زاوية العالقة بالديمقراطية، منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها حركة حترر وطني، 
وجتربتها يف إطار التطورات التي قادت إىل اتفاقية أوسلو وما بعدها، ومغزى ما 

يجري حالياً يف الساحة الفلسطينية بالنسبة إىل الشعب الفلسطيني ومستقبله وعالقته 
عزيز العظمة، ورغيد الصلح، : وأدار النقاش. وحميطه العربي والدويلبإسرائيل 

  .وبرهان غليون
  

  :املتحدثون الرئيسيون
  ):باحث لبناين، عضو بارز سابقاً يف احلركة الوطنية اللبنانية( فواز طرابلسي

 الديمقراطية يف حركات التحرر الوطنية. 
  .):ف. ت. باحث فلسطيني، مدير دائرة اإلعالم سابقاً يف م( جميل هالل

 ١٩٩١و ١٩٦٨بين سنتي . ف. ت. عرض وتقويم لتجربة م. 
باحث فلسطيني، شارك يف الوفد الفلسطيني للمحادثات املتعددة ( يزيد صايغ

  ):األطراف واحملادثات الثنائية
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 اتفاقية أوسلو وما بعدها. 
أستاذ (برهان غليون ؛ )املفوض العام الفلسطيني يف اململكة املتحدة( عفيف صافية

أستاذ يف جامعة مانشستر، ( خليل هندي؛ )يف جامعة السوربون اجلديدة يف باريس
  ):عضو يف جملس اإلنماء واإلعمار الفلسطيني

 استشراف مستقبل الديمقراطية الفلسطينية. 
  
  

أرحب بكم باسم مشروع دراسات  حضرات الصديقات واألصدقاء، :رغيد الصلح
ومنذ ذلك . ١٩٩١الديمقراطية يف البلدان العربية الذي تأسس يف مدينة أكسفورد عام 

التاريخ عقد املشروع جمموعة من اللقاءات يف القاهرة والرباط وعمان، كما نظم عدداً 
ية من ورش العمل يف أكسفورد، تناولت قضايا تعزيز الديمقراطية يف البلدان العرب

  .وبحث أوضاع األحزاب العربية واالنتقال من األنظمة املطلقة إىل التعددية السياسية
إن ورشة العمل التي تعاون على تنظيمها فريق من األكاديميين العرب 

تعكس اقتناعاً " جملة الدراسات الفلسطينية"املقيمين يف أكسفورد بالتنسيق مع 
يف فلسطين وبين مصيرها يف األقطار بالعالقة الوطيدة بين تكور الديمقراطية 

وهي من هذه الناحية، تنسجم مع نشاط املشروع، . العربية، خاصة يف منطقة املشرق
  .املتجه إىل تنمية الدراسات املقارنة بين التجارب السياسية العربية

  
  منطق حركات التحرير

أي حركات سأحاول التقيد قدر اإلمكان بحرفية ما أنا مطالب به، : فواز طرابلسي
ولكن بادىء ذي بدء، أود التمييز بين . التحرر الوطني العربية وموضوع الديمقراطية

  .التعددية والديمقراطية
اللبس دائم خاصة يف ظل النظام العاملي اجلديد، حيث طرحت قضية التعددية   

إن التعددية هي أحد عناصر . يف مواجهة ما سميت األحادية يف بلدان أوروبا الشرقية
ومكونات الديمقراطية، لكنها ال تختزل الديمقراطية التي تشتمل على عناصر أساسية 

أُخرى تتعلق، يف اعتقادي، باالنتخاب ومراقبة وحماسبة املسؤولين، وتتعلق 
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باملساواة السياسية والقانونية على األقل بين املواطنين، أكانوا داخل األحزاب أو يف 
اخللط أو االختزال الدائم للديمقراطية إىل جمرد لذلك أكرر التحذير من . اجملتمع

  .التنظيمات السياسية
نقطتي األوىل تتعلق بمنطق حركات التحرر جميعها، من زاوية العالقة بهذا   

التعريف، وهو منطق قائم على التداعي واالنتخاب الذاتي، بمعنى أن حركة التحرر 
مة حتررية يف جمتمع معين تتأسس بأن تتداعى جمموعة من األفراد لالضطالع بمه

وهذا يؤسس . بال إذن وبال انتخاب من املواطنين، وعادة يف ظروف من السرية والقمع
لشرعية الحقة، وهي شرعية تمثيل مصالح الوطن واألمة يف مواجهة أعداء حمتملين، 

وكلنا يعرف أن املقاييس . وشرعية التضحية واألسبقية يف التضحية يف هذا امليدان
لبداية أولوية حقوق املؤسسين، بصفتهم من بادر وحتمل، على الالحقين يف هي يف ا

النقطة . هناك منطق يجب وضع اليد عليه قبل التصدي إلصدار احلكم. حركات التحرر
إن العديد من حركات التحرر يف بالدنا كانت حركات . الثانية تتعلق بالعمل املسلح

ال يخضع ملبدأ االنتخاب واملساواة، ألنه وللسالح منطق تراتب تنظيمي . حترير مسلحة
يقوم على الكفاءة املفترضة يف العمل العسكري، ويقوم على مقاييس من نوع اجلرأة 

وإذا أقمنا صلة بين الديمقراطية وبين حركات . واخلبرة العسكرية وتعدد العمليات
 انتخابياً، التحرر، فإننا جند منطقًا متعدد العناصر، ليس يف األصل ديمقراطياً، وال

عيات وجند شرعيات الستمرار املسؤولين يف ممارسة قيادتهم ودورهم، هي شر
سبقيات التأسيس، وأسبقيات العمر النضايل، وأسبقيات االنتخاب الذاتي والتداعي وأ

أشدد على هاتين النقطتين ألنهما مدخل واقعي، . السجن، وأسبقيات العمل املسلح
لقد كان النظام . كل مطالبة وعلى كل حالة ىوذج علحتى ال نسقط الديمقراطية كنم

إذا كنا . الكولونيايل نظام قمع وغير برملاين، كان نمط اجلواب عليه، على شاكلة مادته
نتحدث عن الثورة اجلزائرية، أو فلنقل حركة التحرر املسلح اليمنية يف جنوب اليمن، 

ىء ذي بدء، هو أن شرعية وكالهما أسس نظاماً سياسياً، فإن ما ينبغي قوله، باد
ومقياس جناح احلركة هو جماهيريتها، هو . القيادة مستمدة من العناصر املذكورة

اإلقبال الشعبي عليها، بمعنى أن املواطنين ينتخبون باملشاركة فيما تقوم به حركة 
وأود . طبعاً احلالة القصوى، إذا أردنا، هي حالة األحزاب الطليعية. التحرر وبتأييدها

أشدد هنا فقط على ما اعتبره اآلية املعكوسة يف العالقة بين الطليعة واجملتمع،  أن



  ٥٢، ص )١٩٩٤ربيع ( ١٨، العدد ٥المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةودن

 

٤ 

 

وهي افتراض الطليعة أن اجملتمع جاهل ومريض ومتخلف، وأن الطليعة حتمل النور 
وأعتقد أن هنا يكمن جذر من . صياغة اجملتمع والوعي والضمير، وهي كفيلة بإعادة

حلزبي، املتميز عن االستبداد البيروقراطي جذرين رئيسيين لالستبداد من النمط ا
أما اجلذر اآلخر فهو ادعاء تفسير النص، هو الشرعية . واالستبداد العائلي

وهو ادعاء الطليعة صحة تفسيرها لنص أو جمموعة . األيديولوجية، وكالهما مترابط
نصوص مقدسة، سواء أكانت هذه النصوص املقدسة علمانية، بمعنى قومية 

وهنا يقاس السلوك، ويقاس األفراد، بمدى . أم دينية، بمعنى إسالميةوماركسية، 
قربهم أو ابتعادهم، خضوعهم أو انحرافهم، عن النص، الذي يؤوله أحبار معينون، 

ما أعنيه هو أن األحزاب من النمط العقائدي ليست . كائناً من كانوا، زمنيون أو دينيون
رة مضخمة حلالتها، ألنها تستمد تصحيحاً حلركات التحرر املسلحة، بل هي صو

شرعيتها ليس فقط من االنتخاب الذاتي، وإنما أيضاً من نوع من العصمة 
  .األيديولوجية

هل يعني هذا أن حركات التحرر ليست مطالبة بأن تكون ديمقراطية، وهل   
: أوالً. يعني أنها مل تسع إىل نمط من العالقات الديمقراطية؟ هذا هو السؤال اجلوهري

وليس االنتخاب، مقياساً  ،الواقع، اعتمدت هذه احلركات التأييد الشعبي لها يف
مل يمنع هذا عدداً من حركات التحرر، يف ذهني مثالً حركة : ثانياً". ديمقراطيتها"لـ

وأعتقد أن . التحرر اجلزائرية، من أن تعيش حالة داخلية من املؤتمرات ملفتة للنظر
حة يف بالدنا، كانت الثورة اجلزائرية أغناها من بين حركات التحرر الوطني املسل

طبعاً هذه املؤتمرات كانت داخلية، بمعنى انتخاب األعضاء . ناحية املؤتمرات
ملندوبيهم وليس انتخاب املواطنين لقيادتهم، إال إنها مع ذلك شكلت نقاط انعطاف 

أن أشدد يف وأريد . تصفية اخلصوم وحسم لعدد من اخليارات املتعددة، دون أن تمنع
هذا اجملال على الصلة بين جماهيرية احلزب أو حركة التحرر وتعدديته وإمكانية 

فعادة حتت ضغط التوسع اجلماهيري، حتت ضغط تعدد املصالح . الديمقراطية فيه
التي يمثلها حزب أو حركة حترر، يزداد امليل إىل القبول بالتعدد، إىل القبول 

هذا . وضرورة النقاش واحلوار، وأحياناً التسوياتباالجتهاد، إىل تعدد اخليارات 
  .مدخل أساسي، ولكنه مل يؤد دائماً إىل اعتماد احلوار واملؤتمرات
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يوجد مبرر ومسوغ يف معركة ذات طابع عسكري لقمع ومنع االجتهاد والتعدد   
وتفادي اعتماد مقادير ممكنة من االنتخاب والديمقراطية يف التنظيم الداخلي، أو هذا 

لى األقل هو اجتهاد القيادة أو القابضين على زمام تفسير النصوص يف حركات ع
ولكنني أريد أن أشدد على إنه إذا كان هناك منطق خمتلف لوالدة وتطور . التحرر

ونضال حركات التحرر، فهذا ال يعني أنها يف بنيانها الداخلي، يف عالقاتها مع 
ون هناك عالقات قائمة كوقد تكون هذه العالقات أحياناً قمعية، وقد ت –جماهيرها 

ال  –إلخ .. على تصفية املتعاونين وعلى إحراق قرى ألنها تعاونت مع جيش العدو
يعني هذا أن حركات التحرر يف بنيانها الداخلي كانت حمكومة بأالّ تكوم ديمقراطية، 

كون عالقتها مع جماهيرها قائمة على وال يعني بالضرورة أنها كانت حمكومة بأن ت
كما ال يعني . ، حتى ال نبالغ"نقود نضالكم"، أو "أيّدونا ونناضل بالنيابة عنكم"مبدأ 

أن الهاجس الديمقراطي مل يكن موجوداً، أو مل يكن مضمراً، يف عديد من مشكالت 
ربعين سنة وخالفات ونزاعات وانشقاقات احلياة احلزبية العربية خالل الثالثين أو األ

  .األخيرة
أنتقل إىل النقطة األخيرة، التي تتعلق باالنتقال من حركة التحرر، ومن طور   

أيضاً يف ميدان احلديث عن املاضي، إذا كان احلزب يبنى . التحرير، إىل طور السلطة
جهاز الدولة البديلة  –كما يعرّفه لينين  –عادة على أنه سلطة صغيرة، بمعنى أنه 

 shadow)ييره للدولة بالوسائل العنيفة، فإنه ليس حكومة ظل احملكوم بتغ

cabinet)القائمة  ، وإنما هو جهاز معسكر بمعنى ما، ألنه يريد تفكيك السلطة
له عن حركة التحرر، ألن ووالشيء ذاته يمكن ق. بالدرجة األوىل بوسائل عسكرية

تكوين والبديل الذي يعد حركة التحرر، بهذا املعنى، هي الدولة االستقاللية يف طور ال
  .ولكن هذا ليس همي، وإنما همي هو التشديد على نقطة أساسية. نفسه لتسلم احلكم

يف التجارب التي نعرفها، هناك صلة عميقة بين قرار انفراد حركة التحرر    
بالسلطة، وبين قطيعتها عن اجملتمع والديمقراطية النظام الذي تبنيه، والديمقراطية 

بمعنى أنه يمكن قياس ما فعلته حركات التحرر داخلها . خلي لتلك السلطةالتنظيم الدا
مثالً جنوب  –يف حالتين معروفتين . بمقياس أي خيار اتخذته عند استالمها السلطة

كان القرار هو قرار نظام احلزب الواحد القائم على شرعية احلزب  –اليمن واجلزائر 
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إن جمرد . وأعتقد أن املفارقة موجودة يف احلالتين. الذي قاد النضال االستقاليل
اتخاذ قرار االنفراد باحلكم هو اتخاذ قرار ببناء نظام استبدادي، بمعنى أن هذا النظام 

شكيل سياسي آخر، مهما كانت أسبابه سيقصي ويعاقب ويضطهد أي حماولة إلنشاء ت
ومبرراته، وسيعتبر ذلك تصديعاً للوحدة الوطنية، ألن الفكرة املضافة لفكرة شرعية 

النضال االستقاليل، هي اختزال الوحدة الوطنية بوحدانية احلزب احلاكم والسلطة 
: زائريةوأريد اإلشارة إىل نتيجتين ملفتتين للنظر يف احلالتين اليمنية واجل. احلاكمة

األوىل أن هذا كان بدء القطيعة بين اجلمهور الشعبي الواسع الذي أيّد النضال وشارك 
فيه، وبدء انفكاك السلطة عن جذورها، والثانية أن هذا مصدر القمع واالنشقاقات 

وهذا يعني أن الوحدانية هي أقرب طريق ليس فقط إىل . داخل حركة التحرر املعنية
ية، وإنما أيضاً إىل خسارة الصفة التمثيلية اجلامعة لنزقها يف القمع ووأد الديمقراط

ويف حالة من هذا . التعاطي مع إمكانية التعدد وإمكانية احلوار ومع املبدأ االنتخابي
النوع تغلب شرعية الثورة، بمعنى شرعية احلزب الذي قاد الكفاح املسلح، على 

اب يحكم باسم ماضيه ويبني الشرعية الشعبية، وبمعنى أن هذا النمط من األحز
وهذه الشرعية مشتركة بين كل . التراتب داخل السلطة بمنطق األقدمية يف هذا املاضي

أنواع الشرعيات املسماة ثورية، بمعنى أنها تستمد تزكيتها مما فعلته يف املاضي 
اعتقادي أن هذا الصراع بين شرعيتين هو  ويف. وليس مما سوف تفعله يف املستقبل

احلقيقي بين مقدمات وإرهاصات االستبداد، ومقدمات ومسارات الديمقراطية،  الصراع
وليس جمرد التعددية، وأظن أنني كنت أقمت عالقة بين غياب التعددية وغياب 

واآلن يجب القول إنه إذا كان قرار وحدانية السلطة باسم الشرعية الثورية . الديمقراطية
إن تبني التعددية يف السلطة انطالقاً، أو يف هو سلفاً قرار بناء سلطة استبدادية، ف

اجملتمع أو يف الدولة االستقاللية انطالقاً، هو شرط ضروري وليس كافياً َ 
للديمقراطية، والشرط الكايف هو حتويل الشرعية إىل شرعية انتخابية دورية، أي إىل 

لهذه وا التفويض دحق املواطنين املعترف بهم كمواطنين وليس كرعايا يف أن يجد
  .السلطة أو أن يغيروها بغض النظر عن ماضيها، وبغض النظر عن شرعية ماضيها

. أريد أن أختم بنقطة أعتقد أنها تضيء كل أبحاثنا الالحقة، وهي تتعلق باملال
يف كل . ال نحب احلديث عن االقتصاد، ونحب كثيراً القيم –معشر املثقفين  –أعتقد أننا 

ر، يوجد صراع خفي يبدأ يف البداية حول من يمسك جتربة حزبية ويف كل حركة حتر
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أعرف . وهذا الصراع يقرر بطريقة سرية من يمسك بحركة التحرر املقصودة. باخلزينة
حاالت يف حركات التحرر بدأ األمر فيها بتواقيع عديدة بالنسبة إىل اخلزينة، وانتهى 

األمين العام، أو الرئيس، وال أعرف حالة فيها املوقع األوحد ليس هو . بالتوقيع األوحد
ويف اعتقادي أن هذه هي صورة مصغرة عن الوضع يف . أو احلاكم الفعلي للتنظيم

إن السؤال الكبير بالنسبة للديمقراطية يف بالدنا : اجملتمعات العربية، باملعنى اآلتي
هل اجملتمع هو الذي يعيل حكامه، األمر الذي يمنحه حق حماسبة . هو مَنْ يعيل مَنْ

غيير احلكام املعالين من الضرائب الشعبية ومن اخلزين  املقرّة يف جمالس منتخبة، وت
أم أن احلاكم هو الذي يعيل الشعب؟ يف النمط الريعي النفطي السائد املعمم على 

اآلية  –إن مل يكن عليها كلها  –املنطقة وعلى معظم حركات التحرر العربية واألحزاب 
لذي يعيل شعبه، والعالقة هي عالقة خزينة ريعية يف يد احلاكم الريعي هو ا. معكوسة

ذا بحثنا عن األساس االقتصادي املادي، إو. أسرة أو فرد أو حزب تقدم أعطيات للشعب
أنا ما زلت استخدم مصطلحات ماركسية تنتمي إىل (عن القاعدة املادية لالستبداد 

عندما يصبح . نْ يعيل مَنْ مَ: ، فإننا سنجد القاعدة املادية يف هذه العالقة)املاضي
هناك جمتمع منتج مسيطر على ثرواته وعلى خزينته بواسطة ممثلين منتخبين وقادر 

على أن يحدد مصاريف احلكام ومعاشاتهم، فإننا نستطيع عندئذ احلديث عن 
وباعتقادي، إن احلالة الفلسطينية، وهي بالغة التعبير، تمثل صورة . الديمقراطية

  .عربي، وتندرج حتت نفس العنوان، الذي هو مَنْ يعيل مَنْمصغرة عن الوضع ال

إن القيم ليست منسجمة مع . توجد مشكلة حسابية يف الذي تتكلم عنه: نديم شحاده
عندما تتكلم عن التحرير والديمقراطية واملساواة واحلرية، . بعضها البعض بالضرورة

تؤدي كل منها إىل ليس من الضروري أن تكون كلها تكمل بعضها البعض، أو أن 
من املعقول جداً أن تكون الديمقراطية ضد التحرير، والتحرير ضد . األُخرى

إيجابيات، ليس معنى  ك عدةإذا كان عند. ثم إنه يوجد هناك شيء آخر. الديمقراطية
. كما أن عدة سلبيات ال تؤدي إىل نتيجة إيجابية. ذلك أن النتيجة العامة إيجابية

ألن الذين : وهكذا مثالً عندما سألوا غاندي ملاذا ال تؤيد النضال املسلح، قال
وإذا كان هناك أي دور إيجابي للذين . سيخدمون النضال املسلح، سيحكمون بعد ذلك

كيف جتُري . ذلك ال يعني أنهم سيكونون إيجابيين يف املستقبل يناضلون، فإن
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كما ينبغي  إجراء نوع من الترتيب . االنتقال من املاضي إىل املستقبل؟ هذا هو السؤال
ينبغي أن تكون هناك أولويات . للقيم ألن القيم ليست منسجمة مع بعضها بالضرورة

  .فيما يختص بالقيم
  

  .ف. ت. جتربة م

رد أفكار ومقوالت معينة، لن أحتدث بالتفصيل، وإنما سأطرح جمبالطبع  :جميل هالل
  .ألنه من الصعب تلخيص جتربة عمرها ربع قرن يف عشر دقائق أو ربع ساعة

قبل أن أبدأ مداخلتي أريد أن أسجل مالحظة على النقطة األخيرة التي دار   
يمكن أن تكون . راطيةحولها النقاش، وأقول إنه يوجد فرق بين الشرعية وبين الديمق

ومن املفيد تذكر ذلك يف . هناك شرعية بدون ديمقراطية، ويمكن أن يكون العكس
  .النقاش الالحق

. احلركة الوطنية الفلسطينية، أو باألحرى م: واآلن سأبدأ مداخلتي بقول التايل
تعيش إشكالية ديمقراطية، تعيش إشكالية شرعية  –، تعيش اآلن مأزقاً مركباً .ف. ت

ومن هنا املأزق . وتعيش إشكالية استراتيجية، وكلها مترابطة بعضها مع البعض
مر فيها، والذي يختصره خبر ترونه يف الصفحات فعلي يف املرحلة التاريخية التي نال

 .اتفاق استخباري بين منظمة التحرير وإسرائيل: األوىل من جرائد اليوم
حظات على أربعة حماور، أريد أن أطرح، بشكل سريع وبومضات خاطفة، مال

لتناول مراجعة جتربة احلركة الوطنية الفلسطينية، أو جتربة منظمة التحرير 
احملور الثاين يخص . وبنيتها. ف. ت. احملور األول يخص نمط نشوء م. الفلسطينية

احملور الثالث يتعلق بتأثير املتغيرات اإلقليمية . عالقة املنظمة باحمليط العربي
واحملور الرابع يتعلق بإشكالية . الواقع الفلسطيني وواقع منظمة التحريروالدولية على 

  .صياغة استراتيجية فلسطينية
يوية ملنظمة التحرير، بالنسبة للمحور األول، الذي هو اإلشكالية التكوينية البن

أقول باختصار شديد إن املنظمة، أو املقاومة بأجهزتها ومقراتها وكوادرها، تركزت 
يف اخلارج، وإنه كان لهذه الظاهرة تأثير حاسم، إذ ترتبت على هذه اإلشكالية 

بين داخل وخارج، وهذه اإلشكالية ما زالت إشكالية نشأت  –أوالً : اإلشكاليات التالية
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يف الواقع الفلسطيني، وخلقت مشكلة بين داخل وخارج ظهرت وتظهر يف كثير مستمرة 
هذه اإلشكالية سمحت بنمو بيروقراطي واسع داخل املنظمة  –ثانياً . من األشكال

خلقت توتراً دائماً بين املنظمة  –ثالثاً . وداخل فصائلها، أو باألحرى سهلت ذلك
  . واحمليط العربي الرسمي

رتبت على الظاهرة األبرز التي هي تمركز منظمة التحرير يف هذه اإلشكاليات ت
. اخلارج، وأعني بذلك يف الدول العربية احمليطة، وعدم جناحها يف التمركز يف الداخل

رغم ذلك، يف خالل الستينات أو أواخر الستينات والسبعينات تمكنت املنظمة من 
بتها شعبياً على الصعيد وهذه الشرعية الواسعة التي اكتس. انتزاع شرعية شعبية

اعتمادها على  –أوالً : الفلسطيني، وربما على الصعيد العربي كذلك، استندت إىل التايل
وهنا أؤكد النقطة التي طرحها فواز أن هذا كان مصدراً هاماً من . الكفاح املسلح

مصادر الشرعية التي اكتسبتها منظمة التحرير، خاصة وأنها جلأت إىل هذا األسلوب 
. ، مميزة بذلك نفسها عن الدول العربية التي فقدت كل مصداقية١٩٦٧د هزيمة بع

أنها بدأت جتسد استقاللية القرار الوطني الفلسطيني، وبالتايل الهوية الوطنية  –ثانياً 
وهذا ما قد يكون أمراً نادراً يف حركات التحرر، تمكنت من أن  –ثالثاً . الفلسطينية

ضه البعض، وبالتايل من أن توحد الشعب الفلسطيني الذي تربط الشعب الفلسطيني ببع
يعيش يف جتمعات خمتلفة، ويف أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية مفتتة، ويف 

، إذا كنا سنتكلم بلغة ماركسية، أن البناء الفوقي ويعني ذلك. أوضاع قانونية متباينة
طبعاً . ف. ت. ء شرعية موكان هذا أحد املصادر الهامة يف إرسا. أوجد بناءً حتتياً

، وصياغة البرنامج ١٩٧٤يأتي بعد ذلك االعتراف الدويل والعربي الواسع بعد العام 
املرحلي الذي نقل املنظمة من الشعار العام إىل شيء من امللموسية يف حتديد برنامج 

سياسي تمكن من استقطاب الداخل الفلسطيني وخماطبة مصاحله من دون أن يفقد يف 
  .قت القدرة على تعبئة الشعب الفلسطيني يف الشتاتنفس الو

لكن التمركز يف اخلارج أوجد برأيي معضلة استراتيجية بقيت قائمة حتى 
 يف ضوء توازن القوى اخملتل بين الفلسطينيين وإسرائيل،: اندالع االنتفاضة، وهي

تقترب كيف يمكن ملقاومة من اخلارج بوسائل بدائية أن تغير يف ميزان القوى بحيث 
هذا . من إجناز البرنامج الذي حتمله، البرنامج السياسي الذي يهدف إىل االستقالل
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وعندما جاءت االنتفاضة لتجيب . سؤال استراتيجي مل تتمكن املنظمة من اإلجابة عنه
ولو بشكل بدائي عن هذا السؤال، وقفت املنظمة مشلولة أمام إمكانية تطوير االنتفاضة 

ل خلق معادلة جديدة حتل اإلشكال بين الداخل واخلارج وتعطي والتعاون معها من أج
جواباً، ولو أولياً، عن هذا السؤال االستراتيجي، بل بالعكس، فشلت املنظمة يف التكيّف 

مع متطلبات االنتفاضة من حيث التجديد الديمقراطي لبنيتها، ومن حيث تطوير 
لية العالقة بين الداخل أساليب عملها، ومن حيث استراتيجية ملموسة وحل إشكا

مع االنتفاضة بنفس بيروقراطي سلطوي أدى إىل . ف. ت. وقد تعاملت م. واخلارج
تراجع السمتين الهامتين لالنتفاضة، وهما سمة اجلماهيرية وسمة الديمقراطية، وأدى 

شعبية ذات فصائلية، وليس إىل ظاهرة ذلك إىل بقرطة االنتفاضة وحتويلها إىل ظاهرة 
  .ديمقراطيةأبعاد 

النقطة الثانية التي أحب أن أمر عليها بشكل سريع هي ظاهرة النمو 
، وتوجد برأيي عدة أسباب جتمعت وتفاعلت لتخلق .ف. ت. البيروقراطي الواسع داخل م

هو سيادة نزعة عسكرية مفرطة  السبب أو العامل األول. هذه الظاهرة بشكلها الساطع
التي حولت العمل الفدائي من جمموعات صغيرة من  لها عالقة بنشوء املنظمة والنزعة

األفراد بسالح بسيط، تقوم بعمليات يف القشرة ويف الداخل، إىل وحدات عسكرية 
هو االنخراط القسري للمنظمة وفصائلها يف  العامل الثاين. نظامية أو شبه نظامية

لك إىل بناء إىل التجييش، وأعني بذ. ف. ت. احلرب األهلية اللبنانية، الذي دفع م
أتكلم هنا عن آالف من األفراد الذين انخرطوا يف (وحدات نظامية بأعداد كبيرة 

هو املساعدات العسكرية واملساعدات املالية  العامل الثالث). صفوف وحدات عسكرية
.. الكبيرة من الدول النفطية للمنظمة التي وفرت إمكانيات للتفريغ واملكاتب واملقرات

هو التنافس الفصائلي السلبي الذي ساد، بحيث أصبحت كل  بعالعامل الرا. إلخ
مؤسسة وكل هيئة وكل وظيفة تتكرر عند الفصائل، من السجون، إىل القوات، إىل 

أسلوب  هو اعتماد العامل اخلامس. إلخ.. الروضات، إىل اجملالت وأدوات اإلعالم
لسياسي التطوعي التفريغ كأسلوب يف التعبئة السياسية بدالً من اعتماد العمل ا

كمدخل أساسي، وبدالً من بناء املنظمات الديمقراطية والشعبية واجملتمع املدين 
يتعلق بالعالقات املتميزة التي أقامتها  العامل األخير. كمدخل للتعبئة السياسية

عليها  بمنظمة التحرير مع االحتاد السوفياتي، والتي كان لها جانب سلبي، ألنه ترت
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ت والزيارات إىل االحتاد السوفياتي والدول االشتراكية األُخرى، التي آالف من البعثا
كانت نماذج ساطعة للدول املبقرطة، ولبع اإلعجاب بها دوراً يف التخفيف من حدة 

ة االنتقادات التي يمكن أن تتولد ضد التضخم البيروقراطي الذي بدأ يطبع احليا
جمتمعية  على أرضية غياب تشكيلة وكل هذا جاء. الداخلية ملنظمة التحرير بطابعه

هناك شعب، ولكنه . هناك جتمعات، ولكن ال يوجد جمتمع. موحدة للشعب الفلسطيني
وهذا يعني أن منظمة التحرير مل تكن خاضعة لرقابة وتفاعالت جمتمع . بدون جمتمع

بل بالعكس، إن الذي خلق جمتمعات يف اخلارج، أو باألحرى حاول أن يخلق . متكون
املنظمة هي التي شكلت يف اخمليمات ( اجمتمع مدين، هو املنظمة نفسه مؤسسات

إلخ، وليس .. جلاناً شعبية، وعملت على تأسيس نواد ومنظمات شعبية ونسائية
ربما كان الوضع خمتلفاً يف الداخل، ولكن تأثير الداخل على بنية وتطور ). العكس

  .منظمة التحرير بقي حمدوداً جداً
وهناك أيضاً نظام الكوتا الذي ساد يف العالقات بين الفصائل، وأعتقد أن 

لقد أصبح مسؤولو الفصائل هم من يقرر اخلط . اجلميع يعرفون ما املقصود بذلك
إلخ، ومن يحدد عضوية .. السياسي بكل ما يعنيه ذلك من تدوير الزوايا ومن غموض

خلطوة وخطوة االستفراد بالقرار ال وبين هذه ا. وتركيب الهيئات واملؤسسات الوطنية
بات . إلخ.. وما يقال عن الفردية واالستفراد واالستبداد. توجد، بالطبع، مسافة طويلة

  .الظاهرة األبرز اآلن بعد ما شاهدناه يف أواخر الثمانينات واملرحلة األخيرة
وأعتقد أن اخلروج من لبنان عمّق األزمة البنيوية، ألن املنظمة فقدت بذلك 

مقداراً كبيراً من االستقاللية السياسية والتنظيمية التي وفرتها لها الساحة اللبنانية، 
ألسباب نابعة من الوضع يف لبنان، أبرزها انهيار الدولة من ناحية، ووجود حركة 

  . وطنية لبنانية نشطة يف السبعينات والثمانينات من ناحية أُخرى
عربي الرسمي سأتطرق إليها باختصار إشكالية العالقة بين املنظمة والوضع ال

  :شديد
    املنظمة وضعت نفسها بسبب وجودها يف اخلارج حتت أحكام الوضع

  .العربي الرسمي
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     األنظمة تعاملت مع منظمة التحرير وفصائلها من منطلق أمني بحت، أي من
ات ومن هنا الصدام. منطلق تأثير وجودها على استقرار الوضع الداخلي للنظام نفسه

  .التي حدثت تقريباً مع كل األنظمة التي تواجدت على أرضها مقرات منظمة التحرير
     ًشعار عدم التدخل يف الشؤون الداخلية العربية ربما كان صحيحاً تكتيكيا

لكنه استخدم من قبل األنظمة للتدخل يف شؤون املنظمة، وشجع توجهات يف املنظمة 
مة، بدالً من إعطاء األولوية للعالقة مع القوى إلعطاء األولوية للعالقة مع األنظ

ولبنان كان االستثناء، بسبب استثنائية الوضع . الديمقراطية والشعبية العربية
  .اللبناين
وإذا نظرنا إىل اتفاق أوسلو، فسوف جند أنه يجسد بالفعل، وبشكل درامي، أزمة   

نظمة تتفاوض سراً مع تسعة شهور وامل. العالقة بين املنظمة وبين األنظمة العربية
دري أحد من شركائها يف املفاوضات بذلك، وأعتقد أن لهذا إسرائيل من دون أن ي

عالقة باخللفية التاريخية املتمثلة يف العالقة التي بنيت خالل عقدين من الزمن بين 
وال أقول هذا تبرئة للمنظمة، وإنما حملاولة فهم ملاذا وصلت . الدول العربية واملنظمة

  .مور إىل هذا احلداأل
فيما يتعلق باملتغيرات اإلقليمية والدولية، فإنه كان لها بالطبع أثر كبير على 

كل الوضع العربي وعلى كل املنطقة، لن آثارها بالنسبة ملنظمة التحرير  وبالنسبة 
إذا نظرنا إىل الفترة من حرب الـ . للوضع الفلسطيني كانت أكثر مباشرة وأشد وقعاً

رب اخلليج الثانية، جند أن كل ما حدث كان له تأثير مباشر وقوي على حتى ح ١٩٦٧
، انهيار ١٩٨٢، اتفاق كامب ديفيد، حرب ١٩٧٣، حرب ١٩٦٧حرب . (ف. ت. م

  ).املعسكر االشتراكي وانتهاء احلرب الباردة، حرب اخلليج
. إذا أخذنا حرب لبنان، مثالً، جند أن وضع ودور اجلالية الفلسطينية تغير كلياً

وما . وإذا أخذنا حرب اخلليج الثانية، مثالً، جند أن جالية بالكامل يف الكويت اختفت
حصل، من الناحية الفلسطينية، هو أن املساحة السياسية التي استندت إليها منظمة 

التحرير يف التعبئة السياسية قد تقلصت خالل الثمانينات وبداية التسعينات، وأن 
نان أصبحت تعيش مشكالت أمنية ومعيشية صعبة جداً، اجلالية الفلسطينية يف لب

واجلالية الفلسطينية يف الكويت التي كانت تمد منظمة التحرير والداخل بدعم مايل 
وحتى يف األردن، أعتقد أن االنفتاح الديمقراطي الذي حصل يف سنتي . اختفت تقريباً
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. ف. ت. يعد بإمكان م مع فلسطينيي األردن، إذ مل. ف. ت. عقّد عالقة م ١٩٩٠و ١٩٨٩
القيام بالتعبئة السياسية املباشرة نظراً ألنه أصبحت هناك احزاب وقوى ديمقراطية 

وهذه أمور مهمة من زاوية قدرة املنظمة على التعبئة السياسية، وقدرة . إلخ... وبرملان
  .ف. ت. اجلاليات الفلسطينية يف اخلارج على التأثير يف م

بكلمات سريعة، تتعلق بإشكاليات صياغة استراتيجية النقطة األخيرة، وأيضاً 
إذا تطلعنا إىل ربع القرن األخير، جند أن انقالباً جذرياً قد حدث يف . فلسطينية متكاملة

فقد انتقلت هذه الشعارات من التحرير الكامل وبناء . الشعارات التي رفعتها املقاومة
إىل حكم ذاتي حمدود على الضفة  دولة ديمقراطية علمانية على كل التراب الفلسطيني

وهذا خالل ربع قرن فقط، أي أن نفس اجليل الذي كان يحمل الشعار . الغربية وغزة
. ت. كما انتقلت م. األول أصبح اآلن يحمل، أو يدافع عن، أو يُفرض عليه، الشعار الثاين

ا، إنه امليثاق يقول هكذ(كأسلوب وحيد، وكاستراتيجية وحيدة  من الكفاح املسلح،. ف
إىل املفاوضات بصفتها أسلوباً وحيداً ) ليس أسلوباً فقط وإنما استراتيجية

وقد ذكرت العوامل التي خلقت، يف اعتقادي، هذا املأزق . واستراتيجية وحيدة
بنية املنظمة، أسلوب عملها، عزلتها عن : االستراتيجي، وهي مرة أُخرى بإيجاز

الدائمة احمليطة يف العامل العربي، فقدان قدرة اجملتمع الفلسطيني، العالقات املتوترة 
  .إلخ.. كافية على طرح مبادرات

أعتقد أن األزمة الراهنة أزمة مركبة، وأريد أن أؤكد أخيراً على أهمية 
بدون مؤسسات، من الصعب احلديث عن الديمقراطية، حتى لو توفرت . املؤسسات

املهم فقط أين يؤخذ القرار، بل ايضاً ليس . القيم، وتوفرت االنتخابات الداخلية أيضاً
. مشكلتنا اآلن يف الوضع الفلسطيني هي أنه ال توجد هناك مؤسسات. من يأخذ القرار

القرارات تؤخذ خارج املؤسسات، خارج اللجنة التنفيذية، خارج اجمللس الوطني، 
أردنا وهنا أزمة الديمقراطية، إذا . خارج اجمللس املركزي، وما تشاؤون من املؤسسات

كما أنه ال توجد اآلن . التحدث عنها بشكل ملموس، وهنا األزمة بالنسبة للشرعية
ماذا تريد من املفاوضات؟ كيف تريد أن تبني دولة؟ . ملنظمة التحرير أية استراتيجية

كيف ستكون عالقتها مع إسرائيل؟ عالقتها مع الدول العربية؟ كل هذا متروك لردات 
تستطيع أن تعبىء حولها أوالً شعبها، وثانياً حميطها  فعل بدون أية استراتيجية

  .العربي
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يف احلقيقة أريد أن أتناول النقاش من عند آخر شيء ذكره جميل هالل، : أحمد خليفة
لقد قال إن املشكلة األساسية هي أنه ال يوجد . ثم بعد ذلك أعلق على شيء يف ما سبق

أنا . أن حتل إال إذا تم بناء مؤسساتعندنا مؤسسات، وأن أزمة الديمقراطية ال يمكن 
أقول إن املشكلة واألزمة احلقيقية هي أنه ليس عندنا، ال عند النُخب وال حتى عند 

الناس، إيمان عميق بالديمقراطية أو بأن الديمقراطية هي التي يمكن أن تكون احلل 
لستينات الديمقراطية يف اخلمسينات وا. بالنسبة ملشكلة احلكم يف البلدان العربية

وجزء كبير من السبعينات، مثلما خبرنا األمر سياسياً، ومثلما انعكس األمر أيضاً يف 
كانت هناك أهداف . الفكر السياسي املتداول آنذاك، مل تكن قيمة عليا يف احلقيقة

وإذا . إلخ، ولكن نادراً ما كانت هناك كتابات تؤكد على هذه الناحية.. وطنية وقومية
 .قش املستقبل بعمق، فيجب أن نطل بعمق على املاضيكنا نريد أن ننا

. ف. ت. نحن تكلمنا عن حركات التحرر الوطني من أجل أن نكون واعين أن م  
. هي حركة حترر وطني، وبالتايل يسري عليها ما يسري على حركات التحرر الوطني

ر يت التحروإذا كان أداؤها فيما يتعلق بالديمقراطية غير مقنع، فإن هذا هو شأن حركا
والسبب الرئيسي الذي ذكره فواز من أجل أن يفسر ملاذا مل تكن حركات . الوطنية كلها

التحرير الوطنية ديمقراطية، ومل يكن من املمكن أن تكون ديمقراطية، هو أنها كانت 
مواجهة بقمع شديد من املستعمر تطلّب أسلوباً معيناً ملواجهته، يقوم على اضطرار 

وهذه كلها بطبيعتها من . رار لتنظيم حمكم، اضطرار الستخدام السالحللعمل سراً، اضط
لها خصوصية، . ف. ت. ويف رأيي إن م. الصعب أن تنسجم مع الديمقراطية

 ١٩٦٧بعد احتالل الـ . وخصوصيتها أنها حركة حترير وطنية مل تنشأ على أرضها
وظروف القمع . ارجهي نشأة يف اخل. ف. ت. ، إنما نشأة ميأصبح يوجد حمتل إسرائيل

الشديد التي واجهتها حركات التحرير التي اضطرت أن تقاتل على أرضها مل تكن هي 
يف صيغتها األوىل، . ف. ت. وأحب أن أقول إن م. عندما تكونت. ف. ت. ظروف نشأة م

ولدت باتفاق عربي، وكانت علنية، ومل تكن مضطرة ملا اضطرت إليه حركات التحرير 
وكان بإمكانها أن تكون ديمقراطية لو كانت الديمقراطية خياراً  الوطنية األُخرى،

التي نعرفها اآلن، واملشكّلة من الفصائل، فيها فصائل متحدرة من . ف. ت. وم. سائداً
هدف إىل التحرير بعمل مسلح تقوم به هي حزاب نشأت خارج فلسطين ومل تكن تأ

بنسبة قليلة جداً من  نفسها، ومع ذلك ولدت هذه األحزاب حركات سرية تتمتع
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ويف رأيي أنها استوردت نماذج جاهزة للعمل النضايل غلب . الديمقراطية باحملصلة
وعندما حتولت . احلزب احلديدي واملركزية الشديدة: عليها نموذج التجربة البلشفية

هذه األحزاب إىل فصائل يف املقاومة، ظلت متمسكة بالتنظيم احلديدي، رغم أن 
  .ن أن تسمح لها بقدر من الديمقراطية أكبر مما مارسته فعالًالظروف كان يمك

يف كل مرة، . أحب أن أبدي بعض املالحظات وأرجو أن ال يساء فهمها: فواز طرابلسي
جديد، مل يف كل مشاركة يف ندوة عن الديمقراطية، عندي شعور بأننا نبدأ من شيء 

كل ما هو سابق عليه بمنطق ملاذا كان هذا الشيء اجلديد  رنكن نألفه سابقاً، ونفس
يف رأيي إنه يوجد ظلم أكثر من الالزم . غائباً، وأحياناً نسميه أزمة الديمقراطية

  .ألنفسنا ولتجربتنا ولتاريخنا يف هذا التمرين الفكري
دعوين ألعب دور حمامي الشيطان وأقول من نديم شحاده إنه يوجد تعارض   

ال يمكن تفسير التاريخ، ال . ودعوين أقول قبل ذلك شيئاً. راطية والتحريربين الديمق
يمكن تفسير املاضي، باحلاضر أو باملستقبل، نعم يوجد تعارض بين التحرير 

وأنا، بصفتي ساهمت يف مثل هذه احلركات خالل الثالثين سنة . والديمقراطية
حلاضرين اآلن هنا مل يكن السابقة، مل يكن رأيي قبل ثالث سنوات، وأعرف أن كل ا

والشيء الثاين هو أن ما فعلناه ال يقاس فقط . رأيهم، فيما يخص الديمقراطية، هكذا
ونحن نحكم من مقياس نتاج . احلروب ال تنتج ديمقراطية. بمقياس الديمقراطية

وهكذا يف رأيي سقطة تضيعنا وتخرجنا من املوضوع . تاريخي على كل التاريخ
إن حركات التحرير ال يمكن قياسها بمقياس هل كانت ديمقراطية ويف رأيي . الفعلي

أحمد خليفة يقول إن . فلنرجع إىل البداية. هذا شيء يرجعنا دائماً إىل الوراء. أم ال
ملاذا نقول أنها بدأت يف اخلارج وال . حركة التحرير الفلسطينية بدأت يف اخلارج

ومن . ية الشعب كانت يف اخلارجبدأت يف اخلارج ألن أكثر –نفسر؟ لنتكلم بوضوح 
املشكلة، إذا أردنا أن نتكلم بوضوح، . وحي الذي يقوله جميل ينتج أن كل شيء غلط

هي أننا نتكلم عن شعب، اجلانب األساسي يف نمط االستعمار الذي تعرض له هو 
وليس آلة قهر واستغالل اقتصادي، وأكثرية حل حمله جمتمع جانب إجالئي، جمتمع 

ما هي العالقة بين النضال : دة عند جيران عرب يطرحون دائماً السؤالسكانه موجو
وإذا كنا نريد أن ندخل إىل . الفلسطيني والقضية الفلسطينية وسائر القضايا العربية
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إن . املوضوع الفلسطيني من مدخل واقعي، فليس السؤال الوحيد هو سؤال الديمقراطية
د تكون، يف كثير من احلاالت، متعارضة مع التحرير أيضاً قيمة اجتماعية أساسية، وق

السؤال األساسي، يف رأيي، هو كيف االنتقال إىل وضع ما، وما هي . الديمقراطية
. مشكلتنا أننا نريد دائماً كل شيء. الكلفة، وما هي اخليارات، وعلى حساب ماذا تتم

د الوحدة نريد العدالة االجتماعية، واالستقالل الوطني، واالقتصاد الوطني، ونري
إذا كنا سنتكلم : أنا أقترح منهجيًا اآلتي. العربية، ونريد الديمقراطية يف نفس الوقت

عن جزء من الوطن العربي وعن الشعب الفلسطيني، فيجب أن يبدأ املوضوع 
باخلصوصيات البديهية املتعلقة به، وبتاريخ حقيقي ال يجعل هذا التاريخ عنوانه 

وممكن . قال يل إن هناك أمكنة كان فيها خيارات أُخرىممكن أن ي. غياب الديمقراطية
ولكن ال أحد عنده جتربة بالعمل  املسلح يمكن أن . أن يقال يل إن العمل املسلح خطأ

مثالً، جرى بناء . تقنعه بأنك تستطيع أن جتري انتخابات يف الوحدات الفدائية
. ناصر البيروقراطيةجميل يتكلم عن ذلك وكأنه غلطة، كأنه أحد ع. تشكيالت عسكرية

اجليش . ملاذا؟ حركات التحرير تبني جيوشاً، تبدأ بمجموعة مقاتلين وتنتهي بجيش
بيروقراطي، واملثل الوحيد جليش شعبي هو املثل الذي ال نقدر أن نكرره، املثل 

  .الصيني، الذي هو قارة يوجد بها مليار إنسان
وأن التحرير له منطق ال  بإيجاز أقترح أن نأخذ بعين االعتبار عنصر الزمن،  

  .يُحاسَب فقط بمنطق الديمقراطية، وإنما يحاسَب بمنطق التحرير
إن . أنا أعتقد أنه ينبغي أن نرجع لقليل من املنهجية لنتقدم بالكالم: برهان غليون

طبعاً، هدف . الديمقراطية يف احلركة الوطنية الفلسطينية: موضوع النقاش اليوم هو
لكن هذا ال . سطينية ليس بناء الديمقراطية، هدفها حترير فلسطيناحلركة الوطنية الفل

النقطة الثانية، نحن . يمنع أن تكون هناك مناقشة للموضوع ضمن إطار هذه احلركة
هذه هي إحدى املؤسسات التي حاولت فصائل حركة التحرير . ف. ت. ال نتحدث عن م

احلركة الوطنية الفلسطينية  نريد أن نفهم جتربة. أن تستخدمها ألجل أن تؤطر نفسها
هل هي ديمقراطية؟ هل هي رجعية؟ هل هي استبدادية؟ . من الناس الذين عاشوها

هناك فيها حد أدنى من  هل كان –نريد أن نفهم من الذين عاشوا داخل املنظمات 
. ت. اتخاذ قرار ديمقراطي، من العالقات املعقولة بين القيادة والقاعدة؟ وبالنسبة لـ م

إطاراً جديداً . ف. ت. ل جنحت عندما انتقلت الفصائل إليها أم فشلت؟ لقد كانت م، ه.ف
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أنها استطاعت أن جتمع الفصائل . ف. ت. لصنع جبهة، وإحدى اإليجابيات يف م
. املتعددة وتمنعها من الصدام باستمرار فيما بينها، أو من أن تصفي بعضها البعض

حد أدنى من التعاون والتبادل واحلوار  كإطار جامع يف تأكيد. ف. ت. هل ساهمت م
  بين املنظمات، أم كانت وسيلة لهيمنة فتح على الفصائل األُخرى؟

باجلمهور، أي املستوى الثالث، هل كان اجمللس الوطني وفيما يتعلق 
الفلسطيني جمرد صيغة سخيفة، مل تؤثر إطالقاً على السياسة الفلسطينية ككل؟ أم كان 

وهنا أريد أن . إلخ.. له وزن ما يف تمثيل بعض احلساسيات وبعض املصالح الوطنية
. ف. ت. نظمات أو مأرجع إىل فواز وجميل، هل هذه املؤسسات التي عملت داخل امل

ما زالت مستمرة، أم إنها  –اجمللس الوطني الفلسطيني واملؤسسات األُخرى  –نفسها 
انهارت، أن إنها فقدت قدرتها على العمل؟ وإذا كانت انهارت أو فقدت قدرتها على 

  العمل، ما هي العناصر التي سمحت بتجاوزها أو بتحييدها؟
وا فيما بينكم، أن يسمع الوقائع التي تثبت أعني أنه يهم املرء، قبل أن تتخاصم

فيما إذا كانت املمارسات داخل احلركات واملنظمة واجمللس الوطني صفراً وال قيمة 
لها، أم أنه كان لها قيمة، وهي تفسر ملاذا استطاعوا أن يخلقوا من شعب مشتت يف 

ركة عمرها عدة دول، جزء منه حتت االحتالل، من أناس تكونوا يف بيئات خمتلفة، ح
سنة، وأن  ٢٥مل يكن سهالً، وكان حتدياً كبيراً، أن تخلق حركة تعيش . سنة ٢٥فعالً 

يجب أال نستسهل كثيراً التجريد والقول إن كل حركات الوطنية مثل . جتمع هذا الشتات
سنة، ال قيمة لها،  ٢٥بعضها، وأال نستسهل كثيراً القول إن املؤسسات التي بنيت خالل 

هذه باعتقادي يجب أن . طبيعة أمرها، وكيف كانت تعمل أن ننظر يفوال تستحق 
  .تكون موضوعات النقاش

أريد أن أوضح شيئاً ورد يف كالم فواز وجميل وبرهان، وهو االرتباط : يوسف شويري
أنا يف تصوري أنه ال يجب النظر إىل مسألة الشرعية . بين الشرعية والديمقراطية

لها أهمية، فواز مثالً قال إن هناك طريقتين الكتساب وكأنها مسألة ثانوية وليس 
طريقة تفسير النص، ومن هو أوىل بتفسير النص، ويمكن أن نأخذ ميشال : الشرعية

عفلق كنموذج لذلك، حيث إنه اكتسب شرعية عبر مواصلة تفسير النص وإثبات أنه 
ناصر نموذجًا املرجع يف تفسير هذا النص؛ وطريقة املمارسة، ويمكن أن يكون عبد ال
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النظر عن تفسيره    لذلك، حيث إنه أخذ شرعيته مما أجنزه، أو ما حاول إجنازه، وبغض
ما قبل هذين النموذجين، كان عندنا شرعية أُخرى، يمكن أن تسمى شرعية . للنصوص

وهذه الشرعية مرتبطة بأذهان جيلنا خاصة . طبقة األعيان أو أوالد العائالت
ة يف العامل العربي، إذ إنه يف سنوات األربعينات واخلمسينات بالليبرالية والديمقراطي

كان هناك نوع ما من الديمقراطية وتعدد األحزاب واالنتخابات، وتم أكثر هذه األمور 
كما أنه توجد . بعد ذلك نشأت شرعيات أُخرى. يف ظل أوالد العائالت وطبقة األعيان

سد الفراغ، واحلركات اإلسالمية  شرعية رابعة تنشأ اآلن، ويمكن أن نسميها شرعية
الشرعيات السابقة لها فشلت بشكل أو بآخر، وجنم فراغ عن . هي نموذج لهذه الشرعية

ولكن هذه الشرعية قد . هذا الفشل، واحلركات اإلسالمية حتاول أن تسد هذا الفراغ
ذه أما أبو عمار فال أستطيع أن أضعه يف أي من ه. تكون شرعية سلبية وليست إيجابية
  .الشرعيات، وقد يكون فريداً يف نوعه

، والنضال الفلسطيني، يسيء ليس فقط .ف. ت. جتربة م سيف رأيي، إن تبخي  
إىل احلركة الفلسطينية، بل وأيضاً إىل النضال العربي ككل، وبغض النظر عن كيف 

. لكن أنا أعتقد أنه ليس صحيحاً القول إنه كان يوجد غياب مؤسسات. كانت املمارسة
ل من تابع احلركة الفلسطينية خالل عشرة أو عشرين عاماً يعرف أنه كانت هناك ك

وثانياً، ال أعتقد أن االحتجاجات الفردية، التي مفادها أن شخصاً واحداً هو . مؤسسات
. الذي يأخذ كل القرارات، تفيد احلركة الفلسطينية، ألننا يجب أن نعي مسألة الشرعية

ية، أو مؤسسة لديها شرعية، فيجب أن تتبع أسلوباً غير إذا كان هناك شخص لديه شرع
  .أسلوب االحتجاج واملناشدة

. املسار السياسي العربي يؤكد أنه ال يفرز ديمقراطية، وإنما يفرز شيئاً آخر  
ويجب أن نعي أن الشرعية ال تنشأ . واحلركات اإلسالمية هي نموذج على هذا الشيء

  .إلخ.. مج وعلى نضال وعلى تفكيربين ليلة وضحاها، بل تبنى على برا

أوالً، أنا غير مقتنع ان هناك تعارضاً . على ما قاله فواز أريد أن أعلق: جميل هالل
هذه نظرية قدرية غير صحيحة، وعندنا مثل . جازماً ودائماً بين الديمقراطية والتحرير

فاالنتفاضة أفرزت، . فلسطيني، وأكثر من مثل فلسطيني، يدلل على أنها غير صحيحة
باً، ومارس الناس من خاللها ولو لفترة قصيرة، جلاناً شعبية استمرت عاماً تقري
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الديمقراطية وقاوموا االحتالل، والذي تدخل ليحبط هذه التجربة هو بيروقراطية 
وبالنسبة للعمل العسكري، أنت تنظّر دون أن تأخذ باالعتبار خصوصيات . اخلارج

كم عملية يقوم بها يف السنة؟ يوجد  –جيش التحرير الفلسطيني . الوضع الفلسطيني
نحو عشرين سنة وهؤالء ال  ذحتت اسم جيش التحرير الفلسطيني، ومن ألف شخص ٢٠

أنا مل . هذه بيروقراطية، وأثقلت على الوضع الفلسطيني. يمارسون أي دور عسكري
ذُكرت من ضمن عشرين نقطة، منها التفريغ، . أختزل البيروقراطية فقط يف التجييش

والبيروقراطية ال تنبع كلها من . إلخ.. ومنها املركزية الشديدة، ومنها أموال اخلليج
إىل ماذا نريد أن نصل هنا؟ ما أريد . أسباب ذاتية، وبعضها ينبع من أسباب موضوعية

وفصائلها، وملاذا هناك اآلن . ف. ت. أن أفسره اآلن هو ملاذا هناك انفضاض عن م
ال أنا . أريد أن أفسر هذا تاريخياً. يمثل قوة سياسية جماهيرية" حماس"شيء اسمه 

أقول إن الديمقراطية جيدة أو سيئة، ومل أختزل املسألة بالديمقراطية، وتعمدت من 
. ف. ت. وعددت ملاذا تمتعت م. البداية أن أفصل بين الديمقراطية وبين الشرعية

أن نعدد السلبيات أنا مل أفهم وظيفة هذا االجتماع، . بشرعية حتى أواخر الثمانينات
نحن هنا . وما هي اإليجابياتساب بما هي السلبيات واإليجابيات، أو نقدم كشف ح

ومل نكن دائماً نشكو من . لنجيب على أسئلة، وأنا من الناس الذين عاشوا هذه التجربة
يف حصار بيروت، مل يكن من . أحياناً كنا وأحياناً مل نكن –غياب الديمقراطية 
كان كل ". حتت القصف نريد الديمقراطية: يف اجلرائد" مانشيتات"املعقول أن نطلع بـ

وأنا . اجلهد للصمود، وكان هذا موقفاً صحيحاً؛ ولكن بعد بيروت، مل يعد هناك قصف
كنت موجوداً يف تونس، وكانت املؤسسات جتتمع، وتلتقي، وتناقش وحتاور، ولكن 

القرار . واآلن توجد مؤسسات ولكنها تغيّب عن قصد. بعد ذلك، هذه املؤسسات تراجعت
الذين يأخذون القرار اآلن هم ثالثة أو اربعة، قد ال يكونون هم . ؤسساتيؤخذ خارج امل

يف النهاية . نفس األشخاص دائماً، ولكن يوجد واحد منهم ثابت، والكل يعرف من هو
القرار املايل بيده، والقرار السياسي والدبلوماسي بيده، واآلن أصبحت املفاوضات 

  . حكم فرد واحدواخلشية أن يتحول هذا إىل. مباشرة يف يده
املالحظة األوىل، فهمي أنا لندوة اليوم، هو . عندي مالحظتان يف الواقع: فوزية الفلكي

أننا ننظر إىل إمكانية تنفيذ مشروع ديمقراطي يف املرحلة التالية، عندما يقوم الكيان 
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وألننا نحن ننظر إىل هذه اإلمكانية، فيجب بالتايل أن نحلل املعطيات . الفلسطيني
. ف. ت. هل يمكن لهذه املعطيات القائمة، بما فيها جتربة م. قائمة على األرضال

واملؤسسات والتنظيمات، أن تقودنا يف املستقبل إىل تنفيذ مشروع ديمقراطي يف 
الكيان الفلسطيني، املستقبلي، أم أنها ستخذلنا؟ وماذا نفعل من أجل أن نتوصل إىل 

كان االعتماد تمامًا  ١٩٨٢ن البداية وحتى الـ م: ذلك؟ املالحظة الثانية هي التالية
املؤسسات يف اخلارج، مساحات املناورة السياسية يف اخلارج، املال يف . على اخلارج

مل يكن هناك رفض من . اخلارج، مصدر الشرعية مستمد من التجمعات اخلارجية
ؤسسات ، ضعفت املنظمة وامل١٩٨٢بعد اخلروج من بيروت، أي بعد سنة . الداخل لذلك

يف اجملتمع الذي خلفته يف الشتات، وخاصة يف . ف. ت. الفلسطينية، وضعف نفوذ م
ظلت القيادة موجودة يف تونس، ولكن العالقة والترابط أصبحا عالقة مهمشة أو . لبنان

االنتفاضة حلت أزمة قيادة منظمة التحرير، وسلطت . عالقة ليست عضوية ومستمرة
  .ربتها مل تكتملاألضواء على الداخل، لكن جت

هل توجد إمكانية للمؤسسات : وما أفكر به اآلن كهاجس أساسي هو  
الفلسطينية التي تكونت وتبلورت يف اخلارج أن تسهم يف مرحلة بناء كيان املشروع 

الديمقراطي، أو إننا بحاجة إىل مؤسسات أُخرى، ومكان هذه املؤسسات األُخرى هو يف 
  الداخل وليس يف اخلارج؟

أحب أن أبدأ الكلمة باختصار وأقول إن أستاذنا الكبير ياسين احلافظ، : احلسنهاين 
عندما نريد أن نتخلص من : شيئاً مهماً" األيديولوجية املهزومة"قال يف كتابه الشهير 

ونحن اليوم، عندما نقيّم التجربة الفلسطينية، . وسخ الطفل، يجب أالّ نلقيه مع أوساخه
بعض اإلخوة، أن هذه الثورة الفلسطينية الفريدة من نوعها يجب أالّ ننسى، كما قال 

يف تاريخ حركات التحرر الوطنية هي أول حركة يف الوطن العربي استطاعت أن حتمل 
سنة يف وسط آبار النفط، ويف وسط التناقضات العربية، ثم استطاعت بعد  ٢٨السالح 

راً ونبقى يف موضوع يف املوضوع كثي عوحتى ال أتفر. ذلك أن تعيش دون أن تسقط
الديمقراطية، أود أن أقول إن مؤرخ املستقبل سيجد، بدون شك، أن تاريخ حركة فتح يف 

النهاية هو تاريخ هذه التجربة، ألن فتح هي التي وضعت بصماتها عليها، ليس من 
النضال، وإنما أيضاً من حيث أنها كانت تتحكم إىل حد  ةحيث أنها هي فقط صانع
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وبمقدار ما هي مسؤولة عن خير كثير فهي مسؤولة أيضاً عن . األمور كبير يف جمريات
ينطبق عليها دور األنبياء، حترر أنا شخصياً أرى أن أي حركة . سلبيات كثيرة حدثت

وال ينطبق عليها دور احلزب السياسي يف جمتمع ديمقراطي، ألن األنبياء يظهرون يف 
بوذا، النبي . يني، بل بمعناها العلميوسط خراب كبير، وال أقصد النبوة بمعناها الد

حممد، عيسى، وربما لينين بالنسبة لروسيا، مل يكن يهمهم ما يقول الناس، بل ما كان 
يهمهم هو انتزاع الشرعية، ألنهم كانوا يعتقدون أن غالبية الناس تؤيد آراءهم ولكنها 

  .عاجزة عن التعبير عنها
أول أساس هو أنها ثورة . عدة أسسوبالتايل نحن يف فتح عندما بدأنا، وضعنا 

هل : حتى النصر، وثورة حتى اإلجناز، وليس ثورة حتى االستشهاد، ألن املقياس هو
 – ١٩٦٥أجنزت أم مل تنجز؟ ثانياً، وهنا يجب أن نميز بين ثالث مراحل، مرحلة 

عام . ، واملرحلة احلالية التي هي مرحلة أوسلو١٩٨٧ – ١٩٧٠، ومرحلة ١٩٧٠
إعالن جنيف، الذي أعتبره بداية اخلروج عن  اخلط السياسي  هو عام ١٩٨٧

قبله نتكلم عن شيء، وبعده نتكلم عن شيء آخر، ألن كل حركة حترر وطني . الفلسطيني
تبدأ املشاكل فيها والتصفيات عندما تصل إىل االستقالل، ألن حركة التحرر الوطني 

عقيدة، تبنينا فكراً سياسياً، مثالً، نحن يف فتح، كي ال نتبنى . هي خليط من البشر
وأقمنا جبهة تتعايش األيديولوجيات فيها يف إطار حركة واحدة على أساس خط 

ونحن منذ بداية نشأتنا التفتنا إىل ضرورة نشر الديمقراطية بين الناس، . فكري واحد
مدرسة األمين العام، ومل يكن عندنا أن احلزب  – ١٩٨٧حتى عام  –ومل تكن عندنا 

  .لشعبيقود ا
إما التصادم مع القوى : عندما استلمت فتح املنظمة كان أمامها أحد طريقين

وإما أن نكون  –وقد كنا يف ذلك الوقت قادرين على االستفراد  –األُخرى واالستفراد 
وبدالً من أن نستفرد، ونحن يف وسط الدائرة بعد معركة الكرامة، رجعنا . ديمقراطيين

ولكن هذه الكوتا هي . مشاركة اجلميع، التي اسمها الكوتا إىل أطراف الدائرة، وقبلنا
كل مؤسسة يف منظمة : أيضاً من إبداعات الديمقراطية الفلسطينية للسبب التايل

ثلث تعينه املنظمات، وثلث يأتي من  –التحرير كانت تتشكل على أساس الكوتا التالية 
وكان يؤخذ يف عين . ليهالنقابات على أساس االنتخاب، وثلث من املستقلين يتفق ع
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وهذه اآللية . االعتبار التمثيل اجلغرايف يف الداخل واخلارج، وخاصة التواجد اجلغرايف
يف . هي التي جعلت فتح ال تتفرد بالقرار الفلسطيني، رغم أنه كانت لديها أغلبية دائماً

 ، عندما جرى التصويت يف اجمللس الوطني الفلسطيني على ما يسمى اآلن١٩٨٧عام 
، سرى القرار ألنه حصل على أكثر من ثلثي األصوات، "قرار اإلجماع الفلسطيني"بـ

  .ولوال ذلك ملا كان سرى ألن التصويت جرى علناً وبرفع األيدي
نحن ولدنا يف رحم . لذلك، الشرعية الفلسطينية استُمدت فعالً من الشعب

يقاومنا من عام الناصرية، وولدنا والناصرية غير راضية عنا، وظل عبد الناصر 
، أصبح أعظم ثوري، ألنه أدرك ١٩٦٧، ولكنه وهو يكبو بهزيمة الـ ١٩٦٧حتى  ١٩٦٥

أنه يجب أن يستمر يف املواجهة وأّال يخضع، وبدأ يبني القوى االزمة من أجل 
وهكذا أصبح يتعاون مع احلركات الشعبية بشكل آخر، وتعامل مع  حركة . النهوض

  .ه ويستطيع أن يصنع منظمة باملعنى العامفتح رغم أن الشقيري كان عند
عندما . لنأخذ مثالً، النقطة املهمة التي تطرق إليها أخي فواز، وهي قصة املال

نشأت املنظمة كان العضو الوحيد الذي ينتخب مباشرة من قبل اجمللس الوطني 
 الفلسطيني هو أمين الصندوق القومي، وال سلطة ألحد عليه بين فترتي اجمللس، وال

لذلك أقول إنه . وساد هذا الوضع فترة طويلة. أن يعزله أو يأمره –نظرياً  –يحق ألحد 
عندما كان . من املهم التمييز بين الفترات، بين فترة ما قبل حرب اخلليج وبعدها مثالً 

صالح الدباغ مسؤوالً عن الصندوق القومي، كان متمسكاً بقرارات اجمللس الوطني، 
صحيح أنه لكثرة . شيء حتى لو قال له ذلك أبو عمار ومل يكن يسمح بصرف أي

والدكتور حنا ناصر . املضايقات قدم استقالته يف الدورة التالية، لكنه صان املال
عظمة . كان صلباً أيضاً، ومثله الدكتور يوسف صايغ، الذي مل يمكث طويالً

الضغط وبقوا،  ولو أنهم حتملوا. الديمقراطية الفلسطينية هي أن أحداً منهم مل يعزل
نحن يف . وفعالً عندما تختل هذه القضية تخرب األمور. لكان الوضع أصبح خمتلفاً

فتح عندما بدأنا، قلنا إنه ال يجوز ألحد أن يجمع بين القرار العسكري والقرار املايل، 
وكان هذا دائماً قانوناً يف فتح، ولكنه انهار بعد أحداث اخلليج، ومن هنا غضبنا على 

  .لغصين، ألنه مل يستقل، بل خضعجويد ا
ماذا سيجري يف املرحلة املقبلة؟ وأنا لن أتكلم عن : املهم اآلن، يا إخواين، هو

املرحلة املقبلة إالّ بعد أن أسمع أخي يزيد، ألن البند الذي سيتحدث عنه هو يف احلقيقة 
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اً أن طريقة أخذ القرار حتى حرب اخلليج كانت دائم. املفصل بين املاضي واحلاضر
واتفاق الفصائل كان شيئاً مهمًا، ألنه ال توجد . القرار ال يؤخذ بدون اتفاق الفصائل

حركة حترر تستطيع أن جتري انتخابات، ولو كان ممكناً إجراء االنتخابات يف أي 
  .مكان لكنا أجريناها

حالياً تعاين أزمة شرعية، . ف. ت. النقطة التي قالها أخي جميل، وهي إن م
تخلت عن العقد الوطني الذي عقدته بينها وبين . ف. ت. ملاذا؟ ألن م. ة جداًنقطة مهم

، ومل .ف. ت. وما هو حاصل حالياً هو أنه مل تعد هناك م. الشعب، والذي هو امليثاق
وتوجد أزمة ديمقراطية ألننا اقتربنا . تعد هناك حركة حترر، بعد االتفاق الذي جرى

يولوجية، وحول الرؤية السياسية، مل تعد اآلن الوحدة حول األيد. من استالم أرض
اليوم هناك فريق استفرد بالرؤية، ولكي يستفرد أوالً بالرؤية، يجب أن يسيطر . قائمة

ولكي يستفرد بالرؤية، يجب أن يمنع رابين الناس يف الداخل من العمل، . على املال
لصالح أن هناك خمطط دويل موضوع لصالح رؤية معينة، و... ويجب ويجب ويجب

وكي يحدث هذا، ال بد من أن يصفي . تدخل جمموعة إىل الداخل كي تستلم األرض
ولكن يجب دائماً أال ننسى أن التجربة الفلسطينية حتى حرب اخلليج . فريق فريقاً آخر

  .كان فيها أفضل ما يمكن أن تصنعه حركة حترر
عد، أو باألحرى أزمة الثورة الفلسطينية، يا إخوان، موجودة منذ أوسلو وما ب

  .منذ مدريد وما بعد، وليس ما قبل مدريد

ا برأيي له أنا أحتدث من الهامش، أما مغيبة على كل املستويات، وهذ :فادية فقير
كامرأة، أجد أنه من أسباب املعضالت السياسية يف العامل . نتائج إيجابية وسلبية

رأيي إن الدكتاتورية تبدأ وب. العربي، عدم وجود اجتاه أو سلوك ديمقراطي عند الفرد
األسرة تقوم على وجود . إلخ.. عندما نقمع اجلانب األنثوي، ثم نقمع اخملتلف واآلخر

بطريرك على قمتها، على رأسها، هو الكائن األوحد، وصاحب القرار األوحد، وهذا 
وال جدوى . النمط يتكرر بأشكال متعددة، مثل األميبيا، يف اجملتمع العربي بكل فئاته

عن الديمقراطية بدون فك االرتباط مع املاضي القمعي، وإعادة صياغة  ن التحدثم
وتبدو يل هذه املعادلة يف . الفرد، للتغلب على اخلوف من الذات، واخلوف من اآلخر

  .مركز إشكالية غياب الديمقراطية يف العامل العربي
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أحب أن أزيل بعض االلتباسات، حتى ال يظهر القسم التقديمي وكأنه : فواز طرابلسي
أعتقد أنه سيفيدنا كثيراً يف البحث يف املوضوع . خُتم على زعل أو استفزازات

الفلسطيني إذا أخذنا يف عين االعتبار أن املقياس الرئيسي، وليس األوحد، حملاسبة 
هو التحرر بمعناه االستقاليل حركة حترر، هو حتقيق الهدف املقامة من أجله، و

كثير من األشياء التي قيلت هي برأيي . الوطني، مع كل نواقصه ومع كل مشاكله
هذه  لكن. ف. ت. أنه توجد مؤسسات يف مصحيحة، ولكن ال تمس الديمقراطية، بمعنى 

املؤسسات ينطبق عليها هاجس التوحيد أو هاجس التأطير الشعبي، وهذا عنصر 
وما زلت أصر أن التحالفات ليست ديمقراطية، . ية، وليس ديمقراطيةمساعد للديمقراط

اجلواب بالنسبة . الديمقراطية شيء آخر. بل هي حتالفات أحزاب تنتخب نفسها ذاتياً
إىل اللجان الشعبية يف االنتفاضة هو أنها مظهر من مظاهر اتساع التأييد الشعبي 

إنما وجود اللجان . اخلط خلط سياسي معين، أو مبادرة شعبية بغض النظر عن
الديمقراطية . الشعبية، وتقلص وجودها، ال يدخالن يف باب الديمقراطية مباشرة

  .عنصر مساعد يف حركات التحرر، وليست املقياس الوحيد أو الرئيسي للحكم عليها
هل تستطيع حركة التحرر : واآلن، البحث له معنى إذا طرح سؤال بسيط جداً

أبواب حتولها إىل دولة أن تتفادى هذا املنطق شبه احلديدي  الوطني الفلسطيني على
وهنا مصدر االلتباس مع جميل يف  –الذي حاولت أن أعطي عناصره؟ السؤال الكبير 

ما الذي تقدمه قيادة للناس ولنفسها من أجل اكتساب : هو –احلديث عن الشرعية 
هذا  –دم اخلبرة القتالية الشرعية؟ تقدم األسبقية يف حمل السالح، تقدم التضحيات، تق

  .ال تقدم أنها منتخبة. هو ما تقدمه حركة التحرر
هل يمكن اعتبار املاضي ماضياً؟ هل يمكن حلركة حترر أن تصل إىل احلكم 

نحن مثلنا املرحلة املاضية، واآلن نضع املستقبل بيد الناس؟ يف رأيي هذا هو : وتقول
  .السؤال، وهذا يفتتح موضوع الديمقراطية

هذه مرحلة : "دراً ما حصل أن حركة حترر وطني عند استالمها احلكم قالتنا
وصلنا للحكم، هذا هو الفوز األعظم لنضالنا، : "بالعكس، كل احلركات قالت". جديدة

هنا ." ونحن أمام مرحلة طويلة قادمة هي مرحلة حكمنا، ألننا نحن الذين حررنا البلد
هو أن يعتبر قادة حركة التحرر أنهم أدوا  القرار الديمقراطي هنا. القطيعة برأيي
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. دورهم، وأن يحتكموا إىل الناس لكي يقرر هؤالء من سيحكمهم يف املرحلة القادمة
قرار االحتكام إىل الناس يسير طبعاً يف اجتاه عكسي لالجتاه الذي سار فيه القسم 

يحسم فيها  نحن يف رحلة مل. ف. ت. األكبر من جتارب حركات التحرر، وبالنسبة لـ م
  .املوضوع نهائياً يف القيادة الفلسطينية

املؤسسات، وهنا أشير إىل كالم برهان، حاسمة، لكن هناك مؤسسات وظيفتها 
. ومقياس فعاليتها التوحيد، وهناك مؤسسات وظيفتها ومقياس فعاليتها التمثيل

آخذة . ف .ت. ما يقوله جميل صحيح، إن القاعدة الشعبية لـ م. وهما ليسا نفس الشيء
آخذة يف التقلص، . ف. ت. يف التقلص، والصفة التشاورية التشاركية ملؤسسات م

ولكن هذا من مشاكل االتفاق، وليس . وبالتايل االنفصال بين الداخل واخلارج يزداد
  .موضوعاً تنظيمياً

فواز يف بداية ورشة العمل أشار . أريد فقط أن أبدي مالحظة سريعة جداً: رغيد الصلح
إىل إمكانية التباين بين حركات تأخذ بشيء من الديمقراطية وحركات ال تأخذ بذلك، 

وفعًال التمييز دقيق وحقيقي من الناحية . أي أن احلركات مل تسر كلها على خط واحد
خلطابي، كان فيها شيء من اجملالس التمثيلية، حركة عبد الكريم ا: مثالً. التاريخية

وأيضاً . وكان فيها شيء من التعبير عن الرأي العام، وتوازن مع قوى الكفاح املسلح
أتاتورك حاول أن يكون نوعاً من اجمللس التنفيذي قد يكون هناك اختالف حول مدى 

جملس تمثيلي، يف حركة فرنسا احلرة بزعامة ديغول، كان هناك . تمثيله ولكنه حاول
لكن ونحن . مثل كل الشرائح، ووُجد فيه نوع من التصويت واملراقبة وجلنة تنفيذية

نتطلع إىل املاضي، إىل التجربة، مل جتر حماولة لتلمس أو لوضع اليد على األسباب 
ملاذا كانت هناك حركات معينة اتسمت بشيء من . التي تدفع يف هذا االجتاه أو ذلك

نوع من أنواع الديمقراطية وإشراك أوسع قاعدة شعبية يف عملية  االنفتاح، بمراعاة
  صنع القرار ورسم السياسة، وحركات أُخرى اجتهت إىل النخبوية؟

ال أريد أن أفتح سجاًال، ولكن ليس مفيداً يا فواز التأكيد باستمرار على : برهان غليون
إلخ، .. باحلركات واألحزابنفس الفكرة، على أنه ال يُتحدث بالديمقراطية فيما يتعلق 

وإنما يُتحدث يف الديمقراطية يف ميدان حكومة وحق شعب، وأن هدف حركة التحرير 
هدف احلكومات هو  .أيضاً هدف احلكومات ليس الديمقراطية. ليس الديمقراطية
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الديمقراطية . إلخ.. هدف أي حكومة هو تنفيذ برنامج اجتماعي اقتصادي. اإلجناز
ريقة، قاعدة يف العمل السياسي، ويمكن أن نتحدث عن الديمقراطية ليست هدفًا، بل ط

سواء داخل تنظيم، أو داخل أسرة، أو داخل جمعية صغيرة، وبهذا املعنى، لها عالقة 
. كبيرة باملؤسسات، ويُحكى بها سواء داخل احلزب أو داخل جتمع أو داخل حتالف

هذا ال ينبغي أن يكون موضوع و. يمكن أن تكون العالقات عالقات سيطرة أو ال تكون
  .سجال، وإال يف النهاية لن يبقى أي معنى حتى للندوة

باعتبار . ف. ت. مة موأهمية احلديث اليوم، ليست يف حماكمة املاضي وحماك  
. لشرح وتفسير وفهم أزمة احلركة الوطنية الفلسطينية ككل، وال مشكلة م أننا مل نُدع

ىل أي حد كانت توجد عناصر ملمارسة الديمقراطية أتصور أننا دعينا كي نرى إ. ف. ت
أتصور أن هذه هي الفكرة . داخل هذه احلركة يمكن أن نبني عليها من أجل املستقبل

كانت حركة لتنفيذ الديمقراطية، ويجب أن يكون . ف. ت. األساسية، ومل يقل أحد أن م
. لتحقيق الديمقراطية اإلنسان جمنوناً لكي يعتقد أن احلركة الوطنية الفلسطينية نشأت

الناس الذين عاشوا يل أعني أنني ال أريد أن يقول . من أجل ذلك أقول إن الوقائع مهمة
توجد أمامي مظاهر، ويهمني أن . التجربة من الداخل رأساً إن املنظمة كانت كارثة

يجوز أن . شخصياً أعتقد أن املنظمة مل تكن كارثة. أفهم كيف تكونت هذه املظاهر
ة هي أن املؤسسات التي بنيت يف إطار هذه احلركة املهمة قد انهارت، ويفيدين الكارث

ملاذا مؤسسة اجمللس . جداً أن أعرف من الناس الذين عاشوا التجربة ملاذا انهارت
الوطني الفلسطيني، التي أعتقد أنها كانت مؤسسة مهمة جداً يف تاريخ احلركة، مل تعد 

، كإطار لتالقي .ف. ت. ؟ هل يمكن أن نناقش ملاذا مفعالة؟ هل هو نظام الكوتا، مثالً
وأنا أقولها باملقارن مع احلركات الوطنية  –روافد فلسطينية، وكانت جتربة فذة 

كإطار لتحالف عدة تيارات . ف. ت. ملاذا م –األُخرة التي اعتمدت التصفيات 
املراهنة على هل يمكن . فلسطينية، مل تعد فاعلة؟ وذلك حتى نعرف هل يمكن اإلحياء

نفس املؤسسات من أجل دولة ديمقراطية فلسطينية يف املستقبل، أم أن هذه كانت 
فعالً مظاهر شكلية تخفي سلطة مطلقة، يقودها زعيم واحد، أو أربعة أشخاص؟ 

باعتقادي أن فتح حركة وطنية وأنها كانت خمتلفة كلياً بتكوينها التنظيمي عن 
  .نعرف كيف أصبحت حركة شعبيةوهنا مهم أن . األحزاب الشيوعية
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احلوار قد يكون أصبح أوضح اآلن، لكن أحب أن أؤكد على القضايا : جميل هالل
أنا مع املقولة الديمقراطية ليست هي املقياس الوحيد يف حماكمة أية جتربة، : التالية

لكن . وبالذات التجربة الفلسطينية املعقدة التي تتداخل فيها عوامل متعددة تؤثر فيها
بثمن مرتفع جداً من األحداث  –وز أننا تعلمنا أحب أن أحذر من األحكام املطلقة، ويج
مل يعد ممكناً . أن نتجنب األحكام املطلقة –التي وقعت حتديداً يف الدول االشتراكية 

حتى نفسياً أن أقبل مثالً أن يقال إنه يوجد تناقض بين حركات التحرر والديمقراطية، 
االت يف الساحة وهذا غير صحيح أيضاً، يف رأيي كانت هناك جم. كقانون مطلق

الفلسطينية كان من املمكن أن يُوسع فيها إطار الديمقراطية، وأنا أستخدم الديمقراطية 
كمفهوم بمعنى أوسع قليالً من العالقة بين حاكم وحمكوم، بمعنى املشاركة السياسية 

  .ألكبر عدد ممكن من الناس يف اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم
  

  أوسلو وما بعد

. كنت أتمنى أن أشارك يف تقييم املاضي، ألن هذا املوضوع يهمني كثيراً: غيزيد صاي
يبدو يل أنه ال يوجد اتفاق على فهم واحد، أو . لكن لن أدخل فيه، إال يف تعليق واحد

على فهم متقارب، بشأن ماذا نقصد بكلمة ديمقراطية أصالً، خاصة عندما نتحدث عن 
ستقبل، ربما نتفق أكثر، ألنه واضح أن هناك عندما نريد أن نتحدث عن امل. املاضي

لكن عندما نأتي ونقيم املاضي، يبدو يل أن اإلخوان . شيئاً ال نريده، بل نريد عكسه
الذين حتدثوا حتى اآلن، استخدموا الديمقراطية بمفهوم معين، أو يف إطار معين أو يف 

وأخلص هذه . اهيمتقييم ممارسة معينة، دون أن تكون هناك أرضية مشتركة بين املف
الفكرة بأن الديمقراطية التي كانت يف الساحة ليست هي الديمقراطية باملعنى 

أعني . كانت توجد ديمقراطية بمعنى ليبرالية معينة، ليبرالية غير انتخابية. االنتخابي
إلخ، .. أنه ما دام الكل قابالً بإطار واحد جامع للجميع، الذي هو املنظمة وجمالسها

حد أدنى من االلتقاء السياسي يف بعض القضايا وبعض أساليب التعامل وقابالً ب
فيما بين األطراف، وما دام هناك تسامح ومشاركة يف جمموعة أمور، منها موارد، 

منها حصص، منها أحياناً إىل حد ما صنع القرار أو التأثير يف القرار يف املراتب 
األخ هاين سمى ذلك ديمقراطية، . "كان ماشي احلال"العليا، ما دام ذلك موجوداً، 
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وهناك مسألة أُخرى . البعض اآلخر ال يعتبرها ديمقراطية، ولكن أنا أسميها ليبرالية
واضحة عندما نتحدث عن الديمقراطية، وهي أنه يوجد غموض عندنا بالنسبة ملا 

على الدستور، على  –البعض علق على بعض األمور . تعنيه، وما الذي يجسدها
على االنتخابات، على األشكال واألدوات التي من خاللها تتم املراقبة  التعددية،

إذن كيف نتناول . يوجد خطأ ما. ولكن لدي إحساساً أن ذلك ال يكفي –واحملاسبة 
  .املوضوع؟ أنا هنا أود أن أتناول املوضوع بشكل آخر

واضحاً، أظن أن الفارق األساسي بين املرحلة املاضية واملرحلة احلالية أصبح   
يف . قل من اخلارج إىل الداخلتوهو أن اجلسم السياسي الفلسطيني املركزي سين

اخلارج كان عرضة جملموعة تدخالت من حكومات عربية، وكان جزء من وظيفته 
يف الداخل توجد قاعدة . عسكرياً، وكان يعيش حالة شتات أو اتكال على قاعدة مشتتة

وهذا الفارق . رافية واحدة موحدة حمددةاجتماعية وقاعدة اقتصادية وقاعدة جغ
وطبعاً أنا  –. ف .ت. اجلوهري يعني أن القيادة الفلسطينية التي نعرفها، وهي قيادة م

ال أفترض أنه لن حتصل أية تغييرات يف شكل املنظمة أو وجوهها أو أحزابها التي هي 
تصالً بجمهور هذه القيادة ستضطر ألول مرة ألن تدير نظاماً سياسياً م –الفصائل 

يف املاضي كانت قرارات املنظمة، . واحد حمدد واضح، ومتصالً باقتصاد سياسي
إلخ، ال عالقة لها مباشرة باقتصاد واضح حمدد، وال أحد .. سياساتها، قضاياها

وهذا . هذه مل تكن قضايا. يحاسبها أو يعاتبها على صناعة مل تنجح أو زراعة فشلت
كن تتعامل مع قوى وشرائح اجتماعية حمددة من زاوية املنظمة مل ت يعني أيضاً أن

مل تكن تتعامل مع شريحة رجال األعمال، . العالقة بأساليب اإلنتاج وعالقات اإلنتاج
مثالً، إال بصفتهم وطنيين، أعني أن عبد احملسن قطان أو حسيب الصباغ أو عبد 

مثالً  –تصادية إلخ، مل تكن عالقتهم باملنظمة عالقة مصلحة اق.. احلميد شومان
إنما اليوم، ". يلعبوا سياسة"يريدون قانوناً معيناً لالستثمار، ومن هنا لديهم دافع ألن 

من اآلن فصاعداً، البنية السياسية للسلطة الفلسطينية ستضطر للتعامل مع شرائح 
. اجتماعية لها مواصفات اقتصادية، سواء كانت عماالً أو فالحين، جتاراً أو سماسرة

  .باملاضي هكل هذه الفئات ألول مرة يف احلساب بشكل مل تكن تدخل في وستدخل
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اجلانب الثاين يتعلق بالبناء النظري، أو باألداة التحليلية التي أحاول أن   
أوفرها، وهو بنية السلطة السياسية الفلسطينية املوجودة حالياً، وما سينتج عن هذه 

اليب تعاملها مع قاعدتها وجمتمعها أو بأساليب عملها، أساليب تنظيمها، أس –البنية 
. عندما تنتقل إىل الداخل وتبدأ باالتصال مع اجلمهور احمللي –قنوات التأثير والتأثر 

بغض النظر  –النظام القيادي الفلسطيني، أو النظام السياسي الفلسطيني الذي عندنا 
كبير جداً للسلطة  يتسم بتركيز –عن البدايات، وشرعية البدايات وديمقراطية البدايات 

وهذا الشخص الواحد . السياسية ولصنع القرار يف يد شخص واحد، هو ياسر عرفات
أصبح يمارس سلطته وسيطرته السياسية أيضاً ألنه أصبح يف وضع املسؤول األول 

هو رئيس الدولة، ورئيس اللجنة . عن أهم املؤسسات كلها يف الساحة الفلسطينية
فتح، وقائد عام للقوات املسلحة، ورئيس السلطة الوطنية التي التنفيذية، وعملياً رئيس 

". كم نقابة وكم جلنة"ستنشأ، ورئيس اجمللس االقتصادي، وأتصور أنه أيضاً رئيس 
أهم املؤسسات يف الساحة الفلسطينية ماضياً، والتي ستكون من أهم املؤسسات يف 

على شخص ياسر  وأنا هنا يف تركيزي. املستقبل، يمسك بها كلها شخص واحد
موضوعي . عرفات، ال أقصد أبداً أن أدين أحداً أو أن أبرىء أحداً، فهذا ليس موضوعي

هو الشكل القيادي، وأسلوب السيطرة، والنظام السياسي الذي سيستلم الوضع يف 
ومن صفاته أيضاً مثل ما قال عدد من اإلخوان، . الداخل، وما ذكرته هو أهم صفاته

يوجد شخص . يل، وهذا فعالً أمر مهم جداً، ويقترن بمسألة التعييناتمركزية القرار املا
، يقيل أو ينقل أشخاصاً من مكان إىل آخر، وهاتان القدرتان نواحد قادر على أن يعي

متالزمتان، وهما من أهم العناصر يف بناء جهاز  –القوة املالية وقوة التعيين  –
  .الدولة

على  –من نتائج هذه احلالة يف املاضي، وأعتقد أنها ستنتقل كطريقة تعامل   
إىل الوضع اجلديد يف داخل األراضي احملتلة، أنه سيكون هناك  –األقل يف البداية 

تعدد للمؤسسات، وأيضاً تشتيت للمؤسسات التي يمكن أن تكون لها قوى ذاتية تنافس 
فمن سمات آخر عشرين . لى أو القيادة العلياأو تتحدى أو تعرقل سياسات القائد األع

جهاز أصبح ثالثة أو أربعة،  أن كل –ليس فقط يف فتح وإنما يف كل التنظيمات  –سنة 
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وكلها تابعة لنفس الشخص أو نفس القيادة، فقط ألنه توجد منافسات داخلية، وليس 
ندما كنا يف ع. أعني الزمل، اجلماعة، الشلة –فقط منافسات، وإنما أيضاً زبائنية 

املاضي نتحدث عن هؤالء يف الساحة الفلسطينية، كنا نتحدث عنهم يف معرض 
. ، هو شيء سخيف"جماعة لفالن"، و"شلة لفالن"و" زمل لفالن"االتهام، بمعنى أن وجود 

يضاً أالزبائنية هي . لكن يوجد جانب آخر لهذا املوضوع كنا نغفله، وهو اجلانب األهم
يف جمتمعات مثل جمتمعاتنا، وهي شكل من األشكال الشائعة  أسلوب لتنظيم اجملتمع

الشبكات . كثيراً، وموجودة يف كثير من الدول العربية، وهي دول بكل معنى الكلمة
الزبائنية هي سمة من سمات هذه الدول، وهي راسخة داخل احلزب احلاكم، داخل 

عملية تشتيت ملراكز  السلطة، وداخل خمتلف املؤسسات الرئيسية، ألنه من خاللها تتم
القوى البديلة أو املضادة، وبنفس الوقت عملية إرضاء جملموعة مصالح وجمموعة 

ه الطريقة تستطيع أن تعطي كل واحد حصة أو جماالً، وهو بدوره ذأشخاص، ألنك به
هذه ظاهرة كانت واضحة جداً يف السابق، ونُقلت يف السنوات . يعطي للذين يتبعونه

خل، إذ إنه من الواضح أن هذه الشبكات الزبائنية أصبحت أيضاً سمة األخيرة إىل الدا
رئيسية من سمات العالقة بين القيادة السياسية، التي هي أساساً يف اخلارج، وبين 

وهذا يفسر يف نظري إىل حد كبير قدرة القيادة يف . خمتلف األطراف يف الداخل
تفرض سلطانها السياسي على اخلارج، رغم كل ما جرى، على أن تظل قادرة على أن 

الناس املوجودين يف الداخل، الذين يعيشون على أرضهم ويعيش جزء كبير منهم من 
أعني أنه توجد شرائح يف الداخل ال تعتاش من املنظمة، ونظرياً لديها . دخله اخلاص

املنظمة . أموال ومزارع، وهي ليست مضطرة للخضوع بهذا الشكل، ومع ذلك خضعت
جزء من النجاح إىل استخدام األسلوب الريعي وبناء الشبكات الزبائنية  جنحت، ويرجع

وإذا نظرنا . وتفتيت خمتلف املؤسسات، حتى املؤسسات التابعة إىل هذا القائد أو ذاك
وأنا شخصياً ال . إىل تنظيم فتح يف داخل األرض احملتلة نرى أنه أصبح عدة تنظيمات

  .أستغرب هذه الظاهرة أصالً
على األقل يف األمد  –ديث عن هذا اجلانب لسبب بسيط، وهو أن هذا أطلت احل  

اجملتمعية، الذي  هو النظام السياسي أو البنيان السياسي، ونظام السيطرة –املنظور 
هذا النظام سيبدأ ألول مرة يف حياته بالتعامل بشكل مباشر مع . سينتقل إىل الداخل
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رساميل، إما آتية من اخلارج عن وضع خمتلف يف الداخل، ومع اقتصاد وأموال و
طريق مساعدات خارجية أو آتية من مستثمرين فلسطينيين أو عن طريق الضرائب 

الداخلية، أي ستكون هناك عدة مصادر للموارد التي سوف تتصرف بها احلكومة أو 
السلطة، وبالتايل فإن النظام السياسي القديم ال بد وأن يتغير أو يتحول نوعاً ما، ولكن 

وماً، أتوقع أن يكون النظام السياسي الذي سينشأ عن هذه احلالة نظاماً شبيهاً عم
بالنظام احلايل باجتاهاته األساسية، أي أن العالقات الشخصية والزبائنية سوف 

يكون لها حصة كبيرة يف حتديد نمط العالقات بين صاحب القرار السياسي يف البلد 
ذا يعني ذلك بالنسبة للديمقراطية؟ إنه يعني أن ما .وبين أية شريحة أُخرى يف اجملتمع

ظاهرة السيطرة الفردية القوية لياسر عرفات، خالل السنوات الثالث األوىل على األقل، 
ويعني أن العالقة الزبائنية ستظل هي . وبشتى األحوال، سوف تكون سمة رئيسية

سن اإلدارة، وهذه احلاكمة، وستأخذ األولوية على االعتبارات املهنية واعتبارات  ح
من مشاهداتي وتقويمي للعشرين سنة املاضية، . أمور مهمة طبعاً يف بناء دولة

وأيضاً من مشاهداتي يف السنتين املاضيتين ومشاركتي يف الوفد املفاوض، أستطيع 
أن أقول بكل تأكيد أن اجلانب األدائي املهني اإلداري، أو فلنسمّه ما نشاء، كان 

.. لى أمره حلساب االعتبارات السياسية الفئوية، الزبائنية، الشلليةبالتأكيد مغلوباً ع
ل مع إلخ فهذه ال تزال حتكم أسلوب صنع القرار، وأسلوب التعامل مع املوارد، والتعام

هذه هي . لك مسألة تفتيت املؤسسات واالزدواجية فيهاالشرائح األُخرى، وأضف إىل ذ
  .املسار القادم األطر، أو العناصر العريضة، التي ستحدد

املسألة األوىل هي االنتخابات املفروض أن . واآلن سأتطرق بسرعة ملسألتين  
  .١٩٩٤يوليو /تتم يف األراضي احملتلة يف تموز

شخصياً أعتقد أنه توجد رغبة فعلية وحقيقية عند ياسر عرفات، وأتصور عند   
وأحد . كثر من سببأطراف أُخرى أيضاً، للتخلص من هذا املوضوع بشكل أو بآخر، وأل

االحتماالت أو اخملارج بالنسبة له، ألنه سيكون من الصعب التخلي تماماً عن 
االنتخابات لكونها منصوصاً عليها يف اتفاق أوسلو، هو حتويل االنتخابات عملياً إىل 

. ما هو أشبه بانتخابات بلدية، وبالتايل جتريدها من صفتها السياسية أو التمثيلية
خاص الذين سيُنتَخبون للمجلس اإلداري يف احلكم الذاتي، بدالً من أن أعني أن األش

يكونوا عملياً شبه قيادة تتمتع بصفة شرعية وتمثيلية معينة ربما تنافس تمثيلية 
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فقط تسيير أمور الصحة والتعليم  قيادة املنظمة، سيتحولون إىل جمموعة إدارية عملها
تكون هناك أسباب مقنعة وموجبة، تبرر بالطبع قد . واجملاري، أي تقريباً بلدية

يوجد فلسطينيون يف الشتات، وال يجوز  –االعتراض على إجراء انتخابات سياسية 
. إلخ.. كقيادة وممثلة للجميع. ف. ت. إجراء انتخابات بين جزء فقط، وتوجد م

االعتراض مشروع، ولكن ما سيتحكم يف املوقف من هذه االنتخابات، يف اعتقادي، 
لن يكون املصلحة العليا للشتات ولقضية فلسطين على مر األجيال، وإنما اخلوف من 

: ثم هناك السؤال. دان السيطرة املطلقة على القرار السياسي وعلى الصفة التمثيليةفق
ماذا يحدث لو غاب ياسر عرفات؟ أنا أفضل أن جتري انتخابات بالذات حتى يبقى 

وأتمنى لو كانت هناك قناعة لإلصرار يف . الشعب الفلسطيني عرضة لهذا السؤال
على أن تكون دورية وليس ملرة واحدة، املفاوضات على إجراء هذه االنتخابات، و

  .وعلى زيادة صفتها السياسية والتمثيلية وليس تقليصها
واملسألة الثانية، كمالحظة أخيرة، هي تصوري لشكل، أو آفاق الديمقراطية يف   

الساحة الفلسطينية داخل األرض احملتلة بالتحديد، داخل السلطة احمللية التي ستنشأ 
أبو اجلماجم وأبو (دى خماوفه من أن جماعة اخلارج بك من أهنا. يف املدى البعيد

أنا شخصياً . إلخ.. سيدخلون، وسيكون هناك ضباط وجيش وقمع وقتل!) العواصف
ليس هذا منظوري، ليس ألنني أبرىء أحداً، ياسر عرفات مثالً، من أنه يريد أن يسيطر، 

كانت قادرة دائماً أو يف ولكن بصراحة ألن ياسر عرفات وقيادة فتح وقيادة املنظمة، 
أكثر األحيان على احتواء املنافسين واملعارضين واملنزعجين من القيادة، وحتى 

املتردين، بشكل أو بآخر، وكانت دائماً حتاول إيجاد شكل غير عسكري عادة لضبط 
وال أرى ملاذا . إلخ.. مراضاتهم، إعطاؤهم حصة –هذه األمور وامتصاص نقمة الناس 

بالعكس، أنا أتصور أن الوضع يف الضفة . لك يف املرحلة القادمةنفترض عكس ذ
والقطاع سيكون حساسًا جداً، لسبب واحد على األقل، هو أن ياسر عرفات شخصياً 

سيكون معنياً تماماً باحلفاظ على استقرار العالقة األمنية والسياسية مع إسرائيل، 
ية يف اجملتمع الفلسطيني بشكل وبالتايل ال يستطيع أن يخاطر بإدارة أموره الداخل

وهو . يزيد من التوتر، ويؤدي إىل االقتتال والتفجيرات أو العمليات السرية املسلحة
سيحاول أن يمتص العناصر التي من احملتمل أن تقوم بهذه األعمال، بشكل أو بآخر، 
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إذا استطاع أن يشتري إنساناً فيشتريه، والذي يستطيع أن يضعه يف منصب : أعني
هذا هو أسلوبه، وبنظري سيبقى . ضعه، والذي يستطيع أن يقدم له مصلحة سيقدمهاسي

ومن هنا استماتته يف الفترة األخيرة للحصول على سيطرة مباشرة على . أسلوبه هكذا
األموال واملساعدات التي ستأتي من اخلارج، لكي يستطيع أن يتحكم يف املوضوع 

واإلرضاء قد يكون باألموال، وقد يكون . اءاملايل حتى يقدر أن يواصل عملية اإلرض
وجمتمعنا يف النهاية مثله مثل غيره، . بتوزيع الصفقات، وقد يكون بتوزيع املناصب

. إلخ.. توجد فيه شرائح عديدة، ومصالح عديدة، وسماسرة، ورأسماليون، وصناعيون
شرة سنة وقد نمت نفسية اتكالية واضحة جداً يف داخل األرض احملتلة خالل اخلمس ع

املاضية، ولألسف توجد حالة مرضية متفشية، وتوجد شرائح تريد أن تفتح مصانع 
ومشاريع، حتى من دون املساعدات اخلارجية، وبعضهم مستميت للدخول يف شراكة 

وهذه الشرائح قوية يف اجملتمع، يف أي جمتمع . مع إسرائيل أو مع األردن أو األميركان
هي التي سيتوجه لها ياسر عرفات من اآلن فصاعداً،  وهذه الشرائح، يف نظري،. كان

سوف يتوجه إىل هذه . مثلما توجه السادات مثالُ يف مصر مع سياسة االنفتاح
لن يمنع األحزاب، . انتخابات" نعمل"ديمقراطية و" نعمل"سوف : الشرائح، ويقول

 يف املاضي جنح رغم. وسوف ينجح يف االنتخابات اعتماداً على هذه الشرائح
. وما سيختلف اليوم هو حلفاؤه ضمن التركيبة. التعددية، وظل مسيطراً على األمور

ومن اآلن فصاعداً ستدخل شرائح الطبقة الوسطى اللعبة، وستكون جزءاً من التحالف، 
  .االقتصادي الذي سوف يدير البلد –السياسي  –أو االئتالف االجتماعي 

ألن النقاش  ين مكانها يف هذا النقاش،عندي مداخلة، وغير متأكد أ: موسى البديري
أحسست معها وكأنني غائب عن جزء كبير من بدايته، ربما ألنني مقيم  ةابتدأ بطريق

يف األراضي احملتلة، وغير متابع للنقاشات التي جتري يف اخلارج، لكن شعوري أنه 
أنا  .يوجد بين احلاضرين فهم مشترك أو وعي مشترك للديمقراطية وأهميتها ومعناها

، والوحيد "كلنا ديمقراطيون: "يوجد شخص هنا قال. شخصياً هذا غير موجود عندي
الذي أنكر التهمة هو عزيز العظمة، إنما أنا أيضاً غير متأكد أنني مؤمن بالديمقراطية، 

أنا أفهم . إالّ طبعاً إذا عرفت ما معناها، أي غذا فسر يل أحد ما معنى الديمقراطية
أفهم الديمقراطية مثلما طرحت ملا بدأ . ى املطروح يف الغربالديمقراطية باملعن
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احلديث يف أواخر الثمانينات عن اجملتمعات يف أوروبا الشرقية، عن اجملتمع املدين، 
عن وقوفه يف وجه الدولة املسيطرة؛ أفهم الديمقراطية، بمعنى املفاهيم الليبرالية 

أفهم الديمقراطية الليبرالية باملعنى املرتبطة بالسوق، بسيطرة السوق وأولوية السوق؛ 
الغربي املتداول يومياً يف الصحف؛ وأفهمها أيضاً كلغة يف مرحلة ما بعد حرب 

اخلليج، أسرعنا يف حماولة استعمالها ألننا شعرنا أننا إذا نحن استعملناها فسوف 
يف الواليات . ف. ت. وقد شرح يل أحد املسؤولين يف م. جنني مكاسب من أميركا

 –" عقلهم صغير، كلمة تأخذهم وكلمة أُخرى ترجعهم"ملتحدة ذات مرة أن األميركيين ا
ويبدو أن هذه . طبعاً هذا الكالم كان قبل أن نضيع نحن ويتضح أن األميركيين ثبتوا

من دون أن  –إذا كانت الديمقراطية هي لغة العصر  –احملاولة الستعمال لغة العصر 
تعني بالنسبة لنا، جعلنا نسير يف طريق ونتكلم يف نتأكد ما الذي نريده، وماذا 

وأنا أفهم كالم جميل وكالم . تفاصيل، من دون أن نكون متأكدين عن ماذا نحن نتكلم
برهان كجزء من هذه احملاولة للدخول يف العصر احلديث، كي نقدم أوراق اعتمادنا، 

عندهم كنيست ها نحن أيضاً متحضرون، وليس فقط اإلسرائيليون، الذين : ونقول
  .وأحزاب

أنا أرى أنه يوجد يف كالم فواز منطق، مع أنه يبدو ديناصورياً وقادماً من 
نحن عندما نتحدث عن حركة حترر وطني، ال نتكلم عن دولة . عصور تاريخية قديمة

وعندما نتحدث عن الديمقراطية كأسلوب بشكل بسيط، أن أناساً يذهبون . قائمة
و كل سنتين، جلنة جتتمع وتتخذ قرارات، قضية أغلبية ويقترعون كل أربع سنوات أ

وأكثرية، فنحن نكون نتحدث أن أساليب، عن أدوات، عن قضايا فنية، وليس أبداً عن 
 الديمقراطية بهذا املعنى ممكن أن تكون موجودة يف أي. مفاهيم مشتركة بين الناس

تي نتحدث عنها بشكل مكان ويف ال مكان، ليست هذه هي القضية، إنما الديمقراطية ال
وأنا . تم بما هو معناهاهسياسي هي قيمة مقدسة ال أحد يعرف ما معناها، وال أحد م

أقول أنه قبل أن نتكلم يف الديمقراطية يف اإلطار الفلسطيني، دعونا نحاول أن نحدد 
  .ماذا نعني بالديمقراطية، وعندئذ سيصبح الكالم له معنى عياين أكثر

أذكرها، مع أن يزيد صايغ بدأ كالماً فيها، وهي اجملتمع قضية ثانية أريد أن 
، وبعد ١٩٨٨يف اخلارج، وخصوصاً بعد سنة . املوجود يف الضفة الغربية وقطاع غزة
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الشعب . ف. ت. اإلفالس السياسي، وأتصور أيضاً اإلفالس النضايل، الذي قادت م
فلسطيني يف الفلسطيني له، صار هناك تعلق بخشبة اخلالص التي هي الشعب ال

عن القضية الفلسطينية، أصبح هذا . ف. ت. وطبعاً اليوم، بعد أن تخلت قيادة م. الداخل
القضية الفلسطينية هي يف الداخل، هي هؤالء الناس املقيمون يف غزة  –التعلق أكثر 

وأصبحت هناك رؤية أو حماولة  –وأريحا والعوجا واخلليل، هذا هو الشعب الفلسطيني 
صفات عليه ليس فقط أنه ال يمتلكها، ال هو وال أي شعب آخر، وإنما هو  لرفعه وإضفاء
سنة حتت االحتالل، وتطوره بالضرورة مشوه  ٢٧إنه شعب عاش . يمتلك نقيضها

والذي ال يريد أن يرى هذا األمر، لديه مشكلة يف النظر، ألنه لو . نتيجة هذا االحتالل
ذا كان االحتالل مل يؤد إىل تشويه هذا إ كان غير مشوه، إذن ما هي مشكلة االحتالل؟

الشعب، إذن فاالحتالل جيد، وملاذا نحضر أبو عمار وأعوانه لكي يشوهوا هذا الشعب؟ 
يوجد تشوه بالنسبة للطبقة العاملة، وتشوه بالنسبة للفالحين، وتشوه بالنسبة للطبقة 

سنة،  ٢٧الل أنا أتصور أن كل فئات الشعب يف الضفة الغربية مطبوعة باحت. الوسطى
وهي خمتلفة عن الشعب الفلسطيني يف اخلارج، ويف كثير من احلاالت وضعها أسوأ، 

وصفاتها أسوأ، والقيم التي حتملها أسوأ من الشعب الفلسطيني يف اخلارج، مع كل سوء 
أو  –ال أدري إذا كان يزيد منهم  –ومع األسف، كل الذين يأتون من اخلارج . اخلارج

، كأن "يسقط اخلارج: "ن إىل الضفة هذه األيام وهم يحملون الفتاتكثيرون منهم يأتو
القضية األساسية يف هذه املرحلة، التي ما زال الفلسطينيون فيها يستجدون اتفاقاً، 

  .سنتخلص من اخلارجكيف هي 
قبل أسبوعين شاركت يف مؤتمر يف القدس، كان يوجد فيه أنيس القاسم، الذي 

قد . أنا مل أقرأ الدستور. أتى وقدم رؤيته للدستور. الفلسطينيكتب مشروع الدستور 
لكن اهتمام الناس ببنود . يكون سيئاً أو جيداً، القضية ليست مهمة كثيراً إال للقانونيين

 ٤هذا البند رقم : "الدستور كان اهتماماً جتارياً، مثل الذاهب إىل السوق ليفاصل
كأن القضية " ي أكثر أو شوي أقل؟يعني مش شوي آخذ يف حقوقنا، شو ٢فاصلة 

متعلقة بالقانون، كأنه يف تشيلي ال يوجد قانون، أو يف إسبانيا فرانكو مل يكن هناك 
القوانين املكتوبة على الورق موجودة، ويقدر أي . قانون، أو يف دول عربية تعرفونها

األميركي  وإذا كان املطلب أميركا، يستطيع املرء أن ينقل الدستور. واحد أن ينقلها
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عندما يريد الناس أن : ما أريد أن أقوله هو. ويترجمه حرفياً، إذا كان هذا يحل املشكلة
الداخل له إيجابيات من . ينظروا إىل الداخل يجب أن يلبسوا نظارات ليست وردية كثيراً 

دون شك، مثلما اخلارج له إيجابيات، لكن هذا التعارض بين الداخل واخلارج، 
  .ان الناس، هو وهم، ولن تنجم عن هذا الوهم نتائج إيجابيةاملوجود يف أذه

ويبدو ". الديمقراطية واملستقبل الفلسطيني"ة، عنوان الندوة هو يف احلقيق: أحمد خليفة
أن الذين بادروا إىل وضع العنوان كانوا مفترضين أن الديمقراطية قيمة إيجابية 

يُبن املستقبل الفلسطيني على أسس ذا مل يراً، وكانوا يشعرون، ربما، أنه إومهمة كث
: وربما كانوا مفترضين أنه عندما يُقال. ديمقراطية، فسوف يكون مستقبالً سيئاً

، فسيكون املقصود بذلك مفهومًا، وسيكون مفهوماً أي نوع من املستقبل "ديمقراطية"
  .نريده؟ يبدو أن القصة غير ذلك

إيجابية، وإن كان جرى يف أريد أن أبادر وأقول إن الديمقراطية هي قيمة   
لكن إذا أردنا أن . املاضي إهمالها، فإن ذلك كان العتبارات كثيرة لن أخوض فيها

نتناول الديمقراطية من خالل تعقب أصول الكلمة اللغوية، وحماولة حتليلها كمفهوم، 
إلخ، فسوف يأتي اخلبراء أو أساتذة العلوم .. وبعد ذلك كيف تطورت على أرض الواقع

اسية ويطلعوا علينا بتاريخ طويل عريض وبتغييرات يف مفهوم الديمقراطية عبر السي
العصور، ويف كل اجملتمعات، بحيث تكون النتيجة أنه ال يوجد شيء اسمه 

الديمقراطية، وما يسمى ديمقراطية هو يف واقع األمر كيف ينظم هذا اجملتمع أو ذلك 
ما هو الوطن؟ : قول على هذا األساسأنا أ". ديمقراطية"حكمه بطريقة معينة يسميها 

ما هي القومية؟ ما هي احلرية؟ تعامل معها بنفس الطريقة، وستجد أنك لن تصل إىل 
. وبما أننا نناقش هنا املستقبل الفلسطيني، أنك لن تصل إىل أي وضوح. أي وضوح

هي وبما أننا نناقش هنا املستقبل الفلسطيني، دعنا نقول، يا سيدي، إن الديمقراطية 
نحن فلسطينياً نشكو من الفردية يف اتخاذ . يف احملصلة عكس االستبداد والفردية

القرارات، ودعونا نعتبر أنه كلما ابتعدنا عن الفردية يف اتخاذ القرارات، كلما كان 
القرار يُتخذ بمشاركة أوسع، كلما ابتعدنا عن الفردية، واجتهنا نحو الشيء الذي نسميه 

  .ضع تعريفاً دقيقاً لهديمقراطية، دون أن ن



  ٥٢، ص )١٩٩٤ربيع ( ١٨، العدد ٥المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةودن

 

٣٧ 

 

يوجد فلسطينياً فردية يف اتخاذ القرار باتت اآلن خطرة جداً، ليس فقط فيما   
. يتعلق ببناء املستقبل الفلسطيني، وإنما أيضاً فيما يتعلق بالعملية التفاوضية نفسها

بعد مدريد وحتى أوسلو، . حتى مدريد اتُخِذ القرار بمشاركة واسعة يف اجمللس الوطني
خاذ القرار مل تعد قائمة، وفعالً أصبحت جمموعة ضيقة هذه املشاركة الواسعة يف ات

هذه حتى واآلن يف مفاوضات طابا، أي بعد أوسلو، مل تعد . هي التي تتخذ القرار
أصبح فرد وحيد، ياسر عرفات، هو الذي يتخذ . اجملموعة الضيقة هي التي تتخذ القرار

الع على األوضاع وكل واحد على اط. حتى اإلطارات الصغيرة تكاد تنتهي. القرار
وبيننا اآلن أكثر من شخص مشارك يف  –الفلسطينية، أو مشارك يف املفاوضات 

يعرف يف احملصلة أن هذه الفردية بلغت حداً أصبحت معه خطراً علينا  –املفاوضات 
فيما يُعد من اتفاقات مع إسرائيل، ومع اجلوار العربي، ناهيك عما يتم التفكير فيه 

لندع جانباً مسألة وضع تعريف واضح . لسطيني الذي سيبنىبالنسبة للكيان الف
لنقل أنه يجب أن . للديمقراطية، وضع نموذج واضح للديمقراطية، يحظى بالقبول العام

نطالب باالبتعاد عن الفردية، وبمشاركة أوسع باتخاذ القرار، وبمراقبة وبمحاسبة، 
ن عندما نبدأ بمهاجمة مفهوم لك". نعمة كريم" –ولنكتفِ بهذا القدر من الديمقراطية 

إنه فلسفياً غير واضح، وتاريخياً قابل للجدل، ومفهومياً يطرح  الديمقراطية ونقول
دعونا نقول إننا نكتفي اآلن من . إشكاليات، فسوف نصل لرفض الديمقراطية

االبتعاد قدر اإلمكان  –الديمقراطية بالشيء اإليجابي الذي ال جمال لالختالف حوله 
ليس . دية، وحماربة الفردية، وحماولة خلق وعي جماهيري يف هذا االجتاهعن الفر

  .خطأ أن نفعل ذلك

حتى ال نرجع إىل نقطة أساسية أثارها األخ موسى حول موضوع : برهان غليون
مل يكن مفيداً، من وجهة نظري الشخصية . الديمقراطية، أريد أن أبدي مالحظة سريعة

تنا ملوضوع الديمقراطية يف فلسطين، أو يف كل على األقل، أن نربط موضوع إثار
بموضوع التأثر باألميركان  –وهي قضية مثارة بشكل كبير  –العامل العربي اليوم 

على األقل . ولغة األميركان، وبما قيل من أن األميركان يمكن الضحك عليهم بكلمة
 ١٥وع قبل أنا نشرت بياناً حول املوض –ألن اسمي ذُكر  –فيما يتعلق بي شخصياً 
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إن هذا املوضوع أساس وحساس لكل التطور العربي اليوم، وال يمكن اختصاره . سنة
. أننا نشتغل ضمن إطار تأثير األيديولوجية األميركية اجلديدة –وكسره بهذه الطريقة 

قضية الديمقراطية يف العامل العربي ويف فلسطين، ويف املؤسسات ويف كل مكان، 
القضية جوهرية بالنسبة . أو حتى منذ بداية القرن مطروحة منذ ثالثين سنة،

على األقل يجب  .للمجتمعات العربية، وبالنسبة للحركات الوطنية، وبالنسبة لألحزاب
أن نحترم وجهة نظر من يقول أن الديمقراطية موضوع أساسي، وأال نختصرها بهذه 

  .الطريقة، وأال نعاملها بهذه الطريقة
  

  نظرة إىل املستقبل

. يف احلقيقة قيل الكثير حتى اآلن، والكثير مما قيل يستحق التعليق عليه: هنديخليل 
ثم أنتقل إىل  ،ول مرة أتكلم فيها، أريد أن أعلق بسرعة على بعض ما قيلأوبما أن هذه 

املوضوع األساسي املطلوب مني احلديث عنه، وهو استشراف إمكانيات واحتماالت 
  .لفلسطينيوآفاق الديمقراطية يف املستقبل ا

املالحظة األوىل التي أحب أن أبديها هي أنه، يف رأيي، من اخلطأ حماكمة   
املشروع الفلسطيني، مشروع التحرر الفلسطيني، من منظور هل كان ديمقراطياً أو غير 

احملاكمة يجب أن تكون من منظور ما إذا كان حقق ما كرس نفسه ألجله، . ديمقراطي
نتفادى، كما يبدو يل، هنا ويف جمالس أُخرى، هذه  ونحن. وهو املشروع التحريري

. احلقيقة املرة، وهي أننا أمام انتكاس املشروع التحريري الفلسطيني، بل والعربي
  .فلنقل ذلك بصراحة، ولنواجه املوضوع بصراحة أيضاً

إىل أي مدى يمكن يف ظل العالقات : إذا اعترف املرء بذلك، يبقى املوضوع هو  
ل ما تسمح به املوازين احلالية، التأسيس ملستقبل ديمقراطي القائمة، ويف ظ

وهنا نواجه معضلة االنتقال من الوضع الذي نحن . فلسطيني؟ هذا هو السؤال املركزي
فيه إىل وضع سيكون، وإىل فترة زمنية ليست بالقصيرة، حمكوماً بعالقات وتوازنات 

، أو بعبارة أُخرى، حمكوماً خارجة عن اإلرادة الفلسطينية وعن اجملتمع الفلسطيني
هذا أحد األطر التي ال بد . بعالقات تفرضها االتفاقات الدولية واالتفاقات مع إسرائيل
هناك أيضاً مشكلة كون . للمشروع الفلسطيني من أن يمر عبرها، ويجب أال ننسى ذلك
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قول حركات التحرر، كما قيل، هي بطبيعتها انتخاب للذات، وقد ال يكون من الصحيح ال
طبيعة . إن هناك قانوناً حديدياً، ولكن يبدو يل أن ما ذهب إليه فواز صحيح إىل حد ما

. إلخ.. حركات التحرر الوطني تؤدي إىل املركزية، وتؤدي إىل عالقات تنظيمية صارمة
للحقيقة والتاريخ يُسجل أنه كان لدى احلركة الفلسطينية نزوع إىل نوع ما يمكن أن 

توافق، وهذا ناجم عن التجربة الفلسطينية املرة، جتربة االقتتال يُسمى ديمقراطية ال
ولكن رغم هذا النزوع، وبسبب عدة عوامل داخلية . ١٩٣٦الفلسطيني يف سنة 

وخارجية، بعضها موضوعي وبعضها ذاتي، وصلنا غلى وضع انتفى فيه التعاون 
مات الفلسطينية، الديمقراطي داخل املؤسسات الفلسطينية نفسها، وأيضاً داخل التنظي

يضاف إىل ذلك أن من سيكون وكيل االنتقال هو هذه احلركة، وهذه . كل على حدة
باإلضافة . التنظيمات، وهذا النظام السياسي الفلسطيني الذي وصفه بدقة األخ يزيد

وهذا كله ينذر من . واألسالبإىل ذلك تأتي بطبيعة احلال مسألة توزيع الغنائم 
وهناك أيضاً قضية أُخرى هي قضية . معركة حامية وصعبة جداًيريدون الديمقراطية ب

هذا الدمار الهائل . الدمار الهائل املوجود يف اجملتمع الفلسطيني يف األراضي احملتلة
. بحاجة إىل مشروع بناء وإعمار، إذا أريدت له الفعالية، سينزع بطبيعته نحو املركزية

شروع وسيلة من وسائل إدخال الديمقراطية طبعاً نحن من الداعين إىل أن يكون هذا امل
إىل اجملتمع الفلسطيني، ولكن ال مناص من االعتراف بأن مشروع بناء طوارىء ينزع 

  .بطبيعته إىل املركزية والتمركز
يضاف إىل ذلك أن املرحلة . هذه إحدى القضايا التي يجب أن تبقى يف الذهن

وهذا ينزع أيضاً إىل تغييب . القادمة االنتقالية حمكومة بكونها تفتقر إىل اليقين
ذا مل تكن تستطيع أن تعرف ماذا سيحدث، فلن إالتوجهات الديمقراطية، بمعنى أنك 

إلخ، فيما تفعل، ألن الصورة كلها .. قيادةتستطيع مناقشة القائد أو الزعامة أو ال
مشوشة وغائمة، وليس بالصدفة أن معظم الشعب الفلسطيني حالياً مسلم أمره إىل 

، األمر ليس ناجماً فقط عن الصدفة، "بيطلع لنشوف شو: "القيادة ولسان حاله يقول
  .وإنما أيضاً عن طبيعة وآليات التسوية التي فرضت علينا

األمور يف الذهن، نعود إىل السؤال األساسي، وهو كيف  إذا وضعنا كل هذه
يمكن يف مرحلة االنتقال توفير إمكانيات التحول إىل مستقبل ديمقراطي يف مرحلة 

يبدو يل أن كل احلركة . من املراحل، أو عند اكتمال أو نشوء الدولة، أو نشوء السلطة
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بنزعة املناشدة األخالقية، الديمقراطية العربية، ومنها احلركة الفلسطينية، مصابة 
وكأنه يكفي لتحقيق الديمقراطية أن نرفعها شعاراً، وأن نناشد القادة أن يكفوا عن 

غيّهم، وأن يغلبوا املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة، وأن يغلبوا مصلحة 
وفود تأتي من القدس وغزة وعمان إىل أبو عمار . إلخ.. اجملموع على مصلحة التنظيم

ويف تقديري إن مقاربة للديمقراطية من . إلخ.. أن يسلك الطريق الديمقراطي وتناشده
هذا النوع تؤدي بالفعل إىل تغييب الديمقراطية، ألن الديمقراطية عملية مستمرة، وإذا 

أردنا أن نصل إىل مستقبل ديمقراطي فيجب أن نبدأ بالعملية الديمقراطية من اآلن، 
وأنا أرى أنه توجد ضرورة لتعريف ما . صائرهمبما هي مشاركة الناس يف تقرير م

ليست الديمقراطية هي فقط عالقة بين احلاكم واحملكوم، بل هي . هي الديمقراطية
أقرب إىل ما وصفه موسى البديري؛ هي رفعة وأسبقية اجملتمع املدين، واستقاللية 

ن جمتمع وأن يكو –واالستقاللية نسبية طبعاً  –اجملتمع املدين عن جمتمع الدولة 
ويجب أال ننسى أنه حتى يف الديمقراطيات الراسخة، . الدولة حمكوماً باجملتمع املدين

السلطة تنزع إىل اجلنوح، تنزع إىل الغموض، تنزع إىل اخلرق وإىل التغييب، 
 checks and(والديمقراطية هي سلسلة معقدة متشابكة من الضوابط والتوازنات 

balances(يف إنكلترا ويف إيطاليا ويف فرنسا ليس إال تعبيراً يجري حالياً  ، والذي
يف اجملتمعات الديمقراطية يوجد لدى اجملتمع املدين والسياسي أيضاً من . عن ذلك

الوسائل واإلمكانيات ما يمكنه من مقارعة هذه النزعات، وتغليب املساءلة والشفافية 
ن املسائل األساسية كيف يمكن تعيين عدد م: إذن يصبح السؤال. إلخ.. واحملاسبة

املفصلية، التي ينبغي النضال من أجلها، لتغليب فرص نمو عملية الديمقراطية 
ال أدعي أين أملك جواباً، وكل ما سأفعله هو أن أطرح عدداً من األسئلة . الفلسطينية

  .بصدد عدد من القضايا، لعل ذلك يؤدي إىل اإلشارة إىل بعض املعامل
وهنا أبدأ بأن أشير إىل أن الطريقة التي . لدستوراملسألة األوىل هي قضية ا

إن . تعامل بها موسى البديري مع مسألة الدستور ليست ديمقراطية، وفيها استخفاف
ما يجري حالياً من صوغ لدستور فلسطيني يف غياب عن الناس والتنظيمات والقوى 

بحكم  السياسية مسألة يجب التصدي لها بحزم، ألن مسألة الدستور لها عالقة
إذا  –بفصل السلطات، بسيادة القانون، وهذه املسائل كلها، ليست واردة . القانون
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ال يف وعي الناس وال يف وعي الشعب، وال بد من عملية  –توخينا الدقة والصراحة 
وهذا النقاش أهم من الدستور . نقاش حول الدستور الفلسطيني وما يجب أن يكون فيه

فالدستور بحد ذاته هو من لوازم مرحلة مل نصل إليها بعد، وربما تأتي بعد . نفسه
ت، أو إىل نظام مؤقت، اآلن هناك مرحلة انتقالية بحاجة إىل دستور مؤق. خمس سنوات

يبين ما هو النظام السياسي الذي سيسود فعلياً يف املناطق التي سيتوىل الفلسطينيون 
السلطة فيها، وهناك حاجة إىل إثارة قضية النظام أو الدستور املؤقت الذي سيحكم 

وأكرر أن عملية النقاش حول هذه املسألة أهم من النص . السلطة يف العملية االنتقالية
  .فسه الذي يتم التوصل إليهن

قد يقول . املسألة الثانية التي يجب أن يدور النقاش حولها هي مسألة التعددية
البعض أي تعددية؟ نحن نشكو من مسألة التعددية، وعندنا أكثر مما يجب من 

الواقع إن ما نحن مقبلون عليه، برغم كل التعددية احلزبية . التنظيمات واألحزاب
: فصائلية، هو يف أحسن األحوال نظام احلزب الواحد، بثالثة أجنحةوالتنظيمية وال

  .ثالثة أجنحة يف حزب واحد عملياً –فتح، فدا، حزب الشعب 
وهناك حاجة ماسة إىل إيجاد أشكال تعددية ضمن هذا التركيب السياسي 

أن هناك على األقل ثالثة أطراف مشاركة يف القائم، وعدم قبول التعمية احلالية 
  .بالطبع هناك تنظيمات أُخرى، ولكن هذه خارج العملية السياسية ككل. ليةالعم

. املسألة الثالثة التي يجب التفكير بها جدياً هي قضية الدفاع عن االنتخابات
أنا لست ". االنتخابات ليست مشكلة"يزيد مطمئن إىل أن االنتخابات ستجري ألن 

ن أجل االنتخابات، لكن األهم من ذلك، يجب أن نناضل م. متأكداً من ذلك مائة باملائة
واألهم أيضاً من مبدأ االنتخاب، هو إجراء نقاش جدي حول النظام االنتخابي الذي 

هل هو قائم على نظام الدائرة االنتخابية، أم على نظام القوائم . يجب أن يسود
حدد االنتخابية، أم على مزيج من النظامين؟ وذلك ألن كل خيار من هذه اخليارات سي

مثالً إذا استقر الرأي على نظام الدوائر االنتخابية، فقد . معامل اآللية السياسية القادمة
. على احلياة السياسية الفلسطينية.. إلخ.. ينتهي األمر إىل سيطرة العائلة واحلمولة

باملقابل إذا تم اختيار نظام الالئحة، وخاض الناس االنتخابات يف قوائم انتخابية، 
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هذه معضلة ينبغي أن تدرس، وأن يصار إىل . دى قوى أساسية يف اجملتمعفقد تُستع
  .حلها

املسألة التالية التي يجب البحث فيها جدياً، من زاوية توسيع طرق 
يبدو يل أنه نشأ يف . الديمقراطية، هي مسألة القطاع التطوعي يف اجملتمع الفلسطيني

 –طوعي ضخم وكبير ومتنوع األراضي الفلسطينية يف ظل أوضاع االحتالل قطاع ت
ويف رأيي يوجد قدر كبير من الفوضى هنا، وليست . إلخ.. جلان طبية وجلان نسائية

هناك إيجابيات وهناك سلبيات، وسيكون نزوع السلطة . الصورة إيجابية على إطالقها
وهناك . الطبيعي، أية سلطة، هو إىل ضبط القطاع التطوعي والتعاوين وربطه بالدولة

يقية إىل خوض نضال لترشيد القطاع التطوعي، ألنه حالياً توجد لكل جهة حاجة حق
جلانها النسائية  –من اجلهات الفلسطينية، للشعبية وللديمقراطية ولفتح، قطاعاتها 

وهناك أيضاً حاجة الدفاع عنه  –إلخ .. وجلانها الطبية وجلانها لإلغاثة الزراعية
، ورافداً حيوياً من روافد احتماالت واإلصرار على إبقائه منفصالً عن السلطة

  .الديمقراطية الفلسطينية
وهذه املسألة لها عالقة باحلكم . ثم هناك مسألة برنامج اإلعمار الفلسطيني

كما قلت، ستكون هناك . احمللي أو الديمقراطية احمللية، مع أن األمر قد ال يبدو كذلك
إذا أردت تنفيذ برنامج طوارىء يف . نزعة يصعب مقاومتها إىل مركزة برنامج اإلعمار

بل من األسهل  أن  مدة قصيرة، فمن األسهل أن تمركز العملية كلها، وليس هذا فحسب،
واألموال على أية حال  –تقتفي أثر برامج اإلعمار والتنمية العربية بأن تدفع أمواالً 

بقضه " يعملون لك كل شيء"والناس من اخلارج  –يف وضعنا هذا آتية من اخلارج 
قع لها اقد يبدو أن هذه املسألة ال عالقة لها بالديمقراطية، إنما يف الو. وقضيضه

عالقة هامة جداً بتوسيع احتماالت الديمقراطية، من حيث أننا إذا استطعنا تنفيذ 
برنامج اإلعمار بشكل يمكن الناس، يمكن البلديات، من تسويق إمكانياتها وقدرتها 

بشكل يمكن املنظمات غير احلكومية من القيام بدور يف  على الفعل يف حياة الناس،
العملية التنموية، بشكل يمكن من بناء القدرات الذاتية لقطاع خاص يقف مستقالً عن 

  .الدولة، فإن هذا كله سيصب يف خانة توسيع فرص الديمقراطية فيما بعد
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اص ومسألة أُخرى ال يجري احلديث عنها كثيراً، هي مسألة دور القطاع اخل
هناك يف رأيي حاجة ملناقشة جدية أيضاً ملسألة دور القطاع اخلاص . الفلسطيني

وقد ال يخفى على . الفلسطيني، أو ما اصطلح على تسميته باملتمولين الفلسطينيين
البعض، أو عليكم جميعاً، أنه تشكلت اآلن عالقة عدائية بين املتمولين الفلسطينيين 

األول هو أن املتمولين : مة، ناجتة عن أمرينوبين السلطة الفلسطينية القاد
الفلسطينيين صاروا متمولين يف الدول النفطية التي كوّنوا ثرواتهم فيها ال باستقالل 

تذهب "عن الدولة، بل بتواطؤ مع منطق الدولة، ونظرتهم إىل إدارة األعمال هي أنك 
سطينية أصبح لديها هو أن السلطة الفل ، والثاين"وتتفق مع الدولة على شيء وتعمله

سنة خالصته أنها تتعامل مع متمولين فلسطينيين كلهم  ١٥ – ١٠تقليد ممتد على 
اآلن هناك حاجة . كرماء يقولون لهم إدفعوا، يدفعون؛ يقولون لهم إفعلوا كذا، يفعلوه

هناك حاجة ماسة إىل . هاغإىل نوع من العالقة اجلديدة، والطرفان عاجزان عن صو
ن الفلسطينيين، أو الضغط عليهم، أو التصارع معهم إلقناعهم بأن إقناع املتمولي

وظيفتهم هي أن يعملوا مستقلين عن الدولة، عن السلطة القادمة، وبأنه يجب أن يكون 
ة، ويقوم بالضغط على الدولة، هناك قطاع خاص حيوي وذو مصالح متجددة وراسخ

هذه املشكلة مع املتمولين  ال أدري كيف يمكن حل. ألن الدولة مهمتها التشريع فقط
  .الفلسطينيين

، واملسألة ]بين أطراف قابلة للتسوية[يف اخلتام، تبقى كل هذه املسائل ثنائية 
هل سيمكن ضبط : الرئيسية التي يتوقف عليها املستقبل الديمقراطي الفلسطيني هي

 التناقضات بين املنخرطين يف هذه التسوية وبين من يعارضونها، على نحو يتيح
تطور اجملتمع الفلسطيني، أو أن هذه التناقضات ستنفجر بشكل يؤدي إىل تضرر 

اجملتمع الفلسطيني، أو إىل تويل أجهزة القصر زمام املوقف؟ أيضاً، باإلضافة إىل 
ضبط التناقضات بين القوى املنخرطة يف التسوية والقوى غير املنخرطة يف التسوية، 

كيف يمكن التعامل مع القوى غير  –ديمقراطية هناك مسألة املوقف من القوى غير ال
الديمقراطية من دون أن تؤدي هزيمة القوى غير الديمقراطية إىل حتويل اجملتمع 

بأكمله إىل جمتمع أسير بيد الدولة؟ هذه معضلة حقيقية يف رأيي مل يجاوب عليها أحد 
هل . ال العلمانيةوختامًا هناك السؤال اخلطير الذي يتجنبه اجلميع، وهو سؤ. حتى اآلن
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يمكن أن تكون ديمقراطية دون علمانية؟ وكيف يمكن أن نضيف العلمانية إىل قائمة 
  اهتماماتنا الديمقراطية دون أن يؤدي ذلك إىل فتح أبواب ال نستطيع غلقها؟

. أريد أن أبدأ بتوضيح صغير، وهو أنني أتكلم هنا بصفة شخصية: عفيف صافية
هذه احللقة الدراسية، ولكن أتصور أنني أنا الوحيد الذي يشرفني جداً املشاركة يف 

يشغل موقعاً تنفيذياً يف املؤسسة الفلسطينية، ولذا ال بد من أن أوضح أن مشاركتي 
وهذا يعني أنني لن أشعر بأنني ملزم باإلجابة على كل طرح من . هي بشكل شخصي

  .خالل إبداء موقفنا الرسمي، إذا كان يوجد موقف رسمي منه
النقطة األوىل هي أنه ملحوظ يف . أود أن تناول بضعة نقاط بطريقة تلغرافية  

كانوا أحن وأرق جتاه التجربة  –غير الفلسطينيين  –املداخالت أن اإلخوة العرب 
الفلسطينية السابقة من إخواننا الفلسطينيين، وهذه ظاهرة تستحق الدراسة، وإن كانت 

لواقع الفلسطيني كان نوعاً ما واقعاً متطوراً إذا تعني شيئاً فإنها يمكن أن تعني أن ا
قارناه بواقع األنظمة العربية، وحتى باحلياة السياسية يف أوساط املعارضات 

وأتصور أن نظرة املتحدثين الفلسطينيين، التي هي جزئياً نظرة مازوكية، . العربية
التي أحب أن أقولها النقطة الثانية . نابعة عن رغبتنا بأن تكون جتربتنا متطورة أكثر

ي أحمد خليفة بالنسبة لتعريفه األخير ني أختلف كلياً مع ما تفضل به أخهي أن
للديمقراطية بأنها عكس سلطة الفرد وضرورة أن تكون هناك مشاركة من بضعة أفراد 

أتصور أن مفهومنا للديمقراطية أشمل من . يف الشريحة السياسية يف صنع القرار
رار من فرد إىل جمموعة مصغرة، خاصة يف ضوء بعض توسيع دائرة صنع الق

ما هي الديمقراطية؟  –وهنا ننتقل إىل موضوع آخر .  القياديين الذين استشهدوا
البعض يف الصحافة العربية، . أتصور أن البعض أشار إىل أن هناك مفاهيم متعددة

غربية، اهرة ظويف الساحة اإلسالمية، ويف العامل الثالث، يعتبر الديمقراطية 
وأعتبرها نتاجاً للمسيرة  ،أنا شخصياً ال أعتبرها كذلك .أيديولوجية مستوردة

وتعريفي لها هو أن الديمقراطية يجب أن تكون دستورية، تعترف . اإلنسانية
بالتعددية، حتترم مبدأ االنتخابات يف فترات وحلظات زمنية حمددة، األكثرية فيها 

ات األكثرية، وتقوم على كيان سياسي يكون اجلهاز حتترم األقلية واألقلية حتترم قرار
احلكومي فيه غير أيديولوجي ومهمته العمل يف خدمة الطرف السياسي الذي انتصر 
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. لكن االنتخابات األخيرة يجب أالّ تكون األخيرة كانتخابات. يف االنتخابات األخيرة
قة السياسية يف املفهوم الديمقراطي الطب. وهنا نأتي إىل موضوع من يمول مَن

واجلهاز التنفيذي هما يف خدمة اجملتمع، واجملتمع هو الذي يمول الطبقة السياسية 
  .واجلهاز التنفيذي، وليس العكس

هذه بعض املالحظات األولية، ومنها سأنتقل ملالحظات حول الوضع احلايل،   
يف أظن أنه يف يومنا هذا، . وسأكون أقصى من غيري يف تقويمي لتجربتنا السابقة

، بإمكاننا القول إن الشعب الفلسطيني ليس عنده ال املؤسسة ١٩٩٤فبراير / شباط ١٩
هنالك مؤسسة وهنالك موالون، وهنالك . التي يستحقها وال املعارضة التي يحتاجها

معارضات، لكن أظن أن شعبنا وجمتمعنا يستحقان مؤسسة أفضل ويحتاجان إىل 
  .معارضات أنقى وأرقى

و كيف يوازن املرء ما بين الوالء احملترم واملعارضة والسؤال دائماً ه
املسؤولة، ألن هنالك يف كثير من األحيان والء ليس حمترماً، وليس مبنياً على أسس 

وهنا، نأتي إىل موضوع . نبيلة، وهناك معارضات يف بعض األحيان ليست مسؤولة
تنا هذه دون كيف يستطيع املرء أن يستمر يف معاجلة قضية الديمقراطية يف حلظ

خدش وإضعاف املوقف التفاوضي الفلسطيني، ونرجع إىل موضوع أننا ما زلنا يف 
وهنا أيضاً لدي شعور أن . إلخ.. مرحلة الصدام مع العدو اخلارجي، العدو احملتل

املناقشة حول الديمقراطية مل تكن دائماً جتري بطريقة حكيمة ال تخدش أو تضعف 
  .طينياملوقف التفاوضي للطرف الفلس

أنا شخصياً أتصور أن طبقة املثقفين، تاريخياً، ويف املرحلة املعاصرة، مل 
إن شريحة كاملة من املثقفين الفلسطينيين، من أواخر الستينات . تلعب دورها بأكمله

وخالل السبعينات وبداية الثمانينات، تنازلت نوعاً ما عن دورها احملتمل، وكان 
التي بادرت مشكورة إىل الكفاح املسلح وصنعت عندها موقف تبعي جتاه الطليعة 

احلدث وصنعت التاريخ، ولكن هذه الطبقة املثقفة التي انضمت إىل املسيرة 
الفلسطينية مل تلعب الدور املتوقع منها، والذي كان مطلوباً منها، والذي كان 

ن بإمكانها أن تطمح إليه، وخصوصاً أن املثقفين ال يطمحون إىل السلطة كسلطة، لك
وعندي شعور أن القيادة التاريخية التي انطلقت . يطمحون ألن يكون لهم تأثير ونفوذ

كطليعة يف الكفاح املسلح وحصلت على شرعية ثورية، مل تستفد من شريحة املثقفين 
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كفاية، وأن شريحة املثقفين كانت متواضعة أكثر مما عودتنا عليه، وقبلت أن تلعب 
، الذي مل يعط كل ما كان يف وسعه )أبو عمر(حنا ميخائيل  مثالً، الدكتور. دوراً تابعاً

أن يعطيه للحركة الفلسطينية، كان دوره يف خالل شهرين أقمت أثناءهما يف لبنان أن 
وأخذته . لقياديين من العربية لإلنكليزية، وكان يفعل ذلك برضى وتواضعيترجم ل

ليس فقط إعالمياً،  ولكن. كمثال ألن معرفته وعلمه وجدارته ليست موضع تشكيك
ويف هذا اجملال الطبقة املثقفة . وكان يجب أن يكون صياغة مشروع سياسي وتثقيفي

وعندي شعور بأننا . تفهم أكثر من الطبقة السياسية، ولكنها مل تلعب دورها كما يجب
  .جميعنا قّصرنا يف حلظة ما، وسنقصر أكثر إذا بقينا سجناء املرحلة السابقة

عندي شعور أن . بطريقة تلغرافية أيضاً إىل املرحلة املقبلةوهنا سأنتقل 
املرحلة السابقة أعطت كل ما عندها، ونحن اآلن نفتح صفحة جديدة وفصالً جديداً يف 

وأظن أن الفترة السابقة كانت تتسم بخصوصية معينة، . املسيرة الفلسطينية اجلماعية
ما زال هناك تخلف يف العلوم بتخلف يف العلوم السياسية، وعلينا أن نعترف أنه 

مثالً، . السياسية العربية وجماالت دراسة العمل السياسي واحلياة السياسية العربية
لس الوطني أنا حتى اآلن مل أرَ دراسة واحدة عن اجمل. ذُكر اجمللس الوطني الفلسطيني

مل  كل الدراسات عبارة عن إنشاء واستشهاد بخطب قيلت أو. بمفهوم العلوم السياسية
وهنالك جماالت أُخرى عديدة مل يتم استكشافها . ومَن صفق، ومَن تكلم بعد مَن. تُقَل

يف  –وعندي شعور أن خصوصيتنا تنبع من الظاهرة التالية . باألسلوب العلمي البحت
العلوم السياسية النظام السياسي هو نوعاً ما سلطة على ديمغرافيا، على جغرافيا، 

رافيتنا حتت االحتالل، ديمغرافيتنا مبعثرة، وسلطتنا وخصوصية وضعنا هي أن جغ
يف املنفى، وبالتايل مل يكن هناك تفاعل مستمر ويومي بين املستويات الثالثة التي 

كانت القيادة، أو السلطة يف املنفى، تأخذ القرارات وال . يتشكل منها النظام السياسي
تمع تأتيها، ولكن متأخرة وكانت ردود فعل اجمل. ترى كيف تترجم على أرض الواقع

مثالً من كان ينقل للقيادة يف بيروت أو يف تونس عن واقع احلال يف . ومشوهة
الوضع على أحسن ما يمكن : كان يقول. الداخل، كان ينقل ما يطلبه املستمع إليه

وربما كان املطلوب منه عندما  .والكل يحبكم، وينتظركم بفارغ الصبر، وهلم جرا
إنكم ال تهتمون بالبنية التحتية، وبجامعاتنا : للخارج أن يقول لهمأرسل من الداخل 

ومع . إذن كانت ردود فعل الديمغرافيا تصل للسلطة بتأخر وتشويه. إلخ.. ومشاكلها
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كل نواقص، وكل قيود، وكل مساوىء اتفاق أوسلو، فإنه على األقل سيغير هذا الوضع 
  .جزئياً 

بة للمستويات الثالثة، وسيتشكل نظام غداً سيكون عندنا جتربة خمتلفة بالنس
  :ونصائحي جملتمعنا هي التالية. سياسي أكثر توازناً

هنالك ضرورة ألن تعلن القيادة أن كل التعيينات التي تمت يف املرحلة 
إعالن كهذا سيريح اجملتمع الفلسطيني، نظراً لوجود . األخيرة هي ذات طابع مؤقت

النقطة الثانية هي أنه بعد وصول القيادة . تخوف واعتراض وإشكال حول التعيينات
إىل الداخل، هنالك ضرورة ملحة ألن تنشىء كافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني 

سنة حتت  ٢٧احلركات السياسية، التي عاشت . يف داخلها نوعاً من احلياة الديمقراطية
ستكون قوانين األرض، ستظهر اآلن إىل العلن وتصبح أحزاباً انتخابية وبرملانية، و

اللعبة وأساليب التوجه واخلطاب خمتلفة كلياً عن السابق، وهنالك ضرورة ملحة 
لدمقرطة احلياة داخل كافة التيارات السياسية، بما فيها التيار الذي يشكل العمود 

النقطة الثالثة هي أنه يجب يف رأيي أن نمر أوالً بانتخابات بلدية، . الفقري، أي فتح
قاً أن االنتخابات البلدية ليست بديلة عن االنتخابات التشريعية مع التأكيد مسب

ملاذا االنتخابات البلدية أوالً؟ ألن هناك أمراً ملحوظاً بوضوح، . للمجلس الفلسطيني
وهو أن غياب بلديات شرعية لفترة أكثر من عقد خلق وضعاً سيئاً جداً فيما يتعلق 

إذن هناك ضرورة ألن . ات البلديةباإلعمار واخلدمات التي هي عادة من مسؤولي
وبالتايل فإن هذه االنتخابات لن تكون . جنري انتخابات بلدية بسبب غياب البلديات

وإذا أجريناها بالشكل املرغوب، أي بطريقة . بحد ذاتها مصدر إشكال وخالف وصراع
ديمقراطية شفافة ونزيهة، واحترم اجلميع نتائجها، أي احترموا اإلرادة اجلماعية 

للناخبين والناخبات واجملتمع، سينشأ على الفور ضغط شعبي وجماهيري على 
الفصائل املترددة أو الرافضة ملبدأ االنتخابات التشريعية، لكي تشارك فيها، ويف حال 

بهذا . استمرارها يف رفض مبدأ االنتخابات البرملانية ستعاقبها اجلماهير سياسياً
  .أ صفحة جديدة يف احلياة السياسية الفلسطينيةالتسلسل أتصور أنه بإمكاننا أن نبد

وأتصور أن الذين يقومون  هناك إشكال من املفروض أن نأخذه بعين االعتبار،
بصوغ الدستور الفلسطيني مل يحلوه حتى اآلن، بالرغم من أنه قيل لهم إنه يتوجب 

وبين وهو كيفية التوفيق بين الشرعية التي ستنبع قريباً من الداخل . عليهم حله
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علينا أال ننسى . الشرعية الفلسطينية الشاملة املتجسدة يف اجمللس الوطني الفلسطيني
يف قَبِلنا . منه موجود يف اخلارج% ٦٠ -% ٥٥أن الشعب الفلسطيني مبعثر، وتقريباً 

السياسية متجسدة داخل اجمللس الوطني، الذي ينبثق  ن اللعبةالعقود املاضية صيغة أ
علينا اآلن أن جند صيغة مرضية . بمثابة جملس وطني مصغرعنه جملس مركزي هو 

ومقنعة لتداخل وتفاعل الشرعية النابعة من األراضي احملتلة، والتي ستقوم عليها 
  .احلكومة املؤقتة، مع الشرعية الشاملة يف اخلارج

على التحرير وما زلت أؤمن بالتحرير،  يف الواقع أنا من جيل تربى: ضياء الفلكي
وتربيت أيضاً على أن الصراع مع العدو الصهيوين هو صراع وجود وليس صراع 

أنا كذلك من جيل عاصر االنقالبات . حدود، وما زلت أؤمن بهذه املقولة حلد اآلن
كل العهود . العسكرية، بحجة حترير فلسطين، ومل أشارك طيلة حياتي يف انتخابات

يف نفس الوقت، أنا أعتقد . عشنا بها هي عهود ديكتاتورية، والسبب هو فلسطينالتي 
أن قضية فلسطين ليست قضية فلسطينية، وال يمكن حتجيمها أو تصغيرها إىل قضية 

وكل ما يحصل يف الوطن العربي يؤثر على . فلسطينية فحسب، وإنما هي قضية عربية
وحماولة حصر قضية . لوطن العربيفلسطين، وكل ما يحصل يف فلسطين يؤثر على ا

فلسطين بالفلسطينيين، وحصر قضية فلسطين والديمقراطية يف فلسطين فقط يف 
أتيحت . ف. ت. وأعتقد أيضاً أن م. قصة غزة وأريحا، أعتقد أن هذا كارثة للفكر العربي

أيتح لها العمق  –لها فرص تاريخية كبيرة مل تتح ألي حركة حترر أُخرى يف العامل 
غرايف، أتيح لها الوجود البشري الواسع، وأتيح لها مال كثير، ومل تستفد من هذه اجل

يف نفس الوقت يجب أن نشهد أيضاً أنها قدمت الكثير، وأن مستوى . الفرص بكاملها
التنظيم ومستوى املشاركة يف القرار كان مستوى يفوق حتى ما يجري يف الدول 

منذ فترة، وأعتقد أن اتفاق أوسلو هو طلقة  بدأت باالنحدار. ف. ت. لكن م. العربية
وأعتقد أن الطريق األساسي والصحيح للتحرير هو التمسك . الرحمة عليها

بالديمقراطية، مع األخذ باالعتبار الظرف الدويل والعوائق، واحلاجة إىل املناورة 
نة لكن ما يجري اآلن هو استسالم كامل، وهو يف نفس الوقت دكتاتورية معل. أحياناً

  .على كل من يرفض
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 –بعدان  أتصور أن الصراع الديمقراطي الفلسطيني يف الوقت احلايل له: معين رباين
األول إجبار السلطة الفلسطينية على تبني أساليب ديمقراطية داخل األراضي احملتلة، 
والثاين بناء، أو إعادة بناء، املؤسسات الوطنية الفلسطينية يف منظمة التحرير، أيضاً 

لكن من املهم جداً، كما قال عفيف، الدمج بين البعدين، ألنه لو . ى أساس ديمقراطيعل
اقتصر األمر على األراضي احملتلة فإن الوضع سيكون خطيراً جداً بالنسبة للقضية 
: الفلسطينية، حتى ولو حتققت جناحات ديمقراطية، ألن معناه انقسام الشعب قسمين

وية على نطاق وطني فلسطيني تتطلب إعادة بناء، أو أنا أتصور أن األول. داخل وخارج
  .إنشاء، الديمقراطية على مستوى وطني وليس فقط يف األراضي احملتلة

شخصياً تربيت يف الهم الفلسطيني، والذي سمعته مفيد يل من أكثر من : غسان عطية
واضح ، على صعيد التقويم. جانب، انتقاالً من حوار تقويم، إىل تشخيص، إىل تمنيات

والفشل انتهى بتوقيع اتفاق أريحا، من منطلق . كحركة حترر وطني فشلت. ف. ت. أن م
وإذا كان هذا أقصى ما أمكنها أن حتققه كحركة حترير . تقليل اخلسائر، ال البطوالت
والشعار الذي رفعته، وهو حترير فلسطين، سواء كامل . وطني، فهذا الشيء هو فشل

رتضت من أجله أن تقول إنها لن تتدخل يف شؤون الدول التراب أو نصفه أو ربعه، ا
العربية وحتالفت مع الدكتاتوريات ونهجت نهجاً أساء إىل سمعتها بين الشعوب 

  .العربية، إىل أن جاءت القصص الكثيرة التي تعرفونها فزادت األمور سوءاً
وبالنسبة للمستقبل، أنا كعربي من العراق، وأتمنى أن يحصل شيء من   

منظمة التحرير . مقراطية يف بلدي، يهمني أن تنجح الديمقراطية يف فلسطينالدي
الفلسطينية تبقى كحركة سياسية أكثر ديمقراطية من أي تنظيم سياسي عربي 

لكن الديمقراطية التي مارستها، بمعنى الرأي والرأي . معارض يف تاريخنا املعاصر
  .احلقيقة شروط الوحدة الوطنيةاآلخر، التعددية، التسامح، االنفتاح، فرضتها يف 

وبالنسبة للمستقبل، أنا غير متفائل بإمكانية الديمقراطية يف أريحا وغزة أو   
  .يف الضفة الغربية
يتضح من النقاش أن هناك عدة إشكاليات ينبغي أن تكون واضحة : مصطفى احلسيني

اإلشكالية األوىل هي كيف يمكن حلركة حترير ليس من مهمتها . تماماً يف الذهن
العناية بمسألة الديمقراطية أن تقيم نظاماً ديمقراطياً، وأعتقد أننا يف اجللسة األخيرة 
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كل معملي، بمعنى أننا درسنا املشروع لكن انطباعي هو أننا ناقشناه بش. ناقشنا ذلك
هل نتوقع من : وهذا يثير العديد من األسئلة. الفلسطيني يف خمتبر، معزوالً عمّا عداه

سلطة تصل إىل موقعها على قاعدة من شرعية مشروع مل حتققه وخمتلف عليه بصورة 
طية؟ واسعة وعميقة، هل يمكن أن نتوقع من هذه السلطة أن تستجيب لضغوط الديمقرا

ما هو تعريف الشعب الفلسطيني الذي نطالب بأن يُحكم حكماً ديمقراطياً؟ : سؤال ثان
مليون نسمة يف الضفة وغزة فقط؟ هل هو الالجئون الذين يعلم الله  ٢.٥هل هو الـ 

؟ إذا مل يكن هناك اتفاق على من ايرجعو لنوحده إن كانوا سيرجعون، واألرجح أنهم 
ماً ديمقراطياً أو غير ديمقراطي، فعلى أي أساس نحن هو الشعب الذي سيُحكم حك

نتكلم؟ ثالثاً، لدينا اتفاق يعطي دوراً أساسياً إلسرائيل يف صياغة طبيعة السلطة، فهل 
يمكن يف ظل هذه العالقة أن نتحدث عن الديمقراطية؟ رابعاً، إن هذه السلطة تتحمل 

شعبها حلساب العدو، فهل  مسؤولية أمنية جتاه إسرائيل، أي مسؤولية قمع قسم من
هل يمكن : يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية يف هذه احلالة؟ أليس السؤال احلقيقي هو

إكمال املشروع التحرري الفلسطيني عن طريق إعادة صياغة ديمقراطية للمشروع 
اآلن تقيم سلطة وطنية معتمداً  ثم، أنت. هذا هو السؤال احلقيقي التحرري الذي هزم؟

لن تفرض هذه شروطها، هل هل  –أجانب، وعلى هيئات وعلى مؤسسات  على مانحين
لن تسعى عن طريق هذه الشروط لترجيح توازنات اجتماعية معينة على توازنات 

اجتماعية أُخرى، وتفضيل نظم سياسية معينة على نظم أُخرى؟ ما أعنيه هو أن هذا 
إىل األرض سنجد أن الطرح ة مغلقة، لكن إذا انتقلنا به فالطرح املعملي جيد يف غر

  .املعملي ليس له أي معنى، لألسف الشديد

النقاش وصل ببضع ساعات إىل أن يف احلقيقة أنا مسرور جداً من : فواز طرابلسي
قط أن أعلق بسرعة على الكيان الفلسطيني وعالقته وأريد ف. لتقاط املفاصل الرئيسيةا

صنع ديمقراطية بعدد سكان الكيان بمحيطه العربي من زاوية الديمقراطية، هل يمكن 
 –هل يمكن صنع الديمقراطية يف كيان حمشور بين إسرائيل ! الفلسطيني الذي سينشأ؟

قد يبدو األمر وكأننا ! وبين األردن؟ –رت جزءاً من املنطقة من خالل احلل اوقد ص
 نتفلسف ونشاغب، إنما ما يجعلنا نتساءل هو أن االنقالب احلاصل يف املنطقة يجري

التعاطي معه من خالل منطق يقول إن هناك دولة فلسطينية قيد الوالدة فتعالوا 
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نقترح مواصفاتها الديمقراطية، مع االستدراك بأنه جرى التطرق بحق لعدد من 
وأحب أن أذكر بما قيل، خاصة بما قاله األخ . اإلشكاالت فيما يتعلق بهذا املوضوع

الدويل املمول لهذه املنطقة، بغض النظر هذه املنطقة اآلن يحكمها البنك . مصطفى
هل توجد إمكانية للبحث يف املوضوع . عما تستطيع أن تتصرف به من تلقاء ذاتها

الفلسطيني، بما يف ذلك الديمقراطية، خارج ضخامة موضوع السوق الشرق أوسطية 
اسبة، التي ستُدخل إسرائيل سياسياً إىل املنطقة، والذي يجب أن يكون ردنا عليه، باملن

وإذا كنا سنتكلم عن املستقبل، فأول مدخل للمستقبل هو . ليس فقط رفض التطبيع
البنك الدويل هو اآلن أكبر مفكر . إعادة وضع املوضوع الفلسطيني يف إطاره العربي

قومي عربي، وتوجد يف ملفاته لنا سكك حديد، وتوحيد البنية التحتية للمنطقة من 
يعني قومي  –يل، وأوتوسترادات ستلف املنطقة مصر للخليج، وغاز قطري إلسرائ

  !هل اجلواب على كل هذا هو الديمقراطية يف غزة وأريحا؟! عربي أحسن منا

. اإلخوان تكلموا كالماً مهماً، واألخ مصطفى احلسيني طرح أسئلة مهمة: هاين احلسن
كيف سيعقد  –سياسي، وكما تساءل األخ مصطفى  –الديمقراطية هي عقد اجتماعي 

. ال يمكن ذلك الفلسطينيون عقداً اجتماعياً وسياسياً فيما بينهم يف ظل اتفاق أوسلو؟
أنا كالجىء فلسطيني ال يمكن أن أؤيد الكيان الذي سيقوم، ألنه يهتم بفئة واحدة فقط 

وهذه املسألة إذا . بناء الضفة والقطاع، مهمالً فلسطينيي اخلارجأمن الشعب، هي 
ال يوجد شعب فلسطيني : معناها أننا قبلنا املنطق اإلسرائيلي الذي يقولقبلنا بها، 

أنها حافظت على وحدة الشعب يف الداخل . ف. ت. وقد كان من أهم إجنازات م. واحد
  .ال ديمقراطية يف ظل غياب السيادة. واخلارج
مطلوب مني أن أصنع نظاماً، وهذا النظام أول شيء فيه طبعاً هو التعايش مع   

والنقطة الثانية وهي األهم، مطلوب مني التبعية االقتصادية إلسرائيل، . رائيلإس
هكذا تصبح . والنقطة الثالثة، وهي األخطر، مطلوب مني أن أتغير أنا وال يتغير هو

الصهيونية ليست حركة عنصرية، بينما أنا الفلسطيني يجب أن أتوقف عن ممارسة 
إلسرائيلي، ويجب عليّ أن أغير كتب التاريخ ، ويجب أن أحافظ على األمن ا"اإلرهاب"

واألخطر من . لصالح التعايش القائم، وقد بدأت مناقشة هذه القضية اآلن يف الداخل
يف ظل هذه . ذلك هو أن العالقة مع اجليران العرب يجب أن أحددها أنا واإلسرائيلي
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له أن  املعادلة، التي بدون شك ستنعكس يف الداخل، املعارض لن يكون مسموحاً 
وممارسة الديمقراطية يف املرحلة االنتقالية سيكون  .ينشط، وغير املعارض مسموح له

اآلن ليس : أن تضع الفلسطينيين الذين يف اخلارج جانباً وتقول لهم: معناها شيئين
مَن مع التعايش ومن ضده، ومَن مع  –وقتكم، وأن تقسم الشعب يف الداخل إىل قسمين 

ومَن ضدها، مَن مع العرب ومَن مع إسرائيل، كما أن التبعية التبعية االقتصادية 
فلسطيني خطر، ونصبح نحن  –االقتصادية ستقود يف النهاية إىل حتالف إسرائيلي 

  .يف جهة والعرب يف جهة أخرى

تصوير االحتمال الديمقراطي واملشروع الديمقراطي العربي أو : رغيد الصلح
يف . ليس صحيحاً. إلخ.. كأنه عملية تقليد للصهيونيةالفلسطيني بأنه عملية ظروف، أو 

احلقيقة املطالبات بالديمقراطية يف البلدان العربية أو يف فلسطين بدأت يف بداية 
وكل التاريخ الوطني الفلسطيني . القرن، وحتى قبل االحتالل املباشر الكولونيايل

ألن املطالبات والتاريخ العربي الوطني هو وطني وديمقراطي يف نفس الوقت، 
بالديمقراطية وبحرية املواطن واحترامه موجودة يف كل التراث املوجود يف الوطن 

لكن املشروع . العربي حالياً، مع استثناءات، مع فترات كان يوجد فيها حتوالت
  .الديمقراطي موجود منذ بداية القرن

ين ين نحن، إىل أأ –تقويم املوقف  :هناك نقطتان أريد أن أتكلم فيهما: برهان غليون
تصوري : إلخ؟ والنقطة الثانية.. ديمقراطية، حترير –نحن سائرون، وما هي األولويات 

  .ملوضوع الديمقراطية كما هو مطروح اليوم على الفلسطينيين
أنا ال أعتقد أننا يف . بالنسبة لتقويم املوقف، أنا يف احلقيقة غير متفائل إطالقاً  

لوطني، وأعتقد أننا، يف املستوى الفلسطيني واملستوى مرحلة استمرار حركة التحرر ا
وشعوري هو أن العامل العربي . واألزمة تعني أشياء كثيرة. العربي، يف مرحلة أزمة
ويف فلسطين يوجد احتمال كبير لالقتتال، رغم كل . ككل متجه نحو االقتتال

  .االتفاقيات
أنه سيتحقق سالم أنا غير مؤمن ب. وهنا أريد أن أدخل باملوضوع الرئيسي

يمكن أن تكون هناك تسويات مؤقتة، صغيرة وتافهة من وجهة نظر . باملعنى احلقيقي
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العرب والفلسطينيين على كل حال، وأنا لست متفائالً إطالقاً بأن البنك الدويل، كما 
أنا أعتقد أنه توجد أوهام كبيرة حول . تصور األخ فواز، سيحقق أهداف القومية العربية

لن يكون هناك دعم للحكم الذاتي الفلسطيني باألموال املطلوبة، وال . الغربيون ما يقول
املطلوب من السوق . فتح سوق شرق أوسطية على نحو ما يتحدثون به عن هذه السوق

الشرق أوسطية هو دمج فلسطين واألردن باقتصاد إسرائيل، ال أكثر وال أقل، أي توسيع 
ي، وخلق عالقات خاصة بين سوريا والعراق الهامش احليوي لالقتصاد اإلسرائيل

وبين تركيا، بمعنى أن يكون لتركيا أيضاً جمال حيوي يف املنطقة ) وربما األردن(
اخلليج منطقة نفوذ . مصر معزولة بالضرورة. األُخرى، التي هي بالد الشام الثانية

الدول  وليس مطلوباً فتح. املغرب العربي خاضع للنفوذ األوروبي مباشرة. أميركي
الهدف . اخملطط اجلديد يهدف إىل تفكيكها أكثر. العربية على بعضها على اإلطالق

. األساسي هو حماية إسرائيل وضمان مستقبلها االقتصادي، وحماية البترول
وباعتقادي أن كل الكالم عن حقوق اإلنسان والديمقراطية بالنسبة للغرب وبالنسبة 

هدفها فقط االصطياد، وهدفها فقط تغطية لألميركان هو عبارة عن أيديولوجية 
  .عدوانية تكتيكية، ودعم للنظم االستبدادية

لكن املشكلة هي كيف يمكن اخلروج من هذه األزمة، بالنسبة لنا كعرب، بأقل 
اخلسائر؟ كيف يمكن جتنب حرب أهلية فلسطينية؟ كيف يمكن جتنب حرب أهلية 

عنى أنها شعار أميركي؟ هذا هو عربية؟ كيف يمكن استخدام الديمقراطية خارج م
كل الكالم اآلن عن دولة ديمقراطية يف فلسطين . التحدي الذي يواجهه الفلسطينيون

لكن ليس يف الفراغ . كم الذاتي هو كالم سابق ألوانه، إذا مل نقل إنه يف الفراغبعد احل
الفلسطينية، سواء يف الداخل أو يف  –احلديث عن إعادة النظر يف العالقات الفلسطينية 

  .اخلارج، أو يف إطار العالقات بين املنظمات أو داخل كل منظمة

يف الواقع، أنا . أود أن أعلق على األسئلة التي أثارها مصطفى احلسيني: خليل هندي
عندما حتدثت عن املوضوع، بدأت بالقول إن هناك نطاقاً ضيقاً جداً يجري التحرك 

إن هذا اإلطار حمكوم باتفاقيات مع إسرائيل، حمكوم بمشروع البناء أو داخله، وقلت 
إنما حاولت ضمن اإلطار الضيق واحملدود جداً أن . باإلعمار الذي ينحو نحو املركزية

أعين عدة قضايا يمكن التدخل فيها لتوسيع هامش إمكانية التأسيس إلطار 
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، "إمكانية تأسيس: "قلت –ة واخترت كلماتي بدق. ديمقراطي فلسطيني يف املستقبل
توجد أوهام بأننا سنجترح العجائب، لكن أنا قصدت بالتحديد وضع ". مشروع: "وقلت

إصبعي على قضايا عيانية، ألين بصراحة واحد من العرب الذين ملّوا من احلديث عن 
كلنا نتكلم يف القضايا الكبرى، واحلديث فيها هام ومفيد وضروري، . القضايا الكبرى

ال حد يتكلم عن كيف نترجم هذه القضايا الكبرى إىل مسائل عيانية وحمددة  ولكن
وهذا ما حاولت أن أفعله، آخذاً يف . فعالً، وعن تعيين مفاصل وآليات التدخل يف الواقع

  .االعتبار القيود الصارمة التي تفرضها توازنات القوى واالتفاقيات وما إىل ذلك

ي يف نقاشاتنا أن يكون واضحاً أن الديمقراطية أتصور أنه من الضرور: عفيف صافية
أو مطلباً للبنك الدويل أو  هي مطلب فلسطيني وليست شرطاً أجنبياً مفروضاً علينا،

تصوري هو . هي رغبتنا وحقنا ومطلبنا نحن الفلسطينيين. لألميركان أو اإلسرائيليين
وتقوي نسيج اجملتمع أن الديمقراطية، باإلضافة إىل كل ما قيل، هي أيضاً نمط حياة 

وهنا أحب أن أضيف أنني أعتقد . الفلسطيني يف تصادمه املستمر مع الكيان الصهيوين
اليهودي يف  –الصهيوين حول فلسطين والتنافس الفلسطيني  –أن الصراع العربي 

ولكن أنا سعيد بأن التنافس والصراع انتقل من الدائرة . فلسطين سيستمر إىل األبد
وائر أُخرى، ومن مصلحتنا االنتقال من احللبة العسكرية إىل حلبة العسكرية إىل د

بغياب قرار أو خيار عربي . أُخرى، ألن احللقة العسكرية عندنا هي أضعف احللقات
 .عسكري له مصداقية ال يوجد خيار عسكري فلسطيني له مصداقية
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