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  آفاق الفصل
  

  الفلسطينيون
  "اخلارج"و" الداخل"بين 

  أحمد سامح اخلالدي
  حسين جعفر آغا

  
بغض النظر عما قد يواجه عملية السالم اجلارية من تقلبات وتبدالت تفاوضية 

الراهنة تمثل حمطة تاريخية يف الصراع  وتكتية، فليس من الصعب القول إن املرحلة 
كما أن إمكانات التسوية، مهما تكن تفصيالتها النهائية، تطرح . بشأن أرض فلسطين

تساؤالت حيوية يف شأن املستقبل الفلسطيني، وآفاق العالقة ما بين سكان األراضي 
  .خرىمن جهة، وبين فلسطينيي الشتات من جهة أُ ١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ سنة 

بوصفه املمثل " الداخل"والواقع أنه بمجرد بدء عملية السالم، ومشاركة وفد 
الرسمي للجانب الفلسطيني يف املفاوضات مع إسرائيل، تولّدت نقلة نوعية وبعيدة 

األثر يف التركيبة السياسية الفلسطينية التقليدية، وهي حتمل يف طياتها انعكاسات 
لفلسطيني، وخمتلف عناصر البنية السياسية ا" الكياين"جذرية على املفهوم 

  .الفلسطينية القائمة األخرى
ومن أهم وأخطر ما حتمله هذه النقلة، إمكان قيام سلطة فلسطينية ذاتية للمرة 

ومعنية ببناء  –مقيدة إىل هذا احلد أو ذاك بحسب االتفاق  – أرض فلسطيناألوىل على 
ان الواقعين ضمن واليتها، وبحسب املؤسسات الفلسطينية وإدارتها ملصلحة السك

وإذا كان هذا أقل ما يمكن أن يفرزه أي اتفاق مقبول . أولوياتها ومصاحلها اخلاصة
من عملية السالم، فإن تطوير هذه السلطة وتوسيع  االنتقاليةبشأن املرحلة األوىل 

رضة من هذه العملية، يبقيان إىل حد بعيد ع النهائية مضامينها يف املرحلة الثانية
، وللتحوالت  املرتقبة يف البيئة "احلكومة الذاتية"لألداء الفلسطيني خالل أعوام 

 .اإلسرائيلي األوسع –اإلقليمية املباشرة واحمليط العربي 
  

  



  ٣، ص )١٩٩٢خريف ( ١٢، العدد ٣المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية آفاق الفصل
 

٢ 
 

  بعض اإلشكاالت احملتملة

ضمن هذا السياق، يمكن مالحظة بعض اإلشكاالت الرئيسية التالية املؤثرة يف 
  ":الداخل"بـ" اخلارج"عالقات 

، كسابقة ال رديف لها يف التاريخ أرض فلسطينإن تويل أهل الداخل السلطة على : أوالً
الفلسطيني املعاصر، ال بدّ من أن يؤثر يف موقع ودور منظمة التحرير الفلسطينية، ويف 

فمنظمة التحرير، وإنْ . كيفية ونوعية القرار السياسي الفلسطيني كما عهدناه حتى اآلن
قد جنحت يف اختراق العملية السياسية اجلارية وااللتفاف حول القيود التي تكنْ 

 الشتات، فقد كانت وال تزال تمثل منطق "قواعد مدريد"فُرضت عليها بموجب 
بعد سنة (الفلسطيني وحركته، إذ إنها نشأت وتطورت تعبيراً عن جمتمع الشتات 

بطبيعة  -نظمة التحرير  بتعقيداته كافة، وذلك يف الوقت الذي أصبحت م) ١٩٤٨
  .املظلة اجلامعة والرمز الذي يجسّد الهوية الوطنية الفلسطينية أينما وُجدت –احلال 

لكن، وعلى الرغم من التكامل املعنوي ما بين أبناء الشعب الواحد، واإليمان 
الواسع والراسخ بضرورة احلفاظ على آلية للتعبير عن وحدة احلال الفلسطينية، 

شأن قيام سلطة فلسطينية داخل األراضي احملتلة، خلق واقع جديد كلياً، فسيكون من 
لدى ) ولو احملدودة" (االستقاللية"تتعدد فيه مراكز صنع القرار، وصوًال إىل نوع من 

أهل الداخل، املكتسبة من دينامية ممارسة السلطة املباشرة على األرض، والنابعة من 
  .الطارئة والصعبة" الداخل"لويات مستلزمات االلتفات بالضرورة إىل أو

وأمام مثل هذا االحتمال، سيجد اجلسم السياسي الفلسطيني الكلي أنه مضطر 
  :إىل معاجلة أمور حيوية عديدة

ضرورة صوت السلطة الذاتية يف األراضي احملتلة ورعايتها من أجل عدم )  ١
ا قد حتدده اتفاقية إقفال الباب أمام الدفع بحدود الكينونة الفلسطينية إىل أبعد م

إذا كانت املرحلة االنتقالية، وخصوصاً يف نظر : وبكالم آخر. املرحلة االنتقالية
، فإن جمرياتها ستحسم إىل حد بعيد "بناء ثقة"، و"اختبار نيات"إسرائيل، مرحلة 

بين اجلانبين " السالم الدائم"، بل شكل النهائيةطبيعة االتفاق يف شأن املرحلة 
" خلق احلقائق"فكلما جنح الفلسطينيون يف عملية الدمج بين . الفلسطينياإلسرائيلي و

التي يصعب على إسرائيل عكسها من جهة، وبين عدم استثارة ردات الفعل اإلسرائيلية 
السلبية القاطعة على ذلك من جهة أُخرى، ازدادت فرص حتسين الشروط الفلسطينية 
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التايل من حتقيق األهداف الوطنية املؤجلة بالنسبة إىل املرحلة النهائية، واالقتراب ب
ومن هذه الزاوية، فإن أي توتر بين املؤسسة السياسية . يف املرحلة االنتقالية

الفلسطينية اجلنينية يف الداخل، وبين املؤسسة السياسية األم يف اخلارج، أو أي 
، بل تناطح على السلطة ما بينهما، لن يؤدي إىل زعزعة الوحدة الفلسطينية فحسب

أيضاً إىل تقويض إمكان االرتقاء نحو اإلجنازات املرجوة يف احلل الدائم، ومدّ إسرائيل 
  .بالذرائع التي ستتحجج بها من أجل وقف هذه املسيرة وإجهاضها

ويستتبع هذا ضرورة إيجاد سبل التكيّف بين املؤسستين السياسيتين )  ٢
وإذا كان، . ، وعدم اخللط ما بين دوائر عمل ومهمات كل منهما"اخلارجية"و" الداخلية"

سلطة منظمة التحرير الفلسطينية إىل " نقل"نظرياً، من غير املستحيل إيجاد سبل 
النتخابات، أو الربط بين اجمللس الوطني ا(الداخل بالوسائل السياسية والقانونية 

، فإن هذا النوع من التسلل عبر القيود )الفلسطيني واجمللس املنتخب يف الداخل مثالً
على املنظمة، سيحتاج إىل قدر كبير من ) وإىل حد ما أميركياً(املضروبة إسرائيلياً 

لقضايا الرمزية املرونة السياسية والعقالنية الفلسطينيتين، واالستعداد لتجاوز ا
ويف الوقت نفسه، هنالك خطر . والثانوية نسبياً ملصلحة األهداف الوطنية املشتركة

من تركيبة فصائلية وآلية عمل  –نقل بعض معامل منظمة التحرير يف اخلارج 
والتي قد ال تكون مالئمة أو مؤاتية لواقع السلطة  –مفروضة عبر جتربة الشتات 

  .الناشئة يف الداخل
هما يكن األمر، فإن احلاجة إىل نوع من التواصل والتكامل بين سلطة لكن م

الداخل وسلطة اخلارج تبقى ملحة، باعتبار أن األوىل ال يمكن أن تقوم وتنجح من دون 
كما أن الثانية باتت مواجهة بحقيقة أنه مل يعد يف اإلمكان . دعم الثانية ورعايتها

، إذا ما كان لإلثنتين معاً أن تواجها الفصل ما بين مستقبلها ومستقبل الثانية
  .حتديات املستقبل

احلكومة "أما يف املرحلة الالحقة، فالواقع أنه مهما يكن دور الداخل وسلطة : ثانياً
يف املرحلة االنتقالية، فإن القضية الفلسطينية، كقضية، مل تبدأ أو تنتهي " الذاتية

املنطلق، فإن اتفاقية املرحلة  ومن هذا. ١٩٦٧بمسألة األراضي احملتلة منذ سنة 
لهذه القضية " حالً "إنها لن تشكل االنتقالية لن تعالج صميم القضية الفلسطينية، بل 

من وجهة النظر  –وجممل ما يمكن توقعه بالنسبة إىل املرحلة االنتقالية . يف األساس
احتواء عملية القانونية السليمة، الكفيلة ب –هو تثبيت الركائز السياسية  –الفلسطينية 
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تهويد ما تبقى من أرض فلسطينية، والبدء بتفكيك االحتالل من جهة، وتوفير فرصة 
مؤاتية لتحسين األوضاع املعيشية ورفع نير القمع اإلسرائيلي عن كاهل سكان الداخل 

وهذا ال يعني أن املرحلة االنتقالية مرحلة مقفلة وجامدة من حيث . من جهة أخرى
أن النظر إليها على أنها نهاية املطاف بالنسبة إىل القضية  املبدأ، وإنما يعني

  .الفلسطينية هو نظر مغلوط فيه بصورة أساسية
فمهما تبلغ سلطة احلكومة الذاتية الفلسطينية، فإنه لن يكون يف إمكانها 

البالغة نحو ثلثي جمموع (الفلسطينية يف الشتات  األغلبيةمعاجلة أوضاع ومصير 
، ولن تكون معنية أو قادرة على اتخاذ القرارات السياسية الصعبة )الشعب الفلسطيني

فيما يتعلق بأمور حيوية، مثل حق العودة والتعويض ومشكالت التأهيل وإعادة 
ويف مثل هذا السياق، من الواضح أن منظمة التحرير هي الطرف . اإلسكان، إلخ

اسية، والتي حتتاج إىل الفلسطيني الوحيد املؤهل لتناول هذه القضايا الشديدة احلس
  .سلطة معنوية وسياسية ال يمكن ألهل الداخل اكتسابها، حتى لو أريد لهم ذلك

والالفت أن إسرائيل تدرك جيداً أن القضية الفلسطينية، كقضية، هي غير مسألة 
 –من هنا، فإن أحد الشروط اإلسرائيلية للحل الدائم . ١٩٦٧األراضي احملتلة منذ سنة 

هو ضرورة املعاجلة النهائية  –عليه التيارات اإلسرائيلية املركزية كافة والذي جتُمع 
، وإنْ كان ١٩٤٨ملسألة الالجئين الفلسطينيين الذين يشكلون لب القضية منذ سنة 

ذلك عبر الرفض القاطع للبحث يف مبدأ العودة، واإلصرار يف املقابل على مشاريع 
لكن بغض النظر عن هذا املوقف اإلسرائيلي، . يف العامل العربي" االستيعاب"التوطين و

وجتدر هنا (وما قد تؤول إليه املفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف بهذا الصدد 
يف " املتعدد"مالحظة اإلصرار اإلسرائيلي على إدراج قضية الالجئين يف اجملال 

حيال فلسطينية ودولية مشتركة  –، فإنه يتضح أن هناك رؤية إسرائيلية )األساس
مستلزمات احلل الدائم، مع وجود فوارق جوهرية بالنسبة إىل كيفية الترجمة العملية 

  .لذلك يف امليدان
يف املرحلة النهائية سيكون دوراً حاسماً " اخلارج"وبناءعلى ذلك، فإن دور 

وهذا، يف حد ذاته، يشكل ضمانة لقيام منظمة . بالنسبة إىل القضية الفلسطينية ككل
دور األساسي يف معاجلة أي حل دائم ممكن للقضية الفلسطينية، وهو التحرير بال

الواقع الذي تدركه إسرائيل والواليات املتحدة، وإنْ تكونا حتاوالن التملص من 
  .االعتراف به يف املرحلة الراهنة
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لكن هذا الواقع يفرض بدوره مهمات جديدة وملحة على منظمة التحرير، إذا ما : ثالثاً
ومن أهم هذه املهمات ضرورة . حتتفظ بدورها املركزي على هذا الصعيدكان لها أن 

املؤسساتية  –االلتفات منذ اآلن إىل عملية إعادة بناء وترميم البنية السياسية 
أنفسهم بغية جلم التفسّخات " اخلارج"، ومدّ جسورها إىل أهل الشتاتالفلسطينية يف 

وكان من نتائج التجربة . ألخيرالتي برزت يف اجلسم الفلسطيني خالل العقد ا
، تصدُّع وتفتُّت الكثير من بُنى املنظمة يف ١٩٨٢الفلسطينية، وخصوصاً منذ حرب 

. الشتات، وتعرُّض هذه البُنى لهزات قوية يف بعض الساحات املركزية، مثل لبنان
ومن أخطار عملية السالم اجلارية، إمكان انغماس منظمة التحرير يف حماولة تعويم 

لطة الفلسطينية يف الداخل، على حساب دورها يف رعاية وتطوير العالقات بأهل الس
اخلارج، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل تقويض قدرة املنظمة على معاجلة التحديات 

وإذا كان من الواضح أن إيجاد التوازن . الكبرى التي ستواجهها يف املرحلة النهائية
الداخل ومتطلبات اخلارج يعتمد، إىل ما، على الصحيح ما بين التعامل مع مستجدات 

الوضع الذاتي ملنظمة التحرير، وقدرتها أو استعدادها لتخصيص اجلهد الكايف لهذا 
الغرض، فإن الشق اآلخر من هذه املعادلة يعتمد على التوازن يف العالقات الفلسطينية 

  .لعربية الرئيسيةالعربية، وعلى حرية العمل املتاحة للمنظمة يف ساحات الشتات ا –
هكذا، فإذا اعتبرنا أن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية للسنوات املقبلة ال بد 

من أن يشتمل على ضمان احلد األقصى من حرية الوصول إىل التجمعات الفلسطينية 
السكانية يف الشتات، فإن ذلك يبقى عرضة يف الواقع لعوامل واعتبارات خارجة، يف 

أي من الدول املضيفة " إجبار"فال يمكن مثالً . إرادة املنظمة نفسهابعض األحيان، عن 
لفلسطينيي الشتات على فتح أبوابها أمام العمل احلر ملنظمة التحرير، وخصوصاً يف 

يضاف إىل ذلك مسألة . العربية –ضوء التاريخ املضطرب للعالقات الفلسطينية 
 –ملفاوضات، واملسارات العربية اإلسرائيلي يف ا –التفاعل بين املسار الفلسطيني 

وإذا افترضنا جدالً إمكان بروز شرخ بين الفلسطينيين وأي من . اإلسرائيلية األخرى
األطراف العربية املفاوضة األخرى، فإن ذلك سينعكس بالضرورة على عملية ترميم 

  .البنية الفلسطينية يف الشتات املرجوة
نهاية املطاف، بإيجاد حماور  غير أنه يبقى أن الدول العربية معنية، يف

وهذا . فلسطيني ذي صدقية، وقادر على اتخاذ القرار فيما يتعلق باملصير الفلسطيني
يضمن قاسماً مشتركاً أصغر ما بين منظمة التحرير واجلانب العربي فيما يخص أهل 
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) أو األميركية(، كما أنه ال يتعارض بالضرورة مع املصلحة اإلسرائيلية "اخلارج"
ولعله يمكن القول إن نقاط التقاطع ما بين هذه املصالح هي التي . رئية نفسهاامل

ستشكل النافذة التي يمكن من خاللها ملنظمة التحرير العمل يف ساحات الشتات يف 
املرحلة املقبلة، األمر الذي يعيد الكرة عملياً إىل االعتبارات الذاتية املتحكمة يف 

املنظمة الستغالل مثل هذه النافذة إىل أبعد احلدود  املنظمة، ومدى قدرة أو استعداد
من جهة، " اخلارجية"فمن دون التفكير والبرجمة اجلديين لعمليةالترميم . املمكنة

واحلفاظ على ميزان سليم من العالقات بالعرب من جهة أخرى، سيكون الشتات 
ن عملية الفلسطيني مواجهاً بصعوبات جمة من خمتلف االجتاهات، يف وقت قد تكو

  .سارية يف الداخل بدينامية وزخم ذاتيين –وللمفارقة  –البناء الوطني 
. أما يف األمد البعيد، فإن العالقة بين الداخل واخلارج ستواجه حتوالً جوهرياً: رابعاً

وال بد من قدر من الواقعية يف التعامل مع مستقبل الشتات الفلسطيني يف املرحلة 
وإذا كانت . إذ ما تم التوصل إليها. النهائية مع إسرائيلالالحقة التفاقية السالم 

العودة حقاً فلسطينياً مطلقاً ال خالف يف شأن شرعيته أو قدسيته، فإن من الصعب يف 
وهذا . كلي جملتمعات الشتات يف اجتاه واحد نحو سلطة الداخل" تفريغ"املقابل توقُّع 

فلسطينية جامعة، لرعاية مظلة / يعني أنه ستكون هناك ضرورة حيوية ملؤسسة
وحماية وتمثيل هذه اجملتمعات، حفاظاً على الهوية الفلسطينية من جهة، وكجسر 

وال يمكن، وال يجوز اعتبار . الفلسطيني من جهة أخرى" الداخل"للربط ما بينها وبين 
أنه أُسقطت عن نفسه هويته وانتماؤه ) بغض النظر عن مسبّبات ذلك" (يعود"كل من ال 

سينتقل، يف مثل هذا احلال، إىل الداخل حيث  السياسيلكن مركز الثقل . ينيانالفلسط
من الطبيعي أن تكون السلطة الفلسطينية العليا هي تلك التي تمارَس على أرض 

" داخل"وهذه هي جتربة جميع احلركات املماثلة التي جمعت ما بين . (فلسطين نفسها
  ).تها، وعلى رأسها احلركة الصهيونية ذا"خارج"و

. وليس يف هذا من انتقاص ملكانة منظمة التحرير الفلسطينية، أو تشكيك فيها  
حالً عادالً وشامالً للقضية  –فعالً  –فاملقصود هنا أن عملية السالم، إذا ما أثمرت 

تغييراً موازياً يف طبيعة البنية السياسية  –وبالضرورة  –الفلسطينية، تستلزم 
مات املرحلة االنتقالية وفترة التفاوض يف شأن احلل الفلسطينية، قياساً بمستلز

الفلسطيني، " التحرير"فإذا كانت اتفاقية السالم النهائية أقرب ما أمكن من . النهائي
  .ستصبح تلقائياً شيئاً آخر غير ما هي عليه اليوم" التحرير"فإن منظمة 
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عملية من الواضح أن هذا التحليل يقوم على فرضية أحدية اجلانب، هي أن 
السالم اجلارية ستستمر وتنجح وتثمر بما فيه احلق الفلسطيني، أو على األقل احلد 

وطبعاً ال ضمانة لذلك، وال سبيل الستشراف كل . األدنى املقبول من هذا احلق
ويمكن تعريف األحداث . الصعوبات التي ستعتري هذا الطريق قبل الوصول إىل نهايته

. ن حيث عدم القدرة على التيقن منها أو توقعها مسبقاًأساساً م" كبرى"الكبرى بأنها 
ويف وضع من الصراع التاريخي املتجذّر، كما يف حال الصراع بشأن أرض فلسطين، 
يبدو أن الشيء الوحيد املضمون هو أن األشياء لن تسير من دون مفاجآت وصدمات 

  .ضخمة غير مرئية
السالم يشير إىل مستقبالت لكن، يف األحوال كافة، فإن اخلط الراهن لعملية 

وضمن هذا السياق، يبدو أن العالقة ما بين الداخل واخلارج . ممكنة، ولو مل تكن مؤكدة
ستمر بنقالت متنوعة، أولها مع بداية ممارسة السلطة على األرض الفلسطينية يف 

عد املرحلة االنتقالية، وآخرها بإعادة تركيب أساسية للبنية السياسية الفلسطينية ما ب
وما بين هاتين احملطتين، فإن مركز الثقل يف هذه البنية سينتقل . التسوية النهائية

عبر منظمة التحرير وبواسطتها إىل الداخل، وبحيث يصبح التمييز بين منظمة التحرير 
ويف غياب ذوبان كامل . تمييزاً ال معنى له" الداخل"والسلطة الفلسطينية يف " كخارج"

الد املضيفة أو يف الداخل نفسه، فإن الهوية الفلسطينية ستفرز للشتات، سواء يف الب
وإذا كان هذا أمراً غير . أُطراً جديدة للربط ما بين الشقين وبين أبناء الشعب الواحد كافة

حتمي، وال يمثل بالضرورة صورة كاملة لتفرعات القضية الفلسطينية وتعقيداتها، 
. جهات املؤثرة حالياً يف الوضع الفلسطينيفإنه يتوافق على األقل مع املعطيات والو
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