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 عرفات رحيل بعد

يف غياب الرئيس ياســـــــر عرفات يختلف  "فتح"احلديث عن وضـــــــع حركة  زياد أبو عمرو:
تعيش حالة  "فتح"يف وجوده. فعندما كان عرفات موجوداً كانت  "فتح"عن احلديث عن 

من الســــــكون، وأيضــــــاً حالة من االنقســــــام والتشــــــرذم وعدم القدرة على التغير وإصــــــالح 
ن: االلتفات إىل قضــيتي "فتح"الشــأن الداخلي للحركة. وغياب الرئيس عرفات يملي على 

صــالح داخلها ومأســســتها؛ الثانية، األوىل، وضــع احلركة الداخلي: وحدتها الداخلية واإل
عالقة احلركة ببقية الفصــــــــــــائل يف الســــــــــــاحة الفلســـــــــــطينية، والدور امللقى على عاتقها 

  .كحركة أساسية شكلت وتشكل قاعدة احلزب احلاكم أو السلطة يف الوضع الفلسطيني
ال تســـتطيع أن تواصـــل حياتها التنظيمية وعالقاتها وعملها  "فتح"من الواضـــح أن 

قــة نفســـــــــــهــا التي كــان هنــاك فيهــا قــائــد فرد ورمز مســـــــــــيطر وزعيم تــاريخي لــه بــالطري
شـــــــــــرعيات متعددة املصــــــــــــادر، تاريخية وثورية وخدماتية وكاريزماتية وديمقراطية. 

  .فاملؤسسة كانت غائبة، واحلركة كتنظيم كانت مشرذمة
أن تســـــــــتكمل دورها بصـــــــــفتها التنظيم  "فتح"اآلن الوضـــــــــع خمتلف. فكي تســـــــــتطيع 

ي ال بد من إعادة تهيئة احلركة لهذا الدور، ألنه أصــــــــــبح واضــــــــــحاً يف األعوام األســــــــــاســــــــــ
األخيرة أن منافســاً جدياً لها برز على الســاحة الفلســطينية، بل إن هذا املنافس ربما بدا 

نفســـــــــــها، أو حتى أحياناً أكثر قوة. ومع أن هذا التقدير  "فتح"يف بعض املراحل يف قوة 
مؤســــــــســــــــاً بعد، إالّ إن هذا بحد ذاته فرض، وســــــــيفرض، على  غير ثابت وليس متجذراً أو

احلركة إعادة النظر يف وضــــعها، وخصــــوصــــاً يف غياب الرئيس والرمز التاريخي القائد 
                                                            

)(  زياد أبو عمرو: عضو اجمللس التشريعي   الرسالة"غازي حمد: رئيس حترير صحيفة "  طالل
  .حسن الكاشف: كاتب وصحايف  عوكل: كاتب وصحايف

)(  .صحايف فلسطيني، غزة 
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  .الذي كان يضفي على احلركة هالة نابعة من هالته
، وعالقتهـــا بـــالوضـــــــــــع "فتح"من زاويـــة هـــذين البعـــدين: الوضـــــــــــع الـــداخلي حلركـــة 

  قوى، ما الذي يمكن أن نتوقع حدوثه؟الفلسطيني وبقية ال
يمكن أن نتوقع أنه لن يكون هناك ياســـــــــــر عرفات آخر يتمتع بالســـــــــــمات نفســـــــــــها، 
وباخلصــــــــــائص والقدرات والشــــــــــرعيات نفســــــــــها، وبالرمزية وطريقة القيادة أنفســــــــــهما، 

. ويمكن أن نتوقع أيضاً أن القيادة اجلديدة "فتح"وبالتايل فالتغيير يف   يبدو أمراً حتمياً
التي خلفت الرئيس عرفات، وهي ليســـت جديدة تماماً، ســـتحاول أن تنهج نهجاً خمتلفًا، 
أو هكـذا يُفترض. لكني لســــــــــــت متـأكـداً من أن القيـادة التي ســـــــــــتخلفـه يف الفترة القريبة 
املقبلة ســــــــتنحو منحى خمتلفاً بشــــــــكل جذري. فالظرفان املوضــــــــوعي والذاتي ال يزاالن 

فــات، حتى مع أخــذ غيــابــه بعين االعتبــار. ويتبــادر إىل كمــا كــانــا يف مرحلــة الرئيس عر
الذهن بســــــرعة أن املؤســــــســــــة الفتحاوية يفترض أن تؤدي دوراً أكبر، لكن ذلك يســــــتغرق 
بعض الوقت، ملاذا؟ ألن املؤســـــــــــســــــــــــة الفتحاوية بحاجة إىل إعادة تهيئة، وبحاجة إىل 

تياً وثقافة وفعالية إصــــــالح وتفعيل، وهذه األمور يتطلب إجراؤها إرثاً وتراثاً مؤســــــســــــا
  .مؤسساتية، والتزاماً بنظام معين وبقانون معين

الوضـــــع الفتحاوي، والنظام الفلســـــطيني بشـــــكل عام، يمران بمرحلة انتقالية؛ فإّما 
يعاد تكريس دور الفرد على حساب املؤسسة، وهذا هو االحتمال األضعف، وإمّا تصلح 

 يف إصـــالح "فتح"منوط بمدى جناح  املؤســـســـة نفســـها وتأخذ دورها بالتدريج. والتغير
أوضــــــــــــــاعهــــا وتفعيــــل دورهــــا عبر املمــــارســــــــــــــة الــــديمقراطيــــة، أي االنتخــــابــــات. غير أن 
االنتخــابــات تعني عمليــة فرز جــديــدة قــد تنهي دور القيــادات التي ظلــت مســـــــــــيطرة حتى 

مل تشــــــــــهد انتخابات يف أطرها القيادية على مدى  "فتح"اآلن، أو تضــــــــــعف تأثيرها، ألن 
اخلمســـــــــة عشـــــــــر املاضـــــــــية، وهناك متغيرات ومعطيات جديدة. ومعظم القيادات  األعوام

، ال يحظى بشـــــــــــعبيــة وقــاعــدة قوة "احلرس القــديم"التقليــديــة، أو مــا يطلق عليــه تســـــــــــميــة 
مستقلة عن شعبية وقوة الرئيس ياسر عرفات الذي حمى هذه القيادات. وإذا ما أجريت 

، "حفت"انتخـــابـــات داخليـــة، فمن املمكن أن يحـــدث تغيير يف التركيبـــة القيـــاديـــة حلركـــة 
ؤدي ومن املمكن جداً أن تكون األغلبية القيادية من اجليل اجلديد، وهذا من شـــــــــأنه أن ي

إىل أكثر من جمرد حراك، إىل صـــــــــراع من نوع ما. وأنا هنا ال أحتدث عن صـــــــــراع عنيف 
  .بالضرورة، لكن أحتدث عن صراع أجيال وقوى وأفكار

 "فتح"بالوضـــــــــــع الفلســـــــــــطيني بشـــــــــــكل عام، فأعتقد أن  "فتح"أمّا فيما خص عالقة 
ؤيتهــــا لــــذاتهــــا تواجــــه حتــــديــــاً كبيراً جــــداً، وأصـــــــــــبح مطلوبــــاً منهــــا أن تعيــــد النظر يف ر

وللفصــــائل األُخرى، وخصــــوصــــاً تلك التي مل تكن موجودة كقوى أســــاســــية يف الســــاحة 
الفلســـــــــــطينية عند تأســـــــــــيس منظمة التحرير، وأعني بها احلركات اإلســـــــــــالمية، وحركة 

  .على وجه اخلصوص "حماس"
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بحاجة إىل إعادة النظر يف أفكارها ومنطلقاتها وموقفها من قوى أصـــــبحت " فتح"
على أرض الواقع وتشــكل منافســاً حقيقياً لها. واخليارات املتاحة أمامها هي: موجودة 

إمّا اســـتمرار جتاهل هذه القوى، وحماولة إقصـــائها، والتفرد بالقرار واملوارد والســـلطة، 
وهذا أمر أصـــبح شـــبه مســـتحيل وســـيكون أكثر اســـتحالة يف املســـتقبل، وإمّا التعايش مع 

 "حفت"ية. وأعتقد أن هذا هو عنوان املرحلة؛ فقد بدأت فكرة الشـــــراكة الســـــياســـــية والتعدد
تستوعب هذه الفكرة، ولو أنها ال تزال غير مهيأة من الناحيتين النفسية والسياسية ألن 
تقدم على شـــــــراكة جدية وهي التي اســـــــتحوذت على كل شـــــــيء يف املاضـــــــي. والشـــــــراكة 

  .نتخاباتبحاجة إىل معايير، واملعيار األفضل على مستوى السلطة هو اال
مل تغير كثيراً يف مواقفهـــا حتى اآلن، حتى يف غيـــاب  "فتح"أتصـــــــــــور أن  غـــازي حمـــد:

الرئيس أبو عمــار، ألن مــا لــديهــا هو تركــة ثقيلــة وتقــاليــد طويلــة املــدى اســـــــــــتمرت أربعـة 
عقود، ســــــواء على مســــــتوى الفكر أو على مســــــتوى الســــــياســــــة أو على مســــــتوى املصــــــالح 

زز األوضــاع الســلبية طوال أربعين عاماً، وربما كان معنياً والتكتالت، إلخ. وأبو عمار ع
أبو عمــار، " كوتــا"هكــذا. فقــد كــانــت فعالً مشـــــــــــرذمــة، وكنــا نســـــــــــمع عن " فتح"بــأن تكون 

دحالن. وكان هناك من يستقطب كتائب شهداء األقصى يف " كوتا"أبو مازن، و" كوتا"و
أوسلو، ومن كان ضده.. حين يرفض آخرون العمل العسكري. وهناك من كان مع اتفاق 

واألزمة قائمة فعالً. أبو عمار كان يتجاوز املؤسسة ويغطي عوراتها ونواقصها، وكان 
كثير من الســــــــلبيات واألخطاء يُغطى بعباءته، ويف غيابه ســــــــتنكشــــــــف العيوب جميعها، 

. أعتقد أن  ســـــتحاول حل أمورها الداخلية بهدوء  "فتح"وســـــتفضـــــي إىل أزمات كثيرة جداً
و أمام العامل مشـــــــــــرذمة. وهي أمام اختبار حقيقي ألن اجلميع ينظرون إىل أبو لئال تبد

ســـــتســـــتطيع اإلمســـــاك بزمام األمور، وشـــــارون " فتح"ليروا إن كانت " فتح"مازن وحركة 
يترقب كيف ســـــــيكون انتقال الســـــــلطة وموضـــــــوع االنتخابات وترتيب الوضـــــــع الداخلي، 

لســــــــــياســــــــــية، واالنفراج يف العالقة بالعامل وهي أمور يعتمد عليها االنفراج يف العملية ا
  .ووصول املساعدات

لكن حادثة إطالق النار يف خيمة العزاء بحضــــور أبو مازن يف غزة، وتردد أوســــاط 
اللجنة احلركية العليا يف الضــــــــفة وكتائب شــــــــهداء األقصــــــــى يف تأييد أبو مازن، وتقلب 

موجودة. وكما يقولون  "فتح"مواقفها جتاهه، أدت إىل بروز انطباع بأن األزمات داخل 
حاملة للمرض وســـــــــــتعاين جراء  "فتح"يف الطب، هناك مريض وهناك حامل للمرض. و

  .هذه املشكلة يف املدى الطويل
شـــــــــــخصـــــــــــياً أعتبر أن أبو مازن هو خيار إجباري، وال يوجد له بديل آخر قادر على 

صــــيات كانت قيادة املرحلة. ومن هنا كان اإلجماع على اختياره، حتى من جانب شــــخ
واضحة يف معارضتها له، مثل عباس زكي وصخر حبش وهاين احلسن وآخرين، الذين 
كانوا يقولون عنه إنه كرزاي آخر وعراب التســـــــــــوية. هذا يف الواقع يعبر عن أزمة، وعن 
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  .عدم وجود قناعات حقيقية بأبو مازن وخطه السياسي ورؤيته املستقبلية
حدث يف املســتقبل، وســتحاول تقييد أبو مازن ال تزال حذرة، وتنتظر ما ســي "فتح"و

بقدر ما تســــــتطيع؛ فأبو مازن ال يمتلك الشــــــخصــــــية الكاريزماتية التي كانت ألبو عمار. 
احملرك ملعظم األمور، وخصـــــــــوصـــــــــاً جلنتها املركزية التي باتت  "فتح"وعندما تصـــــــــبح 

تؤدي دوراً أكبر، وهي التي منحت الشــــــرعية ألبو مازن باإلضــــــافة إىل اجمللس الثوري، 
  .فإنه سيجد نفسه مشدوداً إليها ويستمد قوته منها

الحظنـا حـدوث بعض اخلطوات، مثـل اللقـاءات بين دحالن وموســـــــــــى عرفـات وبين 
، بهدف إظهار احلركة متماســـــــــــكة إىل حد ما. "فتح"مة أُخرى يف حركة أطراف متخاصـــــــــــ

لكن هذا ال يلغي اســـتمرار اخلالفات، وال ســـيما بوجود تمزق قيادي. فعلى ســـبيل املثال، 
ضـــغطت اللجنة املركزية على أبو مازن الســـتبعاد دحالن، وهذا ســـيشـــكل مشـــكلة بســـبب 

وعــاً من التحــدي للحرس القــديم. قوة تــأثير دحالن يف قطــاع غزة، ويمكن أن يشـــــــــــكــل ن
وثمة جمموعات من كتائب شـــــــــــهداء األقصـــــــــــى، كنتُ حتدثت إليها كصـــــــــــحايف، تقول إن 
اختيار أبو مازن ال يشــــــكل قناعات لديها، لكن مل يكن هناك خيار آخر. ويبدو أن األمور 

  .هي يف إطار مللمة الصفوف لتجاوز انتخابات الرئاسة
هي، ألول مرة، تتحدث عن موضوع االنتخابات . ف"حماس"هناك انقالب يف توجه 

يف مقابل وقف إطالق نار  1967وتقول أنها ســــــــــتقبل بدولة فلســــــــــطينية ضــــــــــمن حدود 
طويل األمد. وتتحدث عن املشــــــــــــاركة يف االنتخابات التشـــــــــــريعية والبلدية. وهي بذلك 

ث دوما ح .، وهذا يدفع األخيرة إىل جتميع صـــــفوفها"فتح"تصـــــبح منافســـــاً قوياً حلركة 
أن االنتخــــابــــات حمســـــــــــومــــة " حمــــاس"يف انتخــــابــــات جــــامعــــة النجــــاح، حيــــث اعتقــــدت 

بعد أبو عمار بدأت  "فتح"ملصــــــلحتها وجاءت النتيجة خمالفة العتقادها، يؤشــــــر إىل أن 
  .يف عدة اجتاهات" فتح"تستعيد وحدتها. وقد أضحى واضحاً أن أبو عمار كان يمزق 

، ونحن نتكلم على الوضـــــــــع الفلســـــــــطيني، من البديهي أن نبدأ احلديث حســـــــــن الكاشـــــــــف:
ألنها ليســـــــت قوة أســـــــاســـــــية فحســـــــب، بل هي أيضـــــــاً التي صـــــــاغت النظام " فتح"بحركة 

 "فتح يف ظل عرفات"الســـــياســـــي الفلســـــطيني، وصـــــاغت أوضـــــاعها بطريقة جتعلنا نقول 
  ."فتح ما بعد عرفات"و

ة تدل بصور بعد وفاة الرئيس ال "فتح"كل مظاهر الوحدة والتماسك التي بدت على 
صــــــــــادقة على تماســــــــــك حقيقي ووحدة حقيقية، وليس أدل على ذلك من أن هذه الوحدة 

  .أخذت شكل مصاحلات بين بعض األقطاب والقوى، ومل تأخذ أي شكل آخر
وحياة املؤســــــــســــــــة الفلســــــــطينية، نهاية " فتح"غياب عرفات عالمة فارقة يف حياة 

املركزيـة  "فتح"لتهميش جلنــة  ملنهج وصـــــــــــيغــة وطريق عمــل وقيــادة، وهو كــذلــك نهــايــة
واألطر احلركيــة األُخرى، وهو بــدايــة لــدور تؤديــه هــذه األطر القيــاديــة الفتحــاويــة. لكن 

  .هناك إرثاً ثقيالً وصعباً يجب التغلب عليه
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ســـتدفع ثمن غياب الفكر، وغياب بديهيات العمل التنظيمي واحلزبي، وجمود " فتح"
عاماً، وكل إرث مظاهر العمل القديم. فقد كان  15وضــــــــــعها الداخلي على مدى أكثر من 

أبو عمار هو املرجعية العلنية الرســــــــــمية للمفاوض، ويف الوقت ذاته املرجعية الســــــــــرية 
، وغيابه ســـــــــــيترك مرجعية املقاومة شــــــــــــاغرة. وإذا ما "فتح"التنظيمية للمقاومة داخل 

ترابطهــا  أخــذنــا يف االعتبــار طبيعــة األجســـــــــــــام التي نشـــــــــــــأت يف الضـــــــــــفــة وغزة وعــدم
ومســــمياتها املتعددة والكتل داخل كتائب شــــهداء األقصــــى، فإننا ندرك صــــعوبة التركة 

  .التي خلفها الرئيس عرفات
 "فتح"وما يجعل األمور أصعب أن مظاهر فشل وعجز وفساد السلطة تتحملها كلها 

نما أمام الرأي العام، وأن ترتيب الوضــــــع الداخلي الفتحاوي لن يتم يف أجواء هادئة، وإ
يف أجواء متحركة وصـــــــــراعات واســـــــــتحقاقات، من انتخابات الرئاســـــــــة إىل االنتخابات 
احمللية والتشريعية، وأيضاً تطورات العملية السلمية ومهمات إدارة السلطة. إضافة إىل 

  .ذلك هناك أجيال واجتهادات داخل احلركة
عبر االنتخابات سيتم يف أجواء  2005الوصول إىل املؤتمر العام يف آب/أغسطس 

صــــــــراع، وأجواء الصــــــــراع لن تكون هادئة وديمقراطية، ويف اإلطار الداخلي. ملاذا؟ ألن 
الكادر الذي يتحمل مســــؤولية قيادة الســــلطة وبنائها، أي الصــــف األول والثاين والثالث، 

ن يف ظـــل األخ أبو مـــاز" فتح"كلـــه كـــادر فتحـــاوي ولن يترك موقعـــه بســـــــــــهولـــة. وقيـــادة 
جمبرة على أن جتري عملية إصـــــــالح يف الســـــــلطة، وإصـــــــالح الســـــــلطة يجب أن يمر بممر 

. وهناك خوف حقيقي من أن يتعثر إصــــــــالح الســــــــلطة نتيجة "فتح"إجباري هو إصــــــــالح 
يتطلب حزماً وحماســــــبة وجرأة يف  "فتح"، كون إصــــــالح "فتح"عدم القدرة على إصــــــالح 

ملصـــــــــاحلة ال تبدو حمســـــــــومة يف تفكير قيادة التغيير والتجديد. وهذه األمور يف أجواء ا
  .احلالية لصعوبتها "فتح"

هنــاك حقــائق كبيرة مؤملــة، وهنــاك أزمــة تعيشـــــــــــهــا كــل فصـــــــــــــائــل منظمــة التحرير 
، وهنــاك اســـــــــــتحقــاقــات ثقيلــة على "فتح"الفلســـــــــــطينيــة. مع ذلــك تبــدو األزمــة أكبر داخــل 

ملظاهر املسلحة إىل إحداث املستوى الداخلي، من بناء السلطة وسيادة القانون وإنهاء ا
شــراكة ســياســية والتفات إىل قضــايا املواطن، وذلك يف غياب رؤية فلســطينية تعرف ما 
تريد، ويف حضــــــور رؤية إســــــرائيلية تعرف أهدافها بدقة، ويف ظل ضــــــغط دويل وإقليمي 
يريد الهدوء الذي يبدو اســــــــــتحقاقاً ثقيالً على الســــــــــاحة الفلســــــــــطينية. كل ذلك، وتداخله، 

ين أقول إن مظاهر الوحدة والتماســـــــــك موقتة، وإن ترشـــــــــيح مروان البرغوثي كان يجعال
عدداً من األزمات املتالحقة التي ســـــــــــتمتحن  "فتح"أول األزمات ال آخرها، وســـــــــــتشـــــــــــهد 

قـــدرتهـــا على جتـــاوز حـــالهـــا الراهن إىل حـــال تنظيم يؤمن ببـــديهيـــات العمـــل التنظيمي 
  .وبضرورة وجود فكر وبرنامج

هي العمود الفقري يف احلياة الســـــــــــياســـــــــــية " فتح"فق جميعاً على أن وإن مل نكن نت
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الفلســــــــــطينية فال جمال للشــــــــــك يف أنها ركن أســــــــــاســــــــــي كبير فيها. وهذا الركن يتعرض 
المتحـــان البقـــاء والقوة والقـــدرة على القيـــادة، وال أتوقع أن يتم جتـــاوز هـــذا االمتحـــان 

  .بسهولة
يس ياســـــــــــر عرفات يضـــــــــــعنا جتاه مفارقة إننا متفقون على أن غياب الرئ طالل عوكل:

صــــعبة وكبيرة، وكأننا أمام حالة احتباس شــــامل على خمتلف الصــــعد. نحن اآلن أمام 
واقع ينفتح على كل شيء ويف االجتاهات كافة. وأنا أوافق على أن التغييرات يف قيادة 

 ةهي األســــــاس لتقدير جناح التغييرات على مســــــتوى الســــــلطة ويف احلركة الوطني "فتح"
املعروف والتاريخي. ونحن مرة أُخرى نتحدث عن حركة تاريخية  "فتح"بســـــــــــبب موقع 

جابهت مشـــكالت واســـتحقاقات طويلة عريضـــة. وندرك قيمة عرفات يف هذه املؤســـســـة، 
لكن هذا اإلدراك يجب أالّ يكون يف املعاين اإليجابية لوجود شــــــــــخصــــــــــية عرفات ودوره 

واحلركة " فتح"ات ســـــــلبية على صـــــــعيد حركة فقط، وإنما ما قد يحمله أيضـــــــاً من اجتاه
  .الوطنية

انطالقــاً من  "فتح"أنــا ال أســـــــــــتطيع أن أقيس اجتــاهــات التطور املقبــل داخــل حركــة 
معيار الوحدة وغياب التناقضــــــــــات، ألن طبيعة احلركة ال تفترض دائماً الوحدة التامة، 

تصــــــــــــل إىل حد وهي تقبل وجود التناقضــــــــــــات وتتعايش معها. ويف رأيي إن األمور ال 
االنقســــــــــــامات احلادة. فاحلركة تعايشــــــــــــت مع مشـــــــــــكالت حتى بوجود الرئيس عرفات، 

  .وبعضها اتخذ طابعاً ساخناً، لكنها مع ذلك بقيت
لقد كانت خصـــوصـــية الرئيس عرفات يف أنه كان مبدعاً يف خلق هذه التناقضـــات 

. وهذا من اخلصـــــــــــائص  التي كان ويف معاجلتها، ويف خلق األزمات ومعاجلتها أيضـــــــــــاً
عرفات يتفرد بها. غير أن البديل يف ظل املتغيرات أصبح يفرض شيئاً آخر. والكل أشار 

املاســـــة جداً إىل التوحد. وأعتقد أنه يف غياب األيديولوجيا، ويف غياب " فتح"إىل حاجة 
اآلن على قاعدة املصـــــالح املشـــــتركة " فتح"وضـــــوح البرنامج الســـــياســـــي، يتوحدون يف 

قبل ومن املنافســـة الشـــديدة يف الســـاحة الفلســـطينية. وهذا الشـــيء قد واخلوف من املســـت
  ".فتح"يستمر فترة ما، لكن من غير املتوقع أن يبقى هو األساس الذي يوحد 

أنا أرى أن األمور تســـير يف الوجهة اإليجابية. فطبيعة التحديات التي تركها ياســـر 
ام ضـــــــــرورة التغيير. على أم" فتح"عرفات واإلرث الثقيل يضـــــــــعان األعضـــــــــاء يف حركة 

ويف الســــــــاحة " فتح"ســــــــبيل املثال، شــــــــهدت األيام القليلة املاضــــــــية حركة كثيفة داخل 
 ديدوحت القريبة، والعامة الرئاسية االنتخابات -		الفلسطينية، وهناك مؤشرات مشجعة

، "فتح" لدى رغبة هناك أن تعني -		الســادس" فتح" حركة مؤتمر لعقد أيضــاً قريب موعد
التي أصـــــــبحت قيادة ومل تعد موظفين بمراتب جلنة مركزية أو جملس ثوري، يف الســـــــير 

ويف " فتح"نحو الــديمقراطيــة. وهــذه أهم وأبرز عنــاوين وآليــات اإلصـــــــــــالح داخــل حركــة 
الســــــــــــاحــة الفلســـــــــــطينيــة. وأتوقع أن نرى آثــاره اإليجــابيــة البعيــدة على الرغم من وجود 
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لى طريقة البرغوثي حالياً، أو غيره الحقاً، بشأن أعراض جانبية من قبيل الصراعات ع
  .مواقع السلطة

كلهــا  "فتح"ومــا جرى يف جــامعــة النجــاح يؤشـــــــــــر إىل اســـــــــــتشـــــــــــعــار واع من جــانــب 
بضـــــــــــرورة التوحـــد يف مواجهـــة التحـــديـــات. أيضــــــــــــــاً هنـــاك عمليـــة اإلفراج عن كثير من 

عي، وهناك القوانين التي كانت مشــــــــــــاريع قوانين حمتجزة من جانب اجمللس التشـــــــــــري
احلديث اجلدي عن موضــــــوع الشــــــراكة الســــــياســــــية، ال من موقع املنة وإنما نتيجة تطور 
واقعي جداً أوصلنا إىل مستوى االستعداد احلقيقي، سواء أكان إرغامياً أم غير إرغامي، 

غير قادرة وحدها على إدارة الوضــــــــع  "فتح"للتعامل مع الواقع الســــــــياســــــــي الذي يجعل 
  .بقيادة الشعب الفلسطيني والتفرد

 "فتح"كـــان أبو عمـــار يقـــدم برنـــاجمـــه وأســـــــــــــاليبـــه ووســـــــــــــائلـــه لتكون هي برنـــامج 
وأســــاليبها ووســــائلها. لكن أبو مازن ليس كذلك. فهو وغيره مضــــطرون إىل التعامل مع 
برنامج للحركة يتبناه أبو مازن للرئاســـــــــــة، واآلخرون النتخابات اجمللس التشـــــــــــريعي. 

ســــتصــــدر قريباً برناجماً ســــيلتزمه أبو مازن الذي " فتح" ولديّ معلومات تقول إن حركة
قال إن برناجمه هو برنامج احلركة، كما أنه قرر التزام ما جاء يف خطاب أبو عمار يف 

  .آب/أغسطس املاضي عن الثوابت الفلسطينية واإلصالح وما إىل ذلك
 تســــــــــتحوذ "فتح"ألنه توجد كعكة. وحركة " فتح"ال أســــــــــتبعد وجود صــــــــــفقات داخل 

وحدها حالياً على الكعكة. لكن أمامها جمموعة من العناوين املهمة، وأعتقد أن األيام 
الســـــــــابقة تشـــــــــير إىل وجهة تقول إننا مقبلون على تغيرات أســـــــــاســـــــــية تتعدى موضـــــــــوع 
االنتخابات والشـــــــراكة الســـــــياســـــــية، وتصـــــــل إىل مســـــــتوى إعادة بناء النظام الســـــــياســـــــي 

" تحف"ج تترتب على األطراف كافة، ومنها حركة الفلسطيني. وهذا ستكون له آثار ونتائ
التي ســـــــتدفع جزءاً من الثمن املطلوب إلعادة بناء هذا النظام. وأنا ال أرى أن أبو مازن، 

، ســــيواصــــل العمل على أســــاس أن الســــلطة تشــــكل امتداداً "فتح"أو القيادات التي تفرزها 
ؤوليتهــا عن الســـــــــــلطــة كثيراً من مســـــــــــ "فتح"وتنــدمج فيهــا. فقــد تضـــــــــــررت  "فتح"حلركــة 

والفســـــــــــاد وكل ما جرى يف املرحلة الســـــــــــابقة، وال تســـــــــــتطيع أن تدير الظهر، على األقل 
لفصـــــــائل منظمة التحرير ومؤســـــــســـــــة املنظمة، إذا كانت قادرة على أن تدير الظهر فترة 

واجلهاد اإلســـــــــــالمي. نحن أمام واقع جديد أبرز مالحمه غياب الرئيس  "حماس"حلركة 
تتجه، يف رأيي، نحو تغيرات أســــــــــــاســـــــــــية  "فتح"هاصــــــــــــات جديدة يف عرفات ووجود إر

  .إيجابية يف الساحة الفلسطينية
، إذ إن غياب الرئيس ياســـر "فتح"أريد أن أعطي مؤشـــرين إىل ســـير حركة  زياد أبو عمرو:

تســـــــــــير إىل األمام برؤية نوعية خمتلفة، ألن مثل " فتح"عرفات ال يعني بالضـــــــــــرورة أن 
الضـــــــــرورة تغييراً واضـــــــــحاً يف بنية احلركة وعالقاتها الداخلية، هذه الرؤية يقتضـــــــــي ب

انون من ق" فتح"واملؤشـــــران ال يبعثان على التفاؤل كثيراً: املؤشـــــر األول يتعلق بموقف 
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االنتخابات اجلديد والنظام االنتخابي الذي يقوم على النســــــــبية، إذ إن هناك معارضــــــــة 
ح أطراف ليست مصنفة على أساس أنها قوية ملشروع القانون اجلديد ألنه يضر بمصال

قيادات قديمة وقيادات جديدة، لكنها تعتقد أن فرصـــــــــــتها يف النجاح غير مؤكدة إذا ما 
اعتمد نظام التمثيل النســــبي. لقد اقتربنا يف اجمللس التشــــريعي من تضــــارب املصــــالح، 

مستقبل. لمع العلم بأن اجمللس التشريعي يجب أالّ يشرع لنفسه وإنما يشرع للمجتمع ول
من النظام النســـبي له صـــلة بموقفها من العالقة باألطراف " فتح"وال شـــك يف أن موقف 

األُخرى. املؤشـــــــــــر الثــاين، الــذي أعتقــد أنــه مل يتم االنتبــاه لــه، هو حتــديــد موعــد املؤتمر 
احلركي بعـــد االنتخـــابـــات التشـــــــــــريعيـــة. فـــالوضـــــــــــع الطبيعي هو أن جترى االنتخـــابـــات 

إىل االنتخــــابــــات " فتح"االنتخــــابــــات التشـــــــــــريعيــــة كي تــــذهــــب  احلركيــــة الــــداخليــــة قبــــل
؛ وإالّ فإنها ســـــــــــتذهب "فتح"التشـــــــــــريعية بقيادات شـــــــــــرعية منتخبة وقوية تمثل حركة 

  .بالتركيبة القديمة، وعلى األغلب ستفعل ذلك
بالتركيبة القديمة  "فتح"من الواضـــح أن ضـــغوطاً ومصـــالح تتصـــارع هنا. وذهاب 

التشـــــــــــريعي يعني أنـــه مل يحـــدث شـــــــــــيء كثير يف إطـــار التغيير إىل انتخـــابـــات اجمللس 
واإلصـــــــــــالح داخــل احلركــة، وهــذا ربمــا يضـــــــــــعهــا أمــام تنــاقض كبير، ألن االنتخــابــات 
التشـــــــــــريعية قد تفرز قيادات فتحاوية خمتلفة عن تلك التي قد يفرزها املؤتمر احلركي، 

اجمللس التشــــريعي  فيكون هناك أعضــــاء جلنة مركزية جدد، بينما ربما يكون هناك يف
أعضــاء جلنة مركزية قدامى، وهكذا بالنســبة إىل اجمللس الثوري، وهذا بدوره من شــأنه 

  .أن يخلق بلبلة وتداخالً
هو أن تــذهــب إىل االنتخــابــات التشـــــــــــريعيــة بعــد إجراء " فتح"التحــدي احلقيقي أمــام 

  ).يديةاالنتخابات الداخلية، أو أن تعتمد نظام البرايمريز (االنتخابات التمه
، فأنا ال أحبذ هذه الكلمة وأســــــتخدم "فتح"أمّا فيما يخص قضــــــية الصــــــفقات داخل 

بدالً منها التفاهمات أو االتفاقات الداخلية املعهودة يف كل األحزاب، والتي قد حتدث 
  .داخل احلزب الواحد أو بين أحزاب متعددة

 حتاول أن ترتب "تحف"قراءة ما يجري تدل على أن املؤسسة القديمة يف  حسن الكاشف:
الوضـــع اجلديد، وأقصـــد باملؤســـســـة القديمة اللجنة املركزية واجمللس الثوري واحلكومة 
واجمللس التشـــــــــــريعي. ومـــا قـــد يؤســـــــــــســـــــــــــه القـــديم ال يمكن أن يكون يف خـــدمـــة التغيير 
والتجديد. وأعتقد أن أصـــــــــحاب هذا النهج يتصـــــــــرفون بوعي انطالقاً من تســـــــــليمهم بأن 

لســـــــلطة والقيادة يســـــــتلزم مثل هذا الترتيب. وانطالقاً من حقيقة أن يف ا "فتح"اســـــــتمرار 
اللجنة املركزية تفتقر يف أغلبيتها الســـــــــــاحقة إىل قاعدة جماهيرية، فإن التوافق داخل 

رياً، يصــبح ضــرو "فتح"هذه األطر القيادية التي تتحكم يف النظام الســياســي ويف حركة 
  .وجتديدها" فتح"ود إىل تغيير وهذا قائم اآلن بشكل واضح تماماً، ولن يق

األحزاب والقوى تتجدد بمراجعات نقدية عميقة تخضـــــــــــع كل مســـــــــــيرتها وفكرها 
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وســـياســـتها وبراجمها وآرائها ملراجعة وصـــوالً إىل بروز اجلديد، وطبيعة االجتهادات أو 
  .ال تبدو يل أنها تنتمي إىل مثل هذا النهج" فتح"الصراعات داخل 

قع أن حركــة وإرثــاً من هــذا النوع ســـــــــــيتغيران بســـــــــــرعــة. نحن الكــل ال يتو طالل عوكــل:
نفحص االجتاهات، وفيما يتعلق بالقديم واجلديد أنا أتفق مع حســــــن الكاشــــــف، لكن ما 
هي حصــــــــــــــة الرئيس عرفـــات من املســـــــــــؤوليـــة عنـــدمـــا نتحـــدث عن القيـــادتين القـــديمـــة 

ادة أو قيادات واجلديدة. لقد قلنا إنه صـــــــــــاحب احلصـــــــــــة األكبر، وعملياً مل يكن هناك قي
على الرغم من وجود املؤســــســــات، وهي تمثل امتداداً للقديم. لكن غياب أبو عمار يشــــكل 

 عامالً قوياً لعودتها، إنما ليس هناك ضمانة للبقاء إالّ بإجراء تغييرات.

  اجتاهات األمور
 والقطاع الضفة يف

العالقــات مــا كــان قــائمــاً يف عهــد الرئيس يــاســـــــــــر عرفــات على صـــــــــــعيــد  زيــاد أبو عمرو:
الداخلية الفلسطينية، وعلى صعيد الشراكة السياسية واملشاركة يف صنع القرار، وعلى 
صـــــــــــعيد احلوار واالتفاق الوطني، تغير وال يمكن اإلبقاء عليه. لقد كان لعرفات وضـــــــــــع 
خاص، وقدرة خاصة على جتنيد كل شيء وإخضاعه لرؤيته وإبقاء الوضع القائم على 

  .يستمر يف ظل تغير األوضاع التي كانت سائدة يف عهدهحاله. هذا ال يمكن أن 
من هنا نالحظ التحركات الســـــــــــريعة لرئيس منظمة التحرير اجلديد، وال أعرف إىل 
أي مدى يعبر موقفه عن موقف اجلميع داخل املنظمة، أو عن رؤية واحدة داخل حركة 

ديث عن مضــــــــــــامين . وفيما عدا احلديث عن املبدأ، أعتقد أن اخلالف برز عند احل"فتح"
األفكار املتعلقة بالشراكة السياسية واملشاركة يف عملية صنع القرار واالتفاق الوطني 

  .وقضايا االنتخابات وغيرها
. وإذا كان هناك اتفاق على موضـــــــــــوع  ترتيب الوضـــــــــــع الفلســـــــــــطيني يتطلب اتفاقاً

الســياســية فهو االنتخابات كمبدأ، فاالختالف هو بشــأن الشــروط. أمّا موضــوع الشــراكة 
أهم املوضـــوعات كونه يســـتطيع معاجلة بقية القضـــايا، ويســـاعدنا يف حل أية تباينات 
يف املوقف من االنتخــابــات والوضـــــــــــع الــداخلي، بمــا يف ذلــك مســــــــــــألــة الهــدنــة احملتملــة 

  .املوقتة أو املشروطة خلدمة األجندة الفلسطينية
ن ها على املواقف مإن حتققت الشراكة السياسية ستسحب نفسها وتعكس مضامين

القضـــــــايا األُخرى، بما يف ذلك املوضـــــــوع الســـــــياســـــــي: االنســـــــحاب من غزة أو مبادرات 
ســياســية، واملوقف من أشــكال النضــال. لذا فالشــراكة هي املدخل األســاســي، وهي حمك 

  .اختبار جلدية خمتلف األطراف الفلسطينية
اق يف شـــــــــــأن القضـــــــــــايا ال يمكن احلديث مثالً عن الهدنة بمعزل عن التفاهم واالتف

األســــاســــية التي أشــــير إليها: موضــــوع الشــــراكة الســــياســــية، واملشــــاركة يف صــــنع القرار، 
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  .واإلطار القيادي الذي تتحقق فيه القيادة اجلماعية
يف هـــذا الســـــــــــيـــاق، هنـــاك عـــدة نقـــاط تتعلق بـــالشـــــــــــراكـــة، منهـــا معيـــار الشـــــــــــراكـــة. 
فاالنتخابات طبعاً هي معيار الشـــــــــــراكة األمثل يف الســـــــــــلطة الوطنية. وأنا أحتدث عن 
انتخابات حملية ال خالف بشــأنها، وانتخابات تشــريعية بعد معاجلة القضــايا اخلالفية 

ويمكن أن يســـــــــتفاد من نتائج هذه االنتخابات املتعلقة بالقانون والنظام االنتخابيين. 
لتحقيق الشـــــــراكة يف إطار منظمة التحرير ألن الشـــــــراكة تنطوي على أربع قضـــــــايا هي: 
اإلطار، والبرنامج، ونســــــــبة التمثيل، وآلية صــــــــنع القرار. هذه القضــــــــايا حمســــــــومة على 

ء يمســـــــتوى اجمللس التشـــــــريعي بعد االنتخابات. لكن اجمللس التشـــــــريعي والســـــــلطة شـــــــ
ومنظمة التحرير شيء آخر. واالنتخابات على مستوى املنظمة غير متاحة يف املستقبل 
املنظور، لذلك قد نكون مضـــــطرين إىل الســـــير يف مســـــارين يف آن واحد: حتقيق الشـــــراكة 

  .يف السلطة، وحتقيق الشراكة على مستوى منظمة التحرير
و منظمة التحرير ال ما واإلطار األمثل لتحقيق الشـــــــــــراكة يف املســـــــــــتقبل املنظور ه

يســـــــــــمى القيـادة الوطنيـة املوحـدة، ألن القيـادة الوطنيـة املوحـدة تعني خلق إطـار ثـالث 
مواز للمنظمة والســـــــــــلطة ســـــــــــيولد مزيداً من التعقيد والتداخل غير املفهوم يف الســـــــــــاحة 

  .الفلسطينية، وسيكون دوره معطالً أكثر مما هو مساعد
حظى بأية شــــرعية إقليمية أو دولية أو اعتراف، يضــــاف إىل ذلك أن هذا اإلطار لن ي

ولن يمثل الكيان املعنوي اجلامع الشامل للشعب الفلسطيني يف كل مكان، إذ إن مفهوم 
القيادة الوطنية املوحدة مفهوم حملي ميداين وال يمثل الفلســــــطينيين يف اخلارج. ثم ما 

حيات هذا اإلطار معنى وجود قيادة وطنية موحدة يف ظل منظمة التحرير، وما صـــــــــــال
  .باملقارنة مع املنظمة؟ لذلك يجب أن نختصر الطريق ونذهب مباشرة إىل املنظمة

االتفاق على نســـــبة التمثيل متاح. ومن الواضـــــح أن ال مشـــــكلة لدى فصـــــائل منظمة 
التحرير يف العودة إىل املنظمة ذات املؤســـــــــــســـــــــــات املفعّلة بنســـــــــــبة تمثيل معروفة، لكن 

ائل اإلســــــــالمية التي ال تزال غير ممثلة يف املنظمة. وهنا يجب املتغير هو دخول الفصــــــــ
  .أن تراعي موازين القوى على األرض، ويمكن التفاهم بشأن ذلك

لن تقبــل أن يجري التعــامــل معهــا مثــل بــاقي الفصـــــــــــــائــل، واالنتخــابــات " حمــاس"
 التشــــــــــريعية قد تســــــــــاعدنا، لكننا ال نســــــــــتطيع العمل يف إطار املنظمة واالتفاق وحتقيق
الشـــــراكة ارتباطاً بنتائج االنتخابات التشـــــريعية، ألن تلك االنتخابات قد تتعطل لســـــبب 
خارج عن إرادتنا. لذا يجب أن نســـــــــــير بالتوافق إىل أن تتاح لنا وســـــــــــيلة أُخرى لتحقيق 

  .التمثيل بشكل أكثر دقة
فيما يتعلق بالبرنامج الســـــياســـــي أعتقد، بناء على تقديري الشـــــخصـــــي ومما أعرفه 

ه وســمعته من خمتلف األطراف، وخصــوصــاً فصــائل املعارضــة الفلســطينية، أننا وتابعت
أقرب ما يكون إىل االتفاق على برنامج ســـــــــــياســـــــــــي. وهذا البرنامج يتمثل يف البرنامج 
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الوطني الــــذي تتمســـــــــــــــك بــــه منظمــــة التحرير: دولــــة مســـــــــــتقلــــة وذات ســـــــــــيــــادة بحــــدود 
ئين على أســــــــاس القرار ، وعاصــــــــمتها القدس، وحل قضــــــــية الالج1967حزيران/يونيو 

، وتفكيــك املســـــــــــتعمرات، مع حفظ حق بعض األطراف التي ال تريــد أن تتخلى 194رقم 
عن مطالبتها التاريخية بفلســـــــــــطين. وأنا أرى أن هذه القضـــــــــــية يمكن حلها ببســـــــــــاطة، 
وهناك نماذج يف دول أُخرى كإســـــــــرائيل مثالً، حيث توجد أحزاب تشـــــــــارك احلكومة يف 

اجمها اخلاصــــة. ويجب أن نســــمح للقوى الســــياســــية الفلســــطينية برناجمها وتتمســــك ببر
بأن تعبر عن مواقفها. وال يســـــــــتطيع أحد أن يمنعها من ذلك بإلغاء براجمها. لكن يمكن 
أن يشـــــــــــترط عليها أنه لتحقيق أهدافها أو الســـــــــــعي لذلك، ليس مســـــــــــموحاً خرق القانون. 

ه بوضــع وديعة تضــمن لهذوقضــية البرنامج املشــترك يمكن أن حتل بتســجيل حتفظ، أو 
األحزاب حقهــــا يف املطــــالبــــة بتحقيق أهــــدافهــــا بــــالوســـــــــــــــائــــل الســـــــــــلميــــة والقــــانونيــــة 

  .والديمقراطية
، على وجه التحديد، "حماس"املوضوع األخير هو آلية صنع القرار. أعتقد أن حركة 

ال تريد أن تصبح جمرد طرف ممثل يف إطار منظمة التحرير من دون أن يكون لها تأثير 
لي يف عملية صـــــــــــنع القرار، لذلك يجب البحث عن آلية صـــــــــــنع قرار حتفظ املمارســـــــــــة فع

الديمقراطية يف اإلطار بحســــــب األغلبية البســــــيطة، لكن يف الوقت نفســــــه حتمي األحزاب 
التي لها مواقف من قضايا سياسية ال تستطيع أن تخضعها للتصويت بحسب األغلبية 

  البسيطة. ماذا يعني ذلك؟
يف إطار الشــــراكة الســــياســــية واالتفاق الوطني على اإلطار والبرنامج هذا يعني أنه 

والتمثيل وآلية صـــنع القرار، يجب االتفاق على حتديد جمموعة من القضـــايا التي تعتبر 
قضـــايا إجماع وطني أو قومي، واحلديث يدور هنا عن قرارات تاريخية يف موضـــوعات 

ســـــــــــبيــة. هــذه املوضـــــــــــوعــات والقرارات العودة والقــدس والــدولــة ال يجوز بتهــا بــأغلبيــة ن
بشــــــــــأنها، يف حالة االختالف، يجب أن تخضــــــــــع لالنتخابات أو لالســــــــــتفتاء. وفيما عدا 
القضـــــــــــايا احملورية التي تمس اإلجماع الوطني الفلســـــــــــطيني يف الداخل واخلارج، فإن 
القضايا الباقية كلها تعتبر متغيرات وال بأس أو ضير يف أن تخضع للتصويت بأغلبية 

  .يطةبس
ويبقى الســـــؤال هل األطراف املعنية جادة يف موضـــــوع الشـــــراكة الســـــياســـــية أم ال؟ 
أشـرنا إىل عدم اسـتيعاب الفكرة وهضـمها بشـكل كامل من جانب تنظيم تسـيّد واسـتحوذ 
على الســـــلطة طوال عقود من الزمن، لكن أعتقد أن فكرة الشـــــراكة بدأت تتســـــرب إىل وعي 

ك أنه ال يمكن إقصـــــاء قوى أُخرى مؤثرة، ألنه إن مل الفتحاويين وتنضـــــج. والكل بدأ يدر
يكن هناك إقرار بحقها يف املشـــــاركة الســـــياســـــية فهي قادرة على عرقلة املســـــار يف أي 

  .اجتاه من خالل استخدام قوتها السلبية
وبالتايل نحن أقرب ما يكون إىل االتفاق. غير أن هذا العمل بحاجة إىل مزيد من 
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" حمــاس"لنــا مرحلــة الصـــــــــــيغ. ويف اللقــاء األول الــذي عقــد بين النقــاش، وأعتقــد أننــا دخ
ورئيس اللجنــة التنفيــذيــة بعــد انتخــابــه رئيســـــــــــــاً للجنــة كــان التوجــه أننــا دخلنــا مرحلــة 
الصيغ، وال داعي إىل تكرار ما تباحثنا يف شأنه طوال أعوام. فلنأت بصيغ حمددة. وقد 

يق الشــراكة الســياســية وحتديد أن يأتوا بصــيغ لتحق" حماس"طلب من اإلخوة يف حركة 
قــدمــت وثيقتين: واحــدة بشـــــــــــــأن  "حمــاس"املوقف من االنتخــابــات. ويفترض أن تكون 

  .ميثاق شرف، وواحدة حتتوي على صيغ للشراكة السياسية
أقول بصـــــــراحة إن املرحلة ما بعد أبو عمار ســـــــتكون إيجابية أكثر وأفضـــــــل  غازي حمد:

عمـار خلق حـالـة من الهالميـة يف كـل شـــــــــــيء،  ممـا كـانـت عليـه احلـال يف عهـده، ألن أبو
. وبصـــــــــــراحة كنا ال نعرف كيف ندير  ســـــــــــياســـــــــــياً وداخلياً وأمنياً واجتماعياً وتنظيمياً

. وأالحظ أنه بعد وفاة " حماس"فقط، بل على  "فتح"أمورنا. وهذا ال ينطبق على  أيضــــــــــــاً
 ال ســـــلسأبو عمار بلحظة أصـــــبحت األمور أفضـــــل، واللغة أصـــــبحت خمتلفة، فحدث انتق

تتحــدث عن " حمــاس"للســـــــــــلطــة، وجرى إقرار االنتخــابــات وتوقيع القوانين، وصـــــــــــــارت 
املشـــــــــاركة يف االنتخابات. أعتقد أن هناك حترراً من الضـــــــــغوط التي كانت شـــــــــخصـــــــــية 

  .عرفات طاغية فيها على كل الفصائل، بغض النظر عن رغبتها أو عدم رغبتها
مكاناً لفتح صـــــــــــفحة جديدة وبلورة أتصـــــــــــور أن هناك حتوالً إيجابياً، وأن هناك إ

وضـــع ســـياســـي أو داخلي جديد. وهذا، على ما يبدو، يشـــكل عامالً مشـــتركاً لدى اجلميع. 
مع ذلــك تكمن املشـــــــــــكلــة يف التفصـــــــــــيالت، إذ يمكن أن نتفق على املبــادئ العــامــة، ثم 
نختلف بشـــــــــــأن التفصـــــــــــيالت. يمكن أن نتفق على برنامج ســـــــــــياســـــــــــي يف موضـــــــــــوعات 

س واملســـــــــتعمرات، لكن تبقى آلية إدارة الصـــــــــراع تشـــــــــكل مشـــــــــكلة كبيرة الالجئين والقد
وأزمة. هل سيستنزفنا أبو مازن يف املوضوع السياسي ويدخل يف اتفاق تلو اتفاق مع 
كثير من التفصــــــيالت واحليثيات؟ هل ســــــيدخل يف حل مرحلي، أم يف حل نهائي؟ كيف 

  ستدار املفاوضات؟
و فكروا يف الشـــــــــــراكة الســـــــــــياســـــــــــية وجرى أنهم ل" حماس"طرحتُ على اإلخوة يف 

االتفاق على البرنامج الســياســي فيجب أن نمنح أبو مازن فرصــة عامين أو ثالثة أعوام 
  .كأقصى حد ونرى ما يمكن أن يحققه. لكن أكثر من ذلك سيصبح حالة استنزاف قائمة

املشـــكلة هي أن الســـلطة ركزت يف األعوام املاضـــية كل ثقلها يف العمل الســـياســـي، 
  .وتركت الوضع الداخلي جانباً، وكانت النتيجة أنها مل تربح ال هذا وال ذاك

أعتقد أنه يف ظل شـــــــــــارون وإدارة بوش ســـــــــــتتعقد األمور الســـــــــــياســـــــــــية أكثر فأكثر، 
وســــــــيكون من اخلطأ التركيز على املســــــــار الســــــــياســــــــي. وقناعتي هي أننا يجب أالّ نمنح 

من اهتمامنا إىل  %60من االهتمام، بينما نوجه  %40املوضــــــــوع الســــــــياســــــــي أكثر من 
الوضـــــــع الداخلي، ألنه كلما أصـــــــبح الوضـــــــع الداخلي أقوى وجرت االنتخابات وحتســـــــن 

  .الوضع األمني وتم إصالح الوضع اإلداري وغيره كان وضعنا السياسي أفضل
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إشــكالية يف موضــوع املشــاركة الســياســية، فهي تؤمن باملبدأ، لكنها  "حماس"لدى 
ردد يف دخول الســــــــــلطة. أمّا دخولها يف منظمة التحرير فمرهون باشــــــــــتراطات كبيرة تت

تتعلق بعملية إصالح طويلة جداً تدخل فيها النسب ومسألة تغيير امليثاق، وهذا يتطلب 
. وأعتقد أن املرحلة التي نعيشــــــــها ال حتتاج إىل تفكير اســــــــتراتيجي بعيد،  نقاشــــــــاً طويالً

التكتيكية، تماماً مثل اجلرح النازف الذي هو بحاجة إىل وإنما إىل اســـــــــتحضـــــــــار احلالة 
  .الربط قبل البحث عن املضادات احليوية، أو حتى التفكير يف إجراء عملية جراحية

وال أتوقع أن يكون موضوع الشراكة السياسية جدياً يف هذه املرحلة بسبب أن أبو 
ة. إنه يريد تســــــويق نفســــــه يف احلكومة املقبل" حماس"مازن حالياً ليس معنياً بإشــــــراك 

حتى اآلن مل تغير كثيراً يف " حماس"أميركياً وأوروبياً، ويريد فتح األفق الســــــــــياســــــــــي. و
برناجمها، حتى لو حتدثت عن الدولة، وهي ليســـــــت مهيأة لتقبل برنامج أبو مازن. ويف 

بالتهدئة، " حماس"رأيي أن أبو مازن معني يف هذه املرحلة باحلصـــــــــــول على قرار من 
  .ال تمتلك اجلرأة بعد ألن تكون جزءاً من عملية صنع القرار" حماس"وصاً أن وخص

مع ذلك ال بد من مالحظة أن موضـــــــــــوع االنتخابات الرئاســـــــــــية عندما طرح داخل 
كان هناك من طرح فكرة ترشـــــــــــيح مرشـــــــــــح للرئاســـــــــــة، وهذا األمر ال يخلو من " حماس"

ســـــــــــلو عقبة أمام املشـــــــــــاركة يف تعتبر أو" حماس"داللة. ويف إطار التفصـــــــــــيالت مل تعد 
أن  يمكن" حماس"انتخابات اجمللس التشــريعي، وتنحية هذه العقبة جانباً تشــير إىل أن 

  .تدخل الحقاً يف املوضوع السياسي
هناك مشــكلة أيضــاً يف موضــوع الشــراكة الســياســية ترتبط بالتفكير األوســلوي، أي 

أكثر من مرة أنه لن يحيد عن اخلط تفكير أبو مازن، الذي يعتمد النمط القديم. وقد أكد 
الســـــــــــياســـــــــــي القائم ولن يغير شـــــــــــيئاً، وهو يريد أن يســـــــــــتعين بالوضـــــــــــع الداخلي لتعزيز 

يمكن أن تعطيه جماالً إذا أراد خوض غمار املعركة " حماس"املوضـــــــــوع الســـــــــياســـــــــي. و
الســــــياســــــية، ولن تكون عقبة. وهي مهيأة لذلك اآلن ضــــــمن شــــــروط معينة، مثل االتفاق 

كحالة خاصــــــــــة، " حماس"رنامج الســــــــــياســــــــــي والوضــــــــــع الداخلي، والتعامل مع على الب
وتقديم ضمانات بعدم الصدام معها أو إجراء اعتقاالت، وسحب األسلحة، وحل األجهزة 

  .العسكرية
عامة هي اجلهة الوحيدة التي " فتح"يف املوضـــــوع الســـــياســـــي أعتقد أن أبو مازن و

أن تؤثر يف ذلك، لكنها يف " حماس"ركة ســــتتوىل مســــؤولية امللف الســــياســــي، ويمكن حل
  .هذه املرحلة لن تكون صانعة قرار

ا مســـــــــــــألــة القيــادة املوحــدة فــأصـــــــــــبحــت تتراجع، واحلــديــث عن انتخــابــات يلغي  أمــّ
احلديث عن قيادة موحدة. وهناك أكثر من مشـــــــــــكلة حتول دون التفكير فيها جدياً يف 

صعب أن تتفق الفصائل على برنامج الوقت الراهن. فهي لن تكون مقبولة دولياً، ومن ال
موحــــد. ثم إنــــه مــــا دمنــــا ضـــــــــــــــد التعيين، فليــــدخــــل االنتخــــابــــات من يريــــد، وعن طريق 
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االنتخابات يســــتطيع أن يكون ممثالً للشــــعب، وأن يشــــكل ثقالً داخل اجمللس التشــــريعي. 
  .القيادة املوحدة لن تنجح، ولن تستطيع تلبية مصالح الناس

اخلي فإين أتصـــــور أن توجهات أبو مازن جادة يف هذا وأمّا يف شـــــأن اإلصـــــالح الد
املوضـــوع، وهو يريد ترتيب األمور وضـــبطها، واجلمهور الفلســـطيني مهيأ لذلك إذ يشـــعر 
باألزمة التي عشــناها يف الفترة الســابقة واملتمثلة يف الفوضــى والفلتان وانتشــار كثير 

. لكن الضـــــــــبط يف ظل من املظاهر الســـــــــلبية. ويعتقد اجلميع أن هناك ضـــــــــرورة للضـــــــــبط
وتناقضــاتها صــعب، ويمكن أن ترافقه مشــكالت كثيرة، وال ســيما أن أبو  "فتح"مشــكالت 

مازن ال يفكر يف التصــــادم مع الفصــــائل، ويتصــــور أنه من خالل التفاهم يمكن احلديث 
عن تهدئة، ثم هدنة، ثم ترتيب باقي األمور التي حتتاج إىل مدى أطول. وهذا، بطبيعة 

وط بانطالق املسار السياسي وسيره بصورة طبيعية، إذ إنه عندما يمأل أبو احلال، مشر
بقوة يف موضـــــــــــوع األســـــــــــلحــة واجلهــاز  "حمــاس"مــازن يــديــه يســـــــــــتطيع أن يتحــدث مع 

  .العسكري وغير ذلك
واضــــــح أن مرحلة ما بعد عرفات وضــــــعتنا جميعاً كفلســــــطينيين أمام  حســــــن الكاشــــــف:

قوي وشـــامل يف الســـاحة الفلســـطينية، واألمور املســـائل التي كانت مؤجلة. هناك حراك 
كلها تناقش. يف موضــــــــوع الشــــــــراكة ومنظمة التحرير، ابتداء، أعيد التذكير بعدم جدوى 
إحالة التجديد على القديم. فأطر منظمة التحرير، كاللجنة التنفيذية واجمللس املركزي، 

درة على إنتاج شـــــــــــيء وحتى اجمللس الوطني، بتركيبتها احلالية، ال يمكنها أن تكون قا
جديد وعلى اســتيعاب موازين القوى اجلديدة يف الســاحة الفلســطينية، وبالتايل املســألة 

  .بحاجة فعالً إىل إعادة نظر وإعادة تشكيل لهذه األطر، باإلضافة إىل التفعيل
والشـــــــــــراكة الســـــــــــياســـــــــــية ســـــــــــتمر بمرحلة انتقالية ما بين اللحظة الراهنة وإجناز 

واحمللية والتشريعية، وال بد من وجود صيغة ما للشراكة يف هذه  االنتخابات الرئاسية
املرحلـة. وهنـا نحن أمـام مفـارقـات مقلقـة: أوالً، انفصــــــــــــال اهتمـامـات القوى عن هموم 
الشـــارع، وعلى رأســـها األمن الداخلي وســـيادة القانون واإلصـــالح والوضـــع االقتصـــادي 

تالل بانســحابه من الضــفة وغزة، شــديد الصــعوبة، وارتباط كل ذلك ببقاء أو رحيل االح
أو على األقل انســـــــحابه إىل داخل ثكناته ومســـــــتعمراته، وفتح الطرق بين املدن والقرى، 

. ثانياً، أريد أن أشـــــير إىل 2000أيلول/ســـــبتمبر  28أي العودة إىل الوضـــــع كما كان يف 
طموح القيادة الفتحاوية اجلديدة التي تقود الســـلطة واملنظمة خطورة يمكن أن يشـــكلها 

إىل التمســــــــــك بإرث ياســــــــــر عرفات ودوره ووزنه وطريقته يف القيادة، وهذا ما يمكن أن 
يف اســـــــــتخدام هذا " فتح"يعيدنا إىل التفرد. وأرى موضـــــــــوعياً أن هناك مصـــــــــلحة لقيادة 

واحلكم املســـــــــــتخلص من التجربة الوزن والدور والطريقة. ثالثاً، الكالم النظري شـــــــــــيء 
، التي هي خطوط وليســــــت حدوداً، وعن الالجئين 1967شــــــيء آخر. فاحلديث عن حدود 

والقدس واملســـــــــــتعمرات يختلف عن احلديث الذي يجري يف املفاوضـــــــــــات. وال يمكن أن 
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نتجاهل أن هذه القيادة، يف ظل عرفات، وافقت على صـــــــــــيغة تلتف على تطبيق القرار 
ت على مبدأ تبادل األراضــــــــــي يف موضــــــــــوع املســــــــــتعمرات. وتزداد هذه ، ووافق194رقم 

املســـــــــألة خطورة يف كون املعارضـــــــــة تخلق وضـــــــــعاً مريحاً لهذه القيادة عندما ترفض 
املشــاركة يف املفاوضــات. وهذا يقودنا إىل مســألة االســتفتاء التي طرحها الدكتور زياد 

ية عليا للمفاوضــــــات تشــــــارك أبو عمرو، أو ربما تكون هناك صــــــيغة جديدة توجد مرجع
، واملشــــــــــــاركة يف مثل هذه القيادة ال تعني "حماس"فيها قوى املعارضــــــــــــة، بما فيها 

املشاركة يف املفاوضات نفسها. يجب أن تفتش املعارضة التي ال تؤمن باملفاوضات 
للتفاوض " حماس"عن صيغ تضمن إشرافاً وصالحيات، من دون أن يذهب قائد ما من 

  .ا ممكن ونحتاج إىل طرق خالقة كي يتم ضمان هذه املسائلمع إسرائيل. هذ
بــالنســـــــــــبــة إىل موضـــــــــــوع القيــادة املوحــدة هنــاك إشـــــــــــكــاليــات ترتبط بــالشـــــــــــرعيــة 
والصـــــــــــالحيات، وســـــــــــنحكم على نضـــــــــــج جميع القوى وجديتها وإخالصـــــــــــها من خالل 
جناحها أو عدم جناحها يف التوصــــل إىل صــــيغ جديدة تؤمن الشــــراكة من دون أن تلغي 

ة التحرير، ومن دون أن نقع أســـــــــــرى المتيازات صـــــــــــيغ قديمة كان يســـــــــــتخدمهـا منظم
  .الرئيس عرفات

أو املعارضة. لكن " فتح"هذه الصعوبات ستكون امتحاناً حقيقياً لكل القوى، سواء 
هناك تطورات ال تمنحنا ما نتمناه من وقت: اســـــــتحقاقات على مســـــــتوى الهدنة واألمن 

ســــمية على خطة االنســــحاب من غزة والتعامل معها، وهما مدخل. وموافقة فلســــطينية ر
وعلى خريطــة الطريق، وهــذه ترتقي إىل مســـــــــــتوى االلتزامــات بــالنســـــــــــبــة إىل الســـــــــــلطــة، 
وبالتايل فهي جتعل هامش هذه الســــــلطة يف التفاوض مع القوى بشــــــأن هذه القضــــــايا 

. ولذلك، يبقى التعامل مع هذه القضــايا ومع  االســتحقاقات إمّا ضــيقاً جداً وإمّا معدوماً
وضــــــــرورة اســــــــتقرار املؤســــــــســــــــة مطلوباً، غير أنه حمظور أن يبقى القديم على حاله. هل 
هناك صـــــــيغة بين ضـــــــمان اســـــــتقرار الســـــــلطة ووضـــــــع حمددات لها على مســـــــتوى األداء 
الداخلي وبين األداء الســـياســـي؟ أعتقد أن هذا األمر ممكن. لكن هل النقاش مع الفصـــائل 

  .أرى ذلكيسير يف هذا االجتاه؟ ال 
احلديث عن ميثاق شــرف يبدو يل غير معقول. ويف العمل الســياســي إن قيادة شــعب 
ليســــــــــــت مســــــــــــألــة توافق بين جمموعــة قوى على ميثــاق شـــــــــــرف. فلقــد غُيــّب الرأي العــام 
الفلســـــــطيني يف القضـــــــايا األســـــــاســـــــية: غيب يف أوســـــــلو، وغيب يف وعد بلفور، وغيب يف 

جانب القوى الفلســــــطينية. وعليه، فالتوافق  تقســــــيم فلســــــطين. وأنا لســــــت مع تغييبه من
على برنامج ســـــــــياســـــــــي يُطرح على املواطنين هو املســـــــــألة األهم، لكن من الواضـــــــــح أن 
األمور ال تسير نحو ذلك، بدليل أن همّ املواطنين اآلن ينفصل عن اهتمامات القوى. وإذا 

ة. الية حقيقيمل تكن الشـــــراكة ضـــــمانة للتعامل مع هموم املواطنين، فســـــيكون ذلك إشـــــك
وهناك إشـــــــــــكالية أكبر تتعلق بانتهاء الدور التاريخي لفصـــــــــــائل منظمة التحرير. القوى 
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وال  "حماس"الســـــياســـــية أحياناً ينتهي دورها، أو شـــــكل نضـــــايل معين تمارســـــه، لكن ال 
وال فصــائل املنظمة توقفت جدياً أمام أســئلة انتهاء الدور أو انتهاء شــكل نضــايل  "فتح"

النضـــــــــال بين مرحلة وأُخرى من دون التفريط يف األهداف. مل نر حتى  وتغيير أســـــــــاليب
  .اآلن هذا النضج يف البرامج

تطرح مســـائل احلد األقصـــى يف حلظة التفاوض بشـــأن تفصـــيالت هي أقل من احلد 
غير " فتح"األدنى، وهــذا غير مقنع، وال يجعلني أتفــاءل بنضـــــــــــج هــذه القيــادات. وأزمــة 

ــــــــــــــــمنفصـــــلة عن أزمة الفصـــــائل.  " اجلهاد"و "حماس"		ويولّد الواقع واســـــتحقاقاته أزمة لـ
  .وبعض القوى، والردود على كل هذا غائبة حتى اللحظة

يف البداية هناك إشـــــــــــكالية يف هذه القراءة. يجب أن نحدد الســـــــــــقف الذي  طالل عوكل:
نتحدث عنه، وهنا يجب أالّ تكون أداة القياس هي الطموح أو التغيير الشـــامل. نحن اآلن 

حدث عن أزمة نظام ســـــــــياســـــــــي، وعن أزمة ســـــــــياســـــــــية، وأزمة عالقات وطنية، وأزمة نت
جمتمع فلسطيني، وأزمة كل فصيل من الفصائل األساسية. وبالتايل يجب رؤية األمور 
باجتاهات تطورها ال باملآل النهائي. وأنا أوافق على أن موضــــوع الشــــراكة الســــياســــية 

كن أن يحدث اتفاق بين الفصائل على هذه يقف على رأس قائمة األولويات، لكن هل يم
  الشراكة، وهل يشكل هذا بداية التقويم اإليجابي للمسيرة، أم أنه هدف؟

أرى أن األهم يف كل هذا هو اآلليات التي يجري التوافق عليها. نحن اآلن أنضـــــــــــج، 
والوضــــــــــع أفضــــــــــل كثيراً من الســــــــــابق، لكنه ال يصــــــــــل إىل حد التفاؤل اإليجابي بإمكان 

الشـــــراكة الســـــياســـــية قريباً والتي تشـــــكل عنوان تغيير كبير أو مفتاح تغيير كبير. حتقيق 
وأكتفي باإلشارة إىل ما ورد يف احلديث، وركز عليه الدكتور غازي، من أننا ال نتصرف 
وحدنا. فاملوضـــــوع الداخلي الفلســـــطيني ليس موضـــــوعًا خاصـــــاً بالفلســـــطينيين يعالَج 

األميركية واإلقليمية وغيرها. إنه موضـــــــــــوع مهم، بمعزل عن التأثيرات اإلســـــــــــرائيلية و
  .وعلى اآلخرين "فتح"وعلى  "حماس"واستحقاق يضع شروطاً على 

احلوار الذي شــهدناه يف األيام الســابقة، فيه مدى أكبر من اجلدية لدى األطراف يف 
التعامل بعضـــها مع بعض، ويف التعامل مع األجندة، وهو يختلف عما كان عليه احلال 

وارات الســــــــــابقة. يف الســــــــــابق كان يتم حوار بشــــــــــأن قضــــــــــايا حمددة مثل الهدنة يف احل
وغيرها، أمّا اآلن فاألجندة كلها مطروحة، واملواقف التي نســـمعها من األطراف املعنية 
تظهر أن هناك اســـــــــــتعداداً للتعامل مع القضـــــــــــايا اجلدية بنفس خمتلف، وتظهر قدراً من 

  .ا يف الوضع الداخلي الفلسطينيالوعي لالستحقاقات اخلارجية وآثاره
موضــوع االنتخابات مهم وحاســم كآلية من آليات التغيير يف الوضــع الفلســطيني. 
لكن ثمة قناعات خمتلفة يف موضـــــوع اإلصـــــالح، ويبدو أن هناك تلمســـــاً ألهمية وضـــــع 

، هــذا "أنــا مع أوســـــــــــلو". أنــا أحترم وضـــــــــــوح أبو مــازن، فهو يقول "فتح"برنــامج حلركــة 
  .الناس تنتخب أو ال تنتخب على أساس شيء من الوضوحبرناجمه، و
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ويف رأيي هذا يقربنا إىل حد كبير، لكن ال يصــل بنا ســريعاً، إىل موضــوع املشــاركة 
الســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة. ومن املفروض إقرار آليـــات معينـــة يجـــب أن يحتكم إليهـــا الكـــل، وإجنـــاز 

بدايات شراكة  جمموعة من اخلطوات التي جتعلنا أقرب إىل شراكة من مستوى بسيط أو
ســــــــــياســــــــــية، ألن كل القضــــــــــايا التي طرحت بشــــــــــأن منظمة التحرير وأشــــــــــكال النضــــــــــال 
والبرنــامج، إلخ، حتتــاج إىل وقــت طويــل، ودون االتفــاق عليهــا عقبــات كثيرة. ويجــب أالّ 

برنـــاجمـــاً خمتلفـــاً، ومن  "فتح"برنـــاجمـــاً خمتلفـــاً، وحلركـــة  "حمـــاس"ننســـــــــــى أن حلركـــة 
القليلة التي مرت بعد وفاة ياســـــــر عرفات، بكل ما لها وما الصـــــــعب أن تؤدي األســـــــابيع 

  .عليها، إىل تغيير الناس
ة ، وتغييرات صــــــــــعب"فتح"يبدو أن تغييرات صــــــــــعبة يمكن أن تتم يف الســــــــــلطة ويف 

. وهـــذا يكفي لرؤيـــة الوجهـــة اإليجـــابيـــة، حيـــث أن حركـــة األحـــداث "حمـــاس"أيضــــــــــــــاً يف 
ى التعــامــل جمــدداً مع عنــاوين مــا كــانــت عل" فتح"و "حمــاس"الــداخليــة ترغم مرة أُخرى 

  .مستعدة للتعامل معها يف السابق على غرار تعاملها معها اليوم
االنتخابات ليســت تربية فقط، بل هي أيضــاً تغيرات أســاســية وآليات. واالنتخابات 
ســــــــــتقدم إلينا نموذجاً لقياس أوزان القوى يســــــــــاعد إذا جرى توافق على إعادة تشــــــــــكيل 

  منظمة التحرير.

  العالقة بين الداخل واخلارج
  احلفاظ على العالقة

  من خالل منظمة التحرير
  أو من خالل كيان جديد؟

يف إطار الســـــــــــلطة الوطنية الفلســـــــــــطينية، هناك آلية االنتخابات املفتوحة  طالل عوكل:
أمام مشــــــــــــاركة اجلميع لضـــــــــــمان الشـــــــــــراكة والتغيير، وكل طرف يمكنه أن يأخذ حقه، 

م على األحزاب الســـــــــــيــاســـــــــــيــة وبراجمهــا، وحتى على وجودهـــا واجملتمع هو الــذي يحك
ا فيمــــا يتعلق بمنظمــــة التحرير، فــــاألمر خمتلف، لكنهــــا تبقى هي، وليس  ودورهــــا. أمــــّ
القيادة الوطنية املوحدة، اإلطار املناســـــــــــب إلجراء التغييرات. وطرح موضـــــــــــوع القيادة 

سياسية، وخط تكتيكي الوطنية املوحدة يبدو يل كأنه خط اعتراضي من جانب القوى ال
من جانب القيادة الســـــــــــياســـــــــــية. ويف احلقيقة، مل يكن هناك التقاء حول الفكرة وكيفية 

  تنفيذها.
مواقف "حماس" و"اجلهاد" تؤدي دوراً يف الرد على إمكان حتقيق تقدم على صعيد 
تفعيل مؤســـــــــســـــــــات منظمة التحرير وتفعيل العالقة بين الداخل واخلارج، وعلى صـــــــــعيد 

لقوى الســـــياســـــية يف القرار الســـــياســـــي الفلســـــطيني يف هذه املرجعية. و"فتح" مشـــــاركة ا
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تدعو إىل مشــــــــاركة "حماس"، وفصــــــــائل منظمة التحرير كلها مع هذه الوجهة. وإذا كان 
موقف "حماس" ســــــلبياً، فهذا ليس معناه أن الفصــــــائل األُخرى ال عالقة لها بالفشــــــل أو 

  النجاح.
لوطني الشــامل يمكن التدرج وصــوالً إىل رؤية مشــتركة لتحقيق االتفاق ا زياد أبو عمرو:

الفلســــــــطينية واملشــــــــروع الوطني الفلســــــــطيني بصــــــــورة عامة.  -		للعالقات الفلســــــــطينية
ويمكن اللجوء إىل اتفــاقــات جزئيــة، أو إىل تفــاهمــات جزئيــة، وتخلق وتهيئ األرضـــــــــــيــة 

  الصاحلة للتوصل إىل االتفاقات الشاملة.
على اجلملة التي تقول كيف يمكن احلفاظ على العالقة  أريد االعتراض حســــن الكاشــــف:

بين الداخل واخلارج بعد رحيل ياســـــــــر عرفات، ألننا مل نحافظ على هذه العالقة يف ظل 
يـــاســـــــــــر عرفـــات. والترجمـــة احلقيقيـــة لعـــدم احملـــافظـــة هي اإلضـــــــــــعـــاف والقتـــل البطيء 

د املوات ملؤســـــــــــســــــــــــات منظمة التحرير ودورها يف اخلارج، بحيث أنها ضـــــــــــعفت إىل ح
  احلقيقي، وال أقصد هنا فقط معظم السفارات، وإنما أقصد املؤسسات كلها.

احلديث عن كيان جديد يحمل خطورة، ألن هذا قد يؤدي إىل فقدان كل املكتســـــــبات 
التـــــاريخيـــــة لالعتراف بمنظمـــــة التحرير، وبـــــالتـــــايل يجـــــب أن نحـــــافظ عليهـــــا صـــــــــــونـــــاً 

الفلســـطينيين. إنما هذا ال يعني عدم جتديدها وإحياء ملكتســـباتها وباعتبارها تمثل كل 
  مؤسساتها وإعادة بناء هذه املؤسسات بحيث تالئم الوضع اجلديد.

التركيبة الراهنة لكل من اجمللس الوطني الفلســـــــــــطيني واجمللس املركزي انحازت 
إىل مصـــــــــالح الســـــــــلطة، وقد جتلى هذا واضـــــــــحاً وصـــــــــارخاً يف اجمللس الوطني. فمع أن 

من أعضائه هم من فلسطينيي اخلارج، إالّ إنهم يف أغلبيتهم الساحقة مرتبطون  كثيرين
بهذه الســــــلطة من حيث املواقع والرواتب واالمتيازات واملســــــاعدات إلخ، وكثيرون منهم 
ال يمثلون النــاس حقيقــة. ولقــد جرى بــالتــدريج إغراق اجمللس بعضـــــــــــويــة واســـــــــــعــة بعــد 

شـــــــــــخص. وأنا عضـــــــــــو جملس  800أو  700 مغادرة بيروت، وصـــــــــــوالً إىل عدد بلغ نحو
. ومن هنـــا فـــإن هـــذه  20وطني منـــذ أكثر من  عـــامـــاً وال أعرف عـــدد أعضــــــــــــــائـــه تمـــامـــاً

العضـــــــــــويـة، مع مالحظـة أن "حمـاس" و"اجلهـاد اإلســـــــــــالمي" خـارجهـا، حتتـاج فعالً إىل 
إعــــادة نظر، ويحتــــاج اجمللس إىل إعــــادة تركيــــب كي يمثــــل القوى احلقيقيــــة للشـــــــــــعــــب 

. الفلســــطيني، وي عكســــها بشــــكل جدي. بهذا يصــــبح للتمثيل معنى، ويصــــبح النقاش مفيداً
لكن بالتركيبة الراهنة واملصالح انحاز اجمللس إىل ما أرادته قيادة السلطة وأبو عمار. 
وحتى اآلن مــا أراده أبو عمــار هو ذاتــه الــذي تريــده قيــادة الســـــــــــلطــة واملنظمــة احلــاليــة. 

من الفصائل التي فقدت معظم وزنها جتعلها وأيضاً يجب عدم جتاهل أن مصالح كثير 
تلتقي مع قيادة "فتح" يف إبقاء القديم على قدمه ويف عدم احلماسة واإلخالص ملسألة 

  جتديد هذه املنظمة.
لنأخذ املســــــــــــألة كمثال طبي: عندما يكون هناك رجل هرم، بلغ من العمر  غازي حمد:
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صـــــــــــبح بال جــدوى. ولــدي قنــاعــة، عــامــاً، فــإن اســـــــــــتهالك األدويــة الكثيرة ي 90أكثر من 
ويشــــــــــــاركني فيهــا كثيرون من منظمــة التحرير والســـــــــــلطــة، بــأن هنــاك أزمــة يف منظمــة 
التحرير، وهي تعاين ترهالً وتضـــــــــــخماً ســـــــــــرطانياً يجعالن إمكان إصـــــــــــالحها مســـــــــــألة 

  مستحيلة. ملاذا نكرر هذا الكالم ونقول نريد اإلصالح ونحن غير قادرين على ذلك.
ء إىل تشـــــــــــكيــل كيــان جــديــد. هنــاك تغيرات مهمــة: "حمــاس" لــديهــا ال عيــب يف اللجو

اســــــتعداد لالنخراط. ملاذا ال يتم احلوار معها ومع القوى األُخرى؟ يف اإلمكان الوصــــــول 
إىل توافق، وخصـــــــــــوصـــــــــــاً إذا اتفقنا اليوم على رؤية جديدة، وإذا أصـــــــــــبح لدينا برنامج 

هدر الوقت يف موضوع إصالح  سياسي. هناك إمكان ألن نبدأ بداية جديدة ويجب عدم
  منظمة التحرير، الرجل الهرم.

لقد أثبتت التجربة أن املنظمة قادرة على التغيّر، وقد تغيرت قبل ذلك؛  حســـــن الكاشـــــف:
بمعنى أنها عكســـــــــــت التغير يف ميزان القوى والتوجهات يف الســـــــــــاحة الفلســـــــــــطينية من 

  مرحلة الشقيري إىل مرحلة الكفاح املسلح.
هم املضــــــمون ال الشــــــكل. الســــــلطة الفلســــــطينية غطت على منظمة التحرير امل غازي حمد:

وأخذت صـــــــــالحياتها كلها. رأينا وضـــــــــع نبيل شـــــــــعث يف مقابل فاروق القدومي، إذ يتم 
التعــامــل مع شـــــــــــعــث كوزير خــارجيــة يف كــل الــدول، بينمــا القــدومي ال دور لــه. وهنــاك 

د أية لفلســـــطينية، ولن جنشـــــرعية للوجود الفلســـــطيني والنضـــــال الفلســـــطيني والقضـــــية ا
صعوبة لو خلقنا كياناً جديداً يجري تسويقه لفلسطينيي الشتات واخلارج، بحيث يكون 
أكثر قبوالً ويعبر عن شـــــــــــيء جــديــد ورؤيــة جــديــدة وتصـــــــــــورات جــديــدة. ربمــا يكون من 
الصــــعب يف هذه املرحلة تقبل كيان جديد، لكن قناعتي هي أن إصــــالح منظمة التحرير 

  ردة، وستستنزف جهدنا ولن نصل إىل نتيجة.مسألة غير وا
اإلجابة املباشرة عن السؤال املتعلق بكيفية احملافظة على العالقة بين  زياد أبو عمرو:

الداخل واخلارج هي بإصــــــــالح مؤســــــــســــــــات املنظمة وتفعيلها كي تســــــــتوعب املتغيرات 
اب غيواملعطيات اجلديدة، وتمارس دورها ككيان ســـــياســـــي ومعنوي للفلســـــطينيين يف 

الدولة التي تعتبر هدف الفلســـــطينيين األخير، وكمرجعية للســـــلطة الوطنية الفلســـــطينية. 
ويف هذا اإلطار ال بد من وضــــــــــع العالقة بين الســــــــــلطة واملنظمة يف نطاقها الصــــــــــحيح، 
بعكس مــا كــان جــاريــاً قبــل وفــاة الرئيس يــاســـــــــــر عرفــات، وبعــد هــذه الوفــاة. وأنــا كنــت 

حيــث أن املنظمــة بــدالً من أن تكون مرجعيــة الســـــــــــلطــة  طرحــت هــذه الفكرة منــذ أعوام،
. ويف ذلك احلين قلت إن وزير  أصبحت السلطة هي اإلطار األقوى واملنظمة تشكل تابعاً
املالية الفلســـــــــــطيني أصـــــــــــبح أقوى جداً من رئيس الصـــــــــــندوق القومي وأهم منه، ووزير 

الدولية، واجمللس اخلارجية أقوى من رئيس الدائرة الســــــــــياســــــــــية وأهم منه يف احملافل 
التشـــــــــــريعي أهم من اجمللس الوطني، وجملس الوزراء أهم من اللجنة التنفيذية، وهكذا. 
وأصـــــــــــبحــت املنظمــة تعتمــد يف حيــاتهــا وتمويلهــا على الســـــــــــلطــة الوطنيــة. هــذه عالقــة 
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  معكوسة.
يجب أن تصـــــــــــبح املنظمة مرجعية جدية وحقيقية للســـــــــــلطة الوطنية. أعتقد أن ذلك 

د الرئيس يــاســـــــــــر عرفــات كــان هنــاك تــداخــل بينهمــا ألن الرئيس رأى ممكن، لكن يف عهــ
  نفسه واملنظمة والسلطة شيئاً واحداً بطريقته يف إدارة األمور.

أعتقد أن تصــــــــويب العالقة يقتضــــــــي عدم إهمال الشــــــــتات الفلســــــــطيني، وال أظن أن 
هناك فترة وُجدت فيها قيادة منظمة التحرير  املكان هو أسـاس تصـويب العالقة. كانت

يف الشتات، وكانت العالقة بالداخل عالقة وطنية سليمة، وكانت هناك مشكالت عادية 
مل تخرج عن إطار املألوف. فمكان وجود القيادة ليس مهماً، إنما املهم هو مضـــــــــــامين 

منظمة التحرير  الســـــــــياســـــــــات والقرارات التي تتبناها منظمة التحرير. ولو وُجدت قيادة
داخل فلسطين فهذا يجب أالّ يعني إهمال برنامج املنظمة ومؤسساتها، وإهمال الشتات 

العربيــة التي يجــب أن تتبوأ إدارتهــا وقيــادتهــا  -		الفلســـــــــــطيني والعالقــات الفلســـــــــــطينيــة
منظمــة التحرير، ألن املنظمــة عنــد إصـــــــــــالحهــا وتفعيلهــا يمكن أن تســـــــــــتعيــد التوازن يف 

العربية السليمة بدالً من وجود التباسات ومشكالت مع السلطة  -		طينيةالعالقات الفلس
  الفلسطينية والفلسطينيين واملنظمة.

  يمكن أن أضيف جملة: إىل حين قيام دولة فلسطينية. حسن الكاشف:
أنـــــا أحتـــــدث عن هـــــذه املرحلـــــة. فـــــاملنظمـــــة يمكن أن تكفـــــل العالقـــــات  زيــــاد أبو عمرو:

عها وتضـــــــــعها يف إطارها الصـــــــــحيح. أعتقد أن أول خطوة العربية وتتاب -		الفلســـــــــطينية
لتصـــــــحيح العالقة باخلارج تكمن يف تصـــــــحيح العالقة بين الســـــــلطة واملنظمة، ومن ثم 
االلتفات إىل الفلســــــــطينيين يف الشــــــــتات ومنحهم اســــــــتحقاقاتهم كي نحافظ على وحدة 

من القيــادة الشـــــــــــعــب الفلســـــــــــطيني يف إطــار املنظمــة. وأعتقــد أن هــذا األمر متــاح، وآمــل 
  الفلسطينية بعد غياب الرئيس عرفات أن تعطي هذه القضية األولوية.

ومن الواضـــح أن حممود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية، يتصـــرف ويجري التعامل 
معه على أســـــــــــاس أنه املرجعية، وأن منظمة التحرير هي مرجعية الســـــــــــلطة؛ فهو يتقدم 

راء. وهو يســـــــــتمد شـــــــــرعيته من كونه على رئيس الســـــــــلطة اآلن، وعلى رئيس جملس الوز
رئيســــــــــاً ملنظمة التحرير الفلســــــــــطينية، ومن خالل الفهم الصــــــــــحيح لطبيعة العالقة بين 

  املنظمة والسلطة الوطنية.
العرف الســــــائد يف منظمة التحرير هو أن يعاد تركيب اجمللس الوطني  حســــــن الكاشــــــف:

التــايل يجــب من النــاحيــة الفلســـــــــــطيني بعــد عــدد من الــدورات، وهــذا مل يجر منــذ مــدة. وبــ
القــانونيــة أن يعــاد تشـــــــــــكيــل اجمللس بمــا ينســـــــــــجم مع جمموع املتغيرات ومــا طرأ على 
ميزان القوى. كان هناك "كوتا" فصــــــائل، و"كوتا" منظمات شــــــعبية، و"كوتا" مســــــتقلين، 
و"كوتا" جملس عســـكري. اآلن، إذا ما انتخبنا منظماتنا الشـــعبية، وجرت انتخابات هنا، 

ظر يف طبيعة موازين القوى، يمكن أن يعاد تشكيل اجمللس الوطني، وهذا يعيد وأعيد الن



  70)، ص 2004 (شتاء 61-60، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ندوة

 

21 
 

بدوره تشكيل اجمللس املركزي واللجنة التنفيذية بصورة خمتلفة. املسألة هي أن يكون 
  هناك جسم يمتلك التصرف.

  خطة شارون وخريطة الطريق
  والواقع السياسي اجلديد

السلطة تستطيع مقاومة الضغوط الدولية واإلقليمية والتكيف أيضاً إزاء  زياد أبو عمرو:
معطيات الواقع، لكن على أرضــية الرؤية الوطنية الســلمية ملوضــوع االنســحاب من غزة. 
وأريـــد أن نميز بين مشـــــــــــروع شــــــــــــــارون ومفهوم االنســـــــــــحـــاب، ومـــا يجـــب أن نفكر فيـــه 

أحد يســـــــــــتطيع أن يعارض فكرة  كفلســـــــــــطينيين هو مفهوم االنســـــــــــحاب. وأنا أعتقد أن ال
انســـــــحاب قوات االحتالل من أي بقعة من األراضـــــــي الفلســـــــطينية، لكن الســـــــؤال هو: هل 
ســــــيرتب هذا االنســــــحاب على الفلســــــطينيين اســــــتحقاقات أمنية وســــــياســــــية وهم ليســــــوا 
شــــــــركاء يف خطته التي هي ليســــــــت جزءاً من خطة دولية وافقوا عليها كخريطة الطريق، 

لنا من حتفظات جتاهها؟ أعتقد أن املوقف الفلســـــــطيني يجب أن يســـــــتند على الرغم مما 
إىل الرؤية الوطنية الفلســــــــطينية، وإىل قرارات الشــــــــرعية الدولية التي يحمي بها املوقف 
الفلســـــــــــطيني نفســــــــــــه. هذه يجب أن تكون نقطة انطالق، ويجب عدم التعامل مع اخلطة 

ن الظروف. بل يجب أن نتكيف وفق والشـــــــــــروط اإلســـــــــــرائيلية أو التكيف إزاءها مهما تك
رؤية وطنية فلســطينية مســنودة بقرارات الشــرعية الدولية، وبمبادرات دولية، وبإجماع 

  دويل، يف إطار اللجنة الرباعية واجملتمع الدويل بصورة عامة.
وأنا أقول هذا الكالم على افتراض أن عملية االنســــــــــحاب ســــــــــتتم، إذ إن هناك دائماً 

هذه اخلطة لسبب أو آلخر، وال سيما إذا ما جرت ضغوط دولية فعالة  إمكاناً ألن تتعطل
على اجلانب اإلســــــــرائيلي من أجل أن يدخل اخلطة اإلســــــــرائيلية يف إطار خريطة الطريق 
كي تشـــــــــــكل جزءاً منها وخطوة أوىل تفضـــــــــــي إىل اكتمال االنســـــــــــحاب اإلســـــــــــرائيلي من 

ي تنتهي بــانتهــاء االحتالل األراضـــــــــــي الفلســـــــــــطينيــة كــافــة، والتزام خريطــة الطريق الت
وإقامة دولة فلســـــــــــطينية مســـــــــــتقلة. ويف هذه احلالة قد تلجأ احلكومة اإلســـــــــــرائيلية إىل 

  رفض ذلك، أو تأجيل عملية االنسحاب.
أعتقد أن على الفلسطينيين أن يقاوموا أية ضغوط حتاول إخراجهم عن هذا املسار، 

قف الفلســــــــطيني. وليس مقبوًال ألنهم بذلك يحمون أنفســــــــهم، ويحافظون على وحدة املو
أن يخضـــع الفلســـطينيون ألية ضـــغوط حترفهم عن موقف يمكن أن يتحقق حوله إجماع 

  أو شبه إجماع وطني.
ا التعــامــل مع غزة يف حــال االنســـــــــــحــاب اإلســـــــــــرائيلي، فيجــب أن يــأتي يف إطــار  أمــّ

ن املرجعيات الكيانية والســـــــــــياســـــــــــية والشـــــــــــرعية القائمة، وال يمكن أن نتحدث عن كيا
مستقل يف قطاع غزة؛ فغزة جزء من الدولة الفلسطينية يتبع السلطة الوطنية التي تتبع 
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منظمة التحرير التي تمثل الفلســـــطينيين يف الداخل واخلارج. وال يجوز التعامل مع غزة 
ككيان مســـــــتقل. ربما يكون لغزة بعض اخلصـــــــوصـــــــيات على اعتبار أن االحتالل حجب 

ضي مناطق فلسطينية تسيطر عليها السلطة سيطرة كاملة عنها، لكن كان لدينا يف املا
قبل إعادة احتالل الضـــفة وأجزاء من قطاع غزة. فاالنســـحاب من غزة ال يعني الســـيادة 
لهــا إذا واصـــــــــــلــت إســـــــــــرائيــل ســـــــــــيطرتهــا على احلــدود وامليــاه اإلقليميــة واجملــال اجلوي. 

ع ة منفردة لقطاوبالتايل ال يوجد هناك وضــع ســيادي يقتضــي معاجلة ســياســية كياني
غزة، وال يجوز يف األســـــــــــــاس التعـــامـــل مع غزة ككيـــان مســـــــــــتقـــل عن بـــاقي األراضـــــــــــي 

  الفلسطينية.
هذا ينطوي على خماطر ألننا ال نريد أن نخلق أو نعزز االنقسام القسري املفروض 
على جزأي الوطن الفلســـــــــــطيني يف الضـــــــــــفــة الغربيــة وقطــاع غزة. ويجــب أن نبحــث عن 

طنية التي تعزز فكرة االندماج والتوحد بين شـــــطري الوطن، يف الصـــــيغ الســـــياســـــية والو
  مواجهة السياسات القسرية اإلسرائيلية التي تعزز فكرة االنفصال.

ويف هذا الســــياق لديّ فكرة، وهي أنه يجب أن نبحث عن صــــيغة ســــياســــية للوضــــع 
 الفلســـطيني بصـــورة عامة ترفع ســـقف الســـيادة الفلســـطينية على األراضـــي الفلســـطينية.

مثالً، ال يجوز بعد االنســـــحاب اإلســـــرائيلي من القطاع، إن كان كامالً، أن نســـــحب وضـــــع 
احلكم الذاتي يف الضفة الغربية على جميع األراضي الفلسطينية ونحن نتطلع إىل إنهاء 
االحتالل وإقـــامـــة الـــدولـــة يف أقرب وقـــت ممكن. فعنـــدمـــا ينحســـــــــــر االحتالل اجلـــديـــد عن 

عية املرحلة االنتقالية التي تعني حكماً ذاتياً، وســـتكون الضـــفة الغربية ســـتعود إىل وضـــ
غزة يف هذه احلالة يف وضـــــع أرقى من الناحية الســـــياســـــية، فماذا نفعل لتنظيم العالقة 
بين جزأي الوطن. أريد هنا أن نطبق الصـــــــــــيغة ذات الســـــــــــقف األعلى من الســـــــــــيادة على 

 عن ســــلطة حكم ذاتي. شــــطري الوطن. احلديث يدور هنا عن حكومة فلســــطينية موقتة ال
هذه احلكومة تمارس كل صــــــــالحياتها يف قطاع غزة ويف األجزاء احملررة من الضــــــــفة 
الغربية، وحتاول أن تمارس أقصـــــــى ما يمكن من الســـــــيادة وتوســـــــع هامشـــــــها، وحتاول 
ســــــــحب هذا الواقع الكياين الســــــــيادي على الضــــــــفة على الرغم من عدم انطباق الشــــــــروط 

عليها. ال نريد أن نخضــع قطاع غزة حلكم ذاتي، بل أن نخضــع  الســيادية الفعلية نفســها
الضـــفة الغربية حلكم ســـيادي على الرغم من وجود معوقات ســـياســـية وقانونية ومادية 
ناجمة عن اســـتمرار الســـيطرة اإلســـرائيلية؛ وهذا يقربنا من موضـــوع اســـتكمال الســـيادة 

املقبولة بالنسبة إيلّ للتعامل وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة. هذه هي الصيغة الوطنية 
  مع قطاع غزة.

وأنا ضـــــــــــد فكرة تكريس كيانية أو إدارة أو أي شـــــــــــيء خاص بقطاع غزة. احلكومة 
الفلســــــطينية املوقتة هي صــــــيغة تمثل مرحلة أكثر تقدماً، حكومة موقتة تتمتع بهامش 

  سيادي أكبر وبصالحيات أكبر، على الرغم من املعوقات القائمة على األرض.
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حلكومــة املوقتــة يف إطــار منظمــة التحرير حتــافظ على عالقــة الفلســـــــــــطينيين يف وا
الداخل واخلارج ألننا ال نريد أن نخلق أي كيان يعمق الفجوة ال بين الضـــــــــــفة والقطاع 

.   فقط، بل بين الداخل الفلسطيني والشتات أيضاً
ملرحلة أعتقد أن أهم شـــيء يف موضـــوع مقاومة الضـــغوط هو إعادة تقويم ا غازي حمد:

السابقة. فتجربتنا املاضية كانت بصراحة مملوءة بكثير من العثرات والفشل واإلخفاق 
يف التعــامــل مع الضـــــــــــغوط الــدوليــة، وقــد جرتنــا هــذه الضـــــــــــغوط يف بعض األحيــان إىل 
أفخــاخ، ويف أحيــان أُخرى إىل متــاهــات ســـــــــــيــاســـــــــــيــة، وخرجنــا يف النهــايــة بال نتيجــة. 

العمـل يجـب إعـادة النظر فيـه، وأعتبر أن أهم نقطة  وبـالتـايل أتصـــــــــــور أن هـذا النمط من
للحصــــــانة من الضــــــغوط الســــــياســــــية اخلارجية أن تكون لدينا رؤية ســــــياســــــية واضــــــحة 

  وحمددة.
يف مرحلة أبو عمار، حيث الهالمية الســــــياســــــية، كان يجري رفع الســــــقف، وأحياناً 

ان وزيني. وكيتم الهبوط به إىل أدنى مســتوى، مثل خريطة الطريق، وتوصــيات ميتشــل 
هناك تخبط وتقدم وتأخر غير مدروس، وهذا ســــــاهم بدوره يف مزيد من الضــــــغوط على 

  السلطة الفلسطينية.
املســــــــــــألـة الثـانيـة التي يجـب أن تؤخـذ يف االعتبـار هي وجود شــــــــــــارون وبوش يف 
احلكم، وخصــــوصــــاً أن هناك توصــــيات للحكومة األميركية بعدم تكرار الســــيناريو الذي 

ن. وال يُتوقع أن تنجح املفاوضــــــــات، أو أن ترمي اإلدارة األميركية بكل جرى مع كلينتو
ثقلها يف املوضوع السياسي الفلسطيني. وأعتقد أيضاً أن شارون غير معني بالتوصل 
إىل تســـــــــــويـة. حتى خريطـة الطريق التي يتحـدثون عنهـا مرفوضــــــــــــة إســـــــــــرائيليـاً، وجرى 

  جهات يف حركة "فتح".التراجع عنها أميركياً، بل إنها غير مقبولة من 
لهذا، إذا كان هناك إعادة صوغ للرؤية السياسية اجلديدة ووضع برنامج أو تصور 
ســـياســـي، أعتقد أن خريطة الطريق يجب أالّ تكون هي املعيار الســـياســـي للســـلطة يف ظل 
وجود االشـــــتراطات اإلســـــرائيلية، ويمكننا مواجهة العامل بموقف ســـــياســـــي موحد توافق 

حماس" وبقية الفصــــــائل. وإذا بقيت حالة االســــــتفراد قائمة، فأنا أعتقد عليه الســــــلطة و"
  أن "حماس" ستضغط على السلطة.

ما جرى خالل االنتفاضة غير كثيراً من املوازين. إسرائيل تنكرت ألوسلو وخلريطة 
الطريق ولكل ما هو موجود، والفرصة سانحة اآلن لتغيير فلسطيني يف املقابل. ال أحد، 

يســـــار إىل أقصـــــى اليمين، يعترض على الدولة الفلســـــطينية، وهذا يمنح أبو من أقصـــــى ال
مازن هامشـــاً جيداً، لكن تبقى املشـــكلة يف كيفية إدارة الصـــراع واملفاوضـــات، املســـألة 

  التي أخفقت فيها السلطة الفلسطينية يف املرحلة الفائتة.
ســـــعودية حتليًال البرنامج يمكن أن يشـــــكل صـــــمام أمان لنا. لقد قرأت يف "الوطن" ال

. هناك دول أوروبية تطرح على أبو مازن أنه يجب أن يقبل بإقامة دولة يف غزة  خميفاً
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إذا عرضـــــــــــت عليه، وأالّ ينهج نهج عرفات ويضـــــــــــيع الفرص. وانطباعي هو أن أبو مازن 
. من املمكن أن  يمكن أن يقبل باملوجود خالفاً لياســـــــــــر عرفات الذي يفكر اســـــــــــتراتيجياً

بدولة يف غزة، وبعد ذلك يساعدونه ويقدمون إليه األموال واالستثمارات،  يقبل أبو مازن
.   وهذا سيكون شركاً جديداً

جتربتنا مع الضـــغوط الدولية كانت تعيســـة. فقد كانت ضـــغوطاً من دون ضـــمانات 
أو من دون ضـــــــــغوط مقابلة على إســـــــــرائيل، وال ســـــــــيما من جانب الواليات املتحدة، ومل 

  اً على إسرائيل، حتى لتنفيذ خريطة الطريق.نشعر مرة بأن هناك ضغط
الســــــــلطة جتد نفســــــــها يف الوضــــــــع التايل: وافقت على خريطة الطريق،  حســـــــن الكاشـــــــف:

ووافقت أيضـــــاً على التعامل مع خطة شـــــارون لالنســـــحاب من غزة، وقالت إن هذه يجب 
أن تعتبر جزءاً من خريطـــة الطريق، وقـــد جرت هـــذه املوافقـــات بوجود الرئيس عرفـــات 
ويف حياته. والســــــــلطة اجلديدة انطلقت من هذا الوضــــــــع وأعلنت مواقف واضــــــــحة، وبُذل 
جهد مصـــــــــــري، واتخذت خطوات عملية، إذ اتفق اجلانبان املصـــــــــــري واإلســـــــــــرائيلي على 
تعديل االتفاقية املشــــــتركة بينهما، األمر الذي يتيح نشــــــر ســــــبعمئة جندي مصــــــري على 

الفلســـــــــطيني املتوقع يقلقني، وال ســـــــــيما أن  احلدود. أي أن هناك خطوات تنفيذية، والرد
ال تملك مثل هذه  -		يف حدود ما أعرف -		إســـــــــــرائيل تملك رؤية وخطة، بينما الســـــــــــلطة

الرؤية أو اخلطة للتعامل مع هذه املســـألة. ســـمعتُ أمس أن احلكومة اإلســـرائيلية تعرض 
 وهذا اآلن تعديل اتفاق باريس االقتصـــــــــــادي بما يجعل غزة منطقة جمركية منفصـــــــــــلة،

  يؤشر إىل أن إسرائيل تخطط ملستقبل منفصل لقطاع غزة.
  يف املقابل، ماذا أعددنا للرد؟

أوالً، أرى ضـــــــــــرورة ألن نمتلك رؤية وخطة، وضـــــــــــرورة ملحة جداً إلعادة النظر يف 
نهج وأداة التفــاوض بعــد جتربــة مفــاوضـــــــــــــات ملــدة عشـــــــــــرة أعوام. كمــا يجــب أن نطلــب 

لكل خطوة تتم على األرض، كفيلة بأن تمنع ضـــــــــــمانات دولية ســـــــــــياســـــــــــية وميدانية، 
شــــارون وأية حكومة إســــرائيلية من العودة عن أي شــــيء كما حدث يف التجربة احلالية. 
ولو كان مثل هذه الضـــمانات الســـياســـية وامليدانية موجوداً ملا كان شـــارون قادراً على 

ل لى التعامإعادة احتالل الضــــــفة الغربية وغزة. فالضــــــغوط الدولية ســــــتجبر إســــــرائيل ع
معها. نحن يف موقع من ال يســـتطيع التصـــادم الكامل مع الضـــغوط، لكن مطلوب منا أالّ 

  نرضخ لهذه الضغوط. وبين عدم التصادم وعدم الرضوخ يمكن أن يكون هناك موقف.
وهناك ضمانات قوية نملكها بأيدينا ويجب أن ننفذها، منها: أن نستكمل بأقصى 

نيـة املطبقـة يف كـل األرض الفلســـــــــــطينيـة، وأن ننجز ســـــــــــرعـة توحيـد القوانين الفلســـــــــــطي
 وأقصـــد بها االنتخابات -	االنتخابات التي ســـينتج منها مؤســـســـة تمثيلية لكل املنطقة

وأن نحافظ على وحدة املؤسسات املسؤولة عن الشعب الفلسطيني يف كل  -		التشريعية
طة التنفيذي من الضـــــفة وغزة، وأن تبقى الضـــــفة، وخصـــــوصـــــاً رام الله، هي مركز الســـــل
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والتشــريعي، وأن نتمســك بذلك. ولدينا نقطة قوة إضــافية، وهي أن شــارون صــمم خطته 
على أســـــــــــــاس أنهــا ســـــــــــتنفــذ من جــانــب واحــد على قــاعــدة االدعــاء بعــدم وجود شـــــــــــريــك 
فلســـــطيني، وحاول أن يجد قبوالً إقليمياً لهذه املســـــألة، وارتأى األميركيون كحل وســـــط 

اآلن انهارت حجة غياب الشريك، وهذا يجعل السلطة  أن يكون هناك دور مصري وسيط.
  مسؤولة عن أي اتفاق يتم.

من املهم جداً أن تضــع القوى الســياســية واملؤســســة التمثيلية الفلســطينية حمددات 
لقبول أي اتفاق، ومن ضمنها أن أي انسحاب هو جزء من االنسحاب الشامل ويقود إىل 

أن نذهب ونحن نمتلك الرؤية واخلطة ســــلفاً ألن  الدولة الفلســــطينية املســــتقلة، إلخ. يجب
األمور قد تتســـــــارع. واألخطر هو االلتزام املفروض على اجلانب الفلســـــــطيني يف اجملال 
األمني. وأســــــتطيع أن أســــــتند إىل جتربة أبو مازن يف حكومته األوىل، فقد اســــــتطاع نقل 

رغبــــات اإلســـــــــــرائيليــــة االلتزام األمني إىل التزام فلســـــــــــطيني داخلي، ومل ينفــــذه وفق ال
واألميركيـــة. هـــذا مـــدخـــل جيـــد يحتـــاج أيضــــــــــــــاً إىل نضـــــــــــج كـــل القوى وإدراكهـــا طبيعـــة 

  املتغيرات.
هنـــاك أخطـــار من حـــدوث حـــالـــة اغتراب بين الضـــــــــــفـــة وغزة، وإذا مل نمتلـــك الرؤيـــة 
واخلطة والضـــــــــــوابط ومرتكزات الوحدة وحمددات العمل، وبقينا يف النهج القديم ذاته، 

ر تصبح حقيقية. وال تلغي هذه األخطار التشديد بعبارات إنشائية على فإن هذه األخطا
وحدة األرض ووحدة املصــــــــير وعدم التفريط. ســــــــأصــــــــدق ما أرى، وأراهن على الصــــــــيغ 

  والتجديد والتغيير يف البنى والرؤى، ويف اخلطط.
الطرف الفلســــــــــطيني هو األضــــــــــعف يف معادلة الصــــــــــراع واحلل، والتحالف  طالل عوكل:

اإلســـــــــــرائيلي هو األقوى بين القوى الــدوليــة واإلقليميــة والــذي يمتلــك قــدرة  -		األميركي
التأثير يف طبيعة تطور األوضــــــــــــاع ويف وجهة هذا التطور. حتى اآلن ليس هناك تغيير 

لورت فيما ســــمي وعد بوش، الذي أعلنه يف جوهر املواقف األميركية، ســــواء تلك التي تب
نيســـــان/أبريل املاضـــــي، أو تلك التي تعبر عنها  14خالل زيارة شـــــارون لواشـــــنطن يف 

التصـــــــــريحات والنشـــــــــاطات املعلنة، التي تعطي خطة الفصـــــــــل أحادي اجلانب األولوية، 
  كخطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق.

دولة فلســــــــــطينية قبل أن ال بد من مالحظة أن تصــــــــــريح بوش بشــــــــــأن التزامه قيام 
تنتهي واليـــة إدارتـــه، يعني أن اإلدارة أحـــدثـــت تعـــديالً مهمـــاً يف خريطـــة الطريق، وأنهـــا 
تعطي إسرائيل وقتاً أطول للتكيف ومواصلة الضغط على الفلسطينيين لتنفيذ ما تسميه 
اســـــــــــتحقاقات ال يتم تنفيذها بالتوازي مع اســـــــــــتحقاقات مطلوبة من إســـــــــــرائيل وإنما 

  .بالتوايل
إســـــرائيل لن تكف عن مواصـــــلة الضـــــغط، بكل أشـــــكاله، إلرغام الســـــلطة الفلســـــطينية 
على تدمير ما يســـــــــــمى البنية "اإلرهابية"، وســـــــــــحب أســـــــــــلحة املقاومة، ووقفها، ووقف 
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  التحريض، وتغيير املناهج التعليمية.
والواقع أن االحتـــاد األوروبي، والنظـــام الرســـــــــــمي العربي، أبـــديـــا تـــأييـــدهمـــا خلطـــة 

كجزء من خريطــة الطريق، ولــذلــك من املتوقع أن تتواصـــــــــــــل الضـــــــــــغوط على شـــــــــــــارون 
الفلســـــــــــطينيين من أجـل قبول ذلـك وإظهـار التعـاون مع إســـــــــــرائيـل وتقـديم الغطـاء خلطـة 
الفصـــــــــــل. الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير وافقتا على خريطة 

ين االنســـــــــــحــاب من قطــاع غزة الطريق، وهمــا ال ترفضــــــــــــان مبــدئيــاً الطرح الــذي يربط ب
وشـــــــــــمال الضـــــــــــفة وبين خريطة الطريق، لكنهما تدعوان إىل توفير ضـــــــــــمانات حقيقية 
وجداول زمنية حمددة وآليات حمددة أيضــــــــــــاً، وتريان إمكان إقامة الدولة حتى نهاية 

  بحسب خريطة الطريق. 2005سنة 
الضـــــــمانات وإىل إذاً الســـــــلطة مســـــــتعدة لقبول املنطق العام، لكنها غير مطمئنة إىل 

التزام إســـــــــــرائيل متابعة تنفيذ خريطة الطريق بعد االنســـــــــــحاب من قطاع غزة. وهنا من 
املتوقع أن تتمســـــك الســـــلطة بحقها يف احلصـــــول على هذه الضـــــمانات، وخصـــــوصـــــاً يف 

  ضوء جتربة أوسلو.
فيما يتعلق بردات فعل الفصــــائل والقوى األُخرى، فإن نوع ومســــتوى وطبيعة الرد 

بيعة واجتاهات تطور احلوار الداخلي والعالقة الداخلية، وبكل ما يتصــــــــــــل مرتبطة بط
باإلصــــالح واالنتخابات، وبتبدل أوضــــاع الناس على األرض. والفلســــطينيون يخشــــون 
اخلديعة، ويخشـــــــون أن يجري فصـــــــل الضـــــــفة عن القطاع، وهم يتحســـــــبون لهذا احملذور 

يني الــذي قــاوم الكثير من الــذي إن وقع ال يمكن جتــاهــل آثــاره. لكن الشـــــــــــعــب الفلســـــــــــط
املشـــــاريع اخلطرة، منذ النكبة، قادر على ابتداع الوســـــائل واألشـــــكال التي تؤكد وحدته، 
ووحــدة نضــــــــــــالــه وأهــدافــه. أنــا ال أتوقع أن تهــدأ األوضــــــــــــاع يف قطــاع غزة، وأن يتوقف 
النضــــــال بمختلف أشــــــكاله، إذا اتضــــــح أن حمذور الفصــــــل بين القطاع والضــــــفة والقدس 

طر حمتمل وقائم، وســــيترك تأثيراته، لكن الشــــعب الفلســــطيني ســــيكون قادرًا ســــيقع. اخل
  على التصدي ملعاجلته.
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