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القيادة املوحدة والتنظيمات الإ�سالمية
ومنظمة التحرير يف انتفا�ضة *1987
ب�سام ال�صاحلي
جمال زقوت
ح�سن يو�سف

رباح مهنا
�سمري �شحادة
عمر ع�ساف**

�أدار الندوة وحررها :غادة املدبوح***
فرغت الن�ص :الرا كنعان
ّ

عقدت ''م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية'' ندوة ''القيادة الموحدة والتنظيمات الإ�سالمية
ومنظمة التحرير في انتفا�ضة  ،''1987في �سياق م�ؤتمر ''انتفا�ضة  ،1987الحدث
والذاكرة'' الذي نظمته الم�ؤ�س�سة بالتعاون مع دار النمر ،في جامعة بير زيت في
رام اللـه في  ،2017/11/24بهدف �إعطاء م�ساحة للذاكرة الجمعية بعد مرور 30
عام ًا على ذكراها ،لكن لي�س فقط لتذ ّكر كيف وماذا حدث ،بل �أي�ض ًا لفهم كيف �ش ّكل
ما حدث في انتفا�ضة  1987نقطة تحول في تاريخ الق�ضية ،وكيف يمكن تف�سير ما
هبات لم تتوقف منذ انهيار عملية ال�سالم مع
حدث في تلك انتفا�ضة بما تالها من ّ
* ُعقدت الندوة في الجل�سة الثانية خالل اليوم الأول لم�ؤتمر ''انتفا�ضة  :1987الحدث والذاكرة'' الذي نظمته م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية ودار النمر للفن والثقافة في جامعة بير زيت يوم الجمعة الموافق فيه .2017/11/24
** ب�سام ال�صالحي :الأمين العالم لحزب ال�شعب الفل�سطيني ،ونائب في المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ،والع�ضو في القيادة
الموحدة لالنتفا�ضة الأولى ● جمال زقوت :ع�ضو المجل�س الوطني الفل�سطيني ،والع�ضو في القيادة الموحدة لالنتفا�ضة
الأولى ● ح�سن يو�سف :نائب في المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ،و�أحد قيادات حركة ''حما�س'' في ال�ضفة الغربية ،اع ُتقل لعدة
�أعوام في �سجون االحتالل ● رباح مهنا :قيادي في الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين ● �سمير �شحادة :حا�صل على الدكتوراه
في الأدب العربي ،وعمل محا�ضراً في جامعة بير زيت ،وهو ع�ضو م�ؤ�س�س في القيادة الوطنية الموحدة لالنتفا�ضة الأولى
عن حركة ''فتح'' ● عمر ع�ساف :كاتب ومحلل �سيا�سي ،و�سكرتير اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة ،وكان ع�ضواً في
القيادة الموحدة �أثناء االنتفا�ضة الأولى.
*** �أ�ستاذة م�ساعدة وع�ضو هيئة تدري�سية في دائرة العلوم ال�سيا�سية في جامعة بير زيت ،ومديرة الأبحاث في المركز
الفل�سطيني ــ الأميركي للبحوث ) (PARCفي فل�سطين.
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ا�سرائيل بعد االنتفا�ضة الثانية .وبينما تك�شف الندوة عن نقاط تقاطع ،وعن كثير
ر�سخ ثقة المقاوم
من الخالفات ،ف�إن الثابت هو �أن انتفا�ضة الحجارة هي حدث ّ
الفل�سطيني ،وبلور الهوية الجمعية الفل�سطينية محلي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
أرحب بالمتحدثين اليوم،
غادة المدبوحّ � :
والطريقة التي �سنم�ضي فيها خالل الندوة
هي عبارة عن طرح �أ�سئلة مركزية جرى
الت�شاور فيها مع اللجنة اال�ست�شارية في
م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية خالل

التح�ضير لهذا الم�ؤتمر ،و�سنعطي كل متحدث
ثالث �أو �أربع دقائق للإجابة عن الأ�سئلة ،ثم
�سيفتح باب النقا�ش للجمهور في �آخر ن�صف
ُ
�ساعة ،و�س�أتولى �إدارة هذه الندوة� .أه ًال
بالجميع.

انتفا�ضة عفوية وقيادات �شبابية جديدة
غادة المدبوح :هل كان اندالع االنتفا�ضة،
حدث تم الترتيب
وات�ساع رقعتها عفوي ًا� ،أم �إنه ٌ
له م�سبق ًا؟
جمال زقوت� :إن النقطة الجوهرية في
الأ�سباب الحقيقية الندالع االنتفا�ضة تتمثل
في ن�ضج دور الحركة الوطنية على ال�صعيدين
عبرت عن
ال�سيا�سي والتنظيمي ،والتي عملي ًا ّ
حالة التباعد التي و�صلت �إلى الذروة بين
ال�شعب الفل�سطيني بمختلف �شرائحه
ومكوناته ،وبين االحتالل .ف�إذا عدنا �إلى
النداء رقم  ،2وهو النداء الأول للقيادة
الموحدة في  8كانون الثاني/يناير 1988
في ال�ضفة الغربية ،وفي  10كانون الثاني/
يناير في غزة ،كنداء مبا�شر لهذه االنتفا�ضة،
�سنجد �أن االنتفا�ضة تلخ�ص الأ�سباب التي
�أدت �إلى �أن تكون الم�شاركة �شمولية ،لأنها
عبرت عن الهموم الكبرى لمختلف القطاعات،
ّ
�سواء تلك المت�صلة بقطاع �أ�صحاب الأرا�ضي

والفالحين� ،أو بالعمال الذين يخ�ضعون
لجميع �أ�شكال التمييز والقهر على يد قوات
االحتالل ،ف�ض ًال عن �إغالق الجامعات،
ومو�ضوع ال�ضريبة الم�ضافة في مواجهة
القطاع التجاري ،ومنع انتظام وتنظيم
الحركة ال�سيا�سية والنقابية في غزة ،لأن في
ال�ضفة الغربية كان هناك بع�ض الحريات.
و�أذكر بينما كنا نعقد هيئة عامة النتخاب
نقابة الخدمات العامة في غزة� ،أن مقر
النقابات حو�صر ،فانتقلنا �إلى مقر ال�صليب
الأحمر لإجراء تلك االنتخابات ،فكان مجرد
تنظيم عمل نقابي لعمال ُي�ستغلون �سواء في
�إ�سرائيل� ،أو في �سوق العمل الفل�سطينيةُ ،يعتبر
م�شكلة.
وعليه ال يمكن �أن يقال �إن االنتفا�ضة
بد�أت ب�صفارة من قائد ما في منطقة ما في
الداخل �أو الخارج ،لأنه ال يمكن عزل جميع
�أ�شكال الن�ضال التي عملت عليها ف�صائل
منظمة التحرير الفل�سطينية و�أطراف الحركة
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الوطنية ب�أ�شكالها الن�ضالية كلها� ،سواء
بالعمل الع�سكري �أو العمل الجماهيري ،والتي
�شكلت ال�شرارة التي ا�س ُتكملت في اليوم التالي
في ت�شييع العمال الأربعة عندما ا�ست�شهد
ال�شاب حاتم ال�سي�سي.
وقد �سبق ذلك كله �شعور النا�س ب�أن
حياتهم مهددة بالخطر عندما الحق �أحد
الم�ستوطنين الطفلة انت�صار العطار من مخيم
دير البلح ب�سبب �إلقائها ح�صاة ،ولي�س حجراً،
على �سيارة هذا الم�ستوطن ،فالحقها �إلى
مدر�ستها ،ودخل �إلى ف�صلها الدرا�سي و�أطلق
النار عليها فا�ست�شهدت ،ثم �أفرج االحتالل
عنه بعد �سبعة �أيام .وال�شيء ذاته تكرر مع
منا�ضلي حركة الجهاد الإ�سالمي عند منطقة
وادي غزة ،حين توقفت �سيارتهم وكان يمكن
�إلقاء القب�ض عليهم ،لكن جرت ت�صفيتهم
مبا�شرة.
ب�سام ال�صالحي :االنتفا�ضة حدث عفوي،
واندالعها في  ،1987/12/9 - 8جاء نتيجة
تراكم المعاناة والظلم والقهر الذي دفع �إلى
الت�صعيد في مواجهة االحتالل .لكن عام َلين
�أديا دوراً مهم ًا في ت�أطيرها في الأيام التالية:
�أو ًال ،في الفترة ما بين �سن َتي  1982و1983
حتى �سنة  ،1987بد�أ يتقل�ص الهام�ش
القيادي الفل�سطيني الذي كان متاح ًا بعد حل
البلديات و�ضرب لجنة التوجيه الوطني،
وبالتالي ،ف�إن القيادة الر�سمية الفل�سطينية
في الأرا�ضي المحتلة خالل الفترة - 1983
معبرة عن الحراك العام،
 ،1987لم تكن قيادة ّ
و�إنما كانت قيادة �شبه ر�سمية ،وبا�ستثناء
في�صل الح�سيني ،ف�إن جميع الأ�سماء التي
برزت كانت على هام�ش الموقع الر�سمي؛
ثاني ًا ،كان الطابع القيادي ال�شعبي المقترب
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من النا�س قد انتك�س بين �سن َتي 1982
و ،1983وبد�أت تظهر تعبيرات لمنظمة
التحرير في الأر�ض المحتلة� ،أقل ت�أثيراً ،الأمر
الذي ف�سح في المجال لبروز قيادات جديدة
من الو�سط الطالبي الذي كان منخرط ًا في
وممن خرجوا من ال�سجون من
الحالة ال�شعبيةّ ،
كوادر التنظيمات المتنوعة ،وبادروا ،ب�شكل �أو
ب�آخر� ،إلى تنظيم الحالة ال�شعبية العامة قبل
�أن تتلقف القيادة ال�سيا�سية الم�س�ألة ر�سمي ًا.
فمث ًال في الأيام الأولى من االنتفا�ضة ،كان
عما �سيحدث في هذه
الجميع يت�ساءلون ّ
الحالة غير الم�سبوقة من الم�شاركة ال�شعبية،
ومن هنا بد�أ التفكير في كيفية �ضمان
اال�ستمرارية .وكخال�صة ،ف�إن االنتفا�ضة بد�أت
عفوية ،ونظمتها قيادات �شعبية منها كوادر
من الف�صائل مرتبطة بال�شارع مبا�شرة،
ون�ش�أت بعد تجربة كفاحية ،و�أدت دوراً في
التنظيم البدائي الأول في االنتفا�ضة مع
تدخل
الحالة ال�شعبية العامة ،وبعد ذلك بد�أ ّ
القوى ال�سيا�سية ب�صورة �أكثر تنظيم ًا.
ح�سن يو�سف� :أنا ال �أعتقد �أن هناك �شيئ ًا
ا�سمه عفوي ،وخ�صو�ص ًا في انتفا�ضة
كانتفا�ضة الحجارة الكبرى ،فانتفا�ضة
بحجمها ال يمكن �أن تكون عفوية .فالذي كان
يتابع الحدث منذ بداية الثمانينيات حتى
بداية االنتفا�ضة ،يالحظ تراجع ًا في الو�ضع
الفل�سطيني ال�سيا�سي ب�صورة عامة ،حتى �إنه
في م�ؤتمر القمة العربية الطارئة'' :الوفاق
واالتفاق'' الذي ُعقد في الأردن ،لم تدرج
الق�ضية الفل�سطينية في البيان الختامي،
وحينها قال الملك ح�سين اكتبوا ما يريده الأخ
�أبو عمار ،ف�أ�ضافوا الفقرة الأخيرة وهي ت�أكيد
الق�ضية الفل�سطينية ،ون�صرة الدول العربية
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ووقوفها �إلى جانب الحق الفل�سطيني .لقد كان
الفل�سطينيون قوة وطاقة هائلة تنتظران
الحدث الذي يفجرهما.
�سمير �شحادة� :أنا �أميل �إلى القول �إن ال�شعب
جير
الفل�سطيني كله كان �سيد االنتفا�ضة ،وال �أُ ّ
الأمر �إلى ف�صيل �أو حزب كحا�ضنة
لالنتفا�ضة� ،أو كم�ؤ�شر �أول �إليها .فهذه الم�س�ألة
لي�ست خا�ضعة للت�صنيف �أو تركيب م�سميات
عليها ،عفوية �أو مق�صودة ،وعلينا دائم ًا �أن
نعود �إلى ال�شعب ،فهو �سيد الموقف على الرغم
من الظلم الكبير الذي يعانيه.
ثمة كثير من الأحداث/الأ�سباب التي ال
يمكن �أن نتجاوزها ،مثل االجتياح الإ�سرائيلي
للبنان والخروج من بيروت ،وم�س�ألة االنق�سام
الذي وقع في ''فتح'' ،ونعي منظمة التحرير في
�صحف عربية ،وغيرها من الأمور التي �أثرت في
خيارات ال�شعب ،لكن في نهاية الأمر تدخلت
قيادات التنظيمات التي ا�ستطاعت �أن تقر�أ
توجه.
البو�صلة تماماً ،وتمكنت من �أن تقود و�أن ّ
عمر ع�ساف :كانت بدايات االنتفا�ضة عفوية
بامتياز ،وكونها عفوية ال يقلل من �ش�أن دور
القوى الوطنية ،بل �إن تطور م�سيرة االنتفا�ضة
من العفوية �إلى التنظيم مر بعدة مراحل ،لكن
وتائر هذا التطور كانت مختلفة بع�ضها عن
بع�ض.
�إن َمن يقر�أ كتاب ديفيد غرو�سمان ''الزمن
الأ�صفر'' الذي �صدر قبل االنتفا�ضة ب�ستة �أ�شهر
يدرك مدى المعاناة لدى ال�شعب الفل�سطيني.
يقول غرو�سمان'' :لو كنا مكان الفل�سطينيين
لكنا ُثرنا في اليوم مئة مرة على االحتالل
الفل�سطيني'' ،وفع ًال ،بعد �ستة �أ�شهر اندلعت
االنتفا�ضة .الم�س�ألة الأُخرى هي الم�ؤتمر

التوحيدي الفل�سطيني في  20ني�سان�/أبريل
 ،1987وكان يوم الوحدة الوطنية الذي �أ�س�س
للتوجه الوحدي في الحالة الفل�سطينية .لقد
كانت الف�صائل تتابع المرحلة التي مرت بها
االنتفا�ضة في ال�شهر الأول �إلى �أن انتظمت،
من خالل لجنة عمل وطني م�شترك في القد�س،
تحت م�سمى القوى الوطنية ،والتي كانت
تجتمع با�ستمرار في القد�س لأن الحركة في
القد�س كانت �أ�سهل .وكان فخراً للقوى الوطنية
الفل�سطينية �أن تلتقط هذا الحدث ،و�أن تعمل
على تحويله �إلى عمل منظم بعد انق�ضاء
ب�ضعة �أ�سابيع على اندالع االنتفا�ضة.
رباح مهنا :االنتفا�ضة لها مقدمات و�أ�سباب
وتداعيات .فعندما تراجعت الثورة الم�سلحة
في غزة وال�ضفة ،مرت الحالة الفل�سطينية
بركود منذ بداية ال�سبعينيات حتى �أوائل
الثمانينيات .وعلى الرغم من �أن الأو�ضاع
االقت�صادية في ال�ضفة وغزة كانت معقولة،
وكان العمال ي�شتغلون بدخل معقول ،ف�إن
الممار�سات الإ�سرائيلية القمعية والعن�صرية
�ضد العمال في الداخل المحتل ،و ّلدت لدى
النا�س في ال�ضفة وغزة �شعوراً ب�أن هذا
االحتالل يمار�س �ضدهم تنكي ًال وا�ضح ًا .هذا
�أو ًال .ثاني ًا ،عندما ُطردت منظمة التحرير من
بيروت ،ركزت المنظمة وجميع الف�صائل
عملها على الداخل الفل�سطيني .ثالث ًا ،كان
للتنظيمات الفل�سطينية دور فاعل في �أوائل
الثمانينيات بتحريك ال�شارع الفل�سطيني ،فكنا
نرى كل ''بيت عزاء'' �أو ''فرح'' يتحوالن �إلى
منا�سبة وطنية .عالوة على ذلك كان هناك
تحركات ال�شباب في الجامعات في �أوائل
الثمانينيات ،والإفراج عن ال�سجناء في �صفقة
التبادل التي قامت بها القيادة العامة بقيادة
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�أحمد جبريل ،وعملية الطائرة ال�شراعية،
وعملية الجهاد الإ�سالمي في  ،12/6وهو ما
�ألهب م�شاعر الجمهور الفل�سطيني الذي بات
�أكثر ا�ستعداداً للتحرك.
لقد بد�أت االنتفا�ضة بفعل جماهيري
عفوي �شاركت فيه قطاعات ال�شعب العمرية
والمهنية كافة .و�أذكر بعد نحو ع�شرة �أيام من
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االنتفا�ضة جاء �إلى قطاع غزة قائد المنطقة
الجنوبية يت�سحاق مردخاي ،فدعا 150
�شخ�صية �إلى اللقاء بهدف تهدئة النا�س عن
القيام بانتفا�ضة ،وكان من �ضمن
ال�شخ�صيات الدكتور حيدر عبد ال�شافي ،ثم بعد
ذلك ت�شكلت القيادة الوطنية الموحدة وبد�أت
تقوم بدورها.

غياب ''حما�س'' والقوى الإ�سالمية عن القيادة املوحدة
غادة المدبوح :بتلخي�ص �سريع ،بين َمن قال
�إن االنتفا�ضة عفوية وغير عفوية ،ومن كل ما
�أعرفه في درا�سات الحركات االجتماعية �أو
الثورات ،ف�إنه ال يوجود تنظيم مثل التنظيم
الذي كانت تتميز به االنتفا�ضة ،وخ�صو�ص ًا
في ال�سنة الأولى� ،إذ كانت من دون �أطر
موجودة �أ�ص ًال على الأر�ض� .إن �إلهاب
الم�شاعر ،والأحداث التي تحدثتم عنها ،مهمان
جداً ،لكنني �أعتقد �أن ال�شبكات االجتماعية
التي كانت موجودة ،والجمعيات كذلك ،ونوع
الترابط �أكان اجتماعي ًا �أم �سيا�سي ًا ،كان لها
دور كبير في انطالق االنتفا�ضة بهذه القوة
وبهذا التنظيم.
من هنا ندخل �إلى ال�س�ؤال الثاني :لماذا
بقيت التيارات الإ�سالمية خارج القوى
الوطنية الفل�سطينية؟ وكيف ت�صف هذه
العالقة بين التيارات الإ�سالمية والقوى
الوطنية الأُخرى؟
جمال زقوت :مع الت�شديد على ما ُطرح ب�ش�أن
العالقة بين االندفاعة القوية للجماهير منذ
اللحظة الأولى لالنتفا�ضة ،وبين دور القوى
المنظمة التي كانت منخرطة فيها ،وهي �أ�ص ًال

جزء من الجمهور� ،إ ّال �إن هذه القوى التقطت
اللحظة وطورتها في برنامج وا�ضح .و�أنا
�أعتقد �أنه لوال القوى ال�سيا�سية لم يكن من
الممكن و�ضع �صيغة واحدة ،فمنذ  7كانون
الأول/دي�سمبر  ،1987حتى  8كانون الثاني/
يناير  ،1988كان الجميع منخرط ًا في
االنتفا�ضة ،ثم تبلور برنامج االنتفا�ضة ع�شية
 8كانون الثاني/يناير  ،1988و�صدر البيان
مو ّقع ًا با�سم القيادة الوطنية الموحدة بت�صعيد
االنتفا�ضة في ال�ضفة الغربية ،وهو البيان
ذاته الذي �صدر في غزة في  10كانون
الثاني/يناير .1988
يظهر ذلك في طبيعة الواقع االقت�صادي
االجتماعي وطبيعة ال�سيا�سات الإ�سرائيلية
قبل اندالع االنتفا�ضة ،وفي ن�ضج الحركة
الوطنية وات�ساع �شبكتها عبر المنظمات
الجماهيرية� ،أكان ذلك في الجامعات� ،أم
النقابات� ،أم المنظمات الن�سائية �أو
االجتماعية الأُخرى التي عملت على تعزيز
�صمود الجماهير وثقتها بنف�سها ،ومواجهة
هيمنة االحتالل بالتدريج ،بينما لم يكن
االحتالل يرى ذلك كله.
في ذلك الوقت ،لم يكن هناك قوى
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�إ�سالمية با�ستثناء حركة الجهاد الإ�سالمي
التي انخرطت في االنتفا�ضة منذ الدقيقة
الأولى .فهذه الحركة التي كان يتزعمها
ال�شهيد فتحي ال�شقاقي ،كانت تدعو �إلى عمل
ع�سكري مبا�شر ،وكان هناك حوار بعد ت�أ�سي�س
القيادة الموحدة مع الجهاد الإ�سالمي عبر
الأخ زياد النخالة ،والنقا�ش كان �أن يبقى
اال�سم هو ''القيادة الوطنية الموحدة''� ،أو
''القيادة الوطنية والإ�سالمية الموحدة'' .لقد
انخرط الجهاد الإ�سالمي ،ثم المجمع
الإ�سالميّ � ،أما قيادة الإخوان الم�سلمين في
قطاع غزة فاجتمعت ور�أت �أن هذا عمل نوعي
مف�صلي ال يمكن لحركة الإخوان الم�سلمين �أن
تعزل نف�سها عنه و�إ ّال �ستعزل نف�سها عن مجمل
الحركة الوطنية ،وقررت ت�أ�سي�س حركة
''حما�س'' فيما بعد.
ب�سام ال�صالحي :يمكن تق�سيم المراحل الأولى
لالنتفا�ضة من الناحية التنظيمية �إلى فترتين:
الأولى من � 1987/12/9 - 8إلى
 ،1988/1/8والثانية ما بعد .1988/1/8
في الفترة الأولى لم يكن هناك �صيغة
تنظيمية موحدة لقيادة االنتفا�ضة ،و�إنما
كانت الف�صائل تعمل ك ًال على حدة ،مع وجود
�أ�شكال من التن�سيق الوا�سع على الم�ستويات
المحلية ،في المدن والقرى والريف بين
نا�شطي العمل الوطني كلهم ،وكانت ت�صدر
بيانات في المواقع نف�سها من التنظيمات
ب�أ�سماء متنوعة� ،أو با�سم القوى الوطنية .وقد
ا�ستمر ذلك قرابة �شهر كامل ،وكنت �أنا
�شخ�صي ًا في هذه الفترة �أعمل في قطاع غزة،
وكنت على توا�صل مبا�شر ويومي مع �أحداث
االنتفا�ضة .ففي تلك الفترة بالتحديد �صدر
�أول بيان ،وكان مذي ًال بتوقيع القوى الوطنية

الموحدة في قطاع غزة ،ثم �صارت البيانات
بعد ذلك ت�صدر با�سم اللجان ال�شعبية ،وا�ستمر
الأمر على هذا المنوال حتى ،1988/1/8
عندما ت�شكلت القيادة الموحدة لالنتفا�ضة.
� ّأما في قطاع غزة ،ف�إن الحركة
الإ�سالمية ،وخ�صو�ص ًا ''حما�س'' ،لم تكن في
البداية منخرطة في فاعليات االنتفا�ضة على
�أ�سا�س منظم ،وهي حتى بعد االنخراط
التنظيمي فيها ،لم تكن جزءاً من القيادة
الموحدة ،وال�سبب في ذلك يعود �إلى موقفها
الوا�ضح وال�صريح في ميثاقها الذي يت�ضمن
مالحظات على منظمة التحرير �أ�سا�س ًا لكونها
علمانية ،وبالتالي ال مجال للعمل معها؛
وحتى في ن�ص ميثاق حركة ''حما�س'' الذي
�صدر في �آب�/أغ�سط�س  ،1988كان هناك
ن�ص وا�ضح ب�ش�أن �شكل العالقة مع منظمة
التحرير .لكن مع ا�ستمرارية االنتفا�ضة
وقيادتها من جانب ف�صائل منظمة التحرير
والقوى الوطنية� ،أخذت ''حما�س'' القرار
باالن�ضمام �إلى هذه الحالة العتبار وطني
من جهة ،واعتبار تنظيمي من جهة �أُخرى� ،إذ
�إنها لو لم تنخرط في فاعليات االنتفا�ضة،
لفقدت القدرة على ال�سيطرة على جمهورها،
ومن هذا المنطلق جاء التزامها بالقيادة
الموحدة.
ح�سن يو�سف :خلية الإخوان الم�سلمين في
الداخل المحتل منذ �سنة  ،1948كانت في
�سنة  1979بقيادة عبد اللـه نمر دروي�ش،
وكانت م�سلحة ،واع ُتقل �أفرادها لـ � 4أعوام،
كما اع ُتقل ال�شيخ �أحمد يا�سين و�إبراهيم
المقادمة والدكتور عبد العزيز الرنتي�سي في
�سنة  1983ب�سبب عملهم في تجميع ال�سالح،
وقد �أُفرج بعد عام عن ال�شيخ �أحمد يا�سين في
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�صفقة تبادل الأ�سرى التي قامت بها القيادة
العامة .عالوة على ذلك ا�ست�شهد جواد �أبو
�سلمية في جامعة بير زيت ،وهو من الكتلة
الإ�سالمية والإخوان الم�سلمين ،فكيف يقال
�إننا مت�أخرون؟
بالعودة �إلى القرن الما�ضي ،ف�إن �أول خلية
د�شنها الإخوان الم�سلمون للجهاد في
ع�سكرية ّ
فل�سطين كانت في �سنة  ،1935و�أول خلية
ع�سكرية �أُ�س�ست في فل�سطين كانت في �سلواد
في �سنة .1942
لقد كنت خالل الثمانينيات م�س�ؤو ًال عن
الإخوان الم�سلمين في المنطقة كلها ،وتم
االتفاق على ت�شكيل حركة ''حما�س'' ومواجهة
االحتالل ،فتحولنا جميع ًا من �إخوان م�سلمين
�إلى ما ي�سمى تنظيم ''حما�س'' .وفي
� 1987/4/14صدر البيان با�سم ''حم�س'' ،ثم
�أ�ضيف �إليه حرف الألف في البيان رقم 2
لي�صبح ا�سم الحركة ''حما�س'' .ولي�س هناك
ن�ص في �أدبيات الحركة
ت�صريح� ،أو بيان� ،أو ّ
يقول �إن ''حما�س'' تريد �أن تكون بديلة من
منظمة التحرير ،بل خالف ًا لما يقال ،ف�إن
�إحدى مواد الميثاق ال�صادر في
 1988/8/21تذكر منظمة التحرير ك�إخوة
و�أخوات و�آباء و�أمهات و�أعمام ،فنحن و�إياهم
في خندق واحد لمواجهة االحتالل ،حتى لو
اختلفنا في الر�ؤى ،فلكل ف�صيل ر�ؤيته
وبرنامجه ال�سيا�سي .لكن للأ�سف ال�شديد ،منذ
بداية ظهور الحركة لم يتم الترحيب بنا ،وال
ا�ستيعاب واحتواء بع�ضنا لبع�ض ،و�إنما حدث
العك�س تمام ًا� ،إذ وقعت االحتكاكات من
البداية ومحاولة الت�ضييق علينا ،بل �إننا حتى
في ال�سجن ُ�ضربنا ،وكنت �أنا �أول ال�ضحايا في
�سنة  ،1990وكان يقال لنا �إننا عمالء ،وحتى
في �أدبيات الآخر ،قيل لنا �إن االحتالل ورابين
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هما َمن �سمح بوجودكم لتكونوا بدي ًال من
منظمة التحرير الفل�سطينية� .إن دورنا تكاملي
مع بع�ضنا البع�ض ،حتى �إن كانت الر�ؤى
والبرامج مختلفة ،فدورنا تناف�سي ،وهو �أمر
�أثرى االنتفا�ضة.
غادة المدبوح :لكن ''حما�س'' نف�سها هي التي
�أعلنت �أن انطالقتها ت�شكل انق�سام ًا عن فكر
الإخوان الم�سلمين ب�شكل يدعو �إلى المقاومة
الم�سلحة مع االحتالل.
�سمير �شحادة� :إن العالقة بين القوى الوطنية
والقوى الإ�سالمية �أو ''حما�س'' ،عالقة غير
مخفية ،فهناك اختالف وتناق�ض واتهام،
وهي على م�ستوى القيادة من الأعلى حتى
الخلية الب�سيطة تت�سم بعدم وجود اتفاق ،وال
وفاق ،بل �إن هناك �أ�سباب ًا كثيرة �ساهمت في
�إبعاد الأطراف بع�ضها عن بع�ض ،وبالتالي
يجب �أن نح�صر المو�ضوع ،و�أ ّال نزج �أنف�سنا
في دهاليز االتهامات .ف�أنا �شخ�صي ًا ،وربما
هذا اعتراف لأول مرة ،كنت �شاهداً حقيقي ًا
على ت�شكيل القيادة الوطنية الموحدة التي
�أطلقت بياناتها بعنوان ''ال �صوت يعلو فوق
�صوت االنتفا�ضة'' ،والتي ربما �سبقت البيان
رقم  1الذي �أ�صدرته ''فتح'' ،والبيان رقم 2
الذي �صاغته الجبهة الديمقراطية ،كما كنت
�شاهداً على تلك الجل�سات التي �شهدتها �أروقة
في القد�س من بع�ض الف�صائل في ذلك الوقت.
و�أذكر واقعة ب�سيطة ،قبل ت�شكيل القيادة
الوطنية الموحدة ،فقد كنا نتحرك في ميدان
المنارة والتقيت بالأخ والرفيق عمر ع�ساف،
تعم
وكانت المحالت مغلقة ،والإ�ضرابات ّ
ال�شوارع .هذا الو�ضع الميداني هو الذي كان
مهيمن ًا على و�ضع القيادة الوطنية الموحدة،
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حتى قبل ت�شكيلها ،فالميدان جمع ''فتح''
و''حما�س'' والديمقراطية وال�شعبية وحزب
ال�شعب ،و�أنا قلت في البداية �إن ال�شعب هو
الذي �أ�شعل االنتفا�ضة.
عندما بد�أت االنتفا�ضة ،وكانت في �أول
�أيامها ،كنت في قيادة ''فتح'' ،وذهبت �إلى
عمان لأرد على الذين قالوا لي�س للداخل
ّ
عالقة بالخارج ،وتحدثت في ات�صال هاتفي
عمان،
مع الأخ �أبو جهاد ،وكان خارج ّ
وو�ضعته في ال�صورة و�ضرورة ت�شكيل لجنة
قيادة وطنية موحدة ،فقال حرفي ًاِ '' :ارجع
واعمل قيادة من الجميع ''.و�صلت عند الظهر
وجل�ست مع الرفيق عمر ع�ساف ،وبد�أنا
بالحديث ،ثم ان�ضم �إلى الحوار فيما بعد
الرفاق في الجبهة ال�شعبية .كنا ثالث قوى
فقط ،وكان قد �صدر �آنذاك بيانان هما البيان
رقم  1للقوى الفل�سطينية ،والبيان رقم 2
للجبهة الديمقراطية ،ف�أ�صدرنا البيان رقم 3
الذي ُطبع منه  120.000ن�سخة في ليلة
واحدة وتم توزيعه ،واعتبرنا �أن البيان رقم 3
هو البداية الفعلية لوالدة المقاومة �أو القيادة
الوطنية الموحدة ،وتبعته البيانات  4و 5و،6
لكن لم يكد التوزيع يبد�أ في البيان رقم 6
حتى ُ�سجنت في الم�سكوبية.
رباح مهنا :كان هناك نقا�ش مع حركة
''حما�س'' بهدف �إدخالها �إلى منظمة التحرير،
لكنها رف�ضت ،و�أذكر رد الرنتي�سي عندما
�س�ألته عن ال�سبب قوله�'' :أو ًال المنظمة علمانية،
ونحن نريدها �إ�سالمية .ثاني ًا المنظمة معترفة
ب�إ�سرائيل ونحن غير معترفين بها� ''.أعتقد �أن
''حما�س'' ،كي تكون في �إطار ومنطق �إ�سالمي
في خدمة الق�ضية الفل�سطينية ،لم تقبل �أن
تكون جزءاً من القيادة الموحدة'' .حما�س'' لم

ت�شارك في القيادة الوطنية الموحدة ،وال�سبب
الأول هو �إبراز قوتها ،فبعد عملية
 ،1977/12/6اعتبر قادتها �أنهم �أنجزوا
عم ًال كبيراً .عالوة على ذلك ،رف�ضت حركة
الجهاد الإ�سالمي االن�ضمام �إلى المنظمة� ،أو
حتى �إلى ''حما�س'' لت�شكيل تيار �إ�سالمي
موحد ،لأنها هي �أي�ض ًا كانت تريد �أن ُتبرز
نف�سها وقوتها.
الآن ،وبعد �إ�صدار ''حما�س'' بيانها الأخير
الذي يت�ضمن االعتراف بدولة فل�سطين على
حدود  ،1967بد�أت وجهة نظر ''حما�س''
تتغير ،و�أ�صبحت �أكثر ا�ستعداداً لدخول منظمة
التحرير ،لكن ب�شروطها .لذا �أرجو من القيادة
ت�سهل دخول
الفل�سطينية وقيادة المنظمة �أن ّ
''حما�س'' لأن لديها قوة ووجوداً كبيرين على
الأر�ض ،ودخولها �إلى المنظمة يعزز قوة هذه
الأخيرة� .أنا �أقول �إن الم�صلحة الوطنية
تقت�ضي دخول ''حما�س'' والجهاد �إلى منظمة
نوحد ال�شعب
التحرير الفل�سطينية كي ّ
الفل�سطيني تحت �إطار واحد.
عمر ع�ساف'' :حما�س'' كانت تظن �أنها بديل
من منظمة التحرير ،ولم تفكر في العمل �سوي ًا
مع القيادة الوطنية الموحدة .فعلى الأر�ض
كان هناك عمل جماعي م�شترك ،لكن على
الم�ستوى التنظيمي كان هناك تباين ولم يعمل
االثنان مع ًا ،و�أعتقد لو كان العمل م�شترك ًا،
ولو كان موحداً ،لربما �أعطى نتائج �أف�ضل.
بالتالي ،كان هناك نوع من المناف�سة كان
ي�أخذ �أحيان ًا طابع َمن الذي �سيواجه االحتالل
�أكثر ،وهذا �أمر م�شروع في �إطار المناف�سة ،لكن
�أحيان ًا كان هناك نوع من المناكفة ،ولم يكن
عم ًال م�شترك ًا ،فالتيار الإ�سالمي كان يعمل
بمفرده ،والقيادة الوطنية الموحدة كانت تعمل
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لوحدها� ،إ ّال �إن العالقة لم ت�صل �إلى حد
ي�سجل لنا كحركة وطنية .كنا،
ال�صراع ،وهذا َّ
على الرغم من ذلك ،نترك لل�شارع �أن ي�ستجيب
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للفاعليات� ،أكانت تلك ال�صادرة عن القيادة
الموحدة� ،أو عن حركة ''حما�س'' ،لكننا لم
نحاول �أن نفر�ض ر�أي ًا �ضد �آخر.

انتـــفا�ضة مغـــدورة
غادة المدبوح :بمنا�سبة الحديث عن العالقة
بين الف�صائل نف�سها ،ن�صل �إلى ال�س�ؤال الثالث
وهو :ماذا كان دور قيادة منظمة التحرير
الفل�سطينية في الخارج ،وهل كان دورها
�إيجابي ًا �أم �سلبي ًا في االنتفا�ضة؟ �أعرف �أنه
�س�ؤال كبير ،لكن �أرجو �أن تكون النقاط محددة
و�أ�سا�سية ،لأن الحديث عن دور المنظمة
يحتاج �إلى وقت طويل.
جمال زقوت :القيادة الموحدة اعتبرت �أن كل
فل�سطيني هو جزء من منظمة التحرير ،مثلما
يقول ميثاقها ،لكن للأ�سف لم يعترف �أبو
عمار علن ًا بالقيادة الموحدة �إ ّال بعد �أن
�أ�صدرنا  6بيانات ،مع �أنه كان لدينا معه
نقا�شات داخلية قبل ذلك .وقد جرى فيما بعد
ا�ستعجال ا�ستثمار النتائج ال�سيا�سية لهذه
االنتفا�ضة ،و�أنا هنا ال �أتحدث عن البرنامج
ال�سيا�سي بقدر ما �أتحدث عن المبادرات
ال�سيا�سية التي حولت االنتفا�ضة من انتفا�ضة
وطنية كبرى� ،إلى ''انتفا�ضة مغدورة''،
وجميعنا �ساهم في ذلك ،لي�س فقط قيادة
منظمة التحرير ،بل كل َمن اعتقد بعد ت�شكيل
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� ،أن الحقوق ُت�سترد
على طاولة المفاو�ضات� ،أو من خالل عملية
ا�ست�شهادية.
ب�سام ال�صالحي :نحن في الحزب ال�شيوعي

لم ن�شارك منذ البداية في القيادة الموحدة،
وذلك ل�سببين� :أو ًال ،الرغبة في �أ ّال تتدخل
منظمة التحرير ب�شكل مبا�شر ،بحيث تتكرر
تجربة الجبهة الوطنية خالل الفترة - 1973
� ،1974إذ كنا نريد �صيغة فيها ا�ستقاللية
�أكبر في ال�ضفة الغربية؛ ثاني ًا ،الحاجة �إلى
و�ضوح �سيا�سي لهدف الحراك القائم .لكن
عندما �أدركنا �أن مطالبنا هذه هي بحد ذاتها
�أعلى من �إمكان التحقق ،غ ّلبنا عن�صر الوحدة
في القيادة الموحدة على هذه االعتبارات،
تدخل منظمة التحرير
وحاولنا مع ًا �أن يكون ّ
في �أ�ضيق الحدود ،من �أجل �إعطاء ال�ساحة
الداخلية المجال كي تطور ذاتها .و�أعتقد �أن
تدخل المنظمة المبالغ به الحق ًا لم يفد
ّ
االنتفا�ضة ،بل حدثت تباينات ملمو�سة،
�أبرزها عندما دعت القيادة الموحدة �إلى
�إ�ضراب تجاري �شامل رف�ض ًا ال�ستقبال جورج
�شولتز في حينه ،فمع �أن الموقف في الخارج
كان راف�ض ًا لذلك �أي�ض ًا� ،إ ّال �إن بع�ض التباينات
حدث في المواقف .لكن التكامل الذي حدث
في �سنة  1988كان في ر�أيي ،ثمرة العالقة
ال�صحيحة بين االنتفا�ضة وبين قيادة
المنظمة في الخارج ،وقد ظهر ذلك من خالل
�إعالن اال�ستقالل في  ،1988/11/15والذي
هو في تقديري ،كان �أف�ضل تتويج ل�شكل
العالقة بين االنتفا�ضة ومنظمة التحريرّ � .أما
فيما يتعلق بالأداء اليومي بعد ذلك ،ف�أنا
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�أعتقد �أن التدخل الخارجي لم يكن بالم�ستوى
المطلوب لتطوير االنتفا�ضة.
�أحمد يو�سف� :أخذاً في االعتبار �أن المنظمة
هي الجهة المتنفذة في القرار الفل�سطيني،
ف�إنها هي التي ت�أخذ على عاتقها كل م�سار له
عالقة بعملية الت�سوية ،وبالقرار الفل�سطيني
عامة ،وقرار الت�سوية خا�صة .لكن نحن لدينا
قناعات ،وهذا ما يبرهنه التاريخ ،ب�أنه فيما
يتعلق بمقارعة ومقاومة �شعبنا الفل�سطيني
لالحتالالت كلها ،فكلما كان �شعبنا
الفل�سطيني يو�شك �أن يقطف ثمار الن�صر� ،أو �أن
يحقق �إنجازاً �سيا�سي ًا على الأر�ض ،كان هناك
خطوات اعترا�ضيةّ � ،إما من الم�ستوى الر�سمي
العربي كما حدث في � ّإبان الثالثينيات
مما كان يجري
و�إ�ضراب  ،1936وغيره ،و� ّإما ّ
تدخل
في انتفا�ضة الحجارة ،وهنا نعتبر �أن ّ
منظمة التحرير لم يكن موفق ًا.
وظف
الم�س�ألة �أن االحتالل الإ�سرائيلي ّ
عملية الت�سوية من �أجل �شرعنة التمدد
اال�ستيطاني على الأرا�ضي الفل�سطينية ،بحيث
ت�آكلت الحقوق الفل�سطينية ب�شكل كبير جداً،
فمدريد كانت فخ ًا لنا ،تلتها م�سيرة عملية
�أو�سلو وجميع الإخفاقات التي حدثت،
والتهويد واال�ستيطان ،وق�ضم الأر�ض
والوقائع التي فر�ضها االحتالل الإ�سرائيلي،
وهذه كلها وظفتها �إ�سرائيل لم�صلحتها من
خالل قبولنا بعملية الت�سوية� .أنا في تقديري
لو كان هناك ت� ّأن و�صبر �أكثر من طرف
القيادة ،ولو �أنها لم تتدخل بالطريقة التي
تدخلت فيها ،لأن هذا �أدى �إلى ارتخاء النا�س،
وخروج قوى كبرى من �شعبنا من مواجهة
االحتالل ،ولو بقي مث ًال حجم ''فتح'' بالقوة
واالندفاع ذاتهما مع مثيالتها من القوى

الفل�سطينية الأُخرى ،لكان ال�شعب الفل�سطيني
مما
ح�صل على مكا�سب �سيا�سية �أكثر كثيراً ّ
هو موجود حالي ًا ،بل �إننا على العك�س من ذلك
لم ننل �شيئ ًا حتى الآن.
�سمير �شحادة :الإيجابية الأ�سا�سية �أننا لم
نكن نعي�ش حالة انف�صام بين قيادة الداخل
وقيادة الخارج ،بل على العك�س كنا نرفع
�شعار �أن منظمة التحرير هي الممثل ال�شرعي
والوحيد.
وفي الحقيقة ،لم يكن هناك فروقات كثيرة
في التفكير والتوجهات والهدف بين قيادة
الداخل والخارج ،لكن �إحدى النقاط ال�سلبية
تتمثل في تحويل العمل ال�سري لالنتفا�ضة �إلى
عمل علني؛ �أعتقد �أن ذلك كان خط�أ .نقطة
�أُخرى �أعتبرها �سلبية هي دور المال في
االنتفا�ضة الأولى ،وعندما �أقول دور المال ال
�أ�ستثني �أحداً� ،أكان من ''فتح'' التي تملك �أكبر
قوة مالية� ،أم من ''حما�س'' والف�صائل الأُخرى،
فقد دخل المال �إلى الملعب و�أحدث خراب ًا.
رباح مهنا� :أهم �إيجابيات دور المنظمة هو
الدعم ال�سيا�سي الكبير لالنتفا�ضة ،والذي ُت ّوج
في الم�ؤتمر التوحيدي في الجزائر في �سنة
 ،1988و�أنتج وثيقة اال�ستقالل التي القت
�إجماع ًا وطني ًا ،بينما بيان التحرك ال�سيا�سي
الذي عر�ضه  55ع�ضواً من المجل�س الوطني
في هذا الوقت ،ف�أعتقد �أنه من العوامل التي
�أ�س�ست لأو�سلو .عالوة على ذلك كان هناك
دعم دولي لالنتفا�ضة ،ودفع �إعالمي كبير
لها ،من خالل منظمة التحرير عندما �شكلت
اللجنة الم�شتركة برئا�سة �أبو جهادّ � .أما عن
ال�سلبيات ،ف�أول �سلبية هي المال الذي �أ�س�س
لظاهرة ال�سرقة من طرف القائمين عليه� ،إذ
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ير�سل و�سط
حدثت �سرقات للمال الذي كان َ
تف�شى في م�ؤ�س�سات الوطن
نوع من الف�ساد ّ
المحتل؛ ثاني ًا ،التدخل ال�سيا�سي الزائد عن
حده ،وخ�صو�ص ًا لدى الإخوة في حركة ''فتح''
ّ
الذين كانوا متخوفين من بروز �شخ�صيات في
الداخل تغطي على قيادة الحركة في الخارج؛
تدخل القيادة في الخارج في تف�صيالت
ثالث ًاّ ،
العمل.
عمر ع�ساف� :إن جميع الف�صائل لها عالقة
بالخارج ،وقياداتها موجودة في الخارج،
با�ستثناء الرفاق في الحزب ال�شيوعي لأن
قيادتهم متمركزة في الداخل .وبالتالي ،ف�إن
التوا�صل مع الخارج هو م�س�ألة عادية ،لكن
الإ�شكالية هي كيف يتعامل الخارج مع
الداخل؟ ففي الوقت الذي كان ُين�شر بيان
يعتبر القيادة الموحدة ذراع ًا لمنظمة التحرير،

ندوة
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�إ ّال �إن هذا �أي�ض ًا كان غير ٍ
كاف ويثير تخوفات
لدى قيادات منظمة التحرير الفل�سطينية .وفي
اعتقادي ،ف�إن فاعليات االنتفا�ضة ،على الأقل
في مراحلها الأولى ،جرت بمعزل عن التدخل
تدخل
من الخارج ،لكن بعد ذلك �أ�صبح هناك ّ
من الخارج .وثمة ق�ضايا كبيرة مثل ''هل
نعلن الع�صيان المدني �أم ال؟'' ،وال نذيع �سراً
�إذا قلنا �إن موقف ''فتح'' والجبهة ال�شعبية كان
�أن نعلن الع�صيان المدني في �أحد البيانات،
بينما كان موقف الديمقراطية وحزب ال�شعب
�أن الظروف غير نا�ضجة لإعالن الع�صيان
المدني .وقد ا�ستمر النقا�ش � 17ساعة في �إطار
القيادة الموحدة ،وعلى مدى جل�ستين ،لتكون
نتيجة القرار االتفاق على ال�شروع في الإعداد
للع�صيان المدني .عالوة على ذلك ،كانت
جوالت بيكر وغيره مقدمات لأو�سلو التي
�أو�صلتنا �إلى ما نحن عليه.

''االنتفا�ضة كحالة م�ستمرة''
غادة المدبوح :بناء عليه ،ن�صل �إلى ال�س�ؤال
الرابع وهو :هل كان يمكن ا�ستثمار االنتفا�ضة
�سيا�سي ًا على نحو مختلف؟
جمال زقوت :نعم �أعتقد �أنه ال تزال هناك
فر�صة لت�صويب الم�سار ،وهذا لي�س فقط لقراءة
التاريخ لأن هذا التاريخ ال يزال حي ًا،
فاالحتالل قائم ،وال�شعب الفل�سطيني ما زال
تحت االحتالل ،هذا ال�شعب الذي �أظهر بعد
االنتفا�ضتين الأولى والثانية ،والحق ًا عبر
هبة
انتفا�ضة ال�شباب في �سنة  ،2015ثم في ّ
الأق�صى قبل �أ�شهر� ،أنه ال يزال يحمل مخزون ًا
مما كان،
قوي ًا .نعم كان يمكن �أن يكون �أف�ضل ّ

فبرنامج ال�سالم الفل�سطيني لم يكن هو فقط
الم�شكلة ،بل �أي�ض ًا التكتيك ال�سيا�سي الذي
ا�ستعجل النتائج ،وكذلك الخوف من �إق�صاء
المنظمة بعد حرب الخليج .وهنا �أقول �إن
الم�س�ؤولية ال تتحملها القيادة ال�سيا�سية
فح�سب ،بل القوى المعار�ضة �أي�ض ًا ،ولو بن�سبة
�أقل .فالطرفان ،قيا�س ًا بفكر االنتفا�ضة،
والم�شاركة ال�شعبية الوا�سعة عملي ًا� ،أحاال هذه
الم�شاركة �إلى حالة من التقاعد :فطاولة
المفاو�ضات بمفردها ،و�إر�ضاء الإ�سرائيلي
والأميركي ،ال يمكن �أن ي�أتيا لنا بالحقوق ،بل
مما
�إنهما ّ
عطال �أي �إمكان لأن نحقق �أف�ضل ّ
حققنا؛ وفي المقابل ،ف�إن �إحالة العملية
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برمتها �إلى حالة ا�ست�شهادية ت�ضع ال�شعب كله
ّ
في حالة انتظار ما يمكن �أن يحدث بعد ذلك،
�إنما هي �أمر تتحمل م�س�ؤوليته القوى
المعار�ضة .وهذا لي�س محاكمة ال لأو�سلو
اليوم ،وال للتكتيك الذي اتبعته حركتا
''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي ،ون�سبي ًا حركة
''فتح'' في االنتفا�ضة الثانية ،لكنني �أقي�س
الم�س�ألتين قيا�س ًا بمفهوم االنتفا�ضة� ،أي دور
ال�شعب عندما ي�شارك بجميع قواه كما ج�سدته
االنتفا�ضة الأولى.
انطالق ًا من هذا المفهوم� ،أقول نعم كان
هناك انتفا�ضة مغدورة .وتنحية الجماهير
ال�شعبية التي �أحدثت ما �أحدثته في الفكر
ال�سيا�سي الفل�سطيني وفي الو�ضع الإقليمي
والدولي ،و�أدخلت الق�ضية الفل�سطينية �إلى
مراحل مختلفة عن الأعوام الما�ضية كلها،
كان لها دور �سلبي ،فقد جرت تنحية ال�شعب
الفل�سطيني ودوره المنظم جانب ًا ،وا�س ُتبدل بما
ا�س ُتبدل به �إلى �أن و�صلنا �إلى ما و�صلنا �إليه،
لكن ا�ستخال�ص العبر من ذلك ما زال ممكن ًا؛
�صحيح �أن الظروف الآن �أ�صعب ،والحركة
الوطنية في و�ضع �أكثر �صعوبة ،والت�شابك
والتعقيدات الإقليمية والعالقة مع المحتل
�شائكة ،لكن يمكن �إعادة بناء الحركة الوطنية
على �أ�س�س مختلفة م�ستلهمين روح االنتفا�ضة
الأولى من حيث �إ�شراك النا�س ،ولي�س
تغييرهم ،وال م�صادرة حقوقهم ،وال
ا�ستغاللهم ،وال و�ضع حاجز بينهم وبين
المحتل.
ب�سام ال�صالحي :كان من الممكن الو�صول
�إلى نتائج �أف�ضل ،لكن عدم حدوث هذا كان
مرده �إلى عدة عوامل هي :كان يجب فهم
ّ
العالقة ما بين الداخل والخارج ،وبين قيادة

االنتفا�ضة وقيادة منظمة التحرير،
فالم�صطلح الذي كان ُي�ستعمل للقيادة
الموحدة ح�صرها منذ البداية في �أنها ذراع
لمنظمة التحرير الفل�سطينية� ،أي �أن الحالة
الموجودة في الداخل هي ذراع المنظمة ،بينما
هي في حقيقة الأمر كانت تعيد الروح �إلى
المنظمة .وبالتالي ،ف�إن منطق العالقة
الأ�سا�سي هو �أنه كان هناك �إعادة �إحياء
للحالة الفل�سطينية ولمنظمة التحرير بزخم
كبير و ّلدته جماهير الأر�ض المحتلة التي كان
يجب ،بفعل قيادتها� ،أن ت�أخذ دوراً ت�شاركي ًا
حقيقي ًا في الم�سار ال�سيا�سي .لكن هذا لم
يحدث ،بل �إن ح�سابات المنظمة �أ�صبحت
مركزة في تكتيكها ال�سيا�سي ،كما �أنها غ ّلبت
�شكلها ومظهرها في العملية ال�سيا�سية على
الهدف المبا�شر لتلك العملية .ولذلك ر�أينا �أن
الوفد المفاو�ض الذي ذهب �إلى مدريد من
يعامل ك�شريك قيادي،
الداخل المحتل ،لم َ
و�إنما كمجرد وفد �سيرجع في كل �شيء �إلى
القيادة ،موحي ًا ب�شكل �أو ب�آخر ب�أن دوره تابع،
و�أنه لي�س �شريك ًا فعلي ًا ،وهو ما كان يظهر
بو�ضوح عندما كانت تحدث التباينات .ولذلك
�أعتقد �أنه كان يمكن الو�صول �إلى نتائج �أف�ضل
بالحفاظ على �أمرين� :أو ًال ،الحالة الت�شاركية
التي ن�ش�أت من جهة على الم�ستوى ال�سيا�سي
والقيادي والتكتيكي ،وثاني ًا� ،إبقاء االنتفا�ضة
قائمة كحالة م�ستمرة ،ال كحالة تنتظر النتائج
ال�سيا�سية ب�شكل مبا�شر .وهذان الأمران
كالهما لو تمت المحافظة عليهما لكانت
النتائج بالت�أكيد �أف�ضل .فعلى �سبيل المثال،
عندما �أ�صر الوفد الفل�سطيني المفاو�ض في
مدريد على ق�ضايا مثل اال�ستيطان والقد�س
وغيره ،كان لهذا الإ�صرار قيمة نوعية ،لأنه
عندما و�صلنا �إلى �أو�سلو التي �أحالت هذا
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المو�ضوع كله �إلى ما ُ�سمي الحل النهائي،
دخلنا في الورطة الكبرى .وللتدليل على ذلك،
ف�إنه لو بحثنا بعد �أو�سلو وبعد مجيء المنظمة
خ�ضم
عن القيادات ال�سيا�سية التي ظهرت في
ّ
االنتفا�ضة والحالة ال�شعبية الفل�سطينية ،فلن
نجدها في �أي من المواقع الأ�سا�سية للقيادة
الع�سكرية.
ح�سن يو�سف :فع ًال كان هناك تعجل من
القيادة في الخارج من خالل م�سار الت�سوية
الذي �أو�صلنا �إلى ما و�صلنا �إليه ،ونحن منذ
البدايات ن�صحنا و�أ�صدرنا بيانات ،كما
�أ�صدرت ال�شعبية والديمقراطية البيانات
الم�شتركة ب�إعالن الإ�ضراب في وقت عقد
م�ؤتمر مدريد في �سنة  .1991لقد كان هناك
تحذيرات من �أمر الت�سوية ،لكن المتنفذين
الذين كان بيدهم القرار تعجلوا هذا الأمر.
غير �أن الوقت ال يزال فيه مت�سع لإعادة
التقويم والدرا�سة من خالل وحدة فل�سطينية
حقيقية على الأر�ضُ ،تم�سك بوحدة القرار في
ال�سلم والحرب ،وتقوم على ال�شراكة الكاملة
من جميع مكونات ال�شعب الفل�سطيني ،كي
نتمكن جميع ًا من مجابهة المخاطر المحدقة
بق�ضيتنا الفل�سطينية .وفي اعتقادي ،ف�إن هذا
هو العالج الحقيقي لما و�صلنا �إليه الآن ،ذلك
ب�أن ا�ستمرار النهج ال�سابق على ما هو عليه
�سيجلب كوارث كبيرة جداً على �شعبنا
الفل�سطيني .وال نن�سى �أن االحتالل لم يفتح
معركة القد�س بعد ،كما �أن هناك ق�ضية قد
يغفل عنها البع�ض ،لكن �إذا ت�صدى االحتالل
لها من بابين ،تكون القد�س قد انتهت على
الأر�ض بالوقائع التي يفر�ضها ،غير �أنه ال
ي�ستطيع �أن ينهيها من ذاكرتنا كما �أراد بلفور
منذ مئة عام ،فالذاكرة ما زالت حية كما
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كانت ،و�ستظل .الأمر الأول� :أمالك الغائبين،
والثاني :البناء غير المرخ�ص ،وهذا ي�ساوي
 100.000وحدة �سكنية في القد�س� .أي كم
�سيبقى لنا في القد�س تحت عنوان عملية
ت�سوية؟ وبالتالي ،ال بد من ا�ستراتيجيا
فل�سطينية جديدة ي�شارك فيها كل فل�سطيني.
لماذا ال نقول م�صلحة ال�شعب الفل�سطيني الآن
تقت�ضي ذلك؟ ولماذا ال نرى �أنها من الدوافع
الرئي�سية لحركة ''حما�س'' من �أجل الم�شاركة
في حكومة وحدة فل�سطينية ،وفي منظمة
التحرير الفل�سطينية؟ لنقتن�ص الفر�صة الآن
ونتحد مع بع�ضنا البع�ض ،ومعركة القد�س
�أكبر دليل على ذلك ،فعندما �شارك فيها كل
طيف فل�سطيني ،ا�ستطعنا �أن ُننجز انت�صاراً
بوحدتنا.
�سمير �شحادة :كيف ن�ستطيع الإجابة عن هذا
ال�س�ؤال ونحن ل�سنا قادرين على قراءة الذي
يحدث حالي ًا؟ هذا ال�س�ؤال غير واقعي! نحن
ويلقي
مفروزون ،فحتى الآن الي�سار ي�سارُ ،
الحمل على ''فتح'' �أو اليمين ،وكذلك ''فتح''
و''حما�س''؛ الم�شكلة هي في ذهنيتنا ،وفي �أننا
مما فعلت �أيدينا.
غير قادرين على �أن نتخل�ص ّ
مما فعلناه،
ال�س�ؤال هو هل يمكن �أن نتخل�ص ّ
ونبد�أ �سطراً جديداً؟ هذا في تقديري غير ممكن،
وبالتالي �أنا ال �أ�ستطيع �أن �أرى �شيئ ًا من
التفا�ؤل الذي يمكن �أن يراه غيري ،ال ''فتح''
�ستتغير ،وال ''حما�س'' �ستتغير ،وال الي�سار
�سيتنازل عن عر�شه المجيد.
عمر ع�ساف :نعم كان يمكن �أ ّال ن�صل �إلى ما
و�صلنا �إليه لو لم تتعجل القيادة في ''ا�ستثمار''
حالة الن�ضال والت�ضحيات التي قدمها ال�شعب
في االنتفا�ضة على مدى ب�ضعة �أعوام .لقد
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تعجلت بثمن زهيد هو� :أين تكون القيادة؟
فعندما ُووجه �أبو عمار في المجل�س الوطني
ٍ
باتجاه لرف�ض �أو�سلو� ،س�ألهم'' :كل واحد
بيروح عبيتو ،و�أنا وين بدي �أروح؟'' فهل
ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني كلها ُتختزل في
�إيجاد مكان للقيادة؟ �أعتقد �أن هذه �إ�شكالية
عودتنا على �أن تخ�ضع لل�ضغوط
�أن القيادة ّ
العربية وال�ضغوط الإقليمية ،ولهذا ا�ستعجلت
في الو�صول �إلى ما و�صلت �إليه.
�إن القيادة الفل�سطينية الراهنة على
اختالف تالوينها ،لي�س �أنها لم تعد قادرة على
حمل البرنامج الوطني فقط ،بل �إنها �أ�صبحت
بتكوينها ،عائق ًا �أمام �إنجاز هذا البرنامج.
و�أ�ضيف على ذلك مثالين :الأول� ،أن انتفا�ضة
القد�س التي حدثت قبل �شهرين �أثبتت �أن
ال�شعب الفل�سطيني يمتلك طاقات كبرىّ � ،أما
الثاني ،فعندما تحدث البع�ض عن انتفا�ضة
ال�سكاكين التي ما زالت م�ستعرة منذ �سنتين �أو
�أكثر ،لماذا لم ت�ستطع القيادة الأخذ بيد ه�ؤالء
ال�شباب؟ ال�سبب هو الخوف من دفع الثمن
الأمني النتفا�ضة كهذه ،وهذا قبل �أي �شيء،
حتى قبل االمتيازات .وبالتالي ،ف�إن القيادة
هي الأ�سا�س ،و�إ ّال لما قلنا على و�سائل الإعالم،
وهذا ت�صريح غير مريح لأي منا'' :نحن نفت�ش
حقائب الطلبة للبحث عن ال�سكاكين''.

رباح مهنا� :أعتقد �أن �أهمية هذا ال�س�ؤال تكمن
في ا�ستخال�ص العبر التي قد تكون �صالحة
لال�ستفادة منها في معالجة الو�ضع
هبة
الفل�سطيني الحالي .نعم ،االنتفا�ضة ّ
�شعبية عظيمة ،وكان يجب ا�ستثمارها
ومن اتخذ القرار في الذهاب
بطريقة �أف�ضلَ .
�إلى مدريد لي�ست القيادة الفل�سطينية ،وال
اللجنة التنفيذية وال ''فتح'' ،بل �أبو عمار.
ذهبوا ب�شكل �سري واتفقوا ،وعندما ُعر�ض
مو�ضوع �أو�سلو علينا ،كان الت�صويت  8مع
القرار ،و� 8ضد .لقد ا�ستعجلت القيادة ،وهذا
�أول در�س ن�ستفيد منه .مخطئ َمن يعتقد �أن
�أميركا يمكن �أن تكون و�سيط ًا نزيه ًا بيننا
وبين الإ�سرائيليين ،بل ربما يكون مجرم ًا،
فالقيادة لن تقبل بالتفريط وال حتى بالحد
الأدنى من ثوابتها ،كحق العودة ،وحق تقرير
الم�صير .النقطة الثانية هي ال�شفافية،
فم�شكلة مدريد واتفاق �أو�سلو تكمن في �أن َمن
طبقه في الظالم ،من دون علم
عمل عليه ّ
القيادات وال�شعب الذي كان في �إمكانه �أن
يمنعهم ويت�صدى لهم بطرق ديمقراطية تفتح
المجال لبحث خيارات �أُخرى ربما تعيد
هبة
الحياة �إلى م�شروعنا .و�أنا �سعيد لأن ّ
القد�س كانت نموذج ًا �إيجابي ًا لمخزون �شعبنا
البطل.

