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  م اللهندوة را

  جرى ما تفسير يف
  ونظرة إىل املستقبل القريب

  جورج جقمان  بركات داود
 هاين املصري  الشعيبي عزمي

  شبيب سميح أدار الندوة وحررها:

 الفلسطيني البيت ترتيب

سلساً للصالحيات، وظهر نوع من التوافق الواضح  س: شهدت املؤسسات الفلسطينية انتقاالً 
، هل يمكن اعتبار ذلك مؤشــــــــــراً إىل ما ســــــــــتكون عليه احلال من اآلن "فتح"يف مؤســــــــــســــــــــات 

 فصاعداً؟

عبر مؤسساتها وكوادرها، فيما يتعلق بنقل السلطات " فتح"لعل سلوك  عزمي الشعيبي:
واالحتكـام إىل القـانون، إىل حين إجراء االنتخـابـات الرئـاســـــــــــيـة، كـان ممراً إجبـاريـاً يف 
. كمــا أن القبول بمــا نص عليــه  غيــاب أي مركز بــداخلهــا يمكنــه أن يتخــذ قراراً حــاســـــــــــمــاً

ادة ترتيــب وضـــــــــــعهــا القــانون األســــــــــــاســـــــــــي يمنحهــا فترة اللتقــاط األنفــاس من أجــل إعــ
القيادي. وقد ساعد يف ذلك أن األخ روحي فتوح، رئيس اجمللس التشريعي، الذي استلم 
رئاســـــــة الســـــــلطة بحكم القانون، مل يكن طرفاً يف الصـــــــراعات الداخلية، وليس له موقف 

وجلـــان التنظيم واألقـــاليم، " فتح"مميز أو خـــاص. فكـــان من الطبيعي أن تشـــــــــــعر كوادر 
تبقية من كتائب شــــــهداء األقصــــــى، أو جمموعات املطاردين، بأن غياب واجملموعات امل

وموقعها يف النضــــــال الفلســــــطيني، وبالتايل كانت ردة  "فتح"الرئيس عرفات يهدد دور 
كإســم وحركة، وكدور، وكســلطة. وكان العامل احلاســم  "فتح"الفعل الطبيعية الدفاع عن 

ــــــــــــــــــــــ النتخابات الرئاســـــــــــية هو كونه يف ا "فتح"		يف االلتفاف حول أبو مازن كمرشـــــــــــح لـ
الشـــــــــــخص الذي يوفر الدرجة املعقولة من مقومات الدفاع عن هذا املوقع، ســـــــــــواء من 
نــاحيــة االعتبــارات احلركيــة الــداخليــة، أو من نــاحيــة االعتبــارات اإلســـــــــــرائيليــة والعربيــة 

                                                            
)(   داود بركات: ســــفير ســــابق وناشــــط يف جمال العمل  األهلي  جورج جقمان: أســــتاذ يف جامعة

عزمي الشـــعيبي: عضـــو  بير زيت ومدير املؤســـســـة الفلســـطينية لدراســـة الديمقراطية (مواطن) 
هاين املصــــــــــري: كاتب  اجمللس التشــــــــــريعي واجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلســــــــــطيني 

  وصحايف.
)(  سطيني، رام الله.كاتب فل 
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" حتف"والدولية. ويف الواقع فإنه باســـــــــــتثناء أحمد قريع (أبو عالء)، ال يوجد يف قيادات 
من القيادة التاريخية على أرض الوطن من يســـــــــتطيع أن يكون بديالً من حممود عباس 
(أبو مازن). أمّا الشـــــــــــخصـــــــــــيات التي بقيت يف اخلارج، ســـــــــــواء أبو ماهر أو أبو اللطف أو 
غيرهما، فقد حكم دورها حمدودية قدرتها على التدخل. لكن هذه مرحلة موقتة، ويبقى 

، وكيف ســـيتصـــرف اجلســـم الفتحاوي املتفرع "فتح"ة الســـؤال هو: كيف ســـتتصـــرف قياد
يف املناطق، والذي كان يف األعوام األخيرة مرتبطاً مباشــــرة بشــــخص الرئيس عرفات؟ 
وإذا كان من الطبيعي أالّ تدخل هذه التفرعات يف صـــراعات غير مضـــمونة النتائج، وأن 

تعلن تأييدها لها، تنتظر إىل حين حتســـــــم الهيئات القيادية األســـــــاســـــــية األمور، ومن ثم 
فإن األمر ســـيكون خمتلفاً يف املســـتقبل. وأول فرصـــة مقبلة ســـتكون حمطة االنتخابات 
التشـــريعية. وســـتكون هذه احملطة احملك احلقيقي، وســـتكون قادرة على الرد فيما يتعلق 
بقدرة القيادة على التحكم يف األمور. أمّا بالنســـــــبة إىل مروان البرغوثي، فإن ترشـــــــيحه 

مل يأت يف ســـــياق الصـــــراعات الفتحاوية الداخلية، وإنما هو موقف ذاتي مرتبط لنفســـــه 
. ولو كان ذلك جاء يف ســــياق تشــــكيل كتلة االنتخابات  بتصــــرف مروان ودوره، ليس إالّ

  يف اجمللس التشريعي الختلف األمر كثيراً، ولكان جاء وفق معنى مبرر ومقبول.
لســــــــــلس مؤشــــــــــراً إىل ما هو مقبل، لعدة ال تشــــــــــكل حالة انتقال الســــــــــلطة ا جورج جقمان:

أســـــــــــبــاب ذكرهــا عزمي. لكن أود أن أشـــــــــــير إىل مــا هو معروف منــذ زمن، أي إىل طبيعــة 
يس ؛ بمعنى أن الرئ"فتح"النظام الفلســطيني، بدءاً بإطار منظمة التحرير، وأيضــاً طبيعة 

سؤال ان ال. وك"فتح"		الراحل أبو عمار كان بمثابة الصمغ الالصق للنظام الفلسطيني ولـ
عندما  2000وخارجها، حتى خالل حياته، وحتديداً منذ ســـــــــــنة " فتح"املطروح داخل 

بدأت حماوالت تهميش دوره سـياسـياً، ونشـأت تهديدات إسـرائيلية مباشـرة على حياته، 
هو: ماذا ما بعد عرفات؟ وكان من الواضــــح يف حينه أن ما بعد عرفات ســــيكون مرحلة 

تشــــــكيل النظام الســــــياســــــي الفلســــــطيني. وبدا واضــــــحاً، عبر جديدة، جتري خاللها إعادة 
معاجلات القيادة الفلســـــــــــطينية ألمور احلكم بعد رحيل عرفات، إدراكها الواضـــــــــــح أنه ال 
يمكن أن يحل شـــــــخص بعينه حمله، وبالتايل رفعت القيادات شـــــــعار دور املؤســـــــســـــــات، 

قبلة هو شــــعار وكان ذلك من موقع ضــــعف ال من موقع قوة؛ ذلك بأن شــــعار املرحلة امل
القيادة اجلماعية ال القيادة الفردية، ومن هنا إعادة اكتشــــاف دور املؤســــســــة. املعضــــلة 

، هي االحتيـــاج إىل إجراء "فتح"األســـــــــــــاســـــــــــيـــة التي واجهـــت القيـــادة، فيمـــا يتعلق بـــدور 
عمليتين يف آن واحد، كان من املســـتحيل إجراؤهما يف الوقت ذاته، وهما: انتقال ســـلس 

من خالل إجراء انتخابات داخلية، ومأســــــــــســــــــــة احلركة، وذلك  "فتح"الح للقيادة، وإصــــــــــ
خالل مـدة أقصــــــــــــاهـا شـــــــــــهران؛ أي ريثمـا يحين موعـد االنتخـابـات الرئـاســـــــــــيـة. وكـانـت 
األولوية طبعاً لالنتقال الســـلس للقيادة، لذا كان هنالك تقبل داخل األطر األســـاســـية يف 

آلليــة التي تمــت بهــا عمليــات ، ونوع من الســـــــــــكوت يف بعض األوســـــــــــــاط لطبيعــة ا"فتح"
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االنتقال، وكان هناك داخل اللجنة احلركية ما يشــــــــــبه اخلطين املتعارضــــــــــين: من جهة، 
  املوافقة على ترشيح األخ أبو مازن، ومن جهة أُخرى انتقاد لآللية.

، ومن ثم النظام السـياسـي الفلسـطيني برمته. "فتح"السـؤال هنا يدور حول مسـتقبل 
كإســـــــم، طبعاً، ســـــــتبقى ولن تندثر، لكن  "فتح"يف هذا اخلصـــــــوص؟ ما الذي يمكن توقعه 

هل ســتبقى موحدة؟ من الصــعب اإلجابة، واألمور مفتوحة على عدة احتماالت. ال يمكن 
كأســــــــــاس جديد للشــــــــــرعية، لكن هناك  "فتح"رفض االحتكام إىل آلية االنتخابات داخل 

؟! وتالياً، من ســيحدد آلية من جهة أُخرى عدة قضــايا: أوالً، كيف ســيتم حتديد العضــوية
االنتخــابــات، وهــل ســـــــــــتكون مقبولــة من اجلميع؟ وعنــدمــا جترى، هــل ســـــــــــيلتزم اجلميع 
نتائجها؟ إن أية آلية انتخابية ديمقراطية داخل احلركة من املتوقع أن تؤدي إىل تفجير 

يمتد إىل عدة أشـــــــــهر، وينطوي على عدة " فتح"كبير، واألرجح أن تشـــــــــهد خماضـــــــــاً داخل 
جديدة؟ يخرج منها البعض؟ ظهور قيادات جديدة؟ ظهور أكثر من تيار،  "فتح"ات: إمكان

االنتفاضــة؟! األمور مفتوحة، لكن " فتح"، كما يف حالة "فتح"وهذا ما ســبق أن حدث يف 
لن يندثر، وأن اآللية ألية شـــرعية داخلية مســـتقبلية يف احلركة " فتح"الثابت هو أن اســـم 

االنتخابات، وأن وجوهاً ســـــــــــياســـــــــــية جديدة ســـــــــــتبرز بفعل ال يمكنها أن تتخطى مطلب 
  االنتخابات التشريعية.

بالنســـــبة إىل النظام الســـــياســـــي الفلســـــطيني من املرجح، فيما إذا جرت االنتخابات 
طرفاً فيها، وبالتايل ستكون أحد أقطاب النظام السياسي " حماس"التشريعية، أن تكون 

يف املســــتقبل؟!  "فتح"و: ماذا ســــتكون خطوط املقبل. ويف هذه احلالة ســــيكون الســــؤال ه
وهذا ســـــــــيطرح بدوره أهمية بروز الطرف الثالث كمحور إضـــــــــايف، إذ دلت اســـــــــتطالعات 

يؤيدون بروز طرف كهذا. لكن الســــــــؤال هنا هو: من ســــــــيمثل  %30الرأي على وجود نحو 
 هذا الطرف؟ هل هو جمموعة من املؤسسات والفصائل واألحزاب، أم وجوه جديدة؟ هذا

  ما ستجيب عنه االنتخابات التشريعية املقبلة.
ما يســتدعي التســاؤالت بشــأن املســتقبل الفلســطيني هو غياب املؤســســة  هاين املصــري:

، قبل اإلجابة عن التســـــــاؤالت املطروحة، أن أحتدث قليالً عن أســـــــباب الفلســـــــطينية. وأود
هذا الغياب. هل هو ناجت فقط من طريقة ياسر عرفات يف احلكم، أم أن هذه الطريقة هي 

، أو يف الســـــاحة الفلســـــطينية عامة؟ وهل هناك "فتح"حصـــــيلة ســـــياســـــات وتوازنات يف 
موجودة  "فتح"ســــة، يف رأيي، هو أن أســــباب أُخرى؟! الســــبب األول الذي منع قيام املؤســــ

بأغلبية كبيرة داخل املؤســـــــســـــــة الفلســـــــطينية، أغلبية جتعلها قادرة على احلكم من دون 
معارضـــــة تذكر، حتى لو جلأت إىل التصـــــويت. ولعل يف ممارســـــات املعارضـــــة، واللجوء 

. ومن دون وجود منافســـــــــــة حقيقية داخل "فتح"إىل املقاطعة، ما ســـــــــــهل هذا األمر على 
شـــأن ب "فتح"ؤســـســـة الفلســـطينية ســـتبقى هذه املؤســـســـة تشـــهد صـــراعات بين أجنحة امل

احلصـــــص واملغانم، وهي صـــــراعات ذات عدة أبعاد، منها البعد الســـــياســـــي، وبعد يتعلق 
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بصراع األجيال، وبعد يتعلق بالداخل واخلارج، وبعد جهوي يتعلق بقطاع غزة والضفة 
ا يف جمموعهـــا تتمحور حول الوصـــــــــــول إىل الغربيـــة، واملـــدينـــة والقريـــة واخمليم، لكنهـــ

مراكز القرار والســــلطة والنفوذ داخل اجملتمع. وتتموه األبعاد كثيراً بحيث تصــــعب رؤية 
  األمور على حقيقتها.

هذه اخللفية تســـــاعد يف فهم ملاذا كانت املؤســـــســـــة ضـــــعيفة يف زمن ياســـــر عرفات 
ئيســــــاً منتخباً، لكنه كان وشــــــبه مشــــــلولة وعاجزة، علماً بأن ياســــــر عرفات كان رمزاً ور

واملنظمة لالستحواذ على أكبر  "فتح"بونابرتياً أيضاً، وكان يستخدم التناقضات داخل 
 الذي "حزب ياســـر عرفات"ســـيطرة على القرار الفلســـطيني، من خالل مؤســـســـة الرئاســـة و

كـان احلزب الفـاعـل واألقوى. صـــــــــــحيح أنـه غير مســـــــــــجـل يف وزارة الـداخليـة، لكنـه كـان 
. ويضــاف إىل ذلك ســبب مهم للغاية، وهو أن النظام الســياســي الفلســطيني، قبل  موجوداً

واحملاصـــــصـــــة والتوزيع واإلنابة " الكوتا"قيام الســـــلطة، كان نظاماً قائماً على أســـــاس 
الثوريــة. وقــد اعتمــدت االنتخــابــات يف الســـــــــــلطــة مرة واحــدة، وبعــدهــا أعيــد إنتــاج نظــام 

هذا أدى إىل افتقاد الكفاءة والتنافس احملاصــــــــصــــــــة وجرت التعيينات على أســــــــاســــــــه، و
  النزيه، وساعد على تغييب املؤسسة.

فيما يتعلق بالسالسة التي تمت بها خطوات انتقال السلطة، أعتقد أنها سالسة من 
حيث الشكل ال املضمون. صحيح أن هناك سالسة، لكن قضايا اخلالف أُجلت ومل حتل. 

رحلة ما بعد ياســـــــــــر عرفات بدأت يف حياته، وهناك أســـــــــــباب وراء ذلك، منها: أوالً، إن م
وهي مســتمرة منذ ثالثة أعوام على األقل، عبر حصــاره وممارســة الضــغط عليه من أجل 
تغيير النظام الســـــــــــياســـــــــــي الفلســـــــــــطيني، وما حدث من متغيرات مل يكن بدافع احلاجة 
الفلســــــطينية فقط. تراجع عرفات واســــــتحدث منصــــــب رئيس الوزراء، وتخلى عن وزارتي 

. ثــانيــاً، إن توحــد الــ تم مل ي" فتح"داخليــة واملــاليــة، لكن هــذا التخلي مل يكن تخليــاً جــذريــاً
على أســــــــــــاس االتفاق على نســـــــــــبة احلصـــــــــــص، وإنما نتيجة خوفها على موقعها داخل 
الســــــــلطة. وعلينا أن نســــــــجل هنا أن ثمة تغييراً ملموســــــــاً حدث يف اخلريطة الســــــــياســــــــية 

بوزنها الســــــــابق، وإنما أصــــــــبحت تشــــــــكل " فتح" تعد الفلســــــــطينية يف األعوام األخيرة. مل
جمرد ثلث احلركة الفلســــــــــطينية تقريباً، بينما أصــــــــــبح االجتاه اإلســــــــــالمي يشــــــــــكل الثلث 
الثاين، وباقي القوى السياسية الثلث الثالث. لقد منع عرفات انعكاس هذه الصورة على 

ن تمنع هــذا اآلن حتــاول أ" فتح"النظــام الســـــــــــيــاســـــــــــي الفلســـــــــــطيني، وأخشـــــــــــى أن تكون 
االنعكاس، بدليل عدم حســم موضــوع االنتخابات التشــريعية وتأجيلها، وأيضــاً حماولة 
التملص من قـــانون االنتخـــابـــات املعـــدل. وتكمن خطورة كـــل ذلـــك يف إمكـــان أن يؤدي 
األمر إىل اســتمرار احلالة اخلطرة يف الســاحة الفلســطينية، املتمثلة يف تعددية الســلطات 

ادر القرار. أهمية الوضع اجلديد تكمن يف فتح كوة جديدة إلنهاء واالستراتيجيات ومص
هـــذه احلـــالـــة، وعلينـــا أن نركز على إيجـــاد شـــــــــــرعيـــة واحـــدة قويـــة، قـــائمـــة على تعـــدديـــة 
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وديمقراطيــة وانتخــابــات يف ظــل حركــة حترر وطني وأجنــدة وطنيــة، وأقول ذلــك ألنني 
والنظام الســياســي وكأننا  أالحظ أحياناً أن بعض الفلســطينيين يتحدث عن االنتخابات

. علينا أن نحقق اإلصــــــــالح املمكن،  يف دولة مســــــــتقلة ذات ســــــــيادة، وكأننا أحرار تماماً
وأن نقيم احلكم الصــــــــــــالح املمكن، وأن نواجه الفســــــــــــاد، لكن علينا يف الوقت ذاته بذل 
اجلهد الالزم للتوصــــــل إىل البرنامج الوطني الذي يحدد التحالفات واألهداف واملراحل، 
والقادر على جمع الفلســـــطينيين، ألنه من دون هذا اجلامع ســـــنكون مرشـــــحين للتشـــــرذم 

  واالنتهاء إىل قيادات حملية ال تأثير حقيقياً لها.
هي األزمة نفســـــــها لدى بقية الفصـــــــائل الفلســـــــطينية، " فتح"أعتقد أن أزمة  داود بركات:

راطية، وحتت هذا الشـــــعار التي أخذت من أحزاب الكتلة االشـــــتراكية مبدأ املركزية الديمق
يتم التعتيم على كل التناقضـــات، وتتم الهيمنة على أي تطور ســـياســـي ممكن. بعد رحيل 
ياســـــــــر عرفات شـــــــــاهدنا كيف تؤخذ القرارات باألســـــــــلوب القديم نفســـــــــه، ورأينا كيف أن 
اللجنــــة املركزيــــة تختــــار الورثــــة، ومن ثم تســـــــــــتــــدعي اجمللس الثوري بــــالبنيــــة ذاتهــــا، 

ها ، وهي يف بنيت"فتح"هم. ملاذا تم ذلك؟! يعود األمر إىل طبيعة تكوين للمصـــــــــــادقة علي
تمتاز باجلمود، وبمنع أي تطور مستقبلي، على الرغم من وجود صراع صامت، وأحياناً 
صــــــــــــاخب، لكن يف مســـــــــــتوى فوقي؛ أي يف اللجنة املركزية واجمللس الثوري. اخلطوات 

ن الذات. اللجنة املركزية أجمعت التي اتخذت بعد عرفات جاءت يف ســـــــــــياق الدفاع ع
على شـــــــــــخص حممود عبـــاس العتقـــادهـــا أنـــه قـــادر على جلـــب احلمـــايـــة للحركـــة، وأنـــه 
الشخص الذي سينال األصوات األكثر يف انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية. وهنا ال 

هو أنها تســــــــلمت أطر  1994من غيرها بعد ســــــــنة  "فتح"بد من اإلشــــــــارة إىل أن ما يميز 
الفلســــــــــطينية، وأصــــــــــبح عضــــــــــو احلركة موظفاً ورجل أمن، وأصــــــــــبحت مصــــــــــاحله  الدولة

  .حمكومة باحلركة وبارتباطه بالسلطة واحلركة يف آن واحد
آمل أن تتم االنتخابات التشـــــــــريعية يف وقتها احملدد. ويف حال حدث ذلك فســـــــــيتم 

عبر ترتيبات فوقية من اللجنة املركزية، وســــيكون ذلك طبعاً قبل  "فتح"تقديم مرشــــحي 
يف الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة، بينما هي أكبر  "فتح"مؤتمر احلركة. نتحدث هنا عن 

من ذلــك؛ فهنــالــك اخلــارج، وهنــاك حــديــث اآلن عن عقــد مؤتمر للحركــة يف األردن أو يف 
 اخلارج ســــــوى الرمزي والشــــــكلي، مصــــــر، لكن ما هو حجم اخلارج؟! أعتقد أنه مل يبق يف

واالجتماعي. أمّا البعدان الســـــياســـــي والتنظيمي، فيشـــــكوان ضـــــعفاً شـــــديداً. وفيما يتعلق 
باالنتخابات الرئاســـــــــــية، أعتقد أنه ســـــــــــيكون هناك فرز يف األصـــــــــــوات ســـــــــــينعكس يف 

ـــــــــــ إىل  ، وستضطر"فتح"  االنتخابات التشريعية، وهذا من شأنه إنهاء األغلبية التلقائية لـ
التعامل مع قوى أُخرى داخل اجمللس التشـــــــريعي، منها ما هو إســـــــالمي، وأقله ســـــــيكون 

  من القوى العلمانية واملستقلة.
أود أن أعقب على مداخلة هاين املصــري، وما ورد فيها من أن الصــراع  عزمي الشــعيبي:
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أســــــــتطيع أن  "فتح"بدأ يف زمن عرفات واســــــــتمر بعد وفاته. من خالل متابعتي لشــــــــؤون 
هي حركــة فيهــا كــل التالوين.  "فتح"د أن تركيبتهــا ال تــدل على أنهــا تنظيم حزبي. أؤكــ

. وأتســـاءل هنا: ما الذي يمكن أن يشـــق  ؟ يف "فتح"وتوحيدها كان شـــعاراً وطنياً عريضـــاً
حالة عدم وجود موضــوع ســياســي داخلها قادر على اســتقطاب قوى حتمل وجهات نظر 

دث قبل وفاة عرفات هو تباين اجتهادات، متعارضـــــــــة، فلن يكون هناك انشـــــــــقاق. ما ح
وليس خالفات، وليس صــراعاً يتعلق بالتســوية. مل يكن هناك خطان متعارضــان، وإنما 
ما حدث كان تباينات ومناكفات أكثر منها خالفات جدية. من جهة أُخرى، مل يحدث 

ن أيضــــــاً اســــــتقطاب على أســــــاس قضــــــايا اجتماعية أو اقتصــــــادية. إذاً، ما يمك "فتح"يف 
 "فتح"قوله هو إنه ال توجد قضــــايا حقيقية يمكن أن تؤدي إىل إعادة االصــــطفاف داخل 

نتيجة خالف بشــــــــــأن التســــــــــوية، أو بشــــــــــأن بناء الســــــــــلطة وشــــــــــكلها. ما حدث هو انتقاد 
أشـــــــــــخــاص لــدورهم يف مواقعهم. وال أوافق هــاين على أن تــأجيــل االنتخــابــات جــاء يف 

هو وجود عدد واســــع من الطامعين يف  "فتح"ســــياق منع التغيير؛ ذلك بأن ما يجري يف 
دخول اجمللس التشــــــــــريعي، إضــــــــــافة إىل وجود رغبة عند معظم األعضــــــــــاء احلاليين يف 
البقاء واالســـــــــــتمرار، وهؤالء هم الذين يحاولون عرقلة قانون االنتخابات املعدّل، الذي 

  يعطي بقية القوى فرصة كبيرة لدخول اجمللس على أساس التمثيل النسبي.
 "فتح"رج جقمان: فيما يتعلق بموضـــــــوع تأجيل االنتخابات إىل حين اســـــــتعداد جو

خلوضــــــــــها، أعتقد أن املعادلة هنا هي معادلة مركبة، إذ توجد فيها عناصــــــــــر إضــــــــــافية 
. مشــــــــروع أبو مازن الســــــــياســــــــي هو إيقاف االنتفاضــــــــة بشــــــــكلها "حماس"تتعلق بحركة 

، على أن تكون هدنة من طرفين، احلايل، من خالل هدنة. معظم القوى يوافق على هدنة
على هدنة من دون أن تكون  "حماس"لكن هناك عائقاً سياسياً إضافياً هو عدم موافقة 

مشـــــاركة يف القرار الســـــياســـــي، ولن يكون هناك إمكان إليجاد قيادة وطنية موحدة من 
دون انتخابات تتيح للقوى غير املشــــــاركة يف الســــــلطة أن تكون شــــــريكاً فيها، ومن هنا 

بأن يكون هناك تزامن ما بين انتخابات الرئاســة وانتخابات اجمللس  "حماس"مطالبة 
 "حماس"التشــريعي. وأعتقد أن مشــروع أبو مازن ال يكتمل من دون إعطاء حصــة حلركة 

من خالل دخول اجمللس التشـــــــــــريعي. وفيما يتعلق بالعالقة بين الوطني والديمقراطي، 
ن؛ إذ إن مـــــدخـــــل الوطني يف رأيي هو من خالل فـــــإين ال أرى افتراقـــــاً بين العنصـــــــــــري

  الديمقراطي.
إن طمس البعد الســــياســــي يف اخلالفات ال يفيد شــــيئاً يف احلقيقة، ســــواء  هاين املصــــري:

أو يف الســــاحة الفلســــطينية عامة. هناك خالف بشــــأن االنتفاضــــة من حيث  "فتح"داخل 
األسلوب الوحيد حلل  عسكرتها وأساليب مواجهاتها. فبعضنا يقول إن املفاوضات هي

الصـــــــــــراع، وبعضـــــــــــنــــا اآلخر يقول بــــاســـــــــــتخــــدام العنف إىل درجــــة القيــــام بــــالعمليــــات 
االســـــتشـــــهادية. وهناك تباينات ظهرت بعد مفاوضـــــات كامب ديفيد، إذ قال بعضـــــنا إن 
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هنالك عرضــــــــــاً إســــــــــرائيلياً ســــــــــخياً يجب التعامل معه، بينما دعا البعض اآلخر إىل عدم 
  تراطات اإلسرائيلية.التفريط والقبول باالش

هنالك خالفات ســـــــــياســـــــــية واضـــــــــحة داخل الصـــــــــف الفلســـــــــطيني، وهناك من يقول 
بضرورة الوفاء الفلسطيني بالتعهدات، وال سيما يف سياق تطبيق خريطة الطريق؛ وهو 

  ما تم التعبير عنه عالنية.
لعل ما يدعو إىل االطمئنان هو أنه ســـــــــــيكون هناك رئيس منتخب، حممي  داود بركات:

بمجلس تشريعي منتخب، وهذا ما يستوجب، مستقبالً، تغييراً يف بنية النظام السياسي 
الفلســــــطيني، ذلك بأن شــــــخصــــــية ياســــــر عرفات القوية انتهت اآلن، وال بد من االســــــتناد 
واالعتماد على جملة متغيرات من شـــأنها حماية الكيانية واملؤســـســـة الفلســـطينية، ليس 

صــــــــــــــه وبرنـــاجمـــه وعلى حركتـــه. فيمـــا يتعلق أقلهـــا أن املرشـــــــــــح ســـــــــــيعتمـــد على شـــــــــــخ
باالســـــــــتحقاقات، أرى أن أبو مازن يعتقد أن جزءاً كبيراً من األخطاء نتحمله نحن، وأنه 
لو قمنا بالواجبات األمنية امللقاة على عاتقنا لتحســـــن تصـــــرف الطرف اآلخر. أتفق مع 

ة الوطنية ما يراه أبو مازن من أن هناك واجبات يجب أن نقوم بها من أجل املصـــــــــــلح
  الفلسطينية، لكن هذا ال يعني طبعاً أن تصرفات الطرف اآلخر ستتحسن.

  الداخل واخلارج
س: ما هو شـــــــــــكل العالقة املطلوبة بين الداخل واخلارج بعد رحيل ياســـــــــــر عرفات؟ هل 
يمكن إحياء منظمة التحرير وحتديثها، أم أن هناك ضــــــرورة إليجاد صــــــيغة فلســــــطينية 

  جديدة؟
هذا حتدٍّ ماثل اآلن ومستقبالً أمام الفلسطينيين؛ بمعنى أنه لن يكون يف  جورج جقمان:

اإلمكان الهروب من مطلب وحدة تمثيل الشـــــــعب الفلســـــــطيني. ويف حالة عدم وجود حل 
نهائي للصـــــراع، ويف غياب دولة ذات ســـــيادة، ســـــيبقى هذا مطلباً عند الفلســـــطينيين يف 

ولة موقتة فلن تفي بهذا الغرض. قد يتحقق الداخل واخلارج على حد سواء. وإذا نشأت د
ذلك بوجود دولة مســـتقلة. لكن التحدي األســـاســـي هو إيجاد آليات جديدة لتحديد كيفية 
التمثيـل، والكـل يعرف أن معـادلـة الفصــــــــــــائـل يف اجمللس الوطني الفلســـــــــــطيني، الـذي ال 

رفات كان يعرف أحد عدد أعضـــــــائه بالتحديد، قد انتهت منذ مدة، وأن الرئيس الراحل ع
. وهــذا التحــدي ينبع من غيــاب إمكــان إجراء االنتخــابــات يف التجمعــات  أبقــاهــا شـــــــــــكليــاً
الفلسطينية يف الشتات، وسيستمر يف ظل غياب آليات لتغيير معادلة الفصائل، التي مل 
. ثمة آليات لشــــــرعية جديدة، والفلســــــطينيون ال يملكون  تعد تمثل ما كانت تمثله ســــــابقاً

لتســــــــاؤل حالياً، ويجب وضــــــــع تفكير خالق وجدي يف هذا املوضــــــــوع، اإلجابة عن هذا ا
ذلك بأنه موضـــــــــــوع مدرج يف جدول أعمال الفلســـــــــــطينيين يف الداخل واخلارج. أّما ما 
يتعلق بالبرنامج الســـياســـي، فأعتقد أن املوضـــوع حمســـوم، ألن برنامج منظمة التحرير 
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  .ينطبق على اجلميع
تاحة بعد رحيل عرفات، وهي فرصة الفصل نكاد نضيع فرصة كانت م هاين املصري:

بين املنظمــة والســـــــــــلطــة. وحتى يف عهــد عرفــات كُتــب كثير من املقــاالت التي دعــت إىل 
ضـــرورة الفصـــل بين الســـلطتين. كان هناك ادعاءات كثيرة تقول بجدوى اجلمع بينهما، 
 وأهمية ذلك يف ضــــــــبط أداء الســــــــلطة، لكن النتيجة الفعلية هي أن املنظمة أصــــــــبحت يف
خبر كان، ومل يبق منها إالّ شــكل من دون فعالية، وهو ما أدى إىل تغييب صــوت الشــعب 
الفلســطيني يف اخلارج. ال أعتقد أن الفرصــة ضــاعت، وهنالك إمكانات متاحة لتصــحيح 
األمور وجعل املنظمة إطاراً عاماً للشـــــــعب الفلســـــــطيني. إن إعادة الطرق على املوضـــــــوع 

نتخــابــات التشـــــــــــريعيــة وغيرهــا، يجــب أن تفتح الطريق إىل جمــدداً، ونحن على أعتــاب اال
مراجعات تخرجنا من خطر االنهيار، إذ مل نتجاوب مع مقاس الشـــــــــــروط اإلســـــــــــرائيلية 
للحل، وهي باتت معروفة: كيان فلســــــطيني على كانتونات مقطعة األوصــــــال، على جزء 

ياً يف تفعيل . وهذا يجعلنا نفكر جد1967من األراضــــــي الفلســــــطينية احملتلة منذ ســــــنة 
منظمة التحرير بحيث تكون االحتياط االســـتراتيجي للشـــعب الفلســـطيني، وهذا يســـتدعي 
دعوة اجمللس الوطني واجمللس املركزي، وليس فقط االنشــغال بشــؤون الســلطة الوطنية 
الفلســــطينية. ومن املمكن القول إن دور الفصــــائل تراجع، لكنه مل ينته بعد، وهذا ينطبق 

فلســـــطين. أمّا يف اخلارج، فليس هناك إمكان إلجراء االنتخابات يف  على الوضـــــع داخل
  .جتمعات الشعب الفلسطيني

داود بركـــات: ال أريـــد أن أعيش يف وهم أن منظمـــة التحرير هي املمثـــل الشـــــــــــرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني، ألنه، ومنذ مدريد، انتقل مركز الثقل إىل الداخل، وعندما تم 

فاوضــات وســافر إىل مدريد أصــبح اخلارج هو الداخل، وأصــبح مركز تأليف الوفد إىل امل
الثقل هو الضــــــــــفة الغربية والقدس وغزة. وعبر هذه الواقعية الســــــــــياســــــــــية تم إضــــــــــعاف 
املنظمة، حتى بشــكلها الرمزي، وأصــبحت غير فعالة وغير موجودة تقريباً، واســتخدمها 

أوســـــــــــلو، ومرة أُخرى يف غزة  عرفات بعد مدريد مرتين: مرة يف اجمللس املركزي إلقرار
إلقرار التعديالت على امليثاق الوطني. ماذا تســتطيع الدبلوماســية الفلســطينية أن حتقق 
للشعب الفلسطيني يف الشتات؟ يف األعوام العشرة األخيرة، ضعفت إمكانات ذلك كثيراً، 

  .وال أدري بالضبط ما هي وسائل تقويتها يف املرحلة املقبلة
ملية التســـــــوية بحد ذاتها خلقت واقعاً خمتلفاً عن فترة ما قبل ســـــــنة ع عزمي الشـــــــعيبي:

، وانتقال مركز القيادة 1994. كانت منظمة التحرير جبهة للمقاومة، وبعد ســـنة 1994
إىل الداخل، نشــأت عدة اســتحقاقات، منها تغيير دور املنظمة من وطن معنوي إىل وطن 

املنظمة ال يتعلق باملنصـــب بحد ذاته، جغرايف. ما ذكره هاين عن الفصـــل بين الســـلطة و
ألن املهم هو العالقة بين هاتين الســـــــــــلطتين. منذ يوم قبلنا حالً ســـــــــــياســـــــــــياً يقوم على 
أســــــاس بناء دولة للفلســــــطينيين يف الضــــــفة الغربية وقطاع غزة، وقبلنا املرور بمرحلة 
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ي حتول انتقــاليــة يف اجتــاه هــذه الــدولــة، كنــا نــدرك أن حتول الســـــــــــلطــة نحو الــدولــة يعن
املنظمة من منظمة تقود نضـــاالً وطنياً إىل مؤســـســـة جديدة تضـــطلع باملهمات املتبقية 
ما بعد الدولة. إننا نمر بمرحلة انتقالية للمنظمة وللســـــــــــلطة يف آن واحد. وعندما قبلنا 
بــدولــة فلســـــــــــطينيــة يف الــداخــل قلنــا إن هــذه الــدولــة للفلســـــــــــطينيين جميعــاً يف الــداخــل 

  .ل عامل جديد هو االنتخابات، األمر الذي سيعزز ما نتحدث عنهواخلارج، وأتوقع دخو

  يف مواجهة مشروع شارون
من الواضــح أن ضـــغوطاً دولية وإقليمية ســـتمارس على الســـلطة الفلســطينية حلملها  س:

على قبول مشـــــــروع شـــــــارون. كيف ســـــــتتعامل القيادة اجلديدة مع هذه الضـــــــغوط؟ وهل 
  اب اإلسرائيلي احملتمل من قطاع غزة؟يمكن مقاومتها، وخصوصاً بعد االنسح

ال أعتقد، من الناحية العملية، أن تنشــــــأ دولة يف القطاع وحالة فوضــــــى  جورج جقمان:
أو فراغ يف الضـــــــــــفة، فهذا لن يكون مقبوالً من أحد. ال يوجد فصـــــــــــل بين الضـــــــــــفة وغزة 

. لنفترض جدالً أن شارون تمكن من إعادة االنتشار يف غزة، هل ستكون هناك  سياسياً
ضـــــــــــغوط جــادة على إســـــــــــرائيــل لتنفيــذ خريطــة الطريق؟ هــذا لن يحــدث. ومــا هو مطروح 
إسرائيلياً يتعارض مع روح ومبادئ التواصل اجلغرايف بين مناطق الضفة الغربية من 

من جهة أُخرى. ولعل يف جهة، والتواصــــــل الســــــياســــــي بين الضــــــفة الغربية وقطاع غزة 
ذلك ما يحمل على القول إن أية ضـــــــــغوط خارجية ســـــــــتمارس من اخلارج على الســـــــــلطة 
الفلســـــــطينية، لن تكون نتيجتها ســـــــوى حماوالت إلعادة املفاوضـــــــات من جهة، وإعادة 
طرح املبادئ الفلسطينية يف عملية السالم من جهة أُخرى. وليس هناك أية دالئل تشير 

  تنازالت راهنة من الطرف الفلسطيني. إىل إمكان تمرير
عنـــد احلـــديـــث عن خطـــة شــــــــــــــارون، خطـــة الفصــــــــــــــل، وقراءة تصـــــــــــريحـــات  داود بركـــات:

فايســـــــــغالس، مدير مكتب شـــــــــارون، يكون احلديث عن غزة ككيان مســـــــــتقل عن الضـــــــــفة 
الغربية. هذا هو األســـــــاس يف اخلطة، وهذا ســـــــيســـــــمح إلســـــــرائيل، بعد التخلص من أعباء 

لتصـــــــــــرف يف الضـــــــــــفة الغربية، مع وجود احتمالين بالنســـــــــــبة إليها: الوجود يف غزة، با
من أراضـــــــــــي الضـــــــــــفــة مع تكثيف االســـــــــــتيطــان، يكون مرتبطـاً  %50كيــان على أقــل من 

بإسرائيل وإن أخذ شكالً ما من احلكم الذاتي؛ أو املساحة اجلغرافية نفسها، مع شكل ما 
  من احلكم الذاتي مرتبط باألردن.

من املســـلمات، ومن املمكن إحباطه برفض فلســـطيني واضـــح  لكني ال أعتقد أن هذا
معبأ بقوة شــــــعبية داعمة لوحدانية األراضــــــي الفلســــــطينية وملســــــتقبل الضــــــفة والقطاع 
كدولة مســتقلة، وجتنيد رأي عام عربي ودويل ضــاغط، وحترك دبلوماســي على أكثر من 

ملواجهة مع صـــــــــعيد ملشـــــــــروع الدولة واالســـــــــتقالل، ويف الوقت نفســـــــــه تغيير أســـــــــاليب ا
االحتالل إىل شـــــــكل ســـــــلمي، ورســـــــالة واضـــــــحة إىل الرأي العام اإلســـــــرائيلي بالرغبة يف 
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التعايش يف إطار دولتين. شــــــــــارون ليس قدراً أبدياً، كما أن الســــــــــياســــــــــات الفلســــــــــطينية 
.   املغلوط فيها ليست قدراً فلسطينياً

: من بين نارينالقيادة الفلســــطينية فعالً يف وضــــع صــــعب للغاية، فهي  هاين املصــــري:
ناحية، نار الضـــــــــغوط األميركية واإلســـــــــرائيلية (وحتى الدولية) التي تطالبها باملوافقة 
على خطة فك االرتباط على أســــــــــــاس أنها حالياً، أو يمكن أن تصـــــــــــبح جزءاً من خريطة 
الطريق، أو مرحلة أوىل على طريق تطبيقها. ومن ناحية أُخرى، نار الضــغوط الســياســية 

ســـــــــطينية التي تطالبها إمّا برفض هذه اخلطة على أســـــــــاس أنها حماولة والشـــــــــعبية الفل
لتصــفية القضــية الفلســطينية على مراحل تطبيقاً ملشــروع شــارون االنتقايل طويل األمد 
ومتعدد املراحل، وإمّا بعدم دفع ثمن فلســـــــــــطيني لتنفيذ هذه اخلطة واعتماد ســـــــــــياســـــــــــة 

دث، وســــياســــة "ال" خلطة فك االرتباط "نعم" لالنســــحاب اإلســــرائيلي والتعامل معه إذا ح
وأهدافها الرامية إىل تعميق االحتالل واالســــــتيطان يف الضــــــفة، وحتويل غزة إىل ســــــجن 
كبير، وتفتيت وحدة الشعب واألرض ووحدانية تمثيل السلطة للشعب الفلسطيني، وقطع 
 ،الطريق على إمكان قيام دولة فلســطينية حرة ومســتقلة ذات ســيادة وعاصــمتها القدس

. والقيادة الفلســــــــطينية إزاء هذا 194وحل مشــــــــكلة الالجئين حالً عادالً وفقاً للقرار رقم 
  الواقع مطالبة باالختيار ما بين:

: إســــــــرائيلي، وهذا ســــــــيجعلها  - تطبيق خطة فك االرتباط بتنســــــــيق فلســــــــطيني أوالً
 مطالبة بدفع ثمن وتطبيق خطة مل تشـــارك يف وضـــعها. وأقصـــى ما يمكن أن حتققه يف

  هذه احلالة حتسينها وجتميلها، واحلديث عن أنها جزء من خريطة الطريق.
: تطبيق اخلطة عن طريق مشـــــــــــاركة طرف ثالث عربي (مصـــــــــــري وربما أردين  ثانياً

) ودويل، وهذا ينطوي على إشـــــــــــكالين: املشـــــــــــاركة العربية يُحتمل أن تعيد إحياء  أيضـــــــــــاً
ملشـاركة الدولية صـعبة ألن إسـرائيل أشـكال الوصـاية العربية على القرار الفلسـطيني؛ وا

  ترفض حتى مشاركة أطراف اللجنة الرباعية الدولية.
: تطبيق اخلطة بصـــــــــــورة أحادية اجلانب، وهذا يكرس ســـــــــــابقة قابلة للتكرار،  ثالثاً

بحيث يصـــبح احلل اإلســـرائيلي املنفرد قابالً للتطبيق. صـــحيح أن هذا احلل ســـيكون من 
غطاء فلســـطيني، لكنه ســـيحدث بموافقة غير مباشـــرة، دون موافقة فلســـطينية ومن دون 

األمر الذي يشــــــجع إســــــرائيل على االســــــتمرار يف هذه الســــــياســــــة واألمل باحلصــــــول على 
.   املوافقة الفلسطينية الحقاً

إزاء هذا الوضــــــــع املعقد، ال بديل من حماولة الوصــــــــول إىل وفاق وطني فلســــــــطيني 
شـــــــرعية قوية تعددية ديمقراطية، تقوي مشـــــــترك يســـــــتند إىل برنامج وطني موحد، وإىل 

القيادة الفلســـــــــطينية يف كل احلاالت وجتعلها قادرة على احلكم حتت ظل ســـــــــلطة واحدة 
وقرار واحد، وبعيداً عن اســــتمرار حالة التعددية يف الســــلطة واالســــتراتيجيات ومصــــادر 

 القرار التي أدت إىل حالة من الفوضى والفلتان األمني.
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