نحو رؤية فلسطينية جديدة للمامرسة السياسية
د .جميل هالل*
موضوع هذه الورقة هو تفكك الحقل السيايس الفلسطيني بعد أن غابت أو غ ّيبت عنه املؤسسات
واألطر واملرجعيات الوطنية الجامعة والتي مثلتها يف السبعينات والثامنينات مؤسسات وهيئات وأطر
منظمة التحرير الفلسطينية .هذا التفكك بان بعد اتفاق أوسلو ،وبعد فشل مرشوع إقامة الدولة
املستقلة ،وبشكل صارخ بعد قيام سلطتني متنافستني (واحدة يف الضفة وأخرى يف غزة) تحت االحتالل
 ،وبعد استكامل تحويل الضفة الغربية إىل معازل ("بانتوستانات") ،وفرض الحصار الخانق عىل قطاع
غزة .باختصار باتت تجمعات الشعب الفلسطيني تعيش يف عزلة (سياسية وتنظيمية ومؤسساتية)
عن بعضها البعض ويغيب عنها آليات وأدوات مشاركة جمهورها يف تقرير شؤونه الحياتية والسياسية
والوطنية .لقد انتقلت هذه التجمعات من وضع كان يتم التعاطي معها كأطراف (فروع) يقودها مركز
قيادي ميتلك سلطة القرار السيايس والعسكري واملايل والتنظيمي واإلعالمي ،إىل أطراف بدون مركز
وبدون أطر متكن من مشاركة يف تقرير مصريها ويف املصري الوطني.
تنقل مركز الحقل السيايس الفلسطيني (ومعه املراكز القيادية للتنظيامت السياسية الفلسطينية
باستثناء الحزب الشيوعي الفلسطيني) بني ثالثة مواقع رئيسة يف خارج فلسطني (عامن ،بريوت،
دمشق/تونس ،وملا عاد إىل األرايض املحتلة عام  1967مل يأت إليها مبؤسسات وطنية لكل مكونات
الشعب الفلسطيني بل كسلطة حكم ذايت تسعى للتحول إىل دولة مستقلة وذات سيادة .بتعبري
آخر كان االنتقال األخري إشكاليا من حيث مسوغاته السياسية التمثيلية إذ جرى عمليا استبدال
* كاتب وباحث فلسطيني
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املؤسسات الوطنية (كمؤسسات متثيلية لكل الشعب الفلسطيني) رغم ما فيها من عطب وقصور،
مبؤسسات (السلطة الفلسطينية) ال تقوى ،ىف أرقى حاالتها عىل متثيل أكرث من فلسطينيي الضفة
والقطاع ،وما لبثت أن انشطرت إىل سلطتني واحدة يف غزة وأخرى يف الضفة الغربية يهيمن عىل
كل منهام تنظيم سيايس منفصل عن ومنافس لآلخر .مل يكن هناك مؤسسات وال مرجعيات
وال اسرتاتيجيات وال "قواعد" لعبة سياسية تجمع بني السلطة القامئة يف قطاع غزة وتلك القامئة
يف الضفة الغربية ،مام يستدعي إجراء انتخابات رئاسية وترشيعية عاجلة بعد أن تجاوزتا الفرتة
الزمنية املحددة لذلك بسنوات عدة .ورغم وجود لجنة تنفيذية ملنظمة التحرير تجتمع وتصدر
قرارات ومواقف إال أنها ال تجد من يأخذ هذه ،بني الشعب الفلسطيني ،عىل محمل الجد .وهي
فقدت رشعيتها التنظيمية والسياسية بعد مرور أكرث من عقدين من الزمن من تواري املجلس
الوطني الفلسطيني عن األنظار.
يستدعي توضيح التحول الذي دخل عىل الحركة الوطنية الفلسطينية التمييز بني مفهوم "الحقل
السيايس الوطني" ومفهوم “الهوية الوطنية" .ففي حني يتولد حقل سيايس كنتيجة لنشاط وفعالية
وهيمنة حركة وطنية أو دولة وطنية (أو قومية) يحدد رشوط وحدود وأطراف العمل السيايس
الوطني ،فإن الهوية الوطنية (وهي تختلف عن الجنسية التي هي تعبري قانوين) تنشأ حول رواية
وطنية تاريخية و ذاكرة جمعية ،وهي رواية قد تستمر بعد انهيار أو تحول الحركة الوطنية
أو الدولة الوطنية .السلطة الفلسطينية التي قامت وفق اتفاق أوسلو تخلت عن فصول هامة
من الرواية الفلسطينية التاريخية إذ حرصت اهتاممها ببناء دولة عىل األرايض التي احتلت عام
 ،1967وقامت عىل أساس اعرتاف املنظمة عام  1993بحق إرسائيل يف الوجود ،وقبل ذلك ()1988
باملوافقة عىل حل الدولتني ،إحداهام (الدولة الفلسطينية) تغري قائم ويفرتض أن يقوم عىل  %22من
أرض فلسطني التاريخية .إرصار إرسائيل عىل أن يتم االعرتاف بها فلسطينيا دولة يهودية هدفه
الرئيس تقويض الرواية الفلسطينية التاريخية وتفريغها من مضمونها الوطني.

الجغرافيا السياسية وبنية الحركة الوطنية الفلسطينية
مل ينتج عن انهيار الحقل السيايس الفلسطيني عام  1948اختفاء للهوية الوطنية الفلسطينية بل
جرى إعادة تشييدها لتستوعب ما ترتب عىل النكبة من ترشيد و تطهري عرقي ومتييز وإلحاق
واحتالل استيطاين ومعاناة ومقاومة .وتحولت الهوية الوطنية الفلسطينية املتجددة إىل املحرك
الرئيس لنهوض حركة تحرر وطني جديدة متكنت ،قبل نهاية عقد الستينات ،من تشييد حقلها
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السيايس الوطني متثل يف مؤسسات وأطر وميثاق ومرجعيات منظمة التحرير الفلسطينية التي
باتت ممثال رشعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.
كان من تداعيات قيام مقرات مؤسسات منظمة التحرير القيادية (والتنظيامت السياسية املنضوية
يف أطرها) خارج أرض فلسطني املحتلة ويف مواجهة إرسائيل إىل منو عالقة مع التجمعات
الفلسطينية املختلفة داخل فلسطني وخارجها ،تقوم عىل عالقة بني مركز وأطراف تتباين رشوط
حياتها وفق محددات الجغرافيا السياسية التي نتجت عن ترشيد الشعب الفلسطيني .وسار عىل
هذا النموذج (عالقة بني مركز وأطراف) التنظيامت السياسية املختلفة بغض النظر عىل توجهاتها
الفكرية والتنظيمية والسياسية .وعزز من هذا النموذج تعيني عضوية مؤسسات املنظمة واتحاداتها
وأطرها وفق نظام "الكوتا" ،األمر الذي كرس من الفهم واملامرسة النخبويني للسياسة.
هذا الفهم لدور القيادة السياسية كان وليد قراءة أحادية الجانب ملقتضيات الجغرافيا السياسية،
قراءة استسهلتها الثقافة السياسية املهيمنة عىل النخب السياسية الفلسطينية والتي تعاطت مع
السياسة باعتبارها حكرا ً عىل القيادة ،.ومل تفهم السياسة باعتبارها من اختصاص ومهام الناس
اليومية ،كونها تعرب عن كفاحهم املتصل من أجل مصالحهم وحقوقهم .وقد عزز من هذا الفهم
النخبوي للسياسة النظم السياسية السائدة عربيا (فقط االنتفاضات الشعبية يف السنوات األخرية
أحدثت تحوال ملموسا يف هذا الفهم) التي أقامت املنظمة وفصائلها بينها وبنت عالقات مع
بعضها كام أقامت (ومعها جميع فصائلها) أوثق عالقاتها الدولية مع النظم االشرتاكية التي كانت
تحجب عن شعوبها الدميقراطية السياسية.
كام ساهم يف تغذية هذا الفهم النخبوي للسياسة السمة الريعية للمنظمة وفصائلها ،التي أتاحت
لها متويل نشاطاتها ومؤسساتها ومتفرغيها ليس باالعتامد عىل الدعم الشعبي ودعم منارصيها
وأعضائها بل من خالل التمويل من الدول العربية وبلدان اشرتاكية وجميعها أنظمة تناصب
الدميقراطية السياسية العداء .وفرة املساعدات املالية والعسكرية ساهم أوال يف إبعاد املحاسبة
للقيادة ومطالبتها بالشفافية من جانب ،وساهم ثانيا يف إثقال مؤسسات املنظمة والتنظيامت
السياسية باملتفرغني واألجهزة اإلدارية والتنظيمية والعسكرية واألمنية واإلعالمية ،وساهم ثالثا
يف املبالغة يف بناء الوحدات العسكرية النظامية واملليشيات املحلية املبنية عىل العالقات الرتاتبية
و األوامرية العتبارات كان بعضها مربرا (منها طبيعة العدو الذي تواجهه ،و تورطها يف رصاعات مع
أنظمة عربية وقوى معادية لوجودها عىل أرضها).
بتعبري آخر مل تستطع مؤسسات منظمة التحرير وال التنظيامت السياسية املؤتلفة يف مؤسساتها

43

نحو رؤية فلسطينية جديدة للمامرسة السياسية

تجاوز قيود الجغرافيا السياسية ومحددات الثقافة السياسية ومدلوالت عالقاتها العربية والدولية
السائدة يف إدارة رصاع مع الدولة االستعامرية االستيطانية من جانب ،وال هدوءا ً كافياً لتجنب
التورط يف مواجهات مسلحة مع دول عربية كام حدث يف أكرث من بلد عريب .لقد تبني صعوبة
االنفكاك من السامت الريعية والبريوقراطية والنخبوبة عند بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية
وحرص عملية اتخاذ القرار بفئة صغرية من القيادة (عىل صعيد املنظمة وعىل صعيد الفصائل املكونة
لها) ،بل جرى تكرار العديد من األخطاء السابقة .هذه النظرة للسياسة كاختصاص تتواله نخبة
صغرية هو الذي يفرس االمتناع عن تجديد ودمقرطة مؤسسات منظمة التحرير وتغييب دورها،
ويف الكيفية التي متت يف بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية عام  ،1994ويف عملية انشطارها إىل
سلطتني يف العام  2007ويف اإلحجام عن إجراء االنتخابات الترشيعية والرئاسية ولعضوية املجلس
الوطني بدوافع الخشية من الخسارة.
التمسك بهذا الفهم ملاهية السياسة بعد قيام السلطة الفلسطينية أبقى القيادات السياسية أسرية
لضعفها ولعزلتها عن الجمهور الفلسطيني داخل وخارج فلسطني التاريخية .فاملفاوضات الثنائية
مع إرسائيل ،املفصولة متاما عن إسرتاتيجية سياسية شاملة تجرى دون علم (ناهيك عن مشاركة)
الجمهور الفلسطيني ،واملقاومة باملفهوم الذي طرح ومورس استبعد مشاركة فعلية لغالبية هذا
الجمهور .إنه مفهوم يح ّول السياسة إىل مهنة ألقلية توفر لها امتيازات تبقيها متاميزة عن شعبها
ويف عزلة عن قضاياه ومشكالته الفعلية.
لقد سلب هذا الفهم املامرس حق الجمهور الفلسطيني ،حيث وجد ،مناقشة وإقرار رؤيته
وإسرتاتيجيته النضالية واالجتامعية والسياسية وفق خصوصية واحتياجات وجوده يف هذا وذاك
من تجمعاته ،ويف املشاركة يف صياغة الرؤية الوطنية الجامعة بإرشاك كل مكونات الشعب
الفلسطيني ويف منحها صالحية اختيار قياداتها املحلية ومحاسبتها ،كام يف اختيار ممثليها إىل
املؤسسة الوطنية الجامعة (منظمة التحرير املجددة) ومحاسبتهم .ما هو مطلوب هو إيجاد الصيغة
التي تكفل مامرسة التجمعات الفلسطينية لحقوقها يف املشاركة املبارشة يف تقرير مصريها ومصري
عموم الشعب الفلسطيني بكامل مكوناته.
كانت نتيجة هذا الفهم للسياسة تفكك الحقل السيايس الوطني إىل محليات بدون مقومات
(تنظيمية ومؤسساتية وسياسية) ملامرسة سياسة محلية (عىل صعيد كل تجمع) وبدون مقومات
للمشاركة يف الفعل الوطني نتيجة غياب املؤسسات الوطنية الجامعة .ومع اختفاء هذه ومعها
الروابط الشعبية واملهنية والثقافية الوطنية ُسلبت التجمعات الفلسطينية من الروابط الرضورية
للتواصل والتداول فيام بينها ،وانتهى األمر إىل انشطار السلطة الفلسطينية إىل سلطتني عىل إقليمني
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منفصلني يتباريان يف بناء أجهزة وبنى سلطة "عميقة" أكرث من اإلعداد واالستعداد ملعركة طويلة
املدى مع دولة االستعامر االستيطاين .

وطنية فلسطينية تبحث عن أدوات ومفاهيم وتقاليد سياسية جديدة
انهيار الحقل السيايس الذي بنته وهيمنت عليه منظمة التحرير ال يعني غياب الوطنية الفلسطينية
بل هي حارضة ومتمسكة بالرواية التاريخية للشعب الفلسطينية بل نجد أنها تتوىل بنفسها ،بعيدا
عن النخب السياسية املتنفذة ،عملية إثراء الحياة الفكرية والثقافية يف حقولها املختلفة و الحفاظ
عىل الذاكرة الجامعية وتوثيقها.
الوطنية الفلسطينية تغذت ،وال تزال ،من حالة رصاع ومعاناة ومقاومة طويلة للشعب الفلسطيني،
ومن رسدية متجددة لهذه الحالة .ويبدو أن الوطنية الفلسطينية قد باتت يف حالة استنفار دائم
الستشعار قطاعات تتسع من الفلسطينيني بأن قضيتهم الوطنية دخلت يف مرحلة خطر شديد.
ولعل غياب املركز القيادي املمسك بكل القرارات املصريية قد حرر التجمعات الفلسطينية من
تبعات وقيود هذه العالقة وفتح أمامها املجال للبحث عن وسائل للمشاركة يف تقرير املصري
الوطني عرب أشكال ومساهامت مختلفة ثقافية وفكرية وفنية وعرب حراكات موقعية متنوعة داخل
فلسطني التاريخية ،ويف الشتات والجاليات .من محفزات هذا االستنفار ما يجري من استمراء
إلدامة االنقسام والتصارع الداخيل حول مصالح فئوية وسلطوية وما ساد ويسود من أساليب عمل
وتنظيم ومواقف من النخب السياسية والحزبية التي فقدت قدراتها التعبوبة بسبب جمودها
السيايس والتنظيمي والفكري.
كام تغذت الوطنية الفلسطينية من مرحلة طويلة من التسييس واملامرسة الكفاحية ومن املعاناة
واالنكشاف للتمييز والتنكيل .والوطنية هي املحرك ملبادرات شبابية (وغري شبابية) يف الضفة
والقطاع التي عملت ،وال تزال ،عىل تجاوز الخطاب الفصائيل وتهتم بالرتكيز عىل مهام التحرر
الوطني ورفض منطق الخمول واالنصياع ملا هو قائم .وهي املحرك لرفض منطق التعاطي مع
الشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة من الشعوب عىل كل منها تويل متابعة مصالحه بعيدا
عن املصالح والحقوق الجامعة .ولذا رفعت هذه املبادرات شعار إعادة بناء الحركة الوطنية (أو
منظمة التحرير الفلسطينية) عىل أسس دميقراطية كحركة تحرر ومتثيلها لكل تجمعات الشعب
الفلسطيني واتجاهاته السياسية والفكرية بهيئة (مجلس) وطنية منتخبة قاعديا ،وتغيري وظائف
السلطة الفلسطينية جذريا.
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ولعل من دالالت حيوية الوطنية الفلسطينية تعدد وتواتر الحراكات النضالية املوقعية
يف الضفة الغربية (بلعني واملعرصة والخرض ونعلني والنبي صالح ،عىل سبيل املثال ،)...وما
جرى من ابتداع أشكال جديدة يف تحدي االستيطان اإلرسائييل عرب بناء قرى فلسطينية يف
املناطق املهددة باالستيطان (كام حدث يف إقامة قرى باب الشمس ،وأحفاد يونس وغريها
والتي جوبهت باستنفار وحدات من الجيش اإلرسائييل) .ويف قطاع غزة كان الالفت الحشود
الجامهريية الواسعة يف مدينة غزة مبناسبة انطالقة الثورة يف العام  ،2013واالستقبال الشعبي
للشاب محمد عساف بعد فوزه بلقب محبوب العرب يف حزيران  2013تحديا ملواقف سلطوية
يف قطاع غزة .ومن هذه الدالالت ما تشهده املراكز والحلقات واألندية الثقافية والفكرية
والبحثية عىل طريف الخط األخرض وخارج فلسطني التاريخية من نشاطات وتداوالت وندوات
وحراكات ،وما شهدته الذكرى الثالثة والستني للنكبة من اقتحام لحدود فلسطني التاريخية حيث
سمح للجمهور الفلسطيني بالتوجه نحو هذه الحدود .ومنها تنظيم التحركات ملقاومة التمييز
واالستيطان اليهودي يف إرسائيل ،ويف مقاومة سكان النقب ملصادرة أراضيهم وتهجريهم .كام
شهدت السنوات األخرية تطورا ملحوظا يف حمالت مقاطعة إرسائيل اقتصاديا الذي تولته حركة
مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها ،ومن فعاليات استهدفت فك
الحصار عن قطاع غزة .كام يلفت التنسيق الجاري بني املنظامت األهلية داخل وخارج فلسطني
التاريخية يف قضايا مختلفة (منها الدعوة إىل وقف التنسيق األمني بني أجهزة السلطة األمنية
واألجهزة األمنية اإلرسائيلية ،والدعوة إىل تبني إسرتاتيجية وطنية جديدة للمقاومة الشعبية،
فض العمل وفق بروتوكول باريس االقتصادي ،وغريها).
كام تحرض حيوية الوطنية الفلسطينية يف نشاط عرشات الجمعيات واللجان واالتحادات واملراكز
التي تتوىل الدفاع عن حق العودة وتحرص عىل إبقائه ح ّيا يف أذهان األجيال الصاعدة .وهي
حارضة يف تنوع اإلنتاج الثقايف (السينام ،الغناء ،الرقص ،الرواية ،الشعر ،الفن التشكييل ،املرسح،
تجديد املهارات الحرفية ،وما شابه) الذي أخذ تسارعا يف تواتره يف العقدين األخريين ،هذا باإلضافة
إىل ما يجري بثه وتناقله يوميا عرب مواقع التواصل االجتامعي املتعددة.
هذه الفعاليات والحراكات بقدر ما تعكس حيوية الوطنية الفلسطينية فإنها تتوىل إثرائها وتحديدا
من قبل مجموعات ومؤسسات وأطر تحرص عىل إبقاء املضمون الدميقراطي التحرري والتقدمي
لهذه الوطنية حيا ومتجددا ،وترفض فرض سيطرة أيديولوجية شمولية سواء جاءت باسم الدين
أو باسم الوطنية أو تحت شعار الواقعية السياسية ،وهي ترص عىل وحدة القضية الوطنية وتكامل
مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني يف تجمعاته املختلفة.
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يف مواجهة التهميش وتغييب املؤسسات الوطنية
يقف الحال الفلسطيني أمام واقع مركب قوامه تهميش وتآكل وغياب املؤسسات الوطنية السياسية
والشعبية واملهنية الجامعة التي ترشك مكونات الشعب الفلسطيني داخل فلسطني التاريخية ويف
الشتات والجاليات) ،وأمام حالة تغيب عنها قيادة سياسية موحدة للشعب الفلسطيني ،وأمام
استفحال واقع االنقسام السيايس-الجغرايف-املؤسسايت بني الضفة والقطاع ،وبعد اتضاح وصول
"حل الدولتني" لطريق مغلق متاما ،وتهافت السياسة الفلسطينية وتواصل تبعية وهشاشة اقتصاد
الضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني ،وتشويه تاريخ وجغرافيا وسكانية الشعب الفلسطيني والتنكر
لحقوقه التاريخية والوطنية واإلنسانية .
لقد هيأت االنتفاضات الشعبية التي قامت من أجل "الخبز والحرية والعدالة والكرامة الوطنية"
التي شهدها عدد من البلدان العربية بيئة مالمئة للنخب السياسية الفلسطينية الستخالص مفهوم
ورؤية جديدين للسياسة ولكيفية الرشوع يف استعادة الوحدة الوطنية يف سياق إعادة بناء
املؤسسات الوطنية الجامعة عىل أسس دميقراطية متثيلية وتحويل كل تجمع إىل مركز قائم بذاته
ومتآلف مع املراكز األخرى يف إطار مؤسسات وطنية جامعة ومرجعية ميثاقية (او تعاقدية)
ملزمة .لقد بي ّنت التجربة الطويلة فشل التعاطي مع املفاوضات الثنائية مع إرسائيل باعتبارها
إسرتاتيجية للتحرير ولبناء دولة فلسطينية سيادية .كام كانت التجربة كافية متاما لتبيان حدود
ومخاطر اختزال املقاومة إىل شكل واحد فقط بدالً من التعامل معها كفعل شعبي متعدد األشكال
واملضامني تقوده إسرتاتيجية وطنية مجمع عليها وترشك كل مكونات الشعب الفلسطيني داخل
فلسطني التاريخية ويف الشتات واملهجر.
ما زالت القوى السياسية الفلسطينية تحجم عن السري إلعادة إحياء وتجديد الحركة الوطنية
الفلسطينية ،فام زال بني هذه القوى من يراهن عىل أن تعود املتغريات الجارية يف املنطقة ملا
يف صالحه ،ومن هنا كان التأجيل واملامطلة والبحث عن األعذار وصيغ التسويف .وهكذا وضع
املصري الوطني رهن العوامل اإلقليمية والدولية رغم وضوح أن بقاء الوضع عىل ما هو عليه يعني
وضع الحال الفلسطيني يف حالة انكشاف تام .هذا رغم وضوح أن سنوات االنقسام أنتجت مصالح
فئوية بفعل آليات التفرد يف سلطة واهمة هنا وهناك ،حيث منت رشيحة اجتامعية واقتصادية ترى
إىل إنهاء االنقسام عىل أسس وطنية تهديدا ملصالحها.
لعل اتضاح أن "حل الدولتني" قد وصل إىل طريق مسدود متاما لغالبية من الشعب الفلسطيني،
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واتضاح عقم استخدام شعار املقاومة كام تحولت املفاوضات الثنائية تحت اإلرشاف األمرييك
إىل تعاويذ لتربير التفرد بالسلطة وإلدارة الظهر لرضورة اعتامد إسرتاتيجية جديدة متاما ،سوف
يشد من عزم الوطنية الفلسطينية ويستفز القوى الحية بني صفوف الشعب الفلسطيني .كام أن
املواجهة املستمرة مع الدولة االستعامرية االستيطانية عىل جانبي الخط األخرض كفيلة بإثراء
الوطنية الفلسطينية يف مناهضتها التمييز العنرصي ومن أجل حقوقها الوطنية والتاريخية .ولعل
من شأن تزايد املبادرات والنشاطات الثقافية والفكرية واالجتامعية الشبابية (وغري الشبابية) داخل
فلسطني وخارجها أن يعيد الديناميكية إىل األطر السياسية والنقابية والحزبية التقليدية للنهوض
من جديد عىل أسس جديدة تعيد لحق تقرير املصري مضمونه التحرري الدميقراطي التقدمي.
تدفع األوضاع الحالية للتجمعات الفلسطينية نحو تطوير مفهوم جديد للفعل السيايس مغاير
متاما للنمط النخبوي الذي ساد وما زال .يُلحظ هذا بني صفوف األقلية الفلسطينية يف إرسائيل،
نتيجة الوعي باستحالة التعايش مع نظام عنرصي ودولة ترص عىل أن تُع ّرف نفسها كدولة يهودية
وأن تدعي الدميقراطية يف آن ،وتشرتط من الشعب الفلسطيني االعرتاف بها بهذه الصفة بكل
ما يعنيه ذلك من إنكار لحقوقه ولروايته التاريخية والوطنية واالنسانية ،وما قد يرتتب عليه من
تهجري جديد تحت شعار حامية يهودية الدولة .كام يرسي هذا التسييس الدميقراطي اآلخذ يف
التبلور يف صفوف تتسع (وإن ببطء) بني صفوف املجتمع الفلسطيني يف الضفة والقطاع بعد أن
عاين بامللموس بؤس سياسة القيادات السياسية التي ولدت االنقسام ومنحت األولوية للمصالح
الفئوية عىل املصالح الوطنية وتركت حاالت البطالة والفقر والفساد تسترشي .أما تجمعات
الشتات فوجدت أن موجبات اتفاق أوسلو ومواقف إرسائيل إزاء حقوقهم قد تركتهم دون حامية
أو دور أو رأي.
ب ّينت االنتفاضات الشعبية الدميقراطية يف العامل العريب حامقة اختزال الدميقراطية بصندوق االقرتاع
املف ّرغ من مضامني اجتامعية وقيميّة (كاملشاركة السياسية واملساواة والعدالة االجتامعية وحرية
التعبري والتنظيم واملعتقد والتظاهر )..ذات الضامنات الدستورية والبنى املؤسساتية .وكشفت
كاريكاتورية اختزال املجتمع إىل مجرد مجموعة ما فيه من منظامت غري الحكومية مبعزل عن
مكوناته االقتصادية والثقافية والحزبية وما فيه من حركات اجتامعية ومؤسسات مدنية متنوعة.
كام مل يعد من السهل اختزال الدولة أو السلطة إىل مكونها التنفيذي مبعزل عن مكونهام الترشيعي
والقضايئ املستقلينّ  .و خطورة اختزال التنظيامت السياسية بزعامئها ،و اختزال العمل السيايس ملجرد
التعليق عىل ما يجرى من أحداث وليس الفعل فيها ،وسذاجة عزل السياسة عن االقتصاد وعن
شؤون الناس الحياتية (التعليمية والصحية والثقافية والغذائية ،واألمنية ،واملعيشية ،وغريها).
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يستحق مطلب إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عىل أسس دميقراطية ومتثيلية
ملختلف مكونات الشعب الفلسطيني  -ومبا يستدعيه من وثائق مرجعية (ميثاق وطني أو عقد
اجتامعي-سيايس) ومن إسرتاتيجية وطنية شاملة (ال تخص تجمعاً بعينه بل تشملها جميعا)  -أن
مينح أولوية .فمن حق التجمعات الفلسطينية املشاركة يف صياغة السياسات الوطنية ،ومن حقها
التقرير بشأن ما يخص القضايا املتصلة مبجتمعها/جاليتنا /تجمعها ورفض "دميقراطية" النخبة التي
تعني تسلط فئة محدودة بالتقرير بشؤون املصري الوطني .ومن حق ،بل من واجب ،جميع مكونات
الشعب الفلسطيني أن تتعاهد عىل رفض أي مرشوع تسوية يتم عىل حساب حقوق تجمع آخر أو
تجمعات أخرى.
تجديد مؤسسات وأطر وبنية منظمة التحرير (الحركة الوطنية) عىل أسس دميقراطية تعددية
ومتثلية وإرشاكية يعني حرص مهامت السلطة الفلسطينية بالشأن الحيايت املبارش لفلسطيني الضفة
والقطاع ،كمساهمة يف تثبيت وصمود هذا الجزء من الشعب الفلسطيني عىل أرضه  ،وترك
الشؤون الوطنية التمثيلية والسياسية واإلسرتاتيجية لهيئات منظمة التحرير بعد تجديدها .ولعل
املهمة األوىل تتلخص بإعادة بناء منظمة التحرير عىل أسس دميقراطية منفتحة عىل كل التيارات
السياسية واالجتامعية والفكرية ،وضامن متثيل كل التجمعات الرئيسة يف املؤسسات الوطنية وفق
حجمها النسبي عىل قاعدة التزام الجميع بامليثاق الوطني املقر (أو العقد السيايس االجتامعي)،
ورفض اختالق تعارض بني التحرر الوطني والنضال من أجل تقرير املصري (السيادة الشعبية) من
جهة ،وبني القيم واملبادئ التي تقوم عليها الدميقراطية العميقة (كتجسيد قيم الحرية واملساواة
والتكافل والعدالة االجتامعيني) .وهي قيم تحتفي برتاث الشعب الفلسطيني املقاوم ذي التاريخ
النضايل املديد والغني ،وقيم ال تضع املقاومة مبفهومها كفعل شمويل يف تعارض مع قيم املساواة
والعدالة االجتامعية والحرية.
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