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الورقة العا�سرة

منظمة التحرير �اإدارة العالقات الفل�سطينية العربية
د. محمد السيد سعيد44

مقدمة:
بالفعل قضية العرب  الفلسطينية هي  الورقة من االعتقاد بأن القضية  تنطلق هذه 
املبدأ  العربية واإلسالمية. غير أن ترجمة هذا  اجلماعية، وهي ملك جلميع الشعوب 
العام لم تكن ناجحة أو فعالة في الواقع، وفيما يتعلق بإدارة العالقات الفلسطينية 

العربية. 

وتناقش هذه الورقة أواًل مفارقات العالقات العربية الفلسطينية، وتؤكد أهمية التمييز 
التحرير  منظمة  بني  للعالقة  اخلالقة  وتلك  السلبية  اإلدارة  مناذج  بني  الدقيق  والفرز 
مواتاة  أكثر  مستقبلية  عالقة  لبناء  عامًا  منوذجًا  تضع  وأخيرًا  العربية،  والسياقات 
للنضال الوطني الفلسطيني، وتستنتج أن تطبيق هذا النموذج مشروط إلى حد كبير 

بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها في سياق عاملي وعربي جديد.

أواًل: مفارقات العالقات الفلسطينية العربية:
هل تستحق الساحة السياسية العربية أن تكون املجال الرئيسي للسياسة اخلارجية 
وشديدة  الفظة  الصياغة  بهذه  نبدأ  احملتلة؟  األرض  خارج  الفلسطيني  للنضال  أو 
واملفارقات  املعطيات  من  بعدد  الراهن يصدمنا  العربي  الواقع  للسؤال ألن  اخلشونة 
على األقل باملقارنة مع الساحة العاملية باتساعها والساحتني األوروبية واألمريكية على 

وجه اخلصوص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - باألهرام  واالستراتيجية  السياسية  الدراسات  مركز  مدير  نائب  مصري،  استراتيجي  خبير    )44(

القاهرة.
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ورمبا نبدأ أيضًا بوضع السؤال في سياق املفارقة الرئيسية التي يجب على أي باحث 
جاد أن يفهمها جيدًا. 

تتشكل هذه املفارقة من حقيقتني متعارضتني: األولى أن العالقة الفلسطينية العربية 
الهوية، ومن  األقل من حيث معطيات  بل هي عالقة متاهي على  ليست فقط عضوية 
ناحية،  من  العربي  والقومي  الوطني  األمن  بني  املتبادل  االستراتيجي  االرتباط  حيث 
الثانية فهي أن النضال الوطني  الفلسطينية من ناحية أخرى. أما احلقيقة  والقضية 
الفلسطيني واجه في أكثر البالد العربية حصارًا أشد، وبطشًا أعظم مما واجهه حتى 
داخل إسرائيل ذاتها، وبكل تأكيد أشد مما فرض عليه في العالم اخلارجي وخاصة 

أوروبا وأمريكا. 

ُيحَرم املواطنون الفلسطينيون من فرص التعبير عن ذاتهم بحرية في غالبية - إن لم 
يكن كل - البالد العربية، وُتفَرض عليهم أنظمة أمنية صارمة تكبلهم متامًا من الناحية 
أنها  البديهي  ومن  بهم.  احمليط  العربي  باملجتمع  عالقاتهم  بشده  وتشوه  السياسية، 
تفرض على النضال السياسي الفلسطيني قيود أشد صرامة وعنفًا مما هو مفروض 

على املجتمع الفلسطيني املقيم بضيافة مختلف البالد العربية. 

غير أن هذه القيود الصارمة والقمعية ليست حكرًا على املجتمع الفلسطيني وقواه 
ومن  القيود  تلك  من  ذاتها  العربية  الشعوب  عانت  بل  العربية،  البالد  في  املناضلة 
إلى ضعف  تاريخيًا  الواقع  هذا  أدى  وقد  العربية.  احلكم  لنظم  الباطشة  املمارسات 
اإلسناد الشعبي العربي للحركة الوطنية الفلسطينية وحصر هذا اإلسناد في احلدود 
التي تريدها مختلف النظم في كل مرحلة أو حلظة بعينها. وظهر هذا الضعف بصورة 
للنضال  توجيه ضربة قاصمة  والذي استهدف  للبنان،  الغزو اإلسرائيلي  منذ  كارثية 
الوطني الفلسطيني، حيث لم تخرج مظاهرة عربية واحدة تضاهي املظاهرات الكبيرة 

التي وقعت داخل إسرائيل ذاتها.

ويجب في الواقع أن نفهم هذه املفارقة ال بصورة ميتافيزيقية، أو كتعبير عن تناقض 
أصيل مع النضال الفلسطيني، وإمنا كجزء ال يتجزأ من التطور التاريخي لنظم احلكم 
العربية وانعكاس هذا التطور على املوقف من النضال السياسي الفلسطيني، أو في 
احلقيقة على املوقف من مفهوم النضال ذاته وخاصة النضال الشعبي املفتوح. فدولة ما 
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بعد االستقالل صادرت جميع صور النضال الشعبي وأجهضت أو سيطرت على جميع 
الفلسطيني  النضال  وواجهت  العربية.  للجماهير  املستقل  اجلماعي  الفعل  مؤسسات 
النضال  عدوى  امتداد  من  خشيتها  بسبب  اخلشونة  من  به  بأس  ال  بقدر  املباشر 
النضال  يعمل  أن  العرب  الثوريون  توقع  وبينما  العربية.  اجلماهير  إلى  الفلسطيني 
الوطني الفلسطيني كشرارة للنضال الشعبي العربي في كل مكان، وقع العكس إلى 
حد كبير، حيث امتدت الهيمنة البيروقراطية والتسلطية الرائجة في العالم العربي إلى 

حقل النضال الفلسطيني، وبالذات داخل هياكل منظمة التحرير ذاتها. 

وعلى الدرجة نفسها من األهمية ميكن القول أيضًا أن تشوهات عميقة ومفارقات 
أشد وطأة وتوترًا قد نشأت في مستوى العالقات الفلسطينية العربية، وبصورة خاصة 

على املستويات الرسمية، خالل املراحل األخيرة.

وميكن أن نصنف هذه املفارقات إلى مستويات متعددة. لم تقع املسؤولية دائمًا على 
النظم العربية وحدها، بل يتحمل اجلانب الفلسطيني جانبًا من هذه املسؤولية. ورمبا 
يكون النموذج األكثر شيوعًا وضررًا هو الزج بالفلسطينيني في اخلالفات والنزاعات 
بني الدول العربية، وهو ما وصل إلى قمته وأسوأ تعبيراته في أزمات اخلليج. وحتى اآلن 
يتحمل النضال الفلسطيني والشعب الفلسطيني نفسه بعض النتائج املدمرة لالنطباع 
السائد بأن الفلسطينيني كجماعة وطنية أو منظمة التحرير، باعتبارها اإلطار النضالي 
للشعب الفلسطيني، قد أخذ جانب هذا الطرف أو ذاك في األزمات والصراعات العربية 
- العربية أو الصراعات العربية مع دول اجلوار اإلقليمي وخاصة إيران. وما زالت 
التي اتخذت  النتائج والتصرفات واملرارات واضحة في األعمال االنتقامية  آثار هذه 
الوقت  في  والعراق  التسعينات،  الكويت خالل  في  عمومًا  والفلسطينيني  املنظمة  ضد 

احلالي. 

أما النموذج الثاني فهو الزج بالفلسطينيني وباملنظمة في أتون الصراعات احمللية 
واحلروب األهلية في عدد من الدول العربية. وال شك أن أسوأ تعبيرات هذا النموذج 
وقعت في لبنان، وبدرجة أقل في األردن. ودفع النضال الفلسطيني ثمنًا باهظًا لهذه 
املفارقة التي فرضت عليه غالبًا ضد إرادته. وعلى أي حال كان الثمن املدفوع فلسطينيًا 
لقاء هذه احلالة املؤملة أشد وأعلى مما تعني على احلركة الوطنية الفلسطينية أن تدفعه 

لقاء نضالها املباشر ضد إسرائيل ذاتها. 

منظمة التحرير وإدارة العالقات الفلسطينية العربية
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أما النموذج الثالث لهذه املفارقات فيتعلق بإدارة اخلالفات املشروعة حول مسارات 
الصراع العربي اإلسرائيلي أو طرائق وأساليب تسويته. وهنا ميكننا أن ندرج اخلالفات 
مع القاهرة مبناسبة زيارة القدس وكامب ديفيد األولى، ومع دمشق مبناسبات كثيرة 
مثل دخول القوات السورية لبنان عام 1976 أو توقيع اتفاق أوسلو 1993. وبوجه عام 
الفلسطينية خبرات  السياسية  الثقافة  العربية مبا في ذلك  السياسية  الثقافة  افتقدت 
مناسبة في إدارة النزاعات الفكرية والسياسية بصورة إيجابية وسلمية حفاظًا على 
أفق التحالف االستراتيجي. وهنا أيضًا دفعت املنظمة والنضال الوطني الفلسطيني 
ثمنًا كبيرًا بدءًا بتعميق اخلالفات والتناقضات االيديولوجية والسياسية بني الفصائل 
الفلسطينية ذاتها، والتي ارتبط بعضها بنظم عربية متباينة وأحيانًا متصارعة، وصواًل 
إلى محاوالت إلغاء الوجود الفلسطيني سياسيًا وعسكريًا، وأحيانًا بشريًا أيضًا، فضاًل 
عن التكلفة املاثلة في احلرمان من حقوق إنسانية أساسية وال غنى عنها. ومثل إصرار 
بعض النظم العربية وخاصة ذات االيديولوجيات القومية على تتبيع النضال الفلسطيني 
بعض  في  األمر  ووصل  وتكلفة،  مأساوية  احلديث  الفلسطيني  النضال  حلقات  أشد 

احلاالت مثل العالقة مع ليبيا إلى حد العبث الكامل. 

وال شك أنه كانت هناك مناذج أخرى سلبية، وإن كنا نكتفي بهذه النماذج في السياق 
احلالي. لقد أدى األثر التراكمي لسالسل األزمات التي ضربت العالقات الفلسطينية 
العربية إلى فرض طوق عجيب من العزلة والشعور بالوحدة أو باحلصار على الشعب 
الفلسطيني ككل، وبالتأكيد على نضاله السياسي، بصوره ومستوياته املختلفة مبا فيها 

الوجود والتمثيل الرسمي ملنظمة التحرير حيثما كان وما يزال مسموحا به. 

وبوجه عام كان من املمكن أن يكتفي الباحثون بالتعبير بأسى عن واقع العزلة املفروض 
على النضال الفلسطيني باعتباره حالة نضال وطني متأخرة وشديدة اخلصوصية، لوال 
أن التجربة فتحت آفاقًا أخرى باملقارنة مع األفق العربي. فالنضال الفلسطيني املباشر 
وغير املباشر في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية حقق عائدًا أعلى بكثير مما حتقق 
في الساحة العربية، وبالرغم من احلرب املنظمة والهائلة التي تشنها احلركة الصهيونية 
املؤشرات  بقياس  وميكننا  كله.  الغربي  العالم  في  وأنصارها  اإلسرائيلية  واللوبيات 
السياسية أن نثبت أن العائد احلقيقي للنضال الفلسطيني واملؤيد له في العالم الغربي 
كان أعظم منه في العالم العربي. وبكل بساطة ميكن القول بأن النضال الفلسطيني 



���

يحقق عائدًا أفضل بكثير في املجتمعات الدميوقراطية عما يحققه في الدول التسلطية 
والبوليسية. وأمكن في سياق االنتفاضة أن ينتقل الفلسطينيون ألول مرة إلى الهجوم 
حتى في الساحة األمريكية ذاتها )حملة نزع االستثمارات من إسرائيل في اجلامعات 
األمريكية مثاًل(. واليوم أمكن إنهاء أسطورة إسرائيل اللطيفة والدميقراطية في أذهان 
ماليني من األوروبيني واألمريكيني، واليوم يعلم هؤالء بصورة أفضل الطبيعة احلقيقية 
العربية  البالد  في  العائد  كان  العربية  املنطقة  في  وحتى  إسرائيل.  لدولة  والعنصرية 
التي حققت إنجازًا دميقراطيًا أفضل، مثل املغرب ومصر مثاًل أو حيثما حتقق تقدم 
دميقراطي ولو في قطاع بعينه من قطاعات احلياة االجتماعية، مثل الفضاء اإللكتروني 

واإلعالم التلفازي باملقارنة بالصحافة املطبوعة احمللية.

أو  العربية  اجلماهير  وسط  العمل  إهمال  إلى  املقارنات  هذه  بنا  تؤدى  هل  ولكن 
إهمال اإلسناد العربي للقضية الفلسطينية؟ بالطبع البد أن تكون اإلجابة بالسلب. إذ 
ال ميلك النضال الفلسطيني رفاهية االختيار بني الساحات املختلفة، وال ميلك باألخص 
التفريط في الساحة اجلماهيرية العربية وال الساحة العربية عمومًا مبستوييها الرسمي 
والشعبي. ويجب أن يضع النضال الفلسطيني أهدافا طموحة من خالل مناذج فعالة 
العربية. وهذا هو ما  العربية وحتى احلكومات  العالقات مع الشعوب  لتنسيج  وبناءة 

نعاجله في القسم التالي من هذه الورقة.  

ثانيًا: اإلدارة الفلسطينية للعالقات مع العالم العربي:
كيف تدير إذن منظمة التحرير الفلسطينية عالقاتها مع العالم العربي؟ البداية السليمة 
هي أن تبدأ منظمة التحرير بتعريف نفسها: مهمتها وطبيعتها واستراتيجيتها لكسب 
العالم  العالقات مع  إلى دراسة إرث  تعرج  العدو الصهيوني، ومن ذلك  الصراع مع 
العربي، وتقرر تصحيحه وإعادة تسيير هذه العالقات على ضوء املنهجية واالستراتيجية 

التي تأخذ بها. 

فال ميكن تصحيح العالقات مع العالم العربي رسميًا وشعبيًا إال إذا استقرت املنظمة 
على تعريف ذاتها ودورها وتكوينها ومسؤولياتها في حقل النضال الفلسطيني، كما ال 
ميكن أن تصحح هذه العالقات إال إذا قامت باستنتاجات سليمة من املعطيات الراهنة 

واملستقبلية املباشرة للعالم العربي. 

منظمة التحرير وإدارة العالقات الفلسطينية العربية
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وإذا افترضنا أن املنظمة أعادت تعريف ذاتها باعتبارها الهيئة ذات الوالية السياسية 
وباعتبارها  الالجئني،  قضية  فيها  مبا  الفلسطينية  القضية  أوجه  جميع  على  العامة 
التمثيل  ازدواج  إشكالية  بقدر-  ولو   - يحل  الوطنية مبا  للسلطة  التنظيمية  املرجعية 
)منظمة - سلطة(، ونقصه في الوقت نفسه )عدم متثيل التيار اإلسالمي داخل املنظمة 
مع  العالقة  فإن  والالجئ(،  املقيم  بقسميه  واملجتمع  الشعب  صفوف  في  قوته  رغم 
وحسم  العامة،  االستراتيجية  وهو  أصيل  واحد  ملتغير  تبعًا  تختلف  العربية  الشعوب 
القضية األساسية في هذه االستراتيجية العامة، وهى ثقل ومدى الكفاح املسلح وسط 

مجمل آليات النضال، باملقارنة بآليات التفاوض السياسي والسلمي.

كبيرة  أهمية  حتتل  أن  البد  ذاتها  العربية  الساحة  معطيات  فإن  ذلك  عن  وفضاًل 
في عملية تصحيح العالقات التاريخية. ويجب أن يكون واضحًا للمنظمة أن االنتقال 
بالشكوك  محاطًا  سيكون  وأنه  طوياًل،  وقتًا  سيأخذ  العربية  املنطقة  في  الدميقراطي 
للغاية  قوية  والبوليسية  الشمولية  العربية  النظم  تستمر  وسوف  االنتكاس.  وإمكانية 

ومهيمنة على الواقع السياسي في معظم البالد العربية. 

العربي،  العالم  مع  التعامل  في  منهجها  أواًل  أن حتسم  للمنظمة  ميكن  عليه  وبناًء 
الوصول  محاولة  مبعنى  الطموحة،  الواقعية  تسميته  ميكن  مما  املنهج  هذا  وتقريب 
بالعالقات مع اجلماهير واحلكومات العربية إلى أعلى السقوف املمكنة، في كل حلظة 
ومرحلة، وذلك مبؤشرات تعظيم اإلسناد العربي للنضال الوطني الفلسطيني سواء كان 

عسكريًا أو دبلوماسيًا أو بحزمة من اآلليات النضالية التي تشمل اإلثنني معًا.

وبوجه عام فإن الواقعية الطموحة تعنى بداية إسقاط عدد من األوهام واألساطير 
التي علقت طوياًل بأذهان املنظمة أو قيادات كبرى فيها وتضافرت مع تقاليد متجذرة 

في الساحة السياسية الفلسطينية.

أول هذه األوهام واألساطير أن الشعب الفلسطيني مسؤول عن تغيير الواقع السياسي 
الداخلي أو على املستوى العربي العام أو أنه قادر على ذلك. 

انطلقت هذه األسطورة من حقيقة مهمة، وهي أن تعبئة الشعوب العربية والقدرات 
الفلسطيني من االنتصار. وقد  لتمكني الشعب  العربية أمر ضروري ضرورة مطلقة، 
معقدة  بصور  للعمل  الفلسطينية  الوطنية  الثورة  وكوادر  قيادات  احلقيقة  هذه  دفعت 
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سافرة أو مستترة للتحالف مع أو ضد بعض النظم العربية أو على العمل في أوساط 
شعبية على غير رضا حكوماتها. كما أن قوى سياسية داخلية عديدة في مختلف البالد 
العربية كانت تدفع في االجتاه نفسه بأن سعت باستماتة للزج باملنظمة في صراعها 
ضد حكوماتها، أو على األقل االستعانة بقدرات وموارد املنظمة لبناء قدراتها أو خوض 

معاركها اخلاصة. وقد انتهى ذلك كله في احلالتني بكوارث كبيرة. 

وبينما تعلمت الفصائل التقليدية في منظمة التحرير هذا الدرس بعد دفع ثمن باهظ، 
من احملتمل أن تكرر التيارات اإلسالمية بعض األخطاء املرتبطة بالنظرية نفسها أو 

األوهام واألساطير نفسها. 

وميكن نظريًا أن يناقش الفلسطينيون خبراتهم في هذا املجال حتى يتجنبوا دفع ثمن 
إضافي باهظ في املستقبل. 

ومع ذلك فإن هذه اخلبرات ال حتل بالضرورة مشكلة وضع استراتيجية سليمة إلدارة 
الشعوب  العالقة مع العالم العربي واإلسالمي. فبينما يجب أن تسقط أوهام “حترير” 
العربية من حكوماتها، أو ما يقاربها من أوهام وأساطير فإنه ال ميكن في الوقت نفسه 

التخلي عن األمل في تعظيم اإلسناد الشعبي العربي للنضال الوطني الفلسطيني.

وبكل بساطة، ميكن أن حندد نطاقًا معقواًل إلدارة العالقات مع الشعوب واحلكومات، 
انطالقًا من جملة من املبادئ الواقعية الطموحة. أول هذه املبادئ هو القاعدة األصولية 
املعروفة والتي تقول بأن دفع الضرر مقدم على جلب املنفعة. فقد دفع الشعب الفلسطيني 
ثمنًا غاليًا للغاية في سياق تسديد فواتير األوهام الثورية دون أن يحقق أي هدف مفيد 
أو أية مصلحة حقيقية. وبوجه عام يتعني على النضال الفلسطيني أال يكرر هذه األخطاء، 
ينأى بنفسه عن الزج  التآمر على وجوده وقواعده، وأن  وأن يدرأ عن نفسه أضرار 
في سياقات داخلية تقود إلى خسارة قطاع مهم من املجتمع أو املؤسسات الرسمية. 
يجب أن تؤسس العالقة وأال تتجاوز كثيرًا في الوقت احلاضر واملستقبل املنظور حدود 
النظام  مستوى  على  قواعده  توضع  والذي  الضروري  للتضامن  العامة  اإلحداثيات 

العربي الكلي، بغض النظر عما إذا كانت هذه اإلحداثيات كافية أو غير كافية. 

وغير  الرسمية  العربية  السياسية  الساحة  في  الفلسطيني  السياسي  احلياد  إن 
الرسمية، الداخلية والعربية العامة هو شرط الزم لدرء أو دفع الضرر الواقع، والذي 
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يصبح  أن  ويجب  التحرير.  منظمة  على  أو  الفلسطيني  الشعب  على  يقع  أن  ميكن 
هذا احلياد السياسي واضحًا وغير ملتبس ومعلنًا وليس مضمرًا، وأن يرتبط مببدأ 
تياراتها واجتاهاتها السياسية  إقامة العالقات مع الشعوب واملجتمعات العربية بكل 

وانتماءاتها الطبقية.

والتضامن  املساواة  من  قاعدة  على  العالقات  تنشأ  أن  أيضًا  للغاية  املفيد  ومن   
احلقيقي؛ ففي حاالت كثيرة تعمدت القيادات الفلسطينية أن تصطنع لنفسها “وكالء” 
في الواقع السياسي أو الثقافي أو الفكري احمللي في عدد من الدول العربية لقاء الدعم 
املوالي- لنفس منط  كئيبة في احلقيقة  امتدادات  العالقات  املالي. وعكست مثل هذه 
احملاسيب الذي طبع العالقات بني القيادة وبعض الكوادر في املستوى الفلسطيني. 
وثبت في املمارسة أن هؤالء الوكالء ال يفيدون في احلقيقة النضال الفلسطيني بقدر 
ما أفادوا أنفسهم. وثمة انطباع عام بأن املال الفلسطيني أهدر على شبكة واسعة من 
العالقات التي تصنف في جانب الفساد بأكثر بكثير مما تصنف في جانب التضامن 
النضالي. لقد جفت هذه العالقات في سياق االنتفاضة وما فرضته من ظروف، وال 
والفكري  والثقافي  السياسي  الواقع  العالقات مع  النوعية من  أبدًاَ جتديد هذه  يجب 
احمللي في أي بلد عربي. يجب ببساطة تأسيس العالقات على اإلسناد الفعلي للقضية 
عالقات  أو  الشخصية  املنافع  من  وليس  النضالي  الواجب  من  انطالقًا  الفلسطينية 

احملاسبية أو أوهام وأساطير وأساليب الوكاالت السياسية.

ثمة مبدأ ثالث أراه هامًا في وضع صيغة قابلة للحياة للعالقات مع العالم العربي 
على املستويني الرسمي والشعبي في املستقبل املباشر والقريب، وهو مبدأ “من كل 
حسب قدرته”. وبوجه عام فإن ثمة قانونًا للتطور غير املتوازن بني مختلف املجتمعات 
العربية، فيتطور املجتمع ويصل إلى مستوى مرتفع من الطفرات الثورية والدميقراطية، 
في مرحلة معينه ثم يتراجع في مرحلة أخرى بينما يخوض شعب أو مجتمع عربي آخر 
جتربة سياسية في االجتاه املعاكس في املراحل نفسها، ومن ثم تظهر فجوات كبيرة 
بني مستويات التطور الثوري والدميقراطي بني مختلف املجتمعات والدول العربية في 
كل مرحلة بعينها. ومن هنا نهتم بأن يعطي كل شعب وكل مجتمع للقضية الفلسطينية 
بقدر ما ميكنه وبقدر ما يتفق مع مستوى حترره اخلاص. ويعنى ذلك أنه ال يجب أبدًا 
التخلي عن العمل في أي بلد عربي، أو تعميق الصالت النضالية والسليمة مع احلركات 
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املدنية والسياسية املساندة للنضال الفلسطيني مع تفهم تباينها في طبيعة الظروف، 
ومستوى نضج النضال واستقرار احلضور السياسي والعام ملختلف القوى واحلركات 
مجموع  أن  املاضي  في  يعني  كان  ذلك  أن  املرجح  ومن  العربية.  البالد  مختلف  في 
اإلسناد السياسي كان متساويًا في مختلف املراحل الزمنية، محسوبًا بالنسبة ملجموع 

املنطقة أو مجموع البالد العربية.

بدأت  حيث  اخلصوصية،  بالغة  بظروف  األخيرين  العامني  في  العربي  العالم  ومير 
في التفجر تناقضات الركود السياسي الطويل مبا صاحبه من قهر سياسي وفوضى 
كل  فإن  السياق  هذا  وفى  املستويات.  جميع  على  أداء  وسوء  واقتصادية  اجتماعية 
مجتمع سياسي عربي يغير من جدول أعماله بصورة محسوسة لكي يعطى أولوية كبيرة 
ألهدافه الداخلية. وقد وقع تطور مشابه في حالة األرض احملتلة. وحتم هذا بدوره أن 
ينتقل مركز الثقل تدريجيًا في السياسة اخلارجية الفلسطينية الرسمية والشعبية إلى 
العالم اخلارجي، أكثر كثيرًا من العالم العربي. ولم يعطل هذا التطور سوى التحوالت 
العاصفة في السياسة الفلسطينية مع فوز حماس باالنتخابات التشريعية وتشكيلها 
التاريخي  االجتاه  هذا  يستأنف  أن  املرجح  فمن  ذلك  ومع  الوطنية.  السلطة  حلكومة 
لنقل بؤرة االهتمام في السياسة اخلارجية الفلسطينية من العالم العربي إلى املنظومة 

الدولية وبالذات أوروبا وأمريكا الشمالية.

ومع ذلك يجب أن تؤسس منظمة التحرير الفلسطينية سياستها العربية على ما حتقق 
من إنجازات فعلية في مختلف البالد العربية خالل السنوات القليلة املاضية وحتديدًا منذ 
االنتفاضة الثانية، وأن تطّور هذه اإلنجازات. ففي مصر ومختلف البالد العربية وخاصة 
بالد الطوق، نشأت بصورة تطوعية وإرادية بحتة منظمات كثيرة لدعم وإسناد االنتفاضة، 
وقامت هذه املنظمات بدور كبير في إرساء عمل شعبي حقيقي وفعال على املستويني 
النفسي واملدني وبدرجة أقل على املستوى السياسي. ورغم أن هذه املظاهر النضالية 
قد هبطت في العام األخير بسبب الظروف اخلاصة بتطور األجندة السياسية في هذه 
البالد العربية، فقد حققت ما لم حتققه عقود من العالقات الرسمية وشبه الرسمية مع 
“الوكاالت السياسية التقليدية”، وهو حتويل القضية الفلسطينية من حيز في اخلطاب 
الرسمي العربي إلى واقع شعبي معاش، وإلى رغبة في اإلسناد الشعبي املباشر للقضية 

الفلسطينية، وباالرتباط مع النضال املباشر للشعب الفلسطيني في األرض احملتلة. 
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السياسية في عدد ملحوظ من  املهم لألجندة  التحويل  فإنه رغم  ناحية أخرى  ومن 
البالد العربية نـحو الداخل، فإن فوز النضال الشعبي الداخلي بقدر أكبر من احلريات 
الدميوقراطية ميكن أن يترجم إلى إسناد أعمق وأوسع وأكثر أصالة مما حتقق في 
ظل هيمنة النظم العربية على اخلطاب واملمارسة في حقل النضال الفلسطيني. وفى 
مصر نجد أن صعود النضال الدميقراطي الداخلي قد أظهر عمق االرتباط مع القضية 
الفلسطينية، وهو ما ميكن مالمسته من خالل الشعارات املرفوعة في املظاهرات الشعبية 
التي تقودها احلركات اإلصالحية املصرية وعلى رأسها كفاية واحلملة الشعبية من أجل 
التغيير )واألخيرة هي امتداد موضوعي للجنة الشعبية ملناصرة االنتفاضة(. وقد يعود 
ذلك إلى أن القوى املناضلة من أجل الدميوقراطية هي ذاتها التي شغلت طوياًل بالقضية 
الوطنية والقومية وباإلسناد الشعبي للنضال الفلسطيني، ومع ذلك فرمبا تعلمت هذه 
تتعلق باالرتباط املوضوعي بني النضال من  القوى مع األجيال الشابة دروسًا ثمينة 
األمريكي  التحالف  االمبريالية وخاصة  والنضال ضد  ناحية،  من  الدميوقراطية  أجل 
من جتديد  أكثر  يتطلب  ال  األمر  فإن  حال،  أي  وعلى  أخرى.  ناحية  من  اإلسرائيلي 
وتوسيع روح احلوار بني القوى الوطنية والدميقراطية في كل من مصر وفلسطني، لكي 
يتعمق اإلسناد الشعبي املصري للنضال الفلسطيني. وميكن البناء على هذا املثل أو 

احلالة في عموم األرض العربية.

الدولية عمومًا  العدالة  لنيل  النضال على مستوى أممي  ثمة مبدأ رابع وهو حتمية 
والعدالة في احلالة الفلسطينية حتديدًا. لم يعد من املمكن - مهما تعلق الناس هنا 
بدعايات التيارات اجلهادية أو اإلسالمية السياسية - جتاهل هذا املستوى األممي. بل 
لم يعد من املمكن شن نضال مظفر من أجل أية قضية جوهرية مبا فيها وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية على املستوى العربي وحده، دون بناء أواصر العمل املشترك مع 
أوسع القوى الدميوقراطية في العالم، دون النضال على مستوى أممي حقيقي. ويحتم 
هذا املبدأ أن تنشئ منظمة التحرير عالقاتها على املستوى العربي في سياق وبالتالزم 
مع عالقات عميقة وحتالفات واسعة على املستوى الكوكبي. وهذا ما نتناوله في القسم 

التالي. 

ثالثًا: نـحو منوذج إلدارة العالقات الفلسطينية العربية:  
ما نقترحه في هذا احليز يلخص في احلقيقة بعض املعطيات واألفكار التي طرحناها 
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في الفقرات السابقة. والنموذج الذي نقترحه هنا بإيجاز يقوم على فكرة فهرسة العالقات 
الفلسطينية أن  التحرير  وبتعبير آخر فإن على منظمة  املتغيرة،  العربية  املمكنات  مع 
حتاول احلصول على أقصى ما ميكنها احلصول عليه من اإلسناد العربي تبعًا لظروف 
كل بلد وكل مرحلة. وهى تستطيع أن تعظم العائد التضامني لهذه العالقات أو على 
في  العالقات  هذه  إلى  بالنظر  كل حلظة  في  مستوى ممكن  أعلى  عند  تثبيتها  األقل 

مجموعها. 

فهرسة  يجب  فأواًل  متعددة،  معاني  العربية  املمكنات  مع  العالقات  فهرسة  وتعنى 
الشعبي  اإلسناد  وتطور  لنمو  املتغيرة  بالسرعات  يسمى  ما  أساس  على  العالقات 
والرسمي العربي للقضية الفلسطينية، فلكل بلد عربي ظروفه ورمبا اجتاهات تطوره 
اخلاصة، وهو ما ينعكس على القضية الفلسطينية. ويجب في هذه احلالة أن تواكب 
مختلف  ناحية  من  والرسمي  الشعبي  اإلسناد  وهبوط  العالقات صعود  إدارة  عملية 
البالد العربية. وبوجه عام من املتوقع أن يقل إسناد النضال الفلسطيني من جانب بالد 
معينة مثل ليبيا وتونس ولبنان بينما قد يزيد من بالد أخرى مثل اإلمارات والسعودية 
وبصفة  للزيادة،  املرشحة  البالد  إلى  العالقات  تتجه  أن  ويجب  ومصر.  اليمن  ورمبا 

خاصة بالد اخلليج، التي يتعاظم وزنها االستراتيجي في املستقبل املباشر.

املستويات  أو  املتغيرة  السرعات  مفهوم  ضوء  على  العالقات  فهرسة  يجب  وثانيًا 
بني  الفلسطيني  للنضال  الفعلي  التبني  مستوى  في  كبير  فارق  فثمة  القوة.  املتباينة 
الرسمي وغير الرسمي أو الشعبي، وبينما يتوقع أن يقل األول فالثاني مرشح للزيادة 
أكثر  العالقات  تتجه  أن  ويجب  الدميقراطي.  التطور  من  أعلى  مستوى  حتقق  كلما 
إلى املستوى الشعبي دون التورط في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو 
إغضاب احلكومات. كما أن ثمة فارق كبير بني توقعات منو اإلسناد الشعبي والرسمي 

معًا بني مختلف الدول العربية...

ويجب ثالثًا أن تتم فهرسة العالقات من حيث املجاالت تبعًا لظروف كثيرة ومتفاوتة 
بني الدول العربية. وعلى سبيل املثال فإن الدعم السياسي للنضال العسكري سيقل 
من جانب جميع الدول العربية تقريبًا، بينما قد يزداد الدعم املالي، من حيث املبدأ، 
نظرًا لتدفقات السيولة الكبيرة الناجمة عن االرتفاعات الكبيرة في أسعار النفط. ومن 
السياسي  الدعم  من  معينة  نوعية  في  نسبية  ميزة  عربي  بلد  لكل  فإن  أخرى،  ناحية 
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والدبلوماسي، فبينما تستطيع دمشق مثاًل أن تصل فلسطني دبلوماسيًا بإيران ورمبا 
بالروس، فإن مصر وحدها تستطيع أن تقدم تسهيالت مهمة في العالقة مع إسرائيل. 
وتستطيع دول املغرب العربي أن تقدم خبرات في إدارة العالقات مع أوروبا، أما دول 
اخلليج فال غنى عنها في إدارة العالقات املعقدة مع الواليات املتحدة. ويجب اإلفادة من 

كل هذه اإلمكانيات.

ثمة جانب أخير من عملية الفهرسة املطلوبة للعالقات مع املنطقة العربية وهي نظم 
االرتباط بني املستويني العربي والدولي للنشاطية املدنية. وبتعبير آخر فإن املناضلني 
الفلسطينيني يتمتعون اآلن بخبرات كبيرة في العمل مع املجتمع املدني العربي والدولي، 
وخاصة املنظمات املشتغلة بالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان. 
ويجب أن تستثمر منظمة التحرير الفلسطينية هذه اخلبرات في ربط املستويني العربي 
والدولي، والتنسيق بينهما، كما تتوفر لدى منظمات عربية عالقات قوية مع نظيراتها 
الدولية، وثمة دائمًا ما ميكن عمله للحصول على دعم املنظمات العربية املدنية في إدارة 

العالقات مع املجتمع املدني الدولي.

وميكن بل ويجب أن يتم توظيف اجلاليات العربية واإلسالمية في العالم اخلارجي 
لصالح النضال الفلسطيني. وتبدي جاليات ومنظمات عربية وإسالمية كثيرة في أوروبا 
الغربية وأمريكا الشمالية استعدادًا كبيرًا للتنسيق مع املنظمات املدنية الفلسطينية، 

وهو ما يسمح للمنظمة بحيز كبير للتأثير. 

وبوجه عام فإن ما أطرحه للمناقشة في هذه الورقة هو أن يتم التركيز على “تعريب” 
هذه القضية وليس العكس. إن متكن النضال  القضية الفلسطينية في سياق “عوملة” 
الفلسطيني من جعل القضية مسؤولية عامة جلميع الشعوب، يؤثر بصورة إيجابية أكبر 
القضية أو كونها مسؤولية عربية عامة، وأن العكس لم يعد  ويعمق فعليًا من “تعريب” 

صحيحا. 

خامتة:
اقترحت هذه الورقة تركيز اجلهد الفلسطيني على تدويل أو عوملة النضال الفلسطيني، 
أي جعلها مسؤولية مشتركة جلميع الشعوب والنظم الثقافية. وحتتاج هذه العملية إلى 
جهد كبير في صياغة االستراتيجيات املالئمة وحل تعقيدات كثيرة قد تواجهها. وميكن 
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العربية عندما تقطع  العربي ومع املجتمعات  النظام  العالقة مع  في احلقيقة تصحيح 
من  أعمق  أكبر وحتقق مستوى  الفلسطينية شوطًا  التحرير  ومنظمة  الوطنية  احلركة 

عوملة القضية. 

غير أن هذه األفكار تتطلب حل تعقيدات إحياء منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها، 
وحل مشكالتها وإطالق قدراتها.

منظمة التحرير وإدارة العالقات الفلسطينية العربية




