


  

 :دور فمسطينيي الخارج في صناعة القرار السياسي الفمسطيني
 2102-2102 إمكانية إعادة تفعيل الدور وفرص تعزيزه

 حسين أبو النمل .د
 

يجرييا "مركز الزيتونة"، يتناوؿ فييا "التقييـ  ،ىذه الورقة ىي جزء مف حمقة نقاش سنوية
شراؼ اتجاىاتيا المستقبمية". عنواف الورقة االستراتيجي لتطورات القضية الفمسطينية، ومحاولة است

ىو: "دور فمسطينيي الخارج في صناعة القرار السياسي الفمسطيني: إمكانية إعادة تفعيؿ الدور 
وفرص تعزيزه"، الذي ىو جزء مف عنواف أشمؿ أضيؼ لجدوؿ أعماؿ حمقة نقاش ىذه السنة ىو: 

ياسي الفمسطيني"، الذي كاف الثالث في ودورىـ في صناعة القرار الس ،"ممؼ فمسطينيي الخارج
مثمث بحث، يدور ضمعو األوؿ والثاني حوؿ: تقييـ واستشراؼ آفاؽ: تطورات القضية الفمسطينية، 

 .2102-2102وتغييرات البيئة العربية واإلسالمية والدولية خالؿ 
 

 :ضبط المصطمحات وتحديد المفاىيم والوقائع
لتبياف أف ىذه الورقة ىي حمقة في سمسمة تضـ  ،شجدوؿ أعماؿ حمقة النقا استعادةتمت 

واحد عمى نقاط فرعية، كمثؿ المحور الثالث: فمسطينيو الخارج  ثالثة محاور رئيسية، يتوزع كؿّ 
مكانات استعادة زماـ المبادرة، الذي يتوزع عمى أربع نقاط فرعية. تناولت النقطة األولى:  وا 

مكانات تفعيؿ دور فمسط"  الثانية:: ، فيما تناوؿ آخروف النقاط"ينيي الخارجمنظمة التحرير وا 
مكانات المؤسسات الشع ، والثالثة:انعكاسات الثورات العربية عمى فمسطينيي الخارج بية والنقابية وا 

 التعامؿ األمثؿ مع قضية الالجئيف الفمسطينييف. ، والرابعة:تفعيميا
ؼ األولي لموضوع الورقة، أظير ألف االستكشا ،تمت استعادة جدوؿ أعماؿ حمقة النقاش ككؿ

التي  ،بمقدماتيا نقطة يكوف ربطاً  عالقة سببية بيف حمقات النقاش، ما يعني أف بحث كؿّ  أيضاً 
في مقدماتيا التي  2102 سنة نجدىا في نقاط سبؽ بحثيا، بالضبط كمثؿ توقع آفاؽ القضية

ا، مثؿ "فمسطينيو الخارج . وعميو، فإنو ميما كاف بحث نقطة بعيني2102 حصيمة سنةنجدىا في 
مكانات استعادة زماـ المبادرة"، كفؤاً  ، فمف يعطي نتائج صائبة، إذا كانت المقدمات التأسيسية، وا 

 . أو جزئياً  عمييا بحث النقطة المحددة، خاطئة كمياً  استندالتي 
                                                 

  حاصؿ عمى الدكتوراه في التنمية  ،باحث في المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية: حسيف أبو النمؿالدكتور
 .االقتصادية



  

نقوؿ ما تقدـ ألف االستكشاؼ األولي أظير كذلؾ أف االتفاؽ عمى المسميات العامة 
لمواقؼ، ال يعني اتفاؽ الجميع عمى مضامينيا، التي ىي محؿ خالفات ، و المواضيع، و اثلألحد

الختالؼ  التناقض بيف األطرؼ، كما داخؿ الطرؼ الواحد تبعاً  تتراوح بيف ضفتيف متباعديف حدّ 
ف الخالؼ ليس جراء اختالؼ التقديرات أالجغرافيا أو المرحمة أو مسألة البحث. لعؿ األىـ، 

 التي أممت االختالفات، وحكمت القضية الفمسطينية ،، بؿ تفاوت الشروط الموضوعيةالسياسية
، تجاه مختمؼ القضايا، ومنيا: دور فمسطينيي الخارج في 2102وستحكميا سنة  2102 سنة

مكانية إعادة تفعيؿ ىذا الدور وفرص تعزيزه.  صناعة القرار السياسي الفمسطيني، وا 
 بؿ ؟ماذا سيحدث البحث أظير أف االختالؼ ليس حوؿ دوف مزيد مف الشرح، لكف مسار

أي أف الجيد المطموب  ؟منو انطالقاً ماذا حدث وما ىو الواقع الذي سنستشرؼ المستقبؿ  حوؿ
يخص ما قبؿ نقطة البحث، بمعنى مقدمات ووقائع الحدث، التي إف توفرت بشكؿ صحيح، 

. وعمى خالؼ ما يظف، فإف كثر يسراً المستقبؿ أ واستشراؼتصبح إمكانية إجابة أسئمة الحاضر 
ما نحف بصدد تقصيو يدور حوؿ مضاميف مفاىيـ ُيعتقد خطأ أنيا بمثابة بديييات مثؿ: القضية، 

قضية  ،القرار السياسي ،منظمة التحرير ،البيئة العربية واإلسالمية والدولية ،الخارج والداخؿ
 بية.الدور السياسي لمجغرافيا الفمسطينية والعر  ،الالجئيف

 
 :2102محددات النقاش وعناوين بحث القضية الفمسطينية سنة 

األسباب الواردة  اقتضتعمى الرغـ مف أف وظيفة الورقة تنحصر في نقطة فرعية محددة، فقد 
 :، أف تكوف مركبة عمى مستوييفآنفاً 
 .: يتعرض ألمور أساسية عامة، لكنيا تأسيسية ليبنى عمييا المستوى الثانياألوؿ 

 القضية الفمسطينية، بعدما نكوف بما خّص  ،: دور الخارج في القرار السياسي الفمسطينييالثان
التجريؼ التي خضعت ليا،  -أوضحنا المفيوـ الجديد لمقضية، بعد عممية إعادة التعريؼ  قد

خارج، الذي يختمؼ حيف يرتكز عمى معيار الجغرافيا، عنو  -عف تدقيؽ مفيوـ داخؿ  فضالً 
 خارج القرار السياسي الفمسطيني. -خؿ حيف يتعمؽ بدا

ف الجواب الذي إولذا، ف ،2102كانت مسألة وسؤاؿ حمقة النقاش محددًا: القضية الفمسطينية 
، ىي القضية 2102 سنةكاف محددًا وبسيطًا: القضية الفمسطينية  تداعى إلى الذىف تمقائياً 

تراكمية صافية لما سبؽ، منذ ، بما ىي حصيمة 2102الفمسطينية كما صارت عميو نياية سنة 
 نشأت قضية فمسطينية. 



  

لتمييز منيجنا في القراءة عف مناىج ذلؾ حيف نستخدـ مصطمح حصيمة تراكمية صافية ف
تقـو عمى تسجيؿ اإليجابيات واألرباح، دوف حساب السمبيات والخسائر، والعكس صحيح  ،أخرى

، ليس إال شيطانًا فاشالً  بنظرنا عموماً  بالنسبة لمعدو أو المنافس؛ أي اآلخر عمومًا، الذي ىو
 محتفظيف لذاتنا بصورة المالؾ البطؿ في آف!

"، وسعى 2102حسنًا فعؿ مركز الزيتونة حيف حدد بدقة عنواف الحمقة؛ "القضية الفمسطينية 
 إلى نقاش محتـر وصمب يغادر المغة الرخوة والخطابية والعموميات والشعارات، التي تنفع في كؿّ 

مكاف، وتبث تفاؤاًل بمقدار ما توزع أوىامًا. نقاش محتـر وصمب يدور حوؿ عناصر زماف و 
 سنةمحددة تكوينية وناظمة لمقضية الفمسطينية اآلف، بما ىي واقع حاؿ شامؿ ومحدد تمثَّؿ 

 التالية: الممفات، حسب مركز الزيتونة، ب2102
ة "عامود السحاب" ورد المقاومة مف خالؿ عممي ،المصالحة، العدواف اإلسرائيمي ورد المقاومة"

االعتراؼ بالسمطة الفمسطينية كدولة غير عضو في األمـ المتحدة، والتفاعؿ  ،بػ"حجارة السجيؿ"
إجراءات التيويد واالستيطاف اإلسرائيمية،  ،جمود مسار التسوية ،الدولي مع الدولة الوليدة

ت في العالـ العربي التي استمر مآالت التغيرات والثورا ،خصوصًا في القدس والضفة الغربية
فرص إعادة بناء منظمة  ،، وتحمؿ انعكاسات كبيرة عمى القضية الفمسطينية2102تفاعميا خالؿ 

 . "االنتخابات اإلسرائيمية ،مستقبؿ السمطة الفمسطينية ،التحرير
أضيؼ مف عندي المسائؿ التالية: دور مصر التوسطي تحت حكـ الرئيس محمد مرسي، بما 

زيارة رئيس حركة  ،، والنتائج السياسية لذلؾ2102خالؿ حرب "إسرائيؿ" عمى غزة سنة  يمثؿ،
الحشد الجماىيري غير المسبوؽ في ميرجاف حركة فتح  ،حماس األخ خالد مشعؿ لقطاع غزة

 .انطالقتيابقطاع غزة في ذكرى 
 

معنى تيميش الدور السياسي لالجئين ىو تيميش قضية الالجئين جوىر القضية 
 :الفمسطينية

، قضية 2102 لسنةطرح مركز الزيتونة، عبر ورقتو التوضيحية لبرنامج عمؿ حمقة النقاش 
ممؼ فمسطينيي الخارج ودورىـ في صناعة القرار السياسي الفمسطيني، حساسة ونوعية ىي: "

بعيدًا عف زاوية البحث الضّيقة في أوضاعيـ كالجئيف، والتي أسيمت في تيميش دورىـ كطرؼ 
ؿ في الساحة الفمسطينية، واقتصار الحديث عنيـ عمى احتياجاتيـ اإلنسانية وظروفيـ فاع

  االقتصادية واالجتماعية في دوؿ المجوء".



  

أف ذلؾ مسؤولية الجميع إلى لـ يحدد مركز الزيتونة جية وراء التيميش، لكف السياؽ يشير 
 بغض النظر عف الحوافز.

أف الحديث عف ممؼ فمسطينيي الخارج، ال وصؼ ذلؾ الطرح بالحساس والنوعي، سبب 
كتمة بشرية فمسطينية ضخمة،  "، بؿ يشمؿ أيضاً يقتصر عمى "الالجئيف الفمسطينييف بالخارج قسراً 

تصاليا بالنخب المالية امياجرة طوعا لمشتاتيف القريب والبعيد، معروفة بفعاليتيا العالية وعمؽ 
في "تيميش دورىـ كطرؼ فاعؿ في أسيمت وعوامؿ شتى  اً والفكرية حيث وجدت، لكف ظروف

مف اإلمكانات المادية والمكانة المعنوية لفمسطينيي  االستفادة"، وتعطيؿ سبؿ الساحة الفمسطينية
 :! أستنتج مف الكالـ السابؽ فكرتيف رئيسيتيفأو مياجريف طوعاً  الخارج مف الجئيف قسراً 

لسياسي الفمسطيني، بما يعنيو ىذا القوؿ : تآكؿ دور فمسطينيي الخارج في صناعة القرار اأوالً 
 مف أف الداخؿ الفمسطيني يحتكر القرار. 

احتياجاتيـ اإلنسانية لتصير مسألة " ،قضية فمسطينيي الخارج عمى نحو متدرج انزالؽ :ثانياً 
، والعالقة غير خص الالجئيف قسراً ي"، بما وظروفيـ االقتصادية واالجتماعية في دوؿ المجوء

 .فعمة لصالح القضية مع المياجريف طوعاً نالم جة أومالمبر 
، ىو تآكؿ القضية وتيميشيا، تيميش دورىـمعنى تآكؿ الدور السياسي لفمسطينيي الخارج و 

 قضية أرض تـّ  أف جوىرىا ىو موضوع الالجئيف، بما ىو قضية سياسية، ىي أيضاً  عمى ربطاً 
يش سياسي لدور الالجئيف سمبيا وتشريد أصحابيا. وعميو، فإنو عبثًا نتحدث عف تيم

قضية  باعتبارىا ،وموضوعيـ، الذي صار إنسانيًا، دوف التسميـ بأف ذلؾ تيميش لمقضية نفسيا
 العودة، وليس مجرد اإلقرار بمبدأ حؽّ  ممارسة حؽّ  الالجئيف الفمسطينييف، التي ىي حصراً 

 الدولية.قررتو الشرعية  قانونياً  العودة، الذي ىو حؽ طبيعي، قبؿ أف يكوف حقاً 
 

 ما ىي؟و  2102ىل ثمة قضية فمسطينية سنة 

ف السؤاؿ، بؿ الحقيقة العارية التي نواجييا ىي: ىؿ ىناؾ قضية فمسطينية إوالحاؿ ىذه، ف
فمسطينيو الخارج جوىرىا، ىـ محؿ  ،، إذا كاف الالجئوف2102؟ ما ىي القضية الفمسطينية 2102

ىؿ ىناؾ َمف ال يعرؼ القضية الفمسطينية؟  تيميش سياسي؟ ثمة مف قد يقمب شفتيو تعجبًا:
القضية الفمسطينية ىي القضية الفمسطينية! بالمقابؿ ثمة َمف يرى بالسؤاؿ عودة ألصولية 
فمسطينية ولغة تماىي بيف القضية والالجئيف، ورجوع لمحؿ المشتؽ مف ىذه المماىاة، وىو أف 



  

ة بالتحرير، وذلؾ عمى خمفية القطع بأف حؿ القضية الفمسطينية، يكوف بعودة الالجئيف المتماىي
 !ساذجاً  فتراضاً اإمكانية إعادة "إسرائيؿ" ولو نسبة ضئيمة مف الالجئيف ليس إال 
، وعما إذا كاف ثمة قضية 2102لسنا في فذلكة لغوية لتعريؼ القضية الفمسطينية سنة 

ؿ الواقع المتمثؿ ؟ نحف في سؤا2102؟ أو ما ىي القضية الفمسطينية سنة 2102فمسطينية سنة 
ؿ العاـ، المجرد،   وسـ الَعَمـ، وفكفكابعناصر محددة، وحسنًا فعؿ مركز الزيتونة، حيف حوَّ

لعناصره التي يتمظير بيا، مثؿ وضع الالجئيف ودورىـ في القرار السياسي الفمسطيني، مكانة 
الذيف ُيَيمَّشوف إلى مجرد  ،السياسة، سببًا وواقعًا وحاًل ومستقباًل، في تعريؼ الالجئيف الفمسطينييف

 حالة إنسانية، مف ضمف سياسة خبيثة تُقترؼ تحت أبصارنا.
ف إحديث عف بديييات ومسممات سياسية، عمى خمفية منيجية فكرية تقوؿ  أضع جانبًا، كؿّ 

ف كاف مف وقائع قائمة فعالً  ، فما الضير البدييية السياسية الوحيدة ىي عدـ وجود بديييات، وا 
ىي  ؟إخضاعيا لمزيد مف التيقف وتأكيد أف القضية الفمسطينية الجاري تداوليا ،حصيافي إعادة ف

إذا كاف العيد ىو العيد، والقضية ىي ما لغز  فعال القضية التاريخية محؿ االتفاؽ، ولفؾّ 
 القضية، فكيؼ صار أصحابيا إلى تيميش؟

ىر القضية ، بما ىـ جو مف فرضية وجود تيميش سياسي لالجئيف الفمسطينييف انطمقناإذا ما 
 ف السؤاؿ الُمكمِّؿ ىو: ىؿ كاف التيميش صدفة، أـ جراء واقع صعب، أو نتيجةإالفمسطينية، ف

واقع حاؿ الالجئيف الفمسطينييف تمييدًا لتبديدىـ؟ أطرح السؤاؿ فعؿ ُمنسَّؽ ومديد، غرضو تيميش 
ية إال ِعبر تبديد روافعيا مف زاوية محددة ىي: ىؿ مف وسيمة لتبديد وتيميش القضية الفمسطين

والسياسية، وتيميش مكانة أصحابيا ومواقعيـ في البنى التنظيمية واإلدارية لمجماعة  االجتماعية
 ؟الفمسطينية وصوغ قرارىا السياسي

 
 :واقع حال "القضية الفمسطينية" من حال "المشروع السياسي الفمسطيني"

تتأتى سالمة وضع قضية عف سالمة أصحابيا؛ لتزميا ىذا النص اف المعادلة المنيجية التي إ
ومتانة روافعيا السياسية والتنظيمية، ما يسمح بالحديث القاطع عف توأمة مصيرية بيف "القضية 

 ،الذي يحمميا ويحمييا ويفرضيا عمى العالـ ،الفمسطينية"، و"المشروع السياسي الفمسطيني"
رأ واقع حاؿ "القضية الفمسطينية" مف خالؿ ننا نقإكقضية سياسية تحتاج حاًل. وبيذا المعنى، ف

قضية فمسطينية واقع حاؿ "المشروع السياسي الفمسطيني"، الذي إف لـ يكف بخير فعبثًا نتوىـ 



  

أف تعيش القضية  افتراضالفظة، أو السذاجة البالغة  االنتيازيةنو مف قبيؿ إبخير، وبالمقابؿ ف
 وع السياسي الذي يحمميا.بؤس واقع حاؿ المشر  استنتاج، دوف صعباً  وضعاً 
ة حاجة ماسة ىنا لمتمييز بيف أف يعود بؤس واقع حاؿ القضية الفمسطينية لبؤس الشروط ثمّ 

يكوف  الّ وع السياسي الذي يحمميا، وبيف أالتي يعمؿ في ظميا المشر  ،الموضوعية أو الذاتية
ائـ، حيث وجد، ال ىنالؾ وجود لمشروع سياسي فمسطيني بالمبدأ، أو أف المشروع السياسي الق

يخص القضية الفمسطينية، عمى ما جرى تعريفيا تاريخيًا، بؿ يستيدؼ "قضية فمسطينية" جديدة 
األرض و  ،الشعب الفمسطينيو  ،، تأتت عف إعادة تعريؼ جذرية لمقضية الفمسطينيةنوعياً 

 الحقوؽ الفمسطينية، تحت ضغط ميزاف القوى.و  ،الفمسطينية
، حوؿ أزمة 22/6/2102في حمقة نقاش مركز الزيتونة في  كاف تـّ  أستعيد في ىذا السياؽ، ما

ىؿ نحف أماـ مشروع تحرر وطني أـ  المشروع الوطني الفمسطيني، حيث ُطِرحت األسئمة التالية:
 مشروع سمطة؟ ىؿ تدار أمور الشعب الفمسطيني وتوزف قضاياه وفؽ معايير مبدئية أـ سمطوية؟ 

والمجتمع السياسي  ،د فجوة بيف الُمجمَّع السياسي الفمسطينيالتأكيد عمى وجو  في حينو، تـّ 
بيف نيج "تصحيحي" يرى أف المشروع الوطني ىو إعالء شأف اليوية الوطنية  ،الفمسطيني ككؿ

 رض الفمسطينية، وبيف منيج أصوليالفمسطينية، وضمف ذلؾ إقامة دولة عمى جزء مف األ
بيف مف يعيش  ،لتحرير فمسطيف مف بحرىا لنيرىا مبدأي، يرى المشروع الوطني الفمسطيني صنواً 

 أزمة القضية مف موقع المجوء وقاع المجتمع، ومف يراىا مف موقع قيادي أو سمطوي.
: ىؿ نحف أماـ مشروع تحرر وطني أـ مشروع سمطة؟ يعادؿ 2102سؤاؿ أبو النمؿ، صيؼ 

ف االنقساـ إلى ، في مقاؿ "الوضع الفمسطيني م2100سؤاؿ الدكتور محسف صالح، خريؼ 
، ىو أننا واالقتساـ". قصد صالح أـ لـ يقصد، لكف المعنى الفكري لحديثو عف االنقساـ االقتساـ

نبيؿ ألعباء "القضية الفمسطينية"، بؿ انقساـ حوؿ  اقتساـوحوؿ  ،لـ نعد أماـ انقساـ في السياسة
 النفوذ والمغانـ. واقتساـالسمطة السياسية، 

 
األرض الفمسطينية و  ،الالجئين الفمسطينيينو  ،ة الفمسطينيةتوأمة القضي انتيتىل 

 التاريخية؟
حوؿ أف "السمطة" وليس "فمسطيف" صارت ىي  ال مجاؿ في ضوء ما تقدـ مف أسئمة لشؾّ 

القضية، ما يعطي مشروعية لسؤاؿ مف نوع: ىؿ ىناؾ قضية فمسطينية؛ وتوأمة بينيا وبيف 
مسطينية التاريخية؟ أو لسؤاؿ: ىؿ ىناؾ مشروع وطني الالجئيف الفمسطينييف، وبيف األرض الف



  

فمسطيني، بمعنى مشروع جمعي فمسطيني، تتحرؾ الجماعة الفمسطينية ككؿ في ضوئو ومف 
ف مشروعية السؤاؿ حوؿ قضية ما، ال تعني بالضرورة أنو يعكس حقيقة أو تعطيو إأجمو؟ بداىة 

 ينفييا. صدقية، عمينا تقصييا في الواقع الذي قد يبرىنيا أو
نبحث عف صدقية األسئمة المطروحة حوؿ وجود "قضية فمسطينية"، مف خالؿ مساريف 

كانت لو  ،مركبيف، العالقة بينيما ىي مف نوع عالقة السبب بالنتيجة، التي تحولت بدورىا سبباً 
ممؼ فمسطينيي الخارج ودورىـ في صناعة القرار السياسي الفمسطيني" نتائجو التي تسببت بطرح "

]...[ واقتصار الحديث عنيـ عمى احتياجاتيـ اإلنسانية وظروفيـ  مى خمفية "تيميش دورىـع
 ".االقتصادية واالجتماعية في دوؿ المجوء

ىذا الوضع يبحث عف سببو، الذي يختمؼ نوعيًا بيف أف يعود تيميش دور فمسطينيي الخارج 
بر في صناعة القرار السياسي طرؼ يسعى لحصة أك مقارنة بدور فمسطينيي الداخؿ، إلى أف كؿّ 

الفمسطيني الواحد، حوؿ المصمحة الفمسطينية الواحدة، بخصوص القضية الفمسطينية الواحدة، 
وبيف أف يعود تيميش دور فمسطينيي الخارج إلى تحوالت جذرية ونوعية جعمتيـ موضوعيًا خارج 

 ،يا وتحديدىا وتقنيف ذلؾعمى ما صارت عميو بعد إعادة تعريف ،المعادلة السياسية الفمسطينية
بحيث صار البعض الفمسطيني داخميا، وصانع قرارىا السياسي، أما البعض اآلخر فُدِفع 

 خارجيا، وصار محؿ تيميش، بوصفو تعبيرًا ميذبًا بدياًل لمصطمح إلغاء!
ستخدمو مركز الزيتونة؛ أال وىو: تيميش دور فمسطينيي اإذًا، وعمى قسوة المصطمح الذي 

ألف إلغاء دور فمسطينيي الخارج،  ،ف الواقع أشد بؤساً إالسياسي الفمسطيني، ف ي القرارالخارج ف
ليس في القرار السياسي فقط، بؿ المصير السياسي أيضًا، الذي صار يتوزع مصالحًا عمى 

في النير الفمسطيني، الذي لـ  كثيرة لـ تجرِ  خالؼ إدعاءات معاكسة تصور األمور، وكأف مياىاً 
 ،، عمى مدار رحمة الفمسطينيىو وتتجدد فقط، بؿ تغيَّر مجراه وضاقت ضفتاه أيضاً تتبدؿ ميا

 % منيا.22وتطوَّر قضيتو مف تحرير كامؿ فمسطيف إلى سمطة عمى 
، بؿ مساس بالوجود؛ إنو تشقيؼ الفمسطيني بيف ىدفيف ومصمحتيف؛ ذلؾ ليس تفصيالً 

ؾ، كما وأنو ال مجاؿ لشعب واحد دوف التحرير والعودة، مقابؿ السمطة والدولة. ىذا ليس ذا
قضية واحدة يجتمع حوليا، وال مجاؿ لقضية واحدة، دوف مضموف واحد، يعكس مصمحة واحدة، 

 ىي جوىر القضية الواحدة.
 
 



  

رادتيم 0491خسر الفمسطينيون أرضيم، سنة  0491سنة   :خسر العرب روحيم وا 
ف ال تحيؿ خالفاتيا اإلجرائية تخدع القوى السياسية الفمسطينية نفسيا وشعبيا فقط حي

نضواء الجميع تحت سقؼ االسياسية الجارية، بمعنى المصالحة والمشاركة في القرار السياسي، و 
جراء خالفات حوؿ األىداؼ العميا، حيث تتأسس  ،واحد، إلى اختالؼ عميؽ في السياسة العميا

تعمقت بسبؿ الوصوؿ لألىداؼ ىناؾ الوحدة أو االنقسامات الفمسطينية باىظة الكمفة، حتى حيف 
أي القضية محط النضاؿ  ،حيف يكوف الخالؼ حوؿ األىداؼ العميا نفسيا ىو حريالعميا، فكـ 

 مف أجميا، والمصالح محؿ السعي لتحقيقيا.
عرؼ الفمسطينيوف في تاريخيـ الطويؿ شتى أشكاؿ االنقسامات الفكرية والتنظيمية األفقية، 

، التي عنت أمرًا محددًا 0392نطالقًا مف نكبة ا ،ضية الفمسطينيةلكنيـ توحدوا حوؿ طبيعة الق
لتباس؛ ىو خسارة الشعب الفمسطيني ألرضو، بما ترمز إليو مف محؿ إقامة اوبسيطًا وخارج أي 

 ومصدر عيش وكرامة وممارسة سيادة سياسية وحفظ ىوية وطنية. 
اآلخر لعممة وجييا األوؿ ىو وعميو، توحد الفمسطينيوف حوؿ ىدؼ "التحرير" بما ىو الوجو 

التحرير مف انقساـ سياسي، بؿ  -الفمسطينيوف خالؿ مرحمة ثنائية النكبة  "النكبة". لـ يعافِ 
ف  ختمفوا حوؿ سبؿ الوصوؿ إليو. لـ تكؼ القضية الفمسطينية اتوحدوا خمؼ ىدؼ واحد، وا 

خطأ؛ فمسطيف؛ بوصمة ، حيث معيار الصواب واللتوحيد الفمسطينييف فقط بؿ وحدت العرب أيضاً 
 ال تخطئ.

، ىي األعمؽ، ليس بمعنى الجغرافيا حصرًا، بؿ ربطًا بآثارىا 0361كانت النكبة الثانية سنة 
تناقض مصالح واختالؼ مسارات ومصائر، عمى  الفكرية وتعدد المصالح الذي صار الحقاً 
والفورية  االنفعالية ، وردة الفعؿ0361. أما بعد 0392خالؼ توحد األمة حوؿ فمسطيف بعد نكبة 

، ال مفاوضات بػ"إسرائيؿ"، ال اعتراؼ "إسرائيؿ"ال سالـ مع : عمى النكبة، ممثمة بالءات الخرطوـ
، الذي أسس لمبدأ مبادلة األرض 292، تـ قبوؿ قرار 0361 / سبتمبرفي أيموؿ .مع إسرائيؿ"

، حيث صرنا أماـ تعدد 0361باألراضي العربية والفمسطينية المحتمة  0392الفمسطينية المحتمة 
، وأرض 0361قضايا؛ بقدر تعدد األراضي المحتمة، حيث ثمة أراضي دوؿ عربية محتمة سنة 

؛ فمسطيف المحتمة 0361فمسطينية جديدة محتمة سنة   . 0392 سنة، إضافة لمقضية األـُ
، في أف األولى قادت إلى نيوض، في حيف 0361بنكسة  ، قياساً 0392تقع خصوصية نكبة 

ِظفت الثانية، عمى مراحؿ، لقبوؿ األمر الواقع، وعمى خمفية أف استعادة األرض العربية المحتمة وُ 
، المشمولة 0361، أسيؿ مف استعادة األرض الفمسطينية، الموزعة بدورىا بيف أراضي 0361



  

، 292المشمولة بالقرار  0392باألراضي المحتمة  ستعادتيا، قياساً ا، بمعنى إمكانية 292بالقرار 
 ى تشريع سيطرة "إسرائيؿ" عمييا.نبمع

 
 :0491الحقوق المتأتية عن نكبة  يعني التنازل عن كل   292قبول قرار 

، وسأكتفي بتأكيد أف ذلؾ 292ر قرار بنيج التسوية، كما تمت صياغتو ع لف أدخؿ في تاريخ
، 0332اؽ أوسمو سنة كانت ذروتو بتوقيع اتف ،النيج تطور فصواًل ليتحوؿ قبواًل فمسطينيًا متدرجاً 

ي صفحة حقوؽ ، وموجزه ط292ووليدىا قرار  0361أي بعد ربع قرف، أو يزيد عمى ىزيمة 
. عنى ذلؾ إعادة تعريؼ القضية الفمسطينية، التي 0361، مقابؿ إعادة حقوؽ ما بعد 0392

ي والحاؿ ىذه، كما سبؽ ذكره، بيف الُمجمَّع السياسي الفمسطيني والمجتمع السياس انقسمت
الفمسطيني؛ بيف نيج "تصحيحي" يرى أف المشروع الوطني ىو إعالء شأف اليوية الوطنية 

 رض الفمسطينية، وبيف منيج أصوليالفمسطينية، وضمف ذلؾ إقامة دولة عمى جزء مف األ
 مبدأي، يرى المشروع الوطني الفمسطيني صنوًا لتحرير الوطف الفمسطيني مف بحره لنيره.

زاؿ يتوالى فصواًل، إال مف زاوية صمة ما حدث بموضوع ىذه الورقة،  اللف أدخؿ في سجاؿ 
عنينا أف إعادة تعريؼ القضية الفمسطينية، لـ يفض إلى انقساـ سياسي أو حتى برنامجي فقط، 
بؿ إلى ضرب فكرة القضية الفمسطينية، بوصفيا جامعة يتوحد حوليا الشعب الفمسطيني ِعبر قواه 

احد مف طرفييا قضيتو الفمسطينية: قضية المواالة، السمطة والدولة السياسية، التي صار لكؿ و 
 واليوية، وقضية المعارضة، التحرير والعودة.

السمطة، مف تأكيد التمسؾ بحؽ العودة،  -لـ تمؿ القوى الفمسطينية، بما في ذلؾ، المواالة 
مسطينية اتفاؽ باألصؿ، وترجمتو الف 292لكف واقع األمر، المسكوت عنو ربما، ىو أف قرار 

وتيجير الفمسطينييف  0392أوسمو، عنى التنازؿ عف كؿ ما يتعمؽ بالحقوؽ المتأتية عف نكبة 
قامة الدولة الصييونية، التي تعني أمرًا واحدًا ىو أخذ األرض خالية مف سكانيا. لعؿ األىـ،  وا 

بال  ،ادؿ إقرارىامف وجية النظر اإلسرائيمية، عمى األقؿ، أف إقرار "إسرائيؿ" بحؽ العودة يع
. لـ يكف دوف منطؽ ذلؾ الرأي الذي ماىى تقريبًا بيف أف فرض حؽ 0392وجودىا منذ  ،شرعية

 التي تحتاجيا عممية تحرير فمسطيف. نفسيا العودة عمى "إسرائيؿ" يستدعي القوة
يمكف لراغب في سجاؿ أف يضيؼ عمى صورة جرى رسميا، تفصياًل ىنا أو ىناؾ مف نوع 

آالؼ الجئ، يرفعيـ "زعبرجي" إلى مئة ألؼ، لكف الواقع ىو انقساـ  عشرةئيؿ" عودة قبوؿ "إسرا
الحركة السياسية الفمسطينية بيف تصوريف لمقضية؛ تصور السمطة لقضية ال يوجد داخميا إال 



  

خصوصًا وفمسطينيي الخارج عمومًا، بما في ذلؾ  ،، أي ال مكاف لالجئيف0361األرض المحتمة 
في الخارج، الذيف ال يحوزوف أوراقًا ثبوتية إسرائيمية. وعميو، ليس  0361محتمة أبناء األرض ال

في الشتات ألرض الدولة الفمسطينية  0392مسميًا ذلؾ القوؿ مف نوع إمكانية إعادة الجئي 
 بناء ىذه المناطؽ في الخارج.ألإعادة حتى  الموعودة، في حيف ليس مسموحاً 

 
 وطني حول ىوية القضية الواحدة؟ ىل من قضية فمسطينية دون إجماع

نعـ؛ بقي في الساحة السياسية مف ىو متمسؾ بالخطاب األصمي الذي يدمج القضية، 
ح مساء تمسكو بالحؽ التاريخي، ابالتحرير، بعودة الالجئيف، ويمارس الكفاح المسمح، معمنًا صب

لمراحؿ الالحقة حركة فصاعدًا، وفي ا 0319كالجبية الشعبية، خالؿ قيادتيا لجبية الرفض منذ 
 عف الفصائؿ الفمسطينية األخرى التي تتبنى أصولية سياسية. حماس، فضالً  الجياد اإلسالمي ثـّ 

لقد حفظ ىؤالء حقوؽ الالجئيف في برامجيـ، بوصفيـ جوىر القضية الفمسطينية، لكف ىؤالء 
جميعًا، حتى ولو كانوا عمى صدقية كاممة، ال يشكموف إجماعًا، بؿ يعكسوف أحد وجيي االنقساـ 

 يف تصوريف؛ قضيتيف فمسطينيتيف.المتوازف في الساحة الفمسطينية ب
يمكف لكؿ فريؽ أف يدعي تمثيؿ الشعب الفمسطيني، أو التعبير عف مصالحو، لكف أحدًا، بعد 
إعادة تعريؼ القضية الفمسطينية، ال يستطيع إدعاء تمثيؿ القضية الفمسطينية، التي ال توجد 

سياسات عميا واحدة. مكمف تترجـ ب ،خارج اإلجماع الوطني الفمسطيني حوؿ أىداؼ عميا واحدة
الفرادة بما خص االنقساـ الفمسطيني ىو أف المساس باألىداؼ العميا، ال يطاؿ مسائؿ إجرائية، 
مف نوع حفظ مصالح وأمف ورفاه ووحدة األرض والشعب، بؿ يصيب الوجود الوطني نفسو مع 

 كؿ ما يترتب عمى ذلؾ مف برامج وتكتيكات.
ازعوا حوؿ برنامجيف سياسييف وأطروحتيف فكريتيف مف ضمف تساجؿ الفمسطينيوف طوياًل وتن

 انقسمتحوؿ القضية نفسيا، التي  المفيوـ الواحد لمقضية الفمسطينية، عمى خالؼ االنقساـ الحقاً 
وبقيت الثانية تراوح مكانيا، كيال  ،بيف قضية السمطة، وقضية المعارضة، لكف األولى لـ تتحقؽ

ف مشروع إالدولتيف، وبالمقابؿ، ف نفي مشروع التسوية وحؿّ  حدّ لف قضية السمطة تراجعت إنقوؿ 
أقوى. ما يؤسؼ لو، لـ يفكر العقؿ الفمسطيني بمسألة مف نوع؛ ىؿ  شؾّ  التحرير يصبح محؿّ 

يمكف لمفمسطينييف، مف ضمف واقع االنقساـ، تحقيؽ حتى برنامج الحد األدنى؛ القضية 
 ؟0361راضي المحتمة الفمسطينية مقمصة؛ أي الدولة عمى حدود األ



  

حاؿ النكبة والنكسة والعجز وصوابية تعريؼ  استمرارلقد حضر السجاؿ وغاب الفكر وسؤاؿ 
القضية الفمسطينية مف خالؿ إقامتيا عمى رافعة واحدة ىي حقوؽ الالجئيف الفمسطينييف، عمى ما 

عمى  0392ث سنة . لـ يقتصر ما حد0392كاف عميو الحاؿ خالؿ العقود القميمة التي تمت نكبة 
الذيف  0392مسألة عرب  تج أيضاً تشريد جزء مف شعب فمسطيف خارج أرضو التاريخية، بؿ أن

فيما  ال سّيمامسألة قائمة بذاتيا،  0361، كما أنتجت نكبة "إسرائيؿ"؛ 0392وا في فمسطيف بق
 خص األرض أو الشعب أو مفيـو القضية.

 
 وجود والسياسة العميا؟انقسام في السياسة الجارية أم في مبدأ ال

سيدفع الشعب الفمسطيني، وقد دفع سمفًا وباىظًا، ثمف تسطيح النقاش إلى مبارزة لفظية 
دعاءات الخطأ المطمؽ والصواب المطمؽ، حتى كاد يتوزع الفمسطينيوف بيف "خونة" واقعييف  وا 

عود فشتعؿ مف جديد. ربطًا بحروب الشعارات التي لـ تنطفئ يوميًا إال لت ،و"مجانيف" أيديولوجييف
تيـ الشعب الفمسطيني ووزعو عمى النحو آنؼ الذكر؛ "خونة" واقعييف، اقائؿ، ولكف مف  ربّ 

، و"مجانيف" أيديولوجييف، والمقصود حركتي حماس والمعني بذلؾ حركة فتح ومف واالىا سياسياً 
 الجياد اإلسالمي، وقبميما الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف!

مف لـ يتقص معنى انقساـ الشعب الفمسطيني، عمى األقؿ ِعبر نتائج مف قاـ بذلؾ ىو 
بما تمثؿ مف أصولية سياسية، وفتح بما تمثؿ مف واقعية سياسية.  ،، بيف حماس2116 انتخابات

وعميو، لـ يكف صوابًا تغييب سؤاؿ: كيؼ لنصؼ الشعب أف يمتؼ حوؿ حركة سياسية أبرمت 
ة مف األرض الفمسطينية! ثمة مف قد ئبالم 12وتنازؿ عف اتفاؽ أوسمو، بما ىو مصالحة العدو 

مف  استفادةاألكثر  0361لى أف األرض المحتمة إيؿ الجواب، بإحالة تفسير ما جرى يستس
خرؽ ىذا المنطؽ مف خالؿ أف حماس المعادية لخطاب التسوية ليا  برنامج فتح السممي. تـّ 

، المستفيديف مف التسوية، في 0361ة المحتم األرضنصيب ال يقؿ عف نصيب فتح بيف سكاف 
 حيف لفتح حوالي نصؼ الجئي الشتات المعنيوف بخطاب حماس ودعوتيا لمتحرير!

 
 :مع خيار احترام الجغرافيا التاريخية ،حين تواَجَو خيار دخول الجغرافيا السياسية

 دوف دخوؿ في أسباب موجبة، لكف أحدًا ال يأخذ لجانبو نصؼ الشعب دوف سبب ومنطؽ،
تاريخية تعطي لالنقساـ تاريخيتو وأسبابو الموضوعية. لف أالحؽ في ىذا  اجتماعيةدوف حيثية 

ىي  ،في معظمو عمى نحو مثير لمغثياف، بؿ سأنطمؽ مف زاوية فكرية آمنة ىابطاً  المجاؿ سجاالً 



  

تحديد الصواب الفمسطيني بوصفو معكوس الموقؼ اإلسرائيمي، القائـ عمى حساسية بالغة تجاه 
لدخوؿ الفمسطيني مجاؿ الجغرافيا والشرعية الدولية واليوية الوطنية الفمسطينية، بما ىي نقيض، ا

بؿ نقض كامؿ لمرواية اإلسرائيمية والسياسة اإلسرائيمية، التي أفشمت الحؿ السممي الذي مثمتو فتح 
 بقدر محاربتيا المشروع الكفاحي الذي مثمتو المعارضة الفمسطينية. 

سابؽ تأكيد وجود تحوالت عميقة ومتناقضة أممت إعادة تعريؼ القضية غرض العرض ال
الفمسطينية، وقسَّمتيا إلى قضيتيف ليما حيثياتيما الموضوعية والفكرية وشرعيتيما المستمدة مف 

حركة فتح، ليس أقؿ شعبية مف  ،ف خيار دخوؿ الجغرافيا السياسيةإ، التي قالت االقتراعصناديؽ 
لتاريخية، كما تمثمو حماس. عنى ما تقدـ، كما أسمفنا، أف خطاب الدولة الجغرافيا ا احتراـ

 انصرؼوالسمطة والجغرافيا السياسية، الذي يعمؿ مف خالؿ ميزاف القوى القائـ والشرعية الدولية، 
 نحو سياقات ال مكاف فييا لفمسطينيي الخارج، مف الجئيف وغير الجئيف. 

مكانات تُبذؿ تجاه أىؿ الخارج، ىؤالء، الذيف ينتقص ىذا القوؿ مف صدؽ عواطؼ تُ  ال بدى وا 
 تحولوا حالة إنسانية، وربما، ورقة سياسية، لكنيـ كفوا عف أف يكونوا قضية سياسية!

دوف دخوؿ في أسباب ذاتية وموضوعية موجبة، لكف توفر منيا ما يكفي ويفيض لتتحوؿ 
ى سمطة سياسية فمسطينية، حماس، التنظيـ األكبر عمى نحو حاسـ في صفوؼ المعارضة، إل

ياسية جانبًا، لكف المقاومة. لو أزحنا الشعارات الس -، مف ضمف ثنائية السمطة 2116عممت منذ 
ف ثنائية مشار ليا تتآكؿ تدريجيًا لصالح السمطة، التي صارت ىدفًا بحد ذاتو. إالوقائع تقوؿ 

رارًا واعيًا، أممتو أسباب ف ذىاب حماس لمسمطة، كاف قإعمى خالؼ، َمف قد يعتقد العكس، فو 
 قوية ال مجاؿ لعزليا عما تعرضت لو حماس مف إبادة ممنيجة. 

نيا تسير عمى طريؽ حركة إفي ىذا السياؽ، ثمة مف ظف أنو يتشفى بحركة حماس حيف قاؿ 
فتح، لكنو نسي أف حماس إذ صارت تشبو فتح، فنظرًا لتشابو الشروط التاريخية التي تعرضت 

لتعديؿ مسارىا! ىذا القوؿ ليس دفاعًا وال ىجومًا وال تبريرًا، بؿ محاولة إليقاظ منيما  ليا كؿّ 
العقؿ والوجداف عمى الشروط الحاكمة لسيرورة وصيرورة أية قوة سياسية، مف فتح إلى الشعبية 

كؿ  انتيتحوؿ كيؼ ولماذا  ،لى حماس، مف أجؿ تكويف وعي تاريخي صحيح وصحيإ
 ت معاكسة لما كانت عميو اآلماؿ!البدايات واألحالـ إلى مآال

 
 
 



  

 قد ينيي االنقسام! واالقتسامالجغرافيا تتقدم عمى التاريخ، والمصالح عمى المبادئ، 
قائؿ أف حماس، بما تمثؿ، لـ تتطابؽ وفتح، ربطًا بأف منطوؽ  لعمنا تسرعنا الحكـ، وربّ 

نواني المقاومة بيف ع ،زاؿ متناقضًا عمى المدى امالخطاب السياسي لكؿ مف الحركتيف 
، تمييدًا 2112والمساومة. عمى أىمية ذلؾ، لكف السنوات السبع ويزيد، التي مرت منذ ىدنة سنة 

ف حركة إالمضاد عميو أو العكس، تقوؿ  واالنقالب، 2111 انقالب، حتى 2116 النتخابات
ب الشروط لمده صو  حماس تتحرؾ ربطًا بحفظ مشروعيا السمطوي في قطاع غزة، وتوفير كؿّ 
 الضفة الغربية، تحت سقؼ المصالحة ودخوؿ منظمة التحرير الفمسطينية.

، 2102 سنة ، ثـّ 2112/2113إذًا نحف منذ سبع سنوات أماـ ىدنة، ُقِطعت غير مرة، في 
زالت مستمرة، ومديدة عمى خالؼ بيف أنيا لخمس سنوات أو لعقود قد تطوؿ أو تقصر.  اللكنيا 

ىي أف تحفظ  ،سمطوية العتباراتأف ليا موجباتيا، التي قد تعود تعني اليدنة أمرًا واحدًا ىو 
حماس حكميا في قطاع غزة، أو أنيا نتيجة أف الِحمؿ صار ثقياًل جدًا عمييا. ربما ىذا وذاؾ، 
لكف ما يعنينا، ربطًا بوظيفة النص، ىو أف حماس ليس لدييا في المدى المنظور ما تقدمو عمميًا 

صاروا طرفًا لمركز ُأـ في قطاع غزة، بما ىو ثقؿ ومركز قوة تتواتر  لفمسطينيي الشتات، الذيف
 األنباء عف أنو صار صاحب ثُقؿ تقريري، وعمى ذمة البعض لو حؽ الفيتو!

ف السمطة بما تتيحو مف قوة ومصالح، إستنادا ألمثمة تاريخية ال حصر ليا، ايقوؿ المنطؽ، 
عادة تشكيمو عمشيءتدفع لمحاولة إفساد كؿ  ى مقاس مصمحتيا بحفظ البقاء، الذي بيف ، وا 

والفساد  ،مقتضياتو، وفؽ المساقات العالمثالثية، تقديـ الوالء عمى البراء، وتفشي عالقات الزبائنية
 -ى المتراوحة بيف توزيع المواقع التنظيمية والمغانـ المادية، حسب الوالء او والرش ،واإلفساد

 ءة والمبادئ.ستزالـ لرجاؿ السمطة وليس وفؽ الكفااال
 

 االجتماعية:األطراف، من الشراكة السياسية إلى اإلعالة  -خارج؛ المركز  -الداخل 
السياسية،  -ما يؤسؼ لو أف ىذا النمط مف العالقات الزبائنية بيف المراكز التنظيمية 

الخارج، ال يقؼ عند تعطيؿ دور األخير وصرفو عف العمؿ لصالح القضية  -ومحيطيا 
سياسي، بؿ يتجاوز ذلؾ إلى تدمير البنى التنظيمية والحياة السياسية لمخارج والمشروع ال

الفمسطيني، الذي تجيض قدراتو عمى إنتاج وتطوير أدواتو القيادية المحمية المعبِّرة عنو، لتُفرض 
عميو رموز تستمد قوتيا مف أعمى، فتكوف النتيجة وبااًل شامال، كما صار لفمسطينيي لبناف مثاًل، 



  

لكؿ  تنقرض السياسة ويتفشى التسطيح والوالء الزبائني األعمى، ويصبح المجتمع مرتعاً حيث 
 األمنية. االختراقاتتغطية  حدّ  إلى وتخريب تنظيمي يصؿ انتيازيةأشكاؿ الخساسات، مف 

الوضع الفمسطيني نحو مشروع سمطوي، بعد  بانزالؽننا نقوؿ إإذا كاف لنا إيجاز ما تقدـ، ف
 األمر بيما إلى الموقع السمطوي انتيىقضيتيف،  -ى خمفية تبمور رؤيتيف تمزؽ وتجاذب عم

، بما يعنيو األمر مف تراجع القضية، المبادئ، السياسة العميا، المصالح العميا، لصالح ذاتو
الجغرافيا والسياسة الجارية وميزاف القوى واإلمكانات المتاحة بيف داخؿ ميسور، وخارج معسور 

ما تقوؿ كؿ شواىد األمور. بكممة محددة: حضرت السمطة، فغابت القضية، صار متمقيًا عمى 
 ومف ضمنيا فمسطينيو الخارج عمومًا، والالجئوف منيـ خصوصًا. 

لـ تعد نتائج الممارسات المذكورة قاصرة عمى تبديد موارد فمسطيني الخارج بدؿ حشد طاقاتيـ، 
ذا كنا ننزه القوى كيال نقوؿ الوجود الف ،تماسؾالتدمير  بؿ وصمت حدّ  مسطيني في الخارج نفسو. وا 

، الفمسطينية أف تكوف واعية النتائج التدميرية لممارساتيا تجاه فمسطينيي الخارج عموماً 
، لكف ما ال شؾ فيو أف ثمة قوى ومؤسسات أجنبية تحمؿ مسميات وفمسطينيي لبناف خصوصاً 

عمى غير حصاف طروادة فمسطيني، يؤمف  براقة، وتممؾ موارد مالية ىائمة وتقنيات عالية، تعتمد
 بنية فمسطينيي الخارج. اختراؽتغطية ليا ويسيؿ عمييا 

التجاذبات السياسية بيف األطراؼ  خير دليؿ عمى أف الصراع صار حوؿ السمطة ىو أف جؿّ 
المشاريع التي  المختمفة، لـ تعد تجري حوؿ المبادئ، بؿ حوؿ عناويف إجرائية، بدليؿ أف كؿّ 

أخيرًا لممصالحة لـ توؿ أىمية ُتذكر لألساس السياسي، أو التعريؼ الدقيؽ لمقضية  ُطِرحت
الفمسطينية. ال يجازؼ كثيرًا مف يسجؿ أنو يوجد تحرؾ متدرج نحو توافؽ سياسي صامت حوؿ 

 برنامج ال يمحظ حقوؽ الخارج الفمسطيني. 
لناحية العودة  سواءالورقة،  يمكف في ىذا السياؽ إدراج العناويف التي سبؽ تعدادىا في بداية

بدور  احتفاظيافي مصر، مثاًل، إال  شيء لمتيدئة المديدة، أو الربيع العربي الذي بدَّؿ كؿّ 
نتصارًا كاف كافيًا االوسيط بيف "إسرائيؿ" والفمسطينييف، خالؿ حرب غزة األخيرة، التي عرفت 

عف بعض رموز  ة، فضالً ليزور خالد مشعؿ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قطاع غز 
الخارج في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، لكنو لـ يكف كافيًا، كما يبدو، إلدخاؿ رمضاف عبد 

 اهلل شمح، أميف عاـ حركة الجياد اإلسالمي، نفس قطاع غزة!
ية ىي أف تيميش ئعمى خمفية ما سبؽ عرضو يمكف في ختاـ ىذا القسـ تسجيؿ خالصة مبد

لتيميش القضية الفمسطينية  انعكاسيني في القرار السياسي الفمسطيني، ىو دور الخارج الفمسط



  

نفسيا، وفؽ إعادة التعريؼ الذي خضعت لو منذ أربعة عقود، وبدأ يستقطب، عمى تفاوت، 
بحيث لـ تعد تتسع لحركة  ،وشحت مساحتيا ،الحركة السياسية الفمسطينية، التي ضاقت آفاقيا

ى، ال يقؼ الخمؿ عند حدود تآكؿ دور الخارج في القرار السياسي الخارج الفمسطيني. بكممة أخر 
وتآكؿ القرار السياسي نفسو، نتيجة تآكؿ اليدؼ السياسي، فمـ يعد  اختالؿالفمسطيني، بؿ في 

 يتسع لطموحات الالجئيف بالتحرير والعودة.
 

  :تيميش ما ىو غير قابل لمتيميش ،ما العمل مع القنبمة الموقوتة
إليو األمور مف عالقة مختمة بيف مركز فمسطيني  انتيتف ما إما قد يظف، فعمى خالؼ، 

ومحيط، بالمعنى السمبي لمكممة، ليس مسألة إجرائية جراء خمؿ إداري أو تنظيمي عابر، يمكف 
معالجتو بتصحيح إداري أو تنظيمي معاكس، بؿ حصيمة شروط موضوعية، وتصور فكري كاف 

ِعبر ثالث  المعقد لممسألة الفمسطينية، التي تتجسد موضوعياً  عاجزًا عف التعامؿ مع المستوى
ف  . تخص ىذه القضايا 0392نبثقت عف القضية األـ اقضايا، لكؿ واحدة منيا سياقاتيا، وا 

 الشتات.  ،0361منطقة ، و 0392الوجود الفمسطيني في منطقة 
ني، فال يقتصر إذا كاف معيار التيميش، ىو عدـ المشاركة في القرار السياسي الفمسطي

، بما ليـ مف خصوصية، 0392فمسطينيي  التيميش عمى فمسطينيي الخارج، بؿ يشمؿ أيضاً 
كونيـ رابع تجمع فمسطيني، بعد األردف والضفة وغزة، يقيموف في داخؿ الداخؿ الفمسطيني، ما 

عدـ ف الخارج الفمسطيني، بمعنى إ. وعميو، فطويالً  ال تحتاج شرحاً  استثنائيةيعطي موقعيـ 
المشاركة السياسية، وليس بالمعنى الجغرافي، ليس قاصرًا عمى الشتات، بؿ الداخؿ الفمسطيني  

 ، الذي ىو خارج القضية الفمسطينية بعد إعادة تعريفيا.أيضاً  0392
 ،84، ثمة ثالثة تجمعات فمسطينية ضخمة مختمفة الظروؼ واليمـو والمياـ ىي: منطقة إذاً 

بما تشممو مف: الجئيف قسرًا ومياجريف طوعًا، لكؿ منيما ظروفو  منطقة الشتات، ،61منطقة 
التي تعطيو مكانتو في الصورة الفمسطينية العامة. في الخارج، يوجد الالجئوف، بما  ،وخصوصيتو

 االقتصاديةىـ المثاؿ الحي لمقضية الفمسطينية بوجييا اإلنساني المأساوي. توجد أيضا النخبة 
عدـ المشاركة في القرار السياسي الفمسطيني معيارا، فيتسع  اعتمدناما إذا أ ،والعممية الفمسطينية

 والشتات. 92"الخارج" الفمسطيني عندىا لمنطقة 
ومنطقة الشتات، ىي خارج  0392وعميو، فإف غالبية جغرافية وسكانية ممثمة بمنطقة 

دة وسياسة ومصالحا، ، قيا0361المشاركة في القرار السياسي الفمسطيني الذي يتمركز في منطقة 



  

ويتمحور حوؿ ىموميا المباشرة الخاصة بيا، كما ىو شأف المجمعيف اآلخريف في منطقتي 
والشتات، لناحية اليمـو المباشرة الخاصة بكؿ منيما. ىذا الواقع الموضوعي الذي تتجمى  0392

مف األحواؿ، سواء بو المسألة الفمسطينية، كما ُتعبِّر عف نفسيا يوميًا، ال مجاؿ إللغائو بحاؿ 
شارؾ أو لـ يشارؾ بالقرار السياسي الفمسطيني، الذي يمكف لمنطقة معينة أف تحتكره، لكف ذلؾ 

 ال يعني إلغاء التجمعات األخرى، أو يشطب مشاكميما الموضوعية المتجذرة.
ية ، أو حتى إعادة تعريؼ القضية الفمسطينأو ناقصاً  زائداً  اً وبالمعنى المشار إليو، فإف قرار 

تحت ضغط ميزاف القوى وتفاوت مصالح التجمعات الفمسطينية وىموميا الحقيقية، قد يغيب مؤقتا 
لكنيا سُتعبَّر عف نفسيا إف آجاًل  ،، لكف ىذه قد تيمش مؤقتاً 0392قضايا منطقة الشتات ومنطقة 

 أو عاجاًل. وعمى خالؼ ما قد يظف، فإف خطر التبديد ال يحيؽ بفمسطينيي الشتات، وجودا
الدعوات العنصرية المتزايدة  في ظؿّ  ، خصوصاً 0392وىوية، بؿ ييدد وجود وىوية عرب 
 نحو اليميف. انزياحاً لمترانسفير وييودية الدولة التي تزداد 

ثمة فرؽ في ىذا المجاؿ بيف وعي المشكمة بشموليتيا وتوفير مخارج مناسبة ليا، عمى قاعدة 
ضي في سياقاتيا لتعبر عف نفسيا مف خالؿ االزدواجية االزدواجية اإليجابية، وبيف أف تترؾ تم

السمبية، أي عمى نحو يزيد االنقساـ ويؤذي الجميع، بما في ذلؾ القضية األـ: القضية 
 -الفمسطينية، بما ىي عاـ؛ مشترؾ بيف الفمسطينييف، الذيف يتوزعوف عمى أكثر مف خاص 

ؿ واحد مف التجمعات الثالث مسألة قضايا فرعية ثالث، تشكؿ بالنسبة لك ،تجمعات –مناطؽ 
 وجود، ال تعمو عمييا قضية أخرى بما في ذلؾ القضية األـ.
نجده خارج الخاص الفمسطيني، بما  غرض النقطة المحددة تأكيد أننا أماـ عاـ فمسطيني ال

ىو قضايا خاصة حقيقية، تقتضي الحكمة التعامؿ معيا كمواز لمقضية األـ الحقيقية بدورىا. ال 
ي موعظة حيف نؤكد عمى أف التجربة اإلنسانية تقوؿ أنو حيف كاف الخاص يتناقض مع العاـ، نمق

خارجو. نعـ، ال وجود لمقضية  2102لمخاص، الذي ال وجود لمعاـ الفمسطيني سنة  االنحيازكاف 
 . 0361و 0392الفمسطينية خارج الخاص الفمسطيني ممثال بمناطؽ الشتات و

العالقة بيف الوطني  وانتظاـلؾ النقاش حوؿ ضرورة نظـ يحضرني في ىذا المجاؿ، ذ
 والقومي، بيف الوطني والقومي واإلسالمي، بينيما وبيف اإلنساني، ما يدفع لمقوؿ بأف المسألة

تطرح بما خص عالقة الخاص الفمسطيني بالخاص الفمسطيني، وعالقة ىذه الخواص  ياذات
 بالعاـ الفمسطيني.



  

نوع أف المضي في ىذا المنطؽ يحتمؿ ضرب وحدة الشعب  يحتمؿ ىذا الكالـ قوال مف
، بؿ لو تعبيراتو التي نظرياً  احتماالً الفمسطيني، فيتحوؿ شعوبا ومصالحا متباينة، وىذا لـ يعد 

تعكس حقائؽ موضوعية، ال شؾ أف إنكارىا لف يؤدي إلى إلغائيا بؿ كبتيا، إف كاف مف مجاؿ 
إف المعادلة الذىبية عمى ىذا الصعيد ىي عدـ تجاىؿ  عمى نحو مرضي. لكبتيا، لتنفجر الحقاً 

الخاص فيصبح العاـ معمقا في الفراغ، كما أف تجاىؿ العاـ ال بّد وأف يؤدي إلى تصفية القضية 
اإليجابية بيف العاـ والخاص، بدؿ النيج  االزدواجيةالفمسطينية. بكممة محددة األخذ بمبدأ 

نكار العاـ لمخاص، بما ىما في المحصمة السمبية، أي إنكا االزدواجيةالمدمر؛  ر الخاص لمعاـ وا 
يفضياف إلى نتائج ليست لمصمحة الخاص أو العاـ، الذي ال نجده خارج الخاص، والعكس 

 بالعكس.
 

 ما العمل؟
 الشيءلعؿ البداية الصحيحة في ىذا المجاؿ، ىي في وعي ما نحف عميو، وأف يبنى عمى 

لبنية الفمسطينية عمى قاعدة الشراكة الحقيقية في القضية الواحدة، مقتضاه، لناحية استعادة توازف ا
 المدىالتي ال تستعاد إال ِعبر رؤية مركبة ومنسقة لتمبية تعدد مستويات القضية وأبعادىا عمى 

مف الجغرافيا إلى األيديولوجيا، بما تعكسو مف مضاميف حقيقية تتراوح مف المصالح المادية إلى 
مف  وحاالً  الخالؼ السياسي بيف التنظيمات أيسر حالً  اعتبارحاؿ ىذه، يمكف أمور الوجداف. وال

 رزمة القضايا الموضوعية التي تفرض وال يفرض عمييا.
يمكف الذىاب في رياضة ذىنية سيمة مف نوع أف العودة لصيغة منظمة التحرير الفمسطينية، 

طيني، ويمبي مطامح أىؿ الخارج بعد استعادة ميثاقيا التاريخي، ىو الذي يستوعب العاـ الفمس
الالجئيف منيـ، لكف السؤاؿ: ىؿ يمبي الواقع الفمسطيني وتحوالت القضية الفمسطينية  خصوصاً 

؟ بالمقابؿ: ىؿ مف مجاؿ الستعادة وحدة المنظومات 2102ستقرت عميو سنة التستقر عمى ما 
معزؿ عف وجود ميثاؽ السياسية الفمسطينية، وحدة القضية، وتأسيس نظاـ سياسي فمسطيني ب

 الوجداف الفمسطيني؟  -وطني فمسطيني يعكس العاـ 
أسئمة ال بّد منيا، بالمعنى الفكري واألخالقي والتاريخي، لكف ما نحف بصدده ليس مجرد 
يماف  توفير إطار نظري؛ مبدأي، بؿ نحتاج برنامجا عمميا حقيقيا، عبثا نتوصؿ إليو دوف إدراؾ وا 

ت صحية بيف الخاص والخاص، بيف الخاص والعاـ، المترافؽ مع وعي عميؽ بالحاجة إلى عالقا



  

فكري وسياسي، لواقع المناطؽ الثالث، الموزعة بيف داخؿ وخارج جغرافيا، بيف داخؿ وخارج 
 القرار السياسي الرسمي الفمسطيني القائـ حاليا. 

طا عمى لعؿ األىـ مف ىذا وذاؾ، كيؼ نكوف أماـ مياـ واقعية لكؿ وضع، ال يشكؿ ضغ
وضع اآلخر، ما يسمح بإقامة الشراكة الحقيقية، وحفظ الوحدة الوطنية الفمسطينية، والقضية 

، 2102المسألة الفمسطينية سنة  -لما تقدـ، فإف الواقع  ستناداً االفمسطينية ومصالحيا العميا. 
 تتمثؿ كما أسمفنا، بالقضايا الثالث التالية: 

وجودىـ وىويتيـ وحقوقيـ، وىذه مسائؿ تتـ ، بما ىي حفظ 0392قضية أىؿ منطقة  .1
حاليا ويمكف لجميع الفمسطينييف مساندة ىذا الحؽ الخاص، الذي ال يمقي مساءلة قانونية عمى 

، كما ال يمقي أية أعباء عمى القضية األـ أو يمس بمصالح ومطالبات 0392عاتؽ عرب 
 التجمعات الفمسطينية األخرى. 

وأف تطرح مف ضمف سقؼ مختمؼ عف إطار تطرح مف  التي ال بدّ  0361قضية منطقة 
، بوصفيا القضية الفمسطينية. المقترح ىو طرح حؽ تقرير المصير لألرض المحتمة خاللو حالياً 

بأنو حؽ غير مشروط ألرض محتمة بموجب القانوف الدولي. ىذا الخيار ليس عمى  ، ربطاً 61
ت الفمسطينية، بما في ذلؾ عرب حساب أحد، كما يمكف أف يكوف محؿ مساندة كؿ التجمعا

 دوف أف يقعوا تحت مساءلة قانونية إسرائيمية.  0392
قضية الشتات الفمسطيني، التي تنحصر بمسألة محددة ىي حؽ العودة وحفظ الوجود  .2

ذلؾ. ىذا األمر مغطى بالشرعية الدولية، ويمكف لو أف يكوف نقطة برنامجية  بانتظارواليوية 
عمى قضاياىا  التجمعات الفمسطينية، دوف أف يشكؿ ذلؾ عبئاً عمى جدوؿ أعماؿ مختمؼ 

 الخاصة، أو محؿ مساءلة قانونية. 
ما تقدـ عف ثالثة برامج ال تتناقض فيما بينيا، لكنيا تشكؿ دينامية  وءيمكف الحديث في ض

واحدة تصب في ىدؼ محدد ال لبس فيو ىو إعطاء محتوى حيوي لمقضية الفمسطينية، التي ال 
تقبميا ترسيخ وجود مميوف ونصؼ مميوف فمسطيني سيقرروف يوما مصير اليوية يضر مس
. محتوى حيوي، أي برامج عممية قابمة لمتطبيؽ، وغير مكمفة، ومف ضمف "إسرائيؿػ"الييودية ل

 القانوف الدولي، وليست عمى حساب بعضيا البعض.
ف كاف ذلؾ ال يمنع مف عج الة عممية بخصوص ال يتسع المجاؿ لمدخوؿ في التفاصيؿ، وا 

ومياجريف طوعيا لمعمؿ أو الدراسة. يجب مأسسة ىؤالء  الشتات، الذي ينقسـ بيف الجئيف قسراً 
 تحت عنوانيف متكامميف ولكف مستقميف: 



  

في الشتات، ليس كمنبر لموجاىة بؿ لمقياـ بأعباء طرح  فالفمسطينييالمؤتمر الدائـ لالجئيف  .أ 
 تحفظ وجودىـ وحقوقيـ حيث يقيموف وفي فمسطيف.  قضية الالجئيف، وفؽ منيجية مؤسساتية

لمعقؿ الجمعي ودور  االعتبارإلعادة  ،المؤتمر الدائـ لألكاديمييف الفمسطينييف في الشتات .ب 
إحياء كافة التعبيرات الجمعية لفمسطينيي الشتات، الذيف  ذاتو النخبة الفمسطينية. يقع في السياؽ

اليشة أو  االجتماعية، ألنو ال قيمة سياسية لألجساـ يوجدوف في مؤسسات حقيقية أو ال يوجدوف
 المجوفة أو غير المؤطرة. 

أرجو التعامؿ مع ىذه الورقة كسياؽ يمكف القياس عميو والبناء بموجبو، ال كمجرد تفاصيؿ 
معزولة. اشكر مركز الزيتونة الذي حفزتني مبادرتو وأسئمتو الجادة عمى ىذا العصؼ الفكري 

فتحو، مع طرحو مسألة حساسة جدا ومصيرية مسكوت عنيا ىي تيميش دور  وباب النقاش الذي
فمسطينيي الخارج في القرار السياسي الفمسطيني، الذي عنى لي شيئا واحد ىو تيميش القضية 

 نفسيا مف خالؿ تيميش أصحابيا.
 

 


