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 واالتحادات النقابية هل يمكن إعادة بناء المنظمات الشعبية
 ؟2102-2102 في سياق االنقسام الوطني الفمسطيني

 فخر أبو صقر
 إال محدد مكان في تعيش الشعوب فجميع ،اإلنساني التاريخ في خاصة حالة الفمسطينيون

 كارثياً  وعياً  دائماً  كان فمسطينيال والوعي !ارتحموا أو ذىبوا أينما فييم يعيش فالمكان ،نالفمسطينيي
 والذاكرة. والتيجير والنفي ،الطرد وحكايات ،المجازر وقصص ،النكبة وقائع عمى يدور

 وبالنبذ األولى، األماكن إلى بالحنين متسربمة اليوم، حتى برحت، ما بالنار الموشومة الفمسطينية
 (.المخيمات) الجديدة األماكن في

 عمى بل أرض؛ بال تشكل ألنو ،وناقصاً  ،مشطوراً  وعياً  كان نكبةال بعد الفمسطيني والوعي
 أحياناً  وتتيمو ،"مخيمات" تدعى ميينة معازل في دائماً  وتعزلو أحيانًا، تنبذه كانت" غريبة" أرض
 البمدان في عمومتو أبناء إلى لجأ الذي الفمسطيني وىذا. أرضو باع أو موطنو من فر   بأنو أخرى
 كما ،ومرفوضاً  غريباً  بات أن يمبث لم ثم األمر، بداية في بقوة بو الترحيب رىج المجاورة العربية
 وحاق بيا لحق الذي الظمم من الرغم عمى المتخمفة، الذكورية المجتمعات في المغتصبة ُترفض
 .بجسدىا
 ظير البدايات ىذه ومن. الظمم تحدي إرادة يغذي الالجئ الفمسطيني لدى بالظمم الشعور كان
 واالتحادات الشعبية المنظمات بعض انبثاق في وتمثل الوطنية، اليوية وعي في الجديد التحول
 .اليوية ىذه تشكيل طريق عمى جداً  وميمة أولى عالمات كانت والتي النقابية،

 تعبير عن التفتيش الفمسطينية الوطنية النخب ألزم النكبة بعد اليوية وعي في التحول إن 
 في" الفمسطينيين الطمبة رابطة" ظيرت بالتحديد السياق ىذا وفي. دةالجدي اليوية ىذه عن عممي
، 1959 سنة في فتح حركة ثم   ،1956 سنة في العرب القوميين وحركة ،1951 سنة في القاىرة
 . 1964 سنة في الفمسطينية التحرير منظمة قيام المسار ىذا خواتيم وكانت
. المنفى في الفمسطينيين وطن فمسطينيةال التحرير منظمة صارت التاريخي الشوط ىذا وفي

 الغايات متعددة منظمات إطاره في يضم ،جبيوي ائتالف مجرد ليست المعنى بيذا والمنظمة
 كالحركة المتحدة الجبيات أو المستعمرة، الدول في الوطني التحرر حركات غرار عمى واألفكار
 الرمزي الوطن مقام في قام ،توريدس محتوى ذو تعاقدي ترتيب ىي بل مثاًل، المبنانية الوطنية

                                                 
 صقر أبو فخر:

. 
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 التحرير منظمة إلى الفدائية الفصائل انضمت لذلك ،الغائبة الدولة محل في حل   أو لمفمسطينيين،
 تأسيس قبل موجودة كانت التي والنقابات ،الشعبية االتحادات معيا وانضمت طوعًا، الفمسطينية
 بمكانة المساس فإن المعنى، وبيذا. آنذاك الفاعمة الفمسطينية النخب عن فضالً  المنظمة،
 .فمسطين قضية عمى التجديف يعادل يزال وال كان المنظمة

 
 نقابات: ال شعبية منظمات

 الحركة ليذه حاضنة كبرى عربية دولة إلى المعاصرة الفمسطينية الوطنية الحركة صعود استند
 من تمكنت ،سطينيةفم نخب وجود إلى أيضاً  الصعود ىذا واستند. الناصر عبد جمال مصر ىي

 وحكومة العميا العربية كالييئة ،القديمة المؤسسات أنقاض عمى كفاحية شعبية منظمات تأسيس
 . النكبة مع اندثرت التي واألحزاب ،فمسطين عموم

 سنة في الفمسطينية التحرير منظمة األرجح، عمى ظيرت، لما الناصر عبد جمال ولوال
 ميماً  ميداناً  الفمسطينية القضية في ترى مصر وكانت. ذلك دبع كثيراً  ظيورىا تأخر وربما ،1964

 .(وفرنسا بريطانيا) القديم االستعمار وبقايا"إسرائيل"  مواجية في القوة الكتساب
 منظمة قيام ومع. ولطمعاتيا ليا جدي ظيير عمى الشعبية المنظمات عثرت الميدان ىذا وفي
 المنظمة، قواعد من قاعدة نفسيا اعتبار إلى بيةالشع المنظمات ىذه سارعت الفمسطينية التحرير
 الوطني الميثاق" إلى 1968 سنة في تحول الذي ،"الفمسطيني القومي الميثاق" التزاميا وأعمنت

 سنة في ُأسس الذي فمسطين لطمبة العام االتحاد القواعد ىذه طميعة في وكان ،"الفمسطيني
 العربي النسائي االتحاد"و ،1963 سنة في ُأسس الذي فمسطين لعمال العام واالتحاد ،1959

 لممرأة العام االتحاد منزلة في وُعد   مختمف، سياق في 1952 سنة في ظير أنو مع ،"الفمسطيني
 . المرأة اتحاد تأسيس إعالن حتى الفمسطينية
 ظيرت التي حتى المسمك، ىذا والنقابات االتحادات جميع الحقاً  سمكت المنوال ىذا وعمى

 اتحادات سي ما وال االتحادات، وىذه. الفمسطينيين والصحفيين لمكتاب العام االتحاد لمث الحقاً 
 في أوروبا إلى الفمسطينية التحرير منظمة اسم أدخمت التي ىي ،والكتاب والمرأة والعمال الطالب
 اليسار خالل من األممي الوعي إلى فمسطين قضية أدخمت التي وىي المنصرم، القرن ستينيات

 . والعمالية والنسوية والشبابية الطالبية ومنظماتو وصحافتو وبياألور 
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 منظمة ال األولى، بالدرجة سياسي طابع ذات منظمة مثالً  فمسطين لعمال العام االتحاد كان
 تاريخي-السوسيو بالمعنى فمسطينية عاممة طبقة الشتات بمدان في تتبمور لم حيث خالصة نقابية

 بعض عرف لبنان أن مع فمسطينية، عمل قوة أو فمسطينية عاممة أيد   ىناك كانت بل لمكممة،
 .العمل وشروط األجر لتحسين الزراعي، القطاع في سي ما وال الفمسطينية، النقابية النضاالت
 المسألة فاحتمت االتحاد، تأسيس عشية جداً  ىامشيين كانوا لبنان في الفمسطينيين العمال لكن
 في النقابية المسألة انزوت بينما ،دائماً  االتحاد أعمال جدول صدارة الخارجية والعالقات السياسية

 دوره انتيى التحرير منظمة مؤسسات من شعبية منظمة إلى االتحاد تحول وعندما. الجدول آخر
 .كبير حد   إلى النقابي
 في لبنان من خروجيا وغداة المبنانية، األىمية الحرب معمعات في المنظمة ُأنيكت وحين 
 مع الفمسطينيين لمفالحين ات حاد تأسيس جرى فقد ولمعمم،. تبعثر ثم االتحاد انطوى ،1982 سنة
 لفمسطين مكان حجز كان ذلك إلى والدافع! اإلطالق عمى الشتات في فمسطينيين فالحين ال وأن
 . أكثر وليس العرب الفالحين اتحاد في

 في السعي كانت والنقابية المينية ولالت حادات الفمسطينية الشعبية لممنظمات األساس فالغاية
 مواقف ات خاذ إلى وغيرىا األوروبية المنظمات لدفع اً أيض الدولي الميدان وفي العربي الميدان
 المثال، سبيل عمى فمسطين، لطالب العام االتحاد فكان الفمسطيني، لمموقف داعمة سياسية
 الطالب كات حاد العالمية بيةالطال الييئات من"إسرائيل"  طالب اتحاد طرد سبيل في يناضل
 القضية صوت إلسماع تسعى الفمسطينية االت حادات معظم كانت وىكذا. مثالً ( IUS) العالمي

 الحيز قضايا عمى أو ،النقابية المسائل عمى تشدد تكن ولم الدولية، المحافل في الفمسطينية
  .خجولة بمقادير إال الخاص
 المرأة أحوال عمى التركيز جرى بل المرأة، قضية من ةالمرأ الت حاد الفتة مواقف نشيد فمم
 سبيل في الميندسين ات حاد أو المحامين ات حاد أو األطباء ات حاد يناضل ولم االحتالل، تحت
 الكالم يردد الجميع حال لسان كان بل ،مثالً  لبنان في الفمسطينيين لألطباء متساوية حقوق انتزاع
 وتخريب المحتمة، المناطق في األفراد حقوق وانتياك الل،االحت تحت الصحة أحوال عن ذاتو

 .إلخ... االحتالل بأيدي الفمسطيني المكان
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 الحال: واقع
 ،النكبة جروح من الرغم عمى الفمسطينيين، إن ألقول لبنان في الفمسطينية بالتجربة سأستعين

 من تمكنوا، األرضو  الشعب لوحدة االجتماعي األساس وفقدان ،الوطن وضياع ،االقتالع ومرارة
 فرج شركة) لبنان في المطبوعات لتوزيع شركة أول تأسيس من النكبة، بعد قصيرة فترة خالل
 باسم) لمتأمين شركة وأول ،(جرار ومروان ،حداد وديعة) الشعبي لمرقص فرقة أول وأسسوا ،(اهلل

 لمتجارة، بيروت وبنك ،العربي والبنك ،انترا بنك ىي مصارف ثالثة وامتمكوا ،(الفاىوم وبدر فارس
 وأنشئوا وعممي، خطيب وشركة (CCC) المقاولين واتحاد العربية التأمين شركة عمى وعالوة
 التخطيط. ومركز األبحاث ومركز ،الفمسطينية الدراسات مؤسسة
 فضمي وناىدة ،الدجاني وغانم ،قسطندي كامل) اإلذاعي العمل في قوي تأثير ليم وكان 

 شفيق أحمد) المعجمي العمل وفي ،(الشريف صبري) المسرح وفي ،(معزا وسميرة ،الدجاني
 وفي ،(سيرافيم وجوليانا ،غيراغوسيان بول) التشكيمي الفن   وفي ،(تيودوري وقسطنطين ،الخطيب
 ونجيب ،ناجيا وفواز ،نصار وفاروق ،خوري ونبيل ،الحوت وشفيق ،كنفاني غسان) الصحافة

 .(عزام
 الصحفي أصدرىا التي" اليوم" جريدة خالل من المبنانية صحافةال في جداً  مؤثرين وكانوا 

 ". المحرر" جريدة في" فمسطين" ممحق خالل ومن الطيبي، عفيف األصل الفمسطيني
 صحفيين ووجود مباشرة، المبناني العام الرأي في فمسطيني تأثير أي   نممس ال فنكاد اليوم أما
 الصحف بينما وىناك، ىنا متناثرون وىم جدًا، قميل المبناني اإلعالم في فمسطينيين وكتاب

 وال جدًا، محمي محتوى وذات لمنظمات، تابعة صحف ىي لبنان في تصدر التي الفمسطينية
 مؤسسة ىي وىا والتخطيط، األبحاث مركز واندثر الفمسطيني، النطاق في إال أحد يقرأىا

 بين لو مكانة النتزاع يكافح وىو د،العو  طري زال ال الزيتونة ومركز تشيخ، الفمسطينية الدراسات
 . العربية البحوث مراكز

 مجمة وال ،"العربي القدس" باستثناء كمو الشتات في ميمة فمسطينية جريدة توجد ال ذلك وفوق
 .استشفائية قيمة لو مستشفى وال ميمة، فضائية وال الفت حضور ذات

 البيت ىي عادت ما الفمسطينية يرالتحر  منظمة ألن المنقمب؟ ىذا إلى األحوال انقمبت لماذا
 والمنظمات النقابية فاالتحادات. شتاتيم في لمفمسطينيين الرمزي والوطن ،الجامع الفمسطيني
 التي لمفصائل وتابعة قطاعاتيا، تمثل ال وىي الفاعمية، وقميمة نفسيا، عمى منقسمة باتت الشعبية
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 منظمة إطار في التفاعل شديدة والمنظمات ،االتحادات كانت لقد. طويل زمن منذ شاخت
 . الفمسطينية الوطنية الحركة صعود زمن في التحرير
 فالجيد اليوم أما. التحرير منظمة ىو واحد مجرى في يصب كان أوىناك، ىنا جيد، وأي  
 مجراه إلى يتدفق وال الرممية، األرض في يسيح ألنو ىباء يتطاير برح ما وىو ومتشعب، متناثر

 عن حقًا، تعبر، وكانت الماضية، سنة العشرين خالل نشأت التي الجديدة اتوالمؤسس. الطبيعي
 .متنافرة السياسية واتجاىاتيا متنافسة فتئت ما المؤسسات، ىذه لمثل ضرورية حاجة

 ميدان في قدمتو وما القصوى، أىميتيا عمى الحركة، فيذه ،لذلك مثاالً  العودة حركة لنتخذ
شاعة المباشر العمل  السياسي القرار في التأثير عمى قادرة غير ال زالت عودة،ال ثقافة وا 

 . مكوناتيا وتنافر تشرذميا جراء الفمسطيني
 العالم دول في المتناثرة فاعميتيا تنسيق أو المتراكم، الجيد لتوحيد شتى محاوالت فشمت وقد

 يستطيعون ال فاإلسالميون. السياق ىذا في عقدت التي المتعددة المؤتمرات تفمح ولم المختمفة،
 سياسياً  إلييم أقرب ىم ممن مع بالمشاركة أو وحدىم العمل ويفضمون العممانيين، مع العمل

 . وىكذا... الجديدة وبمؤسساتيم باإلسالميين يرتاب الديموقراطي الوطني والتيار. وأيديولوجياً 

 رأواخ في" لبنان في فمسطين وصحفيي كت اب اتحاد" تجربة ذلك إلى نضيف أن ويمكن
 في الفمسطينيين والصحفيين ،لمكت اب اً مؤقت إطاراً  يكون أن حاولنا الذي الماضي القرن تسعينيات

 فمو. عرجاء البداية منذ ولدت، التجربة ىذه لكن. العام االت حاد إلى الوحدة إعادة حين إلى لبنان
 إليو ضمين أن صحفي أو ،كاتب أي حق   من لكان نقابي أساس عمى االت حاد ىذا تأسيس جرى
 أساس عمى ُأسس فقد النحو، ليذا اً خالف جرت األمور أن غير. السياسي موقفو عن النظر بغض
 . المنظمات بعض ابتمعتو ثم القميل، إال إليو ينضم فمم أوسمو، الت فاق معارض سياسي

 الوحدة، إطار في أما. الوحدة ال االنقسام أساس عمى بنيت ألنيا ،التجربة ىذه فشمت وىكذا
 سنة ففي ،الوطني بالتماسك اإلخالل دون من نفسيا عن تعب ر أن يمكنيا االنقسامات تىفح

 ووقعت الرفض، جبية وظيرت بقوة، الفمسطينية الساحة انشطرت المثال، سبيل عمى ،1974
 فييا بما التحرير، منظمة في الوحدوية المؤسسات لكن الحاالت، بعض في مسم حة صدامات
 .ىي كما تعمل ظمت يا،كم االت حادات
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 نقدية: رؤية
 الشعبية والمنظمات النقابية االت حادات تفعيل إعادة في الجيد بذل كثيراً  مجدياً  يكون لن

 ُتعد لم وما ،غائباً  الفمسطينية، التحرير منظمة أي الشامل، الوطني اإلطار دام ما الفمسطينية،
 غير من اليوم الوطني اإلطار ىذا بناء ادةإع المحال من والرمزي التمثيمي نطاقيا إلى الوحدة
 . واحد سياسي برنامج عمى االت فاق
 عن الحديث سيكون ىذا الواحد السياسي البرنامج أساس عمى التحرير منظمة بناء دون ومن

 بال الفمسطيني السياسي القرار في التأثير عمى النقابية واالت حادات ،الشعبية المنظمات قدرة
 ،اً محدود اً دائم كان السياسية القرارات في واالت حادات المنظمات ىذه تأثير أن والحقيقة. جدوى
 القرارات في شريكة كانت التمثيمية األطر فيذه الفمسطينية، الوطنية الحركة صعود ذروة في حتى
 . الرابعة الدرجة من شريكة كانت أنيا حتى ليا، صانعة ال

 عالوة األساسيون، الفصائل قادة ثم فتح لحركة مصغرةال القيادة تتخذه كانت الفمسطيني فالقرار
 تأثيرىا فكان والنقابية، والشعبية السياسية التشكيالت بقية أما. التحرير منظمة أقطاب بعض عمى

 .ضي ق نطاق وفي ،محدوداً 
 بحق تعنى التي المجموعات بعض بدأت الالجئين، قضية ىم ش أوسمو ات فاق أن تبين حين
 فمسطيني شعبي تيار إيجاد ىي الغاية وكانت. بالتدريج الفمسطينية األوساط في تظير العودة

 عمى ويرغميا الالجئين، قضية أىممت لو ما في الفمسطينية القيادة وجو في يقف أن يستطيع
 الموقف تتخذ دامت ما ،المفاوضات في أزرىا يشد   أن أو الصحيح، السياسي المسمك سموك

 . المطموب الوطني
 نجحت العودة حركة إن القول يمكن سنة، عشرين نحو طوال متراكمة خبرات خالل ومن
 عن التعبير عمى مكان كل في الالجئين وحف زت العودة، لحق االعتبار إعادة في باقتدار

 عمى ليا اً معين العودة حق من ات خذت التي المجموعات عشرات سياقيا في وأطمقت مصالحيم،
 الوحدة، حالة إلى التشرذم حالة من الحركة ىذه نقل في اً ذريع فشالً  فشمت لكنيا. النضال
 الذي األمر العامة، السياسات عمى االعتراض قوة لو شعبي تيار إيجاد عن عجزت ،وبالتالي
 .كبير حد   إلى محدودة كانت السياسي القرار في التأثير إمكانية أن يعني
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 أفكار أولية:
 األولى، التأسيسية المرحمة في لفمسطينيةا القضية حاضنة( أيضاً  وسورية) مصر كانت
 صارت فقد اليوم أما. معاً  وسورية مصر من لكل   القومي األمن مفيوم من اً جزء فمسطين وكانت
 يعول ال الدول وىذه ،الريعية الدول سي ما وال العربية، الدول بعض عمى اً عبئ الفمسطينية القضية
 المحال ومن. العالمي النطاق عمى األمريكي وميالق األمن منظومة من اً جزء باتت فيي عمييا؛

 . بالمال التبرع ىو تفعمو أن يمكنيا ما وكل   الفمسطيني، النضال الدول ىذه تحضن أن
 في" شقمبة" أيما العربي العالم" تشقمب" وقد. شريكة وليست متبرعة المعنى، بيذا فيي،
 الفمسطينية التحرير منظمة وتشققت ي،الفمسطين النضال ىوية التبست بحيث األخيرة سنة الثالثين

 : كالتالي 1973 أكتوبر /األول تشرين حرب وقائعيا بعد تدحرجت التي المتغيرات ىذه سياق في
 مصر بين السالم معاىدة توقيع فيتنام، في أمريكا ىزيمة لبنان، في األىمية الحرب اندالع

 اندالع أفغانستان، السوفياتي االت حاد احتالل إيران، في اإلسالمية الثورة انتصار و"إسرائيل"،
 االت حاد سقوط ،1982 سنة في لبنان من التحرير منظمة خروج اإليرانية، – العراقية الحرب

 اندالع ،2003 سنة في العراق احتالل ،1993 سنة في أوسمو اتفاق ،1989 سنة في السوفياتي
 .فصاعداً  2010 سنة في العربية الثورات
 الفمسطينية واليوية الفمسطينية القضية خضعت والمتالطم مضطربال الميدان ىذا في

 نضالية، عربية ىوية اً دائم كانت الوطنية فاليوية ،المراحل بعض في ولميزائم العميم، لالضطراب
سالمية ،وطنية: شتى بألوان ومتسربمة ممتبسة، شبو باتت اليوم وىي  ومعادية ،وليبرالية ،وا 

 . اً أحيان لمعروبة
 منظمة أي) شامل وطني إطار بناء إعادة دون ومن اليوية، ىذه صوغ إعادة دون ومن
 فمن موحد سياسي برنامج عمى االت فاق غير ومن اليوية، ىذه أساس عمى( الفمسطينية التحرير
 في ذلك كانسواء  والنقابي، الشعبي العمل في أو السياسي، الشأن في التقد م اإلمكان في يكون

 . المختمفة العالم دول في أو المجوء، ماتمخي   في أو فمسطين،
 الخبرة، ذوي من ومثق فين مفكرين إلى أو الً  تحتاج الغاية ىذه إن القول في اً كثير  نبالغ ال ولعم نا

 ىذا في والمالئمة ،الواقعية والبرامج ،األفكار صوغ عمييم وىؤالء بالطبع، السياسيين عمى عالوة
 الطريق ىذا عمى العالمات بعض نضع أن يمكننا وربما .السياسي النضال من الشائك الحقل
 : مثل
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 التوصل المتمادية، الفمسطينية االنقسامات ظل   في اليوم، الممكن غير من وأن دام ما .1
 تأسيس فيمكن متين، سياسي أساس   عمى النقابية واالت حادات ،الشعبية المنظمات توحيد إلى

 وأفكاره بخصوصيتو سياسي تكوين كل يحتفظ يثبح والمرأة، والعمال لمطالب كونفيدراليات
. األخرى والييئات التكوينات بقية مع كونفيدرالي إطار في ينشط لكنو وأيديولوجيتو،

 .السياسية االختالفات مشكمة تحل ربما المتماثمة المنظمات بين فالكونفيدراليات
 المتناثرة لجيودا ينسق أن شأنو من الخارج في الفمسطيني لإلعالم موحد مجمس إنشاء  .2
 الوقت وفي فمسطين، قضية عن لمدفاع فاعمة إعالمية أداة يصبح بحيث األدنى، الحد في ولو
 .فييا والتأثير السياسية القرارات عمى لالعتراض أداة نفسو
 بالقضية ىؤالء ربط تعيد الفمسطينيين األعمال لرجال منتديات أو تجمعات إنشاء .3

 ما حيز ليؤالء ويكون متبرعين، مجرد ال الوطنية القضية أبناء من باعتبارىم ،سياسياً  الفمسطينية
 .السياسي القرار في لمتأثير
 .المختمفة األرض بقاع في المتناثرة العودة حق لمجموعات كونفيدرالية تأسيس .4

 أو كونفيدراليات في النقابية واالت حادات الشعبية المنظمات وحدة دون من إن ،القول قصارى
 األداة توحيد عمى والموحد ،الجامع اإلطار قدرة إلى الركون العبث من تماسكة،م نقابات في

 في الحقيقي لمتأثير وجدية فاعمة أداة القاعدية الوحدة ىذه تشك ل أن يمكن وحينذاك. السياسية
 بين الرأسية العالقة فإن ومتنافرًا، مشرذماً  نفسو القيادي المستوى دام وما. القيادي المستوى قرارات

 ىذين بين العالقة تصبح أن المحال ومن موجودة، غير كأنيا تصبح القاعدية واألطر القيادات
 .الحال ىذه ظل   في متبادلة تفاعمية عالقة المستويين

 
 
 
 




