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عندما ينطلق إصالح منظمة
التحرير من مقررات أوسلو
ناصر أبو نصار*
اس �ت �ث �ن��ت م� �س ��ودة م� �ش ��روع ن �ظ ��ام ان �ت �خ��اب��ات
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،امل�ن�ب�ث�ق��ة عن
اجتماع «لجنة تفعيل منظمة التحرير» ،الذي
انعقد منذ أي��ام في ّ
عمان ،والتي شاركت فيها
ك��ل ال�ف�ص��ائ��ل الفلسطينية ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا حركتا
حماس والجهاد اإلسالمي ،األردن من تعريفها
مل �ن��اط��ق ال� �ش� �ت ��ات ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي .إذ اس �ت �ث �ن��ي
ال�لاج�ئ��ون الفلسطينيون املقيمون ف��ي األردن
م��ن امل �ش��ارك��ة ف��ي ان�ت�خ��اب��ات امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
الفلسطيني امل��زم��ع إج��راؤه��ا ف��ي أي ��ار امل�ق�ب��ل،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى اح �ت �ك��ام ال�ع�م�ل�ي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة
الت�ف��اق أوس�ل��و و«ال �ت��زام��ات» منظمة التحرير
الفلسطينية تجاه دولة العدو الصهيوني ،بما
يعني التزام أي مجلس وطني فلسطيني قادم
ب��االع�ت��راف ب��دول��ة ال�ع��دو الصهيوني وإق�ص��اء
فلسطينيي الداخل املحتل عام  1948أيضًا من
ّ
التمثيل ف��ي املجلس الوطني الفلسطيني .إن
ال�خ�ط��ورة ال�ت��ي تنطوي عليها ق ��رارات «لجنة
تفعيل منظمة التحرير» ،في إطار هذه املشاركة
الفصائلية الواسعة ،تأتي في السياق املحدد
مل��ا يسمى «امل�ص��ال�ح��ة الوطنية الفلسطينية»
وال�ت��ي يتم ترتيب فصولها على ق��اع��دة اتفاق
أوس �ل��و و«ال� �ت ��زام ��ات» م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر .وه��و
م��ا ي��ؤك��د ص �ح��ة االس �ت �خ�لاص��ات ال �ت��ي ذه�ب��ت
ّ
إل ��ى ال �ق��ول إن ح��رك��ة ح �م��اس غ��ارق��ة ف��ي ال�ح��ل
ً
السلمي حتى ذقنها ،ابتداء من اتفاق القاهرة
ً
ف��ي ّ  ،2005وص � ��وال إل ��ى ات �ف��اق ال �ق��اه��رة 2011
ّ
املوقع في أي��ار املاضي .إن هذا السياق يكشف
وجه املحاصصة السلطوية بني كل من حركتي
فتح وحماس ،وينفي بطبيعة الحال الخالفات
املعلنة للشعب الفلسطيني بني أكبر فصيلني
من كونها خالفات بني نهجني ـــــ نهج املقاومة
ون�ه��ج العملية السلمية .فتلك امل �ق��ررات تضع
الجميع على ق��اع��دة واح ��دة ،ه��ي ق��اع��دة اتفاق
أوس�ل��و والعملية السلمية ،وتطيح ف��ي الوقت
ذاته الطروحات التي ترى في األزمة السياسية
ّ
ّ
الجميل
اللبنانيني .السيئ الذكر أمني
رؤوس
ّ
وممثل األمير سلطان في لبنان ،صائب سالم،
كانا ي��زه��وان باهتمام رون��ال��د ري�غ��ان بلبنان،
ّ
ّ
م��ع ان األخ�ي��ر ك��ان صريحًا وق��ال إن اهتمامه
بلبنان نابع من اهتمامه بإسرائيل .هل هناك
ج��ان��ب م��ن ال�س�ي��ادة ف��ي ل�ب�ن��ان ل��م يبعه لبنان
ب�ث�م��ن ب�خ��س م��ن دول غ��رب� ّ�ي��ة؟ ح�ت��ى بصمات
بيعت ،أو ُمنحت ،لحلفاء إسرائيل
اللبنانيني ُ
ح��ول العالم .ش ّرعت أب��واب الدولة أم��ام عمالء
كان
إس��رائ�ي��ل م��ن ك��ل ح��دب وص ��وب.
سليمان ّ
ّ
قائدًا للجيش عندما ّ
الجد وترفع
تسرب غسان
إلى منصب نائب رئيس األركان (أي ثالث أعلى
الجيش اللبناني قاطبة) ،لكن من
منصب في ّ
ح��اس��ب م��ن وق ��ع ق ��رارات ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ترفيع
العميل اإلس��رائ�ي�ل��ي ّ
األول ف��ي لبنان؟ م��ن كان
ً
مسؤوال عن قرارات ّأدت إلى تهريب الجد خارج
لبنان؟ ال يضيف فخرًا الحلف الوثيق إللياس
املر (لكن سليمان عاد وعتب على املاريشال ّ
ّ
املر
بعدما فضح ّ
املر نفسه في «ويكيليكس» ،إذ لم
ّ
يصوب عليه بالنميمة والقدح
يترك أح �دًا لم
ّ
ّ
والذم حتى والده .املايرشال املر من تركة رستم
غزالة القذرة في لبنان).
ّ
احتل ّ
لم ّ
سدة الرئاسة
يمر في تاريخ لبنان من
ول��م يترك فيها أث �رًا مثل ميشال سليمان .هل
ستذكره ّكتب ال�ت��اري��خ :ق��د ت��ذك��ره كتب تاريخ
اخرى ألنه ّ
أصر في حمأة الصراعات املذهبية
ّ
وال�ط��ائ�ف� ّ�ي��ة أن ل�ب�ن��ان ي�ج��ب ان ي�ص�ب��ح م��رك�زًا
ل �ح ��وار ال �ح� �ض ��ارات واألدي� � � ��ان .م��رك��ز ل �ص��راع
ال �ط��وائ��ف وامل ��ذاه ��ب؟ م �ع �ق��ول ج � �دًا .ه��ل ي��ري��د
ّ
للناتو أن يأتي إل��ى لبنان ليحل أزم��ة السير؟
هل يريد للناتو أن يقصف بالصواريخ مواقع
م�خ��ال�ف��ات ال�ك�ه��رب��اء (وه ��ي واق �ع��ة ف��ي مناطق
م�ح��ض إس�لام� ّ�ي��ة ،ع�ل��ى م��ا ي �ص� ّ�رح ـــــ ال ّ
يلمح
ال ��وزي ��ر ال �ط��ائ �ف��ي ال �ط �م ��وح ،ج� �ب ��ران ب��اس �ي��ل،
ّ ّ
وال ��ذي ي�ظ��ن ان مصاهرته ل�ع��ون تجعله أكثر
ً
ّ
اللبنانيني ذكاء وقدرة وكفاءة).؟ هل يريد من
الناتو ان تقصف الجبال والتالل لتسهيل عمل
ّ
الكسارات؟
ث��م ه�ن��اك س ��ؤال م �ش��روع ي��ا رئ�ي��س ل�ب�ن��ان .من
ّ
ّ
السعودية ودولة اإلمارات تغدقان
املعروف أن
ّ
ّ
(هدية) على كل رئيس لبناني
مبلغًا من املال
ج��دي��د (ك� ��ان امل �ب �ل��غ ن �ح��و  5م�لاي�ين دوالر في
ع �ه��ود س��اب �ق��ة) ،ه��ل ي�م�ك��ن أن ن �س��أل ع��ن ه��ذا
امل �ب �ل��غ؟ أخ �ب��رن��ي ال �ص �ح��اف��ي ال ��رص�ي�ن ،رف�ي��ق
ّ
خ��وري ،ان إلياس سركيس استعمل ج��زءًا من
املبلغ ث��م أودع��ه م��ع األم�ين على أم��وال ال��دول��ة،
ّ
الجميل .م��اذا ح��دث للمبلغ؟ وه��ل كانت
أم�ين

�دي��ة ال �ن �ق� ّ
ال �ه� ّ
�دي��ة ُم�خ��ال�ف��ة ل �س �ي��ادة ل �ب �ن��ان؟ ثم
م��ا س� ّ�ر ال��زي��ارة املفاجئة ل��دب� ّ�ي م��ن قبل رئيس
ل �ب �ن��ان؟ ث ��م مل � ��اذا وك �ي ��ف ش �ك��ر ح �ك��وم��ة دول ��ة
ّ
ّ
للبنانيني م��ع أن
اإلم� ��ارات ع�ل��ى استضافتها
ت �ل��ك ال �ح �ك��وم��ة ع�م�ل��ت ع �ل��ى ام� �ت ��داد ال�س�ن�ت�ْي�نْ
نْ
ّ
لبنانيني بسبب انتمائهم
املاضيتي على طرد
ّ
ّ
امل��ذه�ب��ي؟ ال ن��ري��د أن ن �ص��دق ان سليمان ك��ان
ّ
التعسفي من
يبدي موافقة على الطرد املذهبي
قبل حكام النفط والساعني بحماسة إلى خدمة
إسرائيل في املنطقة ،والذين استضافوا فرقة
من أغبياء امل��وس��اد لقتل مسؤول في حماس،
نْ
الطرفي.
لكن انكشاف أمر الفرقة أحرج
ال ،ي��ا م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان .ال ي�ح�ت��اج ل�ب�ن��ان إل��ى
اس �ت �ع��ارة ح�م��اي��ة أج�ن�ب�ي��ة ع � � ّ
�دوة م� � ّ�رة أخ ��رى.
هل تريد أيضًا تنفيذ الطلب األميركي لوضع
ّ
ّ
غربية على الحدود مع سوريا؟ ولو كان
قوات
ّ
األم��ر ب�ي��دك ،ه��ل ك��ان ف��ي لبنان ق��وات أجنبية
م �ت�ع� ّ�ددة :اليونيفيل وق � ّ�وة ب�ح� ّ
�ري��ة «لحماية»
أعمال التنقيب ّ
وقوة على الحدود مع سوريا،
وماذا أيضًا؟ ماذا لو طالب مجلس األمن لبنان
ّ
بقبول ّ
ّ
قوات ّ
مطعمة بعمالء من
ناتوية
خاصة
إسرائيل للتفتيش عن قتلة رفيق الحريري؟
ّ
إن ال� ��دف� ��اع ع ��ن ل �ب �ن��ان ل ��م ي �ع��د م �ل �ك��ًا ل �ل��دول��ة
ّ
ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة .ت �خ��ل��ت ع �ن��ه ط ��وع ��ًا م �ن��ذ س �ن��وات
ط��وال .الدفاع عن لبنان وحتى تقرير مصيره
االستراتيجي ل��م ي�ع��ودا بيد ال��دول��ة وال حتى
ب�ي��د ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي غ�ي��ر ال�ع�ظ�ي��م .ك�م��ا في
ت��اري��خ م�ق��اوم��ات االح �ت�لال ،تستولي املقاومة
على ّ
مقدرات الدولة .طبعًا ،هناك في لبنان ما
ّ
ي�ح��ول دون ذل��ك .ال��دول��ة طائفية حتى العظم
ّ
طائفية
والفريق املركزي في املقاومة ذو بنية
ُمعيقة .لكن حقبة مقاومة االحتالل ال تفرض
ّ
فقط صمت املتسكعني واملنتظرين بل محاكمة
م ��رش ��دي االح � �ت �ل�ال ون��اص �ح �ي��ه ع �ل��ى ط��ري�ق��ة
وليد جنبالط وم ��روان ح�م��ادة وب�ط��رس حرب
وإلياس ّ
املر في «ويكيليكس».
إذا َ
كنت ،يا ميشال سليمان ،عاجزًا عن تأمني
حماية ألع�م��ال التنقيب ع��ن النفط وال�غ��از في
البحر ،كما كان لبنان عاجزًا عن حماية الوطن
م��ن ع ��دوان إس��رائ �ي��ل ،ف�م��ا ع�ل�ي� َ�ك إال االع �ت��راف
بالعجز في خطاب طويل تصارح فيه الشعب
ّ
اللبناني وت �ق� ّ�دم ف�ي��ه اس�ت�ق��ال�ت��ك .ل�ك��ن اط�م�ئ��ن.
ّ
يتطوع للدفاع عن لبنانّ .
تنح ودع
هناك من
غيرك يقوم بالواجب الوطني .طبعًا ،لن يحول
ذلك دون استمرارك في السعي نحو األسفار.
ّ
السياسية في جامعة كاليفورنيا
* أستاذ العلوم
(موقعه على اإلنترنت)angryarab.blogspot.com :

إذا كان النظام األردني
قد نجح بخلق انسالخ طولي،
فقد فشلت منظمة التحرير
في تجاوز شروط هذه اللعبة
ُ ّ
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة «أزم � ��ة ت�م�ث�ي��ل س �ي��اس��ي» ت� َ�ح��ل
بطريق املصالحة ووح��دة الصف الفلسطيني
وال �ب��دء بعملية دي�م��وق��راط�ي��ة .ف��األزم��ة ليست
أزم��ة تمثيل كما ه��و واض � ٌ�ح ل�ن��ا ،ب�ق��در م��ا هي
أزمة املشروع السياسي الفلسطيني وآفاقه.
وب��ذل��ك ي�خ�ل��ق ه ��ذا امل� �ش ��روع ال �س �ي��اس��ي ال��ذي
ي��رف��ع ش �ع��ار إص �ل�اح م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر م��أزق��ًا،
عندما ت�ك��ون ال�ق��اع��دة السياسية ال�ت��ي تنطلق
منها اتفاقية أوسلو ومقررات دهاليز العملية
السلمية واالع�ت��راف بدولة العدو الصهيوني.
ه�ك��ذا ي�ك��ون اس�ت�ث�ن��اء ال�لاج�ئ�ين الفلسطينيني
في األردن من املشاركة في انتخابات املجلس
الوطني الفلسطيني ترسيخًا مل�ق��ررات الواقع
(أوس � �ل ��و ـ �ـ �ـ �ـ �ـ وادي ع ��رب ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ اح �ت �ك��ار ال�ت�م�ث�ي��ل
الفلسطيني بـ«السلطة الوطنية الفلسطينية»
وت �غ �ي �ي��ب الالجئني) ،وإمعانًا ف ��ي ع ��زل أك�ب��ر
ك �ت �ل��ة ب �ش��ري��ة م� ��ن ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين،
وإخ ��راج �ه ��ا م ��ن دائ � ��رة االن �ت �ظ��ام ف ��ي م��واج�ه��ة
امل� � �ش � ��روع ال� �ص� �ه� �ي ��ون ��ي .وب � �غ ��ض ال� �ن� �ظ ��ر ع��ن
«النيات الطيبة» التي أعلنها أعضاء املجلس،
عن أن هذا االستثناء ال يأتي في سياق مشروع
التوطني ،وأنه أت� ��ى ف ��ي إط � ��ار ت �ف��اه��م أردن� ��ي
فلسطيني (ل �ك��ون الفلسطينيني امل�ق�ي�م�ين في
األردن لهم حق االنتخاب والتمثيل في البرملان
ّ
األردني) وأن هذا االستثناء ال يعني التنازل عن
ّ
حق العودة ،فإن هذا التبرير املفضوح ال يثبت
من نياته الطيبة شيئًا ،بل يؤكد مقررات الواقع،
ّ
ويجعلنا نتكهن بأن سلسلة االستثناءات قد
ت�م�ت��د ل�ت�ش�م��ل الج �ئ��ي ك��ل م��ن ل�ب�ن��ان وس��وري��ا
ّ
بذرائع مختلفة .ذلك أن الغاية الحقيقية التي
تطيح الشعار املعلن «إصالح منظمة التحرير»
هي إعادة صياغة املحاصصة السلطوية ودمج
حماس في إطار مشروع التسوية السلمية على
قاعدة أوسلو.
ّ
إن إخ � ��راج ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين امل�ق�ي�م�ين
ف��ي األردن ،اس�ت�ن��ادًا إل��ى ق��اع��دة ت�ف��اه��م أردن��ي
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ فلسطيني م��ن دائ� ��رة ال�ت�م�ث�ي��ل ف��ي املجلس

ال ��وط� �ن ��ي ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،ي �ع �ي��د إل � ��ى األذه � � ��ان
النهج املتبع في اللعب بورقة الهوية من قبل
الطرفني في إدارة ملفات أزماتهما السياسية
امل�س�ت�ع�ص�ي��ة ،ب �غ��رض ال�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن ح��دت�ه��ا،
ف� ��إذا ك ��ان ال �ن �ظ��ام األردن � ��ي ق��د ن �ج��ح ،اس �ت �ن��ادًا
إل��ى لعب ورق��ة ال�ه��وي��ة ،بخلق ان�س�لاخ طولي،
وت�ش��وي��ه مل�ك��ون��ات امل�ج�ت�م��ع ب�ه��دف ض��رب أف��ق
التغيير الثوري الديموقراطي الذي سيطاوله؛
ف �ق��د ف �ش �ل��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر ع �ب��ر ت�ج��رب�ت�ه��ا
التاريخية في تجاوز ش��روط هذه اللعبة التي
وضعت نفسها في سياقها وباتت تستخدمها
ّ
ال�ي��وم ف��ي مواجهة أزم��ات�ه��ا ال��راه�ن��ة .إن اللعب
ب �ه��ذه ال ��ورق ��ة ي�س�ت��وج��ب م �ن��ا إع � ��ادة االع �ت �ب��ار
لحقيقة الصراع بكونه ليس صراعًا فلسطينيًا
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ إس��رائ �ي �ل �ي��ًا ب� �ق ��در م ��ا ه ��و ص � � � ٌ
�راع ت �ح��رري
ش��ام��ل ،يقف ف��ي مواجهة امل�ش��روع اإلمبريالي
ّ
االس�ت�ع�م��اري التفتيتي ،وإن ق��اع��دة امل��واج�ه��ة
ً
فيه م�ت�ج��اوزة أص�لا للنظام الرسمي العربي،
وم �س �ت �ن��دة إل� ��ى ال� �ق ��اع ��دة ال �ش �ع �ب �ي��ة ال��راف �ض��ة
ل�لاس �ت �ع �م��ار وال �ت �ب �ع �ي��ة .ع �ب��ر إع � ��ادة االع �ت �ب��ار
للوجه الحقيقي ل�ل�ص��راع ،يخلق الفلسطيني
ال � �ع � �ض� ��وي واألردن � � � � � ��ي ال � �ع � �ض� ��وي وامل � �ص� ��ري
العضوي ،بحيث يضطلعون بمهمات مختلطة
ل �ك ��ون �ه ��م م �ن ��اض �ل�ي�ن ع� �ض ��وي�ي�ن ف� ��ي م� �ش ��روع
ال �ت �ح��رر ال �ع��رب��ي ال� �ش ��ام ��ل ،ال ي �ق��ف ٌ
أي م�ن�ه��م
على خ��ط ال�ح�ي��اد وينتابهم ال�ت�ب� ٌ
�اس هوياتي
أم �ل �ت��ه ع�ل�ي�ه��م اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات إدارة ال �ص��راع
املفروضة من أنظمة التبعية التي تدور في فلك
املشروع اإلمبريالي .هكذا يصبح الفلسطيني
العضوي في األردن مشاركًا مباشرًا في إنجاز
م �ه �م��ات ال�ت�غ�ي�ي��ر ال� �ث ��وري ال��دي �م��وق��راط��ي في
األردن ،وم�ش��ارك��ًا م�ب��اش�رًا ف��ي تصحيح مسار
ال �ب��وص �ل��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وإط �ل�اق
امل�ق��درات الثورية للشعب الفلسطيني وإنجاز
م�ش��روع��ه ف��ي ال �ع��ودة وت�ح��ري��ر ك��ام��ل األراض ��ي
ُ
يسانده في ذلك األردني العضوي وكل
املحتلة،
املناضلني العضويني العرب ،قاطعني الطريق
بذلك أمام كل املتالعبني بورقة الهوية.
ّ
إن املضي قدمًا في عزل الالجئني الفلسطينيني
ـــــ العضويني ،يحمل في ثناياه بذورًا النفجارات
مقبلة ال يقف فيها الالجئون مكتوفي األي��دي
ح�ي��ال استثنائهم وسلبهم حقهم ف��ي تمثيل
أن�ف�س�ه��م وت�ص�ح�ي��ح امل �س��ار ال�ك�ف��اح��ي ملنظمة
ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية ع�ب��ر رف�ض�ه��م للتوطني
وم �ش��ارك �ت �ه��م ف ��ي إدارة ال � �ص� ��راع م ��ع ال �ع��دو
الصهيوني في إطار مشروع التحرر الشامل ،من
شأنه أن يجعل من مهمة إعادة تعريف «املمثل
الشرعي وال��وح�ي��د» وتنظيف ه��ذا الشعار من
العالقني ب��ه م��ن رواد ص��االت أوس�ل��و ودهاليز
العملية السلمية مهمة ملحة سيضطلع بها
جموع الالجئني بأيديهم املجردة بالتكامل مع
مشروع قوى التغيير العربية التقدمية.
* كاتب فلسطيني مقيم في األردن

ّ
قريبة أحد املعتقلني في غزة (أ ف ب)

