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العالم

المقابلة
أجرتها :أسماء عواد
على أبواب انعقاد «المجلس المركزي» المنبثق من «المجلس الوطني» الفلسطيني ،المفترض أنه هيئة عليا فوق «منظمة التحرير» ،ال تزال
«سيدة المشهد» السياسي ،في ظل أن أيًا من هذه المؤسسات ال تحوي حركتي «حماس» و«الجهاد اإلسالمي» ،وفي ظل
حركة «فتح» هي ّ
استالب «فتح» لقرار التنظيمات األخرى ،خاصة اليسارية ،التي تتعرض لالبتزاز دومًا بشأن مواقفها .ما الجديد ليقوله هذا االجتماع السريع عن
حسم ،على رأسها المصالحة ،أو الموقف من السلطة وبرنامجها ،خاصة لدى فصائل «المنظمة»،
القدس ،في ظل قضايا وطنية كبيرة لم ُت َ
ومنها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» (ثاني أكبر فصائل المنظمة ومرجعية أحد األذرع العسكرية النشطة في غزة) ،التي تختلف مع
طروحات رام اهلل ،خصوصًا أن االجتماع يوم األحد يأتي في ذكرى اختطاف مخابرات السلطة أمين «الشعبية» العام أحمد سعدات ،ورفاقه
سهل لقوات االحتالل بدورها اعتقالهم من سجن أريحا؟ جملة من
األربعة منفذي عملية اغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي رحبعام زئيفي ،ما ّ
ملحة واجهنا بها عضو «اللجنة المركزية للجبهة الشعبية» خالد بركات
أسئلة ّ

خالد
بركات

• «منظمة التحرير» ليست مزرعة لـ«أبو مازن»
وطبقة المال
• «الشعبية» سبق أن انسحبت أكثر من مرة من
مؤسسات المنظمة
• «المركزي» أنشأ السلطة ويتحمل مسؤولية
تاريخية عن هذه الكارثة
¶ بات السؤال عن املمثل الشرعي للشعب
الفلسطيني مـعـقـدًا ،إن كــان الـحــديــث من
جهة التأييد الشعبي والحق باملقاومة أو
معايير املجتمع الدولي ،كيف ترون األمر؟
ه ـ ــذا س ـ ـ ــؤال م ـ ـشـ ــروع ج ـ ـدًا وص ـعــب
ج ـدًا فــي الــوقــت نفسه .مـجــرد طرحه
الـ ـي ــوم ل ــه دالالت ك ـب ـي ــرة وخ ـط ـيــرة
تعكس الحالة الفلسطينية املــأزومــة التي وصلت
م ـح ـط ـت ـهــا األخ ـ ـيـ ــرة وعـ ـن ــق ال ــزج ــاج ــة ك ـم ــا ي ـق ــال.
«منظمة التحرير» وفــق وضعها الـ ّـراهــن ال تمثل
إال قيادتها ،والسبب الجوهري يعود إلــى الواقع
املــزري والسقوط املــدوي لشرعية القيادة املتنفذة
في املنظمة وسقوط برنامجها السياسي املهزوم،
وليس سقوط شرعية املنظمة باملعنى القانوني
أو كـكـيــان سـيــاســي مـمـثــل رس ـمــي لشعبنا حظي
بــاع ـتــراف وط ـنــي وع ــرب ــي ودول ـ ــي بـفـعــل نـضــاالت
ً
الفلسطينيني وتضحياتهم أوال وأخيرًا.
هـ ـن ــاك ت ـش ـك ـيــل ع ـص ــاب ــي م ــاف ـي ــوي ي ـس ـي ـطــر عـلــى
القرار السياسي واألمني واملالي الفلسطيني .هذا
التشكيل فقد شرعيته تمامًا ،وهــي حقيقة يجب
التصدي لها.
اعتبار املنظمة مرجعية للفصائل التي تشارك فيها
أمر مشروع ربما ،ولكنها ليست مرجعية للشعب
الفلسطيني ،فالعكس هــو الصحيح ،الشعب هو
صاحب الوالية واألرض والقضية والحقوق ،وهو
مــرجـعـيــة لـكــل املــرجـعـيــات ول ـيــس مـحـمــود عباس
وفريقه .لذلك ،إن توقيع اتفاق أوسلو كان نتيجة
لسقوط قيادة املنظمة وبرنامجها ،بل لقد انتهت
كل مؤسساتها تقريبًا على حساب مشروع آخر هو
«السلطة الفلسطينية» التي باتت جهة تغتصب
القرار وليست أداة وطنية أو خدمية ،ألنها تغولت
عـلــى املنظمة وبـلـعـتـهــا ،وه ــي مــن يـقــرر السياسة
األمنية والخارجية ،ال املنظمة.

من املهم أن نفرق باستمرار بني شرعية حركة تحرر
وطـنـيــة ،وشــرع ـيــات الـ ــدول املستقلة أو الـكـيــانــات
السياسية ملا يسمى الدولة الوطنية ـ القومية ،ما
يمنح الـشــرعـيــة لــأولــى هــو فـعــل امل ـقــاومــة وليس
الدساتير أو البرملانات .والحالة الفلسطينية في
ً
استثناء ،بل هي النموذج
املنطقة واإلقليم ليست
األس ــوأ .إذن ،مــا يحتاجه شعبنا الـيــوم هــو إعــادة
تأسيس املنظمة التي شاخت وهرمت ،وتشكيلها
مرة أخرى وفق رؤية وطنية جديدة.
¶ بعد أن تــراجـعــت املنظمة وهيئتها التشريعية األولــى
(املجلس الوطني) عن الثوابت الفلسطينية وغيرت بنود
«املـيـثــاق الـقــومــي الفلسطيني» ـ ـ فــي جلسة املجلس عام
 1996ـ ملاذا تشارك «الشعبية» في أعمال هذه الهيئة؟
هذه املؤسسات صارت أكثر فسادًا وأكثر خضوعًا
ل ـل ـشــروط اإلســرائ ـي ـل ـيــة واألم ـيــرك ـيــة وال ـس ـعــوديــة،
وهــي أقــرب إلــى مزرعة خاصة للرئيس وشركائه،
ولــو سألتم أعضاء «الجبهة الشعبية» وكوادرها
وأنصارها ،فاألغلبية الساحقة منهم تحمل املوقف
الشعبي الذي يرى أن واقع املنظمة وصل إلى القاع،

هذه السلطة هي لحماية
الرأسمالية الفلسطينية التابعة
لالحتالل واقتصاده

ما يحتاجه شعبنا اليوم هو إعادة تأسيس المنظمة التي شاخت وهرمت (آي بي ايه)

وأنه لم يعد من املمكن إجراء عملية إصالح ضمن
السقف أو الهيكل املوجود اليوم.
لقد رفضا عام  1996ما فعله ياسر عرفات إلرضاء
بيل كلينتون ،بشطبه م ــواد أســاسـيــة مــن امليثاق
الوطني ،كما رفضنا املشاركة في االنتخابات .أما
ملاذا تشارك الجبهة في «املركزي» ،فإن هذا نابع من
حرصها على وقف حالة التدهور الجارية والدعوة
إل ــى مــراجـعــة سـيــاسـيــة شــامـلــة للمرحلة السابقة
ومـحــاسـبــة ع ـبــاس وفــري ـقــه ومـســاء لـتـهــم ح ــول ما
وصلت إليه أوضاع املنظمة.
¶ ملاذا انعقاد املجلس املركزي اآلن ...وكل هذا التأخر؟
كلما واجهت قيادة املنظمة أزمــة خاصة تهددها،
تـسـتـحـضــر أرواح امل ــوت ــى وه ـي ــاك ــل ال ـهــزي ـمــة في
امل ــؤس ـس ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ث ــم تـغـ ّـيـبـهــا مـ ــرة أخ ــرى
وتـتــركـهــا لـسـنــوات! إن ق ـيــادة املنظمة تعمل على
اسـتـحـضــار «امل ــرك ــزي» كـمــا فـعـلــت مــع «الــوط ـنــي»
أكثر من مرة ،أو تعقد اجتماعات وهمية وشكلية

لــ«الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لـلـمـنـظـمــة» وال تـنـفــذ منها
أي ش ــيء .هــذه املــؤسـســات أصبحت «كـ ــادوك» ،أي
تقادمت ،ويعرف شعبنا أنها خاوية وال جدوى من
اجتماعاتها.
قيادة املنظمة والسلطة تسعى على حد سواء إلى
حل أزمتيهما اليوم على حساب األزمــة الوطنية
الـعــامــة لـلـشـعــب .بمعنى أكـثــر دق ــة :تـسـعــى طبقة
املال (الكومبرادور) واملحاسيب والواسطة ،التي
ارت ـب ـطــت مـصــالـحـهــا م ــع االحـ ـت ــال ،إل ــى ال ـخــروج
من املــأزق الحالي على حساب الطبقات الشعبية
امل ـف ـق ــرة وح ـق ــوق ـه ــا الـ ـت ــي ت ـع ـيــش الـ ـحـ ـص ــار .لـقــد
وصلت األوضــاع في قطاع غزة ومخيمات لبنان
وسوريا إلى حالة مستدامة من الحصار واملوت
والـتـهـمـيــش ،ول ــم ت ـ َـر ق ـي ــادة املـنـظـمــة أي ض ــرورة
للتحرك الـجــاد وطنيًا وعربيًا ودولـيــا إلنقاذها،
لكن إذا شعر أبــو مــازن بــأن موقعه الشخصي أو
مصالح طبقة أوسلو مهددة ،فإنه يسارع إلى عقد
مـثــل ه ــذه االج ـت ـمــاعــات .إنـهــا سـلـطــة الــرأسـمــالـيــة

