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المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات 
اإلستراتيجية- مسارات

املركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات الإ�سرتاتيجية )م�سارات( مركز فل�سطيني م�ستقل 
مو�سوعيٍة  بدائَل  تطوير  على  ويركز  الإ�سرتاتيجية،  والدرا�سات  ال�سيا�سات  بلورة  يف  متخ�س�س 
ودميقراطيٍة، وذلك من خالل ت�سييق الفجوة بني املعرفة و�سناعة القرار يف املوؤ�س�سات الر�سمية 
والأهلية؛ وو�سع ال�سيا�سات وتقدمي حتليالت ودرا�سات اإ�سرتاتيجية تتميز بالعمق واملهنية، ومنا�سبة 

من حيث واقعيتها واإمكانية تطبيقها وزمن تقدميها.

مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية
والجتماعي.   ال�سيا�سي  الطيف  األوان  خمتلف  مب�ساركة  للحوار،  ومفتوٌح  تعددٌي  وطنٌي  اإطاٌر  هي 
اإنهاء  اأجل حتقيق  الوطنية من  اأمام امل�ساحلة  العقبات والعراقيل  اإزالة  امل�ساهمة يف  اإلى  وتهدف 
النق�سام وا�ستعادة الوحدة على اأ�س�س وطنية ودميقراطية، وجت�سيد �سراكة حقيقية متكن ال�سعب 
اأهدافه بتقرير  واإبداعاته يف جمرى قادر على حتقيق  الفل�سطيني من زج جميع طاقاته وكفاءاته 

امل�سري واإنهاء الحتالل والعودة وال�ستقالل الوطني.

حول » إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية«
ملخ�ص تنفيذي

تنطلق جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�ساحلة يف هذه الوثيقة من اأن عملية اإنهاء النق�سام وا�ستعادة 
امل�سروع  تعريف  واإعادة  الفل�سطينية  الق�سية  ملكانة  العتبار  اإعادة  �سياق  يف  تندرج  اأن  ينبغي  الوحدة 
الوطني، بحيث ل يقت�سر على اإقامة الدولة الفل�سطينية على حدود 1967، واإمنا يت�سمن اإنهاء الحتالل 
والعودة وتقرير امل�سري وال�ستقالل الوطني والدفاع عن احلقوق الفردية والوطنية لل�سعب الفل�سطيني 
املتزايد  الن�سداد  مع  خ�سو�سًا  الأخرى،  واخليارات  البدائل  اأمام  الباب  وفتح  وال�ستات،  الداخل  يف 
لإمكانية قيام دولة فل�سطينية والتو�سل اإلى حل وطني للق�سية الفل�سطينية؛ ما يعطي الأولوية لإعادة بناء 
موؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية، بحيث ت�سم اجلميع وتكون قادرة على حتقيق الأهداف الوطنية.

ويكمن امل�سوغ  الأكرب لأولوية هذه العملية يف واقع التجزئة اجلغرافية- ال�سيا�سية الذي تولد عن 
الفل�سطينية يف  للتجمعات  والقانونية  والجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع  التباين يف  وحالة  النكبة، 
الوطن وال�ستات، ما يعني اأن هناك �سرورة وطنية لإعادة بناء الكيان الوطني اجلامع واملوحد للن�سال 
واحلامي للحقوق والرواية التاريخية، واإل فاإن هذه التجمعات تواجه خطر ال�ستفراد بها والنك�ساف 
وحقوقها.   ويدافع عن م�ساحلها  غياب من ميثل  بحكم  واقعها  املتحكمة يف  القوى  قبل  من  التام 
اإلى  احلاجة  يوؤكد  املتباينة  واأو�ساعها  خ�سائ�سها  لها  فل�سطينية  جتمعات  بوجود  الإقرار  اأن  كما 
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اإعادة بناء الأداة التنظيمية وال�سيا�سية املوحدة لن�سالت هذه التجمعات من اأجل حقوقها الوطنية 
والإن�سانية والجتماعية، ولتمكني ال�سعب الفل�سطيني مبكوناته املختلفة من تقرير م�سريه بنف�سه.

ترى هذه الوثيقة اأن عملية اإعادة بناء موؤ�س�سات منظمة التحرير ت�ستند اإلى كون ال�سعب الفل�سطيني 
مير مبرحلة حترر وطني يعاين فيها من الحتالل لكل وطنه التاريخي، ومن ت�سريد اأكرث من ن�سفه 
داخل الوطن وخارجه، الأمر الذي يجعل ما يجمعه اأكرب بكثري مما يفرقه، يف اإطار الهوية الوطنية 
باحلقوق  التم�سك  اأ�سا�س  وعلى  الواحدة،  والقيادة  امل�سرتك  والربنامج  الواحد  والكيان  الواحدة 
اأمام كل جتمع/  املجال  ف�سح  العملية من خالل  تتم هذه  اأن  ينبغي  لذلك،  والطبيعية.   التاريخية 
اختيار ممثليه  يتولى كل جتمع  بحيث  البناء هذه،  للم�ساركة يف عملية  فل�سطينية  جمتمع/ جالية 
هيئة  تنتخب  والتي  الفل�سطيني،  لل�سعب  الأولى  الت�سريعية  الهيئة  باعتباره  الوطني  املجل�س  اإلى 
تنفيذية تتابع تنفيذ قرارات املجل�س.  وتتوفر اإمكانيات وا�سعة ن�سبيا لختيار ممثلني عن التجمعات 
على  والأقدر  مبا�سرة،  انتخابات  اإجراء  يتعذر  حني  حتى  دميقراطي  ب�سكل  املختلفة  الفل�سطينية 
حتديد �سبل ذلك هي القوى ال�سيا�سية واملنظمات املجتمعية الفاعلة يف كل جتمع.  مع ذلك، ثمة 
الختزال  دورية، كون مثل هذا  انتخابات  اإلى جمرد  الدميقراطية  اختزال  لوعي خماطر  �سرورة 
اأبرز مرتكزات الدميقراطية القائمة على ترافق وجتادل قيم احلرية وامل�ساواة.  كما ينبغي  يلغي 

احلذر ال�سديد من الدخول يف انتخابات عامة يف �سرطنا الوطني دون التفاق على وظائفها.

امل�ساحلة،  م�سار  وتطوير  دعم  جمموعة  �سمن  عميقة  نقا�سات  بعد  الوثيقة  هذه  اإلى  التو�سل  مت 
عدد  يف  املتداولة  والت�سورات  الأفكار  عك�ست  التي  املرجعية  الأوراق  من  جمموعة  اإلى  وا�ستندت 
واإعادة العتبار ملكانة الق�سية  التمثيل الوطني  اإعادة بناء  الفل�سطينية حول عملية  من التجمعات 
الفل�سطينية.  وهي تتناول الظروف املحيطة مب�سروع اإعادة بناء احلركة الوطنية يف اإطار منظمة 
الواجب  العامة  والتوجهات  الأ�س�س  وحتدد  عموما،  املنطقة  ت�سهدها  التي  والتحولت  التحرير، 
�سياغة  اإعادة  اإلى  وتدعو  ترميمها.   اأو  اإ�سالحها  ولي�س  املنظمة  موؤ�س�سات  بناء  لإعادة  اعتمادها 
الإجماع، من  يقرب  ما  اأو  اإجماعا،  لقيت  التي  الوثائق  اإلى  بال�ستناد  وبنودا،  لغة  الوطني،  امليثاق 
لل�سعب  والقانونية  وال�سيا�سية  والتاريخية  الطبيعية  احلقوق  على  يحافظ  ومبا  ال�سيا�سية،  القوى 
الفل�سطيني.  كما توؤكد احلاجة للبناء على ف�سائل الرتاث الإيجابي للما�سي )التعددية ال�سيا�سية 
الكفاحية(،  الروح  �ساأن  واإعالء  للطائفية،  الراف�سة  واملدنية  والثقافية،  والتنظيمية،  والفكرية، 
الريعية،  الزبائنية،  املحا�س�سة،  )نظام  ال�سابقة  التجربة  واإخفاقات  واأخطاء  نقائ�س  وجتنب 
املكتبية، وتغييب اأ�ساليب املحا�سبة للقيادة(.  واإلى جانب ذلك، تتناول الوثيقة عددا من الق�سايا 
حتت  موؤ�س�ساتها  وو�سع  وبنيتها  وموازنتها  التحرير  منظمة  مقار  مواقع  حول  واملالية  اللوج�ستية 

الرقابة وامل�ساءلة.
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اجلامع  الوطني  الكيان  ب�سفتها  التحرير  منظمة  موؤ�س�سات  بناء  اإعادة  عملية  اأن  الوثيقة  وترى 
واملوحد ت�ستدعي ما ياأتي: 

الوطنية  اإلى عمليات دمقرطة مكونات احلركة  ي�ستند  اإطار تنظيمي جامع  بناء  الإ�سراع يف  اأوال. 
كل  �سعيد  )على  واملوقعية  الوطنية  امل�ستويات  على  واملحلية(  والنقابية  والقطاعية  )ال�سيا�سية 

جتمع(، بالإ�سافة للحركات الجتماعية. 

ثانيا. ينبغي اأن يرتافق مع البدء يف بناء الإطار التنظيمي اجلامع �سياغة وثيقة مرجعية )ميثاق اأو 
عقد اجتماعي( يحظى باأو�سع درجة من الإجماع الوطني وال�سعبي.

ثالثا. احلركة الوطنية اجلديدة بحاجة اإلى اإ�سرتاتيجيات مواجهة ون�سال ت�سرتك فيه اأو�سع الفئات 
الجتماعية يف كل جتمع بال�ستناد اإلى حاجات وقدرات وميزات كل جتمع.

رابعا. هناك حاجة اإلى تو�سيع دور الثقافة )باملعنى الوا�سع للكلمة( يف عملية اإعادة بناء موؤ�س�سات 
للوطنية  واملن�سط  الوطنية  للهوية  الرئي�سة  اإحدى املحركات  الفل�سطينية، مبا هي  التحرير  منظمة 
والأقدر  اجلغرافية،  وللحدود  وال�سيا�سية  الع�سكرية  القوى  ملوازين  تخ�سع  ل  كونها  الفل�سطينية، 
بالتايل على احلفاظ على الرواية التاريخية الفل�سطينية وتغذيتها من خمتلف حقول الثقافة ال�سعبية 

والعاملية.

تقدمي
ت�سكلت جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�ساحلة الفل�سطينية يف اإطار م�سروع دعم احلوار الفل�سطيني  
9 كانون الأول/   - 6 بعد ثالث ور�س عمل، الأولى عقدت يف العا�سمة الفنلندية هيل�سنكي بتاريخ 
املختلفة،  املجالت  يف  النا�سطة  امل�ستقلة  ال�سخ�سيات  من  جمموعة  مب�ساركة   2010 دي�سمرب 
والثانية عقدت يف اأنقرة بتاريخ 20 - 22 اأيار/ مايو 2011، والثالثة عقدت يف اإ�سطنبول بتاريخ 
ب�سفاتهم  الفل�سطينية  الف�سائل  من  عدد  عن  ممثلني  مب�ساركة   ،2011 يوليو  متوز/   22  -  19
ال�سخ�سية وم�ستقلني من خمتلف اأماكن تواجد ال�سعب الفل�سطيني داخل الوطن املحتل وخارجه، 
بالإ�سافة اإلى م�ساركة فريق من املركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات الإ�سرتاتيجية- 
م�سارات.  وكان لدور جمهورية م�سر العربية يف تقدمي الت�سجيع الدائم وتوفري الت�سهيالت الالزمة 
للقاءات املجموعة املتتالية يف القاهرة اأثره املهم يف متكن املجموعة من بلورة رزمة من الت�سورات 

والقرتاحات الكفيلة بدعم وتطوير م�سار امل�ساحلة.

اأجنزت املجموعة وثيقة دعم وتطوير م�سار امل�ساحلة الفل�سطينية يف �سهر ت�سرين الأول/ اأكتوبر 
2011، وهي وثيقة مل ت�سكل بدياًل من اتفاقية الوفاق الوطني التي وقعت يف القاهرة بتاريخ 4 اأيار/ 
مايو 2011، وما جاء فيها وكل ما �سدر اأو �سي�سدر عن املجموعة ل ميثل الف�سائل الفل�سطينية 
اأن يعني ذلك بال�سرورة  بلورتها، من دون  التي �ساركت يف  ال�سخ�سيات  ب�سورة ر�سمية، بل ميثل 
موافقة كل فرد من اأفراد املجموعة على كل فكرة واردة فيها، مع اأنه ميكن القول بثقة كبرية اإن روح 
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الوثائق وتوجهها العام يعك�سان القدر الأكرب من اإرادة امل�ساركني، ورمبا اإرادة ال�سعب الفل�سطيني 
اإزاء �سعيه امل�ستمر للتخل�س من الحتالل واإجناز حقوقه الوطنية.

�ساهم  ور�ستني  يف  نقا�س  حولها  وجرى  هالل،  جميل  الأ�ستاذ  الوثيقة  لهذه  الأولى  امل�سّودة  اأعد 
بتطويرها، بحيث اأ�سبحت تعرب عن املجموعة ب�سكل عام، ولي�س عن كاتبها فقط، وذلك مب�ساركة 
اإ�سطنبول  يف  عقدت  الأولى  الور�سة  امل�ساحلة؛  م�سار  وتطوير  دعم  جمموعة  اأع�ساء  من  عدد 
 - 20 بتاريخ  القاهرة  الثانية عقدت يف  والور�سة   ،2012 الأول/ دي�سمرب  19-21 كانون  بتاريخ 
اإلى ثماين  اأثناء هاتني الور�ستني حوار غني وعميق ا�ستند  2013، حيث دار  21 �شباط/ فرباير 
اأوراق )تن�سر مع هذه الوثيقة(، تناولت اأو�ساع خمتلف جتمعات ال�سعب الفل�سطيني، وقدمت روؤى 
وت�سورات حول اإعادة بناء موؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية والتمثيل الوطني، وثماين اأوراق 
تن�سر  )�سوف  الفل�سطينية  املهنية  والنقابات  ال�سعبية  الحتادات  من  عدد  اأو�ساع  تناولت  اأخرى 
مو�سع  اجتماع  يف  للحوار  الوثيقة  عر�ست  ثم  ومن  والنقابات(.   بالحتادات  اخلا�سة  الوثيقة  مع 
كما   ،2013 اآذار  �سهر  28 من   -  27 بالقاهرة يف  امل�ساحلة عقد  م�سار  وتطوير  دعم  ملجموعة 
نظمت لحقًا ور�سات عمل لنقا�سها يف عدد من املدن يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، طرحت خاللها 
اآراء واقرتاحات تدعم وترثي الأفكار والتوجهات العامة الواردة يف الوثيقة، التي ت�ستند اأي�سا اإلى 
جمموعة من امل�سادر واملراجع امل�سار اإليها يف منت الوثيقة، واملن�سورة كمالحق على املوقع الإلكرتوين 
ورابطه الفل�سطينية«  »امل�ساحلة  ا�سم  امل�ساحلة حتت  م�سار  وتطوير  اأطلقته جمموعة دعم   الذي 

.www.masarat.ps/musalaha 

اإلى البحر هي وطن الفل�سطينيني  اأن فل�سطني التاريخية من النهر  اإلى  لقد ا�ستندت هذه الوثيقة 
الفل�سطيني مير مبرحلة حترر وطني يعاين فيها من الحتالل  ال�سعب  واأن  اأينما تواجدوا،  جميًعا 
لكل وطنه التاريخي، ومن ت�سريد اأكرث من ن�سفه داخل الوطن وخارجه، وهذا يجعل ما يجمعه اأكرب 
بكثري مما يفرقه، مع اأهمية اأخذ الظروف واخل�سائ�س اخلا�سة لكل جتمع فل�سطيني باحل�سبان، 
يف اإطار الهوية الوطنية الواحدة والكيان الواحد والربنامج امل�سرتك والقيادة الواحدة، وعلى اأ�سا�س 
اأن التم�سك باحلقوق التاريخية والطبيعية، ل يتعار�س مع و�سع برنامج مرحلي قابل للتحقيق، ول 

يغلق الباب اأمام اخليارات والبدائل املختلفة.

يف هذا ال�سياق، انطلقت الوثيقة من اأن اإنهاء النق�سام وا�ستعادة الوحدة ل ميكن اأن ينجحا مبعزل 
اإعادة العتبار ملكانة الق�سية الفل�سطينية واإعادة تعريف امل�سروع الوطني الفل�سطيني، بحيث  عن 
ل يقت�سر على اإقامة الدولة الفل�سطينية على حدود 1967، واإمنا يت�سمن اإنهاء الحتالل والعودة 
الداخل  يف  ل�سعبنا  والوطنية  الفردية  احلقوق  عن  والدفاع  الوطني  وال�ستقالل  امل�سري  وتقرير 
لإمكانية  املتزايد  الن�سداد  مع  الأخرى، خ�سو�سًا  واخليارات  البدائل  اأمام  الباب  وفتح  وال�ستات، 
قيام دولة فل�سطينية والتو�سل اإلى حل وطني للق�سية الفل�سطينية؛ ما يجعل من ال�سرورة الق�سوى 
والأولوية اإعادة بناء موؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية، بحيث ت�سم اجلميع وتكون قادرة على 
حتقيق الأهداف الوطنية.  ويف الوقت الذي تركز فيه الوثيقة على متطلبات اإعادة بناء موؤ�س�سات 



وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 8

امل�سرتكة  والأهداف  العليا  الوطنية  امل�سلحة  ركائز  على  التوافق  �سرورة  تغفل  ل  فاإنها  املنظمة، 
والربنامج الوطني، اإ�سافة اإلى طبيعة النظام ال�سيا�سي على م�ستوى ال�سلطة الفل�سطينية وعالقته 

باملنظمة، وهي ق�سايا تتناولها وثائق اأخرى يجري اإعدادها وتتكامل مع هذه الوثيقة.

فاملنظمة، ولي�ست ال�سلطة، هي الإطار اجلامع والكيان الوطني، ويجب اأن تكون املدخل ال�سروري 
اأ�سا�سًا مبرور اأكرث من  لتجاوز املاأزق الوطني ال�سامل الذي تواجهه الق�سية الفل�سطينية، واملتمثل 
64 عامًا على تاأ�سي�س اإ�سرائيل على ح�ساب ال�سعب الفل�سطيني من دون اأن يتمكن من حتقيق حتى 
احلد الأدنى من حقوقه الوطنية بالرغم من �سموده على اأر�س وطنه واإبقائه ق�سيته حّية وت�سميمه 

على موا�سلة الكفاح لتج�سيدها.

اإّن انتقال مركز القيادة الفل�سطينية واحلركة الوطنية من اخلارج اإلى الداخل )الأرا�سي التي احتلت 
عام 1967( واإعطاء الأولوية املطلقة لربنامج الدولة الفل�سطينية اأدى اإلى تهمي�س دور فل�سطينيي 
النطالق  دون  من  ميكن  ل  الفل�سطينية  الوطنية  احلقوق  اإجناز  اأن  مع   ،48 وفل�سطيني  اخلارج 
ن�سالهم  جعل  وعدم  اخلارج  فل�سطينيي  دور  تفعيل  واأهمية  وال�سعب،  والأر�س  الق�سية  وحدة  من 
ا اأنهم تتوفر لديهم فر�س  وبراجمهم اأ�سرية لرتتيبات واتفاقات متعلقة بال�سفة والقطاع، خ�سو�سً
وا�سعة دومنا هيمنة اإ�سرائيلية اأو ا�سرتاطات دولية، وما ينطبق على فل�سطينيي اخلارج ينطبق، مع 

مراعاة اخل�شائ�ص وال�شروط املميزة، على فل�شطينيي الداخل. 
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أسس ومتطلبات إعادة بناء 
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يطرح م�سروع اإعادة بناء احلركة الوطنية الفل�سطينية ممثلة كاإطار موؤ�س�ساتي يف منظمة التحرير، عددا 
الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  بناء  باإعادة  حتيط  التي  الراهنة  الظروف  منها؛  املرتابطة1،  الق�سايا  من 
وم�شتوياته؛  الفل�شطيني  ال�شرط  �شياق  يف  التمثيل  م�شاألة  التحرير(2؛  منظمة  جتديد  اأو  بناء  اإعادة  )اأو 
بناء حركة وطنية جديدة  اإعادة  التحرير بدل من الرتكيز على  بناء منظمة  باإعادة  وم�سوغات الهتمام 
اأهدافها؛ الأ�س�س املوجهة لإعادة بناء الإطار املوؤ�س�ساتي  اإحياء منظمة ف�سلت يف اإجناز  اإعادة  بعيدا عن 
التمثيلي للحركة الوطنية بال�ستفادة من جتربة املرحلة املا�سية؛ واأخريا الإ�سارة اإلى اأبرز متطلبات عملية 

اإعادة البناء من مرجعيات �سيا�سية واأطر تنظيمية ومن اإ�سرتاتيجيات مواجهة.

اأوال. الظروف املحيطة مب�سروع اإعادة بناء االإطار املوؤ�س�ساتي للحركة الوطنية 
الوطنية  وق�شاياها  حياتها  �شروط  الفل�شطيني  ال�شعب  وجاليات(  )وجمتمعات  جتمعات  تواجه 
والجتماعية والثقافية بدون قيادة �سيا�سية موحدة، وبدون موؤ�س�سات وطنية متثيلية ودميقراطية، 
حقوقها  ي�سمل  الذي  امل�ستويات  متعدد  الن�سال  يف  جمهورها  ت�سرك  كفاحية  اإ�سرتاتيجية  وبدون 
الجتماعية- القت�سادية والإن�سانية والوطنية.  لقد �سهد احلقل ال�سيا�سي الوطني حتولت بنيوية 
وقيام حكم ذاتي حمدود  اأو�سلو  اتفاق  اإبرام  الأخرية، وحتديدا منذ  الثالثة  العقود  جذرية خالل 
بنيوية  حتولت  وطراأت   ،1967 عام  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  من  اأجزاء  على  ال�سالحيات 
جديدة خالل العقد الأول من القرن احلايل مع تفجر النتفا�سة الثانية واجتياح اإ�سرائيل ملدن ال�سفة 
الغربية، وغياب الرئي�س يا�سر عرفات عن قيادة ال�سلطة الفل�سطينية وعن زعامة منظمة التحرير، 
وبعد النتخابات الت�سريعية يف العام 2006، ودخول احلقل ال�سيا�سي يف حالة انق�سام �سيا�سي - 
ال�سيا�سية  للحركة  وا�سع  انك�ساف  رافق هذا  وقد  اللحظة.   قائما حتى  زال  ما  موؤ�س�ساتي  جغرايف 
ح عقم اإ�سرتاتيجية تعتمد املفاو�سات املفتوحة دون مرجعية وطنية و�سرعية  الفل�سطينية بعد اأن اّت�سَ
دولية، ودون م�ساندة عربية موؤثرة واإ�سناد دويل فاعل، وبعد اأن تبني حدود اإ�سرتاتيجية تقوم ب�سكل 
اأحادي الطرف على املقاومة امل�سلحة، كما ات�سحت نخبوية الإ�سرتاتيجيتني لتغييبهما دور اجلمهور 

التي قدمت ومناق�ساتها يف ور�سة العمل التي عقت يف ا�سطنبول يف 19-21 كانون الأول/ دي�سمرب 2012  الأوراق  من  الوثيقة  هذه  ا�ستفادت    1
»حول اإعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية«، وكذلك حول »توحيد ودمقرطة الحتادات ال�سعبية والنقابات املهنية«.

وهذه امل�سميات هي اإعادة بناء التمثيل الفل�سطيني، واإعادة بناء احلركة الوطنية  املرتابطة،  املكونات  ذات  امل�سميات  الوثيقة عددا من  ت�ستخدم    2
الفل�سطينية، واإعادة بناء اأو جتديد اأو اإحياء منظمة التحرير الفل�سطينية.  فاإعادة بناء اأي من هذه هو، يف امل�سمون، اإعادة بناء لكل منها..  
فال ميكن اإعادة اإحياء احلركة الوطنية من دون اإعادة العتبار ل�سوؤال التمثيل الفل�سطيني، وهذا غري ممكن بدون اإعادة بناء منظمة التحرير.  
اإرث وطني ينبغي البناء عليه ل  فاملنظمة هي التي �سكلت الكيان التمثيلي اجلامع لل�سعب الفل�سطيني، وهي ممثله ال�سرعي الوحيد، ولديها 

تبخي�سه اأو ازدراءه.
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للن�سال  امل�ساندة  والدولية  العربية  القوى  لدور  وحتييدهما  املختلفة  ومكوناته  بفئاته  الفل�سطيني 
عدم  اأهمية  مع  الإ�سرائيلية،  الحتاللية  وال�ستعمارية  للعن�سرية  واملعادية  الفل�سطيني  الوطني 
ا فيما يتعلق بدور اجلماهري.   و�سع الإ�سرتاتيجيتني يف كفة واحدة وب�سكل متماثل ومت�ساو، خ�سو�سً
اإن العرتا�سات  اإل  الأنظمة واحلكومات  بدعم  املفتوحة  املفاو�سات  اإ�سرتاتيجية  بينما حظيت  اإذ 
للكلمة( بدعم  ال�سمويل  املقاومة )باملعنى  اإ�سرتاتيجية  بينما حظيت  وا�سعة،  ال�سعبية عليها كانت 

�سعبي وا�سع واعرتا�س اأو حتفظ ر�سمي عليها.

اليمني  نحو  ال�سيا�سي  انحراف حقلها  اأبرزها  اأو�سلو حتولت مهمة، من  اتفاق  اإ�سرائيل منذ  �سهدت  كما 
الأرا�سي  حدود  على  م�ستقلة  فل�سطينية  دولة  لقيام  مانعة  �سيا�سة  قادتها  اعتماد  وات�ساح  املتطرف 
وخلق  اللتفافية  الطرق  وت�سييد  امل�ستوطنات  وبناء  تو�سيع  وموا�سلتها   ،1967 عام  املحتلة  الفل�سطينية 
املعازل للفل�سطينيني داخل ال�سفة الغربية، وتهويد القد�س وممار�سة �سيا�سة تطهري اإثني جتاه مواطنيها 
من الفل�سطينيني، وف�سل ال�سفة الغربية عن قطاع غزة وفر�س ح�سار جتويعي عليه، بالإ�سافة اإلى ت�سييد 
واحتجاز  املعابر  على  والطرق  الطبيعية  املوارد  على  ال�سيطرة  فر�س  وموا�سلة  العن�سري،  الف�سل  جدار 
2009، ويف ت�سرين  2008 واأوائل العام  اأواخر  املواطنني و�سن احلروب، كما جرى �سد قطاع غزة يف 

الثاين من العام 2012. 

حتولت  الدولية،  العالقات  وعلى  واملنطقة،  العربي  العامل  على  الأخرية،  الثالثة  العقود  خالل  وطراأت، 
ذات اأبعاد اإ�سرتاتيجية كانت لها تداعيات مبا�سرة على ق�سية ال�سعب الفل�سطيني، كان من اأبرزها فقدان 
منظمة التحرير حليفا دوليا اإ�سرتاتيجيا مّثله الحتاد ال�سوفيتي، وتراجع مكانة ونفوذ كتلة عدم النحياز 
التي اآزرت الن�سال الوطني الفل�سطيني.  و�سهدت هذه الفرتة تراجعا ملمو�سا يف الدعم العربي الر�سمي 
للن�سال الوطني الفل�سطيني وانزياح معظم الدول العربية نحو المتثال ملواقف الوليات املتحدة الأمريكية، 
وتبني الليربالية اجلديدة على م�ستوى �سيا�ساتها القت�سادية، وتخبط العديد من دول املنطقة وخارجها 
التي اأجنزت ا�ستقاللها ال�سيا�سي على �سعيد حتولتها الداخلية.  و�سهد عدد من الدول العربية انتفا�سات 
�سعبية دميقراطية )رفعت �سعار »اخلبز واحلرية والعدالة الجتماعية«( اأطاحت باأنظمة ديكتاتورية فا�سدة 
متكن يف معظمها تيار اإ�سالمي حمافظ )منبثق من جماعة الإخوان امل�سلمني( من تويل زمام ال�سلطة عرب 
�سناديق القرتاع دون اأن يتبنى هذا التيار �سيا�سة مواجهة مع اإ�سرائيل ول مع حليفها الإ�سرتاتيجي، املمثل 
يف الوليات املتحدة.  وهو حتول اأبقى احلراك ال�سعبي من اأجل »اخلبز واحلرية والعدالة الجتماعية« قائما، 
النتفا�سات،  �سبقت  التي  القت�سادية  بال�سيا�سات  التم�سك  ا�ستمرار  ب�سبب  بزخم جديد  اأمده  ورمبا  بل 
وبقاء الرتباطات التبعية واملنفردة )على �سعيد كل دولة عربية على حدة( بالعوملة.  لكن توا�سل عمليات 

التحول الدميقراطي يف املحيط العربي �سيبقي الق�سية الفل�سطينية يف مركز الهتمام العربي.

ل يجوز ال�ستخال�س من حالة النق�سام والنك�ساف يف احلقل ال�سيا�سي الفل�سطيني ومن �سلل موؤ�س�سات 
اأن  القيادي  املركز  وغياب  الإ�سرتاتيجي  والفراغ  اجلامعة  الوطنية  املوؤ�س�سات  واختفاء  التحرير  منظمة 
بال�ساأن  املحيطة  التحديات  وجممل  العوامل  هذه  �سكلت  رمبا  بل  حيويتها،  فقدت  الفل�سطينية  الوطنية 
الوطني الفل�سطيني حافزا لهذه الوطنية، كما ميكن ال�ستخال�س من اأحداث جتري وجرت بني التجمعات 
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الفل�سطينية املختلفة، كان منها يف الفرتة الأخرية م�ستويات الت�سامن العالية بني التجمعات الفل�سطينية 
�سد احلرب العدوانية على قطاع غزة، وما ج�ّسده ال�سعب الفل�سطيني هناك من �سمود ومقاومة با�سلني 
ا�ستطاعا اإف�سال الأهداف الإ�سرائيلية، والحتفال ال�سعبي بالأول من كانون الثاين/ يناير 2013 )مبنا�سبة 
ذكرى انطالقة الثورة( يف قطاع غزة بكل دللته ال�سيا�سية للتنظيمني الأكرب املولدّين لالنق�سام يف احلقل 
الوطني، ومن مبادرات لبناء قرى فل�سطينية على اأرا�ٍس تخطط اإ�سرائيل ل�ستيطانها يف �سياق ممار�سة 
يجري  وما  التاريخية،  فل�سطني  خارطة  امتداد  على  والعن�سرية  لالحتالل  املقاومة  من  متنوعة  اأ�سكال 
ال�سبابية،  احلراكات  وبروز  الفل�سطينية،  التجمعات  وبني  داخل  وفكرية  �سيا�سية  ومبادرات  تداولت  من 
الحتالل،  لدولة  املقاطعة  نطاق حمالت  وات�ساع  الحتالل،  �سجون  الأ�سرى يف  لإ�سراب  الدعم  وحمالت 
وتنامي دور جلان العودة والأطر املنظمة للجاليات الفل�سطينية يف ال�ستات، وتنظيم حمالت ك�سر احل�سار 
املفرو�س على قطاع غزة، اإ�سافة اإلى الفعاليات املتنوعة على ال�سعيد الثقايف )الأدبي والفني وال�سينمائي 
والت�سكيلي وامل�سرحي، اإلخ( داخل فل�سطني وخارجها، الأمر الذي يعيد التجديد والحتفال بالإرث الوطني 

لل�سعب الفل�سطيني مبكوناته املختلفة.

متطلبات  التحرير3  منظمة  موؤ�س�سات  بناء  اإعادة  العتبار يف  بعني  لالأخذ  احلاجة  هو  �سبق  ما  يعنيه  ما 
خا�س،  ب�سكل  الأخريين  العقدين  خالل  والدولية  والإقليمية  املحلية  الأو�ساع  على  دخلت  التي  التحولت 
لختالفها جذريا عن الأو�ساع التي �سادت عند تاأ�سي�س منظمة التحرير يف منت�سف واأواخر ال�ستينيات، 
وتختلف كذلك عن الظروف وال�شروط التي �شادت يف عقدي ال�شبعينيات والثمانينيات.  ومع اأهمية مالحظة 
حالة الرتدي والنحدار التي عانت منها احلركة الوطنية الفل�سطينية والعربية، وما اأدت اإليه من تهمي�س 
اأخذها يف احل�سبان، مثل الرتاجع  التي ينبغي  اأن هناك بع�س التطورات املهمة  اإل  الفل�سطينية،  للق�سية 
الن�سبي للدور الأمريكي والغربي يف العامل جّراء الأزمة القت�سادية العاملية واخل�سائر املرتتبة على احتالل 
اأفغان�ستان والعراق، و�سعود اأدوار ال�سني والهند وتركيا واإيران، وعودة رو�سيا للعب دور فاعل، والتغيريات 
اإذا ما ا�ستثمرت بال�سكل املنا�سب، بالرغم مما  العربية التي ميكن اأن تفتح طريًقا للنهو�س يف امل�ستقبل 

تعانيه حالًيا من م�ساعب وحتديات وحماولت لإجها�سها قبل اأن حتقق اأهدافها. 

عقد  اأواخر  يف  الأولى  النتفا�سة  بعد  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  احلقل  يف  الفاعلة  القوى  تكوين  تغرّي  لقد 
الثمانينيات من القرن الفائت، فقد اختفت تنظيمات �سيا�سية من احلقل وهزلت اأخرى واقتحمته تنظيمات 
منظمة  حقل  على  هيمن  الذي  للتنظيم  مناف�سا  اأحدها  وبات  جماهريية  تنظيمات  اإلى  حتولت  جديدة 
التحرير حتى النتفا�سة الثانية.  ومل يعد للحقل مركز واحد، ول ينظمه ميثاق متفق عليه ول اإ�سرتاتيجية 
واحدة ول مرجعية متفق عليها.  وجرى خالل هذه الفرتة �سل موؤ�س�سات منظمة التحرير ل�سالح �سلطة 
حكم ذاتي وجدت نف�سها حما�سرة وم�سلوبة الإرادة وال�سالحيات واإمكانية التحول اإلى دول ذات �سيادة.  
كما اختلف م�سدر وم�سمون التدخل اخلارجي يف �سوؤون احلركة الفل�سطينية، من مناف�س ملنظمة التحرير 

ككيان وطني ميثل ال�سعب الفل�سطيني، وبني املوؤ�س�سات املنبثقة عن منظمة التحرير  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بني  التمييز  املفيد  من  يكون  قد   3
التي اأ�سابها الرتهل والتهمي�س والتقادم وفقدت ال�سرعية )جمل�س وطني، جلنة تنفيذية، جمل�س مركزي( والتي من ال�سروري اإعادة بنائها، ولعل 
هذا ما يف�سر مت�سك الفل�سطينيني )رغم غياب موؤ�س�ساتها( باملنظمة ككيان وطني مع املطالبة باإعادة بناء موؤ�س�ساتها التي فقدت �سرعيتها بعد اأن 

انتهت مددها وفقدت فعاليتها.  بالطبع ا�ستمرار تهمي�س وترهل موؤ�س�سات املنظمة �سيقود اإلى فقدان املنظمة لدورها الكياين التمثيلي.
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على متثيل جزء من ال�سعب الفل�سطيني اأو لمتالك �سيطرة اأو نفوذ على القرار الوطني الفل�سطيني لتح�سني 
اإلى تدخل يغذي النق�سام ويفرغ احلقل الوطني من قواه الذاتية.  ومن هنا  التفاو�سي الإقليمي،  موقعه 
ال�سابق  النمط  التحرير على منط ل يختلف كثريا عن  اإحياء منظمة  اإعادة  يتم  اأن  م�سدر املخاوف من 

)املحا�س�سة، الريعية، الزبائنية، البريوقراطية املتخمة، تغييب م�ساءلة القيادة، اإلخ(.

منظمة  يف  موؤ�س�ساتي  كاإطار  ممثلة  الوطنية  احلركة  بناء  اإعادة  ت�ستدعي  ال�سابقة،  لالعتبارات   
املركز  منح  واأطراف،  مركز  توليد  وبخا�سة  املنظمة4،  جتربة  �سلبيات  من  ال�ستفادة  التحرير، 
ال�سيا�سي والتنظيمي واملايل والإداري، وترك لالأطراف مهمة تلقي  نف�سه �سالحيات �سنع القرار 
التوجيهات والقرارات اجلاهزة منه، مما قاد اإلى تهمي�س دور جتمعات فل�سطينية ذات اأهمية كبرية 
اإ�سرتاتيجيات املواجهة مع الدولة  )حتديدا املتواجدة على جانبي اخلط الأخ�سر ويف الأردن( يف 
ال�ستعمارية العن�سرية و�سيا�ساتها.  وانتقل هذا املركز من خارج فل�سطني، حيث تواجد حتى اتفاق 
اأو�سلو، اإلى الأرا�سي املحتلة عام 1967، ثم يف العقد الأخري اأفول املركز وتكّون مراكز متعددة لكل 
منها مراجعه ال�سيا�سية )ال�سفة، غزة، فل�سطينيو 48(، اأو تغيب عنه هذه متاما كما هو حال معظم 

التجمعات الفل�سطينية الأخرى )الأردن، لبنان، �سوريا، اخلليج، اأوروبا، الأمريكتان، اإلخ(.  

هذا الواقع يطرح اعتماد التوجهات التالية: 

اأوال. اعتماد بنية تقوم على اإ�سراك مكونات ال�سعب الفل�سطيني يف اإدارة ال�ساأن وامل�سري الوطني 
عرب منح ا�ستقاللية وا�سعة لكل من املكونات الرئي�سة لل�سعب الفل�سطيني يف حتديد اأ�سكال الن�سال 
ومو�سوعاته، ويف اإ�سرتاتيجيات املواجهة كما يف البناء التنظيمي واملوؤ�س�ساتي وفق متطلبات واأو�ساع 
وتطلعات كل من هذه املكونات يف اإطار الروؤية الوطنية ال�ساملة والإرث الن�سايل لل�سعب الفل�سطيني. 

ثانيا. جتاوز التقاليد ال�سابقة ملوؤ�س�سات منظمة التحرير )وف�سائلها( التي تعاملت مع الحتادات 
تنظيم  يف  باحلق  لها  الإقرار  دون  فقط  ن�سالية  كاأذرع  واملهنية  العمالية  والنقابات  القطاعية 
التنظيمي  الفئوي  الت�سلط  عن  بعيدة  ومهنية  وقطاعية  نقابية  اأ�س�س  وعلى  با�ستقاللية  جمهورها 
اأن  اإن من �ساأن احرتام ا�ستقاللية الحتادات القطاعية والنقابات املهنية  والنف�س ال�ستخدامي.  
الوطني، وحتديدا يف  ال�ساأن  واملهنيني يف  وال�سباب  والن�ساء  العمال  الأو�سع من  القطاعات  ي�سرك 

اإ�سرتاتيجيات املقاومة والن�سال، ويف الفعل الجتماعي والثقايف.

ثالثا. العمل من اأجل تنمية و�سائل الرتابط والتفاعل )ال�سيا�سي والثقايف والجتماعي والقت�سادي( 
بني مكونات ال�سعب الفل�سطيني.  ومن هنا اأهمية تنمية امل�ساركة الثقافية )باملعنى الوا�سع للكلمة؛ 
ال�سينما وامل�سرح والرواية والق�سة وال�سعر والأغنية واحلكاية والفن الت�سكيلي وال�سناعات احلرفية، 
بال�ستفادة  الفل�سطينية،  التجمعات  وبني  داخل  وغريها(  والتاريخي  واملعماري  ال�سفهي  والرتاث 
من قدرة الثقافة على جتاوز احلواجز احلدودية، ولأهمية الثقافة يف احلفاظ على واإثراء الرواية 

التاريخية الفل�سطينية. 

4   انظر ملحق رقم 1، »مراجعة اأولية للمراحل التي مرت بها احلركة الفل�سطينية املعا�سرة )بعد النكبة(«، جميل هالل، �سمن املالحق اخلا�سة 
www.masarat.ps/musalaha بالوثيقة املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية
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رابعا. جمابهة امل�ساعي )من اأطراف متعددة، دولية واإقليمية وحملية( لختزال فل�سطني كجغرافيا 
)اختزال فل�سطني اإلى ال�سفة وغزة(، وكدميغرافيا )اختزال ال�سعب الفل�سطيني اإلى اجلزء املقيم 
اإنكار  اأو  يتم جتاهل  بحيث   )1967 عام  الفل�سطيني من  التاريخ  )بدء  وكتاريخ  وغزة(،  بال�سفة 
اخلارجي  والغزو  لال�ستعمار  والغنية  الطويلة  الفل�سطيني  ال�سعب  مقاومة  وتبخي�س  وتبهيت  النكبة 

ولالحتالل وال�ستيطان وتنوع اأ�سكال كفاحه يف �سراعه من اأجل حترره.

خام�سا. �سرورة ت�سييد منظمة تختلف يف نواٍح عدة عن بنية واأ�ساليب عمل املنظمة كما تكونت خالل 
فرتة ال�ستينيات وال�سبعينيات والثمانينيات؛ وقد يعني هذا ا�ستبدال �سيغة الدوائر )التي اعتمدت 
لبنان، �سوريا، اخلليج،   ،1948 اأردن،  ال�سكاين )�سفة، غزة،  التجمع  ال�سابق( ب�سيغة تعتمد  يف 
احتفظت  واإن  الفل�سطيني  واحتياجات اجلمهور  وق�سايا  �سوؤون  ملتابعة  اأ�سا�سا   )... اأمريكا  اأوروبا، 
الفل�سطيني  لل�سعب  اإبقاء حق تقرير امل�سري  اأو مركزية، مع �سرورة  الدوائر ملهام جامعة  ب�سيغة 

املوجه الرئي�س واجلامع لهذه املهام.

�ساد�سا. احلر�س على اأن تت�سم املنظمة يف تكوينها اجلديد مبرونة احلركة اإلى اأبعد احلدود، واأن 
التكنولوجيا  منتجات  من  وال�ستفادة  ال�سريعة  احلركة  على  قادرة  حديثة  موؤ�س�سات  ذات  تكون 
اإلى  والعتماد  التطوعي  العمل  لتجنيد  ومهياأة  وموؤهل،  العدد  قليل  متفرغ  ج�سم  وذات  املعا�سرة، 
درجة عالية على التمويل الذاتي.  ولعل هذا منبت القرتاح باأن ل يتجاوز العدد الإجمايل لأع�ساء 
لل�ستات  فاعل  متثيل  ول�سمان  جهة،  من  انعقاده  �سهولة  ل�سمان  ع�سوا   350 الـ  الوطني  املجل�س 
الفل�سطيني من جهة اأخرى، وكلما اأمكن التوافق على عدد اأقل، كلما اأ�سهم ذلك يف حتقيق مزيد 
من الفاعلية ومرونة احلركة ملوؤ�س�سات املنظمة.  وكانت م�سودة م�سروع النظام )القانون( النتخابي 
للمجل�س الوطني اقرتحت يف البداية اأن ل يقل العدد عن 450 ع�سوا يتم انتخابهم، »يف انتخابات 
عامة حرة ومبا�سرة على اأ�سا�س التمثيل الن�سبي الكامل«5.  وهو عدد كبري مقارنة باأعداد اأع�ساء 
الربملانات يف العامل.  ويف الجتماعات الالحقة للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، و�سول اإلى 
2013، مت التوافق على اأن يكون عدد اأع�ساء املجل�س  8 �شباط/ فرباير  اجتماعها بالقاهرة يوم 

الوطني 350 ع�سوا )150 لل�سفة والقطاع، و200 لل�ستات(. 

�سابعا. حول مو�سوع متويل املنظمة، طرحت خالل نقا�سات هذه الوثيقة عدة اقرتاحات، اأبرزها:

املمثل  لكونها  العربية  الدول  جامعة  ميزانية  من  ثابتة  موازنة  التحرير  ملنظمة  تخ�س�س  اأن   .1
العربي  اأن حت�سل على ح�ستها من الدعم  الفل�سطيني، ومن حقها  لل�سعب  ال�سرعي والوحيد 

املايل، كع�سو يف جامعة الدول العربية؛

2. اأن ت�سعى للح�سول على م�ساعدات غري م�سروطة ومن دول عربية ب�سكل ثنائي؛

املن�سورة  بالوثيقة  املالحق اخلا�سة  الرابعة«، �سمن  امل�سودة  الفل�سطيني،  الوطني  املجل�س  انتخابات  نظام  »م�سروع   ،11 رقم  انظر ملحق     5
على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.
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3. اأن تعمل على تطوير م�سادر متويل م�ستقلة، بالعتماد على طاقات �سعبها ومبادراته؛

4. ا�ستجالب التربعات من املقتدرين الفل�سطينيني والعرب.  العامل الأ�سا�س وراء هذه القرتاحات 
التي ميكن اعتمادها جميعها، هو احلفاظ على معادلة حتقق توفري التمويل وا�ستقاللية قرار 
املنظمة يف اآن واحد.  لكن كل هذا اأي�سا، ينبغي اأن يتزامن مع اإجراءات على درجة عالية من 

ال�سفافية وامل�ساءلة واملحا�سبة، ومن تدابري �سارمة ملحاربة الف�ساد والإف�ساد. 

ثامنا. البناء على الرتاث الإيجابي للحركة الوطنية املعا�سرة، والتي متثلت يف ت�سييد البنية املدنية 
اعتماد  على  ذلك احلفاظ  ويتطلب  الدينية(.   واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  بني  الف�سل  )اأي 
وامل�ساواة يف  الآخر  وقبول  الت�سامح  على  تقوم  التي  العالقات  من  مدنيا  نظاما  املنظمة  موؤ�س�سات 
احلقوق والواجبات، واللتزام مببداأ التعدد يف ال�سيا�سة والدين والثقافة والفكر ورف�س ا�ستخدام 
الدين لتحقيق اأهداف �سيا�سية، واللتزام بعمليات التعاقد القائمة على مبداأ التفاق على حد اأدنى 
من القواعد التي ل ينبغي جتاوزها.  وقد �سكل كل ذلك يف تراث احلركة الوطنية املعا�سرة حار�سا 
من  ومكن  والثقافية،  والفكرية  والجتماعية  ال�سيا�سية  احلياة  على  بعينه  طرف  روؤية  فر�س  �سد 

احرتام التعددية ال�سيا�سية والفكرية والتنظيمية يف احلقل ال�سيا�سي الفل�سطيني.

ثانيا. �سوؤال التمثيل الفل�سطيني 
الفل�شطيني لأ�شباب عدة منها: غياب الدولة الوطنية، والو�شع   ال�شرط  اأهمية خا�شة يف  التمثيل  ملو�شوع 
حتيط  التي  ال�ستات،  وواقع  العن�سري،  التمييز  ونظام  الإجالئي6،  ال�ستيطاين  الحتاليل  ال�ستعماري 
بتجمعات اأو مكونات ال�سعب الفل�سطيني، وما يرتتب على هذه من افتقاد اإمكانيات اإجراء انتخابات حرة 
ونزيهة لختيار التجمعات الفل�سطينية ممثليها، بالإ�سافة اإلى حالة النق�سام، ال�سائدة منذ منت�سف العام 
2007.  مو�سوع التمثيل يخ�س بناء املوؤ�س�سات مب�ستوياتها املختلفة.  وب�سبب الظروف املو�سوعية وتباينها 
ح�سب التجمعات، يتعني اختيار الأ�سكال التمثيلية الأقرب اإلى الدميقراطية )من حيث التمثيل، ومن حيث 

توفر اآليات املحا�شبة للحكام وامل�شوؤولني( حني ل تتوفر ال�شروط لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.

ميكن جدولة م�ستويات التمثيل بالتايل:

الوطني  واملجل�س  التحرير،  منظمة  موؤ�س�سات  هذا  ويخ�س  )جامع(،  وطني  �سيا�سي  متثيل  اأ- 
الفل�سطيني ب�سكل رئي�سي، وي�ستدعي هذا امل�ستوى التمثيلي م�ساركة كل التجمعات الفل�سطينية 
يف اختيار ممثليها للمجل�س الوطني، مع احلر�س على اأن ميار�س كل جتمع حقه يف امل�ساركة.  
ولهذا امل�ستوى التمثيلي اأهمية خا�سة كون املنظمة تقوم بدور اأ�سا�سي يف ت�سكيل احلقل ال�سيا�سي 

الوطني وو�سع مرجعيته وحمدداته ومكوناته ور�سم قوانني اللعبة ال�سيا�سية فيه.

ب- متثيل �سيا�سي برناجمي اجتماعي، وهو ما تقوم به الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية، وهي مطالبة 
واأن  الداخلية،  لوائحها  وفق  ال�سري  القرتاع  عرب  دوريا  قياداتها  تنتخب  باأن  الأحوال  كل  يف 

احتاليل ا�ستيطاين، فاملق�سود منها مناطق فل�سطني التاريخية كاملة. كولونيايل  عبارة  الوثيقة  يف  ترد  اأينما     6
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حتا�سب قياداتها اإن اأخلت بذلك.  ولالأحزاب واحلركات ال�سيا�سية اأهمية خا�سة يف توليد روابط 
بني جتمعات ال�سعب الفل�سطيني، ويف توفري القوى الفاعلة يف احلقل ال�سيا�سي الوطني.  والواقع 
اأن اهتماما كافيا مل يعط لدمقرطة وجتديد وتثوير الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية.  
وعلى الأرجح �ستكون التنظيمات ال�سيا�سية هي الفاعل الرئي�سي يف موؤ�س�سات منظمة التحرير 
املتجددة، وهي ومعها الحتادات ال�سعبية )القطاعية( والنقابات املهنية واحلركات الجتماعية 

اأدوات املواجهة الرئي�سة يف ال�سراع من اأجل حقوق ال�سعب الفل�سطيني.

التحرير،  منظمة  جتديد  يتم  اأن  واإلى  الأولى،  بالدرجة  املطالبة،  هي  ال�سيا�سية  والقوى  الأحزاب 
املدين  املجتمع  منظمات  وعلى  الراهنة،  ال�سيا�سية  للمرحلة  جديدتني  واإ�سرتاتيجية  روؤية  بطرح 
وموؤ�س�سات  تفكري،  وجمموعات  اإ�سرتاتيجية،  ودرا�سات  بحث  وموؤ�س�سات  جامعات  )من  الأخرى 
حقوق اإن�سان وغريها( مناق�سة ومراجعة الروؤى والإ�سرتاتيجيات وتطويرها واإثرائها، ولي�س العك�س.

ج- متثيل �سيا�سي على م�ستوى اإقليمي - جهوي كما هو احلال يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، حيث 
جرت انتخابات رئا�سية )لرئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية( والت�سريعية )لنتخاب جمل�س ت�سريعي( 
ال�سلطة  ت�سكيل  منذ  مرتني  ت�سريعية  انتخابات  اأجريت  وقد    .1993 للعام  اأو�سلو  اتفاق  وفق 
الفل�سطينية عام 1994.  و�سارك يف هذه النتخابات فل�سطينيو ال�سفة الغربية )مبا يف ذلك 
�سكان القد�س( وقطاع غزة.  ويحتاج اإجراء انتخابات يف ال�سفة الغربية )وحتديدا يف القد�س( 
اخلط  داخل  العربية«  للجماهري  العليا  املتابعة  »جلنة  اعتبار  ويكن  اإ�سرائيل.   ممانعة  عدم 
الأخ�سر هيئة قابلة لأن تكون متثيلية على م�ستوى التجمع الفل�سطيني يف الأرا�سي الفل�سطينية 

التي احتلت عام 1948.

د- متثيل قطاعي ومهني )نقابي(، وهذا لي�س، بالأ�سا�س، متثيال �سيا�سيا، بل قطاعيا )امراأة، �سباب، 
طلبة، عمال(، ومهنيا )مهند�شون، اأطباء، معلمون، الخ(، لكن له، يف ال�شرط الفل�شطيني، بعدا 
وطنيا هاما كونه ميكن من توليد روابط قطاعية ومهنية بني اأفراد التجمعات الفل�سطينية املختلفة.

املخيمات  يف  ال�سعبية  واللجان  والبلديات  املحلية  املجال�س  �سيغة  يف  ويتج�سد  حملي،  متثيل  و- 
التمثيل  نظام  وفق  النتخابات  ت�سكيل هذه عرب  يتم  اأن  هو  هنا  ال�سائد  والراأي  الفل�سطينية.  
اأع�ساء  بع�س  عنها  عرّب  اآراء  هناك  اأّن  مع  فيها،  للمراأة  ح�سور  �سمان  مع  الكامل،  الن�سبي 
الن�سبي ومالحظة  �سلبياته،  التمثيل  اإلى �سرورة عدم الكتفاء بذكر مزايا  اأ�سارت  املجموعة 
مثل قدرة املجموعات ال�سغرية على البتزاز ال�سيا�سي، وكعن�سر مرّجح ومقرر اأكرث من حجمه 

بكثري، ما يوجب و�سع اآليات و�سوابط متنع اأو حتد من هذه ال�سلبيات.

الوطنية  حيوية  عن  كتعبري  الطوعية  الروابط  اأو  الجتماعية  احلركات  من  عدد  به  يقوم  ما    - هـ 
الفل�سطينية، حتى واإن مل تكن اأطرا متثيلية على امل�ستوى الوطني، اإذ تتبنى ق�سية واحدة )اأو جمموعة 
مرتابطة من الق�سايا( وتعمل من اأجل حتقيقها، كما هو حال حراكات املجموعات ال�سبابية، وحركة 
مقاطعة اإ�سرائيل التي برزت كنموذج ناجح وفعال خالل ال�سنوات الأخرية يف توليد راأي عام عاملي 
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وال�ستيطان،  اجلدار  ملقاومة  ال�سعبية  واحلركة  والتمييزية،  العن�سرية  اإ�سرائيل  ممار�سات  �سد 
وجلان الدفاع عن الأرا�سي، والأ�سرى، ومناه�سة التمييز العن�سري، وهناك الت�سكيالت اخلا�سة 

بالالجئني واملخيمات، بالإ�سافة اإلى جلان العودة واجلاليات يف املهاجر وغريها.

هناك موؤ�س�سات غري متثيلية )ما ي�سنف كمنظمات غري حكومية( تطرح تقدمي خدمات اأو ت�سهيالت معينة 
)قانونية، تعليمية، �سحية، زراعية، اإلخ( جلمهور معني )يف اأغلب الأحيان غري ثابت( اأو للرتويج لأفكار 
اأو توجهات معينة )حول املراأة، الطفل، الدميقراطية، حقوق اإن�سان، حقوق مواطنة، اإلخ(، بع�سها يرتبط 

باأحزاب اأو قوى �سيا�سية، وبع�سها قائم على اأ�سا�س م�ساريع تعتمد على توفر التمويل. 

ما  �سعيد  على  اأي  الكيانية،  ال�سفة  ذي  الوطني  امل�ستوى  على  بالتمثيل  رئي�سي  ب�سكل  معنية  الورقة  هذه 
متثله منظمة التحرير الفل�سطينية، وهناك ورقة منف�سلة بلورتها جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�ساحلة، 
تتناول اإعادة بناء ودمقرطة الحتادات والنقابات الفل�سطينية، واأخرى تعنى بالنظام ال�سيا�سي على م�ستوى 

ال�سلطة الفل�سطينية.

ثالثا. ملاذا اإعادة بناء موؤ�س�سات املنظمة ولي�ص ت�سييد حركة وطنية جديدة 
م�ستقلة متاما؟

 هناك من يطرح جدوى اإعادة بناء موؤ�س�سات منظمة التحرير بعد اأن ُ�سّلت متاما منذ بداية عقد الت�سعينيات 
من القرن املا�سي )منذ ع�سية اتفاق اأو�سلو املوقع عام 1993(، ولكون اتفاق اأو�سلو ا�ستنفد وظيفتها بعد 
ن�سوء �سلطة حكم ذاتي على اأجزاء من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.  بل هناك من يرى اأن منظمة التحرير 
اأعلنت ف�سلها منذ اأن تبنت الربنامج املرحلي عام 1974.  ومن هنا تطرح فكرة م�سروع يركز على بناء 
حركة وطنية جديدة تتخطى املرحلة التي قادتها منظمة التحرير، وت�سعى اإلى عدم تكرار ف�سل املنظمة، 
واأن تركز على املهام املطروحة فل�سطينيا يف �سوء املتغريات التي �سهدها الو�سع الفل�سطيني، والتحولت 

العربية والإقليمية والدولية املت�سارعة، وحتديدا خالل العقود الثالثة الأخرية.

نظرًيا، قد ل يبدو اخلالف وا�سعا بني الدعوة اإلى اإعادة بناء موؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية والدعوة 
اإلى حركة وطنية فل�سطينية جديدة، كما حدث يف عقد ال�ستينيات من القرن املا�سي بعد هزمية واندثار 
احلركة الوطنية يف العام 1948، ما دام املطلوب هو تاأدية الوظيفة الوطنية ذاتها.  لكن يف واقع احلال 
تاأ�سي�س حركة وطنية جديدة، مبعنى  هناك تباين مهم يف م�سوغات وتداعيات كل من امل�سروعني؛ فكرة 
ال�سيا�سي(،  وزن يف احلقل  فل�سطينية عدة )وذات  �سيا�سية  قوى  و�سكوك  تثري خماوف  التمثيلي،  الكيان 
نظرا لواقع النق�سام اجلغرايف- ال�سيا�سي- املوؤ�س�ساتي القائم.  كما اأن موا�سلة كل من »فتح« و«حما�س« 
الإعالن عن التزامهما باإنهاء النق�سام واإعادة بناء منظمة التحرير، ُيبقي ب�سي�سا من اأمل )ولو يزداد 
على  اتفاق  اإلى  بعيد،  م�ستقبل غري  تو�سلهما، يف  اإمكانية  النق�سام( يف  بقاء  مع  الزمن  مرور  مع  �سعفا 
القاهرة  اتفاق  ذلك  على  ن�س  كما  وطنية،  دميقراطية  اأ�س�س  على  التحرير  منظمة  بناء  عملية  مبا�سرة 

واتفاقيات اأخرى وقع عليها الطرفان.
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قوى  ومراكز  داخل كل منهما  �سرائح  وتنامي م�سالح  الرئي�سيني  ال�سراع  ال�سكوك بني طريف  وفرة  لكن 
دولية واإقليمية خارجهما يف اإبقاء النق�سام، يجعل من اأية دعوة لبناء حركة وطنية جديدة ممثلة يف كيان 
يغذي  اأمر  وهو  وف�سائلها،  التحرير  ملنظمة  الكفاحي  الرتاث  من  النيل  ت�ستهدف  واأنها  تبدو  موؤ�س�ساتي 
اأ�سباب ال�ستقطاب ال�سيا�سي، وهو ما �سيدفع نحو املزيد من الرتهان لقوى  النق�سام القائم ويقوي من 
خارجية لها اأجنداتها اخلا�سة.  لذا، لي�س من احلكمة القفز عن هدف اإعادة بناء منظمة التحرير واإ�سالح 
وذلك  عمل،  واأ�ساليب  وبرناجما  ومتثيال  بنية  وتطويرها  وتقادم،  وتهمي�س  وعطب  جمود  من  اأ�سابها  ما 

لعتبارات عدة، من اأبرزها:

منظمة  بناء  اإعادة  هدف  على  و»فتح«(  »حما�س«  حركتي  من  فيها  )مبا  وطني  اإجماع  يتوفر   .1
التحرير على اأ�س�س دميقراطية وتعددية وحتررية، بحيث تكون موؤ�س�ساتها وطنية جامعة على 
يبقى، حتى  اأن ذلك  التجمع(، رغم  اأ�سا�س  الإقليمي )على  والتمثيل  ال�سيا�سي  التمثيل  �سعيد 
اأية خطوات عملية جمدولة زمنيا ودون التفاق على  اأن ترتتب عليه  الآن، اإجماعا لفظيا دون 

اآليات لبدء تنفيذه.

هذا  طم�س  اأو  جتاهل  املطلوب  ولي�س  مهما،  وكفاحيا  ن�ساليا  ر�سيدا  التحرير  منظمة  متلك   .2
الر�سيد، بل املطلوب هو البناء عليه والتعريف به كجزء من تاريخ ال�سعب الفل�سطيني املعا�سر، 
وبخا�سة اأن ن�سبًة عاليًة من ال�سباب الفل�سطيني قد ل تعرف الكثري عن هذا التاريخ.  اإن هذا 
م�ستهدفني  اأقامته  الذي  ال�سيا�سي  والنظام  القائمة  الوطنية  احلركة  يبقي  الكفاحي  الر�سيد 
اإ�سرائيل ومن يدعمها، ما يعزز من الأخطار التي ت�ستهدف اجلميع، بالرغم من كل  من قبل 

النحرافات والتنازلت التي قدمت خالل الفرتة املا�سية.

لل�سعب  الوحيد  ال�سرعي  املمثل  ب�سفتها  وا�سع  ودويل  عربي  باعرتاف  التحرير  منظمة  تتمتع   .3
الفل�سطيني، و�سيكون من ال�سعب جدا - يف ظل املتغريات الإقليمية والدولية التي جرت خالل 
العقود الثالثة املا�سية - نيل اعرتاف مماثل حلركة وطنية جديدة معزولة عن املنظمة واإرثها.  
للمنظمة  والدويل  الإقليمي  التمثيلي  الدور  تن�سيط  اإعادة  ال�سهل  من  �سيكون  اأنه  يعني  ل  هذا 
حترر  حركة  مفاهيم  من  تنطلق  جديدة  وعالقات  عمل  اأ�ساليب  وتوليد  اجلديدة  ب�سيغتها 
وطني، اأي من الإقرار باحلالة ال�ستعمارية الحتاللية التي يعاين ال�سعب الفل�سطيني منها ومن 
تداعياتها، ولي�س من مفاهيم مرحلة ما بعد ال�ستعمار كما تروج اأفكار واأطروحات عدة، وكذلك  

لي�س من مفهوم ال�سلطة القائمة يف ال�سفة اأو يف القطاع.

4. اأدت املنظمة وف�سائلها دورا حموريا يف بناء وتدعيم الحتادات القطاعية والنقابات العمالية 
واملهنية، و�ساهمت هذه الحتادات والنقابات، يف مرحلة حا�سمة من بناء احلركة الوطنية بعد 
النكبة، بفعالية يف توفري القاعدة الجتماعية العري�سة للمنظمة، مما مّكنها من تعبئة واإ�سراك 
الفئات ال�سعبية والكادحة من ال�سعب الفل�سطيني يف الن�سال الوطني.  كما �ساهمت يف ت�سييد 
احلدود  متخطية  املختلفة  الفل�سطينية  التجمعات  بني  ومفاهيمية  ون�سالية  تنظيمية  �سالت 
واحلواجز اجلغرافية بينها.  ومع �سل موؤ�س�سات منظمة التحرير، حتولت هذه الحتادات اإلى 
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هياكل مكتبية ل قواعد منظمة وفاعلة لها، وغري موؤهلة لتمثيل قطاعاتها اجلماهريية اأو املهنية، 
كما فقدت وظيفتها كموؤ�س�سات وطنية جامعة ب�سبب هذا ال�سلل وب�سبب النق�سام القائم.  من 
هنا، اأهمية اإعادة بناء هذه الحتادات والنقابات على اأ�س�س قطاعية ومهنية ودميقراطية متكنها 
من اجلمع بني املهام الوطنية واملهام القطاعية والنقابية )املهام الجتماعية( يف متثيل م�سالح 
اأع�سائها وتطلعاتهم، وهي بالإ�سافة اإلى الأحزاب ال�سيا�سية، التي مل ت�ستنفد دورها بعد رغم 
ل�سيما يف  ال�ستعمارية،  الدولة  واأدوات جمابهة  التمكني اجلماعي  و�سائل  اأهم  اأحد  تراجعه، 
ظل عدم بروز اأحزاب اأو حركات جديدة فاعلة وقادرة، حتى الآن، على اأن حتل حمل الأحزاب 

القائمة التي ل تزال فاعلة بالرغم من تراجعها امللمو�س.

رابعا. االأ�س�ص املوجهة الإعادة بناء موؤ�س�سات منظمة التحرير
ال�ستينيات  )يف  التحرير  ملنظمة  ال�سابقة  التجربة  مراجعة  من  ال�ستفادة  اأهمية  اإلى  �سبق  فيما  اأ�سري 
وال�سبعينيات والثمانينيات( يف عملية جتديد احلركة الوطنية الفل�سطينية ككيان موؤ�س�ساتي يف اإطار منظمة 
التحرير، وجتنيب موؤ�س�ساتها املركزة ال�سديدة لعملية �سنع القرارات، وتوليد مركز واأطراف تباين مواقعها 
العام  منت�سف  يف  النق�سام  ماأ�س�سة  بعد  الوطني  احلقل  بتقطيع  الو�سع  لينتهي  وبعده،  اأو�سلو  اتفاق  قبل 
امللحة  احلاجة  من  �سيء،  كل  وقبل  اأي�سا،  تنطلق  الوثيقة  هذه  عليها  تركز  التي  العملية  هذه  اإن   .2007
للتوافق على ركائز امل�سلحة الوطنية العليا جم�سدة يف و�سع امليثاق الوطني اجلديد، والحتكام اإلى اأ�س�س 
ومعايري متوافق عليها لل�سراكة ال�سيا�سية، والتوافق على برنامج وطني يحدد الأهداف امل�سرتكة واأ�ساليب 
تت�سمنها  بلورة ت�سورات حولها  امل�ساحلة على  وتطوير م�سار  تعمل جمموعة دعم  حتقيقها، وهي ق�سايا 
وثائق اأخرى تتكامل مع هذه الوثيقة وتطرح للنقا�س العام. غري اأن مراجعة كل من املرحلة ال�سابقة واحلالية، 

من حيث الأ�س�س املوجهة لإعادة بناء موؤ�س�سات املنظمة التي تركز عليها هذه الوثيقة، تقرتح ما يلي:

1. اأهمية النتباه اإلى خ�سو�سيات واأو�ساع كل جتمع عند �سياغة اإ�سرتاتيجيات املواجهة، وفق ما 
اأ�سكال و�سيغ )لي�س هنا جمال  اأو املقاومة )باملعنى ال�سمويل للتعبري( من  ت�ستدعيه املواجهة 
ح�سرها كونها تتباين وتتعدد وتتنوع وتبقى منفتحة على البتكار والإبداع كما هو حال جتربة 
بناء قرية »باب ال�سم�س« جنوب القد�س املحتلة يف املنطقة املخ�س�سة لعزل جنوب ال�سفة عن 
و�سطها )E1( وقرية »باب الكرامة« غربي القد�ص وغريهما من اأ�شكال املقاومة( وفق �شروط 
واأو�ساع كل جتمع.  فعلى �سبيل املثال، برهنت جتربة ا�ستخدام �سواريخ اأر�س – اأر�س بعيدة 
املدى ن�سبيا على فعاليتها يف ردع موا�سلة العدوان الإ�سرائيلي على غزة املحا�سرة، لكنه كاأ�سلوب 
ردع ومواجهة ي�شعب اعتماده يف ال�شروط القائمة حاليا يف ال�شفة، واإن كان بالإمكان يف مرحلة 
اإ�سرتاتيجية  اإلى  للو�سول  حاجة  وهناك  ال�سفة.   يف  اأخرى  عنيفة  ردع  و�سائل  ا�ستخدام  ما 
مواجهة خا�سة بالقد�س العربية.  يف املقابل، ل ي�ستطيع قطاع غزة اعتماد بع�س اأ�سكال املواجهة 
اجلديدة التي ظهرت يف ال�سفة املحتلة )على �سبيل املثال مقاومة ال�ستيطان واجلدار.. اإلخ(.  
ول ميكن لالإ�سرتاتيجية التي اعتمدت يف غزة يف مواجهة العدوان اأن تن�سجم مع اإ�سرتاتيجيات 
اعتمدت  اإن  ذاتها  النتيجة  حتقق  اأن  ميكن  ل  كما   ،48 فل�سطينيي  قبل  من  املعتمدة  الن�سال 
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من قبل املخيمات الفل�شطينية يف لبنان يف ظل ال�شروط اخلا�شة باأو�شاع الفل�شطينيني هناك، 
وكذلك احلال بالن�سبة للفل�سطينيني يف الأردن )حيث تبدو الو�سائل الكال�سيكية من م�سريات 

واعت�سام وعرائ�س ومل�سقات وجمموعات �سغط، وغريها هي الأجنع(. 

حتديد  على  الأقدر  هي  والجتماعية  ال�سيا�سية  وقواه  وخ�سو�سياته،  �سروطه  جتمع  لكل  اآخر،  بتعبري   
اإ�سرتاتيجية املواجهة الأكرث جدوى وفعالية.  فعملية املواجهة واملقاومة لي�ست ذات �سكل واحد ثابت، بل 
هي تتقبل اأ�سكال وا�سعة من التطوير والبتكار، وكل جتمع، بفعل الظرف املحيط به، هو الأقدر على حتديد 

الأ�سكال وامل�سامني الأجنع. 

للجوء  املجال  فل�سطني كع�سو مراقب،  بدولة  املتحدة  العمومية لالأمم  لقد فتح اعرتاف اجلمعية   
منظمة التحرير اإلى هيئات دولية متعددة )مثل؛ حمكمة العدل الدولية، حمكمة اجلنايات الدولية، 
منظمة اليون�سكو، اإلخ( لتو�سيع دائرة العزلة على اإ�سرائيل والبدء بفر�س العقوبات عليها.  وي�ستدعي 
قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة و�سع خطة تف�سيلية لو�سائط وو�سائل تنفيذه، وبخا�سة البند 
الذي ين�س على عدم م�سا�س القرار بكل املزايا واملكت�سبات التي تعود ملنظمة التحرير، والعمل على 

منع قيام تعار�س بني املنظمة ومكانة الدولة ب�سفة مراقب.

والندوة،  واملقال  والأغنية  واللوحة  والرواية  والفيلم  ال�سورة  ثقافية خمتلفة )عرب  اأدوات   وهناك 
الدعاوية  الأ�سكال  املواجهة، وهناك  اإ�سرتاتيجيات  ت�ساهم يف  اإلخ(  والق�سيدة،  والرواية  والق�سة 
التي تدعو  الإثنيات  الن�شاط يف حركات �شبابية متعددة  اأوروبا والأمريكتني )مثال  والت�شامنية يف 
لإحقاق العدالة لل�سعب الفل�سطيني، وحمالت املقاطعة.. اإلخ(، وهكذا.  وكل هذا يقرتح على القوى 
ال�سيا�سية والحتادات والنقابات واحلركات الجتماعية وموؤ�س�سات املجتمع املدين الأخرى يف كل 

جتمع، حتديد اأ�سكال احلراك املالئم له وابتداع الأ�سكال املالئمة له.

2. احلاجة اإلى ت�سييد عالقة بني املنظمة والدولة وال�سلطة على اأ�س�س جديدة تاأخذ بعني العتبار 
جتربة ما بعد اتفاق اأو�سلو وان�سداد الأفق اأمام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة يف املدى املنظور على 
الأقل، وغياب ال�شروط ال�شرورية لتوليد اإ�شرتاتيجية تفاو�ص ذات جدوى.  هذا يتطلب نظرة 
جديدة لل�سلطة الفل�سطينية تنطلق من �سرورة النتباه لحتياجات الأ�سر الفل�سطينية املعي�سية 
يف ال�سفة )مبا فيها القد�س( والقطاع من منطلق دعم البقاء والبناء على الأر�س الفل�سطينية.  
وي�ستدعي ذلك من منظمة التحرير ال�سطالع مب�سوؤولياتها الوطنية كونها �ساحبة الولية يف 
�سياغة ومتابعة امل�سروع الوطني الفل�سطيني، الأمر الذي يعني ح�سر مهام ال�سلطة الفل�سطينية 
يف توفري اخلدمات الرئي�سة لهذه الأ�سر، واإعادة تعريف ال�سلطة كذراع تنفيذية خدمية ملنظمة 

التحرير، ولي�س كنواة الدولة الفل�سطينية العتيدة.

ملنع  تدابري  و�سع  واأهمية  التفريغ(  ا�ست�سهال  من  )املتولد  البريوقراطي  الت�سخم  من  احلظر   .3
الهيئات  ت�سكيل  يف  »الكوتا«(  )نظام  املحا�س�سة  �سيغ  ورف�س  والريعية،  الزبائنية  ظواهر 
تكون  اأن  على  احلر�س  ينبغي  املهنية.   والنقابات  ال�سعبية  والحتادات  للمنظمة  القيادية 



وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 22

منظمة التحرير اجلديدة قادرة على احلركة ال�سريعة والكتفاء باأقل عدد ممكن من املكاتب 
واملتفرغني والعتماد على العمل التطوعي والتمويل الذاتي، وا�ستقاق خطاب �سيا�سي بعيدا عن 
املدنية  بنيتها  على  احلفاظ  على  اأي�سا  احلر�س  ينبغي  كما  والنفاق.   والنتهازية  ال�سعاراتية 
)القائمة على الف�سل بني احلقل ال�سيا�سي واحلقل الديني والإقرار باحلقوق الدميقراطية(، 
وعلى تقاليد احرتام التعددية، واحلر�س على اأن يتمثل يف هيئاتها القيادية )وفق �سيغ التمثيل 
الن�سبي( كل التيارات ال�سيا�سية الفاعلة يف احلقل الوطني، وعلى توا�سل اعتماد نهج امل�ساركة 
لدى اتخاذ القرارات ور�سم الإ�سرتاتيجيات الوطنية دون اأن يعني ذلك ال�سيق من التباين يف 

الروؤى واملواقف يف موؤ�س�سات احلقل الوطني.  

التحرير كحركة  بناء منظمة  اإعادة  التالية يف عمليات  الأ�س�س  اعتماد  التجربة  تقرتح  �سديد،  باخت�سار 
اأن يعك�سه امليثاق الوطني  حترر وطني يف مواجهة دولة ا�ستعمارية ا�ستيطانية عن�سرية )وهو ما يتوجب 
والقانون الأ�سا�سي للمنظمة(، وجممل هذه الأ�س�س، ميكن اأن ي�سكل املعيار الذي يقا�س به مدى النجاح يف 

عملية اإعادة بناء املنظمة على اأ�س�س قابلة لال�ستمرار والنمو:

لتمثيل كل  اأن تكون مهياأة  املن�سودة  اأن على املنظمة  اأي  الوطني:  التمثيل  اأ. احلر�س على �سمولية 
ذات  تكون  اأن  يعني  وهذا  وخارجها،  التاريخية  فل�سطني  داخل  الفل�سطيني  ال�سعب  مكونات 
فل�سطني  )داخل  الفل�سطيني  ال�سعب  مكونات  من  اأي  ت�ستثني  اأو  تهم�س  ل  وطنية  مرجعية 
التاريخية وخارجها(.  بتعبري اآخر، تعني اإعادة البناء عدم ا�ستثناء املجل�س الوطني متثيل اأي 
من مكونات ال�سعب الفل�سطيني.  ودميقراطية التمثيل ت�ستدعي اأن تكون هيئاتها قابلة للم�ساءلة 
من قاعدتها الجتماعية مع اإجراء النتخابات ب�سكل دوري )كل ثالث �سنوات(.  كما اأن م�ساءلة 
القيادة التنفيذية )اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير( ينبغي اأن تتم من قبل املجل�س الوطني 
اجلديد )باعتباره الهيئة املمثلة لكل ال�سعب الفل�سطيني مبكوناته املختلفة(، واأ�سكال وو�سائل 
اأن تو�سح يف النظام الأ�سا�سي ملنظمة التحرير.  ولي�ست هناك حاجة لبتداع  امل�ساءلة ينبغي 
القرتاحات، على غرار  لبع�س  وفق  تت�سكل،  الوطني،  املجل�س  م�ستقلة متاما عن  هيئة خا�سة 
اإ�سرائيل و�سحب ال�ستثمارات منها وفر�س العقوبات عليها من حيث  اللجنة الوطنية ملقاطعة 

البنية واأ�سلوب العمل، لكن باإ�سرتاتيجيات خمتلفة تتنا�سب مع وظيفتها الرقابية.

ب. �سمان التعددية ال�سيا�سية والفكرية والإثنية والدينية: وبدون هذا ال�سمان لن ت�ستطيع املنظمة اأن تعك�س 
التكوين التعددي )ال�سيا�سي والفكري والإثني والديني( احلا�سر وامل�ستقبلي لل�سعب الفل�سطيني.

ونظامها  املنظمة  ميثاق  ين�س  اأن  اأي  عنها:  والدفاع  واملدنية  الدميقراطية  احلقوق  �سمان  ج. 
الأ�سا�سي اجلديدان على التزام موؤ�س�سات املنظمة ومكوناتها احلزبية واجلماهريية باحلقوق 
والتنظيم  التعبري  وحرية  والرت�سيح،  النتخاب  يف  احلق  و�سمان  والإن�سانية،  الدميقراطية 
للهيئات  الدوري  والتجديد  ال�سلطات  بني  الف�سل  وعلى  والجتماعي(،  والنقابي  )ال�سيا�سي 
القيادية واحلق يف حما�سبتها.  وي�ستدعي �سمان احلقوق الدميقراطية عدم ا�ستثناء اأو التمييز 
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�سد متثيل اأي جتمع اأو فئة اأو �سريحة اجتماعية يف موؤ�س�سات منظمة التحرير.  وي�سمل اللتزام 
)الف�سائل  ال�سيا�سية  ومكوناتها  املنظمة،  وهيئات  موؤ�س�سات  جميع  الدميقراطية  باحلقوق 

والأحزاب( واملدنية )الحتادات والنقابات(.

املدنية:  املنظمة  امليثاق باحلفاظ على �سمة  الأ�سا�سي ويف  القانون )النظام(  اللتزام ن�سًا يف  د. 
اأي اأن تدير هيئات املنظمة �سوؤون ال�سعب الفل�سطيني وتدافع عن حقوقه وتطلعاته نحو احلرية 
والجتهاد  واملعتقد  الراأي  بحرية  تقر  مدنية  مرجعيات  وفق  وامل�ساواة،  الجتماعية  والعدالة 
والنقا�س احلر، وهذا كان من اإجنازات منظمة التحرير قبل اأن تهم�س ويتعطل دورها.  اإن هذا 
املحلية  امل�ستويات  بتعقيداته على  الواقع  تطورات  ال�سريع مع  التفاعل  للمنظمة  يتيح  الذي  هو 
والإقليمية والدولية.  كما اأن التفاق الوطني على املرجعية املتمثلة يف حفاظ املنظمة على �سمتها 
ال�سيا�سي واحلقل  الفل�سطيني ويحافظ على ا�ستقاللية احلقل  ال�سعب  املدنية هو الذي يحمي 

الديني وي�سمن عدم تدخل كل منهما يف �سوؤون الآخر.

اأ�سكال الن�سال التي يتيحها القانون الدويل واملواثيق  اأي من  اأمام اعتماد  اأن ل تو�سع عقبات  هـ. 
جالية/  جتمع/  كل  يقرره  ما  وفق  النف�س،  عن  ودفاعا  لالحتالل،  اخلا�سعة  لل�سعوب  الدولية 
جمتمع فل�سطيني مبا ل يتعار�س مع ميثاق املنظمة ون�سال ال�سعب الفل�سطيني من اأجل حقوقه 

الوطنية ومع قيم احلرية وامل�ساواة والعدالة الجتماعية.

و. النفتاح على املحيط القومي والإقليمي والدويل انطالقا من اأن ال�سعب الفل�سطيني )كجزء من 
ول  العن�سري  التمييز  على  يقوم  ونظاما  ا�ستيطانيا  ا�ستعماريا  و�سعا  يواجه  العربية(  الأمة 
الإ�سناد  اأ�سكال  وتطوير  تنمية  قياداته  واجب  فمن  وبالتايل  ال�سيادي،  ال�سيا�سي  كيانه  ميتلك 

والت�سامن العربي والدويل امل�ساند لقيم احلرية والعدالة وامل�ساواة.

خام�سا. ما تطرحه عملية اإعادة بناء موؤ�س�سات منظمة التحرير من اأبعاد 
واإ�سكاليات وترتيبات

مل�سروع جتديد منظمة التحرير عدة اأبعاد ت�ستدعي االنتباه:  

• لهذا امل�سروع بعد تاريخي - �سيا�سي كونه ل ياأتي من فراغ، بل هو امتداد لعملية اإعادة بناء 	
ولدت يف  و�سبقتها حركة وطنية  ال�ستينيات  بداأت يف عقد  التي  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة 
جمابهة ال�ستعمار الربيطاين واحلركة ال�سهيونية ال�ستيطانية.  لكن هذه احلركة تواجه يف 
الظرف الراهن منعطفا متميزا ب�سبب ان�سداد اأفق ت�سوية ت�ستهدف اإقامة دولة فل�سطينية ذات 

�سيادة على الأرا�سي التي احتلت عام 1967 وعا�سمتها القد�س، مع �سيانة حق العودة.  

• وللم�سروع بعد تنظيمي يتطلب بنية جديدة للمنظمة تتالءم مع وظيفة متثيل كل مكونات ال�سعب 	
الفل�سطيني، ومتابعة �سوؤون وق�سايا كل جتمع يف اإطار متابعة امل�سروع الوطني التحرري.  
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• وللم�سروع بعد ثقايف، اإذ عليه اأن ي�سون الرواية التاريخية الفل�سطينية ويرثيها عرب البحوث والدرا�سات 	
)التاريخية واجلغرافية والجتماعية وال�سيا�سية والفكرية( والإنتاج الثقايف باملعنى الوا�سع للثقافة 

)اأدب وفن ت�سكيلي ونحت ومو�سيقى وم�سرح وغناء وتراث �سعبي يف جمالته املختلفة(.

• ولإعادة بناء املنظمة بعد اإ�سرتاتيجي بحكم �سرورة ح�سم م�ساألة التمثيل الوطني الذي اختل 	
اإليها، �سري�سي مرجعية وطنية  اأ�سري  وبات مهددا.  كما اأن جتديد املنظمة وفق الأ�س�س التي 
وي�سكل الإطار املوؤ�س�ساتي الذي تعود اإليه معاجلة اخلالفات يف الروؤى ال�سيا�سية، واخلالفات 
والدولية  الإقليمية  املراكز  اإلى  الرجوع  بعيدا عن  الأخرى،  الإ�سرتاتيجيات، واخلالفات  حول 

والرتهان ملواقفها واأجنداتها. 

• وهناك بعد وجودي لإعادة بناء املنظمة، كون بناء موؤ�س�سة كيانية وطنية واحدة وموحدة يعني وجود 	
املرجعية التي تقع عليها م�سوؤولية حماية حقوق وم�سالح التجمعات الفل�سطينية املعي�سية واحلقوقية 
واحلياتية، وبخا�سة اأن العديد من التجمعات واجلاليات واملخيمات الفل�سطينية تعر�ست، ول تزال، 
يف العقدين الأخريين اإلى اعتداءات و�سيا�سات متييزية ما كان لها اأن تاأخذ الأ�سكال التي اأخذتها لو 

توفرت منظمة حترير فاعلة وقادرة على التحرك ال�سريع ومتلك اأدوات الفعل والتاأثري.

�ساد�سا. ت�سورات واقرتاحات لعملية اإعادة البناء: توجهات عامة 
يف ما يلي اإجمال مكثف لالأفكار التي طرحتها الأوراق املرجعية املوقعية التي تقدم بها عدد من الباحثات 
والباحثني7 حول الت�سورات املتداولة يف التجمعات الفل�سطينية املختلفة لعملية اإعادة بناء موؤ�س�سات منظمة 
التحرير وفق الإطار الذي اقرُتح عليهم8، وللنقا�س الذي جرى لهذه الأوراق يف ال�سهر الأخري من العام 
2012.  كما تاأخذ الأفكار الواردة اأدناه بعني العتبار الجتاه العام الذي برز خالل نقا�سات اأو�سع مل�سودة 
هذه الوثيقة دارت خالل ور�سات عمل مناطقية نظمت يف عدد من املدن يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 

اإ�سافة اإلى مالحظات مكتوبة وردت من �سخ�سيات اأكادميية و�سيا�سية:

اأو  الإ�سالح  جمرد  ولي�س  التحرير  منظمة  موؤ�س�سات  بناء  اإعادة  �سرورة  على  اتفاق  هناك  اأوال. 
اأن ت�سرك املنظمة  اإعادة البناء، فيما هو مطلوب، العمل على  اأو الرتميم.  فاملطلوب من  التفعيل 
)يف موؤ�س�ساتها ون�ساطاتها ومواجهاتها( كل القوى والتيارات ال�سيا�سية الفاعلة يف احلقل ال�سيا�سي 
الوطني.  كما اأن هناك اتفاقا عاما على التم�سك باملنظمة ب�سفتها التمثيلية لل�سعب الفل�سطيني، 

ورف�س جتاوزها ل�سالح الرتكيز على بناء كيان جديد اأو حركات حترر يف كل جتمع فل�سطيني.

وتفعيل  توحيد  الأوراق حول  ونقا�س  اإعداد  ويف  التحرير،  منظمة  بناء  لعملية  الفل�سطينية  التجمعات  روؤية  الأوراق حول  ونقا�س  اإعداد  يف  �سارك   7
الحتادات ال�سعبية والنقابات املهنية الفل�سطينية يف ور�سة عمل خا�سة دامت ثالثة اأيام )ا�سطنبول يف كانون الأول/ دي�سمرب 2012(: التالية 
اأ�سماوؤهم/ن، مع حفظ الألقاب: ناديا حجاب، وفاء عبد الرحمن، رميا نزال، جابر �سليمان، ب�سارة دوماين، توفيق حداد، اأنطوان �سلحت، اإبراهيم 
اأبرا�س، عريب الرنتاوي، جميل هالل، ماجد كيايل )مل يتمكن من احل�سور وطرح خليل �ساهني ورقته(، حممد اأحمد الوزير، ع�سام عابدين، ف�سل 

نعيم، ح�سن لدادوة، حم�سن اأبو رم�سان، عالم جرار، حممود زيادة، عاطف اأبو �سيف، فتحي �سباح، معني رباين، هاين امل�سري وخليل �ساهني. 

اإعادة بناء التمثيل الوطني: اأفكار ومقرتحات لتجاوز وتفكيك عقبات وعقد التمثيل الفل�سطيني«، �سمن املالحق  12، »نحو  8   انظر ملحق رقم 
اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.
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ثانيا. مطلوب من القوى ال�سيا�سية اأن تتولى مهمة حتديد اأولويات املهام الرئي�سية التي على منظمة 
التي  الأولويات،  الوطني.  وميكن حتديد هذه  للتمثيل  بالإ�سافة  بها،  املُجددة ال�سطالع  التحرير 

ينبغي اأن تخ�شع ل�شروط امل�شلحة الوطنية العليا9، مبا يلي:

اأ- العمل لتحقيق برنامج الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على ال�سفة والقطاع وعا�سمتها القد�س، دون 
قرار  مع  التوا�سل  ذلك  يف  مبا  العودة(،  حق  )وبالأخ�س  الأخرى  الوطنية  باحلقوق  التفريط 
اإ�سرتاتيجية  كع�سو مراقب، �سمن  فل�سطني  بدولة  بالعرتاف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

�ساملة للكفاح الوطني الفل�سطيني؛

ب- النفتاح على روؤية تطرح الدولة الواحدة على فل�سطني التاريخية، على قاعدة تفكيك امل�سروع 
ال�سهيوين ال�ستعماري العن�سري، ولي�س الت�سالح اأو التعاي�س معه اأو اخل�سوع لآليات �سيطرته 
ال�ستعمارية العن�سرية )�سواء الدولة الدميقراطية لكل مواطنيها مع حتديد دقيق ملن تنطبق 
عليهم �شروط املواطنة، اأو الدولة ثنائية القومية(.  اإن مثل هذا النفتاح ل يتطلبه انغالق الأفق 
للظلم  وتداركا  العدالة  على  يقوم  حلل  بال�سعي  يتعلق  لعتبار  بل  فح�سب،  الدولتني  حل  اأمام 

التاريخي الذي اأُحِلق بال�سعب الفل�سطيني؛ 

ج- اإ�سناد ودعم مطالب وحقوق كل جتمع فل�سطيني: اأي اأن يتم دعم ن�سال الفل�سطينيني داخل اخلط 
الفل�سطينيني يف  كاأقلية قومية، ودعم ن�سال  اأجل العرتاف بحقوقهم  التمييز ومن  الأخ�سر �سد 
ال�سفة الغربية من اأجل التحرر من الحتالل ونظام الأبارتايد واإزالة امل�ستوطنات وجدار الف�سل 
العن�سري، والتطهري العرقي والإثني اجلاري يف القد�س، ودعم ن�سال الفل�سطينيني يف قطاع غزة 
من اأجل فك احل�سار والرتابط مع ال�سفة الغربية، ودعم ن�سال املخيمات يف ال�ستات �سد ال�ستفراد 
الأمني والقوانني التي حترمهم من احلقوق الإن�سانية والجتماعية - القت�سادية واملدنية، ومن اأجل 
ال�ستات  ن�سال  ودعم  الغوث(،  وكالة  قبل  من  وت�سغيل  و�سحة  )تعليم  ال�سرورية  اخلدمات  توفري 
ب�سكل عام من اأجل اإحقاق حق العودة )اإلى فل�سطني التاريخية( كحق فردي وجماعي.  كما ينبغي 
اإ�سرائيل الدولية واإبراز �سيا�ساتها  اإلى دور فل�سطينيي ال�ستات واملهاجر يف زعزعة مكانة  النتباه 
ال�ستعمارية والعن�سرية.  اأي اأن يكون بني مهمات موؤ�س�سات منظمة التحرير اجلديدة توفري اأدوات 

الرتابط والت�ساند بني مطالب وحتركات التجمعات الفل�سطينية املختلفة.

املوقعية:  لالأوراق  املوجه  الإطار  التي وردت يف  املنظمة  موؤ�س�سات  بناء  اإعادة  اأ�س�س  اعتماد  ثالثا. 
والقيم  التدابري  اإلى  وال�ستناد  تطلعاتها،  وتبني  التجمعات  كل  ومتثيل  واملدنية،  التعددية  اعتماد 
الدميقراطية، وال�ستقاللية عن مراكز القوى الإقليمية والدولية، وال�ستقاللية املالية، والبتعاد عن 
الزبائنية والريعية، واحلفاظ على بنية تنظيمية ر�سيقة )العتماد، بالأ�سا�س، على طاقات وموارد 

كل جتمع، والتفاعل ال�سريع مع املتغريات الإقليمية والدولية، وجتنب اللغة ال�سعاراتية...(. 

9   انظر ملحق رقم 8، وثيقة »ركائز امل�سلحة الوطنية العليا«، �سمن املالحق اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.
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ميثاق  و�سع  اإعادة  �سرورة  الفل�سطيني  الوطني  امليثاق  حول  طرحت  التي  الآراء  تتلم�س  رابعا. 
امل�سرتكة  والأهداف  والقانونية  وال�سيا�سية  والتاريخية  الطبيعية  احلقوق  على  يوؤكد  جديد،  وطني 
الوطني  وال�ستقالل  امل�سري  وتقرير  والعودة  الحتالل  اإنهاء  مقدمتها  ويف  الفل�سطيني،  لل�سعب 
والدفاع عن احلقوق الفردية والوطنية ل�سعبنا يف الداخل وال�ستات، وياأخذ بعني العتبار التحولت 
واملتغريات الوا�سعة التي دخلت على الو�سع الفل�سطيني والإقليمي والدويل منذ ال�ستينيات من القرن 
التي  التعديالت  اأو بعد  امليثاق احلايل، و�سواء قبل  اأن  الآراء  الغالبية العظمى من  املا�سي.  وترى 
احتياجات  يلبي  ل  اأو�شلو(،  اتفاق  بنود  تاأثري  وحتت  واأمريكية،  اإ�شرائيلية  )ب�شغوط  عليه  اأدخلت 
العمل الوطني الفل�سطيني.10  وينطبق هذا على اإعالن ال�ستقالل الفل�سطيني الذي تبناه املجل�س 
الوطني الفل�سطيني بالإجماع يف دورته التا�سعة ع�سرة يف العام 1988، والذي مل يتبناه بع�س القوى 
منظمة  موؤ�س�سات  يف  م�ساركة  تكن  التي  الإ�سالمي(  اجلهاد  وحركة  »حما�س«،  )حركة  ال�سيا�سية 

التحرير حني مت تبنيه11. 

وميكن يف هذا ال�شياق عر�ص النقاط التالية ذات العالقة بامليثاق الوطني والنظام الأ�شا�شي ملنظمة 
التحرير:

• ترى غالبية الآراء اأنه من املفيد عند �سياغة امليثاق اجلديد ال�ستفادة من الوثائق التي وافقت 	
عليها القوى ال�سيا�سية، مثل وثيقة الوفاق الوطني )وثيقة الأ�سرى( التي وافقت عليها كل القوى 
ال�سيا�سية الفل�سطينية )با�ستثناء حركة اجلهاد الإ�سالمي(12، مع الأخذ بعني العتبار �شغوط 
اأن  اآخرون  اإلخ(.  وطرح  امل�ساحلة،  متطلبات  )النق�سام،  الوثائق  اأنتجت هذه  التي  اللحظة 
ي�سكل اإعالن املقاطعة الذي تبناه عدد كبري من منظمات املجتمع املدين13 اأحد مراجع امليثاق 
اجلديد مبا ي�سكله من اأداة ن�سال حقوقي ت�ستهدف نزع ال�سرعية عن اإ�سرائيل، مع الأخذ بعني 
باأبعاده املختلفة.  وراأى  الفل�سطيني  الوطني  للم�سروع  الذاتية  املكونات  يتناول  اأنه ل  العتبار 
البع�س اأن يت�سمن امليثاق ن�سا حول احلقوق التاريخية لل�سعب الفل�سطيني، مبا يبقي املجال 
مفتوحا لتبني الهدف الإ�سرتاتيجي يف اإقامة الدولة الدميقراطية )الواحدة اأو ثنائية القومية( 
على اأر�س فل�سطني التاريخية.  ومن ذات العتبار طرح البع�س احلاجة اإلى احلفاظ على روح 
امليثاق الوطني )القومي( واحلقوق الفل�سطينية التاريخية يف امليثاق اجلديد مع ال�ستفادة من 
من  ا  اأي�سً وال�ستفادة  ال�سابقة،  التجارب  من  والدرو�س  العرب  واأخذ  اأعاله،  املذكورة  الوثائق 

امل�ستجدات واملتغريات يف �سياغة امليثاق والربنامج الوطني املن�سودين.

الفل�سطينية. امل�ساحلة  موقع  على  املن�سورة  بالوثيقة  اخلا�سة  املالحق  �سمن  الفل�سطيني«،  الوطني  »امليثاق  ن�س   ،3 رقم  ملحق  انظر   10
انظر ملحق رقم 4، ن�س »وثيقة اإعالن ال�ستقالل«، �سمن املالحق اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.  11

2009«، �سمن  6، ن�س »اتفاقية الوفاق الوطني الفل�سطيني-  5، ن�س »وثيقة الوفاق الوطني الفل�سطيني«، وملحق رقم  رقم  ملحق  انظر   12
املالحق اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.

13، نداء موؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني حول املقاطعة- 2005، �سمن املالحق اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع  انظر ملحق رقم   13
امل�ساحلة الفل�سطينية.
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• توافقية 	 لآلية  وفقا  اجلديد  امليثاق  �سياغة  اجلديد  الوطني  املجل�س  يتكفل  اأن  البع�س  ح  اقرَتَ
يجعل  مبا  الثلثني(،  عن  تقل  ل  الوطني  املجل�س  اأع�ساء  من  كبرية  باأغلبية  حتظى  اأن  )على 
امليثاق قاعدة را�سخة لإ�سرتاتيجية العمل الوطني، التي ميكن بال�ستناد اإليها يف �سوغ برنامج 

�سيا�سي وطني، ل ي�ستثني طموحات وتطلعات اأي من مكونات ال�سعب الفل�سطيني.

• مل تطرح اآراء تدعم اأن يو�سع لل�سعب الفل�سطيني د�ستور باعتبار اأن ل حاجة لوثيقة من هذا 	
ال�شروط  تتوفر  ول  والواجبات  احلقوق  حتديد  اإلى  يحتاج  )الد�شتور  املرحلة  هذه  يف  القبيل 
ال�سرورية لذلك فل�سطينيا(.  وهناك على كل الأحوال م�سودة لد�ستور فل�سطيني14 بحاجة اأن 

تناق�س تداعيات اإقراره على احلقوق الوطنية والتاريخية الفل�سطينية.

• ويرتافق مع �سياغة ميثاق وطني جديد مراجعة النظام الأ�سا�سي ال�سابق ملنظمة التحرير مبا 	
يتالءم مع ن�سو�س امليثاق اجلديد.  وجتدر الإ�سارة اإلى النظام الأ�سا�سي احلايل اأقر ع�سوية 
املجل�س الوطني بالنتخاب احلر املبا�سر من ال�سعب الفل�سطيني، وحدد »مدة املجل�س الوطني 
بثالث �سنوات«، على اأن يعقد »دوريًا بدعوة من رئي�سه مرة كل �سنة، اأو يف دورات غري عادية 
  . املجل�س«15 اأع�ساء  عدد  ربع  من  اأو  التنفيذية  اللجنة  من  طلب  على  بناء  رئي�سه  من  بدعوة 

وت�سري م�سودة م�سروع نظام النتخابات للمجل�س الوطني16 اإلى تبني ن�سو�س مماثلة.

• تلقى فكرة و�سع نظام م�ساءلة للهيئات القيادية ملنظمة التحرير )اللجنة التنفيذية، واملجل�س 	
املركزي، والت�سكيالت التنفيذية الأخرى للمنظمة( قبول وا�سعا.  ولعل ال�سيغة الأن�سب تكمن 
يف و�سع ن�سو�س حمددة حول امل�ساءلة يف النظام الأ�سا�سي للمنظمة ومن خالل انتظام دورة 
اجتماعات )�سنوية( املجل�س الوطني وعمل جلانه.  وت�سري هذه احلاجة على عمل التنظيمات 

واحلركات ال�سيا�سية، كما على الحتادات القطاعية والنقابات املهنية. 

• طرح اقرتاح باأن يتم انتخاب الرئي�س الفل�سطيني مبا�سرة من املجل�س الوطني، ولي�س من اللجنة 	
التنفيذية، وذلك ملنح الرئي�س قدرًا من ال�سالحيات توؤهله للقيام بدوره، واأن يكون، بالتايل، 
م�سوؤول اأمام املجل�س الوطني.  هذا يعني رف�س فكرة انتخاب الرئي�س الفل�سطيني مبا�سرة من 
ال�سعب ملا يحمله هذا من خماطر توليد رئي�س م�ستبد اأو ديكتاتور.  ويلغي هذا القرتاح احلاجة 
احلياة  يف  وموقعها  ودورها  وظائفها  تعريف  اإعادة  بعد  الفل�سطينية  لل�سلطة  رئي�س  لنتخاب 
ال�سيا�سية الفل�سطينية )هناك وثيقة اأخرى ملجموعة دعم وتطوير م�سار امل�ساحلة حول النظام 

ال�سيا�سي الفل�سطيني على م�ستوى ال�سلطة(.

ملحق رقم 2، »م�سودة مقرتح لد�ستور دولة فل�سطني«، �سمن املالحق اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية. انظر   14
امل�ساحلة  موقع  على  املن�سورة  بالوثيقة  اخلا�سة  املالحق  �سمن  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  الأ�سا�سي  النظام  ن�س   ،7 رقم  ملحق  انظر   15

الفل�سطينية.

رقم 11، م�سروع نظام انتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني- امل�سودة الرابعة، �سمن املالحق اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على  ملحق  انظر   16
موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.
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• من ال�سروري اأن يحدد النظام الأ�سا�سي ملنظمة التحرير عالقة موؤ�س�ساتها مع مكونات املجتمع 	
داخل  اأهلية(  منظمات  اجتماعية،  حركات  ونقابات،  احتادات  )اأحزاب،  الفل�سطيني  املدين 
فل�سطني التاريخية ويف ال�ستات.  وكذلك اأن يحدد بدقة عالقة هيئات املنظمة مع موؤ�س�سات 
لالأمم  العمومية  اجلمعية  قبل  من  )املراقبة(  ع�سويتها  اأقرت  اأن  بعد  الفل�سطينية  الدولة 

املتحدة.

• فل�سطني 	 خارج  الرئي�سة  املقار  تكون  اأن  ح  اقرُتِ التحرير،  منظمة  مقار  مو�سعة  بخ�سو�س 
حلمايتها و�سون ا�ستقاللها وت�سهيل حركتها مبناأى عن اإجراءات اإ�سرائيل العدوانية، لكن مع 
درا�سة الحتفاظ مبقار بع�س موؤ�س�سات املنظمة يف ال�سفة والقطاع حيث يكون ممكنا لأهمية 
ذلك الوطنية.  واملوقع املقرتح الأوفر دعما كمكان ملقار املنظمة خارج فل�سطني كان القاهرة، 
بو�شفها مقر اجلامعة العربية.  كما اأ�شري اإلى اإمكانية اأن يكون قطاع غزة يف �شروط معينة، 

عنوانًا اآخر، وف�سل البع�س تنويع الدول امل�سيفة ملقار منظمة التحرير.

خام�سا. ميكن تلخي�س الآراء التي طرحت حول ع�سوية املجل�س الوطني الفل�سطيني اجلديد كالتايل:

1. الراأي ال�سائد بخ�سو�س ع�سوية املجل�س الوطني هو اأن يتم الختيار بالنتخاب املبا�سر، حيث 
اإمكانية  تتوفر  اأخرى عندما ل  اأدوات دميقراطية  البحث عن  يتم  واأن  الإمكانية لذلك،  تتوفر 
لذلك، على اأن ي�سمل التمثيل يف املجل�س الوطني جميع مكونات ال�سعب الفل�سطيني دون ا�ستثناء.  
هناك �سوؤال حول من هو الفل�سطيني، وهو ت�ساوؤل اأجاب عنه امليثاق الوطني وجتاهله القانون 
 ،182005 للعام  النتخابات  قانون  تطوير  عليه  واأدخل  الفل�سطينية17،  لل�سلطة  الأ�سا�سي 
بحيث مل يعد املحدد هو الأب بل باتت الأم حمددا اأي�سا.  لكن القانون ا�ستثنى حملة اجلن�سية 
الإ�سرائيلية من الفل�سطينيني بحكم قيود اتفاق اأو�سلو )دون اأن ي�ستثني حملة اجلن�سية الأردنية 
ول اأية جن�سية اأخرى(.  ول يظهر يف ن�سو�س م�سودة م�سروع قانون انتخابات املجل�س الوطني19 
ا�ستثناء للفل�سطينيني حملة اجلن�سية الإ�سرائيلية.  وهذا اإن كان مق�سودا يعترب تطويرا لقانون 

انتخابات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 

وكانت م�سودة م�سروع قانون انتخابات املجل�س الوطني حددت ال�سن القانونية لالنتخاب بـ 18 عاما، 
والرت�سح لع�سوية املجل�س الوطني بـ 35 عاما، وهي بهذا التحديد حترم ال�سباب من الرت�سح لع�سوية 
اقرتاح  مع  يتفق  راأي  وهو  25 عاما،  اإلى  ال�سن  تخفي�س  ال�سائد  الراأي  يف�سل  ولذا  الوطني،  املجل�س 
جلنة اإعداد القانون يف اجتماعها بالأردن يف حزيران/ يونيو 2012 بتخفي�س �سن الرت�سح اإلى 25 
عاما، اإ�سافة لوجود اقرتاح بتخفي�سه اإلى 21 عاما.  كما تن�س مواد م�سودة القانون على متثيل الن�ساء 

انظر ملحق رقم 10، ن�س القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني، �سمن املالحق اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.  17
رقم 9 ، املادة 9 من قانون رقم )9( ل�سنة 2005م ب�ساأن النتخابات، �سمن املالحق اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع  امللحق  انظر   18

امل�ساحلة الفل�سطينية.

الرابعة. امل�سودة  الفل�سطيني-  الوطني  املجل�س  انتخابات  نظام  م�سروع   ،11 رقم  ملحق  انظر    19
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�سمن القوائم النتخابية20.  اإن ا�ستثناء الفل�سطينيني من حملة اجلن�سية الإ�سرائيلية من امل�ساركة يف 
الرت�سح لع�سوية املجل�س الوطني، ل ينبغي اأن يعني ا�ستثناءهم من امل�ساركة يف تقرير امل�سري الوطني، 
ول ا�ستبعاد اعتماد اآلية حمددة مل�ساركتهم يف هذه العملية عرب موؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية.  

كما ينبغي التمييز الوا�سح بني الهوية الوطنية وبني اجلن�سية، واملنظمة متثل الهوية الوطنية.

2. حتتل النتخابات موقعا مهما يف الدعوة اإلى اإعادة بناء وجتديد موؤ�س�سات منظمة التحرير على 
اأ�س�س دميقراطية.  لقد اكت�سبت املنظمة �سرعية متثيلها يف العقود الثالثة الأولى من تاأ�سي�سها 
ال�سعب  من  الأو�سع  الفئات  تاأييد  اأك�سبها  مما  الوطنية،  واأهدافها  الكفاحي  برناجمها  بفعل 
باإمكان  اأن  يعني  ل  هذا  الدميقراطية.   بنيتها  ب�سبب  �سرعيتها  تنل  مل  اأنها  اأي  الفل�سطيني، 
ذلك اأن يتكرر ب�سبب التحولت التي �سهدتها العقود الثالثة الأخرية، مع اإبراز اأهمية الربنامج 
الكفاحي الذي ل يقود اإلى اإغفال الربنامج الجتماعي، ول ال�ستخفاف بدور الثقافة يف حت�سني 
الربناجمني �سد النتهازية والفهلوية ال�سيا�سية.  لكن اأهمية اعتماد النتخابات العامة احلرة 
والنزيهة ل ينبغي اأن يتحول اإلى ذريعة اأو مربر لتعطيل توحيد احلركة الوطنية الفل�سطينية.  كما 
ينبغي احلذر من حتويل الدميقراطية )ب�سيغتها الإجرائية( اإلى و�سفة �سحرية حلل مع�سالت 
واإ�سكالت وتعقيدات الق�سية الوطنية الفل�سطينية.  ففي حال افتقاد القدرة الفعلية )لظروف 
خارجة على الإرادة الفل�سطينية( على اإجراء انتخابات يف موقع ما لع�سوية املجل�س الوطني )اأو 
للهيئات القيادية لالحتادات والنقابات الفل�سطينية(، ينبغي البحث عن اآليات اأخرى ل تتعار�س 

مع اأ�س�س الدميقراطية وحتدد وفق و�سع كل جتمع فل�سطيني.

3. ي�سود الرف�س لنظام املحا�س�سة )»الكوتا«(، وا�ستبداله بنظام التمثيل الن�سبي ولكن بن�سبة ح�سم 
متدنية )1% اإلى 2% مثال( متكن معظم القوى ال�سيا�سية من التمثيل يف املجل�س الوطني ويف 
هيئات املنظمة التنفيذية )وي�سري هذا على الحتادات ال�سعبية والنقابات العمالية واملهنية(.  
فنظام التمثيل الن�شبي هو النظام الأن�شب يف ال�شرط الفل�شطيني حفاظا على مكونات »الهوية 
الوطنية«، وك�سمان لتمثيل القوى ال�سيا�سية يف الهيئات الوطنية ومنع هيمنة الهويات الفرعية.  

كما اأنه النظام الأكرث عدالة يف التمثيل.

بالتايل:  الوطني  املجل�س  انتخابات  قانون  م�سروع  م�سودة  من  ال�ساد�سة  املادة  تعّرف   20
»يعترب ال�شخ�ص موؤهاًل ملمار�شة حق النتخاب اإذا توفرت فيه ال�شروط التالية: 

اأ ـ اأن يكون فل�سطينيًا. 
ب ـ اأن يكون قد بلغ الثامنة ع�سرة من عمره على الأقل يوم القرتاع.

ج ـ اأن يكون ا�سمه مدرجًا يف �سجل الناخبني النهائي.
د ـ اأن ل يكون حمرومًا من ممار�سة حق النتخاب وفقًا لأحكام املادة )7( من هذا النظام.

فل�سطينيًا: ال�سخ�س  يعترب  النظام  هذا  لأغرا�س  ـ   2
اأ ـ اإذا كان مولودًا يف فل�سطني وفق حدودها يف عهد النتداب الربيطاين اأو كان من حقه اكت�ساب اجلن�سية الفل�سطينية مبوجب القوانني التي كانت 

�سائدة يف العهد املذكور .
ب ـ اإذا كان مولودًا يف الأرا�سي الفل�سطينية.

ج ـ اإذا كان اأحد اأ�سالفه ممن تنطبق عليهم اأحكام الفقرة )اأ( اأعاله بغ�س النظر عن مكان ولدته.
د ـ اإذا كان زوجًا لفل�سطينية اأو زوجة لفل�سطيني ح�سبما هو معرف اأعاله«.
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اتفاق وطني حول  اإلى �سرورة وجود  الفل�سطينية  لل�سلطة  الت�سريعية  النتخابات  ت�سري جتربة   .4  
على  طرف  روؤية  فر�س  اأو  التفرد  اإلى  تقود  ل  بحيث  النتخابات،  نتائج  مع  التعامل  متطلبات 
اأو احلقل الثقايف.  وجاءت نتائج النتخابات يف الدول  اأو احلقل الجتماعي  ال�سيا�سي  احلقل 
بال�سلطة  �سيا�سي  تنظيم  ا�ستفراد  لتحذر من خماطر  �سعبية  انتفا�سات  �سهدت  التي  العربية 
الفل�سطينية، تربز  املختلفة.  يف احلالة  املجتمع مبكوناته  روؤيته اخلا�سة على  لفر�س  ونزوعه 
�شرورة ق�شوى لاللتزام باحرتام التعددية بتعبرياتها املختلفة ك�شرط ل بد منه لوجود حركة 

وطنية متما�سكة وفاعلة وقادرة على اإدارة �سراع حترري متعدد املهام. 

5. توجد �سرورة للتو�سل اإلى اتفاق وطني حول اأ�سلوب متثيل املواقع التي يتعذر فيها اإجراء انتخابات 
اأكرب تنظيمني )حركتا »فتح« و«حما�س«(  عامة نزيه وحرة.  هناك خ�سية وا�سحة من هيمنة 
على احلقل ال�سيا�سي ومن غياب كتلة �سيا�سية وازنة )قادرة على امل�ساركة يف النتخابات ككتلة 
يف  هو  اخل�سية  ومكمن  بينهما.   »حما�س�سة«  �سيغة  اعتماد  يف  لتفردهما  مانعة  برناجمية( 
التو�سل اإلى م�ساحلة ل تنهي النق�سام )بل اإلى �سيغة توافقية على تقا�سم ال�سلطة، اأي التو�سل 
قاعدة  على  النتخابات،  متثل  الراهن،  الفل�سطيني  احلال  ويف  النق�سام(.   اإدارة  �سيغة  اإلى 
الوطني21،  املجل�س  انتخابات  قانون  م�سروع  م�سودة  يف  املعتمد  الكامل  الن�سبي  التمثيل  نظام 
ثنائية �سيطرة »فتح« وحما�س«، وت�ساهم يف  الفل�سطينية، فر�سة لك�سر  ال�سلطة  ويف موؤ�س�سات 
ماأ�س�سة �سفافية وم�ساءلة ملنع حتويل مواقع امل�سوؤولية، �سواء يف ال�سلطة اأو املنظمة اأو التنظيمات 

ال�سيا�سية اأو الحتادات والنقابات، اإلى م�سادر لالمتيازات والريع اخلا�س والزبائنية.

منظمة  بناء  اإعادة  طريق  على  الدميقراطية  والتدابري  العامة  النتخابات  اعتماد  ي�ستدعي   .6
التحرير )ك�شرط �شروري واإن غري كاف( اإنهاء النق�شام للحقل ال�شيا�شي الوطني.  وهنا يطرح 
رف�س  عنادهما يف  الأكربان  التنظيمان  وا�سل  اإن  املهمة  يتولى هذه  من  وهو  ال�سعب،  ال�سوؤال 
اأجل  من  كاف  �سغط  ممار�سة  عن  ال�سيا�سية  التنظيمات  بقية  تعجز  وعندما  النق�سام  اإنهاء 
ذلك، ول تتوفر احتادات ونقابات قادرة على ح�سد �سغط قاعدي منظم لإعادة توحيد احلركة 
الورقة املرجعية املقدمة  اأثريت يف  الوثيقة،  الفل�سطينية؟ وخالل نقا�س م�سودة هذه  ال�سيا�سية 
التمييز بني م�شارين؛  اإلى  الدعوة  بالأردن،  الفل�شطينية  الأو�شاط  املتداولة يف  الت�شورات  حول 

انظر ملحق رقم 11، اإذ يقرتح امل�سروع )قبل تعديله لحقا بتخفي�س عدد اأع�ساء املجل�س الوطني اإلى 350 ع�سوا( اأن يكون »عدد اأع�ساء   21
الأقل عن  الفل�سطينية، وثالثمئة على  الأرا�سي  الأقل، ينتخب مائة وخم�سون منهم عن دائرة  اأربعمئة وخم�سني ع�سوًا على  الوطني  املجل�س 
دوائر مناطق ال�ستات وفق الآلية التالية: اأ. بالنتخاب املبا�سر: يف الدول التي ت�سمح باإجراء النتخابات يف اإقليمها. ب. بالتوافق: يف الدول 
التي ل ت�سمح باإجراء النتخابات اأو ل ميكن اإجراء النتخابات فيها، فيتم ت�سمية واختيار الأع�ساء لتمثيل املناطق التي يتعذر �سمولها بالعملية 
النتخابية وفق تق�سيمات الدوائر بالتوافق من قبل جلنة اتفاق القاهرة 2005 واملتكونة من رئي�س اللجنة التنفيذية ورئي�س املجل�س الوطني 

واأع�ساء اللجنة التنفيذية والأمناء العامني للف�سائل وبع�س ال�سخ�سيات امل�ستقلة«.
وتن�س م�سودة امل�سروع على اأن تكون »مدة ولية املجل�س ثالث �سنوات من تاريخ انتخابه، وي�ستمر املجل�س املنتخب يف تويل مهامه و�سالحياته    
ائتالف من  و/اأو  و/اأو حزب  النتخابية من ف�سيل  القائمة  »تت�سكل  اأن  وعلى  النظام«،  اأحكام هذا  انتخاب جمل�س جديد مبوجب  يتم  حتى 
ف�شائل و/اأو اأحزاب و/اأو جمموعة من امل�شتقلني ت�شتويف �شروط الرت�شيح يف اإحدى الدائرتني النتخابيتني اأو كليهما.  ول يجوز اأن يزيد عدد 
املر�شحني يف القائمة عن عدد املقاعد املخ�ش�ص للدائرة النتخابية، ول اأن يقل عن ثالثة«.  كما »ي�شرتط لقبول تر�شح القائمة النتخابية اأن 

تعلن التزامها بوثيقة اإعالن ال�ستقالل ومبنظمة التحرير الفل�سطينية باعتبارها املمثل ال�سرعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني«.
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امل�ساحلة  اإمتام  اأجل  من  اجلهد  موا�سلة  على  يقوم  تكتيكيا،   - اإجرائيا  م�سارا  الأول  ميثل 
الفل�سطينية«.   واجلغرافيا  واملوؤ�س�سات  والكيان  ال�سعب  »توحيد  عملية  وا�ستئناف  الفل�سطينية 
وي�ستدعي هذا امل�سار اعتماد مقاربة اإجرائية �سديدة الواقعية »على فر�س اأن الوحدة بني كيانني 
غري دميقراطيني، اأف�سل من النق�سام اإلى كيانني غري دميقراطيني، وامل�ساحلة حتى واإن كانت 
)فوقية( تظل اأف�سل من النق�سام، مع الأخذ بنظر العتبار، باأن ال�سعب الفل�سطيني يتطلع اإلى 
وحدة وطنية �سلبة ودميقراطية، وعلى اأ�سا�س برنامج وطني جامع، ويف اإطار منظمة التحرير 
�سيا�سيا   - فكريا  خيارا  الثاين  امل�سار  وميثل  وهيكلتها دميقراطيًا«.   بناوؤها  املُعاد  الفل�سطينية 
– اإ�سرتاتيجيا يقوم )وفق الورقة ذاتها( على »اأن احلل لإ�سكالية النق�سام والرتاجع يف و�سع 
ومكانة احلركة الوطنية، بحاجة اإلى مقاربة ذات طبيعة اإ�سرتاتيجية«، تطرح »اأ�سئلة من نوع: من 
�سيقوم بهذه العملية، هل هي الف�سائل والنخب القائمة، اأم قوى اجتماعية و�سيا�سية جديدة؟ 
وكيف ميكن لهذه القوى اأن تنبثق واأن تلعب دورًا متعاظما؟« )وهو ال�سوؤال الذي طرحه الإطار 
املوجه لالأوراق التي تعالج ق�سايا اإعادة بناء املنظمة من منظور مكونات ال�سعب الفل�سطيني22(.

يف العام 1969، واجهت احلركة الوطنية الفل�سطينية اآنذاك اإ�سكالية »اإعادة بناء منظمة التحرير«.  
وقد امتلكت قوى املقاومة والكفاح امل�سلح ذات اجلماهريية وال�سعبية الوا�سعة، دورًا حا�سمًا يف انتزاع 
املنظمة من اأيدي النظام العربي الر�سمي، مثلما جنحت هذه القوى يف اإعادة بناء و�سياغة املنظمة.  
واإن كان هذا الو�سع لن يتكرر لأ�سباب اأ�سارت الوثيقة اإليها، اإل اأن ذلك ل يقلل من حيوية الوطنية 
الفل�سطينية وما بلغته من ن�سج، وهي باتت بحاجة اإلى اإعادة بناء حركة وطنية جديدة )ممثلة يف 
منظمة حترير جديدة( تقوم على اأ�س�س دميقراطية، م�ستفيدة من اأجواء النتفا�سات الدميقراطية 
العربية، لالإفالت من »قب�سة الف�سائلية« واإطالق الطاقات الكامنة بني �سفوف ال�سعب الفل�سطيني 
داخل فل�سطني التاريخية وخارجها، مع اأهمية الإ�سارة اإلى اأن الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية تبقى 

من اأرقى اأ�سكال التنظيم التي عرفتها الب�سرية واأدوات التغيري ال�سيا�سي والجتماعي.

التحرير  الفل�سطينية يف هيئات منظمة  التجمعات  الآراء فيما يخ�س متثيل  اإجمال  �ساد�سا. ميكن 
اإن هناك اتفاقا من حيث املبداأ على �سرورة متثيل م�سالح وتطلعات خمتلف  الفل�سطينية بالقول 
مكونات ال�سعب الفل�سطيني )جتمعات، جاليات، جمتمعات، اإلخ( يف املجل�س الوطني الفل�سطيني.  
وينطبق هذا على الحتادات القطاعية والنقابات املهنية الفل�سطينية التي يتوجب اأن ت�سبح قادرة 
على متثيل القطاعات واملهن يف التجمعات املختلفة دون اأن يعني هذا تغييب احلاجة اإلى التعددية 
ال�سعب  مكونات  كل  متثيل  وي�ستدعي  جتمع.   بكل  اخلا�سة  الق�سايا  ح�سب  والروؤى  الربامج  يف 

بناء التمثيل الوطني: اأفكار ومقرتحات لتجاوز وتفكيك عقبات وعقد التمثيل الفل�سطيني«. اإعادة  »نحو   ،12 رقم  ملحق  انظر    22
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الفل�سطيني يف املجل�س الوطني اعتماد دوائر متثيلية )انتخابية حيث ميكن( لكل منها23.  وبهذا 
ميكن اأن ينعك�س ذلك على البنية املوؤ�س�ساتية للمنظمة مبا يتيح املتابعة التف�سيلة لق�سايا كل من 
هذه التجمعات القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية واحلقوقية واحلريات املدنية يف �سياق الق�سية 
الوطنية.  اأما فيما يخ�س فل�سطينيي اأرا�سي 48، فقد اقرتح الرتكيز على اإعادة بناء »جلنة املتابعة 
العليا للجماهري العربية«، واإيجاد �سيغة تفاعل بني هذه اللجنة وقيادة املنظمة، �سواء يف اأثناء عملية 
اإعادة البناء، اأو بعد اإجناز هذه العملية، واإيجاد عالقات تعاون وتن�سيق كاملني مع موؤ�س�سات وهيئات 
املنظمة املعنية على قاعدة برنامج حق العودة وتقرير امل�سري، وهما من عناوين امل�سروع الوطني 

الفل�سطيني )ح�سب الورقة املرجعية اخلا�سة بالفل�سطينيني داخل اأرا�سي 48(.

 استخالصات 

التحرير  منظمة  يف  موؤ�س�ساتي،  كاإطار  ممثلة،  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  بناء  اإعادة  اأوال. 
الفل�شطينية، اأمر يف غاية الأهمية اإذا اأخذنا بعني العتبار حمددات ال�شرط الفل�شطيني والأو�شاع 
الإقليمية والدولية اجلارية.  ولذا ينبغي اأن ل جتري كفعل نخبوي كما جرى يف ال�ستينيات من القرن 
اإمكانية النجاح يف العقد احلايل لأ�سباب عديدة نوق�ست  املا�سي )النجاح يف ذلك العقد ل يعني 
اأمام كل جتمع/جمتمع/جالية فل�سطينية  املجال  تتم من خالل ف�سح  اأن  بل  الوثيقة(،  خالل هذه 

للم�ساركة يف عملية البناء هذه، عرب: 

1. اأن يتولى كل جتمع اختيار ممثليه اإلى املجل�س الوطني باعتباره الهيئة الت�سريعية الأولى لل�سعب 
ما  لتجمع  تعذر  املجل�س.   ويف حال  قرارات  تنفيذ  تتابع  تنفيذية  تنتخب هيئة  والتي  الفل�سطيني، 

انتخاب ممثليه مبا�سرة يبحث كل جتمع عن الو�سيلة الأجنع لختيار ممثليه. 

2. اإن عملية اختيار ممثلي كل جتمع يفرت�س اأن تقوم على اأ�سا�س اعتبارين؛ الأول حاجات وتطلعات 
غالبية التجمع، وثانيا الربنامج ال�سيا�سي والجتماعي الذي يطرحه )�سمن قائمته النتخابية(.

3. اإن عملية دمقرطة العالقات بني اأفراد كل جتمع تعني اأن ت�سمل عملية الدمقرطة خمتلف الهيئات 
الفاعلة يف التجمع )اأحزاب، نقابات واحتادات، هيئات حملية، جلان �سعبية، حركات اجتماعية، اإلخ(.

4. اأن تتم العملية وفق نظام التمثيل الن�سبي لالعتبارات التي وردت يف الوثيقة.

ثانيا. ي�ستدعي تعميق الرتابط بني التجمعات الفل�سطينية من جانب و�سمان متابعة م�سالح وتطلعات 
اأ�سا�س الو�سع الطبقي، النوع الجتماعي، احلالة  التكوينات الجتماعية املختلفة لكل جتمع )على 

العامل بنهاية عام 2012 بحوايل 11.6 مليون ن�سمة، منهم 4.4 مليون  الفل�سطينيني يف  الفل�سطيني عدد  املركزي لالإح�ساء  يقدر اجلهاز   23
يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة والقد�س ال�سرقية، و1.4 مليون يعي�سون داخل اخلط الأخ�سر )من جمموع نحو 8 ماليني يحملون اجلن�سية 
6 ماليني  2012 مقابل  5.8 مليون بنهاية العام  اإ�سرائيل والأرا�سي املحتلة بنحو  اأن عدد الفل�سطينيني يف  الإ�سرائيلية(.  ويقدر اجلهاز 
يهودي اإ�سرائيلي.  وتوقع اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني اأن يرتفع اإجمايل عدد كل من الفل�سطينيني واليهود الإ�سرائيليني اإلى حوايل 

 .2016 عام  نهاية  بحلول  مليون   6.5



33وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

اجتماعية  اأجندات  لها  كاأطر  واملهنية  القطاعية  الأطر  بناء  يتم  اأن  اإلخ(  العمرية،  الفئة  املهنية، 
مطلبية، بالإ�سافة اإلى اأجندات وطنية. من هنا تظهر اأهمية اأن تتم اإعادة بناء موؤ�س�سات منظمة 
اأطر  التحرير لي�س فقط عرب انتخاب/اختيار ممثلني للمجل�س الوطني عن كل جتمع، بل وت�سكيل 
قطاعية ونقابية ومهنية على �سعيد كل جتمع ت�سكل فيما بينها احتادات عامة.  بتعبري اآخر، هناك 
حاجة يف عملية اإعادة بناء احلركة الوطنية الفل�سطينية، ممثلة يف املنظمة، اإلى اإف�ساح املجال اأمام 
القوى الجتماعية )عرب الحتادات والنقابات واحلركات الجتماعية( لتمثيل م�ساحلها وتطلعاتها.

هذا  مثل  كون  دورية،  انتخابات  جمرد  اإلى  الدميقراطية  اختزال  خماطر  وعي  �سرورة  ثالثا. 
الختزال يلغي اأبرز مرتكزات الدميقراطية القائمة على ترافق وجتادل قيم احلرية وامل�ساواة.  كما 
ينبغي احلذر ال�سديد من الدخول يف انتخابات عامة يف �سرطنا الوطني دون التفاق على وظائفها، 
احلركة  على  الكارثية  نتائجها  وراأينا   ،2006 العام  يف  الت�سريعية  النتخابات  يف  جرى  ما  وهذا 
الفل�سطينية، والتي ما زالت تداعياتها قائمة حتى اللحظة.  ال�سوؤال الذي ل بد منه هو: هل نريد 
انتخابات عامة لنحدد من يحكم ومن يكون يف املعار�سة )كما هو عادة احلال يف الدول امل�ستقلة( 
نظام  عرب  ال�سيا�سية  القوى  من  اأيا  ت�ستثني  ل  متثيلية  وطنية  موؤ�س�سات  لبناء  انتخابات  نريد  اأم 
القوى  من  طيف  اأو�سع  متثيل  ت�سمن  متدنية  ح�سم  ن�سبة  ذي  الن�سبي  التمثيل  على  يقوم  انتخابي 
ال�سيا�سية بهدف امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية )والفكرية والجتماعية والقت�سادية ال�سيا�ساتية(، 
ويف امل�ساركة يف اإقرار وتنفيذ اإ�سرتاتيجيات املواجهة لالحتالل وللحالة ال�ستعمارية التي يعي�سها 

ال�سعب الفل�سطيني، بتجمعاته املختلفة؟

املختلفة  الفل�سطينية  التجمعات  عن  ممثلني  اختيار  يتم  لأن  ن�سبيا  وا�سعة  اإمكانيات  تتوفر  رابعا. 
�سبل ذلك هي  والأقدر على حتديد  مبا�سرة،  انتخابات  اإجراء  يتعذر  ب�سكل دميقراطي حتى حني 
القوى ال�سيا�سية واملنظمات املجتمعية الفاعلة يف كل جتمع )»جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية« 

تقدم مثال على ذلك(.

حركات  ذي  �سيا�سي  كمجتمع  فقط  لي�س  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  التعاطي  هو  ال�سابق  يعنيه  ما 
متباينة  اجتماعية  كت�سكيلة  وكذلك  بل  والتوجهات،  الربامج  متعددة وخمتلفة  �سيا�سية  وتنظيمات 
الأخطار  هي  ال�شعب  هذا  يوحد  ما  لكن  �شريورة.   حالة  يف  لكنها  والتكوينات  وال�شروط  الأو�شاع 
امل�سرتكة التي يتعر�س لها واحلقوق والأهداف التي ي�سعى من اأجلها يف مواجهة احلالة ال�ستعمارية 
املعازل  نظام  العن�سري،  التمييز  املختلفة:  )باأبعادها  يعي�سها  التي  ال�ستيطانية  الحتاللية 
�سد  التمييز  التجويعي،  احل�سار  الزاحف،  ال�ستيطاين  التو�سع  الإثني،  التطهري  )الأبرتايد(، 
الفل�سطينيني يف لبنان وبلدان عربية اأخرى، املعاناة املختلفة واملتنوعة ل�سعبنا يف ال�ستات.. اإلخ(، 

والرواية التاريخية اجلامعة بروافدها الفرعية املتعددة.

خام�سا. ت�شتدعي اإعادة بناء موؤ�ش�شات منظمة التحرير الفل�شطينية النتباه اإلى خ�شو�شيات و�شرط 
كل جتمع عند و�سع اإ�سرتاتيجيات املواجهة )باملعنى ال�سمويل للتعبري( باأدواتها واأ�سكالها املختلفة؛ 
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لي�س املجال هنا حل�سرها بحكم تعدد وتنوع اأ�سكالها وانفتاحها على البتكار والإبداع وفق ما تليه 
متطلبات كفاح كل جتمع.  فما ثبتت فعاليته يف جتمع معني ل يعني اأن هذه التجربة �ستنجح كجزء 
من اإ�سرتاتيجية مواجهة يف جتمع اآخر، بل قد يتولد عن ذلك نتائج �سلبية للغاية.  املهم هنا التنويه 
اإلى اأن املواجهة اأو املقاومة لي�ست حقًا فقط، بل وواجب يف واقع حركة التحرر الوطني، وهي تتنوع 
يف اأ�سكالها وم�سامينها، كما اأنها منفتحة على التطوير والبتكار، والتجمع املعني هو الأكرث دراية يف 
�ساأن الأ�سكال وامل�سامني الأجنع.  وبات متاحا، ب�سكل اأو�سع من ال�سابق، ف�ساء الفعل داخل الهيئات 
الدولية املختلفة )حمكمة العدل الدولية، حمكمة اجلنايات الدولية، منظمة اليون�سكو، اإلخ( الذي 
يتيح تو�سيع دائرة العزلة على اإ�سرائيل وفر�س العقوبات عليها.  وهناك الو�سائل الثقافية املختلفة 
)عرب ال�سورة والفيلم والرواية واللوحة والأغنية واملقالة والندوة، اإلى الق�سة والرواية والق�سيدة، 
اإلخ( التي ت�ساهم يف ذات الجتاه، ولها اأ�سكالها الدعاوية والت�سامنية يف اأوروبا والأمريكيتني )مثال 

الن�شاط يف حركات �شبابية متعددة الإثنيات تدعو للعدالة لل�شعب الفل�شطيني، اإلخ(، وهكذا..

بال�ستناد  وتركيزا،  وبنودا  لغة  الوطني،  امليثاق  يف  النظر  باإعادة  املطالب  الراأي  ي�سود  �ساد�سا. 
اإليها  اأ�سارت  والتي  ال�سيا�سية،  القوى  من  الإجماع،  يقرب  ما  اأو  اإجماعا،  لقيت  التي  الوثائق  اإلى 
و�سحب  لإ�سرائيل  املقاطعة  حملة  اإعالن  الوطني،  الوفاق  وثيقة  ال�ستقالل،  )اإعالن  الوثيقة  هذه 
التي  والظروف  منها  كل  على  املالحظات  اإلى  النتباه  مع  عليها(،  العقوبات  وفر�س  ال�ستثمارات 

ولدتها، وكذلك التنبيه اإلى �سرورة اأن يوؤكد امليثاق على الرواية التاريخية لل�سعب الفل�سطيني.

تاأتي احلاجة لإعادة بناء احلركة الوطنية يف �سياق البناء على ف�سائل الرتاث الإيجابي للما�سي 
�ساأن  واإعالء  للطائفية،  الراف�سة  واملدنية  والثقافية،  والتنظيمية،  والفكرية،  ال�سيا�سية  )التعددية 
الروح الكفاحية(، ويف �سياق جتنب نقائ�س واأخطاء واإخفاقات التجربة ال�سابقة )نظام املحا�س�سة، 
الزبائنية، الريعية، املكتبية، وتغييب اأ�ساليب املحا�سبة للقيادة(.  وتاأتي، بالأ�سا�س، يف �سياق املهام 
امللقاة على هذه احلركة يف جمابهة الدولة الحتاللية ال�ستيطانية ال�ستعمارية، والتنكر للحقوق 
ال�سعب  من  وا�سعة  لفئات  العودة  فيها حق  والإن�سانية، مبا  واملدنية  ال�سيا�سية  واجلماعية  الفردية 
ملوؤ�س�سات  التحرري، وهناك حاجة  الفل�سطيني  ال�سعب  ن�سال  لتنظيم  الفل�سطيني.  فهناك حاجة 
وطنية جامعة )تتخطى حدود التجمع الواحد( لتغذية العالقات بني التجمعات الفل�سطينية متباينة 
منها  كل  دور  بالعتماد على  الفل�سطينية،  التاريخية  الرواية  واإثراء  ول�سيانة  والأو�ساع،  الظروف 

ولي�س عرب خلق مركز بيده كل ال�سالحيات واأطراف مهم�سة.

وو�سع  وبنيتها  وموازنتها  التحرير  ومالية حول مواقع مقار منظمة  لوج�ستية  هناك ق�سايا  �سابعا. 
موؤ�س�ساتها حتت الرقابة وامل�ساءلة، وقد وردت يف الوثيقة اآراء واقرتاحات حولها، وهي ق�سايا قابلة 

للمعاجلة اإن جرت متابعتها بروح عملية وكفاحية.

منظمة  يف  ممثلة  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  بناء  اإعادة  عملية  ت�ستدعي  �سديد  باخت�سار 
التحرير ما ياأتي: 
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اأوال. الإ�سراع يف بناء اإطار تنظيمي جامع ي�ستند اإلى عمليات دمقرطة مكونات هذه احلركة الوطنية 
)ال�سيا�سية والقطاعية والنقابية واملحلية( على امل�ستويات الوطنية واملوقعية )على �سعيد كل جتمع(، 

بالإ�سافة للحركات الجتماعية )ال�سبابية، وغريها(. 

ثانيا. ينبغي اأن يرتافق مع البدء يف بناء الإطار التنظيمي اجلامع �سياغة وثيقة مرجعية )ميثاق اأو 
عقد اجتماعي( يحظى باأو�سع درجة من الإجماع الوطني وال�سعبي.

ثالثا. احلركة الوطنية اجلديدة بحاجة اإلى اإ�سرتاتيجيات مواجهة ون�سال ت�سرتك فيه اأو�سع الفئات 
الجتماعية يف كل جتمع بال�ستناد اإلى حاجات وقدرات وميزات كل جتمع.

رابعا. هناك حاجة اإلى تو�سيع دور الثقافة )باملعنى الوا�سع للكلمة( يف عملية اإعادة بناء موؤ�س�سات 
للوطنية  واملن�سط  الوطنية  للهوية  الرئي�سة  املحركات  اإحدى  هي  مبا  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة 
الفل�سطينية، كونها ل تخ�سع ملوازين القوى الع�سكرية وال�سيا�سية وللحدود اجلغرافية، والأقدر بالتايل 
على احلفاظ على الرواية التاريخية الفل�سطينية وتغذيها من خمتلف حقول الثقافة ال�سعبية والعاملية. 





األوراق المرجعية لوثيقة إعادة بناء 
مؤسسات منظمة التحرير

األوراق المرجعية لوثيقة إعادة بناء 
مؤسسات منظمة التحرير
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تصوراٌت أولّيٌة حول إعادة بناء 
وتفعيل منّظمة التحرير الفلسطينية

اأ. د. اإبراهيم اأبرا�ص
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تصوراٌت أولّيٌة حول إعادة بناء 
وتفعيل منّظمة التحرير الفلسطينية

اأ. د. اإبراهيم اأبرا�ص

مقدمة 
ت�ستح�سر اأزمة امل�سروع الوطني واحلديث عن اإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفل�سطينية حقيقة 
تاريخية، وهي اأن امل�سروع الوطني احلديث منذ بداياته الأولى مع منظمة التحرير عام 1964 مل 
يكن م�سروعا وطنيا خال�سا، ومل يكن ميثاق املنظمة برناجما وطنيا خال�سا؛ فدوما كانت املحددات 
وتطوره.   الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  تاأ�سي�س  يف  حا�سرة  والدولية  والإقليمية  العربية  اخلارجية 
هذا ال�ستح�سار للتاريخ مفيد ونحن ب�سدد التفكري باإعادة بناء وتفعيل امل�سروع الوطني من خالل 
عنوانه الرئي�ص منظمة التحرير، ف�شقوط اأنظمة ودول عربية واإقليمية و�شعود اأخرى، وانهيار نظام 
دويل و�سعود اآخر؛ كل ذلك ل يغري من حقيقة قوة تاأثري املحددات اخلارجية يف الق�سية الفل�سطينية 

ويف اخليارات الكربى لل�سعب والقيادة.

اإن قوة تاأثري العوامل اخلارجية يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني نالحظها اليوم من خالل ارتهان 
على  اعتمادا  امل�ساحلة  فالفل�سطينيون عجزوا عن حتقيق  والإقليمية،  العربية  باحلالة  امل�ساحلة 
القاهرة فالدوحة، حتى  اإلى مكة ثم  اليمن  اإلى  ال�سودان  تنّقل ملف امل�ساحلة من  الذات، وهكذا 
خالل  من  حتقيقها  مت  التي  الإجنازات  اأن  كما  امل�ساحلة.   عملية  يف  دور  لعب  حاولت  ال�سنغال 
يتولد عنها دينامكية  العدوان على غزة والت�سويت ل�سالح فل�سطني يف الأمم املتحدة مل  مواجهة 
ذاتية لتنفيذ ما مت التفاق عليه من تفاهمات امل�ساحلة، وينتظر اأطراف امل�ساحلة تطور الأو�ساع 
يف م�سر ليعودوا اإلى طاولة احلوار، ول ندري هل �ست�سبح امل�ساحلة يف حكم املوؤجل ما ا�ستمرت 

الأو�ساع غري م�ستقرة يف م�سر؟ وما هو احلال اإن تدهورت الأمور اأكرث يف م�سر؟

اأولويات  من  �سيغري  مراقب  دولة  بفل�سطني  العرتاف  ل�سالح  الت�سويت  فاإن  ال�سياق،  نف�س  ويف 
موؤ�س�سات  جت�سيد  اأولوية  ل�سالح  التحرير،  منظمة  بناء  اإعادة  اأولوية  خ�سو�سا  وال�سعب،  القيادة 
الدولة.  وكما �سنو�سح لحقا فاإن القرار الأممي وبالرغم من عدم اإلزاميته اإل اأنه �سيجعل مركز 

ثقل الهتمام والعمل ال�سيا�سي متجها نحو الدولة ولي�س نحو منظمة التحرير. 
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اجلزء االأول

البيئة التمكينية والفرص المتاحة إلعادة بناء المنظمة 
كمدخل للمصالحة

بني  تهدئة  ب�سفقة  توج  الذي   2012 نوفمرب  الإ�سرائيلي على قطاع غزة منت�سف  العدوان  نتائج 
قرار  ل�سالح  الت�سويت  ثم  املقاومة،  ولنهج  لها  ن�سرا  »حما�س«  واعتربتها  واإ�سرائيل  »حما�س« 
فل�سطيني مينح فل�سطني �سفة دولة مراقب وهو ما اعتربته منظمة التحرير ن�سرا لنهجها ال�سيا�سي 
ال�سلمي؛ كال احلدثني ا�ستنه�سا حالة �سعبية وحدوية حتى واإن كانت عاطفية، قد ت�سكل حالة �سغط 
خطوة  »حما�س«  مباركة  اأن  وخ�سو�سا  امل�ساحلة،  ملف  لتحريك  تدفعها  ال�سيا�سية  النخب  على 
الرئي�س بالذهاب اإلى الأمم املتحدة لها دللة �سيا�سية، حيث ت�سمر اعرتافا منها بهدف الدولة يف 
قطاع غزة وال�سفة، كما اأن �سفقة التهدئة التي وقعتها »حما�س« بو�ساطة م�سرية تت�سمن ر�سائل 
�سيا�سية، وخ�سو�سا فيما يتعلق بوقف )الأعمال العدائية( بني الطرفني – غزة واإ�سرائيل- حيث 
ت�شمر وقف املقاومة اأو الأعمال امل�شلحة وهذا اأحد مطالب اأو �شروط الرباعية لالعرتاف بـ«حما�ص«.

بينها وبني  املواقف  الفجوة يف  اإلى جت�سري  توؤ�سران  اإن كانت كلتا اخلطوتني من »حما�س«  وهكذا، 
منظمة التحرير؛ اإل اأن ت�سخيم »حما�س« للن�سر الع�سكري الذي حققته من خالل اإطالق ال�سواريخ 
على مدن اإ�سرائيلية ثم بنود �سفقة الهدنة تت�سمنان اأي�سا عنا�سر قد تدفع نحو مزيد من تكري�س 
النق�سام اجليو�سيا�سي بني غزة وال�سفة، وهو الأمر الذي يثري تخوفات من معادلة جديدة �سترتتب 

عن �سفقة الهدنة، و�ستعيد ترتيب عالقة قطاع غزة مب�سر واإ�سرائيل وال�سفة الغربية.

يف اجلهة الأخرى، فاإن )ن�سر( العرتاف بفل�سطني دولة غري ع�سو يف الأمم املتحدة هو ح�سيلة 
ديبلوما�سية الرئي�س »اأبو مازن«، وكذلك ح�سيلة التعاطف الدويل مع معاناة اأهل غزة و�سمودهم 
يف مواجهة املمار�سات العدوانية الإ�سرائيلية، وهي اأمور وظفها الرئي�س اأبو مازن يف خطابه ُقبيل 
الت�سويت على القرار.  الن�سر ال�سيا�سي يف الأمم املتحدة �سيفر�س حتديات على منظمة التحرير 
وجممل النظام ال�سيا�سي، فاإن كان عزز من موقف الرئي�س »اأبو مازن« ومن خيار ال�سالم الذي يوؤمن 
به اإل اأنه �سيوؤدي تدريجيا اإلى تهمي�س دور املنظمة، بحيث ت�سبح )الدولة( مرجعية للفل�سطينيني، 
كما اأن دول العامل �ستنحو نحو مزيد من التعامل مع موؤ�س�سات الدولة كممثل لل�سعب بدل من منظمة 
التحرير.  بالإ�سافة اإلى ما �سبق، فاإن العرتاف بفل�سطني دولة مراقب �سيطرح اإ�سكالت قانونية 
و�سيا�سية ذات �سلة مبكانة منظمة التحرير ودورها امل�ستقبلي وعالقتها بالدولة من جانب وبال�سلطة 

من جانب اآخر.

الأمر  الفل�سطينية،  واملرجعيات  التمثيل  حول  القدمية  الإ�سكالت  اإلى  �ست�ساف  امل�ستجدات  هذه 
من  اأكرب  هو  مبا  ت�سطدم  الفل�سطيني  التمثيل  اأزمة  ملعاجلة  للت�سدي  حماولة  كل  يجعل  الذي 
جمرد الختالف على اآلية النتخابات اأو الن�سب التمثيلية.  املو�سوع لي�س جمرد اإحالل حزب حمل 
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اأكرب  لأزمة  نتاج  واجلديدة  القدمية  التمثيل  فاإ�سكاليات  والتوجيه،  القيادة  �سلم  راأ�س  على  حزب 
حتقيقها،  على  وقدرتهم  امل�سروعة  حقوقهم  حول  الفل�سطينيني  عند  الاليقني  حالة  تعك�س  واأعمق 
اأزمة لها عالقة مبفهوم امل�سروع الوطني من حيث اأيديولوجيته واأهدافه واأدوات تنفيذه، فال�سراع 
على التمثيل اليوم يعك�س �سراعا وجدانيا واأيديولوجيا، اإ�سافة اإلى اخلالفات ال�سيا�سية، ثم جاء 
اأنه ذو �سلة باملتغريات الإقليمية والدولية،  النق�سام لي�سيف �سراعا حول ال�سلطة ومغامنها، كما 
والرغبة  الفل�سطينية  الذاتية  القدرات  بني  ه�س  توازن  حم�سلة  الوطني  امل�سروع  كان  فتاريخيا، 

با�ستقاللية القرار الوطني من جانب، وم�ساريع واأجندة دول اجلوار من جانب اآخر.

 اإن كان يجوز لنا القول باأن الختالف على الأهداف وو�سائل حتقيقها اأمر حمايث للحركة الوطنية 
واإ�سرتاتيجية  اأهدافها  على  التحرير  منظمة  ت�ستقر  مل  حيث  الأولى،  �سنواتها  منذ  الفل�سطينية 
حتقيقها �سوى �سنوات قالئل )1964 - 1971( اإل اأن اختالفات تلك احلقبة كانت يف بيئة عربية 
ودولية ت�سمح ب�سكل من التعاي�س بني القوى املختلفة داخل منظمة التحرير، كما اأن عدم وجود �سلطة 

ومغامن �سلطة كان يحد من اإمكانية ت�سعيد اخلالفات اإلى درجة القتتال الدموي. 

اإطار اإجناز  اإعادة بناء التمثيل الفل�سطيني يف  اإبداء املقرتحات والت�سورات حول  قبل ال�سروع يف 
هدف امل�ساحلة، فاإن حالة من ال�سك تنتابنا حول م�سداقية »حما�س« بامل�ساركة يف منظمة التحرير 

الفل�سطينية لل�سببني الآتيني: 

الإخوان  جلماعة  امتداد  باأنها  تقول  �سيا�سي  اإ�سالم  كجماعة  فـ«حما�س«  مبداأي،  عقائدي  االأول. 
وقوى  اأحزاب  واحد مع  اإطار  اأو  واحدة  �سيا�سية  ت�سارك يف جماعة  اأو  تندمج  اأن  تقبل  امل�سلمني ل 
علمانية وليربالية، وهذا �ساأن لي�س خا�س بـ«حما�س«، بل يخ�س كل جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي يف 
العامل العربي والإ�سالمي، حيث هناك قوى اإ�سالمية يف جانب وقوى ليربالية وقومية وعلمانية يف 
اجلانب الآخر، وما يجري يف م�سر وتون�س منوذجني لذلك.  وقد يجري مع و�سع امليثاق الوطني ما 

يجري يف م�سر حول و�سع الد�ستور.

الثاين. اخلوف من ال�ستحقاقات ال�سيا�سية للم�ساركة يف النظام ال�سيا�سي، فـ«حما�س« ل ترف�س 
قد  فهزميتها  اأي�سا،  الن�سر  ومن  بل  فقط،  الهزمية  من  خوفا  الت�سريعية  وخ�سو�سا  النتخابات، 
النتخابات  يف  وفوزها  متثله،  الذي  الإ�سالمي  امل�سروع  يهدد  وبالتايل  غزة،  يف  ال�سلطة  تفقدها 
�سيفر�س عليها �سراكة �سيا�سية مع قوى ليربالية وعلمانية من ال�سعب التو�سل اإلى قوا�سم م�سرتكة 
بينهم، كما اأن فوزهايف النتخابات الت�سريعية �سيفر�س عليها حتمل م�سوؤولية ال�سلطة واحلكومة يف 
كل مناطق ال�شلطة، وبالتايل مواجهة �شروط اإ�شرائيل والرباعية، و«حما�ص« تعرف اإن كان م�شموح 
لها بتملك ال�سلطة يف غزة لأن اإ�سرائيل ل تريد حكم غزة، فاإنه غري م�سموح لها احلكم يف ال�سفة 

لأن اإ�سرائيل تريد ال�سفة لنف�سها.
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اجلزء الثاين

المقترحات حول إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير 
كمرجعية وطنية

ثقل وطاأة التجربة التاريخية وال�سكوك املُثارة حول جدية جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي الفل�سطينية، 
وخ�سو�سا »حما�س«، بالدخول يف النظام ال�سيا�سي بعد الربيع العربي، بالإ�سافة اإلى واقع ال�ستيطان 
والتهويد؛ كل ذلك يجب اأن ل يثنينا عن ال�سعي الدوؤوب للبحث عن خمارج لالأزمة، ويف هذا ال�سياق 

ياأتي اجلهد امل�سكور للمركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات الإ�سرتاتيجية – م�سارات.

�سنقارب اإ�سكالية التمثيل الفل�سطيني واإعادة بناء امل�سروع الوطني انطالقا من الأ�سئلة التي تطرحها 
الورقة املوجهة للنقا�س التي اأعدها الباحث جميل هالل.

اأوال. جمل�ص تاأ�سي�سي للإ�سراف على اإعادة البناء 
ل �سك اأن اأول واأهم �سوؤال يجب الت�سدي له يف �سياق احلديث عن اإعادة بناء وا�ستنها�س منظمة 
التحرير هو اجلهة التي �ستتولى تلك املهمة، فاإذا كانت الأحزاب وال�سلطتني واحلكومتني ماأزومني 
بل حُتّملها اجلماهري م�سوؤولية الأزمة، فكيف ميكن الطمئنان اإليها لتقوم بعملية اإعادة البناء؟ واإذا 
كان ال�سعب يعي�س حالة �ستات وانق�سام حاد، فكيف ميكنه تغيري الأو�ساع اأو اخلروج يف ثورة ليقول 

باإ�شقاط النظام؟. 

ونحن نفكر بو�سع امليثاق، ن�ستح�سر ما يجري يف م�سر حول و�سع الد�ستور، فامليثاق �سيكون مبثابة 
د�ستور ال�سعب الفل�سطيني للمرحلة املقبلة.  الآلية التي نراها للقيام مبهمة اإعادة البناء هي تو�سيع 
الإطار املوؤقت املكلف ببحث تطوير منظمة التحرير الذي مت التفاق عليه يف القاهرة والدوحة، من 
خالل اإ�سراك ممثلني عن موؤ�س�سات املجتمع املدين والحتادات ال�سعبية و�سخ�سيات وطنية اأكادميية 
الأع�ساء  بالتوافق على  الإطار  املائة، ويقوم هذا  العدد حوايل  الداخل واخلارج لي�سل  ومهنية من 
اجلدد، على اأن ل تزيد ن�سبة ممثلي الأحزاب والف�سائل عن ن�سف اأع�ساء الإطار القيادي اجلديد. 

ي�سبح الإطار اجلديد مبثابة )جمل�س تاأ�سي�سي( يتكلف بعملية اإعادة بناء املنظمة كما ن�ست على 
ذلك وثائق الوفاق الوطني وورقة امل�ساحلة امل�سرية، وي�سمل ذلك �سياغة ميثاق املنظمة، وميكن 
ال�ستئنا�س بوثيقة الوفاق الوطني بهذا ال�ساأن، كما ميكن لهذا )املجل�س التاأ�سي�سي( ال�ستعانة بخرباء 
من جامعة الدول العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي، لُي�سفي على امليثاق بعدا قوميا واإ�سالميا، واأن 
يقرتح م�سمى بديال ملنظمة التحرير اإن لزم الأمر، ويتم مرا�سلة الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية 
والعربية لعتماد امل�سمى اجلديد، كما ميكنه اأي�سا اإعادة �سياغة وحتديد عالقة منظمة التحرير 

بال�سلطة الوطنية وبالدولة التي اعتمدت كمراقب يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
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ثانيا. الرتا�سي والتوافق بديل عن االنتخابات 
يتولى  من  �سرعية  على  الرئي�س  املقيا�س  وهي  الدميقراطية  عنوان  النتخابات  اأن  من  بالرغم 
ل�سعب  ال�سيا�سية  الإ�سكاليات  حلل  وحيدا  مدخال  لي�ست  النتخابات  اآلية  اأن  اإل  واحلكم،  ال�سلطة 
يخ�سع لالحتالل ومنق�سم انق�ساما حادا اأيديولوجيا وجغرافيا، وقد راأينا كيف اأن نتائج النتخابات 
الأمور  زادت  ال�سيا�سي  النظام  ا�ستع�ساءات  اأن حتل  بدل من   2006 الثاين  كانون  الت�سريعية يف 
�سوءا، واأدت اإلى حرب اأهلية، ثم اإلى النق�سام الذي نعي�سه اليوم، ولذا نرى اأن التوافق والرتا�سي 
مدخل يجب التفكري به واأخذه بعني العتبار يف عملية اإعادة بناء املنظمة اإلى حني توفر الظروف 
اإليه  املُ�سار  التاأ�سي�سي  املجل�س  من  امليثاق  م�سودة  و�سع  بعد  اأنه  نرى  ولذا  لالنتخابات.   املنا�سبة 
وم�سادقة كل الف�سائل والأحزاب ال�سيا�سية عليه، يتم عر�سه على ا�ستفتاء �سعبي يف ال�سفة وقطاع 
ثلثي  املطلوبة  الن�سبة  تكون  اأن  ونقرتح  الفل�سطينيني،  جلميع  ملزمة  ال�ستفتاء  نتيجة  وتكون  غزة 
اأ�سوات امل�سوتني، واإن مل ت�سمح اإ�سرائيل باإجراء ال�ستفتاء تتم اإجازة امليثاق بالتوافق اأو بالنتخاب 

داخل املجل�س التاأ�سي�سي. 

ويف حالة تعرث اإجراء النتخابات الت�سريعية والرئا�سية واملجل�س الوطني كما ن�ست على ذلك وثيقة 
امل�ساحلة ويف حالة اإقرار امليثاق من خالل ال�ستفتاء – باأغلبية الثلثني- ي�سبح املجل�س التاأ�سي�سي 

اأو الإطار القيادي املوؤقت املو�سع مبثابة املجل�س الوطني الفل�سطيني اجلديد. 

ثالثا. اإعادة النظر يف دوائر منظمة التحرير ومقارها
مطلوب اإعادة النظر يف وجود بع�س دوائر منظمة التحرير القدمية، والعمل على التن�سيق وتوزيع 
ال�سالحيات بني دوائر املنظمة وموؤ�س�سات الدولة الوليدة حتى يتم جتاوز الت�سارب يف ال�سالحيات 
الذي كان يحدث بني موؤ�س�سات املنظمة وموؤ�س�سات ال�سلطة.  ل �سك اأن حالة ال�سيولة ال�سيا�سية اأو 
عدم ال�ستقرار يف العامل العربي، وكذا الحتالل الإ�سرائيلي لأرا�سي الدولة الفل�سطينية، �سيجعل 
اأو  الدوائر  هذه  تتوزع  اأن  نقرتح  ولذا  واحد،  مكان  يف  التحرير  منظمة  دوائر  و�سع  اخلطورة  من 
اأن يكون مقر املنظمة داخل قطاع غزة  املفيد  اأنه من  اأكرث من مكان.  ونرى  املوؤ�س�سات موؤقتا يف 
من  مانع  ول  امل�ساحلة،  عن  الناجتة  الوطنية  لل�سرعية  خا�سعا  جزءا  غزة  قطاع  ي�سبح  اأن  بعد 
تواجد غالبية موؤ�س�سات املنظمة يف ال�سفة والقطاع حتى يف ظل الحتالل، فحال موؤ�س�سات املنظمة 
�سيكون كحال موؤ�س�سات ال�سلطة ومقار الأحزاب، وتتوزع بقية املوؤ�س�سات يف الأردن وم�سر، ويف حالة 

ا�ستقرار الأو�ساع العربية ميكن المتداد اإلى �سوريا ولبنان. 

رابعا. م�سادر متويل موؤ�س�سات ون�ساطات منظمة التحرير
 الأزمة املالية ملنظمة التحرير ترجع يف جزء منها اإلى اأن امل�سادر املمولة والداعمة باتت حتول املال 
اإلى ال�سلطة بدل من املنظمة، ولكون ال�سلطة الفل�سطينية هم�ست املنظمة واأحلقتها بها ماليا، وعليه 
فاإن اأزمة ال�شلطة املالية تنعك�ص على املنظمة وال�شروط التي تخ�شع لها ال�شلطة يف عملية التمويل 
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تن�سحب على املنظمة.  الأمور قد تتغري يف حالة اإعادة العتبار للمنظمة من خالل امل�ساحلة وما 
�سيطراأ على و�سع ال�سلطة من تغيريات بعد ح�سول فل�سطني على �سفة دولة مراقب. 

بنّية ح�سنة، يفرت�س  التحرير  الفل�سطيني ومنظمة  التمثيل  واإعادة بناء  يف حالة اإجناز امل�ساحلة 
اأو  التحرير  القومي ملنظمة  اإلى ال�سندوق  التي تتدفق على الأحزاب مبا�سرة �ستذهب  اأن املاليني 
التمويل اخلارجية لالأحزاب،  اأن تراقب م�سادر  الدولة  اأو  التحرير  الدولة، وعلى منظمة  خلزينة 
اأن تتحرر  التي ُيفرت�س  التحرير وال�سلطة  اإعادة النظر يف العالقة بني منظمة  اأنه من خالل  كما 
اأو  التحرير  منظمة  اإلى  م�ساعداتها  �ستقدم  وال�سديقة  العربية  الدول  فاإن  اأو�سلو؛  التزامات  من 
اإعادة بناء منظمة التحرير التي  اأو ال�سلطة.  بعد  اإلى الأحزاب  املرجعية اجلديدة مبا�سرة ولي�س 
اأو للدولة )الفل�سطينية( اأن تدخل يف اتفاقات وتفاهمات  �ستمثل الكل الفل�سطيني ميكن للمنظمة 
مع الدول العربية والإ�سالمية لتاأمني تغطية مالية ثابتة للمنظمة، وللبحث يف اآلية جلمع م�ساهمات 
من الفل�سطينيني املقيمني يف ال�ستات، كما كان الأمر �سابقا، حيث كان يتم اقتطاع ن�سبة 5% من 
اإليه  �ستوؤول  مبا  معلقة  الأمور  هذه  كل  ويبقى  العربية.   الدول  يف  العاملني  الفل�سطينيني  مداخيل 
امل�ساحلة من جانب ومب�ستقبل ال�سلطة بعد قرار العرتاف بفل�سطني دولة غري ع�سو، كما اأن اإعادة 

النظر باتفاق »باري�س القت�سادي« قد يوفر مداخل جديدة للفل�سطينيني.

خام�سا. اإ�سكالية ال�سفة التمثيلية للمنظمة ووظائفها 
 – األ يزيد عدد اأع�سائه عن مائة  – ونقرتح  اإليه  كما �سبق ذكره، فاإن املجل�س التاأ�سي�سي امل�سار 
�سي�سكل لأول مرة بالتوافق، وهو الذي �سيبحث يف اأمر تنفيذ ما مت التفاق عليه يف اتفاق امل�ساحلة، 
واإن كنا نعتقد اأنه يف ظل ت�ساعد العدوان والتهديد الإ�سرائيلي للفل�سطينيني يف ال�سفة وغزة، ويف 
العربي، ويف ظل النق�سام اجلغرايف وتوابعه؛ فاإن )الرتا�سي  العامل  ظل حالة عدم ال�ستقرار يف 
املخ�س�سة   %50 ن�سبة  داخل  الأن�سب.   احلل  �سيكون  الوطني  املجل�س  اأع�ساء  على  والتوافق( 
لالأحزاب )50 ع�سوا( نقرتح اأن يكون لـ«فتح« الثلث، ولـ«حما�س« الثلث، ويتم توزيع الثلث املتبقي 
بني بقية الف�سائل، اأما بالن�سبة للجنة التنفيذية فيجب اأن تنتخب من داخل املجل�س الوطني اجلديد 
واأما  الوطنية،  اأ�سا�س ن�سبي، حتى ميكن �سمان متثيل عدد كبري من الأحزاب وال�سخ�سيات  على 

رئي�س املنظمة فينتخب مبا�سرة من املجل�س الوطني. 

داخل  العربية  للجماهري  العليا  املتابعة  »جلنة  �سيغة  فاإن  الأخ�سر،  اخلط  لفل�سطينيي  وبالن�سبة 
اخلط الأخ�سر« مت جتاوزها بعد توقيع اتفاقية اأو�سلو وقيام ال�سلطة، و�ست�سبح متجاوزة اأكرث بعد 
قرار العرتاف بفل�سطني دولة غري ع�سو، و�سيبقى الأمر منوطا بتداعيات ما بعد القرار.  ونقرتح 
الأخوة  )جلان  ُت�سكل  اأن  الوطن  خارج  الأخرى  الفل�سطينية  للتجمعات  بالن�سبة  ال�سياق  هذا  يف 
بلد؛ بحيث  اأكرث من  املوجودة يف  الفل�سطينية(  موؤ�س�سة )اجلالية  وتو�سيع  تطوير  اأو  الفل�سطينية( 
يفرز الفل�سطينيون يف كل جتمع من خالل التوافق بني القوى الفاعلة على من ميثلهم، ويكون عدد 
ولبنان  والأردن  الأخ�سر  فل�سطينيي اخلط  على  ينطبق  وهذا  التجمع،  مع عدد  متنا�سبا  املندوبني 

و�سوريا وكل دول ال�ستات، اإلى اأن تتاح فر�سة اإجراء النتخابات بحرية.
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على  يوؤثر  لن  ذلك  اأن  اإلى  اأ�سار  مراقب  ع�سو  فل�سطني  دولة  بقبول  العامة  اجلمعية  قرار  اأن  مع 
املنظمة  م�ستقبل  تطرح حول  ت�ساوؤلت كربى  اأن  نعتقد  اأننا  اإل  التحرير،  ملنظمة  التمثيلية  ال�سفة 
اإلى التخوفات التي يطرحها البع�س فيما  وقيمتها و�سفتها التمثيلية بعد �سدور القرار، بالإ�سافة 
يتعلق بالالجئني و)احلقوق التاريخية( وحق تقرير امل�سري، وهم حمقون، ميكن تبديدها من خالل 
ل  الدولية  ال�سرعية  قرارات  اأن  املعروف  ومن  بفل�سطني،  الدولية اخلا�سة  القرارات  بكل  التم�سك 
ت�سقط بالتقادم، ول ت�سقط اإل اإذا مت الت�سويت على قرار دويل من نف�س جهة ال�سدور يلغي القرار 
ال�سابق، كما جرى مع القرار الذي �سدر عن اجلمعية العامة يف العام 1975 حول اعتبار ال�سهيونية 
يف  بت�سويت   1992 العام   يف  اإلغاوؤه  مت  حيث  العن�سري،  والتمييز  العن�سرية  اأ�سكال  من  �سكال 

اجلمعية العامة على اإلغائه.

اإ�سرائيل  اإن القيادة الفل�سطينية م�ستعدة للذهاب يف املواجهة ال�سيا�سية مع  امل�سكلة يف راأينا، هل 
ووا�سنطن اإلى نهاية املعركة، بحيث تبني على القرار الأممي بالدولة ممار�سات على الأر�س باإلغاء 
حكومة �سلطة اأو�سلو وت�سكيل حكومة الدولة الفل�سطينية وبداية ممار�سة اأ�سكال �سيادية على الأر�س؟ 
والفل�سطينيون  الرئي�س  كان  فاإن  ووا�سنطن؟.   اإ�سرائيل  مع  و�سط  حلول  عن  وتبحث  �سترتاجع  اأم 
يريدون تفعيل القرار واإعطاءه قيمة عملية، فيجب اأن ينتقل مركز الثقل والتوجيه يف العمل ال�سيا�سي 
الفل�سطيني اإلى الدولة من خالل ممار�سات على الأر�س تعك�س وتعرب عن احلالة اجلديدة، اأو مبعنى 
اآخر دولنة كل املوؤ�س�سات الفل�سطينية.  ونعتقد اأنه كلما خطت الدولة الفل�سطينية خطوة اإلى الأمام 
تراجعت مركزية منظمة التحرير يف العمل ال�سيا�سي، ورمبا تتحول املنظمة مع مرور الوقت حلزب 

داخل الدولة كما جرى مع جبهة التحرير اجلزائرية بعد ال�ستقالل.

�ساد�سا. اإ�سكالية متثيل الفل�سطينيني يف االأردن 
�سهدت الأ�سهر التي �سبقت الت�سويت على قرار ع�سوية فل�سطني حديثا علنيا اأحيانا ويف الكوالي�س 
حتدث  بل  والأردن،  ال�سفة  �سكان  بني  العالقة  من  �سيغة  واإيجاد  الأردين  البديل  حول  اآخر  حينا 
الأمري ح�سن بو�سوح عن عودة الدور الأردين يف ال�سفة.  اإن زيارة امللك عبد اهلل اإلى رام اهلل يوم 
اخلمي�س 2012/12/7 واإن كانت زيارة مباركة للرئي�س بع�سوية فل�سطني، اإل اأننا نعتقد اأنها تعرب 
الالجئني  و�سع  على  دولة  بفل�سطني  العرتاف  تداعيات  اأردنيا، من  قلقا  يكن  اإن مل  ان�سغال،  عن 

الفل�سطينيني يف الأردن وم�ستقبل العالقة بني البلدين.

اأو للت�سويت على امليثاق  اإجراء انتخابات يف الأردن لع�سوية املجل�س الوطني  �سيكون من ال�سعب 
)الفل�سطينيني  م�ساركة  اأن  على  الأردن  وملك  مازن«  »اأبو  الرئي�س  بني  م�سبقة  تفاهمات  دون  من 
الأردنيني( يف النتخابات حالة ا�ستثنائية، ل تتعدى دللتها ال�سيا�سية على امل�ساهمة يف اإعادة بناء 
منظمة التحرير، واأن امل�ساركة لن تغري �سيئا يف الو�سعية القانونية وال�سيا�سية للم�ساركني، واأن م�ساألة 
املواطنة �ستبقى �ساأنا اأردنيا.  ويف حالة عدم اإجراء النتخابات، وهذا ما نعتقد، ير�سل الفل�سطينيون 
يف الأردن الذين يريدون تر�سيح اأنف�سهم لع�سوية املجل�س الوطني اأ�سماءهم اأو قوائمهم اإلى املجل�س 

التاأ�سي�سي امل�سار اإليه للت�سويت عليها.
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�سابعا. م�ساألة »كوتا« ال�سباب والن�ساء يف انتخابات اأع�ساء املجل�ص الوطني 
كوتا ال�سباب اأمر يجب اإعادة النظر به ول نعتقد اأنه من املنا�سب طرح هذا املو�سوع غري امل�سبوق 
يف العامل، ولكن يعود لل�سباب اأنف�سهم فر�س ح�سورهم داخل اأحزابهم ومن خالل العمل الدوؤوب، 
اإجراء النتخابات  اأما كوتا الن�ساء ف�سبق الأخذ بها وطبقت خالل النتخابات الأخرية، ويف حالة 
اعتماد  والرتا�سي( ميكن  )التوافق  اآلية  اإلى  اللجوء  ال�سابقة، ويف حالة  الآلية  نف�س  تطبيق  ميكن 

نف�س الن�سبة للن�ساء.

ثامنا. حول م�سري ال�سلطة الفل�سطينية
�سيكون م�سري ال�سلطة مطروحا للنقا�س بعد اإعادة بناء منظمة التحرير، ذلك اأن ال�سلطة القائمة 
�سلطة حكم ذاتي منبثقة عن اتفاقية اأو�سلو، كما اأن اأحزابا فل�سطينية، خ�سو�سا »حما�س« واجلهاد 
املنظمة  بناء  اإعادة  حالة  ويف  »فتح«،  �سلطة  باأنها  القول  �سح  حتى  فيها،  م�ساركة  غري  الإ�سالمي 
اأن تكون كل  البديهي  ال�سيا�سية، فمن  الثقل يف احلياة  الفل�سطيني ولت�سبح مركز  الكل  لت�ستوعب 
الف�سائل م�ساركة يف ال�سلطة ولها راأي فيها، وهذا الأمر يتطلب توافقا على وجود ال�سلطة ودورها، 
اإعادة بناء املنظمة.  هذه الت�ساوؤلت اأ�سبحت اأكرث اإحلاحا  كما �سيتم طرح مو�سوع احلكومة بعد 
وتعقيدا بعد الت�سويت على قرار قبول فل�سطني ع�سو مراقب يف الأمم املتحدة، مثال: هل �ست�ستمر 
احلكومة بو�سفها حكومة �سلطة حكم ذاتي؟ اأم �ستتحول اإلى حكومة دولة فل�سطني؟ وهل �ست�ستمر 
الدويل اجلديد  القرار  �ست�سبح مرجعيتها  اأم  اأو�سلو  اتفاقية  اإطار مرجعية  وال�سلطة يف  احلكومة 
والأمم املتحدة؟ وهل �ستكون عالقة الدولة مبنظمة التحرير نف�س عالقة ال�سلطة مبنظمة التحرير؟.

التحرير  منظمة  بناء  اإعادة  بعد  ُيعقل  فال  واحلكومة،  ال�سلطة  و�سع  يف  التفكري  اليوم  امللح  من 
ي�ستمر  اأن  املقاومة  جبهة  ويف  املتحدة  الأمم  يف  حتققت  التي  الإجنازات  وبعد  وامل�ساحلة، 
الفل�سطينيون يف اخل�سوع ل�سلطة حكم ذاتي مرجعيتها اتفاقية اأو�سلو، فاملطلوب اأن ت�سبح منظمة 
يتطلب  الذي  الأمر  الفل�سطينية،  لل�سلطة  مرجعية  الدولة  حول  الأممي  والقرار  املتجددة  التحرير 
ولو  الدولة  اأرا�سي  على  ال�سيادة  اأو�سلو وممار�سة  اتفاقية  بالتخلي عن  الرئي�س  من  وا�سحا  قرارا 

ب�سكل متدرج، وتتولى املنظمة بعد اإعادة بنائها واإلى حني قيام الدولة قيادة ال�سلطة واحلكومة.
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خاتمة 
بعني  ناأخذ  اأن  يجب  التحرير  منظمة  بناء  اإعادة  ومدخلها  امل�ساحلة  مبلف  الن�سغال  خ�سم  يف 
العتبار باأن املنطقة العربية تعي�س خما�سا قد تنتج عنه معادلة جديدة اأو نظام اإقليمي جديد تكون 
العمل  املرحلة  التعامل مع  الدميقراطية يف  الوطنية  القوى  لذا على  الفل�سطينية،  الق�سية  �سحيته 

على م�ستويني: 

منظمة  وتفعيل  بناء  اإعادة  خالل  من  املدى  بعيدة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  على  ال�ستغال  االأول. 
اإلى حني  للفل�سطينيني  وكيان معنوي  اأ�سكاله،  بكل  ن�ساله  وقائدة  ال�سعب  بو�سفها ممثلة  التحرير 

اإجناز كامل احلقوق الوطنية.

والثاين. ال�ستغال على الق�سايا الراهنة والعاجلة املرتبطة بالنق�سام وما نتج عنه: ملف املعتقلني، 
وجوازات ال�سفر، واإعمار غزة، والنتخابات، واحلكومة .. اإلخ، فهذه اإفرازات للخلل الإ�سرتاتيجي 

امل�سار اإليه ولي�س لب الق�سية.

اإن ال�ستغال على هذين امللفني معا اأمر مهم، حتى ل يكون القت�سار على ملف املنظمة مبعزل عن 
واقع النق�سام جمرد ترف فكري نظري و�سكلي ي�سكل غطاء لالنق�سام وتهربا من مواجهته، وحتى 
ل يكون الن�سغال بتداعيات النق�سام مربرا لن�سيان وجتاوز جوهر الق�سية وهو الحتالل و�سرورة 

مواجهته متحدين.
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فلسطينيو 48 
وأسئلة التمثيل

اأ. اأنطوان �سلحت
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فلسطينيو 48 وأسئلة التمثيل
اأ. اأنطوان �سلحت

ما بعد النكبة
ميكن القول اإن عالقة الفل�سطينيني يف مناطق 1948 باحلركة الوطنية الفل�سطينية، قبل اأن يتم 
اإلى حد  الفائت، ظلت  الع�سرين  القرن  �ستينيات  اأوا�سط  الفل�سطينية يف  التحرير  تاأ�سي�س منظمة 
بعيد متاأثرة ب�سطوة ظروفهم املو�سوعية، ومبا مّر عليهم من تطّورات فكرية و�سيا�سية واجتماعية 
حتى �سنة 1967.  ويف هذه الفرتة كان فل�سطينيو 48 خا�سعني اإلى حكم ع�سكري اإ�سرائيلي �سديد 
الوطاأة )ا�ستمر حتى �سنة 1966(، وات�سم ببذل حماولت متعددة تهدف، بكيفية ما، اإلى التحّكم 

�سهيونًيا مباهية هذه التطورات.

�سغط  حتت  كبرًيا  �سعًفا   48 لفل�سطينيي  الذاتي  ال�سيا�سي  التنظيم  عانى  ا  اأي�سً الفرتة  تلك  يف 
جمموعة من العوامل املو�سوعية والذاتية.   وما يجب مالحظته هو اأن الواقع اآنذاك مل يكن مفتقًرا 
اإلى �سجالت تبدو مثرية يف هذا ال�سدد، غري اأن ح�سيلتها العامة �سرعان ما اأ�سفرت عن رجحان 
كفة القوى ال�سيا�سية التي داأبت، اأكرث من اأي �سيء اآخر، على اأن ترفع لواء »امل�ساواة القومية واملدنية« 

مع ما ينطوي عليه ذلك- رمبا يف العمق- من رغبة يف الندماج يف الكيان الإ�سرائيلي اجلديد. 

اإثر  ال�سيوعي الإ�سرائيلي )راكاح(، الذي تبنى، يف  القوى، ول يزال، احلزب  وكان يف طليعة هذه 
الأو�ساع  مع  »التاأقلم  اإلى  يدعو  �سيا�سًيا  برناجًما  عرقًيا،  فل�سطني  وتطهري  والت�سريد  النكبة  وقوع 

اجلديدة النا�سئة« بعد �سنة 1948. 

مهما تكن هذه »الأو�ساع اجلديدة« التي يق�سدها احلزب، فاإن ما يهمنا منها هو ما يلي:

اأقلية �سئيلة منه معزولة عن حميطها  اإبان النكبة، وبقاء  اأوًل، ت�سريد ال�سعب العربي الفل�سطيني 
الطبيعي والتاريخي يف اإطار »دولة اإ�سرائيل« التي اأن�سئت على اأنقا�س وطنه. 

ثانًيا، اإقامة دولة اإ�سرائيل التي خدعت العامل يف »وثيقة ال�ستقالل« اخلا�سة بها باأنها �سوف »تداأب 
والعدل  احلرية  دعائم  اإلى  م�ستندة  وتكون  جميًعا،  �سكانها  ل�سالح  )الدولة(  البالد  تطوير  على 
دون  رعاياها  بني جميع  و�سيا�سًيا  اجتماعًيا  احلقوق  التامة يف  امل�ساواة  على  وال�سالم... وحتافظ 

التمييز من ناحية الدين والعرق واجلن�س... وتكون خمل�سة ملبادئ ميثاق الأمم املتحدة«. 

ويرى الدكتور اإميل توما، وهو اأحد قادة »راكاح« واأهم منظريه )تويف يف �سنة 1985(، اأن النكبة 
خلفت وراءها اأزمة قيادة يف �سفوف فل�سطينيي 48، لكنها كانت براأيه اأزمة عابرة، حيث ظهرت 
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عينية،  وطبقية  اجتماعية  فئات  متثل  كانت  قوى  ثالث  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  ال�سرعة  وجه  على 
وحتركت ب�سكل يتوافق مع بنيتها وم�ساحلها.

وهذه القوى هي:
1. القوى ال�سعبية والوطنية التي ت�سّدت ل�سيا�سة ال�سطهاد القومي والتفرقة العن�سرية، ومثلت 
م�سالح اجلماهري الكادحة يف القرية واملدينة، ووقف يف قيادتها احلزب ال�سيوعي الإ�سرائيلي 

الذي وّحد يف اإطاره ال�سيوعيني العرب واليهود.

2. القوى املتعاونة مع املحافل )الإ�سرائيلية( احلاكمة، وتاألفت عنا�سرها القيادية من اأبناء اأ�سياد 
الأر�س، والوجهاء، ومتثلت يف القوائم النتخابية التي ارتبطت يف الأ�سا�س مع احلزب احلاكم- 
»املباي«- ومع اأحزاب �سلطوية �سهيونية اأخرى- مثل حزب »مبام«، واأحزاب املتدينني )اليهود(.

اإلى  ن�ساطها  يف  وتوجهت  التقليدية،  القومية  القيادة  من  عنا�سر  مثلت  والتي  القومية،  القوى   .3
الربجوازية التجارية، والربجوازية ال�سغرية واملتو�سطة.

العربية يف  »اجلماهري  تطور حركة  يعك�س حقيقة  ل  القوى  فاإن وجود هذه  توما،  نظر  ومن وجهة 
اإ�سرائيل« )وهي الت�سمية التي يطلقها حزب »راكاح« على فل�سطينيي 48(، ذلك باأن هذه اجلماهري 
وامل�ساواة  لل�سالم  الدميقراطية  اجلبهة  بعد  وفيما  »راكاح«،  حزب  مثله  الذي  الجتاه  يف  حتركت 
�سيا�سة  مقاومة  اجتاه  به  ويعني   ،)1976 �سنة  الأر�س«  »يوم  بعد   1977 �سنة  تاأ�س�ست  )والتي 
ال�سطهاد القومي والتفرقة العن�سرية، والكفاح من اأجل امل�ساواة )الندماج(، كما اأنها ربطت بني 

ق�ساياها القومية واليومية )املدنية(، وق�سايا البالد )اإ�سرائيل( الداخلية واخلارجية.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن حزب »راكاح«، ويف اأول موؤمتر عقده بعد اإقامة اإ�سرائيل )املوؤمتر الـ 11( يف 
ت�سرين الثاين/ نوفمرب 1949، دعا اإلى »الدفاع عن ا�ستقالل البالد )اإ�سرائيل(، واملحافظة على 
ال�سالم، واإقامة نظام دميقراطي م�ستقل، و�سيانة حقوق الأقلية القومية العربية، واإلى حل الق�سية 

الفل�سطينية برف�س ال�سم والعرتاف بحقوق ال�سعب العربي الفل�سطيني يف تقرير امل�سري«. 

اأعلن مت�سكه مببداأ حق تقرير امل�سري،   1969 الذي عقد يف �شباط/ فرباير   16 الـ  ويف موؤمتره 
وطالب بتنفيذ قرار جمل�س الأمن رقم 242، موؤكًدا �سرورة ان�سحاب اإ�سرائيل من جميع الأرا�سي 

التي احتلتها يف حرب حزيران/ يونيو 1967. 

القومية  باحلقوق  املتبادل  بالعرتاف  ممكن  ال�سالم  اإحالل  »اإن  املوؤمتر:  قرارات  يف  جاء  ومما 
تقرير  يف  الأ�سا�سي  حقه  عن  والناجمة  الفل�سطيني  العربي  ولل�سعب  اإ�سرائيل  ل�سعب  امل�سروعة 
هي  ال�سالم  اإلى  الطريق  فاإن  حتققت،  قد  اإ�سرائيل  ل�سعب  القومية  احلقوق  كانت  وملا  امل�سري.  
يف  الالجئني  بحق  �سيء  كل  وقبل  القومية،  الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  بحقوق  اإ�سرائيل  باعرتاف 

الختيار بني العودة اإلى وطنهم اأو احل�سول على تعوي�سات طبًقا لقرارات الأمم املتحدة«. 
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يف  الفل�سطيني  العربي  »الواقع  اأر�سية  على  اأنه  مرعي  �سامي  الدكتور  الباحث  يوؤكد  املقابل،  يف 
الهوية  وقاية  حيث  من  بارًزا  »راكاح«  حزب  يف  العرب  القادة  دور  كان  النكبة(  )بعد  اإ�سرائيل« 
يف  وال�سيا�سي،  الجتماعي  التحرري،  الفكر  زرع  حيث  ومن  ناحية،  من   ،48 لفل�سطينيي  القومية 
وعي اجلماهري املتفتح واملتقد، من ناحية اأخرى، وذلك اأ�سا�ًسا من خالل �سحافة احلزب العربية، 

الأدبية وال�سيا�سية. 

ثقافية  وطاقات  وا�سعة،  عربية  جلماهري  ا�ستقطابه  حيث  »من  مت�سل:  �ساأن  يف  مرعي  وي�سيف 
الفل�سطينية  الثقافة  ا�ستمرارية  على  التاأكيد  دوره يف  راكاح  يعرف حلزب  مبدعة،  وفكرية حملية 

التي كانت مهددة بالنقطاع..«. 

الع�سرين  القرن  �ستينيات  اأوائل  القومية يف  العربية  الأر�س«  »حركة  لظهور  كان  ذلك،  ف�سال عن 
الفائت دور مبا�سر ومهم للغاية يف التوكيد على الهوية العربية الفل�سطينية لعرب 1948.  ورغم 
اإخراجها عن اإطار »القانون الإ�سرائيلي«، فقد بقيت هذه احلركة رمًزا وذكرى تخلق ديناميكيات 
وتفاعالت ل ي�ستهان بها يف ت�سعيد الوعي القومي والثقايف، ويف ال�سياغة اخلالقة للهوية يف اأعمال 

الوعي الفل�سطيني. 

وهناك باحثون فل�سطينيون يعتربون »حركة الأر�س« املحظورة اأول »مبادرة وطنية فل�سطينية تعلن 
ا »عرب جميع  الهوية من دون ترّدد«، لي�ص يف اأو�شاط الفل�شطينيني يف اإ�شرائيل وح�شب، واإمنا اأي�شً

قطاعات ال�سعب الفل�سطيني اأينما تواجدت«.

ما بعد 1967
ال�سنة  تلك  يونيو يف  اإن حرب حزيران/  اإذ   ،48 1967 مف�سلية يف تطّور فل�سطينيي  �سنة  تعترب 
اأخ�سع  بحيث  الإ�سرائيلي  الحتالل  رقعة  ات�سعت  جهة  فمن  متناق�سة.   جدلية  مدلولت  حملت 
قطاعات كبرية اأخرى من ال�سعب الفل�سطيني )يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة( اإلى �سيطرته، ومن 

جهة اأخرى اأعيد التحام هذه القطاعات مع الفل�سطينيني داخل »الدولة اليهودية«.

اأنف�سهم  48 الذين بداأوا تدريجًيا يعرفون  اأثرت هذه النتيجة على الهوية العامة لفل�سطينيي  وقد 
باأنهم عرب باملعنى القومي والثقايف، وباأنهم فل�سطينيون باملعنى الوطني. 

ووفًقا ملا يقوله الربوف�سور عزيز حيدر، فاإنه منذ اأوائل �سبعينيات القرن الع�سرين بتنا ن�سهد تعزيًزا 
وتكثيًفا لدور احلراك اأو احلركة الذاتية يف العمليات املوؤثرة يف تطور اأو�ساع فل�سطينيي 48، ويف 
اأ�سفر عن مرحلة جديدة من  تبلور البناء الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي املتميز، الأمر الذي 
العمل ال�سيا�سي متثلت يف تنظيم الأقلية العربية قطرًيا وحملًيا، كما انعك�س ذلك يف تاأ�سي�س عدد من 
الأطر القطرية اجلديدة، ويف اإن�ساء تنظيمات �سيا�سية جديدة مثل اجلبهة الدميقراطية )قطرًيا 
وحملًيا(، وحركة اأبناء البلد.  ومع اأن القا�سم امل�سرتك بني جميع هذه التنظيمات جت�سد يف التعبري 
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املطالبة  على  ذاته  الوقت  يف  �سّددت  اإنها  اإل  اليهودية،  الأكرثية  انتماء  عن  املختلف  النتماء  عن 
بامل�ساواة مع ما يعنيه ذلك من دفع عملية الندماج يف املجتمع الإ�سرائيلي قدًما.  وكان التيار القومي 
اأبناء البلد الطرف الوحيد الذي مل يطالب بامل�ساواة، وكانت الفكرة الأ�سا�سية  الذي مثلته حركة 
اإ�سرائيل،  يف   48 فل�سطينيي  اندماج  رف�س  هي  احلركة  لهذه  ال�سيا�سي  العمل  حمور  �سكلت  التي 
واملحافظة على الهوية القومية والوطنية، وروؤية م�سري هوؤلء الفل�سطينيني يف اإطار احلل القومي 

العام للق�سية الفل�سطينية.

اأّما »يوم الأر�س« يف 30 اآذار/ مار�س 1976، فقد �سكل انعطاًفا حاًدا على م�ستوى التنظيم والعمل 
 48 فل�سطينيي  جانب  من  املطالبة  وبداية  الوطنية،  الهوية  عن  التعبري  م�ستوى  وعلى  ال�سيا�سي، 
بالعرتاف بهم اأقلية قومية.  وكان ظهور »احلركة التقدمية لل�سالم« عاماًل اأ�سا�سًيا يف هذا التحّول، 
حيث اأنها قدمت نف�سها ب�سفتها حركة وطنية فل�سطينية، وت�سكل رافًدا من روافد احلركة الوطنية 
الفل�سطينية يف اخلارج.  وقد كان الف�سيل الأهم من هذه احلركة )بقيادة املحامي حممد ميعاري( 
اأحد املبادرين اإلى تاأ�سي�س حزب التجمع الوطني الدميقراطي )قومي( مع كل من اأحد ف�سائل حركة 
البلد، وحركة »ميثاق امل�ساواة« )بقيادة الدكتور عزمي ب�سارة( يف ت�سعينيات القرن الفائت،  اأبناء 

والذي يتبنى املقاربة نف�سها، ويتطلع اإلى اإحقاق حقوق فل�سطينيي 48 على اأ�سا�س جمعي ل فردي.

وت�سمل  ال�سيا�سي  الإ�سالم  تتبنى فكر  التي  الإ�سالمية  تاأ�سي�س احلركة  التحول مع  ترافق هذا  كما 
غاية  من  ذلك  يعنيه  مبا  العامة،  الإ�سرائيلية  النتخابات  يف  ال�سرتاك  اإلى  يدفع  براغماتًيا  تياًرا 
الندماج )املوقت( يف املجتمع الإ�سرائيلي على اأ�سا�س امل�ساواة، لكنها كلها حتر�س على ال�سرتاك 
يف انتخابات ال�سلطات املحلية نظًرا اإلى ما تعنيه هذه ال�سلطات من قوة ونفوذ يف جمال تعزيز قدرة 

املجتمع الفل�سطيني يف 48.

ويتفق عدد كبري من الباحثني يف �سوؤون فل�سطينيي 48 على اأن التيارات ال�سيا�سية الرئي�سية الثالثة 
النا�سطة يف �سفوف الفل�سطينيني يف الداخل الآن )وهي التيارات ال�سيوعية والقومية والإ�سالمية( 
ي�سودها اإجماع على ثالثة اأمور: حل الق�سية الفل�سطينية؛ امل�ساواة؛ اأ�ساليب العمل ال�سيا�سي اجلمعي.

ما بعد أوسلو
لعل احل�سيلة الأهم لتفاق اأو�سلو بني اإ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية )1993(، بالن�سبة 
ت�سميته  على  ا�سطلح  مبا  منهم  ال�ساحقة  الأغلبية  �سعور  تر�سيخ  يف  كامنة   ،48 فل�سطينيي  اإلى 
»التهمي�س املزدوج«، اأي التهمي�س على م�ستوى املجتمع الفل�سطيني، يف موازاة التهمي�س على م�ستوى 

املجتمع الإ�سرائيلي.

ويعتقد اأكرث من باحث اأن هذا التفاق �سكل ول يزال دعًما قوًيا للتيار الذي يدعو اإلى التاأقلم مع 
ا اإلى هذه النزعة اأمًرا جديًدا  الواقع والندماج يف املجتمع الإ�سرائيلي، ناهيك عن اأنه اأ�ساف اأي�سً

يتمثل يف تخفي�ص �شقف ذلك الندماج و�شروطه، اإلى ناحية مما�شاة �شروط الأكرثية اليهودية. 
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وبراأي الدكتور عزمي ب�سارة، برزت بعد هذا التفاق على م�ستوى العالقات الداخلية )الفل�سطينية- 
اأعلى درجات من  وامتيازات  اإ�سرائيل متنحهم حقوًقا  العرب يف  اأن مواطنة  الفل�سطينية( حقيقة 
حقوق وامتيازات فل�سطينيي املناطق املحتلة منذ 67، من جهة.  ومن جهة اأخرى، ظهرت بوادر ت�سي 
بتبلور »�سيا�سة ر�سمية فل�سطينية« متيل اإلى اإ�سفاء جانب من ال�سرعية على وجهة اأ�سرلة املواطن 
الفل�سطيني يف اإ�سرائيل، والتي )الوجهة( ُينظر اإليها، على �سلة ب�سرعنتها، باعتبارها وعاء/ اأداة 

�سيا�سية �سرورية خلدمة »عملية ال�سالم«، يف عالقة طردية مع التطورات الإ�سرائيلية الداخلية. 

وهو يوؤكد اأن الأ�سرلة جنمت يف البداية كمح�سلة لإجراءات اغت�ساب ق�سرية )عمليات اإكراهية(، 
غري اأنها يف ظروف اجتماعية- �سيا�سية معينة ميكن اأن تغدو جزًءا ل ينف�سل من الثقافة ال�سائدة، 
ا عندما ل ت�سبح ظروف املعي�سة ظروف �سائقة )كما هي يف احلالة العامة للفل�سطينيني  وخ�سو�سً
والقطاع(.   ال�سفة  يف  ا  وخ�سو�سً الفل�سطيني،  ال�سعب  قطاعات  من  بغريهم  مقارنة  اإ�سرائيل،  يف 
وعندما يرتفع م�ستوى الدخل، وم�ستوى ال�ستهالك، ي�سبح »الغت�ساب« اأمًرا مرغوًبا يف الالوعي، 
اإن مل يكن يف الوعي التام، ويبقى التمييز العن�سري مو�سوًعا لالإح�ساءات ال�سحيحة عن الفجوة 
بني العرب واليهود، ل اأكرث.  وبالطبع، هناك فارق بني متييز يحمل يف طياته خطر املوت جوًعا، وبني 
متييز يتيح اإمكان العي�س يف م�ستوى حياة لئق مقاي�سة باملا�سي، ومقارنة كذلك بواقع الفل�سطينيني 
يف غزة و�سائر املناطق املحتلة.  ف�ساًل عن ذلك، فاإن ما يجب الت�سديد عليه هو اأن الأ�سرلة ل تعني 
تعني  بل  القومية،  ثقافتهم  تخلوا عن  اأنهم  اأو  وقالًبا  قلًبا  اإ�سرائيليني  اأ�سبحوا   48 فل�سطينيي  اأن 
اأدق  اأو مبعنى  الإ�سرائيلي،  الإطار  الدخول يف  �سرعية  لها  تتيح  ثقافتهم ب�سورة  تغيري يف  ح�سول 

ت�سويهها.

اأّما الربوف�شور عزيز حيدر، فريى اأن اتفاق اأو�شلو اأدى اإلى ما ي�شميه »فك الرتباط بني حل الق�شية 
ال�سيا�سي  الفكر  يف  را�سًخا  كان  والذي   ،48 فل�سطينيي  واأو�ساع  مكانة  حت�سن  وبني  الفل�سطينية 
لدى جميع التيارات ال�سيا�سية العربية يف الداخل طوال خم�سة عقود تقريًبا«.  كما اأن احلكومات 

الإ�سرائيلية املتعاقبة رّوجت له، و�ساهمت قيادات فل�سطينية وعربية يف تر�سيخه.

اأنف�سهم، والبحث عن �سبل  اإلى  التحّول نحو �سريورة النظر  اإلى   48 وحدا هذا الأمر بفل�سطينيي 
امل�ساركة الفكرية الفاعلة يف تقرير م�سريهم وم�ستقبلهم. 

وقد مّرت هذه ال�سريورة بعدة مراحل، اإلى اأن بلغت مرحلة الن�سوج خالل �سنتي -2006 2007 
بالتزامن مع �سدور عدة مبادرات يف �ساأن الروؤى امل�ستقبلية املن�سودة، والتي ت�سكل حتوًل اآخر يف 
�سياق املحاولت الرامية اإلى الناأي عن �سريورة تهمي�س فل�سطيني 48 املزدوج، فل�سطينًيا واإ�سرائيلًيا.
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مواقف التيارات السياسية الرئيسية بشأن حل القضية 
الفلسطينية

1. التيار ال�سيوعي: يتبنى حل الدولتني �سمن حدود 1967 على اأ�سا�س اإحالل ال�سالم بينهما، وعلى 
باعتبارها  اإ�سرائيل  دولة  اإطار  الداخل يف  للفل�سطينيني يف  اأ�سا�س حتقيق م�ساواة يف احلقوق 
جت�سيًدا لـ »احلقوق القومية ل�سعب اإ�سرائيل«، كما �سلفت الإ�سارة.  وهو يعترب اأن الأحزاب والقوى 
ال�سيوعي  احلزب  اأن  ومعروف    .48 لفل�سطينيي  ال�سرعي  املمثل  تعترب  الداخل  يف  ال�سيا�سية 
ي�سم عرًبا ويهوًدا وي�سّوق نف�سه يف ال�سارع اليهودي على اأنه »الي�سار الإ�سرائيلي احلقيقي« الذي 
يناه�س احتالل 67، ويطرح ت�سوًرا مل�سكالت اإ�سرائيل القت�سادية- الجتماعية.  ول ُبد من 
التنويه هنا باأن طروحاته هذه حتظى بتاأييد قوى يف منظمة التحرير ارتباًطا بوزن الفل�سطينيني 

النتخابي يف الداخل.

كل  دولة  اإلى  اإ�سرائيل  يحّول  اأن  �ساأنه  من  الذي  املواطنني«  »دولة  حل  يطرح  القومي:  التيار   .2
مواطنيها مع اإلغاء الطابع ال�سهيوين لها، و�سمان حق العودة، واإقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة 
على كل اأرا�سي 1967.  كما اأن من �ساأنه اأن ينفتح نظرًيا على اأفق الدولة الواحدة، باعتبار اأن 
دولة املواطنني تنهي البنية العن�سرية والكولونيالية لدولة اإ�سرائيل، وتفتح املجال اأمام اإمكان 

البحث عن حل م�سرتك يف اإطار �سيا�سي دميقراطي واحد؛

اأن احلل »املثايل« للق�سية الفل�سطينية والواقع العربي يكمن على املدى  3. التيار الإ�سالمي: يرى 
البعيد يف قيام الدولة الإ�سالمية.  وهو يعترب نف�سه امتداًدا فكرًيا حلركة »الإخوان امل�سلمني«.  
وعندما  وحما�س،  فتح  هما  فل�سطني،  رئي�سيان يف  ف�سيالن  يوجد  الإجمال  »يف  قادته:  ويوؤكد 

يتفقان على حل فنحن لن نزايد عليهما، و�سنقبل بهذا احلل«.

ما يتعلق باألسئلة المطروحة
)فتح  الأكرب  التنظيمني  بني  للتو�سل  هي  الأولوية  تبقى  التحرير:  منظمة  بناء  اإعادة  م�سروع   .1
وحما�س( اإلى اتفاق على تفعيل عملية اإعادة البناء، من خالل اإ�سراك جميع التنظيمات ال�سيا�سية 
اأن بع�س التيارات يف الداخل مرتبط مبا يتم اتخاذه من  الأخرى.  ومعروف كما ذكرنا اأعاله 
قرارات يف هذا ال�ساأن داخل التنظيمني.  غري اأن ذلك ل مينع توليد حركة �سغط اجتماعية حول 

هدف اإعادة بناء املنظمة على �سعيد كل جتمع فل�سطيني، ومن خالل تن�سيق عام.

2. �سياغة واإقرار ميثاق وطني جديد: هذه امل�ساألة تبدو يف غاية الأهمية لأنها تالم�س جوهر الق�سية 
وجتمعاته  الفل�سطيني  ال�سعب  مب�ستقبل  يتعلق  ما  كل  ويف  واحلا�سر،  املا�سي  يف  الفل�سطينية 
املتعددة.  وتتولى هذا العمل هيئة متثل التنظيمات ال�سيا�سية، وال�سخ�سيات امل�ستقلة، وممثلي 
التجمعات الفل�سطينية على تنظيماتها ال�سيا�سية.  ويف�سل اإعداد ميثاق جديد ياأخذ يف العتبار 

»اإعالن ال�ستقالل«، واأن يجري اإقراره بالتوافق.
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درا�سات،  مراكز  مثل  وطنية  ملقار  ب�سرية حامية  قاعدة  على  ينطوي   48 فل�سطينيي  اإن جتمع   .3
اأر�سيفات، مراكز ثقافية وفنية.

4. اإن م�ساألة متثيل الفل�سطينيني داخل اخلط الأخ�سر يف املجل�س الوطني حتفها اإ�سكاليات كثرية.  
وعليه، يف�سل الرتكيز على اإعادة بناء »جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية«، واإيجاد �سيغة 
تفاعل بني هذه اللجنة وقيادة املنظمة، �سواء يف اأثناء عملية اإعادة البناء، اأو بعد اإجناز هذه 
العملية.  كذلك، هناك اأهمية لفتح ع�سوية بع�س الحتادات اأمام اإمكان ان�سمام الفل�سطينيني 

يف الداخل اإليها )احتادات كالكتاب والفنانني مثال(.
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 مالحظات حول »إعادة بناء وإحياء
منظمة التحرير الفلسطينية«
من السياسة إلى السياسّي

د. ب�سارة دوماين
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مالحظات حول »إعادة بناء وإحياء 
منظمة التحرير الفلسطينية«
من السياسة إلى السياسّي

د. ب�سارة دوماين

الُحّجة/ األطروحة 
اأ�ستطيع اأن اأتفهم وجود رغبة ملحة لإعادة بناء واإحياء منظمة التحرير الفل�سطينية )م. ت. ف.(، 
كونها جت�سيد للمرحلة الوحيدة املكللة بالنجاح، واإن تكن وجيزة ومقت�سبة )يف الفرتة بني 1967 
و1974( عرب م�سرية الفل�سطينيني الطويلة يف الكفاح والن�سال من اأجل نيل العرتاف بهم كمجتمع 
�سيا�سي موحد ومعرتف به ر�سميا، حيث مت العرتاف بتمثيل املنظمة لل�سعب الفل�سطيني من قبل 
من  واإ�سرائيل.   الأمريكية  املتحدة  الوليات  با�ستثناء  الدويل،  واملجتمع  العربية  والأنظمة  ال�سعب 
املمكن املحاججة حول وجود رغبة ملحة يف ا�سرتداد هذه املرحلة بال�ستناد اإلى اأنها متثل فر�سة 
لتطوير نهج للقيام بتقييم نقدي واإدراك تاريخي لالأ�سباب التي اأدت للتال�سي ال�سريع لهذا النجاح، 
وذلك بغية ا�شتنباط درو�ص لالإفادة منها م�شتقبال.  اأعتقد اأن الأطروحتني الأخريني اللتني تنطوي 
عليها �سمنيا الأوراق املقدمة للور�سة �سمنيا - وهي اأهمية عدم الإطاحة ببقايا هذا النجاح )الو�سع 
الر�سمي والعرتاف من قبل الهيئات الدولية( واحرتام الت�سحيات اجل�سيمة التي عّبدت الطريق 
لهذا النجاح بالدرجة الأولى - اأقل اإقناعا.  يرجع ال�سبب الأول لعدم حتم�سي لها – كما �ساأتناوله 
بالتف�سيل لحقا - اإلى اأن مراحل العرتاف الر�سمي ما هي يف الواقع اإل جزءا من �سل�سلة طويلة 
من املفارقات التاريخية، ويف �سياقها فاإن النجاحات البارزة يف حتقيق ال�سرعية ال�سيا�سية ما هي 
اإل تتويج لإخفاق اأعظم يف جعل ذلك العرتاف خطوة اأولى على طريق الو�سول لإجنازات ملمو�سة.  
التي  الت�سحيات  اأن  فيكمن يف  املا�سي جمددا(،  العي�س يف  ا�ستحالة  الآخر )عدا عن  ال�سبب  اأما 
اأمرا ممكنا ولي�ست م. ت. ف.  اإّياها  قدمها الأفراد العاديون هي التي جعلت الو�سول للنجاحات 
كمنظمة، ول قيادتها التي كان لها دور ثانوي واأقل اأهمية يف هذا ال�سياق.  ويف احلقيقة، من املمكن 
اأن ي�ستفي�س املرء فيقول باأن م. ت. ف. ف�سلت متاما يف حتويل اجلهد والعزم والفر�س التي كان من 

املمكن اقتنا�سها من خالل هذه الت�سحيات اإلى اإ�سرتاتيجية فعالة وزخم وحراك حما�سي.

بعبارة اأخرى، فاإنني اأود اأن اأناق�س اأهمية النظر لأبعد من ال�سيا�سة والرتكيز على ال�سيا�سّي.  ويعني 
ميكن  بحيث  لل�سيا�سّي،  املكونة  العنا�سر  ت�سمل  بحيث  املفاهيمية  امل�سطلحات  نطاق  تو�سيع  هذا 
تخيل احتمالت جديدة لإعادة تركيب/ ت�سكيل الفل�سطينيني، لـ م. ت. ف.، كمجتمع �سيا�سي. ويف 
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هذا ال�سياق، اأود اأن اأطرح فكرتني على وجه التحديد.  الأولى: من املمكن اأن نفكر مثال بخليط/ 
من  البناء  يبداأ  الأ�سا�س،  هذا  وعلى  فقط.   واحدة  من  بدل  املنظمات  احلركات/  من  م�سفوفة 
الحتياجات  ترجمة  خالل  من  وذلك  بالعك�س،  ولي�س  لالأعلى(  الأ�سفل  )من  القاعدي  امل�ستوى 
والرغبات املختلفة، بل واملتناق�سة اأحيانا، للتجمعات الفل�سطينية املتنوعة )وفقا للمنطقة اجلغرافية 
والطبقة والنوع الجتماعي اإلخ ...( اإلى برنامج �سيا�سي ل ميحو الفروقات اأو مينع الت�ساوؤل حول 
معنى اأن تكون فل�سطينيا.  والثانية تتمثل يف اأن نعيد النظر يف اخلطاب املتمحور حول الدولة الذي 
ني املت�سحني ب�سبغة عاملية  يطغى على ال�سيا�سة الفل�سطينية.  قد يكون من ال�سهل جدا على املخت�سّ
)كوزموبوليتانية( من اأبناء الطبقة الو�سطى اأن ين�سوا حقيقة اأن معظم الفل�سطينيني بحاجة فعلية 
والكهرباء  املاء  وخدمات  والإ�سكان  والتعليم  العمل  فر�س  لهم  وتوفر  الأمن  لتمنحهم  قوية  لدولة 
ال�سيا�سي املتمحور حول  اأن ينعموا بحياة كرمية.  ومع ذلك، فاإن الإطار  الأدنى لحتمالية  واحلد 
الدولة كان )وما زال( فخا تاريخيا، ناهيك عن  كونه �سكال اآخذا يف التال�سي من اأ�سكال التنظيم 

ال�سيا�سي على م�ستوى العامل. 

اأما الرتابط البادي ظاهريا بني تقرير امل�سري وال�سيادة، فلم يكن ناجعا للفل�سطينيني.  بل اإن – 
وكما طرحته �سابقا واأورده باإيجاز هنا - مفاهيم »فل�سطني« و«الفل�سطينيون« كانت مو�سع خالف يف 
احلقيقة وقابلة للتحقيق فقط على ح�ساب بع�سها البع�س، وذلك من خالل انتهاج الع�سف الذهني 
وو�سع الأفكار مو�سع التجربة ولي�س اقرتاح طرائق تقنية حمددة لإ�سالح حركة وطنية حمطمة.  
وكموؤرخ )رمبا املوؤرخ الوحيد يف الفريق امل�سارك يف الور�سة!(، اأعتقد باأن من املهم و�سع املع�سلة 

الفل�سطينية �سمن �سياق ومعايري تاريخية.

ال�سياق التاريخي
اأعتقد اأن الأ�سئلة الرئي�سية الأربعة التي يطرحها الفل�سطينيون )وتطرح عليهم من قبل الآخرين( 

ورافقتنا عدة عقود هي:

1. من هم الفل�سطينيون؟

2. من ميثلهم؟

3. ما الذي يريدونه؟

4. كيف لهم حتقيق تطلعاتهم؟

اإن العجز عن اإجابة هذه الأ�سئلة لي�س ظاهرة غريبة بحد ذاتها، بل هي ظاهرة را�سخة )مع اأنها 
متّغرية(، وذلك ب�سبب الظروف التاريخية املحددة التي تولد عنها كل من فل�سطني والفل�سطينيني.  
القرن  اأواخر  منذ  اندلع  والذي  فل�سطني،  على  لل�سراع  احلديدية  القاعدة  كانت  اأدق،  �سياق  ويف 
التا�سع ع�سر، رف�س وتعنت غالبية القوى ذات الأثر الأكرب - احلركة ال�سهيونية )ولحقا احلكومة 
 - املتحدة  الوليات  وتلتها  العظمى  بريطانيا  بالأ�سا�س  وهم  الرئي�سيون  وموؤيدوها  الإ�سرائيلية( 
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�سواء �سد العرتاف بوجود الفل�سطينيني اأو اإتاحة الف�سحة لوجودهم كمجتمع �سيا�سي.  وقد مّهد 
عدم العرتاف هذا الطريق اأمام الآلتني التواأمني لل�سراع، وهما ال�ستيالء على الأر�س والتهجري 

الدميغرايف للفل�سطينيني من اأر�س اأجدادهم، لال�ستمرار بال هوادة كما بداأتا منذ اأكرث من قرن.

نتيجة  هو  �سيا�سي  كمجتمع  حموهم  اأو  بالفل�سطينيني  العرتاف  عدم  اإزاء  التعنت  فاإن  وباملقابل، 
لوجود قوى مادية ذات خطاب حمدد �سبقت وجود الفل�سطينيني ك�سعب بال�سطالح احلديث للكلمة، 
اأي مبعنى التجمع الذي يعي�س اأفراده ات�ساقا طبيعيا ومتناغما يف ظل ذات الهوية والإقليم، ويتلخ�س 
هذا املعنى مب�سطلح ال�سيادة.  وبعيدا عن التناغم الطبيعي، فقد كان ول يزال ثمة تنافر »خارج 
اأن  لأحدهما  املمكن  غري  من  كان  لو  كما  والفل�سطينيني،  فل�سطني  مفهوم  بني  املرحلة«  ال�سياق/ 
يحيا اإل على ح�ساب الآخر.  ومن جتليات هذا الو�سع التخلف الزماين للفل�سطينيني الذي يجعلهم 
متاأخرين دوما خطوة اأو خطوتني للوراء، مما يجعلهم غري قادرين من ناحية عملية على �سياغة 

قواعد ال�سراع.

ال�سياق«.  لكن من  التنافر »اخلارج عن املرحلة/  املتولدة عن هذا  للمفارقات  نهاية  ل يوجد ثمة 
املهم اإيالء اهتمام خا�س ل�سبع مفارقات متثل كل منها نقطة حتول لالندثار والولدة، اإما للهوية اأو 

لالإقليم، ولكن لي�س لكليهما معا يف ذات الوقت.

�سيا�سيا  النا�سطني  الفل�سطينيني  لتطلعات  نكراء  هزمية  ميثل  فل�سطني  ت�سمى  دولة  قيام  اإن   .1
اإن�ساء ج�سم م�ستقل �سيا�سيا عن �سوريا اجلنوبية  1920، يعتربون  والذين كانوا، لغاية العام 
�سلخا لهم عن بيئتهم الجتماعية - القت�سادية والثقافية وال�سيا�سية من اأجل جعلهم فري�سة 

�سهلة لل�سيطرة الأجنبية.

اإن مو�سوع اإن�ساء دولة فل�سطينية من قبل الربيطانيني من خالل ع�سبة الأمم ا�ستند اإلى الإنكار   .2
القانوين امل�ساغ بعناية فائقة مل�ساألة وجود الفل�سطينيني كمجتمع �سيا�سي.  وقد اأف�ست رحلة 
املفاو�سات الطويلة بني احلكومة الربيطانية وقادة احلركة ال�سهيونية التي �سبقت وعد بلفور 
منح  مت  حني  يف  فح�سب،  ودينية  مدنية  حقوق  اليهود«  »غري  مبوجبها  ُمنح  ل�سيغة   )1917(
اليهود حقوقا �سيا�سية اأي�سا.  وقد اأدرجت هذه ال�سيغة حرفيا يف �سك النتداب، وباتت واقعا 

�سيا�سيا افرتا�سيا منذ ذلك الوقت.

اإن تدمري فل�سطني كدولة يف العام 1948 يعترب حلظة التحول املحورية يف ت�سكل الفل�سطينيني   .3
الفل�سطيني جم�سدا يف  امل�سلح  والن�سال  وال�سيا�سة  للهوية  الرئي�سي  املعلم  اأ�سبح  لقد  ك�سعب. 

�سورة الالجئني الفل�سطينيني.

4. اإن ت�سكيل م. ت. ف. عام 1964 من قبل اجلامعة العربية بناء على طلب الزعيم امل�سري جمال 
عبد النا�سر مت على وجه التحديد لتقدي�س فل�سطني من ناحية، ولكن مع منع الفل�سطينيني من 

»متلك« ذاتهم كمجتمع �سيا�سي يف الوقت ذاته.
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كان  النجاح(  وحيد )حلظة  �سرعي  كممثل  م. ت. ف.  املتحدة ب  والأمم  العرب  اعرتاف  اإن   .5 
مرتكزا اإلى تخليها عن هويتها كحركة حترر وطني مقابل احل�سول على هوية دولة يف املنفى 

ت�سعى للحكم على حدود عام 1967.

اإن اعرتاف اإ�سرائيل بـ م. ت. ف. كممثل لل�سعب الفل�سطيني عام 1993 )اأو�سلو( كان ممكنا   .6
فقط ب�سبب اندثار وتال�سي فعالية املنظمة.

يتم اإكراه الفل�سطينيني يف الأرا�سي املحتلة على القبول بدولة خالفا لإرادتهم بعد عقود عدة   .7
من مطالبتهم بدولة.  وقد اأ�سحت الدولة املوعودة الو�سيلة لإجها�س حق الفل�سطينيني يف تقرير 
م�سريهم بدل من اإحقاقه لهم، وبحيث يتخلوا من اأجلها عن احلق يف العودة وعن جميع القد�س 
ال�سرقية ون�سف ال�سفة الغربية مقابل دولة لي�ست لها حدود وا�سحة، واملناطق فيها جمتزاأة 
ومنف�سلة ومعزولة عن بع�سها البع�س، وبال �سيادة وبال اقت�ساد حيوي وفاعل وبال اأي و�سيلة 

للدفاع عن النف�س ودون �سيطرة على مواردها.

اقتراحات
يف �سوء هذه املفارقات، فمن املهم كما اأ�سري اإليه �سابقا، تو�سيق نطاق امل�سطلحات اأبعد من التمركز 
حول الدولة واأبعد من نظام �سيا�سي متماثل �سيق الأفق. ل بد من اأن ترتكز عملية اإعادة البناء )اأو 

من الأف�سل ا�ستخدام »اإعادة ال�سياغة«( ملجتمع �سيا�سي فل�سطيني �سامل، على ثالثة اأ�س�س معا:

ال�سيا�سية  القوى  من  جمموعة  بني  وتن�سق  تزاوج  اأن  ت�ستطيع  وطني  حترر  حركة  بناء  اإعادة   .1
املتنوعة واملنظمات ال�سعبية واملجموعات املتنوعة اإلخ...

والداخل  »ال�سمال«  والداخل  والقد�س  غزة  )يف  الفل�سطينية  التجمعات  حقوق  وتقدمي  حماية   .2
»النقب« والأرا�سي املحتلة ولبنان و�سوريا واأوروبا والأمريكتني، اإلخ...(، اإ�سافة اإلى املجموعات 

املهم�سة )على اأ�سا�س الطبقة والنوع الجتماعي اإلخ...(.

اإعادة ت�سكيل جهاز الدولة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.  .3

التوترات  اأن  اإل  متناق�سة،  اأولويات  وجود  ظل  يف  بع�سها  مع  الأهداف  هذه  تتعار�س  ما  عادة 
وال�سراعات، ل بد لها اأن تتو�سل لهياكل �سيا�سية تعددية دميقراطية مت�سابكة، بحيث تكون متثيلية 
الأ�سكال  ت�سمل  بحيث  ال�سيا�سية  املتطلبات  دائرة  تو�سيع  من  بد  فال  ذلك،  جناح  ول�سمان  فعال. 
الثقافية والقت�سادية والجتماعية الغنية واجلديدة من التعبري ال�سيا�سي التي طغت على امل�سهد على 
مدار الأعوام الع�سرين املن�سرمة ب�سبب الفراغ ال�سيا�سي الناجم عن »اأو�سلو«، ورغبة الفل�سطينيني 

امللحة يف التوا�سل مع بع�سهم ومع من حولهم وهم يكافحون كي ينعموا بحياة »طبيعية«.
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انطباعاٌت وأسئلٌة وأفكاٌر
حول إعادة تنظيم الهيئات 

التمثيلّية الفلسطينّية
اأ. توفيق حداد
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 انطباعاٌت وأسئلٌة وأفكاٌر 
 حول إعادة تنظيم الهيئات

التمثيلّية الفلسطينّية
اأ. توفيق حداد

تنظيم  اإعادة  مو�سوع  لنقا�س  هذه  املهمة  العمل  لور�سة  دعوتي  على  بال�سكر  اإليكم  اأتقدم  اأن  اأود 
جدا  عملية  حلول  لإيجاد  ي�سعى  نهجا  ولتبّنيكم  الفل�سطيني،  لل�سعب  التمثيلية  الهيئات  وتاأ�سي�س 
اأنها جاءت  واأعتقد  الإطار،  املبذولة يف هذا  اأُثمن اجلهود  به.   الذي منر  املعقد  للو�سع  وتطبيقية 
يف الوقت املالئم، خا�سة مع ما ت�سهده املنطقة من حتولت وماآزق توؤثر على الفل�سطينيني واجل�سم 
ال�سيا�سي ككل، وما يرتتب على الواقع املحلي والإقليمي من خماطر.  وبالنظر للوقت املتاح لدي، 
ال�سيا�سات هذه، حيث �ساأتناول ثالثة  �ساأقدم وجهة نظري ب�سكل حمدد قدر الإمكان �سمن ورقة 

حماور اأ�سا�سية �ستنري الطريق لت�سكيل اأفق للنقا�س وتي�ّسر التو�سل لفهم م�سرتك.

اأوال. ما هي »االإ�سكاليات«؟

ثانيا. ما هي حلولها؟

ثالثا. كيف ال�سبيل للو�سول اإليها؟

أوال. ما هي اإلشكاليات؟
ق�سية  اأن  لحظت  فيها،  وم�سارك  الفل�سطينية  الوطنية  لل�سيا�سة  كمتابع  الق�سرية  جتربتي  خالل 
التمثيل الفل�سطيني واإ�سالح منظمة التحرير الفل�سطينية ق�سية متكررة.  اإن الفتقار اإلى التمثيل 
وما ينطوي عليه من عزل و�سقاق، اإ�سافة اإلى اخلطر الناجم عن �سيا�سة »فرق ت�سد« التي متار�سها 
القوى اخلارجية، ناهيك عن تكرار اأخطاء الأحزاب اجلديدة.  كل هذه الإ�سكاليات وغريها معروفة 
للجميع، ومع ذلك، مل نتمكن من ترجمة املطلب العام املتعلق بالإ�سالح والدميقراطية اإلى فعل.  ل 
بد من النظر اإلى بروز »حما�س« كج�سم خارج عن اإطار منظمة التحرير وفوزها يف انتخابات العام 
2006 على اأنه نداء جلّي لالإ�سالح، ولكن حتى هذا العامل، ف�سل يف ت�سكيل قوة دفع باجتاه خلق 

تغيري يف منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية.  ملاذا؟ وكيف ال�سبيل للتغلب على هذا العجز؟
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نعرتف جميعا باأن منظمة التحرير مك�سب تاريخي، لكن ل بد من حتديد اإخفاقاتها ب�سكل اأو�سح، 
حيث اإنها:

• الدميقراطية يف 	 باملعايري  باللتزام  الف�سل  تتمثل يف  داخلية،  اإ�سكالية دميقراطية  من  تعاين 
اأوا�سط مكوناتها، فاللجنة التنفيذية تتمتع بال�سلطة املطلقة مما ميكنها من التالعب باملنظمة 

عرب هيكلياتها املختلفة.

• فل�سطينية 	 هيئات  احتواء  على  بقدرتها  يتعلق  فيما  خارجية  دميقراطية  اإ�سكالية  من  تعاين 
�سرعية حتظى بقاعدة جماهريية كربى ممن ن�ساأت خارج اإطار املنظمة )»حما�س« واجلهاد 

الإ�سالمي( اإل اأنها غري مدرجة فيها.

• تعاين من م�سكلة مرحلية، فامل�سالح الرا�سخة يف بريوقراطية املنظمة )و�سط »فتح« والأحزاب 	
الأخرى( ُت�ستخدم و�سيلة لـ«تق�سيم الكعكة« ذهنيا وعمليا، وما ت�سّوق من ذرائع لالإبقاء على 

هذا النهج.

• تعاين املنظمة من م�سكلة تتمثل يف عدم فاعليتها حل�ساب ال�سلطة الفل�سطينية، وتهمي�س م�سري 	
اأولئك اخلارجني عن اإطار مناطق ال�سلطة الفل�سطينية.

على قمة ذلك، بل ورمبا الأهم باملطلق؛ تاأتي م�سكلة الإ�سرتاتيجية التي تعاين منها املنظمة، األ وهي 
اإ�سرتاتيجيتها املركزية )حل الدولتني التي يتم حتقيقها تدريجيا كاأ�سا�س لنيل احلقوق امل�ستقبلية 
من خالل نهج املفاو�سات املرتكز على اأو�سلو( التي ف�سلت يف حتقيق التحرير، ما حدا بالكثريين اإلى 

الت�ساوؤل حول مدى اإمكانيتها حتقيق ذلك يف امل�ستقبل؟.

ثانيا. ما هي حلولها؟
عند حماولة النظر يف احللول املمكنة لهذه الإ�سكاليات، اأجد نف�سي رغما عني يف مكان �سبقني اإليه 
الوطنية  للوحدة  اأر�سية م�سرتكة  اإلى  الإ�سرائيلية  ال�سجون  املعتقلني يف  قادة  يتو�سل  اأمل  اآخرون.  
التي �سكلت نقطة انطالق لتفاق القاهرة الذي ف�سل لحقا؟ فمن اأنا لأتو�سل اإلى حلول ممكنة لهذه 
الإ�سكاليات يف الوقت الذي تو�سل فيه اآخرون غريي ممن يتمتعون بخربة اأكرب اإلى ت�سورات وفهم 
م�سرتك، ومع ذلك مل يتمكنوا من نقلها اإلى حيز التطبيق؟ اإ�سافة اإلى ذلك، كيف يل اأن اأجتنب 
اأنني منخرط �شمن منط متكرر يجّر اأفرادا  الإح�شا�ص باأن حماولة حل هذه امل�شاكل تبدو كما لو 
ومفكرين »م�ستقلني«، غالبا ممن يتمتعون بالنزاهة خلانة فر�س اإجابات لهذه الأ�سئلة؟ اإن من �ساأن 
هذه الأفعال التعوي�س عن عزلهم واغرتابهم عن عملية �سنع القرار، لكنها لن تقود اإلى تاأثريات 

كربى على املدى البعيد.
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اأن من املمكن تب�سيط هذه التعقديات من خالل فكرة رئي�سية توحد كافة اجلهود املبذولة  اأعتقد 
لالإ�سالح:

1. اإن الدميقراطية لي�ست نظاما جاهزا ميكن اإ�سقاطه وا�ستعماله، ولكنها 
عملية ت�ساركية تتبلور مع الوقت وت�سمل كافة احلقوق ال�سيا�سية واالقت�سادية 

واالجتماعية.
لأن  الدميقراطية،  اإ�سكالية  التقني حلل  النهج  نتجنب  اأن  اأهمية  الرئي�س هنا حول  املحور  يتمركز 
ال�سوؤال هنا ل يتمحور حول »الهيكلية الف�سلى« بحد ذاتها واأين تقام مقرات املنظمة، بل ال�سوؤال 
اإل من  التي تفتقرها.  ل ميكن خلق ثقافة الدميقراطية  بثقافة الدميقراطية  يتعلق  الأول والأهم 
خالل اأولئك املحرومني من امل�ساركة يف العملية الدميقراطية الذين ينخرطون ويتحدون بهمة عالية 
هذا احلرمان.  مل تكن الدميقراطية اأمرا م�سلما به يوما، واإمنا يتم اكت�سابها عن طريق الن�سال 
القوى  توازن  ي�سل  وعندما  القوى،  وحتدي  حولها  واللتفاف  عدة  مطالب  تفر�س  هيكليات  عرب 
اأطرافها من فقدان هيمنتهم، ميكن احل�سول على تنازلت من هنا وهناك؛  مرحلة تخ�سى فيها 
عندها يتم التوافق على �سيا�سات معينة جديدة، بحيث ت�سمل �سمانات حتول دون العودة وراء اإلى 
م�سارب اأوتوقراطية، لكن دون خلق حالة ُتخ�سع ميزان القوى املوجود �سلفا اإلى »تهديد« حقيقي، 

فلن يكون هناك دافع كاٍف ملن ميتلك ال�سلطة للتخلي عنها طواعية.

تتمحور اإ�سكالية الكثري من اجلدل القائم حاليا فيما يتعلق باإحقاق الدميقراطية يف اأنها تبدو كما 
لو اأنها ت�سعى للو�سول اإلى النتيجة النهائية للدميقراطية من دون القيام باملهام التي يقت�سيها ذلك: 
اإلى جماعات وموؤ�س�سات �سيا�سية؛ وح�سد املوارد لهذه  ك�سب معركة الأفكار؛ وترجمة هذه الأفكار 
املنظمات؛ وتعلم كيفية العمل مع قوى اأخرى؛ وبناء تكتيكات واإ�سرتاتيجيات من املمكن اأن توؤدي اإلى 

النتائج املرجوة. 

ميكن التو�سل اإلى نتائج حقيقية �سمن هذا الإطار فقط من خالل املطالبة بالدميقراطية وممار�سة 
يف  احلقيقي  والفعل  الر�سمية  الدميقراطية  تطبيق  بني  املزاوجة  دون  ومن  دميقراطي،  تنظيم 
ميادين احلياة - يف الأعمال والتعبئة الجتماعية وتوزيع الرثوات وال�سمانات الجتماعية والتمثيل 
ال�سيا�سي- فاإن املطالبة باإحقاق الدميقراطية �ستكون فارغة من معناها، كما وتهدد باإعادة ر�سم 

ال�سورة الراهنة.

2. االإ�سرتاتيجية وال�سيا�سية )الورقة الرابحة(
ل يعترب النق�سام �سيئا باملطلق، بل اإن قدرتنا على ا�ستيعاب التعددية ال�سيا�سية هي ال�سوؤال احلقيقي.  
نتمنى اأن نوؤ�س�س نظاما جُت�ّسد فيه الأفكار العظيمة ل�سعبنا بطريقة منظمة وتكتيكية واإ�سرتاتيجية، كما 
نرغب يف تاأ�سي�س نظام يتم فيه اختبار هذه الأفكار اأول، ويف حال ف�سلت يتم تعديلها، وهنا تكون القيادة 
م�سوؤولة اأمام القاعدة، حيث توجد انق�سامات وموازين قوى للتاأكد من وجود �سمانات وا�سحة جامعة.  
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نريد ثقافة �سيا�سية حيوية ت�ستوعب النق�سامات حيث اأن هذه نقطة قوة ل �سعف.  مبعنى اآخر، ل ن�سعى 
يف هذا ال�سياق اإلى خلق ان�سجام، بل تكاتف و�سقل التوجهات ال�سيا�سية، بحيث يتم احلفاظ على روح 

التعددية، مما يتيح املجال لثقافة التوا�سل والتعبري ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية اأن تتجلى.

نحن بحاجة اإلى فروع �سيا�سية حقيقية ولي�س اإلى عدد كبري من الف�سائل ال�سيا�سية املتماثلة التي 
اأو تتخذ موقف  اأر�س الواقع يف �سف »القوة الكربى« التي ت�سيطر على منابع املكا�سب،  تقف على 
احلوار  حماولت  تقود  لن  الرئي�سية،  ال�سيا�سية  الأحزاب  �سقل  دون  فمن  املخل�سني،  معار�سيهم 
الفر�سة  اإتاحة  من  بد  ل  اأنه  يعني  وهذا  حقيقية.   نتيجة  اأي  اإلى  الدميقراطية  لإحقاق  واجلدل 
وتعي�س  لتنمو  اجلديدة  الأحزاب  اأمام  الطريق  واإف�ساح  ف�سلت،  اإذا  تندثر  كي  القدمية  لالأحزاب 
اإطار الف�سائل ال�سيا�سية  اأو خارج  اأن ت�سنع فرقا، �سواء كانت الأخرية �سمن  اإذا كان مبقدورها 

احلالية، فاإن اخليار بيد اجليل اجلديد.

3. نظام احلوافز مفتاح حلل امل�سكلة
اإذا اأردت احل�سول على �سىء، فال بد اأن تبذل جهدا كبريا يف �سبيل اإحقاقه واأن تطور نظام حتفيز 

ي�سمن وي�سجع ويعيد اإنتاج ما ت�سعى اإليه.

الإ�سرائيلي  اإلى فل�سطني، عّرف عامل الجتماع  الهجرة ال�سهيونية  الأولى من  للمرحلة  يف حتليله 
احلركة  جناح  عظمى  لدرجة  ي�ّسرت  التي  التنظيمية  الأداة  اأنها  على  الكيبوت�س  �سافري  جري�سون 
الكيبوت�س  قّدمت  ف�سال.    »aliya الثانية-  اليهودية  »الهجرة  حتى  اعتربت  التي  ال�سهيوينة، 
كنموذج تنظيمي ليهود اأوروبا ال�سرقية الفقراء ح�سة يف ال�سركة ال�ستعمارية ال�ستيطانية، لأنها 
كانت ت�ساركية وت�سمن م�سالح اجتماعية، اإ�سافة اإلى حر�سها على تاأمني �سمانات حلماية املبادرة 
الكيبوت�س كنموذج/ تبّني  وقبل  الوقت ذاته.   العربية يف  والتجارة  العمالة  من خالل منع مناف�س 

طريقة تنظيمي م�سرتك، ف�سلت ال�سهيونية يف جذب اأعداد كربى من اليهود اإلى فل�سطني، لأنهم 
مل يجدوا اأي داع لريحلوا اإلى هنا اإذا كان الهدف من جلبهم اأن يتحولوا اإلى عمالة رخي�سة لليهود 

الراأ�سماليني الذين كان مبقدروهم ا�ستئجار عمالة عربية باأجور اأقل.

مبعنى اآخر، ل بد ملوؤ�س�ساتنا من تاأ�سي�س نظم حوافز حمددة ت�سمن اأن عملية �سنع القرار والعمل 
والفوائد تعم املجتمع ب�سكل �سمويل بالقدر املمكن، هذه هي الطريقة الوحيدة خللق اأر�سية م�سرتكة 
والهيمنة  القوى  تقل�س  بحيث  بالت�ساوي،  واإر�ساوؤنا  ومتثيلنا  اإ�سراكنا  يتم  اأنه  جميعا  فيها  ن�سعر 

والنحياز اإلى حدها الأدنى يف العامل الذي عهدنا منه التمييز وفقا ملوازين القوى.

4. النهج التدريجي مقابل النهج ال�سامل
ل بد اأن تناأى طبيعة هذا النقا�س العام بنف�سها عن الدخول يف خ�سو�سيات برنامج �سيا�سي ما.  كما 
لحظت اأعاله، فاإن خلق اأحزاب �سيا�سية واعية م�سقولة اأمر ل بد منه لنجاح اأي عملية دميقراطية، 
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تف�سيالتي  اإمالء  يف  اأرغب  ل  اأنني  ومع  تخلقها،  اأن  وحدها  للكلمات  ميكن  فال  حال،  كل  وعلى 
ال�سيا�سية ال�سخ�سية، فاإنني اأعتقد اأن من املهم النتباه اإلى اأن الق�سية الأ�سا�سية التي نواجهها هي 
الكيفية التي ترى بها عيون اأعدائنا حركاتنا والتكتيكات والإ�سرتاتيجيات املتبعة ملقاومتها.  بهذا 
التحرر �سيتحقق تدريجيا  اأن  ال�سيا�سي برمته قد تبنى نهجا ينطوي على  النظام  اأن  املعنى، يبدو 
ولي�س نتاج انتقال �سمويل جامع تخلقه الظروف الثورية.  ينبثق النهج الرامي لتحقيق حل الدولتني 

من هذا املنطلق، براأيي، حيث يق�سي ما يعتربه حلما عاطفيا اأكرب يتج�سد يف »حترير فل�سطني«.

ول اأعني بكالمي هذا ن�سر تعميمات رومان�سية ل متت ب�سلة لالإ�سكاليات الواقعية العملية احلقيقية 
التي نغو�س فيها، لكن ل بد من احلديث عن حركة بداأت بنهج جامع �سامل للتحرر، ومن ثم غريت 
م�سارها نحو م�سار تدريجي م�ستند اإلى اعتبارات »�سيا�سية حقيقية«.  لقد فقدنا الكثري خالل هذه 
اأن ذلك لعب دورا  واأعتقد  النقلة، على امل�ستوى الداخلي واخلارجي من حيث حلفائنا املجاورين، 
كبريا يف تقهقر اأداء منظمة التحرير، وبالتايل فاإن اإ�سالحها ينطوي بال�سوروة على اإعادة احتواء 
الروؤية الليربالية وال�سمولية للتّحول لربنامج �سيا�سي جامع ل يخجل من التعريف بال�سهيونية التي 

تدعمها الإمربيالية الغربية على اأنها عدو ل�سعبنا.

ثالثا. كيف السبيل للوصول إليها؟
تاأطري  اأن  اإّل  الور�سة،  منظمو  توقعه  ملا  ب�سلة  ميت  ل  هنا  اأثري  مما  الكثري  اأن  فيه  �سك  ل  مما 
الإ�سكاليات واحللول م�ساألة مهمة ولي�ست ُمثبتة ذاتيا، بحيث ل يجب القبول بالفرتا�سات امل�سبقة 
دون حوار فيها.  لكني �ساأحاول يف هذا الق�سم اأن اأكون »عمليا اأكرث« بالقرتاحات التي �ساأتقدم بها 

يف حماولة جلمع بع�س احلجج التي طورتها.

اإذا اأردنا اأن تكون منظمة التحرير �سمن ال�سياق وفاعلة وقادرة على مواجهة التحديات التي متر بها 
وقادرة على خلق حلول لأي اأزمة، ل اأن تكون بريوقراطية مرتهلة؛ فال بد من اإ�سالحها جديا، وهذا 

هو هدف الور�سة، فكيف لنا اأن نحقق ذلك؟

اإن الطريقة الوحيدة لإعادة بناء منظمة التحرير على اأ�سا�س دميقراطي يبداأ من القاعدة:   .1
واإقليميا  عامليا  وحميطها  املنظمة  يف  ذاتها  كر�ست  التي  واملتاأ�سلة  الرا�سخة  امل�سالح  اإن 
فاإن  وبذا  املرحلة،  هذه  يف  وال�سيطرة  القوة  عن  التنازل  املمكن   غري  ومن  للغاية،  قوية 
القاعدة  من  املنطلقة  غري  والدميقراطية  نتيجة،  اإلى  يف�سي  لن  الأخالقي/التقني  اجلدل 
اجلماهريية، لن تكون حقيقية.  لو كان مبقدور الإ�سالحات التي تبداأ من قمة الهرم اإلى اأدناه 
اأن حتل اإ�سكالت املنظمة، لفعلت ذلك منذ �سنوات خلت، وبذا ل يتبقى لنا اأي خيار بديل عن 
اإعادة بناء احلركات ال�سعبية والقوى ال�سيا�سية التي اأدت اإلى تاأ�سي�س املنظمة منذ البداية.  
وجمددا، ل ميكن اإمتام هذه العملية عن بعد اأو من خالل املرا�سيم، فالدميقراطية فعل ينبثق 

من امليدان/ الواقع ومن خالل حتدي ميزان القوة.



وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 74

ثمة جبهتان مركزيتان ميكن البدء ببنائهما بدءا من القواعد، فاإما اأن تتحدى وتواجه اإ�سرائيل   .2
من خالل خلق قوة ل ميكن لإ�سرائيل وللمنظمة وللمنظومة العاملية جتاهلها )نهج »حما�س«(، 
اأو اأن تتحدى هيكليات وموازين القوى التي تتاألف منها املنظمة وتعلب دورا يف تاأخري اتباعها 
على  احلقيقية  الدميقراطية  اإحقاق  ينطوي  اآخر.   بديل  اأي  يوجد  فال  الدميقراطي،  للنهج 
العمل على كلتا اجلبهتني يف الوقت ذاته، ذلك اأن احلقوق ال�سيا�سية الفل�سطينية ل تنف�سل 

عن تلك املدنية.

يف هذه املرحلة، تلعب ال�سلطة الفل�سطينية الدور الأ�سا�سي يف تر�سيخ م�سالح املنظمة حيث   .3
تت�سمن الـ«املعادلت/ احل�سابات- kont« الدميقراطية اجلوهرية، فاإذا لعبت ال�سلطة دور 
اجلبهة الأمامية فيما يتعلق باإ�سرتاتيجية املنظمة، ف�ستكون يف قلب البناء الداخلي وم�سدر 
ال�ستات غري  منبثقة يف  قوة  اأي  �ستكون  القاعدة،  من  الدميقراطية  ميالد  تي�سر  التي  القوة 
ذلك،  من  الرغم  وعلى  ال�سيا�سية،  القوى  وتنبثق  القيادة  تتواجد  حيث  بالوطن،  �سلة  ذات 
فاإن تن�سيط ال�ستات واحل�سد والتعئبة واإحقاق الدميقراطية )املرتبطة بهوؤلء املتواجدين يف 

اأقاليمهم املحلية( مهمة لبناء التحالفات.

ل بد من اإق�ساء نهج »ال�سوق احلر« الذي اتبعته ال�سلطة الفل�سطينية بغية التطوير القت�سادي،   .4
لأنه اأ�سا�س توزيع امل�سادر الالدميقراطي، فنحن بحاجة اإلى نظام اقت�سادي يتدخل يف حياة 
النا�س وي�سمن حقوقهم اأكرث بكثري من النظام الراهن، بحيث يتمكن من الإفادة من املوارد 
املتاحة وتوظيفها.  ثمة حاجة لإعادة قولبة ال�سالح العام بطرق عامة خالقة، بحيث ل ت�سمح 
بوقوع امل�سالح العامة يف اأيدي القطاع اخلا�س، فمن �ساأن ذلك اأن يوؤدي اإلى كارثة، كما كان 
احلال يف جتارب �سابقة اأثبتت ف�سلها، ومن هنا ل بد لنا من جتنبها متاما وباأي ثمن.  ل بد من 
تاأميم كافة املرافق اخلدماتية العامة )الت�سالت واملاء والكهرباء( واإدارتها ب�سكل مركزي 
لأهداف  العامة  الأرا�سي  ا�ستثمار  والعمل على  النا�س جميعا،  اأ�سول مت�س  اأنها  اعتبار  على 

ت�ساركية.

ال�سعبية من دون حتدي ميزان  النقابات  اإعادة بناء  باإمكانية  لل�سخرية اعتقادنا  من املثري   .5
القوى بني الراأ�سماليني والعمال.  اإن ما يربط النقابات هو �سمات الطبقة التي ت�سمهم، حيث 
ينظر لهم على اأنهم �سالح يوؤدي اإلى خلق توازن اأكرث يف توزيع الرثوات بني اأ�سحاب روؤو�س 
الأموال والعاملني، ول بد  من الدفع باجتاه رعاية النقابات امل�ستقلة وحماية حقوق العاملني 
بكافة الطرق.  اإن اإح�سا�س النا�س باأنهم �سركاء بل ومالكون للرثوات والقرارات التي تتعلق 
بحياتهم، كفيل بدفعهم حلمايتها والت�سحية من اأجلها وال�سعي لتطوير هذه املوؤ�س�سات، لكن 
اإذا مت التعامل مع العمل والعمال على اأنه ب�ساعة يت�سابق اجلميع على و�سع حد اأدنى ل�سعرها 
اتكاليني مت�سككني حمرومني، جّل همهم احل�سول  اأفراد  اإلى  ال�سعب  ف�سيتحول  وحقوقها، 

على رواتب. 
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عموما، ل بد لنا من البحث عن اأطر جمتمعية �ساملة حيث يعمل النا�س ويقرتحون ويقررون حول 
الق�سايا التي مت�س حياتهم، فال بد من ت�سجيع امتالك العمال تعاونيات اإنتاجية، ناهيك عن غريها 

من اأطر اجلدل العام وور�سات العمل الت�ساركية حول �سنع القرار.

وو�سع حد  املنظمة  ينظم  الذي  الكعكة«  »تق�سيم  نهج  تفكيك  بد من  الهيكلية، ل  ومن حيث   .6
له،  حيث يت�سم هذا النهج بافتقاره الدميقراطية، كما اأنه ل يعك�س ميزان القوة احلقيقي، 
ناهيك عن اأنه يكر�س نهج املح�سوبية واملكا�سب، فال يوجد اأ�سا�س لت�سارك املوارد اإل الأ�سا�س 

الدميقراطي البحت.

حتفيز القوائم الربملانية مقابل ال�سيا�سييني الأفراد يف النتخابات، حيث تعترب الأولى اأف�سل   .7
طريقة للدفع باجتاه �سقل احلزب ون�سوجه.

ل بد اأن تق�سي املنظمة النهج الالتدخلي/ البعيد عن حياة النا�س للفل�سطينيني يف ال�ستات   .8
فيما يتعلق بال�شوؤون ال�شيا�شية واملدنية يف دولتهم، اإ�شافة اإلى حتفيزهم على النخراط يف 
العمليات الدميقراطية الراهنة هناك، فلي�س هناك اأي تناق�س بني دعم اإحقاق الدميقراطية 

الأهلية يف دولتك امل�سيفة والتم�سك باحلقوق واملطالب والهوية الفل�سطينية.

وخريطة  جدول  اإلى  وترجمتها  تواجدهم  اأماكن  كافة  يف  الفل�سطينيني  اإح�ساء  من  بد  ل   .9
انتخابية.

العمل  تركيز  القادمة  املرحلة  خالل  علينا  ما،  ومنهجيات  واآليات  هيكليات  نحدد  اأن  قبل   .10
اأو�سلو وعار املفاو�سات  على حت�سري النا�س لهذه النقلة الذهنية التنظيمية وال�سيا�سية: من 
والتكالية وال�شروط القت�شادية ال�شطحية اإلى دافع ونظام ي�شتند اإلى العتماد على الذات 
من  ق�سيتهم  حول  ين�سجونه  وما  النا�س  بتمكني  ويوؤمن  الفل�سطينية،  الق�سية  عدالة  وعلى 

�سراكات وحتالفات.

تقف الق�سية الفل�سطينية على مفرق طرق متميز بعد الإجنازات املهمة يف غزة والأمم املتحدة   .11
موؤخرا، مما يتيح لها م�ساحة مرنة مل حتظ بها منذ مدة، ول بد لنا من الإفادة منها بحكمة، 
واإذا  لنا،  اأبوابها  فتحت  التي  التاريخية  الفر�سة  لالإفادة من  تركيز جهودنا  اإلى  ن�سعى  واأن 
اعتمدنا على �سعبنا، بدل من اأن ننوب عنهم يف كل �سيء، ف�سيكونون على قدر التحدي الذي 
يواجههم، واإذا جنحنا يف ك�سب حلفاء اأوفياء ا�ستنادا اإلى مواقفنا القوية والوا�سحة اإقليميا 
وعامليا، ونظمنا التنوع يف التجربة الفل�سطينية وغناها من حيث املعرفة واملوارد؛ ف�سنتمكن 
للم�سي قدما يف ق�سيتنا  اأر�سية خ�سبة  اإلى  الو�سول  العوامل جمتمعة، من  من خالل هذه 

ال�ساملة.
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اأ. جابر �سليمان
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 نحو إعادة بناء
 منظمة التحرير الفلسطينية

ورقة عمل من لبنان
اأ. جابر �سليمان

أوال. مقدمة
�سّكل تاأ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية يف اأوا�سط ال�ستينيات التعبري الأ�سطع عن حيوية املجتمع 
املتمثلة يف  املّدمرة،  اآثارها  وا�ستيعاب  النكبة  رماد  من  النهو�س  على  الكامنة  وقدرته  الفل�سطيني 
ت�ستيت ال�سعب الفل�سطيني وجتزئة حركته ال�سيا�سية.  وباإن�ساء املنظمة، مّت من جديد اإعادة بناء 

احلركه الوطنية الفل�شطينية يف ظل �شروط ال�شتات القا�شية واملعقدة التي اأعقبت النكبة.

املحركة  القوة  هي  لتحرير  لفعل  الطبيعية  املح�سلة  بو�سفها  فل�سطني  اإلى  »العودة«  فكرة  وكانت 
وراء  من  الغاية  والعودة«  »التحرير  ثنائية  كانت  وبالتايل  احلقبة،  تلك  يف  الفل�سطيني  للن�سال 
لل�سعب  ال�سيا�سي بو�سفها حركة حترر وطني  التحرير وامل�سمون الأ�سا�س خلطابها  اإن�ساء منظمة 
الفل�سطيني؛ اإل اأن هذا اخلطاب تعر�س لتحولت حا�سمة منذ انعقاد املجل�س الوطني الفل�سطيني 

الأول يف القد�س ) 1964( وحتى يومنا احلا�سر.

والتكيف  القوى  موازين  مع  التاأقلم  التحرير  منظمة  �سياق حماولت  التحولت يف  تلك  مّتت  وقد 
على  التحولت  تلك  وجرت  الفل�سطينية.   الق�سية  جمال  يف  والعربية  الدولية  ال�سرتاطات  مع 
بالربنامج  بدءًا  الالحقة،  املرحلة  حتولت  اأمام  الطريق  منها  مرحلة  كل  عّبدت  بحيث  مراحل، 
اأو�سلو وما جنم عنها  املرحلي )1974(، ومرورًا باإعالن ال�ستقالل )1988( وتوقيع اتفاقيات 
املتحدة  الأمم  التوجه نحو  التي �سهدت موؤخرًا  الراهنة  املرحلة  اإلى  ونتائج، و�سوًل  تداعيات  من 
فل�سطني كدولة غري ع�سو  بع�سوية  املتحدة  الأمم  املراقبة يف  التحرير  ل�ستبدال ع�سوية منظمة 

.Non Member State - مراقب

ويف املح�سلة كانت نتيجة تلك التحولت حتول املنظمة من »حركة حترر وطني« لل�سعب الفل�سطيني 
اإلى »حركة ا�ستقالل وطني« ت�سعى جاهدة عرب  الفل�سطيني  اأجل حترير كامل الرتاب  تنا�سل من 
ال�سرعية الدولية للح�سول على »دولة« فل�سطينية اأو »كيان« فل�سطيني بجانب دولة اإ�سرائيل.  ويف 
الراهنة  املنظمة  ولأزمة  الفل�سطينية  الوطني  التحرر  حركة  لأزمة  العميق  اجلذر  هو  هذا  راأينا، 
باأبعادها وتداعياتها املختلفة، وهذا ما يجعل ق�سية اإعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية كحركة 
حترر وطني ق�سية وطنية جامعة ومّلحة بحاجة اإلى جهود كل اأبناء ال�سعب الفل�سطيني يف جتمعاتهم 

كافة، مبا يف ذلك الفل�سطينيون يف لبنان.
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من  انطالقا  التحرير،  منظمة  بناء  لإعادة  حمددة  روؤية  لتقدمي  متوا�سعة  حماولة  الورقة  وهذه   
خ�سو�سية املجتمع الفل�سطيني يف لبنان واأولوياته على امل�ستويني الوطني واملحلي اللبناين.

الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بناء  لإعادة  العامة  الوطنية  الأ�س�س  نقا�س  اإلى  الورقة  هذه  وتهدف 
القوى  وروؤى  مواقف  عن  ف�ساًل  لبنان،  يف  للفل�سطينيني  بالن�سبة  واأهميتها  امل�ساألة  هذه  ومغزى 

ال�سيا�سية وقوى املجتمع الأهلي بخ�سو�س اإعادة البناء، واآليات عمل تلك القوى.

ثانيا. األسس الوطنية إلعادة بناء منظمة التحرير
الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  اأزمة  ملعاجلة  العامة  الوطنية  الأ�س�س  الورقة  من  الق�سم  هذا  يعالج 
واإعادة بناء منظمة التحرير، انطالقًا من روؤيتنا اخلا�سة ومن الأفكار التي طرحها امل�ساركون يف 

ور�سة العمل.  ويف هذا اخل�سو�س نوؤكد على امل�سائل الآتية:

• برزت يف خطابنا الفكري وال�سيا�سي م�سطلحات عديدة تتعلق مبعاجلة اأزمة منظمة التحرير 	
واحلركة الوطنية الفل�سطينية اأكرثها تداوًل م�سطلح »اإعادة بناء املنظمة«، واإلى جانبه برزت 
م�سطلحات اأخرى مثل: )اإ�سالح املنظمة، تفعيل املنظمة، اإحياء املنظمة، بناء حركة وطنية 
فهل  امل�سطلحات؛  تلك  ندقق يف  اأن  ينبغي  نتحدث؟  نتفق عالم  وحتى  فل�سطينية جديدة(.  
نتحدث هنا عن املحتوى وامل�سمون نف�سهما، اأم اأننا نتحدث عن م�سامني خمتلفة؟، وبالتايل 
الوطنية  للحركة  ك�سكل  التحرير  تتجاوز حتى منظمة  واآليات عمل خمتلفة،  وبنى  عن هياكل 
الفل�سطينية املعا�سرة اأجمع عليه ال�سعب الفل�سطيني منذ العام 1964؟.  لكننا �سنت�ستخدم يف 

هذه الورقة ولأ�سباب عمالنية م�سطلح »اإعادة البناء«.

• اإعادة بناء منظمة التحرير لي�ست عملية تقنية، مبعنى اأن اأ�س�س اإعادة بنائها لي�ست تنظيمية 	
فح�سب، بل فكرية/�سيا�سية، اأي برناجمية يف املقام الأول.  وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا: 
وفق اأي برنامج وطني يعاد بناء املنظمة؟ وبالتايل ما هي البنية والهيكلية التنظيمية التي تكفل 
حتقيق هذا الربنامج؟ ومن هي القوى الجتماعية �ساحبة امل�سلحة يف حتقيقه؟ وما هو موقعها 
اأن  اإجنازه؟.  من املعلوم  اأجل  العملي من  الن�سال امليداين  البنية، وما هو دورها يف  يف هذه 
الأفكار عرب التاريخ كانت دومًا بحاجة اإلى حامل اجتماعي قادر على جت�سيدها، اأي اإلى قوى 
اجتماعية �ساحبة م�سلحة يف الن�سال وتقدمي الت�سحيات من اأجل حتقيقها، واإّل فاإنها �ستهزم 

و�ستبقى جزءًا من الن�سال الجتماعي يف اأح�سن الأحوال.

• وبناء عليه، هل ي�سلح »اإعالن ال�ستقالل« اأ�سا�سًا لعملية البناء، كما اقرتحت بع�س الأوراق؟ 	
الأ�سرى  ووثيقة  ال�ستقالل  اإعالن  هو  ال�سالح  الأ�سا�س  اإن  اأم  كيايل(؛  ماجد  الزميل  )ورقة 
ونداء املقاطعة BDS(/ 2005( جمتمعني، كما اقرتحت اأوراق اأخرى )ورقة الزميلة ناديا 
حجاب(؟ اأم اإن العودة اإلى امليثاق دون غريه، مع تعديله وفق ما تقت�شيه ال�شروط املو�شوعية 
امليثاق  ميثاق؟  واأي  املنظمة؟  بناء  لإعادة  ال�سلب  الأ�سا�س  يكون  اأن  ينبغي  ما  هو  اجلديدة 

القومي اأم امليثاق الوطني؟:
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الوطنية  اإجماع احلركة  كونها مو�سع  الرغم من  وعلى  ذاتها،  الأ�سرى يف حّد  وثيقة  اأن  راأينا  ويف 
الأ�سرية، اإّل اأنها غري كافية لبناء برنامج وطني �سامل وجامع للحركة الوطنية الفل�سطينية، بحكم 

الظروف التي اأنتجتها حتت �سغط اإنهاء النق�سام وحتقيق امل�ساحلة الوطنية.

اأما اإعالن ال�ستقالل الذي جاء يف �سياق حتول منظمة التحرير خالل نحو ربع قرن )1988-1974( 
اأداة ن�سال ديبلوما�سي على ال�ساحة  اإلى حركة ا�ستقالل وطني، فهو واإن كان  من حركة حترر وطني 
الدولية توج موؤخرًا بقبول فل�سطني »دولة غري ع�سو – مراقب« يف الأمم املتحدة؛ اإّل اأنه ل ي�سلح اأن 
يكون اأ�سا�سًا للخروج من هذه الأزمة.  وهذا لي�س فقط ب�سبب اأن »حما�س« مل تكن طرفًا يف املنظمة وقت 
اإقراره، بل والأهم من ذلك، اأنه كان نتاج اأزمة منظمة التحرير واحلركة الوطنية الفل�سطينية، فكيف 

يكون اأ�سا�سًا للخروج من هذه الأزمة؟!

ول  �سكلت  حيث  الأهمية،  فائقة  الوثيقة  هذه  اأن  �سّك  فال   ،)2005( املقاطعة  نداء  وبخ�سو�س 
املنخرطة  الفل�سطيني،  ال�سعب  الدولية مع حقوق  الت�سامن  وموحدة حلركة  تزال مرجعية جامعة 
يف حركة مقاطعة اإ�سرائيل و�سحب ال�ستثمارات منها وفر�س العقوبات عليها حتى تلتزم باحرتام 
تلك احلقوق.  وبهذا فهي اأداة ن�سال حقوقي فاعلة على ال�ساحة الدولية ت�سعى اإلى نزع ال�سرعية 
اإّل اأنها يف امل�سمون تبقى قا�سرة عن الإحاطة باجلانب الذاتي من امل�سروع  عن »دولة اإ�سرائيل«، 
تنه�س  التي  الثالثة  الأعمدة  اأن  اإلى  ن�سري  ال�سدد  اأبعاده.  ويف هذا  الفل�سطيني مبختلف  الوطني 
 1967 عليها الوثيقة هي: )اأ( اإنهاء اإ�سرائيل لحتاللها وا�ستعمارها لالأرا�سي املحتلة منذ العام 
الفل�سطينيني  للمواطنني  الأ�سا�سية  باحلقوق  العرتاف  )ب(  العن�سري؛  الف�سل  جدار  وتفكيك 
العرب يف »اإ�سرائيل«، ومعاملتهم كمواطنني على قدم امل�ساواة؛ )ج( احرتام وحماية حق الالجئني 
الفل�سطينيني يف العودة اإلى بيوتهم وممتلكاتهم، وفق قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 194.

فل�سطيني  اأ�سا�سًا لربنامج وطني  تكون  اأن  الوثائق جمتمعة قا�سرة عن  اإن هذه  نقول  وباخت�سار، 
�سامل وجامع، يعيد بناء منظمة التحرير بو�سفها حركة حترر وطني ملجموع ال�سعب الفل�سطيني، 
الفل�سطيني  ال�سعب  تغييب  على  جاهدة  تعمل  اإحاللية  ا�ستيطانية  ا�ستعمارية  دولة  �سد  وتكافح 
الوطني  امليثاق  لروح  العتبار  باإعادة  اإّل  يكون  ل  الربنامج  هذا  ومثل  وح�ساريًا.   و�سيا�سيًا  ماديًا 
الفل�سطيني، اإن مل نقل امليثاق القومي، من دون اأن يعني البتة عدم ال�ستفادة من هذه الوثائق يف 

�سياغة الربنامج الوطني املن�سود. 

• ال�سيا�سي 	 النظام  التمثيل يف  تعددية  بل  ازدواجية  التحرير ح�سم  منظمة  بناء  اإعادة  تتطلب 
الفل�سطيني: ثنائية )ال�سلطة الوطنية/منظمة التحرير(، وثنائية )الدولة الفل�سطينية/منظمة 
اأ�سارت  وقد  الفل�سطينية(.   التحرير/الدولة  الوطنية/منظمة  )ال�سلطة  وثالثية  التحرير( 
بع�س الأوراق )ورقة الزميل اإبراهيم اأبرا�س( اأن العرتاف بفل�سطني دولة غري ع�سو/مراقب 
يف الأمم املتحدة �سيطرح اإ�سكالت قانونية و�سيا�سية ذات �سلة مبكانة منظمة التحرير ودورها 

امل�ستقبلي وعالقتها بالدولة من جانب وبال�سلطة من جانب اآخر.
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فل�سطني بو�سع  املخت�سة  القرارات  اأن  من  ناديا  الزميلة  ورقة  يف  جاء  مما  الرغم   وعلى 
وامتيازات  »ا�ستحقاقات  ينزع  لن  مراقب  كدولة  فل�سطني  و�سع  اأن  توؤكد   )19/A/RES/67(
منظمة التحرير يف الأمم املتحدة كممثل لل�سعب الفل�سطيني«، اإّل اأن العديد من القانونيني الدوليني 
اأن ينتق�س و�سع فل�سطني كدولة مراقب يف الأمم املتحدة من وحدانية متثيل  لديهم خماوف من 
املنظمة لل�سعب الفل�سطيني، حيث اإن املجتمع الدويل ل ي�سمح يف الواقع العملي بازدواجبة التمثيل.

 ويف ظل هذا الو�سع امللتب�س هناك �سرورة مّلحة للحفاظ على مكانة منظمة التحرير يف قمة هرم 
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، يف حني ت�سكل ال�سلطة والدولة قاعدته.  ويف هذا ال�سياق ت�سبح هناك 
�سرورة لت�سحيح الو�سع القائم، بحيث تظل املنظمة مرجعية ال�سلطة ولي�س العك�س، مما ي�ستلزم 
اإعادة تعريف وظائف ال�سلطة كاأداة تنفيذية من اأدوات منظمة التحرير تنح�سر وليتها يف حدود 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وبحيث تبقى املنظمة املمثل ال�سرعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني يف 

اأماكن وجوده كافة.

• اإعادة بناء منظمة التحرير من ت�سكيل جمل�س 	 اأو  تنطلق معظم املبادرات املطروحة لإ�سالح 
وطني جديد منتخب، يقوم بدوره بانتخاب الأطر الأخرى للمنظمة ومنها اللجنة التنفيذية.  ول 
تلتفت تلك املبادرات ب�سكل كاٍف اإلى اأهمية العمل بالتوازي على الأطر التمثيلية الأدنى، مثل 
التي  ال�سعبية يف املخيمات )لبنان مثاًل(،  واللجان  الوطني  امل�ستوى  ال�سعبية على  الحتادات 

تعاين من النق�سام ونق�س التمثيل والرتهل وغياب احلياة الدميقراطية الداخلية.

مقاربة  تعتمد  التحرير  ملنظمة  دميقراطي  بناء  لعملية  اأكرب  اأهمية  اإيالء  يجب  نظرنا  وجهة  ومن 
ال�سعبية ودورها يف  بناء الحتادات  اأهمية  واإدراك   -Bottom - Top Approach قاعدية  
تعزيز مثل هذه املقاربة القاعدية.  هذه املقاربة اأكرث من �سرورية، لأنها �ست�سمن يف املح�سلة متثيل 
�سحيح للقوى الجتماعية الفل�سطينية املختلفة )املراأة، وال�سباب، والعمال، واملهنيني، والأكادمييني 
..اإلخ(، وخا�سة يف حال تعذر اإجراء النتخابات املبا�سرة يف هذا البلد اأو ذاك )لبنان على �سبيل 
املثال(، وقيام تلك الأطر بانتخاب ممثليها اإلى املجل�س الوطني �سمن نظام »كوتة« متفق عليه.  ويف 
اإلى املجل�س  اأن تو�سل ممّثلني حقيقيني  ال�سعبية  هذه احلال، ل ميكن لأطر غري ممثلة لقواعدها 

الوطني يعربون عن تلك القواعد.

• والبناء القاعدي يجب اأن ي�سمل اأي�سًا الأحزاب والف�سائل ولي�س الحتادات ال�سعبية والنقابية 	
فح�سب.  كما ويجب اأن ياأخذ بعني العتبار اأي�ساً  الدور املتنامي حلركة العودة وجلان الدفاع 
حق  ملركزية  املختلفة  املنظمة  اأطر  يف  متثيلها  على  ويعمل  العامل،  عرب  الالجئنب  حقوق  عن 

العودة وم�ساألة الالجئني يف الق�سية الفل�سطينية. 
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ثالثا. منظمة التحرير وخصوصية المشهد من لبنان
يعي�س الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان، وخا�سة �سكان املخيمات، اأو�ساعًا معي�سية بالغة ال�سعوبة 
يتعر�س  عام  وب�سكل  الأ�سا�سية.   الن�سان  وحقوق  الن�سانية  الكرامة  معايري  اأب�سط  مع  تتنافى 
الفل�سطينيون اإلى اأ�سكال عدة من التهمي�س: التهمي�س املكاين الذي حول املخيمات الفل�سطينية اإلى 
جزر �سبه معزولة عن حميطها ال�سكاين، وظيفتها احتواء الالجئني بو�سفهم م�سدر خطر وتهديد 
حمتملني للمجتمع امل�سيف؛ والتهمي�س القت�سادي الذي يفر�س قيودًا �سارمة على حقهم يف العمل 
وال�سمان الجتماعي؛ وكذلك التهمي�س املوؤ�س�ساتي الذي ي�ستبعد الفل�سطينيني من موؤ�س�سات احلياة 
العنف  من  بتاريخ  الفل�سطيني  للمجتمع  التهمي�س  هذا  ارتبط  ما  وغالبًا  والثقافية.   الجتماعية 
والتهجري الداخلي املتوا�سل ب�سبب العتداءات الإ�سرائيلية املتعاقبة على لبنان، واأي�سًا ب�سبب احلروب 

الداخلية كاحلرب الأهلية وحرب املخيمات واآخرها احلرب على خميم نهر البارد )2007(.

الدولة  الذي متار�سه  التهمي�س  مواجهة  يتمثل يف  مزدوجًا  ن�ساًل  لبنان  الفل�سطينيون يف  ويخو�س 
والثقافية من  والجتماعية  القت�سادية  �سعيهم لنتزاع العرتاف بحقوقهم  امل�سيفة بحقهم، ويف 
دون امل�سا�س بو�سعهم القانوين كالجئني وبحقهم يف العودة، كما يتمثل يف الإ�سرار على موا�سلة 
اأعقاب خروج  اأوًل، يف  بالتهمي�س:  �سعروا  اأن  بعد  الفل�سطيني  الوطني  الن�سال  تاأدية دور فاعل يف 
منظمة التحرير من لبنان يف العام 1982 وانهيار موؤ�س�ساتها التمثيلية والت�سغيلية؛ وثانيًا، اإثر توقيع 
اتفاقيات اأو�سلو وتركيز الهتمام الفل�سطيني والدويل على املناطق املحتلة منذ العام 1967 على 
ح�ساب مناطق ال�ستات، مبا يف ذلك لبنان، ف�ساًل عن تهمي�س م�سكلة الالجئني عمومًا واإرجائها اإلى 

املرحلة النهائية من املفاو�سات.

هذان هما حّدا املعادلة التي يتحرك بينهما الفل�سطينيون يف لبنان، وهذا هو التحدي املزدوج الذي 
يواجهونه، الذي يحدد بدوره اأولويات الن�سال اليومي للمجتمع لفل�سط�سني يف لبنان ويعيد ترتيبها 
ح�سب مقت�سيات كل مرحلة، كما يحدد اآليات العمل والديناميات املعتمدة من اأجل التغلب على هذا 

التحدي، وهو يف�سر يف الوقت نف�سه م�سمون حراك املجتمع الفل�سطيني واجتاهاته. 

وميكن اإيجاز الق�سايا مثار الهتمام والنقا�س يف اأربع ق�سايا مرتابطة هي:

• اإعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية.	

• وعلى 	 كالجئني،  القانوين  و�سعهم  على  املحتملة  وتاأثرياتها  الفل�سطينية  بالدولة  العرتاف 
طريقة تعامل الدولة اللبنانية معهم يف �سوء ذلك. 

• وجتاه 	 والت�سريعية،  التنفيذية  وموؤ�س�ساتها  اللبنانية  الدولة  لبنان جتاه  الف�سطيني يف  التمثيل 
الأونروا.   

• ملف احلقوق الأ�سا�سية )حق العمل، حق التملك ب�سكل خا�س(.	
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تتقدم اأحيانًا ق�سية من تلك الق�سايا على غريها وحتتل موقع الأولوية يف ن�سال املجتمع الفل�سطيني 
يف لبنان، ويف اأحيان اأخرى ترتاجع تلك الق�سية لتخلي مكانها لق�سية اأخرى، ولكن من الثابت اأن 

ق�سية اإعادة بناء منظمة التحرير تبقى الق�سية املركزية التي ترخي بظاللها على بقية الق�سايا. 

اأماكن  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  ووحيد  �سرعي  كممثل  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بناء  اإعادة  اإن 
�ساأنه  من  كما  امل�سري،  وتقرير  العودة  الالجئني يف  على حقوق  يحافظ  اأن  �ساأنه  من  كافة  وجوده 
وتدعم  اللبنانية  الدولة  لدى  متثلهم  لبنان  يف  للفل�سطينيني  موحدة  فل�سطينية  مرجعية  يخلق  اأن 
حقوقهم القت�سادية والجتماعية والثقافية.  كما اأن اإعادة العتبار ملنظمة التحرير كممثل �سرعي 
ووحيد لل�سعب الفل�سطيني من �ساأنه اأن يحا�سر اأية تاأثريات اأو تداعيات �سلبية على حقوق الالجئني 
وو�سعهم القانوين، قد تنجم عن ا�ستبدال ع�سوية منظمة التحرير الفل�سطينية املراقبة يف الأمم 

املتحدة بع�سوية فل�سطني كدولة غري ع�سو/مراقب.

ويف هذا ال�سدد يطرح الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان من خالل جلان العودة ومنظمات املجتمع 
الأهلي ت�ساوؤلت م�سروعة اأهمها: ماذا لو اأ�سبحوا مواطنني رعايا للدولة املوعودة، فهل �سيكفون عن 
اأن يكونوا لجئني قانونًا؟ وبالتايل، هل �سيفقدون حقهم يف العودة والتعوي�س وا�ستعادة املمتلكات؟ 
وما هو ب�سكل خا�س م�سري الأونروا يف مناطق عملياتها اخلم�س التي يج�ّسد ا�ستمرار عملها م�سووؤلية 
املجتمع الدويل ال�سيا�سية والأخالقية عن خلق م�سكلة الالجئني، وبالتايل م�سوؤوليتة عن حلها وفق 
مبادئ القانون الدويل وقرارات الأمم املتحدة ذات ال�سلة؟ وماذا عن وليتها عنهم، فهل �سينتقلون 
حلولها  تتطابق  ل  التي  لالجئني  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  اإلى حماية  الأونروا  من حماية 
الثالثة املعروفة مع حقوقهم الوطنية الثابتة غري القابلة للت�سرف، ويف مقدمها حق العودة وحق 

تقرير امل�سري؟

رابعا. إعادة بناء منظمة التحرير: مواقف القوى السياسية 
وقوى المجتمع األهلي

1. القوى ال�سيا�سية
 لعلنا ل جنانب ال�سواب اإذا قلنا اإن مواقف الف�سائل الفل�سطينية يف لبنان بخ�سو�س اإعادة بناء 
منظمة التحرير هي املواقف نف�سها التي يف�سح عنها امل�سهد ال�سيا�سي يف املناطق الأخرى، ولكن 
منذ  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  القوى  انق�سام  يف  اخل�سو�سية  هذه  وتتمثل  اخل�سو�سية.   بع�س  مع 
الن�سقاق يف »فتح« يف العام 1983 اإلى جبهتني متنازعتني، هما »ف�سائل منظمة التحرير« و«ف�سائل 
التحالف الوطني«.  وقد تكر�س هذا النق�سام اإثر ان�سمام حركتي »حما�س« واجلهاد الإ�سالمي اإلى 
اجلبهة الثانية، واإثر �سيطرة »حما�س« على قطاع غزة لحقًا، كما تغذى من التحالفات الإقليمية 
املعروفة التي عقدتها كل من اجلبهتني، ويف حني ت�سدرت »فتح« اجلبهة الأولى ت�سدرت »حما�س« 

اجلبهة الثانية.
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انتخاب  وكيفية  النتخابي  النظام  ماهية  مثل  الإ�سالح،  اأو  البناء  اإعادة  بتفا�سيل  يتعلق  فيما  اأما 
موؤ�س�سات املنظمة وو�سائل النتخاب اإلى ما هنالك من تفا�سيل، فال يوجد للف�سائل الفل�سطينية 
يف لبنان اآراء ومواقف مغايرة عن تلك التي تعرب عنها الف�سائل نف�سها يف بقية املناطق.  ويف هذا 
واإعادة  التجربة  تقييم  الفل�سطينية:  التحرير  »منظمة  بعنوان:  نقا�س  حلقة  اإلى  نحيلكم  ال�سدد 
16 ورقة عمل قدمها  2007 ومّت فيها مناق�سة  البناء«، نظمها مركز الزيتونة يف بريوت يف العام 

ممثلون عن خمتلف الف�سائل وبع�س ال�سخ�سيات الأكادميية الفل�سطينية والعربية:1

اللجنة  الفل�سطينية، ع�سو  التحرير  ملنظمة  موؤ�س�س  موقف ع�سو  اإلى  الإ�سارة  هنا  املفيد  رمبا من 
التنفيذية ملنطمة التحرير، واأول مدير ملكتب املنظمة يف لبنان، املرحوم الأ�ستاذ �سفيق احلوت، الذي 
دعا يف ورقته املقدمة اإلى تلك الور�سة اإلى ا�ستخدام لغة �سيا�سية ذات مفردات موحدة، فقال: »مثاًل 
اأم �ساحبة  عندما نتحدث عن منظمة التحرير فعن اأي منظمة نتحدث؟ �ساحبة امليثاق القومي؟ 
امليثاق الوطني؟ اأم الراهنة التي لميثاق لها ول نظام؟.  كما دعا اإلى �سرورة اإيجاد �سيغة جبهوية اأو 
اإطار جامع ليكون مرجعية للحركة الوطنية الفل�سطينية، �سواء حتت ال�سم نف�سه )منظمة التحرير( 
اأو بتاأ�سي�س جتمع جديد.  واأكد على �سرورة العرتاف بالتعددية ال�سيا�سية وتعميق روح الدميقراطية 
و«اعتماد النتخابات - حيث اأمكن – �سبياًل لنتخاب اأع�ساء املجل�س الوطني الفل�سطيني، واإل عن 
طريق التوافق بني القوى احلية والف�سائل الأ�سا�سية«.  وبالن�سبة لآلية النتخابات اأ�سار �سفيق احلوت 
يبداأ  والوحيد  املمكن  »اخليار  وقال:  اإجرائها  اأمام  واإقليمية  و�سيا�سية  عقبات جغرافية  وجود  اإلى 
اإلى ت�سكيل جلنة حت�سريية لو�سع ت�سور م�سرتك  بدعوة الف�سائل والقوى وال�سخ�سيات الوطنية 

مل�ستقبل منظمة التحرير«. )امل�سدر نف�سه، �س 20-13(

بيد اأننا يجب اأن ناأخذ بعني العتبار اأن موقف الف�سائل الفل�سطينية، وخا�سة موقف حركتي حما�س 
واإعادة بناء  للتغري والتبدل واملراوحة، فيما يتعلق مبو�سوع امل�ساحلة  وفتح كان با�ستمرار عر�سة 
منظمة التحرير تبعًا لتغري الظروف الإقليمية وتبدل ميزان القوى الداخلي، وذلك رغم تاأكيدهما 
امل�ستمر على اللتزام بـ«اإعالن القاهرة«.  واليوم ويف اأعقاب انت�سار، اأو لنقل �سمود، »حما�س« يف 
الذي  عبا�س،  حممود  الرئي�س  حققه  الذي  الديبلوما�سي  والنجاح  غزة  على  الثمانية  الأيام  حرب 
املتحدة )دولة  الأمم  فل�سطني يف  لدولة  لـ«فتح«، يف احل�سول على ع�سوية مراقبة  يح�سب جناحا 
غري ع�سو(؛ نعتقد اأن احلركتني اأ�سبحتا اأقرب اإلى امل�ساحلة من اأي وقت م�سى، مما يوفر فر�سة 
فل�شطينية  �شروط  التحرير �شمن ميزان قوى داخلي خمتلف و�شمن  بناء منظمة  لإعادة  حقيقية 

وعربية ودولية جديدة متامًا ومغايرة كليًا لل�شروط التي اأنتجت املنظمة يف منت�شف ال�شتينيات.

ولعّل تاأكيدات »اأبو مازن« على اأولوية امل�ساحلة بعيد عودته »املظفرة« من الأمم املتحدة، وت�سريحات 
ووحدة مرجعية  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  وتاأكيداته على وحدة  الأخرية يف غزة  خالد م�سعل 

منظمة التحرير يف الداخل واخلارج تب�سر بذلك.

�سالح )حترير(، منظمة التحرير الفل�سطينية: تقييم التجربة واإعادة البناء، )بريوت: مركز الزيتونة، 2007(. حم�سن    1
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2. قوى املجتمع االأهلي
بناء  اإعادة  مب�ساألة  يتعلق  فيما  الأهلي  املجتمع  قوى  اأطلقتها  التي  املبادرات  اأهم  هنا  و�سنتناول 
واإ�سالح املنظمة، وما يرتبط بها من م�سائل اأخرى ذات �سلة.  وجتدر الإ�سارة اإلى اأن بع�س هذه 
املبادرات واإن انطلقت من لبنان اإل اأنها مبادرات وطنية �ساملة تتعدى حدود لبنان لت�سمل التجمعات 

الفل�سطينية الأخرى.

• اللقاء الت�ساوري الفل�سطيني )2007(: عقدت جمموعة من ال�سخ�سيات الفل�سطينية امل�ستقلة 	
 12 من لبنان وبلدان اأخرى لقاًء ت�ساوريًا للبحث يف الو�سع الفل�سطيني.  انعقد اللقاء يومي 
حق  موؤمتر  عن  املنبثقة  العودة«  حلق  الرباعية  »اللجنة  من  مببادرة   2007 اأيار/مايو  و13 
�سفيق  املرحوم  جل�ساته  وتراأ�س  �ستة.   اأبو  �سلمان  الدكتور  ومن�سقها   )2003 )لندن  العودة 

احلوت ي�ساعده من�سقان هما رجا ديب وجابر �سليمان.

بحث اللقاء يف ثالث ق�سايا اأ�سا�سية هي: حق العودة؛ تفعيل منظمة التحرير واإعادة بناء موؤ�س�ساتها؛ 
وفكرة عقد موؤمتر �سعبي فل�سطيني، و�سرنكز هنا على ما تو�سل اإليه املجتمعون بخ�سو�س الق�سية 

الأولى، ا�ستنادًا اإلى ما ورد يف البيان اخلتامي للقاء:

مبداأ  اعتماد  �سرورة  على  واأكدوا  موؤ�س�ساتها  بناء  واإعادة  املنظمة  تفعيل  �سبل  املجتمعون  ناق�س 
النظام  من  اخلام�سة  للمادة  تفعياًل  الفل�سطيني،  الوطني  املجل�س  اأع�ساء  اختيار  يف  النتخاب 
الأ�سا�سي، ونادوا ب�سرورة متثيل كل القوى الجتماعية يف املجل�س من �سكان املخيمات اإلى رجال 
الأعمال والأكادمييني واملراأة ومنظمات املجتمع الأهلي، من دون اأن يعني هذا التوجه يف تو�سيع 
متثيل القوى الجتماعية موقفًا �سد ف�سائل املقاومة، واأكد املجتمعون على مبداأ »التمثيل الن�سبي« 
اإلى جمل�س وطني جديد  الو�سول  اأن  الفل�سطينية، ولحظوا  القوى  لتمثيل جميع  للقوائم مدخاًل 
اأمر يتطلب تفهم وتعاون قيادات  وا�سع، وهو  على قاعدة النتخابات �سوف يحظى بقبول �سعبي 

الف�سائل كافة.

الوطني  الن�سال  العودة مكانة متميزة يف  اأ�سبح حلق  اأنه  العودة، لحظ املجتمعون  وبخ�سو�س 
الفل�سطيني، كما اأ�سبح للجان العودة دور كبري يف تاأطري الفل�سطينيني على امتداد العامل، بحيث 
اإلى  املجتمعون  ودعا  التحرير،  منظمة  وفعاليات  لن�ساطات  �سندًا  ت�سكل  اللجان  تلك  اأ�سبحت 
�سرورة عقد موؤمتر �سعبي بهدف اإ�سراك اأو�سع قطاع من ال�سعب الفل�سطيني يف اجلهود الرامية 
منظمة  اإ�سالح  يف  العارمة  ال�سعبية  الرغبة  اإلى  ال�ستجابة  وبهدف  املنظمة،  بناء  اإعادة  اإلى 

التحرير وتفعيل موؤ�س�ساتها.

• املبادرة 	 هذه  عرفت   :)2010( الثابتة  احلقوق  عن  للدفاع  الفل�سطينية  الوطنية  الهيئة 
والناطق  من�سقها  عقده  �سحايف  موؤمتر  يف  لبنان  من  وانطلقت  الثوابت«،  بـ«هيئة  اخت�سارًا 
مبادرة  باعتبارها   )2010/2/24( الربي�ستول  فندق  يف  احل�سن  بالل  با�سمها  الر�سمي 
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�سعبية عربية فل�سطينية م�ستقلة، الأمر الذي مل تثبت �سحته يف املمار�سة العملية من خالل 
خالل  ومن  و2010/11/28(   27( دم�سق  يف  انعقد  الذي  التاأ�سي�سي  موؤمترها  ت�سكيلة 
ت�سكيلة الأطر التي انبثقت عنها.  وقد ثبت بامللمو�س هيمنة »حما�س« وف�سائل التحالف عليها 
ودعم �سوريا لها، كما مّت توظيفها يف النزاع الداخلي الفل�سطيني باأبعاده العربية ويف تكري�س 
النق�سام؛ الأمر الذي اأفقدها الزخم ال�سعبي بالرغم من �سعاراتها الرّباقة التي ا�ستقطبت 
اإلى  العمل مع الف�سائل، والتواقني  الفل�سطينية امل�ستنكفني عن  اأعدادًا من �سباب املخيمات 
النخراط يف عمل وطني م�شتقل ي�شتطيعون من خالله ال�شهام يف اإعادة بناء منظمة التحرير 

وحّل اأزمة العمل الوطني. 

حلماية  اأن�سئت  »الهيئة  فاإن  التاأ�سي�سبة(  والوثيقة  الإعالن  )بيان  الهيئة  وثائق  يف  جاء  وح�سبما 
هذه  وممار�سة  حتقيق  على  العمل  اأجل  ومن  للت�سرف  القابلة  وغري  الثابتة  فل�سطني  �سعب  حقوق 
احلقوق«.  وتقول هذه الوثائق: »اإن الهيئة ترف�س نهج اأ�سحاب اأو�سلو يف اأ�سلوب وم�سمون واأهداف 
التفاو�س مع العدو ال�سهيوين«، وتعمل الهيئة على »اإعادة بناء املوؤ�س�سات الفل�سطينية ويف املقدمة 
منها منظمة التحرير على اأ�سا�س دميقراطي وعلى قاعدة النتخابات التي تفرز قيادة �سرعية متثل 
ال�سعب الفل�سطيني كله ويف كل اأماكن تواجده«، كما تعمل الهيئة على »احلفاظ على منظمة التحرير 

وميثاقها كحركة حترر وطني«.

• ور�سة عمل: »فل�سطينيو لبنان وانتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني« )2012(: نظمت هذه 	
الور�سة يف بريوت )2012/7/10( بدعوة من مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية )عمان/
بريوت( حتت عنوان: »فل�سطينيو لبنان وانتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني«.  وكان الهدف 
اختيار  من  لبنان  يف  الفل�سطينيني  متّكن  حّرة  انتخابات  اإجراء  اإمكانية  درا�سة  تنظيمها  من 
ومعرفة  والأمنية،  ال�سيا�سية  العوائق  اإلى  والتعرف  الفل�سطيني،  الوطني  املجل�س  ممثليهم يف 
اأي�سًا ر�سد مواقف خمتلف  اإجراء النتخابات، وكان الهدف منها  اأثرها املحتمل على فر�س 
الدولة  موقف  اإلى  والتعرف  الفل�سطيني  الأهلي  املجتمع  ومنظمات  الفل�سطينية  الف�سائل 
اللبنانية والأحزاب اللبنانية من الأمر.  وهذه يف راأينا م�ساألة جديدة ت�ستحق الهتمام واملتابعة.

 وفيما ياأتي اأبرز املواقف:

الوزراء(  جمل�س  رئا�سة  اإ�سراف  حتت  حكومية  )هيئة  الفل�سطيني  اللبناين  احلوار  جلنة  عربت 
التقدمي  تيار امل�ستقبل، احلزب  اأمل،  الور�سة )حزب اهلل، حركة  اللبنانية امل�ساركة يف  والأحزاب 
تاأييدها  اللبنانية؛ عن  القوات  با�ستثناء حزب  الوطني احلّر(،  التيار  الكتائب،  ال�سرتاكي، حزب 
لهذه اخلطوة، واعتربتها م�سلحة لبنانية بامتياز واإ�سافة جديدة  للعالقات اللبنانية الفل�سطينية. 

اجلبهة  الدميقراطية،  اجلبهة  »فتح«،  )»حما�س«،  امل�ساركة  الف�سطينية  الف�سائل  عربت  كما 
ال�شعبية/القيادة العامة، واحلركة الإ�شالمية املجاهدة( عن دعمها غري امل�شروط للخطوة:
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• �سدّد ممثل »فتح« على �سرورة اإجراء النتخابات لكل مفا�سل منظمة التحرير وال�سلطة 	
الفل�سطينية، م�سريا اإلى اأن »النظام النتخابي كان حري�سا على متثيل املراأة وال�سباب«.

• اعترب ممثل »حما�س« اأن م�ساركة الفل�سطينيني يف لبنان يف انتخاب ممثليهم يف املجل�س 	
الوطني الفل�سطيني حق م�سروع، واأكّد على اأن هذه امل�ساركة تكر�س الهوية الفل�سطينية 
لالجئني، وحتفظ حقهم يف العودة، وتوؤكد رف�س التوطني والتهجري، ولفت اإلى اأن »اإجراء 
فل�سطينية  ت�سكيل مرجعية  وي�ساعد على  لبنان  الفل�سطيني يف  الو�سع  يريح  النتخابات 

موحدة«.

• »عملية 	 واعتربها  املقرتحة  النتخابات  اأهمية  على  الدميقراطية  اجلبهة  ممثل  و�سدّد 
توحيدية لل�سعب الفل�سطيني يف الوطن واأقطار اللجوء وال�ستات«، وقال »نعتقد اأن اإجراء 
انتخابات لأع�ساء املجل�س الوطني الفل�سطيني، خ�سو�سا يف لبنان، يف اإطار اإعادة بناء 
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني اأمر يخدم لبنان لأكرث من �سبب ،وي�ساعد يف اإبعاد الكثري 

من التخوفات املطروحة يف ال�ساحة اليوم ب�ساأن هاج�س التوطني«. 

• اأنه »ل توجد معار�سة لإجراء النتخابات 	  وراأى ممثل اجلبهة ال�سعبية/القيادة العامة 
من حيث املبداأ، ولكن يف حال تعذرها ومن اأجل امل�سلحة الوطنية العليا؛ ل بد من اللجوء 
اإلى التوافق على اآليات اإعادة ت�سكيل املجل�س الوطني الفل�سطيني، ويف هذه احلالة نقرتح 
اإلى املجل�س الوطني والتوافق على  عقد موؤمترات لالحتادات ال�سعبية لتنتخب ممثليها 

اختيار عدد من ال�سخ�سيات الوطنية وتثبيت متثيل املراأة«.

وب�سكل عام اأكّد امل�ساركون يف الور�سة اأن العوائق التي جتابه م�ساركة الالجئني يف انتخابات املجل�س 
الوطني الفل�سطيني لي�ست من النوع غري القابل للتذليل، واإمنا يتطلب الأمر اإجراء حوار مع ال�سلطات 
اللبنانية لتحويل مواقفها املبدئية املوؤيدة لإجراء النتخابات اإلى قرار نهائي، وتوافقوا على اأن هذه 
العملية ل مت�س بال�سيادة اللبنانية، بل على العك�س فاإنها تبدد خماوف بع�س اللبنانيني من هاج�س 
التوطيني.  وخل�سوا اإلى عدد من التو�سيات تتلخ�س يف �سرورة اإجراء حوار فل�سطيني داخلي قبيل 
اإجراء النتخابات من اأجل تعزيز التوافق، وكذلك اإدارة حوار مع ال�سلطات اللبنانية من اأجل ت�سهيل 
اإجراء اإح�ساء لل�سكان وح�سر الأعداد واإعداد الك�سوفات، واقرتحوا اأن ت�سرف على العملية بكاملها 
واملراأة يف  ال�سباب  م�ساركة  و�سمان  توعية  تنظيم حمالت  اأي�سًا  مهامها  تكون من  م�ستقلة،  جلنة 

النتخابات تر�سيحًا وانتخابًا.2

• اأ�سبوع التمثيل الفل�سطيني )2012(: مبادرة �سبابية خال�سة وم�ستقلة نظمت يف الفرتة )3 	
– 7 �شباط / فرباير 2012(.  والأ�سبوع جزء من حملة اأو�سع هي حملة »كامل ال�سوت« التي 

الور�سة وامل�ساركني فيها انظر الرابط التايل:  نقا�سات  عن  التفا�سيل  من  ملزيد   2
http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_details=2&id1=1000&menu_id=10&cat_

id=7
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الفل�سطيني، وتن�سق جهودها يف هذا املجال مع احلمالت  انتخاب املجل�س الوطني  اإلى  تدعو 
ال�سبابية الأخرى يف لبنان ويف فل�سطني وال�ستات.  وتهدف هذه احلملة اإلى الت�سديد على اأهمية 
دور  اأهمية  ب�ساأن  الوعي  وزيادة  الفل�سطيني  ال�سعب  متثل  التي  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  تفعيل 

املجل�س الوطني يف هذا ال�سياق.

من الأ�سبوع حلقات نقا�س وور�س عمل �ساهم فيها عدد من املحا�سرين الأكادمييني والن�سطاء  وت�سّ
الفل�سطينيني من لبنان واخلارج، كما ت�سمن اأن�سطة ثفافية.  وقد مّت خالله تقدمي قراءات نقدية 
يف  العاملية  التحرر  حركات  بع�س  جتارب  ومناق�سة  الفل�سطيني  التمثيل  يف  الفل�سطينية  للتجربة 

مو�سوع التمثيل.

وناق�س امل�ساركون يف الأ�سبوع دور املجل�س الوطني واإمكانية تفعيله، وبحثوا يف اإ�سرتاتيجيات اإ�سراك 
املجتمع الفل�سطيني يف لبنان يف حراك عام يطالب بالنتخابات، مبا ي�سكل اأ�سا�سا لإطالق احلملة، 

)مثال: مت تنظيم مظاهرة �سبابية طافت اأحياء مدينة �سيدا وحملت �سعارات احلملة(.

وجاء يف الوثيقة الناظمة ملبادئ احلملة اأن منظمة التحرير هي مك�سب تاريخي لل�سعب الفل�سطيني، 
وباأن التغيري يحدث عرب اإ�سالحها لت�سبح ممثاًل حقيقيًا للفل�سطينيني كافة، وباأن احلفاظ عليها 
هو مبثابة حماية للثوابت الوطنية، وباأنه فقط عرب حت�سني واقع التمثيل الفل�سطيني ميكن �سياغة 

روؤية فل�سطينية م�سرتكة ت�ستجيب للتحديات التي تواجه �سعبنا.

وطني  جمل�س  انتخاب  اأن  واعتربت  الفل�سطيني،  الوطني  املجل�س  دور  اأهية  على  الوثيقة  و�سدّدت 
فل�سطيني جديد بال�سبل الدميقراطية وال�سفافة هو اخلطوة الأولى والأهم لعملية اإ�سالح منظمة 

التحرير، حيث اإن: 

• املجل�س الوطني هو ال�سلطة الت�سريعية الأعلى املخولة يف البدء يف م�سروع اإ�سالح وتغيري 	
حقيقي لكل موؤ�س�سات منظمة التحرر الفل�سطينية. 

• د�ستوريًا، هو املجل�س الوحيد املنتخب من قبل كل فل�سطيني كان لجئًا مواطنا اأو حاماًل 	
جلن�سية اأخرى.

• وجود جمل�س وطني منتخب هو �سمانة للحّد من النق�سامات، واإن املجل�س بتنوع مواقف 	
عن  بعيدًا  املوحد  الفل�سطيني  القرار  لبناء  م�ساحة  �سيكون  واأيديولوجياتهم  اأع�سائه 

النق�سامات وال�سراعات.

• والعمل 	 ال�سيا�سية  امل�ساركة  روح  اإحياء  لإعادة  فر�سة  هي  الوطني  املجل�س  انتخابات 
امل�سرتك بني كل الفل�سطينيني، وبالأخ�س بني اجليل ال�ساب الذي هو من �سيحمل راية 

الن�سال ومن �سي�سلمها لأبناء اجليل الالحق.

• انتخابات املجل�س الوطني فر�سة لدخول فئات �سبابية ومتنوعة يف العملية ال�سيا�سية.	
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• مبادرات �سبابية اأخرى: برزت يف الآونة الأخرية حركات �سبابية فل�سطينية يف لبنان تتوا�سل 	
مبادرات  احلركات  هذه  اأطلقت  وقد  وال�ستات،  فل�سطني  يف  ال�سبابية  احلركات  مع  وتتفاعل 
يتعلق  ما  فمنها  تتقاطع معها؛  ولكنها  املنظمة  بناء  اإعادة  مبا�سرة مبو�سوع  تت�سل  ل  �سبابية 
يهتم  ما  ومنها  الفل�سطينية،  الدولة  مو�سوع  على  يركز  ما  ومنها  النق�سام،  اإنهاء  بق�سية 
بالق�سية الفل�سطينية بوجه عام، ونذكر على �سبيل املثال: مبادرة »كامل الرتاب الوطني« التي 
اأطلقتها »هيئة تن�سيق الأندية الثقافية الفل�سطينية امل�ستقلة يف لبنان«، التي اأُطِلقت يف خطوة 
الفل�سطيني« يف خطوة احتجاجية على قبول  »اإعالن دولة فل�سطني على كامل الرتاب  رمزية 
نف�سه نذكر  ال�سياق  1967.  ويف  العام  املتحدة يف حدود  الأمم  فل�سطني دولة غري ع�سو يف 
حركة ال�سباب الفل�سطيني/ لبنان، وهي جزء من حركة ال�سباب الفل�سطيني )PYM( على 
 )2012 30 دي�سمرب  م�ستوى العامل، وموؤخرا، عقدت هذه احلركة موؤمترًا يف تون�س )-27 

حتت عنوان »املوؤمتر الأول لل�سباب العربي من اأجل التحرير والكرامة«. 

• هذه 	 �سممت  الإلكرتوين«:  »الت�سجيل  الفل�سطيني  الوطني  املجل�س  لنتخابات  الت�سجيل  حملة 
احلملة بحيث تغطي كافة جتمعات ال�سعب الفل�سطيني عرب العامل مبا يف ذلك لبنان، واأ�سدرت 
»دليل ت�سجيل للمنظمني«، ي�سمل و�سفًا لكيفية تنظيم حملة ت�سجيل للناخبني يف ثماين خطوات. 

الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بناء  اإعادة  مبادرات  من  مبادرة  احلملة  تعترب هذه  ل  تقديرنا،  ويف 
خللوها من اأي روؤية �سيا�سية اأو ت�سور تنظيمي لإعادة البناء، وهي يف واقع احلال لي�ست اأكرث من 
اآلية عمل ميكن ال�ستفادة منها يف ت�سجيل الناخبني وت�سهيل م�ساركتهم يف انتخابات املجل�س الوطني 

الفل�سطيني يف حال مّت اإجراوؤها.

ال�سياق  الت�سجيل.  ويف هذا  اأي خطوة عملية يف جمال  بلبنان، مل حتقق هذه احلملة  وفيما يتعلق 
من  حمدودًا  عددًا  النابل�سي  كرمة  الدكتورة  اإليه  دعت  الذي  الت�ساوري  اللقاء  اإلى  الإ�سارة  جتدر 
اجلمعيات الأهلية الفل�سطينية يف لبنان، حيث عقد يف مقر جمعية »امل�ساعدات ال�سعبية الرنويجية« 

بتاريخ 2012/9/19، ومل ي�سفر هذا اللقاء عن اأي اتفاق على اآلية عمل يف هذا اخل�سو�س. 
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خامسا. خاتمة
 بخ�سو�س لبنان، ل بّد من اإجراء حوار مرّكز مع الدولة اللبنانية بهدف تبديد املخاوف والهواج�س 
العقبات  كافة  وتذليل  وخارجها،  املخيمات  يف  دميقراطية  انتخابات  عملية  اإجراء  من  اللبنانية 
)اللجان  الأدنى  الأطر  من  تبداأ  انتخابات  ذلك.   دون  حتول  اأن  ميكن  التي  واللوج�ستية  الفنية 
و�سوًل  الف�سطينيي،  الوطني  املجل�س  بانتخابات  وتنتهي  وال�سعبية(،  النقابية  والحتادات  ال�سعبية 
اإلى العرتاف مبرجعية موحدة لل�سعب الفل�سطيني يف لبنان؛ تدافع عن حقوقه الأ�سا�سية يف اإطار 

امل�سلحة الوطنية الفل�سطينية/ اللبنانية امل�سرتكة.
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 الفلسطينيون في األردن
وإعادة بناء منظمة التحرير

اأ. عريب رنتاوي
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 الفلسطينيون في األردن
وإعادة بناء منظمة التحرير

اأ. عريب الرنتاوي

أواًل: من هم الفلسطينيون في األردن:
يقدر عدد الفل�سطينيني يف الأردن بحوال 3.5 مليون فل�سطيني، منهم حوايل 2.5 مليون يحملون 
اأبناء  300 األف من  اأو رقم وطني، منهم  اجلن�سية الأردنية، وحوايل مليون فل�سطيني بال جن�سية 
قطاع غزة، والباقي ممن �شملتهم تعليمات فك الرتباط.. هوؤلء يواجهون ظروفًا خمتلفة من حيث 

و�سعهم القانوين وما يرتبه ذلك من حقوق وواجبات.

الفل�سطينيون يف الأردن، على اختالف و�سعياتهم و«مكاناتهم« القانونية )لجئون، نازحون، اأبناء 
غزة، مواطنون، حملة وثائق(، �سجلوا خالل ال�سنوات الع�سر الفائتة على اأقل تقدير، ابتعادًا ملحوظًا 
تراجع  على  الدالة  املظاهر  اأهم  ر�شد  وميكن  الفل�شطينية،  الوطنية  الأجندة  يف  »النخراط«  عن 

الهتمام الفل�سطيني يف الأردن بق�سايا العمل الوطني الفل�سطيني على النحو التايل:

• ل ح�شور موؤثرًا للف�شائل يف الأو�شاط الفل�شطينية؛ »حما�ص« تكاد تتماهى مع الإخوان، »فتح« 	
موزعة على جمموعات متناف�سة، وجميعها بال تاأثري جماهريي وا�سع، والأهم بال اأن�سطة ذات 
مغزى.. الي�سار الفل�سطيني )ال�سعبية والدميقراطية( قطع �سوطًا يف ما ا�سطلح على ت�سميته 

»اأردنة« ن�ساطه يف الأردن من خالل حزبي ح�سد والوحدة ال�سعبية.

• اأ�سكال التنظيم اجلماهريي ال�سائد »عوائلي، قروي« - روابط القرى واحلمائل.	

• با�شتثناء ن�شاط مو�شمي - متقطع للجان وحراكات »حق العودة« يكاد ل يوجد اأثر جدي يذكر 	
حلراك فل�سطيني جماهريي يف الأردن

• الفل�شطينيون 	 فيه  ينخرط  الذي  و»املو�شمي«  »املحدود«  الن�شاط  اأ�شكال  من  اآخر  �شكل  وثمة 
بتوا�سع، هو »مقاومة التطبيع«.

• ثمة اأن�سطة ت�سامنية متفرقة ونخبوية يف الغالب، يجري تنظيمها يف منا�سبات معينة ولإبراز 	
ق�سايا حمددة؛ ت�سامن مع الأ�سرى، قوافل م�ساعدات لغزة، اإحياء منا�سبات وطنية، الت�سامن 
زمن العدوانات على غزة وال�سفة. مل ي�سجل اأي حوار جدي بني النخب الفل�سطينية حول ق�سايا 
امل�ستقبل: الثورة، املنظمة، ال�سلطة، امل�ساحلة، اإحياء احلركة الوطنية، وغري ما هنالك من 
عناوين تت�سدر الأجندة الوطنية لل�سعب الفل�سطيني، واإن كانت الوجهة العامة للفل�سطينيني 
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واإنفاذ  التحرير  تفعيل منظمة  واإعادة  »فتح« و»حما�س«  امل�ساحلة بني  الأردن تدعم خيار  يف 
برناجمها الوطني، بالرتكيز على نحو خا�س على حق العودة.

االأ�سباب التي اأف�ست اإلى تراجع »العمل الوطني الفل�سطيني« يف االأردن:
ميكن اإعادة اأ�سباب العزوف عن العمل ال�سيا�سي يف ميدانيه، الأردين والفل�سطيني، اإلى عدة اأ�سباب 

ميكن اإيجاز الأبرز منها على النحو التايل:

• ما تعر�س له هذا القطاع من نتائج وتداعيات ملا ا�سطلح على ت�سميته ب�سيا�سات »الأردنة« التي 	
اتبعت ر�سميًا بعد اأحداث اأيلول 1970، حيث جرى اإق�ساء النخب الفل�سطينية يف معظمها عن 
اإدارات الدولة والقطاع، ما وّلد �سعفًا بنيويًا يف تكوين النخب الأردنية )من اأ�سول فل�سطينية(، 

يف دولة تعد الأجهزة والإدارات العامة فيها، املولد الرئي�س للنخب ال�سيا�سية والجتماعية.

• لحقًا 	 جنحت  فراغًا،  وّلد  الذي  الأمر  الرئي�سة،  ف�سائلها  مكانة  وتراجع  التحرير  منظمة  انهيار 
التيارات الإ�سالمية )الإخوانية بخا�سة( يف ملئه، تاركة معظم الفل�سطينيني يف الأردن، نهبًا للفراغ.

• اأوًل، ومن ثم ال�سلفي يف ال�سنوات الع�سر الأخرية(، بخطابه 	 �سعود التيار الديني )الإخواين 
ال�سيا�سي  العمل  عن  املهم�سة  ال�سرائح  لبتعاد  اأف�سى  ما  وطنية(،  )الال  الأممية  واأجنداته 

والوطني العام، اإلى الن�شاط الإغاثي والدعوي عمومًا.

• اأف�ست القيود على التحاق ال�سباب الفل�سطيني )الأردنيون من اأ�سول فل�سطينية( باجلامعات 	
احلكومية، ف�سال عن ارتفاع كلفة التعليم اخلا�س، وان�سداد اآفاق البتعاث للجامعات اخلارجية 
ونوعيات  اأعداد  تراجع  عن  ف�ساًل  ال�سرتاكية(  املنظومة  ودول  ال�سوفياتي  الحتاد  )انهيار 
اأطباء  اإلى تاآكل طبقة املهنيني )من حمامني، مهند�سني،  املنح اجلامعية من الدول العربية، 

وغريهم( يف اأو�شاط هذه الفئة، ما انعك�ص ب�شكل خا�ص على بنية وتكوين الطبقة الو�شطي.

تت�سدر اأجندة الفل�سطينيني يف االأردن، العناوين التالية:

االأردنيون من اأ�سول فل�سطينية:
• يواجه الأردنيون من اأ�سول فل�سطينية يف الأردن، حتديات الإجابة عن اأ�سئلة املواطنة، الهوية 	

له من  يتعر�سون  ما  معنيون مبواجهة  الأردنية،  وعموم حملة اجلن�سية  الالجئون  والإندماج: 
اأي  عليها..  يتح�سلون  التي  واخلدمات  احلكومية«  و«املعامالت  والتعليم  الوظائف  يف  متييز 

الإح�سا�س بوطاأة »املواطنة من الدرجة الثانية«.

• �سعف التمثيل ال�سيا�سي للفل�سطينيني، وتاآكل النخب يف اأو�ساطهم )الدولة عمومًا هي منتجة 	
النخب(، وقد بداأت ن�سب هوؤلء حتى يف الهيئات النقابية واملهنية وموؤ�س�سات املجتمع املدين، 

بالرتاجع على اإيقاع �سعف الإقبال على امل�ساركة، وتاآكل الطبقة الو�سطى.
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• �سعف امل�ساركة ال�سيا�سية للفل�سطينيني عمومًا، اإذ �سجلت دوائر الكثافة الفل�سطينية اخلم�س 	
)عمان 1،2،3، 5 والر�سيفة(، ن�سبة اإقبال على النتخابات تراوح ما بني 25 - 30 باملائة، 

وهي ن�سف املعدل الوطني العام، وثلث املعدل امل�سجل يف مناطق الكثافة الع�سائرية.

• �سعف امل�ساركة يف الأحزاب ال�سيا�سية واحلراكات ال�سبابية والتظاهرات والعت�سامات، مع 	
»اإيقاع  و�سعبيًا على  العربي،  الربيع  وقع  تتغري، نخبويًا على  بداأت  الظاهرة  اأن هذه  مالحظة 
رفع الدعم والأ�سعار« و»الفاقة القت�سادية«.. لقد ظل �سوؤال »ملاذا ل ي�سارك الفل�سطينيون؟« 
يطرح بقوة يف اجلدل الوطني العام، وكان وا�سحًا منذ البدء اأن دوافع م�ساركة الفل�سطينية 
�سوف  للم�ساركة،  اجلديد  احلافز  واأن  تغري،  قد  الفل�سطينية(  )الق�سية  التاريخي  وحمركها 
يتمثل يف ال�سائقة القت�سادية والجتماعية، وهذا ما ح�سل ب�سكل خا�س بعد القرار احلكومي 
)13 ت�سرين الثاين/ نوفمرب 2012( برفع الدعم عن امل�ستقات النفطية، ما اأدى اإلى ارتفاع 
اأ�سعارها، وقد �سجلت التظاهرات التي طراأت بعد القرار، م�ساركة فئات جديدة من الأردنيني 

من اأ�سول فل�سطينية، ومن الفئة ال�سبابية ب�سكل خا�س. 

الوثائق،  مثل  والجتماعية«،  القت�سادية  املدنية،  »احلقوق  م�ساألة  اأولوياتهم  تت�سدر  غزة  اأبناء 
الفئة الأكرث تهمي�سًا..  التعليم، العمل، النظرة الأمنية لأبناء القطاع عمومًا...  الرعاية ال�سحية، 
ويبدي اأبناء غزة، ح�سا�سية خا�سة حني يتعلق الأمر باحلقوق ال�سيا�سية، وهي م�ساألة ل حتظى بتاأييد 
اأي كتل �سيا�سية وازنة، لكن امل�سكلة الكربى التي تواجه هوؤلء يف تاأمني معي�ستهم وحياتهم الكرمية، 
والأن�سطة  املحافل  يف  اإل  اإليها  التطرق  يجري  ل  امل�سكلة،  هذه  اأن  واملوؤ�سف  بقوة،  عليهم  ت�سغط 

اخلا�سة باأبناء غزة.

ال�سفراء، ويتمتعون قانونيًا باجلن�سية  البطاقات  االأردن، ممن يحملون  املقيمون يف  ال�سفة  اأبناء 
لالبتزاز  عر�سة  وهم  ال�سفر،  وجوازات  الوطنية«  الأرقام  »�سحب  هاج�س  دومًا  يعي�س  الأردنية، 
والتهديد من قبل جهات ر�سمية وغري ر�سمية، وثمة مطالب »اأهلية - التيار الإقليمي، اأو ما ي�سمى 

تيار احلركة الوطنية الأردنية« ب�شمولهم بتعليمات فك الرتباط لعام 1988.

يف �سوء ذلك، ميكن القول اأن الأردنيني من اأ�سول فل�سطينية، اإ�سافة اإلى الفل�سطينيني يف الأردن، 
لي�سوا منخرطني على نحو جاد وفاعل يف اجلدل الفل�سطيني الوطني العام، با�ستثناء ما يثار بني 
حقوق  على  والت�سديد  للم�ساحلة  التوجه  دعم  اإلى  تذهب  وتعبريات  مواقف  من  والآخر  احلني 

الالجئني يف العودة والتعوي�س وفقًا للقرارات الدولية.

وميكن من كل ذلك ا�ستنتاج، اأن ثمة م�ساعب يف اإعادة اإدماج هذه الفئات يف احلراك الوطني، ما مل تقدم 
منظمة التحرير والقوى الفل�سطينية الفاعلة على اتخاذ �سل�سلة من اخلطوات والإجراءات، من بينها:

• اختيار نخبة من الفعاليات الأكرث �سدقية وتاأثريًا يف اإطار املجل�س الوطني عندما يعاد ت�سكيله، 	
فالأع�ساء احلاليون، الذين م�سى على ع�سوية الكثريين منهم، الع�سرات من ال�سنني، باتوا 
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ينتمون جليل �سائخ يف الفعاليات الوطنية، وهي عدمية ال�سلة والتاأثري على القطاع الأو�سع من 
اجلمهور الفل�سطيني.

• اإجراء حوار عميق مع دوائر �سنع القرار يف الدولة الأردنية، لإقناعها باحلاجة لتمكني اأكرث 	
من مليون فل�سطيني من انتخاب ممثليهم اإلى املجل�س الوطني الفل�سطيني.  ويف هذا ال�سياق، 
ميكن التاأكيد على اأن حتقيق هدف من هذا النوع، يبدو اأمرًا ممكنًا يف �سوء جملة من العوامل:

• الأول، اأن هوؤلء ل ميار�سون اأية حقوق �سيا�سية يف الأردن، وميكن مل�ساركتهم يف النتخابات 	
الفل�سطينية اأن تكون البديل املنطقي املمكن.

• �ستقابل هذه اخلطوة، بارتياح تيار وا�سع من الأردنيني، الذي يعتقدون اأن م�ساركة هوؤلء 	
اندراجهم يف  ال�سيا�سية« وعدم  »عودتهم  تكر�س  �سوف  املجل�س،  اختيار ممثليهم يف  يف 

ح�سابات الدميوغرافيا احل�سا�سة يف الأردن.

• ميكن اأن يكون هناك عائق »اأمني« يف وجه اقرتاح كهذا، اإذ متيل »العقلية الأمنية« عادة، 	
اإلى تف�سيل تفادي هذا اخليار الذي قد يحفز على امل�ساركة والوعي والتنظيم، واخلروج 

من ال�سلبية والن�سحابية اإلى غري ما هنالك.

ثانيًا: أسئلة الورقة المرجعية:
الفل�سطيني..  التمثيل  بناء  اإعادة  بداأتها مبحور حول:  الأ�سئلة،  الورقة املرجعية جملة من  طرحت 
اإعادة بناء احلركة الوطنية.. اإعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية... ويف ظني اأن هذه العناوين 
مكونات  تكون(  اأن  ميكن  )اأو  الأمر  واقع  يف  �ستكون  العمليات  هذه  واأن  واحد،  مل�سمى  اأ�سماء  هي 
ثالثة لعملية واحدة... فال معنى للحديث عن اإعادة اإحياء احلركة الوطنية من دون مراعاة البعد 
التمثيلي للفل�سطيني، ول مغزى لهذه العملية، اإن كانت مبعزل عن منظمة التحرير اأو بعيدًا عنها اأو 
يف مواجهتها، فاملنظمة هي الكيان اجلامع لل�سعب، وهي ممثله ال�سرعي الوحيد، ولديها اإرث من 

الإجنازات التي ي�سعب القفز من فوقها اأو املقامرة بتبديدها.

التمييز  اأرجو  وهنا  العملية...  بهذه  �سيقوم  من  هو  باإحلاح،  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال  اأن  بيد 
باجتاه  الدفع  ب�سرورة  ويتعلق  تكتيكي،   - اإجرائي  الأول،  والإحياء..  البناء  لإعادة  م�سارين  بني 
واجلغرافيا  واملوؤ�س�سات  والكيان  ال�سعب  توحيد  عملية  وا�ستئناف  الفل�سطينية  امل�ساحلة  اإمتام 
الفل�سطينية.. ويف هذا ال�سياق، يتعني على اأية مقاربة اإجرائية - تكتيكية اأن تكون �سديدة الواقعية 
والرباغماتية، على فر�س اأن الوحدة بني كيانيني غري دميقراطيني، اأف�سل من النق�سام اإلى كيانني 
غري دميقراطيني.. وامل�ساحلة حتى واإن كانت »فوقية« تظل اأف�سل من النق�سام، مع الأخذ بنظر 
العتبار، باأن ال�سعب الفل�سطيني يتطلع اإلى وحدة وطنية �سلبة ودميقراطية، وعلى اأ�سا�س برنامج 

وطني جامع، ويف اإطار منظمة التحرير الفل�سطينية املعاد بناوؤها وهيكلتها دميقراطيًا.



99وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

اأما امل�سار الثاين، فهو خيار فكري - �سيا�سي – اإ�سرتاتيجي.  ويرى كاتب هذه ال�سطور، اأن احلل 
طبيعة  ذات  مقاربة  اإلى  بحاجة  الوطنية،  احلركة  ومكانة  و�سع  يف  والرتاجع  النق�سام  لإ�سكالية 
اإ�سرتاتيجية، وهذه املقاربة تطرح بقوة اأ�سئلة من نوع: من �سيقوم بهذه العملية، هل هي الف�سائل 
والنخب القائمة، اأم قوى اجتماعية و�سيا�سية جديدة، وكيف ميكن لهذه القوى اأن تنبثق واأن تلعب 

دورًا متعاظمًا؟

يف العام 1969، واجهت احلركة الوطنية الفل�سطينية اإ�سكالية »اإعادة بناء منظمة التحرير«، وقد 
الوا�سعة، دورًا حا�سمًا يف انتزاع  امتلكت قوى املقاومة والكفاح امل�سلح ذات اجلماهريية وال�سعبية 
املنظمة من اأيدي النظام العربي الر�سمي، مثلما جنحت هذه القوى يف اإعادة بناء و�سياغة املنظمة.

مثل هذا الو�سع لن يتكرر على ما ت�سري كافة الدلل، بيد اأن التطور الذي بلغته احلركة الوطنية، ويف 
مناخات الربيع العربي، ي�سري اإلى اأن الآلية اجلديدة ل�سخ دماء جديدة يف عروق احلركة الوطنية 
املتيب�سة، هو الآلية الدميقراطية - النتخابية، ما ميلي على اجلميع الدفع باجتاه اأن تكون عملية بناء 
منظمة التحرير عملية دميقراطية - انتخابية، فهذه هي الفر�سة لالإفالت من قب�سة الف�سائلية 
الريعية، واإطالق الطاقات الكامنة لدى ال�سعب الفل�سطيني يف الداخل وال�ستات، وهي طاقات تبدو 

يف خارج املنظمة اأكرب واأو�سع واأكفاأ من تلك التي تختزنها املنظمة والف�سائل الأخرى.

املنظمة، الدولة وال�سلطة:
دولة  قيام  فر�س  تراجع  منها  العوامل،  من  جملة  عن  مبعزل  ال�سلطة  مل�ستقبل  النظر  ميكن  ل 
فل�سطينية، وان�سداد خيار التفاو�س، وحاجات الفل�سطينيني اليومية، ويف مقدمتها مقت�سيات »دعم 

ال�سمود«.  ويف �سوء هذه العنا�سر كلها، اأرى ما يلي:

• اأكلت 	 التي  واقعيًا )الإبنة  املنظمة  ابتلعت  والتي  ال�سلطة  تعي�سها  التي  التغّول  و�سع حد حلالة 
اأمها(، ويف هذا ال�سياق، يتعني �سحب »ال�سالحيات ال�سيا�سية« لل�سلطة، والإبقاء على طابعها 
ال�سلطة«، بو�سفها جهازا  »اإعادة تعريف  ُيق�سد به حني يقال  الوظيفي - اخلدمي، وهذا ما 
تنفيذيا - خدميا، ولي�ست نواة الدولة الفل�سطينية يف ظل الن�سداد القائم يف فر�س اإنفاذ »حل 

الدولتني«.

• اإعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل دورها التمثيلي، وا�سرتداد »وليتها العامة«، بو�سفها الأداة 	
واملظلة ل�ستئناف امل�سروع الوطني الفل�سطيني واإعادة بناء احلركة الوطنية الفل�سطينية.

• العرتاف 	 املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  اإنفاذ  كيفية  يف  جديًا  للتفكري  حاجة  هناك 
بفل�سطني »دولة غري ع�سو«، وبالتحديد ال�سق املت�سل منه، بعدم امل�سا�س بكل املزايا واملكت�سبات 

التي تعود ملنظمة التحرير، وال�سعي يف �سبيل جتاوز اأي ت�سارب بني املنظمة والدولة.
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امليثاق / اإعلن اال�ستقلل:
ثمة حاجة لإعادة �سياغة ميثاق وطني جديد، باعتبار اأن مياه كثرية جرت منذ اإقرار امليثاق، وبعد 
التعديالت التي اأدخلت عليه، كما اأن اإعالن ال�ستقالل ل يجيب وحده على احتياجات العمل الوطني 
الفل�سطيني، على اأن يتولى و�سع امليثاق املجل�س الوطني اجلديد ملنظمة التحرير، وفقًا لآلية توافقية، 
برنامج  �سوغ  اإليها،  بال�ستناد  التي ميكن  الوطني،  العمل  ل�سرتاتيجية  �سلبًا  اأ�سا�س  بذلك  ليكون 

�سيا�سي وطني، يجمع خمتلف مكونات ال�سعب الفل�سطيني.

اأين يتعني مو�سعة مقار وموؤ�س�سات املنظمة؟
بلغة »الداخل« و»اخلارج«، ل ميكن القطع باأن على املنظمة اأن تكون هنا فقط اأو هناك فقط... املقار 
الرئي�سة للمنظمة يجب اأن تكون يف اخلارج حلمايتها و�سون ا�ستقاللها وت�سهيل حركتها بعيدًا عن 
القب�سة الحتاللية.. لكن الحتفاظ بوجود للمنظمة يف الداخل، وحيثما اأمكن، وباأي �سكل اأو غطاء، 
هو اأمر بالغ الأهمية كذلك.  القاهرة، بو�سفها مقر اجلامعة العربية، ميكن اأن تكون عنوانًا رئي�سًا، 
وقطاع غزة يف �شروط معينة، ميكن اأن يكون عنوانًا اآخر... يف ظني يجب تنويع الدول امل�شيقة ملقار 

منظمة التحرير.

م�سادر التمويل
من حق املنظمة و�سعبها الذي متثلها، اأن حت�سل على ق�سطها من الدعم العربي، يف اإطار اجلامعة 
العربية، ومن الدول العربية على امل�ستوى الثنائي.  لكن الدعم الر�سمي ل يغلي �سعي املنظمة للبحث 
عن م�سادر متويل م�ستقلة، بالعتماد على طاقات �سعبها ومبادراته، على اأن يتزامن ذلك مع درجة 

عالية من ال�سفافية وامل�ساءلة واملحا�سبة، واأن يتم يف اإجواء �سارمة من حماربة الف�ساد والإف�ساد.

اأ�سئلة اأخرى:
• النظام النتخابي: الن�سبية هي النظام الأن�سب يف املجتمعات التي ت�ستد فيها احلاجة حلفظ 	

يف  عدالة  الأكرث  النظام  وهي  فرعية،  هويات  اإلى  والتمزق  الت�سظي  ومنع  الوطنية«  »الهوية 
اأن  ال�ستات واللجوء، ميكن  الكاملة، يف كل دائرة من دوائر  الن�سبية  اأن  اأرى  التمثيل، ولذلك 

تكون النظام النتخابي الأن�سب لل�سعب الفل�سطيني.

• اأقرتح اأن يكون العدد الإجمايل للمجل�س )350 ع�سوًا( ل�سمان ر�ساقة عمل املجل�س و�سهولة 	
انعقاده من جهة، ول�سمان متثيل فاعل لل�ستات الفل�سطيني املوزع على قارات العامل اخلم�س، 

بحيث تكون لكل قطاع من قطاعات ال�سعب الفل�سطيني، ح�سته يف املجل�س.

• اأن ينتخب الرئي�س الفل�سطيني مبا�سرة من املجل�س الوطني، فالرئي�س يتعني اأن ميتلك 	 واأرى 
التنفيذية(، على  اللجنة  انتخابه من  )اأف�سل من  بدوره  للقيام  توؤهله  ال�سالحيات  قدرًا من 
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هذه  ال�سعب(...  من  املبا�سر  )النتخاب  ديكتاتور  خلق  اإلى  النتخابي  النظام  يف�سي  ل  اأن 
لنتخاب  حاجة  ل  اأن  العتبار  بنظر  اأخذنا  اإذا  خ�سو�سًا  معًا،  الأمرين  تكفل  و�سطية  �سيغة 
رئي�س لل�سلطة الفل�سطينية اإذا ما اأعيد النظر يف تعريف وظائفها ودورها وموقعها يف النظام 

ال�سيا�سي الفل�سطيني.

• الفل�سطينيني داخل اخلط الأخ�سر، ويجب احلذر من 	 ثمة ح�سا�سية خا�سة يف م�ساألة متثيل 
م�ساعدة  اإن  هناك.   الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  على  لالنق�سا�س  بذرائع  الحتالل  تزويد 
والتمثيل  التعاون  من  اأ�سكال  وخلق  والتمثيلية،  التنفيذية  اأطرهم  بناء  على  الفل�سطينيني 
اجلماعي، يليها ن�سج عالقات تعاون وتن�سيق كاملة بني املنظمة وهذا الإطار التمثيلي )جلنة 
من  رئي�س  عنوان  هي  امل�سري،  وتقرير  والعودة  امل�ساواة  اأن  قاعدة  على  ومن  مثاًل(،  املتابعة 

عناوين امل�سروع الوطني الفل�سطيني.

• ل حاجة للتو�سع يف اعتماد نظام »الكوتات«، فال�ستثناء غري حمبب يف النظم النتخابية، ويف 	
حال اعتماد الن�سبية، فاإن تخ�سي�س مقاعد م�سمونة للن�ساء على القوائم، هو الطريق الأف�سل 
لتمثيل الن�ساء، اأما ال�سباب فيمكن العمل على تخفي�س �سن الناخب )18 �سنة( واملر�سح )25 

�سنة(، وبذلك تتعزز فر�س متكني ال�سباب تر�سيحًا وانتخابًا.
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إعادة البناء الوطني

اأ. ماجد كيايل
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 حول مشروع
إعادة البناء الوطني

اأ. ماجد كيايل

الور�سة،  لهذه  املقدمة  الأ�سا�سية  املرجعية  الورقة  يف  املطروحة  الأ�سا�سية  الفكرة  مع  متاما  اأتفق 
واملتعلقة باإعادة بناء احلركة الوطنية الفل�سطينية، واأعتقد اأن هذا ي�سمل جممل الكيانات ال�سيا�سية 
)املنظمة وال�سلطة والف�سائل(، مع التاأكيد على اأن ق�سية اإعادة بناء التمثيل الوطني حتتل مكانة 

مركزية يف هذا الأمر، وهو ما ركزت عليه الورقة املرجعية الأ�سا�سية اأي�سًا.

اأما ب�ساأن م�سروعية القول باإعادة البناء، فاأعتقد اأنها تكمن يف عديد من الأ�سباب، و�سمنها:

التي  النقطة  عند  تقريبًا،  عملها،  وطرق  وبناها  مكوناتها  مبختلف  احلركة،  هذه  مراوحة  اأوال. 
تاأ�ّس�ست عليها قبل عدة عقود، الأمر الذي طبع هذه احلركة، منذ زمن طويل، باأعرا�س ال�سيخوخة 
والتكّل�س والرتّهل.  مثاًل، انظروا اإلى اأع�ساء اللجنة التنفيذية واملجل�س املركزي واملجل�س الوطني 
اأن ال�سيخوخة ل تتعلق بالعمر فقط، الأمر الذي  )حفظهم اهلل( واأنتم تقدرون ذلك، مع تاأكيدي 
يفرت�س جتديد �سباب هذه احلركة؛ والواقع فثمة اأجيال عديدة مل يتح لها اأن تقدم ما عندها لإغناء 

هذه احلركة واإ�سفاء احليوية عليها.

ثانيا. ثمة عديد من املتغريات العا�سفة، التي اأثرت على واقع احلركة الوطنية الفل�سطينية، وب�سمنها 
وجود مرجعيتني اأو مركزين قياديني، مع �سعود حركة حما�س وتراجع حركة فتح، وكذا حتول احلركة 
اإلى  اإ�سافة  وطني،  حترر  كحركة  طابعها  ح�ساب  على  والقطاع(،  ال�سفة  )يف  �سلطة  اإلى  الوطنية 

تهّم�س دور الالجئني يف العملية الوطنية، حل�ساب دور الفل�سطينيني يف الأرا�سي املحتلة )1967(.

ثالثا. رغم كل ما مرت به احلركة الوطنية الفل�سطينية، فاإنها مل تقدم بعد على اأي مراجعة نقدية 
جدية وم�سوؤولة، تربر من خاللها التغريات، اأو النقالت التي ح�سلت لها.  هكذا، مثال، ما زال خطاب 
الكفاح امل�سلح على حاله تقريبا، رغم انتهاء هذا العمل يف اخلارج نهائيا، ورغم كل ال�سعوبات التي 
تعوقه يف الداخل، ل�سيما مع التحول نحو اخلطاب املتعلق باملقاومة ال�سعبية لدى »فتح« و»حما�س«.  
وهذا ينطبق على خطاب التحرير، الذي ما زال �سائدا، على الرغم من قيام ال�سلطة الفل�سطينية 
يف ال�سفة والقطاع، وعلى الرغم من التحول من خطاب التحرير اإلى خطاب الدولة امل�ستقلة عند 
الف�سيلني الرئي�سيني )فتح وحما�س(، واأي�سا، على الرغم من التغري احلا�سل يف الواقع الإ�سرائيلي، 
بعد اأن بات ثمة 65 باملئة من اليهود يف اإ�سرائيل من مواليدها، اأي لي�س لهم وطن اأم اآخر.  فما 

العمل مع كل هوؤلء؟ اأو ماهي روؤية الفل�سطينيني اإزاء هذه امل�سكلة اأو هذه الق�سية؟
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رابعا. ما زالت الف�سائل الفل�سطينية هي الطرف املقرر يف ت�سكيل منظمة التحرير، التي يفرت�س 
اأن  من  الرغم  على  اجلامع،  ال�سيا�سي  وكيانهم  الفل�سطيني،  لل�سعب  الوحيد  ال�سرعي  املمثل  اأنها 
كثريا من هذه الف�سائل بات يفتقد لأي مكانة اأو دور اإن يف �ساحة ال�سراع �سد العدو، اأو يف اأماكن 
تواجدها يف املجتمع الفل�سطيني؛ وذات الأمر ينطبق على املنظمات ال�سعبية الفل�سطينية، التي مل 
يعد يلحظ لها اأي وجود.  وهذا يطرح ال�سوؤال التايل: ما الذي مينح هذا الف�سيل اأو ذاك حق التمثل 

يف املنظمة، ويف هيئاتها القيادية؟ ومن اأجل ماذا؟

خام�سا. ثمة م�سكلة اأخرى تنبع من املزاوجة يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بني اعتماد املنظمة 
على نظام املحا�س�سة )الكوتا( الف�سائلية، وبني اعتماد ال�سلطة على النظام ال�سيا�سي التمثيلي، 
الذي يتاأ�س�س يف �سناديق القرتاع، وهي م�ساألة ينبغي اإيجاد حل منا�سب لها، فقد جتاوز الزمن، 
وجتاوز الوعي، م�ساألة ال�سرعية الثورية، ناهيك عن اأن كلمة ثورية مل تعد ذات معنى بالن�سبة اإلى 
�سناديق  من  املتاأتية  التمثيلية  ال�سرعية  نحو  التوجه  ح�سم  يعني  ما  اأ�سال،  املنظمات  هذه  معظم 

النتخاب، واحت�ساب الكيانات الف�سائلية بناء على هذا املعيار.

على اأية حال، فاإن ال�سوؤال املتعلق بعملية اإعادة البناء الفل�سطيني مل يعد يتعلق بامل�سروعية، ذلك 
اأن جميع الأطراف باتت تقر ب�سرورة هذه العملية، ما يعني اأن هذا الأمر مل يعد منوطا بالرغبات، 
بقدر ما بات منوطا بتفاعالت القوى على الأر�س، ل�سيما مع وجود حركتني )فتح وحما�س( يف موقع 

ال�سلطة. 

الآن، وبالنظر اإلى جتربة الأعوام املا�سية، لي�س ثمة اأي موؤ�سر يفيد باأن اأي من احلركتني الرئي�ستني، 
الوطنية  احلركة  بناء  اإعادة  يف  النهاية  اإلى  قناعة،  عن  اأو  طواعية،  عن  يذهب،  قد  واملهيمنتني، 
الفل�سطينية، على النحو الذي ي�سعف مكانته ال�سلطوية، وي�سهم بتوليد حركة وطنية جامعة، على 
اأ�س�س دميقراطية ومتثيلية.  لذا، فعدا عن ا�ستمرار الواقع الراهن، املتمثل بالنق�سام، فاإن اأق�سى 
ما ميكن توقعه من هاتني احلركتني، يف املدى املنظور، ويف �سوء املعطيات الراهنة، هو جمرد توافق 
اإدارة الكيانات ال�سيا�سية الفل�سطينية اجلامعة )املنظمة وال�سلطة(.  وهذا يجد  على ال�سراكة يف 
تف�سريه يف عديد من الأ�سباب؛ اأولها، اإن الطرفني هما مبثابة �سلطة يف اإقليم حمدد، حيث »فتح« 
واملجتمعي  ال�سيا�سي  املجالني  على  تهيمن  باتت  منهما  واحدة  وكل  غزة،  يف  و«حما�س«  ال�سفة  يف 
)ومعلوماتي عن حركة  فتح  اإن حركة  وثانيها،  عليه.   ت�سيطر  الذي  الإقليم  املوارد يف حيز  وعلى 
اأن هذه  اإذ  ال�ساد�س،  موؤمترها  انعقاد  اأو�ساعها، رغم  ا�ستنها�س  بعد يف  تنجح  قليلة( مل  حما�س 
احلركة ما زالت تعاين م�سكالت ال�سيخوخة والرتهل والتماهي مع ال�سلطة، لذلك اأعتقد باأن بنية 
»فتح«، يف �سوء الطبقة القيادية امل�سيطرة، غري موؤهلة للدفع نحو التجديد ول ت�سجع عليه.  وثالثها، 
اأي من احلركتني عن  ت�سكيل عامل �سغط، وزحزحة  قادرة على  وازنة  اأطراف ف�سائلية  يوجد  ل 
اأجل  التي �سغطت من  وال�سعبية  ال�سبابية  املبادرات  اإن  ورابعها،  املهيمنة، كل يف جماله.  مكانتها 

اإنهاء النق�سام مل تتحول اإلى قوة فاعلة، ووازنة، ومل تتمكن من احلفاظ على دميومة زخمها.
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ويف اخلال�سة، اإن اأي تغيري يف ال�ساحة الفل�سطينية، نحو اإعادة البناء، �سيبقى على الأرجح مرتبطا 
بتوليد حركة اجتماعية جديدة، يف الأرا�سي املحتلة ويف خميمات الالجئني يف اخلارج، ما ميكن من 
فر�س عملية اإعادة البناء، وجتديد �سباب هذه احلركة، من ناحية البنية واخلطابات واأ�سكال العمل.  
لكن هل هذا �شيح�شل بالرغم من الف�شائل؟ اأعتقد اأن هذا منوط بالف�شائل ذاتها، التي ما زالت 
البناء مبعزل عن  اإعادة  اأو  التجديد  بالن�سبة لإمكان ح�سول عملية  اأما  والتغيري.   التجديد  متانع 
الف�سائل، فال اأعتقد ذلك، واإن ح�سل هذا الأمر بنتيجة تولد قوى من خارجها، مبعنى اأن الطاقة 
الثورية املختزنة يف هذه الف�سائل ل بد اأن تواكب عملية التغيري والتجديد واإعادة البناء واأن تكون 
جزءا منها.  اأما بالن�سبة لالحتادات واملنظمات ال�سعبية الفل�سطينية، فاأعتقد اأن هذه املنظمات مل 

يعد لها دور اأو فاعلية، وهي بدورها خا�سعة للتوظيفات الف�سائلية.

مهمة  تكون  اأن  يفرت�س  جديد  وطني  ميثاق  �سوغ  مهمة  اأن  اأرى  الأول،  ال�سوؤال  عن  جلوابي  وتبعا 
جماعية، تقع على عاتق عديد من الأطراف، اأي اأنها ل تقع على عاتق الف�سائل لوحدها.  لكنني يف 
هذا املجال اأعتقد، اأي�سا، باأن »اإعالن ال�ستقالل« )1988( ميكن اأن يفي بالغر�س، لأن اأي نقا�س 
حول »ميثاق وطني فل�سطيني« جديد رمبا ي�سبح جمال لتعميق اخلالفات يف ال�ساحة الفل�سطينية، 
باإجماع  يحظى  بات  الذي  ال�ستقالل«،  »اإعالن  مع  التعاطي  ميكن  هكذا  جتنبه.   ينبغي  اأمر  وهو 
خمتلف الف�سائل، ف�سال عن اأنه اأقر بطريقة �سرعية يف اإطار املجل�س الوطني الفل�سطيني، اأي اأنه 
ل يحتاج اإلى ا�ستفتاء.  اأما يف حال ال�ستفتاء على اأي م�ساألة، فاأنا اأعتقد باأن هذا الأمر يحتاج اإلى 
اأغلبية تناهز الثلثني، وبديهي اأن اأي وثيقة �سيا�سية لن تطرح لال�ستفتاء قبل التوافق عليها من جميع 

الأطراف.

بالن�سبة ملكان مقار موؤ�س�سات منظمة التحرير، فاأعتقد اأن هذا اأمر ينبغي ح�سمه متاما، ب�سكل ميكن 
من خالله التمييز بني املنظمة وال�سلطة، ومن خالل عدم تواجد مقار املنظمة الأ�سا�سية يف الداخل، 
ما ي�سعها حتت رحمة الحتالل، ذلك اأن التماهي بني املنظمة وال�سلطة اأ�سر بالإثنتني معا، اإذ هم�س 
املنظمة وحمل ال�سلطة فوق ما حتتمل.  ف�سال عن ذلك، فاإن وجود مقار املنظمة يف اخلارج يجنبها 
ال�شغوط الإ�شرائيلية، ويعطيها حرية يف احلركة ويف اتخاذ املواقف من دون اخل�شوع لتقييدات اأو 
تهديدات.  لذا، قد يكون من الأف�سل البحث عن املكان الأن�سب لوجود مقار املنظمة، ورمبا باتت 

التطورات املتاأتية من ثورات الربيع العربي، تتيح هذه الإمكانية اأف�سل بكثري من ال�سابق. 

ل �سك يف اأن املنظمة حتتاج اإلى متويل كبري، ومنتظم، بالنظر اإلى اأن�سطتها، وامل�سوؤوليات امللقاة على 
عاتقها، وبالنظر اإلى اأجهزتها املت�سعبة، لكنني اأعتقد اأي�سا باأنه بالإمكان تخفي�س تلك امل�ساريف 
اإلى احلد الأدنى، عرب احلد من الت�سخم يف اأجهزة املنظمة، والعاملني فيها، وعرب تر�سيد نفقاتها.  
مع ذلك، من البدهي اأن املنظمة �ستبقى مرتهنة مب�ساعداتها اإلى الدول العربية، ل�سيما النفطية، 
لكن هذا الأمر ينبغي اأن يحث على البحث عن م�سادر متويل �سعبية )قطع ن�سبة من الراتب ف�سال 
اإعادة  دون  من  الذات،  على  العتماد  لتنمية  لال�ستثمار،  منا�سبة  منافذ  وعن  التربعات(،  عن 

التجارب ال�سابقة بخيباتها.
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بالن�سبة للت�ساوؤلت الأخرى املطروحة يف الورقة املرجعية، بداية ل بد من اإنهاء نظام املحا�س�سة 
تغيب  تكاد  الف�سائل  من  الكثري  ثمة  الأ�سل  ويف  اأجله،  انتهى  النظام  فهذا  )الكوتا(،  الف�سائلية 
عن الوجود، املادي واملعنوي، والقاعدة الأ�سا�سية هنا، للحفاظ على الجماع الوطني، وعلى وحدة 
ال�سعب الفل�سطيني، تتمثل يف التاأ�سي�س لإعادة البناء انطالقا من قواعد وطنية ودميقراطية ومتثيلية 
ال�سكل  لأنها  الن�سبية،  القوائم  اأ�سا�س  على  ذلك  يكون  اأن  ويف�سل  ذلك،  اأمكن  حيث  وانتخابية، 
الأن�سب الذي يتيح للجميع التمثل بح�سب ن�سبته يف املجتمع، وهذا هو ال�سكل الذي ي�سمن احلفاظ 
على التعددية والتنوع يف املجتمع الفل�سطيني.  اأما بالن�سبة لنتخاب رئي�س اللجنة التنفيذية، فاأعتقد 
اأن الأف�سل انتخابه من قبل اللجنة التنفيذية، حتى ل تتكرر التجارب ال�سابقة، وحتى ن�سبح اأمام 

موؤ�س�سة قيادية مبعنى الكلمة. 

لأ�سباب  �ساملة،  وطنية  انتخابات  عن  احلديث  اليوم  ال�سعب  من  رمبا  بالنتخابات،  يتعلق  وفيما 
مراعاة  مع  حدة،  على  منطقة  كل  يف  النتخابات  اإجراء  الأف�سل  يكون  قد  لذا  ومو�سوعية،  ذاتية 
م�ساركة اجلميع، ما اأمكن ذلك.  اأما يف حال تعذر ذلك، فلي�س لدينا �سوى طريقة التوافق، وهذه 
واخلارج  الداخل  مكانني يف  عينة متثيلية من  احت�ساب  لذا رمبا ميكن  بنزاهتها،  م�سكوك  م�ساألة 

لحت�ساب ن�سبة التمثيل على اأ�سا�سها يف الأماكن التي يتعذر فيها اإجراء تلك النتخابات.

250 ع�سوا هو عدد منا�سب، وقد يغطي كل  اأن  اأعتقد  الفل�سطيني،  الوطني  وب�ساأن عدد املجل�س 
التجمعات، وبن�سبة 25 ع�سوا لكل مليون �سخ�س، وبن�سبة ح�سم قدرها 2.5 - 3 باملئة، على اأن تقيد 
الع�سوية يف املجل�س مبدة حمددة، ل تتجاوز دورتني متتاليتني، منعا لتكل�س املجل�س، كما ح�سل يف 
التجربة ال�سابقة، مع احلفاظ على حق الع�سو يف العودة جمددا بعد انقطاعه عن دورة من دورات 

املجل�س.  هذا يعني اأن ح�سة الداخل �ستكون حوايل 60 باملئة من اأع�ساء املجل�س.

تبقى فكرة التمييز يف ن�سبة التمثيل بني الفل�سطينيني، وعلى الأغلب اأن هذه الفكرة لن تلقى النجاح، 
لأنها قد تثري م�سكالت كثرية، ذلك اأن لدى الالجئني يف الأ�سل نوعا من الإح�سا�س بالتخلي عنهم، 
ف�سال عن �سعورهم بالغنب التاريخي من قبل حركتهم الوطنية التي تبدو بالن�سبة لهم وكاأنها اأدارت 

ظهرها لهم بعد اأن حملوا الثورة الفل�سطينية يف اخلارج ودفعوا الأثمان الباهظة يف �سبيل ذلك.

وهنا ل بد من التنويه اإلى م�ساألة على غاية يف الأهمية، مفادها خ�سوع النتخابات للجنة ق�سائية، 
كما يف�سل اأن جترى حتت رعاية عربية ودولية، يف اخلارج والداخل، ل�سمان نزاهتها و�سرعيتها.

وبخ�سو�س مكانة فل�سطينيي 48 يف عملية اإعادة بناء التمثيل الفل�سطيني، وهم ي�سكلون جزءا مهما 
وحيويا من ال�سعب الفل�سطيني، وبغ�س النظر عن م�ساعرنا، فرمبا من الأف�سل الت�ساور معهم يف 
امل�ستقل  العمل  لتطوير  م�سار  فتح  من  تتاألف  معادلة  اجرتاح  الأ�سلم  من  يكون  وقد  املو�سوع،  هذا 
على غرار »جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية«، مع اإيجاد �سيغة منا�سبة مل�ساركة هذه اللجنة يف 

اأعمال املجل�س الوطني، باعتبارها ممثلة للفل�سطينيني يف مناطق 48.
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وبالتاأكيد فاإن ذلك ينطبق على الفل�سطينيني يف الأردن، مع �سمان اأن ل يخل ذلك، اأو يثري املخاوف، 
ب�ساأن اأية تبعات ميكن اأن يتحملوها اإزاء اأي دور لهم يف احتالل مكانتهم يف اإطار عملية اإعادة بناء 

التمثيل الفل�سطيني.

�سبابية  لـ«كوتا«  ايجاد حيز  ن�سائية، لكن بدل من  لـ«كوتا«  اإيجاد حيز  ينبغي  »الكوتا«، رمبا  وب�ساأن 
ميكن حتديد ال�سن العمرية التي تتيح ع�سوية املجل�س الوطني، على اأن ل يتجاوز ذلك 70 عاما، 
مع حتديد عدد الدورات املتاحة، فهذا يتيح ب�سكل اأن�سب تدوير الع�سوية، دون اأن مييز بني فئة على 

ح�ساب اأخرى، لأن ال�سعب، اأو �سناديق القرتاع، هي التي تقرر.

وفيما يتعلق بالعالقة بني منظمة التحرير وال�سلطة، اأثبتت التجربة خطورة التماهي بينهما ل�سالح 
كيان ال�سلطة، لأن هذا التماهي اأ�سعف مكانة املنظمة وهم�س من دورها، واأثار املخاوف يف �سفوف 
الالجئني، وخلق فجوة بينهم وبني كياناتهم ال�سيا�سية، ف�سال عن اأن ذلك حّمل كيان ال�سلطة مهمات 

اأكرث من قدرتها على التحمل، ل�شيما جلهة ال�شغوط املتاأتية من الحتالل. 

 الق�سد اإن هذه حالة ينبغي النتهاء منها، فاملنظمة هي مبثابة كيان حركة حترر وطني، واإن اتخذت 
بهيكليتها واأجهزتها �سكل كيان دولة يف املنفى، وهذه م�ساألة ينبغي احل�سم بها متاما.  اأما ال�سلطة، 
فهي الكيان املعني باإدارة اأحوال املجتمع الفل�سطيني حتت الحتالل.  اأي اأن ال�سيغة الأف�سل هي 
التاأكيد على دور املنظمة كممثل وحيد لل�سعب الفل�سطيني يف كافة اأماكن تواجده، وباعتبارها الكيان 
اإ�سرائيل، مبختلف  اإدارة ال�سراع ال�سيا�سي �سد  ال�سيا�سي اجلامع له، بحيث تتحمل هي م�سوؤولية 
اأحواله،  واإدارة  الداخل،  يف  الفل�سطيني  املجتمع  بناء  يف  ال�سلطة  مهمات  تتحدد  حني  يف  اأ�سكاله، 
وتاأمني مقومات �سموده يف مواجهة الحتالل، وبحيث ل يكون لها اأي دور تفاو�سي باملعنى ال�سيا�سي.  
ولهذا لي�س من املنا�سب بعد كل ما جرى احلديث عن اإنهاء ال�سلطة، اأو حلها، لأن هذا اإجناز ينبغي 
البناء عليه، ل التخل�س منه، واحلل بهذا املعنى يكمن بتحويل مهمات ال�سلطة، وحتديد وظائفها، 
وباإعادة ا�ستنها�س املنظمة، وو�سع حد للتماهي بينها وبني ال�سلطة، وياأتي �سمن ذلك ف�سل رئا�سة 

املنظمة عن رئا�سة ال�سلطة.

اأخريا، هناك م�ساألتان يف غاية االأهمية ينبغي اأخذهما يف االعتبار، يف هذا ال�سياق: 

االأولى: لي�س ثمة �سيء ا�سمه »اإلى الأبد« ل المرباطوريات ول الكيانات ول الهويات ول التفاقيات ول 
التوقيعات وهذا ينطبق علينا وعلى اإ�سرائيل ذاتها.  واأقق�سد اأن التطورات ال�سيا�سية والقت�سادية 
والجتماعية والثقافية التي حتدث داخل املجتمعات هي التي حتدد م�ستقبل هذه املنطقة، يف كل 

حقبة من احلقب التاريخية. 

البناء  اإعادة  بعملية  تتعلق  جديدة،  روؤية  اأي  اأو  نظر،  وجهة  اأي  اأن  اإلى  النتباه  �سرورة  الثانية: 
ينبغي اأن تاأخذ يف اعتبارها اأهمية تعزيز الهوية الوطنية الفل�سطينية، واأهمية تر�سيخ وحدة ال�سعب 
الفل�سطيني، لأن امل�سارات اجلارية، والتي تنبني على اأ�سا�س احللول اجلزئية والناق�سة، وعلى اأ�سا�س 
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تهمي�س املنظمة، بل وتغييبها، من �ساأنها اإخراج كتلة الالجئني من املعادلت ال�سيا�سية الفل�سطينية، 
وهذا بدوره ميكن اأن ينجم عنه ك�سر مفهوم وحدة ال�سعب الفل�سطيني. 

ثمة ا�ستدراك هنا يتعلق باأن اإعادة البناء ينبغي اأن تتاأ�س�س على روؤية �سيا�سية جامعة، وعلى م�سروع 
ي�ستلزم  ذلك  اأن  يعني  ما  تواجدهم،  اماكن  كافة  يف  الفل�سطينيني،  لكل  بالن�سبة  ملهم،  �سيا�سي 
م�سروعا �سيا�سيا يتاأ�س�س على احلقيقة والعدالة، وعلى املطابقة بني ق�سية فل�سطني و�سعب فل�سطني 
اأن هكذا م�سروع يفتح  واأعتقد  الفل�سطينية والإ�سرائيلية.   واأر�س فل�سطني، ويجيب على امل�ساألتني 
على اأفق الدولة الواحدة، التي تتاأ�س�س على قيم احلرية والدميقراطية والعدالة وامل�ساواة، دون اأن 

يعني ذلك اإدارة الظهر لهدف الدولة امل�ستقلة، طاملا ظل متاحًا. 

ويف الواقع، فاإن ذلك مل يعد جمرد طرح طوباوي، اأو رغبوي، ل�سيما مع �سعود املجتمعات املدنية يف 
العامل التي تتعاطف مع هذه القيم، والتغريات احلا�سلة يف العامل العربي، وبعد اأن باتت اإ�سرائيل 
اإ�سرائيل  خ�سارة  يوؤكده  ما  ودينية،  وعن�سرية  وا�ستيطانية  ا�ستعمارية  دولة  جمرد  العامل  يف  تبدو 
ملكانة ال�سحية، ومكانة الدميقراطية الوحيدة يف املنطقة )وهو اأمر اأظهره الت�سويت ل�سالح رفع 

مكانة فل�سطني اإلى دولة ب�سفة مراقب يف الأمم املتحدة موؤخرا(. 

هكذا، لي�س ثمة �سيء الى الأبد، وهذا ينطبق على اإ�سرائيل اأي�سا، مع قيام دولة فل�سطينية، اأو من 
دون ذلك.  خطوة اإعادة البناء الوطني الفل�سطيني خطوة مهمة، وملحة، لكنها ت�ستلزم اأي�سا روؤية 

�سيا�سية جامعة وملهمة، لكل الفل�سطينيني.
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هل يكون إحياء منظمة تحرير 
 فلسطينية سيئة أفضل

من عدم وجودها؟
اأ. نادية حجاب
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هل يكون إحياء منظمة تحرير 
 فلسطينية سيئة أفضل

من عدم وجودها؟
اأ. نادية حجاب

تبداأ الورقة باإلقاء نظرة �سريعة على اجتاهات ون�ساطات الفل�سطينيني يف الوليات املتحدة، وتدر�س 
ظهور  تواجه  التي  ال�سعوبات  وكذلك  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  اإحياء  تواجه  التي  امل�سكالت 

الأ�سكال التنظيمية البديلة، وتقرتح الو�سائل التي جتعل اإحياء املنظمة اأف�سل من عدم وجودها. 

1. لمحة عن نشاط الفلسطينيين في أميركا
تت�شمن ال�شروط املرجعية لالأوراق املتعلقة بوثيقة اإعادة بناء موؤ�ش�شات منظمة التحرير الفل�شطينية 
قيام كل موؤلف/ة بعر�س وجهات النظر يف التجمع الفل�سطيني يف منطقته/ا، ولكون الوليات املتحدة 
بلدا �سا�سعا، لي�س من احلكمة تقدمي م�ساهمة مدعمة بالأدلة ب�ساأن وجهات نظر جميع الفل�سطينيني 
الأمريكيني.  مع ذلك، فاإن الأفكار املطروحة اأدناه م�ستمدة من معرفتي مبواقف العديد من الكتاب 

والن�سطاء الفل�سطينيني املقيمني يف الوليات املتحدة. 

منظمة  حول  فقط  لي�ص  املتحدة،  الوليات  يف  الفل�شطينيني  اأو�شاط  يف  ال�شكوك  من  الكثري  ثمة 
التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية كممثلني لل�سعب الفل�سطيني، ولكن اأي�سًا اإزاء جهود اإحياء 
املنظمة.  ويعود ذلك، جزئيًا، اإلى بعدهم عن اأر�س فل�سطني، وغيابهم عن اخلطابات ال�سائدة على 
امل�ستويني املحلي والإقليمي، كما اأن ذلك مبثابة رد فعل طبيعي على اأكرث من عقدين من افتقادهم 
للقيادة، وما اأدت اإليه هذه احلالة من نتائج كارثية.  ورغم ذلك، ل يزال العديد منهم منخرطني يف 

الن�شاط ال�شيا�شي من اأجل احلقوق الفل�شطينية.

منذ  اإليها  انتموا  التي  لالأحزاب  اأعمى  ب�سكل  موالني  الأمريكيني  الفل�سطينيني  من  العديد  زال  ما 
دعم  اأو  على طرح  القدرة  هوؤلء  ل ميلك  ويف حني  وترهلها.   تداعيها  النظر عن  ب�سرف  عقود، 
مبادرات جديدة، فاإنهم قادرون على منع تقدم املبادرات التي تطرح.  هناك اآخرون، خ�سو�سًا يف 
�سفوف ال�سباب، ين�سطون يف احلركات الطالبية متعددة الأعراق من اأجل حتقيق العدالة لل�سعب 
وفر�س  ال�ستثمار  و�سحب  املقاطعة  من، حركة  تنطلق  اأو  على،  تركز  ما  غالبا  والتي  الفل�سطيني، 

.)BDS( العقوبات على اإ�سرائيل
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)مثل  اإعالمية  وو�سائل  مواقع  اإن�ساء،  يف  �ساهموا  اأو  الفل�سطينيني،  بع�س  اأن�ساأ  لقد 
مثل وفل�سطني  الأو�سط  ال�سرق  حول  واملعلومات  التوا�سل  ومراكز  الإلكرتونية،   النتفا�سة 
مثل  ثقافية  اأن�سطة  يف  انخرطوا  اأو   ،)Institute for Middle East Understanding
مهرجانات الأفالم، لتكون �سوتًا يعرب عن وجهة النظر الفل�سطينية ويتحدى اخلطاب الإ�سرائيلي. 
�سبكة  مثل  الأمريكيني،  الفل�سطينيني  لتمثل م�سالح  اأج�سام )هيئات(  اإن�ساء  الآخر حاول  البع�س 
اجلالية الفل�سطينية يف اأمريكا، والتي ما زالت قيد التطوير.  وهناك بالطبع النوادي الجتماعية 
اأ�سا�س املدن والبلدات والقرى الأ�سلية التي اأتى منها  املوجودة منذ وقت طويل، والتي قامت على 
الفل�شطينيون.  كذلك ينخرط عدد من الفل�شطينيني الأمريكيني يف اجلهود املبذولة من اأجل اإجراء 
اأعداد  الآن حول  توجد معلومات حتى  اأنه ل  الفل�سطيني )مع  الوطني  للمجل�س  مبا�سرة  انتخابات 

الذين �سجلوا اأنف�سهم فعليًا �سمن حملة الت�سجيل لالنتخابات(. 

تك�سف توجهات الفل�سطينيني الأمريكيني عن مت�سك قوي باحلقوق الفل�سطينية، وهذا موؤ�سر على 
اأنه، رغم ال�سكوك، هناك تعط�س لإحياء احلركة الوطنية الفل�سطينية، واجلهود اجلدية وال�سادقة 

لتحقيق ذلك �ستحظى بالدعم.

2. معضالت مرتبطة بإحياء منظمة التحرير الفلسطينية
الأ�سئلة  قائمة  الفل�سطينية يف  التحرير  منظمة  باإحياء  املتعلقة  امل�سكالت  من  العديد  لقد طرحت 
الوليات  يف  مقيمون  فل�سطينيون  قام  كما  هالل،  جميل  قدمها  التي  املرجعية  والورقة  املختارة 
و�سف  حيث  ال�سلة،  ذات  املخاوف  على  ال�سوء  بت�سليط  خليل،  اأ�سامة  زميلي  بينهم  من  املتحدة، 
 )MESA( خليل بو�سوح يف ورقة قدمها خالل املوؤمتر ال�سنوي جلمعية درا�سات ال�سرق الأو�سط
يف ت�سرين الثاين/ نوفمرب بولية كولورادو، ون�سرت على موقع »ال�سبكة«، النواحي التي كانت فيها 
املنظمة غري دميقراطية وغري فعالة حتى يف اأيام جمدها، مما اأدى اإلى اتفاقيات اأو�سلو الكارثية، 
الفل�سطينية1.  وقد �سعى خليل من  تاأثري مروع على احلركة الوطنية  اأخرى ذات  من بني قرارات 
خالل اإعادة التذكري بهذه الق�سايا، اإلى طرح فكرة و�سع اآلية جديدة متامًا لقيادة احلركة الوطنية 

والتمثيل الفل�سطيني.

ومع ذلك، فاحلقيقة تبني اأنه لن يكون هناك اإحياء للحركة الوطنية دون اإحياء ملنظمة التحرير، 
ويعود ال�شبب من جهة اإلى ت�شدر »فتح« و»حما�ص« للم�شهد، ومن جهة اأخرى اإلى الرتباط الذي 
تركيز  هناك  كان  والثمانينيات  ال�سبعينيات  ففي  باملنظمة.   بالإجمال  الفل�سطينيون  به  ي�سعر 
اأ�سبحت  الفل�سطيني، بحيث  لل�سعب  باملنظمة ممثاًل �سرعيًا ووحيدًا  نيل العرتاف  �سديد على 

http://al-shabaka.org/ar/policy-brief/politics/%D9%85%D9%8E%D9%86-  1
%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%9F-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%
A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D
8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
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املنظمة متجذرة يف الوجدان الفل�سطيني. هناك اأي�سًا ال�سرعية الدولية التي حظيت بها املكانة 
ب�سفة  دولة  اإلى  فل�سطني  رفع مكانة  قرار  التاأكيد على ذلك يف  اأعيد  وقد  للمنظمة.   التمثيلية 
مراقب غري ع�سو يف الأمم املتحدة، والذي ت�سمن تاأكيدا على اأن هذه املكانة اجلديدة لن توؤثر 
على »احلقوق والمتيازات التي اكت�سبتها منظمة التحرير الفل�سطينية، ودورها يف الأمم املتحدة 

كممثل لل�سعب الفل�سطيني«.

يف الوقت ذاته، �ستظل املنظمة، بعد اإعادة اإحيائها، معتمدة بالكامل على ف�سيلي الأغلبية، »فتح« 
و«حما�س«، فهما موجودتان على اأر�س فل�سطني، وتتحكمان باملوارد املالية واملوؤ�س�ساتية، مبا يف ذلك 
التفرد بال�سلطتني اللتني تديرانهما حاليًا، كما اأنهما متثالن اأعدادًا كبرية من الفل�سطينيني، وهما 
متلكان القدرة على تعطيل اأية مبادرة ل متثالن جزءًا منها، ويف الوقت ذاته فاإن اأية مبادرة ت�سكالن 
جزءًا فيها �ستكون مو�سومة باأ�سلوب عملهما، الذي �سيكون �سبيهًا بعمل منظمة التحرير الأ�سلية: 

توزيع احل�س�س ب�سكل م�سبق، ال�سيطرة على العمل، وال�سيطرة على املوارد.

مع ذلك، فاإن ورقة جميل هالل واأ�سئلته، اإ�سافة اإلى كتابات ومناق�سات اأخرى، تبني بو�سوح اأنه بدون 
اإحياء احلركة الوطنية الفل�سطينية فاإن م�سري ال�سعب الفل�سطيني هو ال�سياع، خ�سو�سًا الالجئني 
واملنفيني واملواطنني الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل.  اإن �سياع فكرة »ال�سعب الفل�سطيني« والواقع الذي 
ينتج عن ذلك، �سيكون اأ�سرع مع ت�سويت الأمم املتحدة برفع مكانة فل�سطني اإلى دولة مراقب غري 
ع�سو.  وما مل تكن هناك مبادرات بديلة لإعادة التاأكيد على حقيقة وجود ال�سعب الفل�سطيني عرب 
الأمم  يف  فل�سطني  مكانة  رفع  ا�ستخدام  اإغراء  يف  تقعان  قد  و»حما�س«  »فتح«  فاإن  متثيلي،  ج�سم 
ال�سفة  نطاق  يف  عموما  والفل�سطينيني  فل�سطني  على  تركيزهما  ح�سر  يف  اأبعد  للذهاب  املتحدة 

الغربية وقطاع غزة والقد�س ال�سرقية! 

التحرير  منظمة  بدون  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  اإحياء  ميكن  ل  اأنه  ال�سحيح  من  كانت  واإذا 
ال�سوؤال  ال�سوء، فاإن  اأي �سديدة  اأن تكون مثل �سابقتها،  واأن هذه املنظمة من املرجح  الفل�سطينية، 
وجود  عدم  من  اأف�سل  اإحيائها،  بعد  �سيئة،  حترير  منظمة  جنعل  اأن  ن�ستطيع  كيف  هو:  املطروح 

املنظمة اأ�ساًل؟

3. بناء أفضل منظمة تحرير ممكنة
اإن الو�سيلة الوحيدة للو�سول اإلى بناء اأف�سل منظمة حترير ممكنة هي ال�ستثمار، يف وقت متزامن، 
اإخ�ساع قيادة   .1 اأجل:  الفل�سطيني، وذلك من  املوؤ�س�ساتية وقدرات املجتمع املدين  القوة  بعنا�سر 
2. التم�سك باحلقوق الوطنية الفل�سطينية حتى ل  املنظمة للم�ساءلة من قبل ال�سعب الفل�سطيني؛ 
يتم التفريط بها. بكلمات اأخرى، علينا األ ن�ستثمر كل وقتنا وجهدنا يف اإحياء منظمة التحرير بدون 
الالزمني.   والتوازن  الكوابح  توفري  اأجل  من  م�ستقلة،  موؤ�س�ساتية  اآليات  تطوير  اأي�سًا يف  ال�ستثمار 

ولعمل ذلك هناك طريقتان ممكنتان:
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اأ. من خلل اإن�ساء ج�سم رقابي م�ستقل
الأحزاب  عن  ممثلني  بالتاأكيد  ت�سم  �سوف  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  لإحياء  مبادرة  اأية  اإن 
ال�سيا�سية، وميكن اأن ت�سم ممثلني عن الحتادات والروابط ومنظمات املجتمع املدين، اإ�سافة اإلى 
ممثلني عن التجمعات الفل�سطينية يف ال�ستات.  وعلى الرغم من اأن العديد من هذه الأطر، اإن مل 

يكن معظمها، غري دميقراطية، اإل اأنه ل ميكن ا�ستثناوؤها.

و�سواء كانت هذه املجموعات �ستن�سوي معًا يف جمعية تاأ�سي�سية تقوم باإعادة �سياغة امليثاق وتنظيم 
النتخابات، اأم تن�سم بب�ساطة اإلى اللجنة التنفيذية القائمة واملجل�س الوطني، فاإنه من ال�سروري 
املدين  املجتمع  ومنظمات  والحتادات  الأحزاب  جعل  على  يعمل  م�ستقل  فل�سطيني  ج�سم  اإن�ساء 
م�سوؤولة اأمام املنظمة بعد اأن يتم اإحياوؤها واإعادة هيكلتها، كمنظمة كاملة التمثيل توؤدي وظائفها 

ب�سكل دميقراطي وخا�سع للم�ساءلة.

هذا اجل�سم امل�ستقل ميكن اأن يكون اأ�سبه بهيئة عامة للرقابةWatchdog( ،2(، اأو »ديوان رقابة«، 
تر�سيحها  يتم  بالحرتام،  مرموقة حتظى  �سخ�سيات  ي�سم  واأن  يكون متثيليا،  اأن  يجب  ذاته  وهو 
من قبل جميع القوى ال�سيا�سية واملدنية، اإ�سافة اإلى �سخ�سيات م�ستقلة.  مثل هذه الهيئة ل ميكن 
اإن�ساوؤها بدون توفر التزام من »فتح« و»حما�س« اإزاء وجودها وموازنتها و�سروطها املرجعية، وهو ما 
يتحتم حدوثه.  لكن، مبجرد املوافقة على اإن�ساء هذه الهيئة الرقابية وموافقة اأع�سائها على العمل 
�سمن اإطارها، يجب اأن تكون ملتزمة ب�سروطها املرجعية ولي�س بانتماءات اأع�سائها ال�سيا�سية اأو اأية 

حتالفات اأخرى.  ويجب اأن يرتاأ�س هذه الهئية �سخ�سية م�ستقلة حتظى باحرتام جميع الأطراف.

يجب اأن تت�شمن ال�شروط املرجعية لهيئة الرقابة ما يلي:

• الفل�سطينية 	 التحرير  منظمة  بناء  اإعادة  عملية  على  اطالع  على  الفل�سطيني  ال�سعب  اإبقاء 
با�ستخدام كافة اأ�سكال و�سائل الإعالم.

• اإخطار ال�سعب الفل�سطيني باأية م�سكالت اأو ق�سايا جدية قد تطراأ خالل عملية اإعادة البناء، 	
بحيث ميكنهم اإخ�ساع املجموعات املعنية للم�ساءلة.

• امل�سادقة على املنظمة املعاد ت�سكيلها عندما تكتمل عملية البناء، اأو حجب م�سادقتها يف حال 	
وجود اأخطاء اأو ثغرات خطرية.

• القيام بعملية اإ�سراف م�ستمرة على عمل املنظمة، مع �سرورة تنبيه اجلمهور اإذا دعت احلاجة.	

2  عادة يعني من قبل احلكومة اأو الربملان، وهو م�ستقل، توكل اإليه مهمة متثيل م�سالح اجلمهور من خالل معاجلة ال�سكاوى ب�ساأن �سوء الإدارة 
اأو انتهاك احلقوق.
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ب. عرب ت�سكيل هيئات متثيلية على غرار اللجنة الوطنية حلركة املقاطعة 
و�سحب اال�ستثمار وفر�ص العقوبات على اإ�سرائيل

و�سواء اأقيم ج�سم رقابي اأم ل، ل بد من بذل اجلهود لإن�ساء هيئات متثيلية على غرار اللجنة الوطنية 
حلركة املقاطعة و�سحب ال�ستثمار وفر�س العقوبات على اإ�سرائيل، على اأن تركز على ا�سرتاتيجيات 
غري املقاطعة و�سحب ال�ستثمار وفر�س العقوبات، وهذا �سروري من اأجل توفري الإمكانية لل�سعب 

الفل�سطيني لإخ�ساع قيادتهم للم�ساءلة، ول�سمان اأنهم لن يفرطوا يف احلقوق الفل�سطينية.

تقوم ا�سرتاتيجية اللجنة الوطنية حلركة املقاطعة على اإحلاق خ�سائر اقت�سادية باإ�سرائيل، ونزع 
ال�سرعية عن �سيا�ستها ال�ستعمارية ال�ستيطانية العن�سرية.  وتعمل اللجنة الوطنية كهيئة متثيلية 
ب�سورة عالية لل�سعب الفل�سطيني، وت�سم ممثلني عن جلنة القوى الوطنية والإ�سالمية، التي جتمع 
كل الأحزاب ال�سيا�سية، واحتادات العمال )احتاد العمال امل�ستقلني، الحتاد العام لعمال فل�سطني، 
الحتاد العام لنقابات العمال(، والحتادات والنقابات املمثلة للمعلمني، الن�ساء، الكتاب، الفالحني، 
املنظمات  �سبكة  مثل  الرئي�سية  احلكومية  واملنظمات غري  املوظفني،  اجلامعات،  اأ�ساتذة  املهنيني، 
الأهلية الفل�سطينية، ومنظمات حق العودة )انظر القائمة كاملة على موقع اللجنة الوطنية للمقاطعة 

.)http://www.bdsmovement.net/BNC

حركة  توجيه  يف  اأ�سا�سيا  دورا  وتلعب  الراأي،  يف  التوافق  مبداأ  قاعدة  على  الوطنية  اللجنة  تعمل 
الت�سامن العاملي مع ال�سعب الفل�سطيني.  وقد بداأت ت�سهم يف �سمان مت�سك القيادة الفل�سطينية 
باحلقوق الفل�سطينية، كما حدث عندما اأعلنت موقفها �سد لقاء رجل اأعمال فل�سطيني مع اأحد قادة 

امل�ستوطنني يف م�ستوطنة اإ�سرائيلية غري �سرعية بحد ذاتها.

وكما اأ�سرنا، فاإن ا�سرتاتيجية اللجنة الوطنية حلركة املقاطعة و�سحب ال�ستثمار وفر�س العقوبات 
العن�سري،  ال�ستيطاين  ال�ستعماري  م�سروعها  عن  ال�سرعية  ونزع  اقت�ساديًا  اإ�سرائيل  عزل  هي 
ومنها  اأخرى،  فل�سطينية  ا�سرتاتيجيات  تركز على  اأخرى  وهيئات  اأج�سام  اإن�ساء  يكون ممكنًا  وقد 
ا�سرتاتيجيات يف املجال القانوين تبني على الراأي ال�ست�ساري ال�سادر عن حمكمة العدل الدولية 

ب�ساأن جدار الف�سل العن�سري، وال�سعي اإلى حماكمة جمرمي احلرب، اإلخ.

اإن الأمر الأ�سا�سي يف كال املجموعتني من املوؤ�س�سات امل�ستقلة التي مت و�سفها يف اأ وب اأعاله، هو اأنها 
اأن نحييها من  اأن تقوم منظمة التحرير الفل�سطينية بوظائفها التي نريد  �سوف ت�ساعد يف �سمان 

اأجلها.  وكما �سنناق�س اأدناه، فاإن املهمات حتدد طبيعة الهياكل املطلوبة.

4. المهمات المطلوبة من المنظمة بعد إحيائها
ق�سريًا  ميثاقًا  يكون  اأن  ويجب  جديد،  وطني  ميثاق  اإلى  اإحياوؤها  املعاد  التحرير  منظمة  حتتاج 
ونداء  الأ�سرى،  ووثيقة   ،1988 عام  ال�سادر  ال�ستقالل  اإعالن  على  يبنى  اأن  بالإمكان  وب�سيطًا، 
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بثقل  مدعوما  اليوم  بات  والذي  اإ�سرائيل،  مقاطعة  حول   2005 لعام  الفل�سطيني  املدين  املجتمع 
اأهداف   2005 نداء  يحدد  العقوبات.  وفر�س  ال�ستثمار  و�سحب  املقاطعة  الوطنية حلركة  اللجنة 
للمواطنني  امل�ساواة  العودة،  حق  الحتالل،  من  التحرر  امل�سري،  تقرير  الفل�سطيني:  ال�سعب 
الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل، وذلك يف �سفحتني فقط. على امليثاق اجلديد اأن يحدد مهمات منظمة 

التحرير الفل�سطينية، التي تت�سمن:

• اأن متثل كل ال�سعب الفل�سطيني على قاعدة برنامج �سيا�سي وا�سح، وكذلك روؤية وا�سحة.	

• اأن تكون قادرة على تطوير روؤى ا�سرتاتيجية ب�سكل متوا�سل، واإعادة ر�سم وتقييم التكتيكات 	
بح�سب ما تتطلبه التغيريات يف البيئة اخلارجية.

• التزامها 	 مدى  ب�ساأن  الفل�سطينية  وال�سلطة  ال�سيا�سية  الأحزاب  من  كاًل  للم�ساءلة  تخ�سع  اأن 
بالربنامج ال�سيا�سي.

• اأن تكون م�سوؤولة عن البعثات وال�سلك الدبلوما�سي الفل�سطيني.	

• اأن توؤدي دورها، من خالل اللجنة التنفيذية، باعتبارها حكومة الفل�سطينيني يف املنفى، والتي 	
يجب اأن تظل قائمة اإلى اأن تتحقق احلقوق الفل�سطينية.

الطابع  عن  بعيدا  للمنظمة،  متامًا  جديدة  بنية  اإلى  حاجة  هناك  املذكورة،  املهمات  اإلى  ا�ستنادًا 
العمل  على  قادر  ر�سيق  ج�سم  على  تعتمد  بنية  اأي  القدمية،  للبنية  الثقيل  الفوقي  البريوقراطي 

والتحرك عامليا، با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية وباأق�سى درجات املرونة يف اأدائها.
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المراجع والهوامش

 21-19 ا�سطنبول يف  التي عقت يف  العمل  التي قدمت ومناق�ساتها يف ور�سة  الأوراق  الوثيقة من  ا�ستفادت هذه   1
ودمقرطة  »توحيد  حول  وكذلك  الفل�سطينية«،  التحرير  منظمة  بناء  اإعادة  »حول   2012 دي�سمرب  الأول/  كانون 

الحتادات ال�سعبية والنقابات املهنية«.

التمثيل  بناء  اإعادة  هي  امل�سميات  وهذه  املرتابطة،  املكونات  ذات  امل�سميات  من  عددا  الوثيقة  ت�ستخدم   2
التحرير  منظمة  اإحياء  اأو  جتديد  اأو  بناء  واإعادة  الفل�سطينية،  الوطنية  احلركة  بناء  واإعادة  الفل�سطيني، 
اإحياء  اإعادة  ميكن  فال  منها..   لكل  بناء  اإعادة  امل�سمون،  يف  هو،  هذه  من  اأي  بناء  فاإعادة  الفل�سطينية.  
احلركة الوطنية من دون اإعادة العتبار ل�سوؤال التمثيل الفل�سطيني، وهذا غري ممكن بدون اإعادة بناء منظمة 
التحرير.  فاملنظمة هي التي �سكلت الكيان التمثيلي اجلامع لل�سعب الفل�سطيني، وهي ممثله ال�سرعي الوحيد، 

ولديها اإرث وطني ينبغي البناء عليه ل تبخي�سه اأو ازدراءه.

وبني  الفل�سطيني،  ال�سعب  ميثل  وطني  ككيان  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بني  التمييز  املفيد  من  يكون  قد   3
ال�سرعية )جمل�س  والتقادم وفقدت  والتهمي�س  الرتهل  اأ�سابها  التي  التحرير  املنبثقة عن منظمة  املوؤ�س�سات 
مت�سك  يف�سر  ما  هذا  ولعل  بنائها،  اإعادة  ال�سروري  من  والتي  مركزي(  جمل�س  تنفيذية،  جلنة  وطني، 
الفل�سطينيني )رغم غياب موؤ�س�ساتها( باملنظمة ككيان وطني مع املطالبة باإعادة بناء موؤ�س�ساتها التي فقدت 
�سرعيتها بعد اأن انتهت مددها وفقدت فعاليتها.  بالطبع ا�ستمرار تهمي�س وترهل موؤ�س�سات املنظمة �سيقود اإلى 

فقدان املنظمة لدورها الكياين التمثيلي.

)بعد  املعا�سرة  الفل�سطينية  احلركة  بها  مرت  التي  للمراحل  اأولية  »مراجعة   ،1 رقم  ملحق  انظر   4
الفل�سطينية امل�ساحلة  موقع  على  املن�سورة  بالوثيقة  اخلا�سة  املالحق  �سمن  هالل،  جميل   النكبة(«، 

www.masarat.ps/musalaha

انظر ملحق رقم 11، »م�سروع نظام انتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني، امل�سودة الرابعة«، �سمن املالحق   5
اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.

اأينما ترد يف الوثيقة عبارة كولونيايل احتاليل ا�ستيطاين، فاملق�سود منها مناطق فل�سطني التاريخية كاملة.  6

اإعداد  ويف  التحرير،  بناء منظمة  لعملية  الفل�سطينية  التجمعات  روؤية  الأوراق حول  ونقا�س  اإعداد  �سارك يف   7
الفل�سطينية يف ور�سة عمل خا�سة  املهنية  والنقابات  ال�سعبية  وتفعيل الحتادات  الأوراق حول توحيد  ونقا�س 
دامت ثالثة اأيام )ا�سطنبول يف كانون الأول/ دي�سمرب 2012(: التالية اأ�سماوؤهم/ن، مع حفظ الألقاب: ناديا 
حجاب، وفاء عبد الرحمن، رميا نزال، جابر �سليمان، ب�سارة دوماين، توفيق حداد، اأنطوان �سلحت، اإبراهيم 
ورقته(،  �ساهني  خليل  وطرح  احل�سور  من  يتمكن  )مل  كيايل  ماجد  هالل،  جميل  الرنتاوي،  عريب  اأبرا�س، 
اأبو رم�سان، عالم جرار، حممود  الوزير، ع�سام عابدين، ف�سل نعيم، ح�سن لدادوة، حم�سن  اأحمد  حممد 

زيادة، عاطف اأبو �سيف، فتحي �سباح، معني رباين، هاين امل�سري وخليل �ساهني. 

انظر ملحق رقم 12، »نحو اإعادة بناء التمثيل الوطني: اأفكار ومقرتحات لتجاوز وتفكيك عقبات وعقد التمثيل   8
الفل�سطيني«، �سمن املالحق اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.
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العليا«، �سمن املالحق اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع  8، وثيقة »ركائز امل�سلحة الوطنية  انظر ملحق رقم   9
امل�ساحلة الفل�سطينية.

انظر ملحق رقم 3، ن�س »امليثاق الوطني الفل�سطيني«، �سمن املالحق اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة   10
على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.

موقع  على  املن�سورة  بالوثيقة  اخلا�سة  املالحق  �سمن  ال�ستقالل«،  اإعالن  »وثيقة  ن�س   ،4 رقم  ملحق  انظر   11
امل�ساحلة الفل�سطينية.

6، ن�س »اتفاقية الوفاق الوطني  5، ن�س »وثيقة الوفاق الوطني الفل�سطيني«، وملحق رقم  انظر ملحق رقم   12
الفل�سطيني- 2009«، �سمن املالحق اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.

املالحق  �سمن   ،2005 املقاطعة-  حول  الفل�سطيني  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  نداء   ،13 رقم  ملحق  انظر   13
اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.

2، »م�سودة مقرتح لد�ستور دولة فل�سطني«، �سمن املالحق اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع  انظر ملحق رقم   14
امل�ساحلة الفل�سطينية.

بالوثيقة  اخلا�سة  املالحق  �سمن  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  الأ�سا�سي  النظام  ن�س   ،7 رقم  ملحق  انظر   15
املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.

انظر ملحق رقم 11، م�سروع نظام انتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني- امل�سودة الرابعة، �سمن املالحق   16
اخلا�سة بالوثيقة املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.

موقع  على  املن�سورة  بالوثيقة  اخلا�سة  املالحق  �سمن  الفل�سطيني،  الأ�سا�سي  القانون  ن�س   ،10 رقم  ملحق  انظر   17
امل�ساحلة الفل�سطينية.

انظر امللحق رقم 9 ، املادة 9 من قانون رقم )9( ل�سنة 2005م ب�ساأن النتخابات، �سمن املالحق اخلا�سة   18
بالوثيقة املن�سورة على موقع امل�ساحلة الفل�سطينية.

انظر ملحق رقم 11، م�سروع نظام انتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني- امل�سودة الرابعة.  19

تعّرف املادة ال�ساد�سة من م�سودة م�سروع قانون انتخابات املجل�س الوطني بالتايل:   20

1. »يعترب ال�شخ�ص موؤهاًل ملمار�شة حق النتخاب اإذا توفرت فيه ال�شروط التالية: 

اأ ـ اأن يكون فل�سطينيًا. 

ب ـ اأن يكون قد بلغ الثامنة ع�سرة من عمره على الأقل يوم القرتاع.

ج ـ اأن يكون ا�سمه مدرجًا يف �سجل الناخبني النهائي.

د ـ اأن ل يكون حمرومًا من ممار�سة حق النتخاب وفقًا لأحكام املادة )7( من هذا النظام.



121وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

2. لأغرا�س هذا النظام يعترب ال�سخ�س فل�سطينيًا:

اأ ـ اإذا كان مولودًا يف فل�سطني وفق حدودها يف عهد النتداب الربيطاين اأو كان من حقه اكت�ساب اجلن�سية 
الفل�سطينية مبوجب القوانني التي كانت �سائدة يف العهد املذكور .

ب ـ اإذا كان مولودًا يف الأرا�سي الفل�سطينية.

ج ـ اإذا كان اأحد اأ�سالفه ممن تنطبق عليهم اأحكام الفقرة )اأ( اأعاله بغ�س النظر عن مكان ولدته.

د ـ اإذا كان زوجًا لفل�سطينية اأو زوجة لفل�سطيني ح�سبما هو معرف اأعاله«.

انظر ملحق رقم 11، اإذ يقرتح امل�سروع )قبل تعديله لحقا بتخفي�س عدد اأع�ساء املجل�س الوطني اإلى 350   21
وخم�سون  مائة  ينتخب  الأقل،  على  وخم�سني ع�سوًا  اأربعمئة  الوطني  املجل�س  اأع�ساء  »عدد  يكون  اأن  ع�سوا( 
اأ.  منهم عن دائرة الأرا�سي الفل�سطينية، وثالثمئة على الأقل عن دوائر مناطق ال�ستات وفق الآلية التالية: 
بالنتخاب املبا�سر: يف الدول التي ت�سمح باإجراء النتخابات يف اإقليمها. ب. بالتوافق: يف الدول التي ل ت�سمح 
باإجراء النتخابات اأو ل ميكن اإجراء النتخابات فيها، فيتم ت�سمية واختيار الأع�ساء لتمثيل املناطق التي يتعذر 
�سمولها بالعملية النتخابية وفق تق�سيمات الدوائر بالتوافق من قبل جلنة اتفاق القاهرة 2005 واملتكونة من 
رئي�س اللجنة التنفيذية ورئي�س املجل�س الوطني واأع�ساء اللجنة التنفيذية والأمناء العامني للف�سائل وبع�س 

ال�سخ�سيات امل�ستقلة«.

املجل�س  وي�ستمر  انتخابه،  تاريخ  �سنوات من  املجل�س ثالث  ولية  »مدة  تكون  اأن  امل�سروع على  م�سودة  وتن�س   22
اأن  النظام«، وعلى  اأحكام هذا  انتخاب جمل�س جديد مبوجب  املنتخب يف تويل مهامه و�سالحياته حتى يتم 
»تت�سكل القائمة النتخابية من ف�سيل و/اأو حزب و/اأو ائتالف من ف�سائل و/اأو اأحزاب و/اأو جمموعة من 
امل�شتقلني ت�شتويف �شروط الرت�شيح يف اإحدى الدائرتني النتخابيتني اأو كليهما.  ول يجوز اأن يزيد عدد املر�شحني 
يف القائمة عن عدد املقاعد املخ�ش�ص للدائرة النتخابية، ول اأن يقل عن ثالثة«.  كما »ي�شرتط لقبول تر�شح 
القائمة النتخابية اأن تعلن التزامها بوثيقة اإعالن ال�ستقالل ومبنظمة التحرير الفل�سطينية باعتبارها املمثل 

ال�سرعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني«.

انظر ملحق رقم 12، »نحو اإعادة بناء التمثيل الوطني: اأفكار ومقرتحات لتجاوز وتفكيك عقبات وعقد التمثيل   23
الفل�سطيني«.

 11.6 2012 بحوايل  بنهاية عام  العامل  الفل�سطينيني يف  الفل�سطيني عدد  يقدر اجلهاز املركزي لالإح�ساء   
يعي�سون  مليون  و1.4  ال�سرقية،  والقد�س  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  مليون   4.4 منهم  ن�سمة،  مليون 
اأن عدد  ويقدر اجلهاز  الإ�سرائيلية(.   يحملون اجلن�سية  8 ماليني  نحو  الأخ�سر )من جمموع  داخل اخلط 
يهودي  ماليني   6 مقابل   2012 العام  بنهاية  مليون   5.8 بنحو  املحتلة  والأرا�سي  اإ�سرائيل  يف  الفل�سطينيني 
اإ�سرائيلي.  وتوقع اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني اأن يرتفع اإجمايل عدد كل من الفل�سطينيني واليهود 

الإ�سرائيليني اإلى حوايل 6.5 مليون بحلول نهاية عام 2016.
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قائمة المالحق:
ملحق )1(

قائمة امل�ساركني يف نقا�سات ور�سات العمل التي اأف�ست اإلى وثيقة اإعادة بناء 
موؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية

• اأحمد يو�سف: م�ست�سار رئي�س جمل�س الوزراء يف احلكومة املقالة، غزة.	

• اأ�سرف جمعة: ع�سو جمل�س ت�سريعي، حركة فتح- غزة.	

• اأنطوان �سلحت: مدير وحدة امل�سهد الإ�سرائيلي يف موؤ�س�سة مدار.	

• اإياد كرنز: نا�سط �سيا�سي، غزة.	

• تي�سري ن�سر اهلل: ع�سو جمل�س وطني، حركة فتح.	

• املتحدة 	 الأمم  برنامج  يف  وامل�ست�سار  الالجئني،  درا�سات  يف  م�ستقل  باحث  �سليمان:  جابر 
الإمنائي وملف حقوق الالجئني الفل�سطينيني.

• جميل هلل: حملل �سيا�سي م�ستقل، عامل اجتماع وكاتب.	

• حازم اأبو هلل: حماٍم ونا�سط �سبابي.	

• حيدر عو�ص اهلل: م�سرف على اأمانة �سر منظمة التحرير الفل�سطينية.	

• خليل �ساهني: كاتب وحملل �سيا�سي، مدير البحوث وال�سيا�سات يف مركز م�سارات.	

• دالل �سلمة: ع�سو جمل�س ثوري - حركة فتح	

• زينب الغنيمي: مديرة مركز بحوث املراأة القانونية وال�ست�سارات – غزة.	

• �سماح حمد: نا�سطة �سبابية - حركة فتح.	

• �سهيل ناطور: ع�سو جلنة مركزية يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطينن، ومدير مركز 	
تطوير الإن�سانية – بريوت.

• حما�سر 	 غزة،  قطاع  فتح-  حلركة  العليا  القيادية  اللجنة  يف  �سابق  ع�سو  �سيف:  اأبو  عاطف 
جامعي، وحمرر ورئي�س جملة »�سيا�سات«.

• عاطف عدوان: وزير �سابق يف احلكومة املقالة، ع�سو جمل�س ت�سريعي، كتلة التغيري وال�سالح 	
-حركة حما�س، غزة.
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• ع�سام يون�ص: موؤ�س�س ومدير مركز امليزان حلقوق الإن�سان – غزة.	

• علم جرار: ع�سو قيادي يف املبادرة الوطنية الفل�سطينية، مدير جمعية الإغاثة الطبية.	

• غازي حمد: نائب وزير اخلارجية يف احلكومة املقالة »وزارة اخلارجية« -  حركة حما�س.	

• فجر حرب: نا�سط �سبابي واملدير امل�ساعد ملركز كارتر-  رام اهلل.	

• فدوى برغوثي: ع�سو جمل�س ثوري - حركة فتح.	

• قدورة فار�ص: وزير �سابق »وزارة �سوؤون ال�سرى واملحررين«، رئي�س نادي الأ�سري الفل�سطيني- 	
حركة فتح.

• كايد الغول: ع�سو جلنة مركزية للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني.	

• ملى حوراين: نا�سطة �سيا�سية م�ستقلة، ومن�سقة برنامج يف موؤ�س�سة هرن�س بول - رام اهلل.	

• ملي�ص اأن�سوين: حمللة �سيا�سية و�سحافية نا�سطة – الأردن.	

• حم�سن اأبو رم�سان: من�سق �سبكة املنظمات الأهلية - قطاع غزة.	

• يف 	 م�سارك  اأ�ستاذ  لبنان،   - وال�ست�سارات  للدرا�سات  الزيتونة  مركز  مدير  �سالح:  حم�سن 
التاريخ العربي احلديث واملعا�سر.

• حممد حوراين: ديبلوما�سي �سابق، وع�سو �سابق يف املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني، حركة فتح.	

• حممد دراغمة: �سحايف.	

• م�سري امل�سري: ع�سو جمل�س ت�سريعي،كتلة التغيري والإ�سالح، حركة حما�س - غزة.	

• معني رباين: باحث متقّدم يف موؤ�س�سة الّدرا�سات الفل�سطينّية، وي�ساهم يف حترير موقع جمّلة 	
جدلّية، وم�ست�سار �سيا�سات يف موقع ال�ّسبكة.

• نادية حجاب: مديرة عام �سبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية »ال�سبكة«.	

• هاين امل�سري: كاتب وحملل �سيا�سي، مدير عام مركز م�سارات.	

• هدى نعيم: ع�سو جمل�س ت�سريعي، كتلة التغيري والإ�سالح، حركة حما�س- غزة.	

• وفاء عبد الرحمن: موؤ�س�سة ومديرة موؤ�س�سة فل�سطينيات، نا�سطة �سيا�سية م�ستقلة.	

• يحيى مو�سى: ع�سو جمل�س ت�سريعي، كتلة التغيري والإ�سالح، حركة حما�س - غزة.	
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ملحق )2(

 قائمة معدي االأوراق املرجعية لوثيقة
اإعادة بناء موؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية

• اأ. د. اإبراهيم اأبرا�ص: اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة الأزهر يف غزة	

• اأ. اأنطوان �سلحت:  مدير وحدة امل�سهد الإ�سرائيلي يف موؤ�س�سة مدار.	

• د. ب�سارة دوماين: اأ�ستاذ التاريخ احلديث يف ال�سرق الأو�سط، ومدير برنامج درا�سات ال�سرق 	
الأو�سط يف جامعة براون.

• اأ. توفيق حداد: �سحفي فل�سطيني، كاتب ومعلق.	

• اأ. جابر �سليمان: باحث م�ستقل وم�ست�سار �سابق لليوني�سيف يف لبنان.	

• اأ. عريب رنتاوي: مدير مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية.	

• اأ. ماجد كيايل: كاتب �سيا�سي فل�سطيني، متخ�س�س يف الدرا�سات واملقالت التحليلية والنقدية 	
املتعلقة بال�سوؤون الفل�سطينية والإ�سرائيلية خ�سو�سا، و�سوؤون ال�سراع العربي الإ�سرائيلي عموما.

• اأ. نادية حجاب: مدير عام �سبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية »ال�سبكة«.	
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ملحق )3(

قائمة بعناوين امللحق التي ت�سمنتها الوثيقة
• ملحق رقم )1(: مراجعة اأولية للمراحل التي مرت بها احلركة الفل�سطينية املعا�سرة - جميل هالل.	

• ملحق رقم )2(: م�سودة مقرتحة لد�ستور دولة فل�سطني.	

• ملحق رقم )3(: امليثاق الوطني الفل�سطيني.	

• ملحق رقم )4(: وثيقة اإعالن ال�ستقالل.	

• ملحق رقم )5(: وثيقة الوفاق الوطني.	

• ملحق رقم )6(: اتفاقية الوفاق الوطني 2009. 	

• ملحق رقم )7(: ن�س النظام الأ�سا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية.	

• ملحق رقم )8(: ركائز امل�سلحة الوطنية العليا.	

• ملحق رقم )9(: املادة 9 من قانون رقم )9( ل�سنة 2005 ب�ساأن النتخابات.	

• ملحق رقم )10(: ن�س القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.	

• ملحق رقم )11(: م�سروع نظام انتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني، امل�سودة الرابعة.	

• ملحق رقم )12(: نحو اإعادة بناء التمثيل الوطني: اأفكار ومقرتحات لتجاوز وتفكيك عقبات 	
وعقد التمثيل الفل�سطيني.

• ملحق رقم )13(: نداء موؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني حول املقاطعة 2005 .	

مالحظة: كافة املالحق متوفرة على موقع امل�ساحلة - م�سارات 
www.masarat.ps/musalaha
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