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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
َ
بدائل مو�ضوعي ٍة
متخ�ص�ص يف بلورة ال�سيا�سات والدرا�سات الإ�سرتاتيجية ،ويركز على تطوير
ودميقراطي ٍة ،وذلك من خالل ت�ضييق الفجوة بني املعرفة و�صناعة القرار يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية
والأهلية؛ وو�ضع ال�سيا�سات وتقدمي حتليالت ودرا�سات �إ�سرتاتيجية تتميز بالعمق واملهنية ،ومنا�سبة
من حيث واقعيتها و�إمكانية تطبيقها وزمن تقدميها.

مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية
تعددي ومفتو ٌح للحوار ،مب�شاركة خمتلف �ألوان الطيف ال�سيا�سي واالجتماعي.
وطني
هي �إطا ٌر
ٌ
ٌ
وتهدف �إلى امل�ساهمة يف �إزالة العقبات والعراقيل �أمام امل�صاحلة الوطنية من �أجل حتقيق �إنهاء
االنق�سام وا�ستعادة الوحدة على �أ�س�س وطنية ودميقراطية ،وجت�سيد �شراكة حقيقية متكن ال�شعب
الفل�سطيني من زج جميع طاقاته وكفاءاته و�إبداعاته يف جمرى قادر على حتقيق �أهدافه بتقرير
امل�صري و�إنهاء االحتالل والعودة واال�ستقالل الوطني.

حول « إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية»

ملخ�ص تنفيذي
تنطلق جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة يف هذه الوثيقة من �أن عملية �إنهاء االنق�سام وا�ستعادة
الوحدة ينبغي �أن تندرج يف �سياق �إعادة االعتبار ملكانة الق�ضية الفل�سطينية و�إعادة تعريف امل�شروع
الوطني ،بحيث ال يقت�صر على �إقامة الدولة الفل�سطينية على حدود  ،1967و�إمنا يت�ضمن �إنهاء االحتالل
والعودة وتقرير امل�صري واال�ستقالل الوطني والدفاع عن احلقوق الفردية والوطنية لل�شعب الفل�سطيني
يف الداخل وال�شتات ،وفتح الباب �أمام البدائل واخليارات الأخرى ،خ�صو�ص ًا مع االن�سداد املتزايد
لإمكانية قيام دولة فل�سطينية والتو�صل �إلى حل وطني للق�ضية الفل�سطينية؛ ما يعطي الأولوية لإعادة بناء
م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية ،بحيث ت�ضم اجلميع وتكون قادرة على حتقيق الأهداف الوطنية.
ويكمن امل�سوغ الأكرب لأولوية هذه العملية يف واقع التجزئة اجلغرافية -ال�سيا�سية الذي تولد عن
النكبة ،وحالة التباين يف الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية والقانونية للتجمعات الفل�سطينية يف
الوطن وال�شتات ،ما يعني �أن هناك �ضرورة وطنية لإعادة بناء الكيان الوطني اجلامع واملوحد للن�ضال
واحلامي للحقوق والرواية التاريخية ،و�إال ف�إن هذه التجمعات تواجه خطر اال�ستفراد بها واالنك�شاف
التام من قبل القوى املتحكمة يف واقعها بحكم غياب من ميثل ويدافع عن م�صاحلها وحقوقها.
كما �أن الإقرار بوجود جتمعات فل�سطينية لها خ�صائ�صها و�أو�ضاعها املتباينة ي�ؤكد احلاجة �إلى
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�إعادة بناء الأداة التنظيمية وال�سيا�سية املوحدة لن�ضاالت هذه التجمعات من �أجل حقوقها الوطنية
والإن�سانية واالجتماعية ،ولتمكني ال�شعب الفل�سطيني مبكوناته املختلفة من تقرير م�صريه بنف�سه.
ترى هذه الوثيقة �أن عملية �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير ت�ستند �إلى كون ال�شعب الفل�سطيني
مير مبرحلة حترر وطني يعاين فيها من االحتالل لكل وطنه التاريخي ،ومن ت�شريد �أكرث من ن�صفه
داخل الوطن وخارجه ،الأمر الذي يجعل ما يجمعه �أكرب بكثري مما يفرقه ،يف �إطار الهوية الوطنية
الواحدة والكيان الواحد والربنامج امل�شرتك والقيادة الواحدة ،وعلى �أ�سا�س التم�سك باحلقوق
التاريخية والطبيعية .لذلك ،ينبغي �أن تتم هذه العملية من خالل ف�سح املجال �أمام كل جتمع/
جمتمع /جالية فل�سطينية للم�شاركة يف عملية البناء هذه ،بحيث يتولى كل جتمع اختيار ممثليه
�إلى املجل�س الوطني باعتباره الهيئة الت�شريعية الأولى لل�شعب الفل�سطيني ،والتي تنتخب هيئة
تنفيذية تتابع تنفيذ قرارات املجل�س .وتتوفر �إمكانيات وا�سعة ن�سبيا الختيار ممثلني عن التجمعات
الفل�سطينية املختلفة ب�شكل دميقراطي حتى حني يتعذر �إجراء انتخابات مبا�شرة ،والأقدر على
حتديد �سبل ذلك هي القوى ال�سيا�سية واملنظمات املجتمعية الفاعلة يف كل جتمع .مع ذلك ،ثمة
�ضرورة لوعي خماطر اختزال الدميقراطية �إلى جمرد انتخابات دورية ،كون مثل هذا االختزال
يلغي �أبرز مرتكزات الدميقراطية القائمة على ترافق وجتادل قيم احلرية وامل�ساواة .كما ينبغي
احلذر ال�شديد من الدخول يف انتخابات عامة يف �شرطنا الوطني دون االتفاق على وظائفها.
مت التو�صل �إلى هذه الوثيقة بعد نقا�شات عميقة �ضمن جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة،
وا�ستندت �إلى جمموعة من الأوراق املرجعية التي عك�ست الأفكار والت�صورات املتداولة يف عدد
من التجمعات الفل�سطينية حول عملية �إعادة بناء التمثيل الوطني و�إعادة االعتبار ملكانة الق�ضية
الفل�سطينية .وهي تتناول الظروف املحيطة مب�شروع �إعادة بناء احلركة الوطنية يف �إطار منظمة
التحرير ،والتحوالت التي ت�شهدها املنطقة عموما ،وحتدد الأ�س�س والتوجهات العامة الواجب
اعتمادها لإعادة بناء م�ؤ�س�سات املنظمة ولي�س �إ�صالحها �أو ترميمها .وتدعو �إلى �إعادة �صياغة
امليثاق الوطني ،لغة وبنودا ،باال�ستناد �إلى الوثائق التي لقيت �إجماعا� ،أو ما يقرب الإجماع ،من
القوى ال�سيا�سية ،ومبا يحافظ على احلقوق الطبيعية والتاريخية وال�سيا�سية والقانونية لل�شعب
الفل�سطيني .كما ت�ؤكد احلاجة للبناء على ف�ضائل الرتاث الإيجابي للما�ضي (التعددية ال�سيا�سية
والفكرية ،والتنظيمية ،والثقافية ،واملدنية الراف�ضة للطائفية ،و�إعالء �ش�أن الروح الكفاحية)،
وجتنب نقائ�ص و�أخطاء و�إخفاقات التجربة ال�سابقة (نظام املحا�ص�صة ،الزبائنية ،الريعية،
املكتبية ،وتغييب �أ�ساليب املحا�سبة للقيادة) .و�إلى جانب ذلك ،تتناول الوثيقة عددا من الق�ضايا
اللوج�ستية واملالية حول مواقع مقار منظمة التحرير وموازنتها وبنيتها وو�ضع م�ؤ�س�ساتها حتت
الرقابة وامل�ساءلة.
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وترى الوثيقة �أن عملية �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير ب�صفتها الكيان الوطني اجلامع
واملوحد ت�ستدعي ما ي�أتي:
�أوال .الإ�سراع يف بناء �إطار تنظيمي جامع ي�ستند �إلى عمليات دمقرطة مكونات احلركة الوطنية
(ال�سيا�سية والقطاعية والنقابية واملحلية) على امل�ستويات الوطنية واملوقعية (على �صعيد كل
جتمع) ،بالإ�ضافة للحركات االجتماعية.
ثانيا .ينبغي �أن يرتافق مع البدء يف بناء الإطار التنظيمي اجلامع �صياغة وثيقة مرجعية (ميثاق �أو
عقد اجتماعي) يحظى ب�أو�سع درجة من الإجماع الوطني وال�شعبي.
ثالثا .احلركة الوطنية اجلديدة بحاجة �إلى �إ�سرتاتيجيات مواجهة ون�ضال ت�شرتك فيه �أو�سع الفئات
االجتماعية يف كل جتمع باال�ستناد �إلى حاجات وقدرات وميزات كل جتمع.
رابعا .هناك حاجة �إلى تو�سيع دور الثقافة (باملعنى الوا�سع للكلمة) يف عملية �إعادة بناء م�ؤ�س�سات
منظمة التحرير الفل�سطينية ،مبا هي �إحدى املحركات الرئي�سة للهوية الوطنية واملن�شط للوطنية
الفل�سطينية ،كونها ال تخ�ضع ملوازين القوى الع�سكرية وال�سيا�سية وللحدود اجلغرافية ،والأقدر
بالتايل على احلفاظ على الرواية التاريخية الفل�سطينية وتغذيتها من خمتلف حقول الثقافة ال�شعبية
والعاملية.

تقدمي
ت�شكلت جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة الفل�سطينية يف �إطار م�شروع دعم احلوار الفل�سطيني
بعد ثالث ور�ش عمل ،الأولى عقدت يف العا�صمة الفنلندية هيل�سنكي بتاريخ  9 - 6كانون الأول/
دي�سمرب  2010مب�شاركة جمموعة من ال�شخ�صيات امل�ستقلة النا�شطة يف املجاالت املختلفة،
والثانية عقدت يف �أنقرة بتاريخ � 22 - 20أيار /مايو  ،2011والثالثة عقدت يف �إ�سطنبول بتاريخ
 22 - 19متوز /يوليو  ،2011مب�شاركة ممثلني عن عدد من الف�صائل الفل�سطينية ب�صفاتهم
ال�شخ�صية وم�ستقلني من خمتلف �أماكن تواجد ال�شعب الفل�سطيني داخل الوطن املحتل وخارجه،
بالإ�ضافة �إلى م�شاركة فريق من املركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات الإ�سرتاتيجية-
م�سارات .وكان لدور جمهورية م�صر العربية يف تقدمي الت�شجيع الدائم وتوفري الت�سهيالت الالزمة
للقاءات املجموعة املتتالية يف القاهرة �أثره املهم يف متكن املجموعة من بلورة رزمة من الت�صورات
واالقرتاحات الكفيلة بدعم وتطوير م�سار امل�صاحلة.
�أجنزت املجموعة وثيقة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة الفل�سطينية يف �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر
 ،2011وهي وثيقة مل ت�شكل بديلاً من اتفاقية الوفاق الوطني التي وقعت يف القاهرة بتاريخ � 4أيار/
مايو  ،2011وما جاء فيها وكل ما �صدر �أو �سي�صدر عن املجموعة ال ميثل الف�صائل الفل�سطينية
ب�صورة ر�سمية ،بل ميثل ال�شخ�صيات التي �شاركت يف بلورتها ،من دون �أن يعني ذلك بال�ضرورة
موافقة كل فرد من �أفراد املجموعة على كل فكرة واردة فيها ،مع �أنه ميكن القول بثقة كبرية �إن روح
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الوثائق وتوجهها العام يعك�سان القدر الأكرب من �إرادة امل�شاركني ،ورمبا �إرادة ال�شعب الفل�سطيني
�إزاء �سعيه امل�ستمر للتخل�ص من االحتالل و�إجناز حقوقه الوطنية.
�أعد امل�س ّودة الأولى لهذه الوثيقة الأ�ستاذ جميل هالل ،وجرى حولها نقا�ش يف ور�شتني �ساهم
بتطويرها ،بحيث �أ�صبحت تعرب عن املجموعة ب�شكل عام ،ولي�س عن كاتبها فقط ،وذلك مب�شاركة
عدد من �أع�ضاء جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة؛ الور�شة الأولى عقدت يف �إ�سطنبول
بتاريخ  21-19كانون الأول /دي�سمرب  ،2012والور�شة الثانية عقدت يف القاهرة بتاريخ - 20
� 21شباط /فرباير  ،2013حيث دار �أثناء هاتني الور�شتني حوار غني وعميق ا�ستند �إلى ثماين
�أوراق (تن�شر مع هذه الوثيقة) ،تناولت �أو�ضاع خمتلف جتمعات ال�شعب الفل�سطيني ،وقدمت ر�ؤى
وت�صورات حول �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية والتمثيل الوطني ،وثماين �أوراق
�أخرى تناولت �أو�ضاع عدد من االحتادات ال�شعبية والنقابات املهنية الفل�سطينية (�سوف تن�شر
مع الوثيقة اخلا�صة باالحتادات والنقابات) .ومن ثم عر�ضت الوثيقة للحوار يف اجتماع مو�سع
ملجموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة عقد بالقاهرة يف  28 - 27من �شهر �آذار  ،2013كما
نظمت الحق ًا ور�شات عمل لنقا�شها يف عدد من املدن يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،طرحت خاللها
�آراء واقرتاحات تدعم وترثي الأفكار والتوجهات العامة الواردة يف الوثيقة ،التي ت�ستند �أي�ضا �إلى
جمموعة من امل�صادر واملراجع امل�شار �إليها يف منت الوثيقة ،واملن�شورة كمالحق على املوقع الإلكرتوين
الذي �أطلقته جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة حتت ا�سم «امل�صاحلة الفل�سطينية» ورابطه
.www.masarat.ps/musalaha

لقد ا�ستندت هذه الوثيقة �إلى �أن فل�سطني التاريخية من النهر �إلى البحر هي وطن الفل�سطينيني
جمي ًعا �أينما تواجدوا ،و�أن ال�شعب الفل�سطيني مير مبرحلة حترر وطني يعاين فيها من االحتالل
لكل وطنه التاريخي ،ومن ت�شريد �أكرث من ن�صفه داخل الوطن وخارجه ،وهذا يجعل ما يجمعه �أكرب
بكثري مما يفرقه ،مع �أهمية �أخذ الظروف واخل�صائ�ص اخلا�صة لكل جتمع فل�سطيني باحل�سبان،
يف �إطار الهوية الوطنية الواحدة والكيان الواحد والربنامج امل�شرتك والقيادة الواحدة ،وعلى �أ�سا�س
�أن التم�سك باحلقوق التاريخية والطبيعية ،ال يتعار�ض مع و�ضع برنامج مرحلي قابل للتحقيق ،وال
يغلق الباب �أمام اخليارات والبدائل املختلفة.
يف هذا ال�سياق ،انطلقت الوثيقة من �أن �إنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة ال ميكن �أن ينجحا مبعزل
عن �إعادة االعتبار ملكانة الق�ضية الفل�سطينية و�إعادة تعريف امل�شروع الوطني الفل�سطيني ،بحيث
ال يقت�صر على �إقامة الدولة الفل�سطينية على حدود  ،1967و�إمنا يت�ضمن �إنهاء االحتالل والعودة
وتقرير امل�صري واال�ستقالل الوطني والدفاع عن احلقوق الفردية والوطنية ل�شعبنا يف الداخل
وال�شتات ،وفتح الباب �أمام البدائل واخليارات الأخرى ،خ�صو�ص ًا مع االن�سداد املتزايد لإمكانية
قيام دولة فل�سطينية والتو�صل �إلى حل وطني للق�ضية الفل�سطينية؛ ما يجعل من ال�ضرورة الق�صوى
والأولوية �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية ،بحيث ت�ضم اجلميع وتكون قادرة على
حتقيق الأهداف الوطنية .ويف الوقت الذي تركز فيه الوثيقة على متطلبات �إعادة بناء م�ؤ�س�سات
وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
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املنظمة ،ف�إنها ال تغفل �ضرورة التوافق على ركائز امل�صلحة الوطنية العليا والأهداف امل�شرتكة
والربنامج الوطني� ،إ�ضافة �إلى طبيعة النظام ال�سيا�سي على م�ستوى ال�سلطة الفل�سطينية وعالقته
باملنظمة ،وهي ق�ضايا تتناولها وثائق �أخرى يجري �إعدادها وتتكامل مع هذه الوثيقة.
فاملنظمة ،ولي�ست ال�سلطة ،هي الإطار اجلامع والكيان الوطني ،ويجب �أن تكون املدخل ال�ضروري
لتجاوز امل�أزق الوطني ال�شامل الذي تواجهه الق�ضية الفل�سطينية ،واملتمثل �أ�سا�س ًا مبرور �أكرث من
 64عام ًا على ت�أ�سي�س �إ�سرائيل على ح�ساب ال�شعب الفل�سطيني من دون �أن يتمكن من حتقيق حتى
احلد الأدنى من حقوقه الوطنية بالرغم من �صموده على �أر�ض وطنه و�إبقائه ق�ضيته ح ّية وت�صميمه
على موا�صلة الكفاح لتج�سيدها.
�إنّ انتقال مركز القيادة الفل�سطينية واحلركة الوطنية من اخلارج �إلى الداخل (الأرا�ضي التي احتلت
عام  )1967و�إعطاء الأولوية املطلقة لربنامج الدولة الفل�سطينية �أدى �إلى تهمي�ش دور فل�سطينيي
اخلارج وفل�سطيني  ،48مع �أن �إجناز احلقوق الوطنية الفل�سطينية ال ميكن من دون االنطالق
من وحدة الق�ضية والأر�ض وال�شعب ،و�أهمية تفعيل دور فل�سطينيي اخلارج وعدم جعل ن�ضالهم
خ�صو�صا �أنهم تتوفر لديهم فر�ص
وبراجمهم �أ�سرية لرتتيبات واتفاقات متعلقة بال�ضفة والقطاع،
ً
وا�سعة دومنا هيمنة �إ�سرائيلية �أو ا�شرتاطات دولية ،وما ينطبق على فل�سطينيي اخلارج ينطبق ،مع
مراعاة اخل�صائ�ص وال�شروط املميزة ،على فل�سطينيي الداخل.
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أسس ومتطلبات إعادة بناء
مؤسسات منظمة التحرير
يطرح م�شروع �إعادة بناء احلركة الوطنية الفل�سطينية ممثلة ك�إطار م�ؤ�س�ساتي يف منظمة التحرير ،عددا
من الق�ضايا املرتابطة ،1منها؛ الظروف الراهنة التي حتيط ب�إعادة بناء احلركة الوطنية الفل�سطينية
(�أو �إعادة بناء �أو جتديد منظمة التحرير)2؛ م�س�ألة التمثيل يف �سياق ال�شرط الفل�سطيني وم�ستوياته؛
وم�سوغات االهتمام ب�إعادة بناء منظمة التحرير بدال من الرتكيز على �إعادة بناء حركة وطنية جديدة
بعيدا عن �إعادة �إحياء منظمة ف�شلت يف �إجناز �أهدافها؛ الأ�س�س املوجهة لإعادة بناء الإطار امل�ؤ�س�ساتي
التمثيلي للحركة الوطنية باال�ستفادة من جتربة املرحلة املا�ضية؛ و�أخريا الإ�شارة �إلى �أبرز متطلبات عملية
�إعادة البناء من مرجعيات �سيا�سية و�أطر تنظيمية ومن �إ�سرتاتيجيات مواجهة.

�أوال .الظروف املحيطة مب�شروع �إعادة بناء الإطار امل�ؤ�س�ساتي للحركة الوطنية
تواجه جتمعات (وجمتمعات وجاليات) ال�شعب الفل�سطيني �شروط حياتها وق�ضاياها الوطنية
واالجتماعية والثقافية بدون قيادة �سيا�سية موحدة ،وبدون م�ؤ�س�سات وطنية متثيلية ودميقراطية،
وبدون �إ�سرتاتيجية كفاحية ت�شرك جمهورها يف الن�ضال متعدد امل�ستويات الذي ي�شمل حقوقها
االجتماعية -االقت�صادية والإن�سانية والوطنية .لقد �شهد احلقل ال�سيا�سي الوطني حتوالت بنيوية
جذرية خالل العقود الثالثة الأخرية ،وحتديدا منذ �إبرام اتفاق �أو�سلو وقيام حكم ذاتي حمدود
ال�صالحيات على �أجزاء من الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  ،1967وطر�أت حتوالت بنيوية
جديدة خالل العقد الأول من القرن احلايل مع تفجر االنتفا�ضة الثانية واجتياح �إ�سرائيل ملدن ال�ضفة
الغربية ،وغياب الرئي�س يا�سر عرفات عن قيادة ال�سلطة الفل�سطينية وعن زعامة منظمة التحرير،
وبعد االنتخابات الت�شريعية يف العام  ،2006ودخول احلقل ال�سيا�سي يف حالة انق�سام �سيا�سي -
جغرايف م�ؤ�س�ساتي ما زال قائما حتى اللحظة .وقد رافق هذا انك�شاف وا�سع للحركة ال�سيا�سية
الفل�سطينية بعد �أن ات َّ�ضح عقم �إ�سرتاتيجية تعتمد املفاو�ضات املفتوحة دون مرجعية وطنية و�شرعية
دولية ،ودون م�ساندة عربية م�ؤثرة و�إ�سناد دويل فاعل ،وبعد �أن تبني حدود �إ�سرتاتيجية تقوم ب�شكل
�أحادي الطرف على املقاومة امل�سلحة ،كما ات�ضحت نخبوية الإ�سرتاتيجيتني لتغييبهما دور اجلمهور
 1ا�ستفادت هذه الوثيقة من الأوراق التي قدمت ومناق�شاتها يف ور�شة العمل التي عقت يف ا�سطنبول يف  21-19كانون الأول /دي�سمرب 2012
«حول �إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية» ،وكذلك حول «توحيد ودمقرطة االحتادات ال�شعبية والنقابات املهنية».
 2ت�ستخدم الوثيقة عددا من امل�سميات ذات املكونات املرتابطة ،وهذه امل�سميات هي �إعادة بناء التمثيل الفل�سطيني ،و�إعادة بناء احلركة الوطنية
الفل�سطينية ،و�إعادة بناء �أو جتديد �أو �إحياء منظمة التحرير الفل�سطينية .ف�إعادة بناء �أي من هذه هو ،يف امل�ضمون� ،إعادة بناء لكل منها..
فال ميكن �إعادة �إحياء احلركة الوطنية من دون �إعادة االعتبار ل�س�ؤال التمثيل الفل�سطيني ،وهذا غري ممكن بدون �إعادة بناء منظمة التحرير.
فاملنظمة هي التي �شكلت الكيان التمثيلي اجلامع لل�شعب الفل�سطيني ،وهي ممثله ال�شرعي الوحيد ،ولديها �إرث وطني ينبغي البناء عليه ال
تبخي�سه �أو ازدراءه.
وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
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الفل�سطيني بفئاته ومكوناته املختلفة وحتييدهما لدور القوى العربية والدولية امل�ساندة للن�ضال
الوطني الفل�سطيني واملعادية للعن�صرية واال�ستعمارية االحتاللية الإ�سرائيلية ،مع �أهمية عدم
خ�صو�صا فيما يتعلق بدور اجلماهري.
و�ضع الإ�سرتاتيجيتني يف كفة واحدة وب�شكل متماثل ومت�ساو،
ً
�إذ بينما حظيت �إ�سرتاتيجية املفاو�ضات املفتوحة بدعم الأنظمة واحلكومات �إال �إن االعرتا�ضات
ال�شعبية عليها كانت وا�سعة ،بينما حظيت �إ�سرتاتيجية املقاومة (باملعنى ال�شمويل للكلمة) بدعم
�شعبي وا�سع واعرتا�ض �أو حتفظ ر�سمي عليها.
كما �شهدت �إ�سرائيل منذ اتفاق �أو�سلو حتوالت مهمة ،من �أبرزها انحراف حقلها ال�سيا�سي نحو اليمني
املتطرف وات�ضاح اعتماد قادتها �سيا�سة مانعة لقيام دولة فل�سطينية م�ستقلة على حدود الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة عام  ،1967وموا�صلتها تو�سيع وبناء امل�ستوطنات وت�شييد الطرق االلتفافية وخلق
املعازل للفل�سطينيني داخل ال�ضفة الغربية ،وتهويد القد�س وممار�سة �سيا�سة تطهري �إثني جتاه مواطنيها
من الفل�سطينيني ،وف�صل ال�ضفة الغربية عن قطاع غزة وفر�ض ح�صار جتويعي عليه ،بالإ�ضافة �إلى ت�شييد
جدار الف�صل العن�صري ،وموا�صلة فر�ض ال�سيطرة على املوارد الطبيعية والطرق على املعابر واحتجاز
املواطنني و�شن احلروب ،كما جرى �ضد قطاع غزة يف �أواخر  2008و�أوائل العام  ،2009ويف ت�شرين
الثاين من العام .2012
وطر�أت ،خالل العقود الثالثة الأخرية ،على العامل العربي واملنطقة ،وعلى العالقات الدولية ،حتوالت
ذات �أبعاد �إ�سرتاتيجية كانت لها تداعيات مبا�شرة على ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني ،كان من �أبرزها فقدان
منظمة التحرير حليفا دوليا �إ�سرتاتيجيا م ّثله االحتاد ال�سوفيتي ،وتراجع مكانة ونفوذ كتلة عدم االنحياز
التي �آزرت الن�ضال الوطني الفل�سطيني .و�شهدت هذه الفرتة تراجعا ملمو�سا يف الدعم العربي الر�سمي
للن�ضال الوطني الفل�سطيني وانزياح معظم الدول العربية نحو االمتثال ملواقف الواليات املتحدة الأمريكية،
وتبني الليربالية اجلديدة على م�ستوى �سيا�ساتها االقت�صادية ،وتخبط العديد من دول املنطقة وخارجها
التي �أجنزت ا�ستقاللها ال�سيا�سي على �صعيد حتوالتها الداخلية .و�شهد عدد من الدول العربية انتفا�ضات
�شعبية دميقراطية (رفعت �شعار «اخلبز واحلرية والعدالة االجتماعية») �أطاحت ب�أنظمة ديكتاتورية فا�سدة
متكن يف معظمها تيار �إ�سالمي حمافظ (منبثق من جماعة الإخوان امل�سلمني) من تويل زمام ال�سلطة عرب
�صناديق االقرتاع دون �أن يتبنى هذا التيار �سيا�سة مواجهة مع �إ�سرائيل وال مع حليفها الإ�سرتاتيجي ،املمثل
يف الواليات املتحدة .وهو حتول �أبقى احلراك ال�شعبي من �أجل «اخلبز واحلرية والعدالة االجتماعية» قائما،
بل ورمبا �أمده بزخم جديد ب�سبب ا�ستمرار التم�سك بال�سيا�سات االقت�صادية التي �سبقت االنتفا�ضات،
وبقاء االرتباطات التبعية واملنفردة (على �صعيد كل دولة عربية على حدة) بالعوملة .لكن توا�صل عمليات
التحول الدميقراطي يف املحيط العربي �سيبقي الق�ضية الفل�سطينية يف مركز االهتمام العربي.
ال يجوز اال�ستخال�ص من حالة االنق�سام واالنك�شاف يف احلقل ال�سيا�سي الفل�سطيني ومن �شلل م�ؤ�س�سات
منظمة التحرير واختفاء امل�ؤ�س�سات الوطنية اجلامعة والفراغ الإ�سرتاتيجي وغياب املركز القيادي �أن
الوطنية الفل�سطينية فقدت حيويتها ،بل رمبا �شكلت هذه العوامل وجممل التحديات املحيطة بال�ش�أن
الوطني الفل�سطيني حافزا لهذه الوطنية ،كما ميكن اال�ستخال�ص من �أحداث جتري وجرت بني التجمعات
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الفل�سطينية املختلفة ،كان منها يف الفرتة الأخرية م�ستويات الت�ضامن العالية بني التجمعات الفل�سطينية
ج�سده ال�شعب الفل�سطيني هناك من �صمود ومقاومة با�سلني
�ضد احلرب العدوانية على قطاع غزة ،وما ّ
ا�ستطاعا �إف�شال الأهداف الإ�سرائيلية ،واالحتفال ال�شعبي بالأول من كانون الثاين /يناير ( 2013مبنا�سبة
ذكرى انطالقة الثورة) يف قطاع غزة بكل دالالته ال�سيا�سية للتنظيمني الأكرب املولد ّين لالنق�سام يف احلقل
أرا�ض تخطط �إ�سرائيل ال�ستيطانها يف �سياق ممار�سة
الوطني ،ومن مبادرات لبناء قرى فل�سطينية على � ٍ
�أ�شكال متنوعة من املقاومة لالحتالل والعن�صرية على امتداد خارطة فل�سطني التاريخية ،وما يجري
من تداوالت ومبادرات �سيا�سية وفكرية داخل وبني التجمعات الفل�سطينية ،وبروز احلراكات ال�شبابية،
وحمالت الدعم لإ�ضراب الأ�سرى يف �سجون االحتالل ،وات�ساع نطاق حمالت املقاطعة لدولة االحتالل،
وتنامي دور جلان العودة والأطر املنظمة للجاليات الفل�سطينية يف ال�شتات ،وتنظيم حمالت ك�سر احل�صار
املفرو�ض على قطاع غزة� ،إ�ضافة �إلى الفعاليات املتنوعة على ال�صعيد الثقايف (الأدبي والفني وال�سينمائي
والت�شكيلي وامل�سرحي� ،إلخ) داخل فل�سطني وخارجها ،الأمر الذي يعيد التجديد واالحتفال بالإرث الوطني
لل�شعب الفل�سطيني مبكوناته املختلفة.
ما يعنيه ما �سبق هو احلاجة للأخذ بعني االعتبار يف �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير 3متطلبات
التحوالت التي دخلت على الأو�ضاع املحلية والإقليمية والدولية خالل العقدين الأخريين ب�شكل خا�ص،
الختالفها جذريا عن الأو�ضاع التي �سادت عند ت�أ�سي�س منظمة التحرير يف منت�صف و�أواخر ال�ستينيات،
وتختلف كذلك عن الظروف وال�شروط التي �سادت يف عقدي ال�سبعينيات والثمانينيات .ومع �أهمية مالحظة
حالة الرتدي واالنحدار التي عانت منها احلركة الوطنية الفل�سطينية والعربية ،وما �أدت �إليه من تهمي�ش
للق�ضية الفل�سطينية� ،إال �أن هناك بع�ض التطورات املهمة التي ينبغي �أخذها يف احل�سبان ،مثل الرتاجع
الن�سبي للدور الأمريكي والغربي يف العامل ج ّراء الأزمة االقت�صادية العاملية واخل�سائر املرتتبة على احتالل
�أفغان�ستان والعراق ،و�صعود �أدوار ال�صني والهند وتركيا و�إيران ،وعودة رو�سيا للعب دور فاعل ،والتغيريات
العربية التي ميكن �أن تفتح طري ًقا للنهو�ض يف امل�ستقبل �إذا ما ا�ستثمرت بال�شكل املنا�سب ،بالرغم مما
تعانيه حال ًيا من م�صاعب وحتديات وحماوالت لإجها�ضها قبل �أن حتقق �أهدافها.
لقد تغيرّ تكوين القوى الفاعلة يف احلقل ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد االنتفا�ضة الأولى يف �أواخر عقد
الثمانينيات من القرن الفائت ،فقد اختفت تنظيمات �سيا�سية من احلقل وهزلت �أخرى واقتحمته تنظيمات
جديدة حتولت �إلى تنظيمات جماهريية وبات �أحدها مناف�سا للتنظيم الذي هيمن على حقل منظمة
التحرير حتى االنتفا�ضة الثانية .ومل يعد للحقل مركز واحد ،وال ينظمه ميثاق متفق عليه وال �إ�سرتاتيجية
واحدة وال مرجعية متفق عليها .وجرى خالل هذه الفرتة �شل م�ؤ�س�سات منظمة التحرير ل�صالح �سلطة
حكم ذاتي وجدت نف�سها حما�صرة وم�سلوبة الإرادة وال�صالحيات و�إمكانية التحول �إلى دول ذات �سيادة.
كما اختلف م�صدر وم�ضمون التدخل اخلارجي يف �ش�ؤون احلركة الفل�سطينية ،من مناف�س ملنظمة التحرير
3

قد يكون من املفيد التمييز بني منظمة التحرير الفل�سطينية ككيان وطني ميثل ال�شعب الفل�سطيني ،وبني امل�ؤ�س�سات املنبثقة عن منظمة التحرير
التي �أ�صابها الرتهل والتهمي�ش والتقادم وفقدت ال�شرعية (جمل�س وطني ،جلنة تنفيذية ،جمل�س مركزي) والتي من ال�ضروري �إعادة بنائها ،ولعل
هذا ما يف�سر مت�سك الفل�سطينيني (رغم غياب م�ؤ�س�ساتها) باملنظمة ككيان وطني مع املطالبة ب�إعادة بناء م�ؤ�س�ساتها التي فقدت �شرعيتها بعد �أن
انتهت مددها وفقدت فعاليتها .بالطبع ا�ستمرار تهمي�ش وترهل م�ؤ�س�سات املنظمة �سيقود �إلى فقدان املنظمة لدورها الكياين التمثيلي.
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على متثيل جزء من ال�شعب الفل�سطيني �أو المتالك �سيطرة �أو نفوذ على القرار الوطني الفل�سطيني لتح�سني
موقعه التفاو�ضي الإقليمي� ،إلى تدخل يغذي االنق�سام ويفرغ احلقل الوطني من قواه الذاتية .ومن هنا
م�صدر املخاوف من �أن يتم �إعادة �إحياء منظمة التحرير على منط ال يختلف كثريا عن النمط ال�سابق
(املحا�ص�صة ،الريعية ،الزبائنية ،البريوقراطية املتخمة ،تغييب م�ساءلة القيادة� ،إلخ).

لالعتبارات ال�سابقة ،ت�ستدعي �إعادة بناء احلركة الوطنية ممثلة ك�إطار م�ؤ�س�ساتي يف منظمة
التحرير ،اال�ستفادة من �سلبيات جتربة املنظمة ،4وبخا�صة توليد مركز و�أطراف ،منح املركز
نف�سه �صالحيات �صنع القرار ال�سيا�سي والتنظيمي واملايل والإداري ،وترك للأطراف مهمة تلقي
التوجيهات والقرارات اجلاهزة منه ،مما قاد �إلى تهمي�ش دور جتمعات فل�سطينية ذات �أهمية كبرية
(حتديدا املتواجدة على جانبي اخلط الأخ�ضر ويف الأردن) يف �إ�سرتاتيجيات املواجهة مع الدولة
اال�ستعمارية العن�صرية و�سيا�ساتها .وانتقل هذا املركز من خارج فل�سطني ،حيث تواجد حتى اتفاق
�أو�سلو� ،إلى الأرا�ضي املحتلة عام  ،1967ثم يف العقد الأخري �أفول املركز وتك ّون مراكز متعددة لكل
منها مراجعه ال�سيا�سية (ال�ضفة ،غزة ،فل�سطينيو � ،)48أو تغيب عنه هذه متاما كما هو حال معظم
التجمعات الفل�سطينية الأخرى (الأردن ،لبنان� ،سوريا ،اخلليج� ،أوروبا ،الأمريكتان� ،إلخ).
هذا الواقع يطرح اعتماد التوجهات التالية:
�أوال .اعتماد بنية تقوم على �إ�شراك مكونات ال�شعب الفل�سطيني يف �إدارة ال�ش�أن وامل�صري الوطني
عرب منح ا�ستقاللية وا�سعة لكل من املكونات الرئي�سة لل�شعب الفل�سطيني يف حتديد �أ�شكال الن�ضال
ومو�ضوعاته ،ويف �إ�سرتاتيجيات املواجهة كما يف البناء التنظيمي وامل�ؤ�س�ساتي وفق متطلبات و�أو�ضاع
وتطلعات كل من هذه املكونات يف �إطار الر�ؤية الوطنية ال�شاملة والإرث الن�ضايل لل�شعب الفل�سطيني.
ثانيا .جتاوز التقاليد ال�سابقة مل�ؤ�س�سات منظمة التحرير (وف�صائلها) التي تعاملت مع االحتادات
القطاعية والنقابات العمالية واملهنية ك�أذرع ن�ضالية فقط دون الإقرار لها باحلق يف تنظيم
جمهورها با�ستقاللية وعلى �أ�س�س نقابية وقطاعية ومهنية بعيدة عن الت�سلط الفئوي التنظيمي
والنف�س اال�ستخدامي� .إن من �ش�أن احرتام ا�ستقاللية االحتادات القطاعية والنقابات املهنية �أن
ي�شرك القطاعات الأو�سع من العمال والن�ساء وال�شباب واملهنيني يف ال�ش�أن الوطني ،وحتديدا يف
�إ�سرتاتيجيات املقاومة والن�ضال ،ويف الفعل االجتماعي والثقايف.
ثالثا .العمل من �أجل تنمية و�سائل الرتابط والتفاعل (ال�سيا�سي والثقايف واالجتماعي واالقت�صادي)
بني مكونات ال�شعب الفل�سطيني .ومن هنا �أهمية تنمية امل�شاركة الثقافية (باملعنى الوا�سع للكلمة؛
ال�سينما وامل�سرح والرواية والق�صة وال�شعر والأغنية واحلكاية والفن الت�شكيلي وال�صناعات احلرفية،
والرتاث ال�شفهي واملعماري والتاريخي وغريها) داخل وبني التجمعات الفل�سطينية ،باال�ستفادة
من قدرة الثقافة على جتاوز احلواجز احلدودية ،ولأهمية الثقافة يف احلفاظ على و�إثراء الرواية
التاريخية الفل�سطينية.
4
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رابعا .جمابهة امل�ساعي (من �أطراف متعددة ،دولية و�إقليمية وحملية) الختزال فل�سطني كجغرافيا
(اختزال فل�سطني �إلى ال�ضفة وغزة) ،وكدميغرافيا (اختزال ال�شعب الفل�سطيني �إلى اجلزء املقيم
بال�ضفة وغزة) ،وكتاريخ (بدء التاريخ الفل�سطيني من عام  )1967بحيث يتم جتاهل �أو �إنكار
النكبة وتبهيت وتبخي�س مقاومة ال�شعب الفل�سطيني الطويلة والغنية لال�ستعمار والغزو اخلارجي
ولالحتالل واال�ستيطان وتنوع �أ�شكال كفاحه يف �صراعه من �أجل حترره.
نواح عدة عن بنية و�أ�ساليب عمل املنظمة كما تكونت خالل
خام�سا� .ضرورة ت�شييد منظمة تختلف يف ٍ
فرتة ال�ستينيات وال�سبعينيات والثمانينيات؛ وقد يعني هذا ا�ستبدال �صيغة الدوائر (التي اعتمدت
يف ال�سابق) ب�صيغة تعتمد التجمع ال�سكاين (�ضفة ،غزة� ،أردن ،1948 ،لبنان� ،سوريا ،اخلليج،
�أوروبا� ،أمريكا � )...أ�سا�سا ملتابعة �ش�ؤون وق�ضايا واحتياجات اجلمهور الفل�سطيني و�إن احتفظت
ب�صيغة الدوائر ملهام جامعة �أو مركزية ،مع �ضرورة �إبقاء حق تقرير امل�صري لل�شعب الفل�سطيني
املوجه الرئي�س واجلامع لهذه املهام.
�ساد�سا .احلر�ص على �أن تت�سم املنظمة يف تكوينها اجلديد مبرونة احلركة �إلى �أبعد احلدود ،و�أن
تكون ذات م�ؤ�س�سات حديثة قادرة على احلركة ال�سريعة واال�ستفادة من منتجات التكنولوجيا
املعا�صرة ،وذات ج�سم متفرغ قليل العدد وم�ؤهل ،ومهي�أة لتجنيد العمل التطوعي واالعتماد �إلى
درجة عالية على التمويل الذاتي .ولعل هذا منبت االقرتاح ب�أن ال يتجاوز العدد الإجمايل لأع�ضاء
املجل�س الوطني الـ  350ع�ضوا ل�ضمان �سهولة انعقاده من جهة ،ول�ضمان متثيل فاعل لل�شتات
الفل�سطيني من جهة �أخرى ،وكلما �أمكن التوافق على عدد �أقل ،كلما �أ�سهم ذلك يف حتقيق مزيد
من الفاعلية ومرونة احلركة مل�ؤ�س�سات املنظمة .وكانت م�سودة م�شروع النظام (القانون) االنتخابي
للمجل�س الوطني اقرتحت يف البداية �أن ال يقل العدد عن  450ع�ضوا يتم انتخابهم« ،يف انتخابات
عامة حرة ومبا�شرة على �أ�سا�س التمثيل الن�سبي الكامل» .5وهو عدد كبري مقارنة ب�أعداد �أع�ضاء
الربملانات يف العامل .ويف االجتماعات الالحقة للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير ،و�صوال �إلى
اجتماعها بالقاهرة يوم � 8شباط /فرباير  ،2013مت التوافق على �أن يكون عدد �أع�ضاء املجل�س
الوطني  350ع�ضوا ( 150لل�ضفة والقطاع ،و 200لل�شتات).
�سابعا .حول مو�ضوع متويل املنظمة ،طرحت خالل نقا�شات هذه الوثيقة عدة اقرتاحات� ،أبرزها:
� .1أن تخ�ص�ص ملنظمة التحرير موازنة ثابتة من ميزانية جامعة الدول العربية لكونها املمثل
ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني ،ومن حقها �أن حت�صل على ح�صتها من الدعم العربي
املايل ،كع�ضو يف جامعة الدول العربية؛
� .2أن ت�سعى للح�صول على م�ساعدات غري م�شروطة ومن دول عربية ب�شكل ثنائي؛
5
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� .3أن تعمل على تطوير م�صادر متويل م�ستقلة ،باالعتماد على طاقات �شعبها ومبادراته؛
 .4ا�ستجالب التربعات من املقتدرين الفل�سطينيني والعرب .العامل الأ�سا�س وراء هذه االقرتاحات
التي ميكن اعتمادها جميعها ،هو احلفاظ على معادلة حتقق توفري التمويل وا�ستقاللية قرار
املنظمة يف �آن واحد .لكن كل هذا �أي�ضا ،ينبغي �أن يتزامن مع �إجراءات على درجة عالية من
ال�شفافية وامل�ساءلة واملحا�سبة ،ومن تدابري �صارمة ملحاربة الف�ساد والإف�ساد.
ثامنا .البناء على الرتاث الإيجابي للحركة الوطنية املعا�صرة ،والتي متثلت يف ت�شييد البنية املدنية
(�أي الف�صل بني امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات الدينية) .ويتطلب ذلك احلفاظ على اعتماد
م�ؤ�س�سات املنظمة نظاما مدنيا من العالقات التي تقوم على الت�سامح وقبول الآخر وامل�ساواة يف
احلقوق والواجبات ،وااللتزام مببد�أ التعدد يف ال�سيا�سة والدين والثقافة والفكر ورف�ض ا�ستخدام
الدين لتحقيق �أهداف �سيا�سية ،وااللتزام بعمليات التعاقد القائمة على مبد�أ االتفاق على حد �أدنى
من القواعد التي ال ينبغي جتاوزها .وقد �شكل كل ذلك يف تراث احلركة الوطنية املعا�صرة حار�سا
�ضد فر�ض ر�ؤية طرف بعينه على احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية والثقافية ،ومكن من
احرتام التعددية ال�سيا�سية والفكرية والتنظيمية يف احلقل ال�سيا�سي الفل�سطيني.

ثانيا� .س�ؤال التمثيل الفل�سطيني
ملو�ضوع التمثيل �أهمية خا�صة يف ال�شرط الفل�سطيني لأ�سباب عدة منها :غياب الدولة الوطنية ،والو�ضع
اال�ستعماري االحتاليل اال�ستيطاين الإجالئي ،6ونظام التمييز العن�صري ،وواقع ال�شتات ،التي حتيط
بتجمعات �أو مكونات ال�شعب الفل�سطيني ،وما يرتتب على هذه من افتقاد �إمكانيات �إجراء انتخابات حرة
ونزيهة الختيار التجمعات الفل�سطينية ممثليها ،بالإ�ضافة �إلى حالة االنق�سام ،ال�سائدة منذ منت�صف العام
 .2007مو�ضوع التمثيل يخ�ص بناء امل�ؤ�س�سات مب�ستوياتها املختلفة .وب�سبب الظروف املو�ضوعية وتباينها
ح�سب التجمعات ،يتعني اختيار الأ�شكال التمثيلية الأقرب �إلى الدميقراطية (من حيث التمثيل ،ومن حيث
توفر �آليات املحا�سبة للحكام وامل�س�ؤولني) حني ال تتوفر ال�شروط لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.

ميكن جدولة م�ستويات التمثيل بالتايل:
�أ -متثيل �سيا�سي وطني (جامع) ،ويخ�ص هذا م�ؤ�س�سات منظمة التحرير ،واملجل�س الوطني
الفل�سطيني ب�شكل رئي�سي ،وي�ستدعي هذا امل�ستوى التمثيلي م�شاركة كل التجمعات الفل�سطينية
يف اختيار ممثليها للمجل�س الوطني ،مع احلر�ص على �أن ميار�س كل جتمع حقه يف امل�شاركة.
ولهذا امل�ستوى التمثيلي �أهمية خا�صة كون املنظمة تقوم بدور �أ�سا�سي يف ت�شكيل احلقل ال�سيا�سي
الوطني وو�ضع 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
يف كل الأحوال ب�أن تنتخب قياداتها دوريا عرب االقرتاع ال�سري وفق لوائحها الداخلية ،و�أن
6
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حتا�سب قياداتها �إن �أخلت بذلك .وللأحزاب واحلركات ال�سيا�سية �أهمية خا�صة يف توليد روابط
بني جتمعات ال�شعب الفل�سطيني ،ويف توفري القوى الفاعلة يف احلقل ال�سيا�سي الوطني .والواقع
�أن 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 م�ؤ�س�سات منظمة التحرير
املتجددة ،وهي ومعها االحتادات ال�شعبية (القطاعية) والنقابات املهنية واحلركات االجتماعية
�أدوات املواجهة الرئي�سة يف ال�صراع من �أجل حقوق ال�شعب الفل�سطيني.
الأحزاب والقوى ال�سيا�سية هي املطالبة ،بالدرجة الأولى ،و�إلى �أن يتم جتديد منظمة التحرير،
بطرح ر�ؤية و�إ�سرتاتيجية جديدتني للمرحلة ال�سيا�سية الراهنة ،وعلى منظمات املجتمع املدين
الأخرى (من جامعات وم�ؤ�س�سات بحث ودرا�سات �إ�سرتاتيجية ،وجمموعات تفكري ،وم�ؤ�س�سات
حقوق �إن�سان وغريها) مناق�شة ومراجعة الر�ؤى والإ�سرتاتيجيات وتطويرها و�إثرائها ،ولي�س العك�س.
ج -متثيل �سيا�سي على م�ستوى �إقليمي  -جهوي كما هو احلال يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث
جرت انتخابات رئا�سية (لرئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية) والت�شريعية (النتخاب جمل�س ت�شريعي)
وفق اتفاق �أو�سلو للعام  .1993وقد �أجريت انتخابات ت�شريعية مرتني منذ ت�شكيل ال�سلطة
الفل�سطينية عام  .1994و�شارك يف هذه االنتخابات فل�سطينيو ال�ضفة الغربية (مبا يف ذلك
�سكان القد�س) وقطاع غزة .ويحتاج �إجراء انتخابات يف ال�ضفة الغربية (وحتديدا يف القد�س)
عدم ممانعة �إ�سرائيل .ويكن اعتبار «جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية» داخل اخلط
الأخ�ضر هيئة قابلة لأن تكون متثيلية على م�ستوى التجمع الفل�سطيني يف الأرا�ضي الفل�سطينية
التي احتلت عام .1948
د -متثيل قطاعي ومهني (نقابي) ،وهذا لي�س ،بالأ�سا�س ،متثيال �سيا�سيا ،بل قطاعيا (امر�أة� ،شباب،
طلبة ،عمال) ،ومهنيا (مهند�سون� ،أطباء ،معلمون ،الخ) ،لكن له ،يف ال�شرط الفل�سطيني ،بعدا
وطنيا هاما كونه ميكن من توليد روابط قطاعية ومهنية بني �أفراد التجمعات الفل�سطينية املختلفة.
و -متثيل حملي ،ويتج�سد يف �صيغة املجال�س املحلية والبلديات واللجان ال�شعبية يف املخيمات
الفل�سطينية .والر�أي ال�سائد هنا هو �أن يتم ت�شكيل هذه عرب االنتخابات وفق نظام التمثيل
الن�سبي الكامل ،مع �ضمان ح�ضور للمر�أة فيها ،مع �أنّ هناك �آراء عبرّ عنها بع�ض �أع�ضاء
املجموعة �أ�شارت �إلى �ضرورة عدم االكتفاء بذكر مزايا التمثيل الن�سبي ومالحظة �سلبياته،
مرجح ومقرر �أكرث من حجمه
مثل قدرة املجموعات ال�صغرية على االبتزاز ال�سيا�سي ،وكعن�صر ّ
بكثري ،ما يوجب و�ضع �آليات و�ضوابط متنع �أو حتد من هذه ال�سلبيات.
هـ  -ما يقوم به عدد من احلركات االجتماعية �أو الروابط الطوعية كتعبري عن حيوية الوطنية
الفل�سطينية ،حتى و�إن مل تكن �أطرا متثيلية على امل�ستوى الوطني� ،إذ تتبنى ق�ضية واحدة (�أو جمموعة
مرتابطة من الق�ضايا) وتعمل من �أجل حتقيقها ،كما هو حال حراكات املجموعات ال�شبابية ،وحركة
مقاطعة �إ�سرائيل التي برزت كنموذج ناجح وفعال خالل ال�سنوات الأخرية يف توليد ر�أي عام عاملي
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�ضد ممار�سات �إ�سرائيل العن�صرية والتمييزية ،واحلركة ال�شعبية ملقاومة اجلدار واال�ستيطان،
وجلان الدفاع عن الأرا�ضي ،والأ�سرى ،ومناه�ضة التمييز العن�صري ،وهناك الت�شكيالت اخلا�صة
بالالجئني واملخيمات ،بالإ�ضافة �إلى جلان العودة واجلاليات يف املهاجر وغريها.
هناك م�ؤ�س�سات غري متثيلية (ما ي�صنف كمنظمات غري حكومية) تطرح تقدمي خدمات �أو ت�سهيالت معينة
(قانونية ،تعليمية� ،صحية ،زراعية� ،إلخ) جلمهور معني (يف �أغلب الأحيان غري ثابت) �أو للرتويج لأفكار
�أو توجهات معينة (حول املر�أة ،الطفل ،الدميقراطية ،حقوق �إن�سان ،حقوق مواطنة� ،إلخ) ،بع�ضها يرتبط
ب�أحزاب �أو قوى �سيا�سية ،وبع�ضها قائم على �أ�سا�س م�شاريع تعتمد على توفر التمويل.
هذه الورقة معنية ب�شكل رئي�سي بالتمثيل على امل�ستوى الوطني ذي ال�صفة الكيانية� ،أي على �صعيد ما
متثله منظمة التحرير الفل�سطينية ،وهناك ورقة منف�صلة بلورتها جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة،
تتناول �إعادة بناء ودمقرطة االحتادات والنقابات الفل�سطينية ،و�أخرى تعنى بالنظام ال�سيا�سي على م�ستوى
ال�سلطة الفل�سطينية.

ثالثا .ملاذا �إعادة بناء م�ؤ�س�سات املنظمة ولي�س ت�شييد حركة وطنية جديدة
م�ستقلة متاما؟
هناك من يطرح جدوى �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير بعد �أن ُ�ش ّلت متاما منذ بداية عقد الت�سعينيات
من القرن املا�ضي (منذ ع�شية اتفاق �أو�سلو املوقع عام  ،)1993ولكون اتفاق �أو�سلو ا�ستنفد وظيفتها بعد
ن�شوء �سلطة حكم ذاتي على �أجزاء من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .بل هناك من يرى �أن منظمة التحرير
�أعلنت ف�شلها منذ �أن تبنت الربنامج املرحلي عام  .1974ومن هنا تطرح فكرة م�شروع يركز على بناء
حركة وطنية جديدة تتخطى املرحلة التي قادتها منظمة التحرير ،وت�سعى �إلى عدم تكرار ف�شل املنظمة،
و�أن تركز على املهام املطروحة فل�سطينيا يف �ضوء املتغريات التي �شهدها الو�ضع الفل�سطيني ،والتحوالت
العربية والإقليمية والدولية املت�سارعة ،وحتديدا خالل العقود الثالثة الأخرية.
نظر ًيا ،قد ال يبدو اخلالف وا�سعا بني الدعوة �إلى �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية والدعوة
�إلى حركة وطنية فل�سطينية جديدة ،كما حدث يف عقد ال�ستينيات من القرن املا�ضي بعد هزمية واندثار
احلركة الوطنية يف العام  ،1948ما دام املطلوب هو ت�أدية الوظيفة الوطنية ذاتها .لكن يف واقع احلال
هناك تباين مهم يف م�سوغات وتداعيات كل من امل�شروعني؛ فكرة ت�أ�سي�س حركة وطنية جديدة ،مبعنى
الكيان التمثيلي ،تثري خماوف و�شكوك قوى �سيا�سية فل�سطينية عدة (وذات وزن يف احلقل ال�سيا�سي)،
نظرا لواقع االنق�سام اجلغرايف -ال�سيا�سي -امل�ؤ�س�ساتي القائم .كما �أن موا�صلة كل من «فتح» و»حما�س»
الإعالن عن التزامهما ب�إنهاء االنق�سام و�إعادة بناء منظمة التحريرُ ،يبقي ب�صي�صا من �أمل (ولو يزداد
�ضعفا مع مرور الزمن مع بقاء االنق�سام) يف �إمكانية تو�صلهما ،يف م�ستقبل غري بعيد� ،إلى اتفاق على
مبا�شرة عملية بناء منظمة التحرير على �أ�س�س دميقراطية وطنية ،كما ن�ص على ذلك اتفاق القاهرة
واتفاقيات �أخرى وقع عليها الطرفان.
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لكن وفرة ال�شكوك بني طريف ال�صراع الرئي�سيني وتنامي م�صالح �شرائح داخل كل منهما ومراكز قوى
دولية و�إقليمية خارجهما يف �إبقاء االنق�سام ،يجعل من �أية دعوة لبناء حركة وطنية جديدة ممثلة يف كيان
م�ؤ�س�ساتي تبدو و�أنها ت�ستهدف النيل من الرتاث الكفاحي ملنظمة التحرير وف�صائلها ،وهو �أمر يغذي
االنق�سام القائم ويقوي من �أ�سباب اال�ستقطاب ال�سيا�سي ،وهو ما �سيدفع نحو املزيد من االرتهان لقوى
خارجية لها �أجنداتها اخلا�صة .لذا ،لي�س من احلكمة القفز عن هدف �إعادة بناء منظمة التحرير و�إ�صالح
ما �أ�صابها من جمود وعطب وتهمي�ش وتقادم ،وتطويرها بنية ومتثيال وبرناجما و�أ�ساليب عمل ،وذلك
العتبارات عدة ،من �أبرزها:

 .1يتوفر �إجماع وطني (مبا فيها من حركتي «حما�س» و«فتح») على هدف �إعادة بناء منظمة
التحرير على �أ�س�س دميقراطية وتعددية وحتررية ،بحيث تكون م�ؤ�س�ساتها وطنية جامعة على
�صعيد التمثيل ال�سيا�سي والتمثيل الإقليمي (على �أ�سا�س التجمع) ،رغم �أن ذلك يبقى ،حتى
الآن� ،إجماعا لفظيا دون �أن ترتتب عليه �أية خطوات عملية جمدولة زمنيا ودون االتفاق على
�آليات لبدء تنفيذه.
 .2متلك منظمة التحرير ر�صيدا ن�ضاليا وكفاحيا مهما ،ولي�س املطلوب جتاهل �أو طم�س هذا
الر�صيد ،بل املطلوب هو البناء عليه والتعريف به كجزء من تاريخ ال�شعب الفل�سطيني املعا�صر،
وبخا�صة �أن ن�سب ًة عالي ًة من ال�شباب الفل�سطيني قد ال تعرف الكثري عن هذا التاريخ� .إن هذا
الر�صيد الكفاحي يبقي احلركة الوطنية القائمة والنظام ال�سيا�سي الذي �أقامته م�ستهدفني
من قبل �إ�سرائيل ومن يدعمها ،ما يعزز من الأخطار التي ت�ستهدف اجلميع ،بالرغم من كل
االنحرافات والتنازالت التي قدمت خالل الفرتة املا�ضية.
 .3تتمتع منظمة التحرير باعرتاف عربي ودويل وا�سع ب�صفتها املمثل ال�شرعي الوحيد لل�شعب
الفل�سطيني ،و�سيكون من ال�صعب جدا  -يف ظل املتغريات الإقليمية والدولية التي جرت خالل
العقود الثالثة املا�ضية  -نيل اعرتاف مماثل حلركة وطنية جديدة معزولة عن املنظمة و�إرثها.
هذا ال يعني �أنه �سيكون من ال�سهل �إعادة تن�شيط الدور التمثيلي الإقليمي والدويل للمنظمة
ب�صيغتها اجلديدة وتوليد �أ�ساليب عمل وعالقات جديدة تنطلق من مفاهيم حركة حترر
وطني� ،أي من الإقرار باحلالة اال�ستعمارية االحتاللية التي يعاين ال�شعب الفل�سطيني منها ومن
تداعياتها ،ولي�س من مفاهيم مرحلة ما بعد اال�ستعمار كما تروج �أفكار و�أطروحات عدة ،وكذلك
لي�س من مفهوم ال�سلطة القائمة يف ال�ضفة �أو يف القطاع.
� .4أدت املنظمة وف�صائلها دورا حموريا يف بناء وتدعيم االحتادات القطاعية والنقابات العمالية
واملهنية ،و�ساهمت هذه االحتادات والنقابات ،يف مرحلة حا�سمة من بناء احلركة الوطنية بعد
النكبة ،بفعالية يف توفري القاعدة االجتماعية العري�ضة للمنظمة ،مما م ّكنها من تعبئة و�إ�شراك
الفئات ال�شعبية والكادحة من ال�شعب الفل�سطيني يف الن�ضال الوطني .كما �ساهمت يف ت�شييد
�صالت تنظيمية ون�ضالية ومفاهيمية بني التجمعات الفل�سطينية املختلفة متخطية احلدود
واحلواجز اجلغرافية بينها .ومع �شل م�ؤ�س�سات منظمة التحرير ،حتولت هذه االحتادات �إلى
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هياكل مكتبية ال قواعد منظمة وفاعلة لها ،وغري م�ؤهلة لتمثيل قطاعاتها اجلماهريية �أو املهنية،
كما فقدت وظيفتها كم�ؤ�س�سات وطنية جامعة ب�سبب هذا ال�شلل وب�سبب االنق�سام القائم .من
هنا� ،أهمية �إعادة بناء هذه االحتادات والنقابات على �أ�س�س قطاعية ومهنية ودميقراطية متكنها
من اجلمع بني املهام الوطنية واملهام القطاعية والنقابية (املهام االجتماعية) يف متثيل م�صالح
�أع�ضائها وتطلعاتهم ،وهي بالإ�ضافة �إلى الأحزاب ال�سيا�سية ،التي مل ت�ستنفد دورها بعد رغم
تراجعه� ،أحد �أهم و�سائل التمكني اجلماعي و�أدوات جمابهة الدولة اال�ستعمارية ،ال�سيما يف
ظل عدم بروز �أحزاب �أو حركات جديدة فاعلة وقادرة ،حتى الآن ،على �أن حتل حمل الأحزاب
القائمة التي ال تزال فاعلة بالرغم من تراجعها امللمو�س.

رابعا .الأ�س�س املوجهة لإعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير
�أ�شري فيما �سبق �إلى �أهمية اال�ستفادة من مراجعة التجربة ال�سابقة ملنظمة التحرير (يف ال�ستينيات
وال�سبعينيات والثمانينيات) يف عملية جتديد احلركة الوطنية الفل�سطينية ككيان م�ؤ�س�ساتي يف �إطار منظمة
التحرير ،وجتنيب م�ؤ�س�ساتها املركزة ال�شديدة لعملية �صنع القرارات ،وتوليد مركز و�أطراف تباين مواقعها
قبل اتفاق �أو�سلو وبعده ،لينتهي الو�ضع بتقطيع احلقل الوطني بعد م�أ�س�سة االنق�سام يف منت�صف العام
� .2007إن هذه العملية التي تركز عليها هذه الوثيقة تنطلق �أي�ضا ،وقبل كل �شيء ،من احلاجة امللحة
للتوافق على ركائز امل�صلحة الوطنية العليا جم�سدة يف و�ضع امليثاق الوطني اجلديد ،واالحتكام �إلى �أ�س�س
ومعايري متوافق عليها لل�شراكة ال�سيا�سية ،والتوافق على برنامج وطني يحدد الأهداف امل�شرتكة و�أ�ساليب
حتقيقها ،وهي ق�ضايا تعمل جمموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة على بلورة ت�صورات حولها تت�ضمنها
وثائق �أخرى تتكامل مع هذه الوثيقة وتطرح للنقا�ش العام .غري �أن مراجعة كل من املرحلة ال�سابقة واحلالية،
من حيث الأ�س�س املوجهة لإعادة بناء م�ؤ�س�سات املنظمة التي تركز عليها هذه الوثيقة ،تقرتح ما يلي:

� .1أهمية االنتباه �إلى خ�صو�صيات و�أو�ضاع كل جتمع عند �صياغة �إ�سرتاتيجيات املواجهة ،وفق ما
ت�ستدعيه املواجهة �أو املقاومة (باملعنى ال�شمويل للتعبري) من �أ�شكال و�صيغ (لي�س هنا جمال
ح�صرها كونها تتباين وتتعدد وتتنوع وتبقى منفتحة على االبتكار والإبداع كما هو حال جتربة
بناء قرية «باب ال�شم�س» جنوب القد�س املحتلة يف املنطقة املخ�ص�صة لعزل جنوب ال�ضفة عن
و�سطها ( )E1وقرية «باب الكرامة» غربي القد�س وغريهما من �أ�شكال املقاومة) وفق �شروط
و�أو�ضاع كل جتمع .فعلى �سبيل املثال ،برهنت جتربة ا�ستخدام �صواريخ �أر�ض – �أر�ض بعيدة
املدى ن�سبيا على فعاليتها يف ردع موا�صلة العدوان الإ�سرائيلي على غزة املحا�صرة ،لكنه ك�أ�سلوب
ردع ومواجهة ي�صعب اعتماده يف ال�شروط القائمة حاليا يف ال�ضفة ،و�إن كان بالإمكان يف مرحلة
ما ا�ستخدام و�سائل ردع عنيفة �أخرى يف ال�ضفة .وهناك حاجة للو�صول �إلى �إ�سرتاتيجية
مواجهة خا�صة بالقد�س العربية .يف املقابل ،ال ي�ستطيع قطاع غزة اعتماد بع�ض �أ�شكال املواجهة
اجلديدة التي ظهرت يف ال�ضفة املحتلة (على �سبيل املثال مقاومة اال�ستيطان واجلدار� ..إلخ).
وال ميكن للإ�سرتاتيجية التي اعتمدت يف غزة يف مواجهة العدوان �أن تن�سجم مع �إ�سرتاتيجيات
الن�ضال املعتمدة من قبل فل�سطينيي  ،48كما ال ميكن �أن حتقق النتيجة ذاتها �إن اعتمدت
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من قبل املخيمات الفل�سطينية يف لبنان يف ظل ال�شروط اخلا�صة ب�أو�ضاع الفل�سطينيني هناك،
وكذلك احلال بالن�سبة للفل�سطينيني يف الأردن (حيث تبدو الو�سائل الكال�سيكية من م�سريات
واعت�صام وعرائ�ض ومل�صقات وجمموعات �ضغط ،وغريها هي الأجنع).
بتعبري �آخر ،لكل جتمع �شروطه وخ�صو�صياته ،وقواه ال�سيا�سية واالجتماعية هي الأقدر على حتديد
�إ�سرتاتيجية املواجهة الأكرث جدوى وفعالية .فعملية املواجهة واملقاومة لي�ست ذات �شكل واحد ثابت ،بل
هي تتقبل �أ�شكاال وا�سعة من التطوير واالبتكار ،وكل جتمع ،بفعل الظرف املحيط به ،هو الأقدر على حتديد
الأ�شكال وامل�ضامني الأجنع.

لقد فتح اعرتاف اجلمعية العمومية للأمم املتحدة بدولة فل�سطني كع�ضو مراقب ،املجال للجوء
منظمة التحرير �إلى هيئات دولية متعددة (مثل؛ حمكمة العدل الدولية ،حمكمة اجلنايات الدولية،
منظمة اليون�سكو� ،إلخ) لتو�سيع دائرة العزلة على �إ�سرائيل والبدء بفر�ض العقوبات عليها .وي�ستدعي
قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة و�ضع خطة تف�صيلية لو�سائط وو�سائل تنفيذه ،وبخا�صة البند
الذي ين�ص على عدم م�سا�س القرار بكل املزايا واملكت�سبات التي تعود ملنظمة التحرير ،والعمل على
منع قيام تعار�ض بني املنظمة ومكانة الدولة ب�صفة مراقب.
وهناك �أدوات ثقافية خمتلفة (عرب ال�صورة والفيلم والرواية واللوحة والأغنية واملقال والندوة،
والق�صة والرواية والق�صيدة� ،إلخ) ت�ساهم يف �إ�سرتاتيجيات املواجهة ،وهناك الأ�شكال الدعاوية
والت�ضامنية يف �أوروبا والأمريكتني (مثال الن�شاط يف حركات �شبابية متعددة الإثنيات التي تدعو
لإحقاق العدالة لل�شعب الفل�سطيني ،وحمالت املقاطعة� ..إلخ) ،وهكذا .وكل هذا يقرتح على القوى
ال�سيا�سية واالحتادات والنقابات واحلركات االجتماعية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين الأخرى يف كل
جتمع ،حتديد �أ�شكال احلراك املالئم له وابتداع الأ�شكال املالئمة له.
 .2احلاجة �إلى ت�شييد عالقة بني املنظمة والدولة وال�سلطة على �أ�س�س جديدة ت�أخذ بعني االعتبار
جتربة ما بعد اتفاق �أو�سلو وان�سداد الأفق �أمام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة يف املدى املنظور على
الأقل ،وغياب ال�شروط ال�ضرورية لتوليد �إ�سرتاتيجية تفاو�ض ذات جدوى .هذا يتطلب نظرة
جديدة لل�سلطة الفل�سطينية تنطلق من �ضرورة االنتباه الحتياجات الأ�سر الفل�سطينية املعي�شية
يف ال�ضفة (مبا فيها القد�س) والقطاع من منطلق دعم البقاء والبناء على الأر�ض الفل�سطينية.
وي�ستدعي ذلك من منظمة التحرير اال�ضطالع مب�س�ؤولياتها الوطنية كونها �صاحبة الوالية يف
�صياغة ومتابعة امل�شروع الوطني الفل�سطيني ،الأمر الذي يعني ح�صر مهام ال�سلطة الفل�سطينية
يف توفري اخلدمات الرئي�سة لهذه الأ�سر ،و�إعادة تعريف ال�سلطة كذراع تنفيذية خدمية ملنظمة
التحرير ،ولي�س كنواة الدولة الفل�سطينية العتيدة.
 .3احلظر من الت�ضخم البريوقراطي (املتولد من ا�ست�سهال التفريغ) و�أهمية و�ضع تدابري ملنع
ظواهر الزبائنية والريعية ،ورف�ض �صيغ املحا�ص�صة (نظام «الكوتا») يف ت�شكيل الهيئات
القيادية للمنظمة واالحتادات ال�شعبية والنقابات املهنية .ينبغي احلر�ص على �أن تكون
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منظمة التحرير اجلديدة قادرة على احلركة ال�سريعة واالكتفاء ب�أقل عدد ممكن من املكاتب
واملتفرغني واالعتماد على العمل التطوعي والتمويل الذاتي ،وا�شتقاق خطاب �سيا�سي بعيدا عن
ال�شعاراتية واالنتهازية والنفاق .كما ينبغي احلر�ص �أي�ضا على احلفاظ على بنيتها املدنية
(القائمة على الف�صل بني احلقل ال�سيا�سي واحلقل الديني والإقرار باحلقوق الدميقراطية)،
وعلى تقاليد احرتام التعددية ،واحلر�ص على �أن يتمثل يف هيئاتها القيادية (وفق �صيغ التمثيل
الن�سبي) كل التيارات ال�سيا�سية الفاعلة يف احلقل الوطني ،وعلى توا�صل اعتماد نهج امل�شاركة
لدى اتخاذ القرارات ور�سم الإ�سرتاتيجيات الوطنية دون �أن يعني ذلك ال�ضيق من التباين يف
الر�ؤى واملواقف يف م�ؤ�س�سات احلقل الوطني.
باخت�صار �شديد ،تقرتح التجربة اعتماد الأ�س�س التالية يف عمليات �إعادة بناء منظمة التحرير كحركة
حترر وطني يف مواجهة دولة ا�ستعمارية ا�ستيطانية عن�صرية (وهو ما يتوجب �أن يعك�سه امليثاق الوطني
والقانون الأ�سا�سي للمنظمة) ،وجممل هذه الأ�س�س ،ميكن �أن ي�شكل املعيار الذي يقا�س به مدى النجاح يف
عملية �إعادة بناء املنظمة على �أ�س�س قابلة لال�ستمرار والنمو:

�أ .احلر�ص على �شمولية التمثيل الوطني� :أي �أن على املنظمة املن�شودة �أن تكون مهي�أة لتمثيل كل
مكونات ال�شعب الفل�سطيني داخل فل�سطني التاريخية وخارجها ،وهذا يعني �أن تكون ذات
مرجعية وطنية ال تهم�ش �أو ت�ستثني �أي من مكونات ال�شعب الفل�سطيني (داخل فل�سطني
التاريخية وخارجها) .بتعبري �آخر ،تعني �إعادة البناء عدم ا�ستثناء املجل�س الوطني متثيل �أي
من مكونات ال�شعب الفل�سطيني .ودميقراطية التمثيل ت�ستدعي �أن تكون هيئاتها قابلة للم�ساءلة
من قاعدتها االجتماعية مع �إجراء االنتخابات ب�شكل دوري (كل ثالث �سنوات) .كما �أن م�ساءلة
القيادة التنفيذية (اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير) ينبغي �أن تتم من قبل املجل�س الوطني
اجلديد (باعتباره الهيئة املمثلة لكل ال�شعب الفل�سطيني مبكوناته املختلفة) ،و�أ�شكال وو�سائل
امل�ساءلة ينبغي �أن تو�ضح يف النظام الأ�سا�سي ملنظمة التحرير .ولي�ست هناك حاجة البتداع
هيئة خا�صة م�ستقلة متاما عن املجل�س الوطني ،تت�شكل ،وفق لبع�ض االقرتاحات ،على غرار
اللجنة الوطنية ملقاطعة �إ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض العقوبات عليها من حيث
البنية و�أ�سلوب العمل ،لكن ب�إ�سرتاتيجيات خمتلفة تتنا�سب مع وظيفتها الرقابية.
ب� .ضمان التعددية ال�سيا�سية والفكرية والإثنية والدينية :وبدون هذا ال�ضمان لن ت�ستطيع املنظمة �أن تعك�س
التكوين التعددي (ال�سيا�سي والفكري والإثني والديني) احلا�ضر وامل�ستقبلي لل�شعب الفل�سطيني.
ج� .ضمان احلقوق الدميقراطية واملدنية والدفاع عنها� :أي �أن ين�ص ميثاق املنظمة ونظامها
الأ�سا�سي اجلديدان على التزام م�ؤ�س�سات املنظمة ومكوناتها احلزبية واجلماهريية باحلقوق
الدميقراطية والإن�سانية ،و�ضمان احلق يف االنتخاب والرت�شيح ،وحرية التعبري والتنظيم
(ال�سيا�سي والنقابي واالجتماعي) ،وعلى الف�صل بني ال�سلطات والتجديد الدوري للهيئات
القيادية واحلق يف حما�سبتها .وي�ستدعي �ضمان احلقوق الدميقراطية عدم ا�ستثناء �أو التمييز
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�ضد متثيل �أي جتمع �أو فئة �أو �شريحة اجتماعية يف م�ؤ�س�سات منظمة التحرير .وي�شمل االلتزام
باحلقوق الدميقراطية جميع م�ؤ�س�سات وهيئات املنظمة ،ومكوناتها ال�سيا�سية (الف�صائل
والأحزاب) واملدنية (االحتادات والنقابات).
د .االلتزام ن�ص ًا يف القانون (النظام) الأ�سا�سي ويف امليثاق باحلفاظ على �سمة املنظمة املدنية:
�أي �أن تدير هيئات املنظمة �ش�ؤون ال�شعب الفل�سطيني وتدافع عن حقوقه وتطلعاته نحو احلرية
والعدالة االجتماعية وامل�ساواة ،وفق مرجعيات مدنية تقر بحرية الر�أي واملعتقد واالجتهاد
والنقا�ش احلر ،وهذا كان من �إجنازات منظمة التحرير قبل �أن تهم�ش ويتعطل دورها� .إن هذا
هو الذي يتيح للمنظمة التفاعل ال�سريع مع تطورات الواقع بتعقيداته على امل�ستويات املحلية
والإقليمية والدولية .كما �أن االتفاق الوطني على املرجعية املتمثلة يف حفاظ املنظمة على �سمتها
املدنية هو الذي يحمي ال�شعب الفل�سطيني ويحافظ على ا�ستقاللية احلقل ال�سيا�سي واحلقل
الديني وي�ضمن عدم تدخل كل منهما يف �ش�ؤون الآخر.
هـ� .أن ال تو�ضع عقبات �أمام اعتماد �أي من �أ�شكال الن�ضال التي يتيحها القانون الدويل واملواثيق
الدولية لل�شعوب اخلا�ضعة لالحتالل ،ودفاعا عن النف�س ،وفق ما يقرره كل جتمع /جالية/
جمتمع فل�سطيني مبا ال يتعار�ض مع ميثاق املنظمة ون�ضال ال�شعب الفل�سطيني من �أجل حقوقه
الوطنية ومع قيم احلرية وامل�ساواة والعدالة االجتماعية.
و .االنفتاح على املحيط القومي والإقليمي والدويل انطالقا من �أن ال�شعب الفل�سطيني (كجزء من
الأمة العربية) يواجه و�ضعا ا�ستعماريا ا�ستيطانيا ونظاما يقوم على التمييز العن�صري وال
ميتلك كيانه ال�سيا�سي ال�سيادي ،وبالتايل فمن واجب قياداته تنمية وتطوير �أ�شكال الإ�سناد
والت�ضامن العربي والدويل امل�ساند لقيم احلرية والعدالة وامل�ساواة.

خام�سا .ما تطرحه عملية �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير من �أبعاد
و�إ�شكاليات وترتيبات
مل�شروع جتديد منظمة التحرير عدة �أبعاد ت�ستدعي االنتباه:

•لهذا امل�شروع بعد تاريخي � -سيا�سي كونه ال ي�أتي من فراغ ،بل هو امتداد لعملية �إعادة بناء
احلركة الوطنية الفل�سطينية التي بد�أت يف عقد ال�ستينيات و�سبقتها حركة وطنية ولدت يف
جمابهة اال�ستعمار الربيطاين واحلركة ال�صهيونية اال�ستيطانية .لكن هذه احلركة تواجه يف
الظرف الراهن منعطفا متميزا ب�سبب ان�سداد �أفق ت�سوية ت�ستهدف �إقامة دولة فل�سطينية ذات
�سيادة على الأرا�ضي التي احتلت عام  1967وعا�صمتها القد�س ،مع �صيانة حق العودة.
•وللم�شروع بعد تنظيمي يتطلب بنية جديدة للمنظمة تتالءم مع وظيفة متثيل كل مكونات ال�شعب
الفل�سطيني ،ومتابعة �ش�ؤون وق�ضايا كل جتمع يف �إطار متابعة امل�شروع الوطني التحرري.
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•وللم�شروع بعد ثقايف� ،إذ عليه �أن ي�صون الرواية التاريخية الفل�سطينية ويرثيها عرب البحوث والدرا�سات
(التاريخية واجلغرافية واالجتماعية وال�سيا�سية والفكرية) والإنتاج الثقايف باملعنى الوا�سع للثقافة
(�أدب وفن ت�شكيلي ونحت ومو�سيقى وم�سرح وغناء وتراث �شعبي يف جماالته املختلفة).
•ولإعادة بناء املنظمة بعد �إ�سرتاتيجي بحكم �ضرورة ح�سم م�س�ألة التمثيل الوطني الذي اختل
وبات مهددا .كما �أن جتديد املنظمة وفق الأ�س�س التي �أ�شري �إليها� ،سري�سي مرجعية وطنية
وي�شكل الإطار امل�ؤ�س�ساتي الذي تعود �إليه معاجلة اخلالفات يف الر�ؤى ال�سيا�سية ،واخلالفات
حول الإ�سرتاتيجيات ،واخلالفات الأخرى ،بعيدا عن الرجوع �إلى املراكز الإقليمية والدولية
واالرتهان ملواقفها و�أجنداتها.
•وهناك بعد وجودي لإعادة بناء املنظمة ،كون بناء م�ؤ�س�سة كيانية وطنية واحدة وموحدة يعني وجود
املرجعية التي تقع عليها م�س�ؤولية حماية حقوق وم�صالح التجمعات الفل�سطينية املعي�شية واحلقوقية
واحلياتية ،وبخا�صة �أن العديد من التجمعات واجلاليات واملخيمات الفل�سطينية تعر�ضت ،وال تزال،
يف العقدين الأخريين �إلى اعتداءات و�سيا�سات متييزية ما كان لها �أن ت�أخذ الأ�شكال التي �أخذتها لو
توفرت منظمة حترير فاعلة وقادرة على التحرك ال�سريع ومتلك �أدوات الفعل والت�أثري.

�ساد�سا .ت�صورات واقرتاحات لعملية �إعادة البناء :توجهات عامة
يف ما يلي �إجمال مكثف للأفكار التي طرحتها الأوراق املرجعية املوقعية التي تقدم بها عدد من الباحثات
والباحثني 7حول الت�صورات املتداولة يف التجمعات الفل�سطينية املختلفة لعملية �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة
التحرير وفق الإطار الذي اقترُ ح عليهم ،8وللنقا�ش الذي جرى لهذه الأوراق يف ال�شهر الأخري من العام
 .2012كما ت�أخذ الأفكار الواردة �أدناه بعني االعتبار االجتاه العام الذي برز خالل نقا�شات �أو�سع مل�سودة
هذه الوثيقة دارت خالل ور�شات عمل مناطقية نظمت يف عدد من املدن يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
�إ�ضافة �إلى مالحظات مكتوبة وردت من �شخ�صيات �أكادميية و�سيا�سية:

�أوال .هناك اتفاق على �ضرورة �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير ولي�س جمرد الإ�صالح �أو
التفعيل �أو الرتميم .فاملطلوب من �إعادة البناء ،فيما هو مطلوب ،العمل على �أن ت�شرك املنظمة
(يف م�ؤ�س�ساتها ون�شاطاتها ومواجهاتها) كل القوى والتيارات ال�سيا�سية الفاعلة يف احلقل ال�سيا�سي
الوطني .كما �أن هناك اتفاقا عاما على التم�سك باملنظمة ب�صفتها التمثيلية لل�شعب الفل�سطيني،
ورف�ض جتاوزها ل�صالح الرتكيز على بناء كيان جديد �أو حركات حترر يف كل جتمع فل�سطيني.
7

8
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�شارك يف �إعداد ونقا�ش الأوراق حول ر�ؤية التجمعات الفل�سطينية لعملية بناء منظمة التحرير ،ويف �إعداد ونقا�ش الأوراق حول توحيد وتفعيل
االحتادات ال�شعبية والنقابات املهنية الفل�سطينية يف ور�شة عمل خا�صة دامت ثالثة �أيام (ا�سطنبول يف كانون الأول /دي�سمرب  :)2012التالية
�أ�سما�ؤهم/ن ،مع حفظ الألقاب :ناديا حجاب ،وفاء عبد الرحمن ،رميا نزال ،جابر �سليمان ،ب�شارة دوماين ،توفيق حداد� ،أنطوان �شلحت� ،إبراهيم
�أبرا�ش ،عريب الرنتاوي ،جميل هالل ،ماجد كيايل (مل يتمكن من احل�ضور وطرح خليل �شاهني ورقته) ،حممد �أحمد الوزير ،ع�صام عابدين ،ف�ضل
نعيم ،ح�سن لدادوة ،حم�سن �أبو رم�ضان ،عالم جرار ،حممود زيادة ،عاطف �أبو �سيف ،فتحي �صباح ،معني رباين ،هاين امل�صري وخليل �شاهني.
انظر ملحق رقم « ،12نحو �إعادة بناء التمثيل الوطني� :أفكار ومقرتحات لتجاوز وتفكيك عقبات وعقد التمثيل الفل�سطيني»� ،ضمن املالحق
اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.

وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

ثانيا .مطلوب من القوى ال�سيا�سية �أن تتولى مهمة حتديد �أولويات املهام الرئي�سية التي على منظمة
التحرير املُجددة اال�ضطالع بها ،بالإ�ضافة للتمثيل الوطني .وميكن حتديد هذه الأولويات ،التي
ينبغي �أن تخ�ضع ل�شروط امل�صلحة الوطنية العليا ،9مبا يلي:
�أ -العمل لتحقيق برنامج الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على ال�ضفة والقطاع وعا�صمتها القد�س ،دون
التفريط باحلقوق الوطنية الأخرى (وبالأخ�ص حق العودة) ،مبا يف ذلك التوا�صل مع قرار
اجلمعية العامة للأمم املتحدة باالعرتاف بدولة فل�سطني كع�ضو مراقب� ،ضمن �إ�سرتاتيجية
�شاملة للكفاح الوطني الفل�سطيني؛
ب -االنفتاح على ر�ؤية تطرح الدولة الواحدة على فل�سطني التاريخية ،على قاعدة تفكيك امل�شروع
ال�صهيوين اال�ستعماري العن�صري ،ولي�س الت�صالح �أو التعاي�ش معه �أو اخل�ضوع لآليات �سيطرته
اال�ستعمارية العن�صرية (�سواء الدولة الدميقراطية لكل مواطنيها مع حتديد دقيق ملن تنطبق
عليهم �شروط املواطنة� ،أو الدولة ثنائية القومية)� .إن مثل هذا االنفتاح ال يتطلبه انغالق الأفق
�أمام حل الدولتني فح�سب ،بل العتبار يتعلق بال�سعي حلل يقوم على العدالة وتداركا للظلم
حلق بال�شعب الفل�سطيني؛
التاريخي الذي �أُ ِ
ج� -إ�سناد ودعم مطالب وحقوق كل جتمع فل�سطيني� :أي �أن يتم دعم ن�ضال الفل�سطينيني داخل اخلط
الأخ�ضر �ضد التمييز ومن �أجل االعرتاف بحقوقهم ك�أقلية قومية ،ودعم ن�ضال الفل�سطينيني يف
ال�ضفة الغربية من �أجل التحرر من االحتالل ونظام الأبارتايد و�إزالة امل�ستوطنات وجدار الف�صل
العن�صري ،والتطهري العرقي والإثني اجلاري يف القد�س ،ودعم ن�ضال الفل�سطينيني يف قطاع غزة
من �أجل فك احل�صار والرتابط مع ال�ضفة الغربية ،ودعم ن�ضال املخيمات يف ال�شتات �ضد اال�ستفراد
الأمني والقوانني التي حترمهم من احلقوق الإن�سانية واالجتماعية  -االقت�صادية واملدنية ،ومن �أجل
توفري اخلدمات ال�ضرورية (تعليم و�صحة وت�شغيل من قبل وكالة الغوث) ،ودعم ن�ضال ال�شتات
ب�شكل عام من �أجل �إحقاق حق العودة (�إلى فل�سطني التاريخية) كحق فردي وجماعي .كما ينبغي
االنتباه �إلى دور فل�سطينيي ال�شتات واملهاجر يف زعزعة مكانة �إ�سرائيل الدولية و�إبراز �سيا�ساتها
اال�ستعمارية والعن�صرية� .أي �أن يكون بني مهمات م�ؤ�س�سات منظمة التحرير اجلديدة توفري �أدوات
الرتابط والت�ساند بني مطالب وحتركات التجمعات الفل�سطينية املختلفة.
ثالثا .اعتماد �أ�س�س �إعادة بناء م�ؤ�س�سات املنظمة التي وردت يف الإطار املوجه للأوراق املوقعية:
اعتماد التعددية واملدنية ،ومتثيل كل التجمعات وتبني تطلعاتها ،واال�ستناد �إلى التدابري والقيم
الدميقراطية ،واال�ستقاللية عن مراكز القوى الإقليمية والدولية ،واال�ستقاللية املالية ،واالبتعاد عن
الزبائنية والريعية ،واحلفاظ على بنية تنظيمية ر�شيقة (االعتماد ،بالأ�سا�س ،على طاقات وموارد
كل جتمع ،والتفاعل ال�سريع مع املتغريات الإقليمية والدولية ،وجتنب اللغة ال�شعاراتية.)...

9

انظر ملحق رقم  ،8وثيقة «ركائز امل�صلحة الوطنية العليا»� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
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رابعا .تتلم�س الآراء التي طرحت حول امليثاق الوطني الفل�سطيني �ضرورة �إعادة و�ضع ميثاق
وطني جديد ،ي�ؤكد على احلقوق الطبيعية والتاريخية وال�سيا�سية والقانونية والأهداف امل�شرتكة
لل�شعب الفل�سطيني ،ويف مقدمتها �إنهاء االحتالل والعودة وتقرير امل�صري واال�ستقالل الوطني
والدفاع عن احلقوق الفردية والوطنية ل�شعبنا يف الداخل وال�شتات ،وي�أخذ بعني االعتبار التحوالت
واملتغريات الوا�سعة التي دخلت على الو�ضع الفل�سطيني والإقليمي والدويل منذ ال�ستينيات من القرن
املا�ضي .وترى الغالبية العظمى من الآراء �أن امليثاق احلايل ،و�سواء قبل �أو بعد التعديالت التي
�أدخلت عليه (ب�ضغوط �إ�سرائيلية و�أمريكية ،وحتت ت�أثري بنود اتفاق �أو�سلو) ،ال يلبي احتياجات
العمل الوطني الفل�سطيني 10.وينطبق هذا على �إعالن اال�ستقالل الفل�سطيني الذي تبناه املجل�س
الوطني الفل�سطيني بالإجماع يف دورته التا�سعة ع�شرة يف العام  ،1988والذي مل يتبناه بع�ض القوى
ال�سيا�سية (حركة «حما�س» ،وحركة اجلهاد الإ�سالمي) التي تكن م�شاركة يف م�ؤ�س�سات منظمة
التحرير حني مت تبنيه.11
وميكن يف هذا ال�سياق عر�ض النقاط التالية ذات العالقة بامليثاق الوطني والنظام الأ�سا�سي ملنظمة
التحرير:
•ترى غالبية الآراء �أنه من املفيد عند �صياغة امليثاق اجلديد اال�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) ،12مع الأخذ بعني االعتبار �ضغوط
اللحظة التي �أنتجت هذه الوثائق (االنق�سام ،متطلبات امل�صاحلة� ،إلخ) .وطرح �آخرون �أن
ي�شكل �إعالن املقاطعة الذي تبناه عدد كبري من منظمات املجتمع املدين� 13أحد مراجع امليثاق
اجلديد مبا ي�شكله من �أداة ن�ضال حقوقي ت�ستهدف نزع ال�شرعية عن �إ�سرائيل ،مع الأخذ بعني
االعتبار �أنه ال يتناول املكونات الذاتية للم�شروع الوطني الفل�سطيني ب�أبعاده املختلفة .ور�أى
البع�ض �أن يت�ضمن امليثاق ن�صا حول احلقوق التاريخية لل�شعب الفل�سطيني ،مبا يبقي املجال
مفتوحا لتبني الهدف الإ�سرتاتيجي يف �إقامة الدولة الدميقراطية (الواحدة �أو ثنائية القومية)
على �أر�ض فل�سطني التاريخية .ومن ذات االعتبار طرح البع�ض احلاجة �إلى احلفاظ على روح
امليثاق الوطني (القومي) واحلقوق الفل�سطينية التاريخية يف امليثاق اجلديد مع اال�ستفادة من
الوثائق املذكورة �أعاله ،و�أخذ العرب والدرو�س من التجارب ال�سابقة ،واال�ستفادة � ً
أي�ضا من
امل�ستجدات واملتغريات يف �صياغة امليثاق والربنامج الوطني املن�شودين.
10
11
12
13
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انظر ملحق رقم  ،3ن�ص «امليثاق الوطني الفل�سطيني»� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
انظر ملحق رقم  ،4ن�ص «وثيقة �إعالن اال�ستقالل»� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
انظر ملحق رقم  ،5ن�ص «وثيقة الوفاق الوطني الفل�سطيني» ،وملحق رقم  ،6ن�ص «اتفاقية الوفاق الوطني الفل�سطيني� ،»2009 -ضمن
املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
انظر ملحق رقم  ،13نداء م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني حول املقاطعة� ،2005 -ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع
امل�صاحلة الفل�سطينية.

وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

•اقترَ َح البع�ض �أن يتكفل املجل�س الوطني اجلديد �صياغة امليثاق اجلديد وفقا لآلية توافقية
(على �أن حتظى ب�أغلبية كبرية من �أع�ضاء املجل�س الوطني ال تقل عن الثلثني) ،مبا يجعل
امليثاق قاعدة را�سخة لإ�سرتاتيجية العمل الوطني ،التي ميكن باال�ستناد �إليها يف �صوغ برنامج
�سيا�سي وطني ،ال ي�ستثني طموحات وتطلعات �أي من مكونات ال�شعب الفل�سطيني.
•مل تطرح �آراء تدعم �أن يو�ضع لل�شعب الفل�سطيني د�ستور باعتبار �أن ال حاجة لوثيقة من هذا
القبيل يف هذه املرحلة (الد�ستور يحتاج �إلى حتديد احلقوق والواجبات وال تتوفر ال�شروط
ال�ضرورية لذلك فل�سطينيا) .وهناك على كل الأحوال م�سودة لد�ستور فل�سطيني 14بحاجة �أن
تناق�ش تداعيات �إقراره على احلقوق الوطنية والتاريخية الفل�سطينية.
•ويرتافق مع �صياغة ميثاق وطني جديد مراجعة النظام الأ�سا�سي ال�سابق ملنظمة التحرير مبا
يتالءم مع ن�صو�ص امليثاق اجلديد .وجتدر الإ�شارة �إلى النظام الأ�سا�سي احلايل �أقر ع�ضوية
املجل�س الوطني باالنتخاب احلر املبا�شر من ال�شعب الفل�سطيني ،وحدد «مدة املجل�س الوطني
بثالث �سنوات» ،على �أن يعقد «دوري ًا بدعوة من رئي�سه مرة كل �سنة� ،أو يف دورات غري عادية
بدعوة من رئي�سه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية �أو من ربع عدد �أع�ضاء املجل�س». 15
وت�شري م�سودة م�شروع نظام االنتخابات للمجل�س الوطني� 16إلى تبني ن�صو�ص مماثلة.
•تلقى فكرة و�ضع نظام م�ساءلة للهيئات القيادية ملنظمة التحرير (اللجنة التنفيذية ،واملجل�س
املركزي ،والت�شكيالت التنفيذية الأخرى للمنظمة) قبوال وا�سعا .ولعل ال�صيغة الأن�سب تكمن
يف و�ضع ن�صو�ص 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 االحتادات القطاعية والنقابات املهنية.
•طرح اقرتاح ب�أن يتم انتخاب الرئي�س الفل�سطيني مبا�شرة من املجل�س الوطني ،ولي�س من اللجنة
التنفيذية ،وذلك ملنح الرئي�س قدر ًا من ال�صالحيات ت�ؤهله للقيام بدوره ،و�أن يكون ،بالتايل،
م�س�ؤوال �أمام املجل�س الوطني .هذا يعني رف�ض فكرة انتخاب الرئي�س الفل�سطيني مبا�شرة من
ال�شعب ملا يحمله هذا من خماطر توليد رئي�س م�ستبد �أو ديكتاتور .ويلغي هذا االقرتاح احلاجة
النتخاب رئي�س لل�سلطة الفل�سطينية بعد �إعادة تعريف وظائفها ودورها وموقعها يف احلياة
ال�سيا�سية الفل�سطينية (هناك وثيقة �أخرى ملجموعة دعم وتطوير م�سار امل�صاحلة حول النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني على م�ستوى ال�سلطة).
 14انظر ملحق رقم « ،2م�سودة مقرتح لد�ستور دولة فل�سطني»� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
 15انظر ملحق رقم  ،7ن�ص النظام الأ�سا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة
الفل�سطينية.
 16انظر ملحق رقم  ،11م�شروع نظام انتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني -امل�سودة الرابعة� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على
موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
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•من ال�ضروري �أن يحدد النظام الأ�سا�سي ملنظمة التحرير عالقة م�ؤ�س�ساتها مع مكونات املجتمع
املدين الفل�سطيني (�أحزاب ،احتادات ونقابات ،حركات اجتماعية ،منظمات �أهلية) داخل
فل�سطني التاريخية ويف ال�شتات .وكذلك �أن يحدد بدقة عالقة هيئات املنظمة مع م�ؤ�س�سات
الدولة الفل�سطينية بعد �أن �أقرت ع�ضويتها (املراقبة) من قبل اجلمعية العمومية للأمم
املتحدة.
•بخ�صو�ص مو�ضعة مقار منظمة التحرير ،اقترُ ِ ح �أن تكون املقار الرئي�سة خارج فل�سطني
حلمايتها و�صون ا�ستقاللها وت�سهيل حركتها مبن�أى عن �إجراءات �إ�سرائيل العدوانية ،لكن مع
درا�سة االحتفاظ مبقار بع�ض م�ؤ�س�سات املنظمة يف ال�ضفة والقطاع حيث يكون ممكنا لأهمية
ذلك الوطنية .واملوقع املقرتح الأوفر دعما كمكان ملقار املنظمة خارج فل�سطني كان القاهرة،
بو�صفها مقر اجلامعة العربية .كما �أ�شري �إلى �إمكانية �أن يكون قطاع غزة يف �شروط معينة،
عنوان ًا �آخر ،وف�ضل البع�ض تنويع الدول امل�ضيفة ملقار منظمة التحرير.
خام�سا .ميكن تلخي�ص الآراء التي طرحت حول ع�ضوية املجل�س الوطني الفل�سطيني اجلديد كالتايل:
 .1الر�أي ال�سائد بخ�صو�ص ع�ضوية املجل�س الوطني هو �أن يتم االختيار باالنتخاب املبا�شر ،حيث
تتوفر الإمكانية لذلك ،و�أن يتم البحث عن �أدوات دميقراطية �أخرى عندما ال تتوفر �إمكانية
لذلك ،على �أن ي�شمل التمثيل يف املجل�س الوطني جميع مكونات ال�شعب الفل�سطيني دون ا�ستثناء.
هناك �س�ؤال حول من هو الفل�سطيني ،وهو ت�سا�ؤل �أجاب عنه امليثاق الوطني وجتاهله القانون
الأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية ،17و�أدخل عليه تطوير قانون االنتخابات للعام ،182005
بحيث مل يعد املحدد هو الأب بل باتت الأم حمددا �أي�ضا .لكن القانون ا�ستثنى حملة اجلن�سية
الإ�سرائيلية من الفل�سطينيني بحكم قيود اتفاق �أو�سلو (دون �أن ي�ستثني حملة اجلن�سية الأردنية
19
وال �أية جن�سية �أخرى) .وال يظهر يف ن�صو�ص م�سودة م�شروع قانون انتخابات املجل�س الوطني
ا�ستثناء للفل�سطينيني حملة اجلن�سية الإ�سرائيلية .وهذا �إن كان مق�صودا يعترب تطويرا لقانون
انتخابات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
وكانت م�سودة م�شروع قانون انتخابات املجل�س الوطني حددت ال�سن القانونية لالنتخاب بـ  18عاما،
والرت�شح لع�ضوية املجل�س الوطني بـ  35عاما ،وهي بهذا التحديد حترم ال�شباب من الرت�شح لع�ضوية
املجل�س الوطني ،ولذا يف�ضل الر�أي ال�سائد تخفي�ض ال�سن �إلى  25عاما ،وهو ر�أي يتفق مع اقرتاح
جلنة �إعداد القانون يف اجتماعها بالأردن يف حزيران /يونيو  2012بتخفي�ض �سن الرت�شح �إلى 25
عاما� ،إ�ضافة لوجود اقرتاح بتخفي�ضه �إلى  21عاما .كما تن�ص مواد م�سودة القانون على متثيل الن�ساء
 17انظر ملحق رقم  ،10ن�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
 18انظر امللحق رقم  ، 9املادة  9من قانون رقم ( )9ل�سنة 2005م ب�ش�أن االنتخابات� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع
امل�صاحلة الفل�سطينية.
 19انظر ملحق رقم  ،11م�شروع نظام انتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني -امل�سودة الرابعة.
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�ضمن القوائم االنتخابية� .20إن ا�ستثناء الفل�سطينيني من حملة اجلن�سية الإ�سرائيلية من امل�شاركة يف
الرت�شح لع�ضوية املجل�س الوطني ،ال ينبغي �أن يعني ا�ستثناءهم من امل�شاركة يف تقرير امل�صري الوطني،
وال ا�ستبعاد اعتماد �آلية حمددة مل�شاركتهم يف هذه العملية عرب م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية.
كما ينبغي التمييز الوا�ضح بني الهوية الوطنية وبني اجلن�سية ،واملنظمة متثل الهوية الوطنية.
 .2حتتل االنتخابات موقعا مهما يف الدعوة �إلى �إعادة بناء وجتديد م�ؤ�س�سات منظمة التحرير على
�أ�س�س دميقراطية .لقد اكت�سبت املنظمة �شرعية متثيلها يف العقود الثالثة الأولى من ت�أ�سي�سها
بفعل برناجمها الكفاحي و�أهدافها الوطنية ،مما �أك�سبها ت�أييد الفئات الأو�سع من ال�شعب
الفل�سطيني� ،أي �أنها مل تنل �شرعيتها ب�سبب بنيتها الدميقراطية .هذا ال يعني �أن ب�إمكان
ذلك �أن يتكرر ب�سبب التحوالت التي �شهدتها العقود الثالثة الأخرية ،مع �إبراز �أهمية الربنامج
الكفاحي الذي ال يقود �إلى �إغفال الربنامج االجتماعي ،وال اال�ستخفاف بدور الثقافة يف حت�صني
الربناجمني �ضد االنتهازية والفهلوية ال�سيا�سية .لكن �أهمية اعتماد االنتخابات العامة احلرة
والنزيهة ال ينبغي �أن يتحول �إلى ذريعة �أو مربر لتعطيل توحيد احلركة الوطنية الفل�سطينية .كما
ينبغي احلذر من حتويل الدميقراطية (ب�صيغتها الإجرائية) �إلى و�صفة �سحرية حلل مع�ضالت
و�إ�شكاالت وتعقيدات الق�ضية الوطنية الفل�سطينية .ففي حال افتقاد القدرة الفعلية (لظروف
خارجة على الإرادة الفل�سطينية) على �إجراء انتخابات يف موقع ما لع�ضوية املجل�س الوطني (�أو
للهيئات القيادية لالحتادات والنقابات الفل�سطينية) ،ينبغي البحث عن �آليات �أخرى ال تتعار�ض
مع �أ�س�س الدميقراطية وحتدد وفق و�ضع كل جتمع فل�سطيني.
 .3ي�سود الرف�ض لنظام املحا�ص�صة («الكوتا») ،وا�ستبداله بنظام التمثيل الن�سبي ولكن بن�سبة ح�سم
متدنية (� %1إلى  %2مثال) متكن معظم القوى ال�سيا�سية من التمثيل يف املجل�س الوطني ويف
هيئات املنظمة التنفيذية (وي�سري هذا على االحتادات ال�شعبية والنقابات العمالية واملهنية).
فنظام التمثيل الن�سبي هو النظام الأن�سب يف ال�شرط الفل�سطيني حفاظا على مكونات «الهوية
الوطنية» ،وك�ضمان لتمثيل القوى ال�سيا�سية يف الهيئات الوطنية ومنع هيمنة الهويات الفرعية.
كما �أنه النظام الأكرث عدالة يف التمثيل.
 20تع ّرف املادة ال�ساد�سة من م�سودة م�شروع قانون انتخابات املجل�س الوطني بالتايل:
«يعترب ال�شخ�ص م�ؤه ًال ملمار�سة حق االنتخاب �إذا توفرت فيه ال�شروط التالية:
�أ ـ �أن يكون فل�سطيني ًا.
ب ـ �أن يكون قد بلغ الثامنة ع�شرة من عمره على الأقل يوم االقرتاع.
ج ـ �أن يكون ا�سمه مدرج ًا يف �سجل الناخبني النهائي.
ً
د ـ �أن ال يكون حمروم ًا من ممار�سة حق االنتخاب وفقا لأحكام املادة ( )7من هذا النظام.
 2ـ لأغرا�ض هذا النظام يعترب ال�شخ�ص فل�سطيني ًا:
�أ ـ �إذا كان مولود ًا يف فل�سطني وفق حدودها يف عهد االنتداب الربيطاين �أو كان من حقه اكت�ساب اجلن�سية الفل�سطينية مبوجب القوانني التي كانت
�سائدة يف العهد املذكور .
ب ـ �إذا كان مولود ًا يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
ج ـ �إذا كان �أحد �أ�سالفه ممن تنطبق عليهم �أحكام الفقرة (�أ) �أعاله بغ�ض النظر عن مكان والدته.
د ـ �إذا كان زوج ًا لفل�سطينية �أو زوجة لفل�سطيني ح�سبما هو معرف �أعاله».
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 .4ت�شري جتربة االنتخابات الت�شريعية لل�سلطة الفل�سطينية �إلى �ضرورة وجود اتفاق وطني حول
متطلبات التعامل مع نتائج االنتخابات ،بحيث ال تقود �إلى التفرد �أو فر�ض ر�ؤية طرف على
احلقل ال�سيا�سي �أو احلقل االجتماعي �أو احلقل الثقايف .وجاءت نتائج االنتخابات يف الدول
العربية التي �شهدت انتفا�ضات �شعبية لتحذر من خماطر ا�ستفراد تنظيم �سيا�سي بال�سلطة
ونزوعه لفر�ض ر�ؤيته اخلا�صة على املجتمع مبكوناته املختلفة .يف احلالة الفل�سطينية ،تربز
�ضرورة ق�صوى لاللتزام باحرتام التعددية بتعبرياتها املختلفة ك�شرط ال بد منه لوجود حركة
وطنية متما�سكة وفاعلة وقادرة على �إدارة �صراع حترري متعدد املهام.
 .5توجد �ضرورة للتو�صل �إلى اتفاق وطني حول �أ�سلوب متثيل املواقع التي يتعذر فيها �إجراء انتخابات
عامة نزيه وحرة .هناك خ�شية وا�ضحة من هيمنة �أكرب تنظيمني (حركتا «فتح» و»حما�س»)
على احلقل ال�سيا�سي ومن غياب كتلة �سيا�سية وازنة (قادرة على امل�شاركة يف االنتخابات ككتلة
برناجمية) مانعة لتفردهما يف اعتماد �صيغة «حما�ص�صة» بينهما .ومكمن اخل�شية هو يف
التو�صل �إلى م�صاحلة ال تنهي االنق�سام (بل �إلى �صيغة توافقية على تقا�سم ال�سلطة� ،أي التو�صل
�إلى �صيغة �إدارة االنق�سام) .ويف احلال الفل�سطيني الراهن ،متثل االنتخابات ،على قاعدة
نظام التمثيل الن�سبي الكامل املعتمد يف م�سودة م�شروع قانون انتخابات املجل�س الوطني،21
ويف م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية ،فر�صة لك�سر ثنائية �سيطرة «فتح» وحما�س» ،وت�ساهم يف
م�أ�س�سة �شفافية وم�ساءلة ملنع حتويل مواقع امل�س�ؤولية� ،سواء يف ال�سلطة �أو املنظمة �أو التنظيمات
ال�سيا�سية �أو االحتادات والنقابات� ،إلى م�صادر لالمتيازات والريع اخلا�ص والزبائنية.
 .6ي�ستدعي اعتماد االنتخابات العامة والتدابري الدميقراطية على طريق �إعادة بناء منظمة
التحرير (ك�شرط �ضروري و�إن غري كاف) �إنهاء االنق�سام للحقل ال�سيا�سي الوطني .وهنا يطرح
ال�س�ؤال ال�صعب ،وهو من يتولى هذه املهمة �إن وا�صل التنظيمان الأكربان عنادهما يف رف�ض
�إنهاء االنق�سام وعندما تعجز بقية التنظيمات ال�سيا�سية عن ممار�سة �ضغط كاف من �أجل
ذلك ،وال تتوفر احتادات ونقابات قادرة على ح�شد �ضغط قاعدي منظم لإعادة توحيد احلركة
ال�سيا�سية الفل�سطينية؟ وخالل نقا�ش م�سودة هذه الوثيقة� ،أثريت يف الورقة املرجعية املقدمة
حول الت�صورات املتداولة يف الأو�ساط الفل�سطينية بالأردن ،الدعوة �إلى التمييز بني م�سارين؛
 21انظر ملحق رقم � ،11إذ يقرتح امل�شروع (قبل تعديله الحقا بتخفي�ض عدد �أع�ضاء املجل�س الوطني �إلى  350ع�ضوا) �أن يكون «عدد �أع�ضاء
املجل�س الوطني �أربعمئة وخم�سني ع�ضو ًا على الأقل ،ينتخب مائة وخم�سون منهم عن دائرة الأرا�ضي الفل�سطينية ،وثالثمئة على الأقل عن
دوائر مناطق ال�شتات وفق الآلية التالية� :أ .باالنتخاب املبا�شر :يف الدول التي ت�سمح ب�إجراء االنتخابات يف �إقليمها .ب .بالتوافق :يف الدول
التي ال ت�سمح ب�إجراء االنتخابات �أو ال ميكن �إجراء االنتخابات فيها ،فيتم ت�سمية واختيار الأع�ضاء لتمثيل املناطق التي يتعذر �شمولها بالعملية
االنتخابية وفق تق�سيمات الدوائر بالتوافق من قبل جلنة اتفاق القاهرة  2005واملتكونة من رئي�س اللجنة التنفيذية ورئي�س املجل�س الوطني
و�أع�ضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامني للف�صائل وبع�ض ال�شخ�صيات امل�ستقلة».
وتن�ص م�سودة امل�شروع على �أن تكون «مدة والية املجل�س ثالث �سنوات من تاريخ انتخابه ،وي�ستمر املجل�س املنتخب يف تويل مهامه و�صالحياته
حتى يتم انتخاب جمل�س جديد مبوجب �أحكام هذا النظام» ،وعلى �أن «تت�شكل القائمة االنتخابية من ف�صيل و�/أو حزب و�/أو ائتالف من
ف�صائل و�/أو �أحزاب و�/أو جمموعة من امل�ستقلني ت�ستويف �شروط الرت�شيح يف �إحدى الدائرتني االنتخابيتني �أو كليهما .وال يجوز �أن يزيد عدد
املر�شحني يف القائمة عن عدد املقاعد املخ�ص�ص للدائرة االنتخابية ،وال �أن يقل عن ثالثة» .كما «ي�شرتط لقبول تر�شح القائمة االنتخابية �أن
تعلن التزامها بوثيقة �إعالن اال�ستقالل ومبنظمة التحرير الفل�سطينية باعتبارها املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني».
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ميثل الأول م�سارا �إجرائيا  -تكتيكيا ،يقوم على موا�صلة اجلهد من �أجل �إمتام امل�صاحلة
الفل�سطينية وا�ستئناف عملية «توحيد ال�شعب والكيان وامل�ؤ�س�سات واجلغرافيا الفل�سطينية».
وي�ستدعي هذا امل�سار اعتماد مقاربة �إجرائية �شديدة الواقعية «على فر�ض �أن الوحدة بني كيانني
غري دميقراطيني� ،أف�ضل من االنق�سام �إلى كيانني غري دميقراطيني ،وامل�صاحلة حتى و�إن كانت
(فوقية) تظل �أف�ضل من االنق�سام ،مع الأخذ بنظر االعتبار ،ب�أن ال�شعب الفل�سطيني يتطلع �إلى
وحدة وطنية �صلبة ودميقراطية ،وعلى �أ�سا�س برنامج وطني جامع ،ويف �إطار منظمة التحرير
الفل�سطينية املُعاد بنا�ؤها وهيكلتها دميقراطي ًا» .وميثل امل�سار الثاين خيارا فكريا � -سيا�سيا
– �إ�سرتاتيجيا يقوم (وفق الورقة ذاتها) على «�أن احلل لإ�شكالية االنق�سام والرتاجع يف و�ضع
ومكانة احلركة الوطنية ،بحاجة �إلى مقاربة ذات طبيعة �إ�سرتاتيجية» ،تطرح «�أ�سئلة من نوع :من
�سيقوم بهذه العملية ،هل هي الف�صائل والنخب القائمة� ،أم قوى اجتماعية و�سيا�سية جديدة؟
وكيف ميكن لهذه القوى �أن تنبثق و�أن تلعب دور ًا متعاظما؟» (وهو ال�س�ؤال الذي طرحه الإطار
املوجه للأوراق التي تعالج ق�ضايا �إعادة بناء املنظمة من منظور مكونات ال�شعب الفل�سطيني.)22
يف العام  ،1969واجهت احلركة الوطنية الفل�سطينية �آنذاك �إ�شكالية «�إعادة بناء منظمة التحرير».
وقد امتلكت قوى املقاومة والكفاح امل�سلح ذات اجلماهريية وال�شعبية الوا�سعة ،دور ًا حا�سم ًا يف انتزاع
املنظمة من �أيدي النظام العربي الر�سمي ،مثلما جنحت هذه القوى يف �إعادة بناء و�صياغة املنظمة.
و�إن كان هذا الو�ضع لن يتكرر لأ�سباب �أ�شارت الوثيقة �إليها� ،إال �أن ذلك ال يقلل من حيوية الوطنية
الفل�سطينية وما بلغته من ن�ضج ،وهي باتت بحاجة �إلى �إعادة بناء حركة وطنية جديدة (ممثلة يف
منظمة حترير جديدة) تقوم على �أ�س�س دميقراطية ،م�ستفيدة من �أجواء االنتفا�ضات الدميقراطية
العربية ،للإفالت من «قب�ضة الف�صائلية» و�إطالق الطاقات الكامنة بني �صفوف ال�شعب الفل�سطيني
داخل فل�سطني التاريخية وخارجها ،مع �أهمية الإ�شارة �إلى �أن الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية تبقى
من �أرقى �أ�شكال التنظيم التي عرفتها الب�شرية و�أدوات التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي.
�ساد�سا .ميكن �إجمال الآراء فيما يخ�ص متثيل التجمعات الفل�سطينية يف هيئات منظمة التحرير
الفل�سطينية بالقول �إن هناك اتفاقا من حيث املبد�أ على �ضرورة متثيل م�صالح وتطلعات خمتلف
مكونات ال�شعب الفل�سطيني (جتمعات ،جاليات ،جمتمعات� ،إلخ) يف املجل�س الوطني الفل�سطيني.
وينطبق هذا على االحتادات القطاعية والنقابات املهنية الفل�سطينية التي يتوجب �أن ت�صبح قادرة
على متثيل القطاعات واملهن يف التجمعات املختلفة دون �أن يعني هذا تغييب احلاجة �إلى التعددية
يف الربامج والر�ؤى ح�سب الق�ضايا اخلا�صة بكل جتمع .وي�ستدعي متثيل كل مكونات ال�شعب

 22انظر ملحق رقم « ،12نحو �إعادة بناء التمثيل الوطني� :أفكار ومقرتحات لتجاوز وتفكيك عقبات وعقد التمثيل الفل�سطيني».
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الفل�سطيني يف املجل�س الوطني اعتماد دوائر متثيلية (انتخابية حيث ميكن) لكل منها .23وبهذا
ميكن �أن ينعك�س ذلك على البنية امل�ؤ�س�ساتية للمنظمة مبا يتيح املتابعة التف�صيلة لق�ضايا كل من
هذه التجمعات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واحلقوقية واحلريات املدنية يف �سياق الق�ضية
الوطنية� .أما فيما يخ�ص فل�سطينيي �أرا�ضي  ،48فقد اقرتح الرتكيز على �إعادة بناء «جلنة املتابعة
العليا للجماهري العربية» ،و�إيجاد �صيغة تفاعل بني هذه اللجنة وقيادة املنظمة� ،سواء يف �أثناء عملية
�إعادة البناء� ،أو بعد �إجناز هذه العملية ،و�إيجاد عالقات تعاون وتن�سيق كاملني مع م�ؤ�س�سات وهيئات
املنظمة املعنية على قاعدة برنامج حق العودة وتقرير امل�صري ،وهما من عناوين امل�شروع الوطني
الفل�سطيني (ح�سب الورقة املرجعية اخلا�صة بالفل�سطينيني داخل �أرا�ضي .)48

استخالصات
�أوال� .إعادة بناء احلركة الوطنية الفل�سطينية ممثلة ،ك�إطار م�ؤ�س�ساتي ،يف منظمة التحرير
الفل�سطينية� ،أمر يف غاية الأهمية �إذا �أخذنا بعني االعتبار حمددات ال�شرط الفل�سطيني والأو�ضاع
الإقليمية والدولية اجلارية .ولذا ينبغي �أن ال جتري كفعل نخبوي كما جرى يف ال�ستينيات من القرن
املا�ضي (النجاح يف ذلك العقد ال يعني �إمكانية النجاح يف العقد احلايل لأ�سباب عديدة نوق�شت
خالل هذه الوثيقة) ،بل �أن تتم من خالل ف�سح املجال �أمام كل جتمع/جمتمع/جالية فل�سطينية
للم�شاركة يف عملية البناء هذه ،عرب:
� .1أن يتولى كل جتمع اختيار ممثليه �إلى املجل�س الوطني باعتباره الهيئة الت�شريعية الأولى لل�شعب
الفل�سطيني ،والتي تنتخب هيئة تنفيذية تتابع تنفيذ قرارات املجل�س .ويف حال تعذر لتجمع ما
انتخاب ممثليه مبا�شرة يبحث كل جتمع عن الو�سيلة الأجنع الختيار ممثليه.
� .2إن عملية اختيار ممثلي كل جتمع يفرت�ض �أن تقوم على �أ�سا�س اعتبارين؛ الأول حاجات وتطلعات
غالبية التجمع ،وثانيا الربنامج ال�سيا�سي واالجتماعي الذي يطرحه (�ضمن قائمته االنتخابية).
� .3إن عملية دمقرطة العالقات بني �أفراد كل جتمع تعني �أن ت�شمل عملية الدمقرطة خمتلف الهيئات
الفاعلة يف التجمع (�أحزاب ،نقابات واحتادات ،هيئات حملية ،جلان �شعبية ،حركات اجتماعية� ،إلخ).
� .4أن تتم العملية وفق نظام التمثيل الن�سبي لالعتبارات التي وردت يف الوثيقة.
ثانيا .ي�ستدعي تعميق الرتابط بني التجمعات الفل�سطينية من جانب و�ضمان متابعة م�صالح وتطلعات
التكوينات االجتماعية املختلفة لكل جتمع (على �أ�سا�س الو�ضع الطبقي ،النوع االجتماعي ،احلالة
 23يقدر اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني عدد الفل�سطينيني يف العامل بنهاية عام  2012بحوايل  11.6مليون ن�سمة ،منهم  4.4مليون
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س ال�شرقية ،و 1.4مليون يعي�شون داخل اخلط الأخ�ضر (من جمموع نحو  8ماليني يحملون اجلن�سية
الإ�سرائيلية) .ويقدر اجلهاز �أن عدد الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل والأرا�ضي املحتلة بنحو  5.8مليون بنهاية العام  2012مقابل  6ماليني
يهودي �إ�سرائيلي .وتوقع اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني �أن يرتفع �إجمايل عدد كل من الفل�سطينيني واليهود الإ�سرائيليني �إلى حوايل
 6.5مليون بحلول نهاية عام .2016
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املهنية ،الفئة العمرية� ،إلخ) �أن يتم بناء الأطر القطاعية واملهنية ك�أطر لها �أجندات اجتماعية
مطلبية ،بالإ�ضافة �إلى �أجندات وطنية .من هنا تظهر �أهمية �أن تتم �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة
التحرير لي�س فقط عرب انتخاب/اختيار ممثلني للمجل�س الوطني عن كل جتمع ،بل وت�شكيل �أطر
قطاعية ونقابية ومهنية على �صعيد كل جتمع ت�شكل فيما بينها احتادات عامة .بتعبري �آخر ،هناك
حاجة يف عملية �إعادة بناء احلركة الوطنية الفل�سطينية ،ممثلة يف املنظمة� ،إلى �إف�ساح املجال �أمام
القوى االجتماعية (عرب االحتادات والنقابات واحلركات االجتماعية) لتمثيل م�صاحلها وتطلعاتها.
ثالثا� .ضرورة وعي خماطر اختزال الدميقراطية �إلى جمرد انتخابات دورية ،كون مثل هذا
االختزال يلغي �أبرز مرتكزات الدميقراطية القائمة على ترافق وجتادل قيم احلرية وامل�ساواة .كما
ينبغي احلذر ال�شديد من الدخول يف انتخابات عامة يف �شرطنا الوطني دون االتفاق على وظائفها،
وهذا ما جرى يف االنتخابات الت�شريعية يف العام  ،2006ور�أينا نتائجها الكارثية على احلركة
الفل�سطينية ،والتي ما زالت تداعياتها قائمة حتى اللحظة .ال�س�ؤال الذي ال بد منه هو :هل نريد
انتخابات عامة لنحدد من يحكم ومن يكون يف املعار�ضة (كما هو عادة احلال يف الدول امل�ستقلة)
�أم نريد انتخابات لبناء م�ؤ�س�سات وطنية متثيلية ال ت�ستثني �أيا من القوى ال�سيا�سية عرب نظام
انتخابي يقوم على التمثيل الن�سبي ذي ن�سبة ح�سم متدنية ت�ضمن متثيل �أو�سع طيف من القوى
ال�سيا�سية بهدف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية (والفكرية واالجتماعية واالقت�صادية ال�سيا�ساتية)،
ويف امل�شاركة يف �إقرار وتنفيذ �إ�سرتاتيجيات املواجهة لالحتالل وللحالة اال�ستعمارية التي يعي�شها
ال�شعب الفل�سطيني ،بتجمعاته املختلفة؟
رابعا .تتوفر �إمكانيات وا�سعة ن�سبيا لأن يتم اختيار ممثلني عن التجمعات الفل�سطينية املختلفة
ب�شكل دميقراطي حتى حني يتعذر �إجراء انتخابات مبا�شرة ،والأقدر على حتديد �سبل ذلك هي
القوى ال�سيا�سية واملنظمات املجتمعية الفاعلة يف كل جتمع («جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية»
تقدم مثاال على ذلك).
ما يعنيه ال�سابق هو التعاطي مع ال�شعب الفل�سطيني لي�س فقط كمجتمع �سيا�سي ذي حركات
وتنظيمات �سيا�سية متعددة وخمتلفة الربامج والتوجهات ،بل وكذلك كت�شكيلة اجتماعية متباينة
الأو�ضاع وال�شروط والتكوينات لكنها يف حالة �سريورة .لكن ما يوحد هذا ال�شعب هي الأخطار
امل�شرتكة التي يتعر�ض لها واحلقوق والأهداف التي ي�سعى من �أجلها يف مواجهة احلالة اال�ستعمارية
االحتاللية اال�ستيطانية التي يعي�شها (ب�أبعادها املختلفة :التمييز العن�صري ،نظام املعازل
(الأبرتايد) ،التطهري الإثني ،التو�سع اال�ستيطاين الزاحف ،احل�صار التجويعي ،التمييز �ضد
الفل�سطينيني يف لبنان وبلدان عربية �أخرى ،املعاناة املختلفة واملتنوعة ل�شعبنا يف ال�شتات� ..إلخ)،
والرواية التاريخية اجلامعة بروافدها الفرعية املتعددة.
خام�سا .ت�ستدعي �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية االنتباه �إلى خ�صو�صيات و�شرط
كل جتمع عند و�ضع �إ�سرتاتيجيات املواجهة (باملعنى ال�شمويل للتعبري) ب�أدواتها و�أ�شكالها املختلفة؛
وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

33

لي�س املجال هنا حل�صرها بحكم تعدد وتنوع �أ�شكالها وانفتاحها على االبتكار والإبداع وفق ما تليه
متطلبات كفاح كل جتمع .فما ثبتت فعاليته يف جتمع معني ال يعني �أن هذه التجربة �ستنجح كجزء
من �إ�سرتاتيجية مواجهة يف جتمع �آخر ،بل قد يتولد عن ذلك نتائج �سلبية للغاية .املهم هنا التنويه
�إلى �أن املواجهة �أو املقاومة لي�ست حق ًا فقط ،بل وواجب يف واقع حركة التحرر الوطني ،وهي تتنوع
يف �أ�شكالها وم�ضامينها ،كما �أنها منفتحة على التطوير واالبتكار ،والتجمع املعني هو الأكرث دراية يف
�ش�أن الأ�شكال وامل�ضامني الأجنع .وبات متاحا ،ب�شكل �أو�سع من ال�سابق ،ف�ضاء الفعل داخل الهيئات
الدولية املختلفة (حمكمة العدل الدولية ،حمكمة اجلنايات الدولية ،منظمة اليون�سكو� ،إلخ) الذي
يتيح تو�سيع دائرة العزلة على �إ�سرائيل وفر�ض العقوبات عليها .وهناك الو�سائل الثقافية املختلفة
(عرب ال�صورة والفيلم والرواية واللوحة والأغنية واملقالة والندوة� ،إلى الق�صة والرواية والق�صيدة،
�إلخ) التي ت�ساهم يف ذات االجتاه ،ولها �أ�شكالها الدعاوية والت�ضامنية يف �أوروبا والأمريكيتني (مثال
الن�شاط يف حركات �شبابية متعددة الإثنيات تدعو للعدالة لل�شعب الفل�سطيني� ،إلخ) ،وهكذا..
�ساد�سا .ي�سود الر�أي املطالب ب�إعادة النظر يف امليثاق الوطني ،لغة وبنودا وتركيزا ،باال�ستناد
�إلى الوثائق التي لقيت �إجماعا� ،أو ما يقرب الإجماع ،من القوى ال�سيا�سية ،والتي �أ�شارت �إليها
هذه الوثيقة (�إعالن اال�ستقالل ،وثيقة الوفاق الوطني� ،إعالن حملة املقاطعة لإ�سرائيل و�سحب
اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات عليها) ،مع االنتباه �إلى املالحظات على كل منها والظروف التي
ولدتها ،وكذلك التنبيه �إلى �ضرورة �أن ي�ؤكد امليثاق على الرواية التاريخية لل�شعب الفل�سطيني.
ت�أتي احلاجة لإعادة بناء احلركة الوطنية يف �سياق البناء على ف�ضائل الرتاث الإيجابي للما�ضي
(التعددية ال�سيا�سية والفكرية ،والتنظيمية ،والثقافية ،واملدنية الراف�ضة للطائفية ،و�إعالء �ش�أن
الروح الكفاحية) ،ويف �سياق جتنب نقائ�ص و�أخطاء و�إخفاقات التجربة ال�سابقة (نظام املحا�ص�صة،
الزبائنية ،الريعية ،املكتبية ،وتغييب �أ�ساليب املحا�سبة للقيادة) .وت�أتي ،بالأ�سا�س ،يف �سياق املهام
امللقاة على هذه احلركة يف جمابهة الدولة االحتاللية اال�ستيطانية اال�ستعمارية ،والتنكر للحقوق
الفردية واجلماعية ال�سيا�سية واملدنية والإن�سانية ،مبا فيها حق العودة لفئات وا�سعة من ال�شعب
الفل�سطيني .فهناك حاجة لتنظيم ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني التحرري ،وهناك حاجة مل�ؤ�س�سات
وطنية جامعة (تتخطى حدود التجمع الواحد) لتغذية العالقات بني التجمعات الفل�سطينية متباينة
الظروف والأو�ضاع ،ول�صيانة و�إثراء الرواية التاريخية الفل�سطينية ،باالعتماد على دور كل منها
ولي�س عرب خلق مركز بيده كل ال�صالحيات و�أطراف مهم�شة.
�سابعا .هناك ق�ضايا لوج�ستية ومالية حول مواقع مقار منظمة التحرير وموازنتها وبنيتها وو�ضع
م�ؤ�س�ساتها حتت الرقابة وامل�ساءلة ،وقد وردت يف الوثيقة �آراء واقرتاحات حولها ،وهي ق�ضايا قابلة
للمعاجلة �إن جرت متابعتها بروح عملية وكفاحية.
باخت�صار �شديد ت�ستدعي عملية �إعادة بناء احلركة الوطنية الفل�سطينية ممثلة يف منظمة
التحرير ما ي�أتي:
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�أوال .الإ�سراع يف بناء �إطار تنظيمي جامع ي�ستند �إلى عمليات دمقرطة مكونات هذه احلركة الوطنية
(ال�سيا�سية والقطاعية والنقابية واملحلية) على امل�ستويات الوطنية واملوقعية (على �صعيد كل جتمع)،
بالإ�ضافة للحركات االجتماعية (ال�شبابية ،وغريها).
ثانيا .ينبغي �أن يرتافق مع البدء يف بناء الإطار التنظيمي اجلامع �صياغة وثيقة مرجعية (ميثاق �أو
عقد اجتماعي) يحظى ب�أو�سع درجة من الإجماع الوطني وال�شعبي.
ثالثا .احلركة الوطنية اجلديدة بحاجة �إلى �إ�سرتاتيجيات مواجهة ون�ضال ت�شرتك فيه �أو�سع الفئات
االجتماعية يف كل جتمع باال�ستناد �إلى حاجات وقدرات وميزات كل جتمع.
رابعا .هناك حاجة �إلى تو�سيع دور الثقافة (باملعنى الوا�سع للكلمة) يف عملية �إعادة بناء م�ؤ�س�سات
منظمة التحرير الفل�سطينية ،مبا هي �إحدى املحركات الرئي�سة للهوية الوطنية واملن�شط للوطنية
الفل�سطينية ،كونها ال تخ�ضع ملوازين القوى الع�سكرية وال�سيا�سية وللحدود اجلغرافية ،والأقدر بالتايل
على احلفاظ على الرواية التاريخية الفل�سطينية وتغذيها من خمتلف حقول الثقافة ال�شعبية والعاملية.
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أولي ٌة حول إعادة بناء
ٌ
تصورات ّ
ّ
منظمة التحرير الفلسطينية
وتفعيل
�أ .د� .إبراهيم �أبرا�ش
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أولي ٌة حول إعادة بناء
تصورات
ٌ
ّ
ّ
منظمة التحرير الفلسطينية
وتفعيل
�أ .د� .إبراهيم �أبرا�ش
مقدمة
ت�ستح�ضر �أزمة امل�شروع الوطني واحلديث عن �إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفل�سطينية حقيقة
تاريخية ،وهي �أن امل�شروع الوطني احلديث منذ بداياته الأولى مع منظمة التحرير عام  1964مل
يكن م�شروعا وطنيا خال�صا ،ومل يكن ميثاق املنظمة برناجما وطنيا خال�صا؛ فدوما كانت املحددات
اخلارجية العربية والإقليمية والدولية حا�ضرة يف ت�أ�سي�س النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وتطوره.
هذا اال�ستح�ضار للتاريخ مفيد ونحن ب�صدد التفكري ب�إعادة بناء وتفعيل امل�شروع الوطني من خالل
عنوانه الرئي�س منظمة التحرير ،ف�سقوط �أنظمة ودول عربية و�إقليمية و�صعود �أخرى ،وانهيار نظام
دويل و�صعود �آخر؛ كل ذلك ال يغري من حقيقة قوة ت�أثري املحددات اخلارجية يف الق�ضية الفل�سطينية
ويف اخليارات الكربى لل�شعب والقيادة.
�إن قوة ت�أثري العوامل اخلارجية يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني نالحظها اليوم من خالل ارتهان
امل�صاحلة باحلالة العربية والإقليمية ،فالفل�سطينيون عجزوا عن حتقيق امل�صاحلة اعتمادا على
الذات ،وهكذا تن ّقل ملف امل�صاحلة من ال�سودان �إلى اليمن �إلى مكة ثم القاهرة فالدوحة ،حتى
ال�سنغال حاولت لعب دور يف عملية امل�صاحلة .كما �أن الإجنازات التي مت حتقيقها من خالل
مواجهة العدوان على غزة والت�صويت ل�صالح فل�سطني يف الأمم املتحدة مل يتولد عنها دينامكية
ذاتية لتنفيذ ما مت االتفاق عليه من تفاهمات امل�صاحلة ،وينتظر �أطراف امل�صاحلة تطور الأو�ضاع
يف م�صر ليعودوا �إلى طاولة احلوار ،وال ندري هل �ست�صبح امل�صاحلة يف حكم امل�ؤجل ما ا�ستمرت
الأو�ضاع غري م�ستقرة يف م�صر؟ وما هو احلال �إن تدهورت الأمور �أكرث يف م�صر؟
ويف نف�س ال�سياق ،ف�إن الت�صويت ل�صالح االعرتاف بفل�سطني دولة مراقب �سيغري من �أولويات
القيادة وال�شعب ،خ�صو�صا �أولوية �إعادة بناء منظمة التحرير ،ل�صالح �أولوية جت�سيد م�ؤ�س�سات
الدولة .وكما �سنو�ضح الحقا ف�إن القرار الأممي وبالرغم من عدم �إلزاميته �إال �أنه �سيجعل مركز
ثقل االهتمام والعمل ال�سيا�سي متجها نحو الدولة ولي�س نحو منظمة التحرير.
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اجلزء الأول
البيئة التمكينية والفرص المتاحة إلعادة بناء المنظمة
كمدخل للمصالحة
نتائج العدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة منت�صف نوفمرب  2012الذي توج ب�صفقة تهدئة بني
«حما�س» و�إ�سرائيل واعتربتها «حما�س» ن�صرا لها ولنهج املقاومة ،ثم الت�صويت ل�صالح قرار
فل�سطيني مينح فل�سطني �صفة دولة مراقب وهو ما اعتربته منظمة التحرير ن�صرا لنهجها ال�سيا�سي
ال�سلمي؛ كال احلدثني ا�ستنه�ضا حالة �شعبية وحدوية حتى و�إن كانت عاطفية ،قد ت�شكل حالة �ضغط
على النخب ال�سيا�سية تدفعها لتحريك ملف امل�صاحلة ،وخ�صو�صا �أن مباركة «حما�س» خطوة
الرئي�س بالذهاب �إلى الأمم املتحدة لها داللة �سيا�سية ،حيث ت�ضمر اعرتافا منها بهدف الدولة يف
قطاع غزة وال�ضفة ،كما �أن �صفقة التهدئة التي وقعتها «حما�س» بو�ساطة م�صرية تت�ضمن ر�سائل
�سيا�سية ،وخ�صو�صا فيما يتعلق بوقف (الأعمال العدائية) بني الطرفني – غزة و�إ�سرائيل -حيث
ت�ضمر وقف املقاومة �أو الأعمال امل�سلحة وهذا �أحد مطالب �أو �شروط الرباعية لالعرتاف بـ»حما�س».
وهكذا� ،إن كانت كلتا اخلطوتني من «حما�س» ت�ؤ�شران �إلى جت�سري الفجوة يف املواقف بينها وبني
منظمة التحرير؛ �إال �أن ت�ضخيم «حما�س» للن�صر الع�سكري الذي حققته من خالل �إطالق ال�صواريخ
على مدن �إ�سرائيلية ثم بنود �صفقة الهدنة تت�ضمنان �أي�ضا عنا�صر قد تدفع نحو مزيد من تكري�س
االنق�سام اجليو�سيا�سي بني غزة وال�ضفة ،وهو الأمر الذي يثري تخوفات من معادلة جديدة �سترتتب
عن �صفقة الهدنة ،و�ستعيد ترتيب عالقة قطاع غزة مب�صر و�إ�سرائيل وال�ضفة الغربية.
يف اجلهة الأخرى ،ف�إن (ن�صر) االعرتاف بفل�سطني دولة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة هو ح�صيلة
ديبلوما�سية الرئي�س «�أبو مازن» ،وكذلك ح�صيلة التعاطف الدويل مع معاناة �أهل غزة و�صمودهم
يف مواجهة املمار�سات العدوانية الإ�سرائيلية ،وهي �أمور وظفها الرئي�س �أبو مازن يف خطابه ُقبيل
الت�صويت على القرار .الن�صر ال�سيا�سي يف الأمم املتحدة �سيفر�ض حتديات على منظمة التحرير
وجممل النظام ال�سيا�سي ،ف�إن كان عزز من موقف الرئي�س «�أبو مازن» ومن خيار ال�سالم الذي ي�ؤمن
به �إال �أنه �سي�ؤدي تدريجيا �إلى تهمي�ش دور املنظمة ،بحيث ت�صبح (الدولة) مرجعية للفل�سطينيني،
كما �أن دول العامل �ستنحو نحو مزيد من التعامل مع م�ؤ�س�سات الدولة كممثل لل�شعب بدال من منظمة
التحرير .بالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،ف�إن االعرتاف بفل�سطني دولة مراقب �سيطرح �إ�شكاالت قانونية
و�سيا�سية ذات �صلة مبكانة منظمة التحرير ودورها امل�ستقبلي وعالقتها بالدولة من جانب وبال�سلطة
من جانب �آخر.
هذه امل�ستجدات �ست�ضاف �إلى الإ�شكاالت القدمية حول التمثيل واملرجعيات الفل�سطينية ،الأمر
الذي يجعل كل حماولة للت�صدي ملعاجلة �أزمة التمثيل الفل�سطيني ت�صطدم مبا هو �أكرب من
جمرد االختالف على �آلية االنتخابات �أو الن�سب التمثيلية .املو�ضوع لي�س جمرد �إحالل حزب حمل
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حزب على ر�أ�س �سلم القيادة والتوجيه ،ف�إ�شكاليات التمثيل القدمية واجلديدة نتاج لأزمة �أكرب
و�أعمق تعك�س حالة الاليقني عند الفل�سطينيني حول حقوقهم امل�شروعة وقدرتهم على حتقيقها،
�أزمة لها عالقة مبفهوم امل�شروع الوطني من حيث �أيديولوجيته و�أهدافه و�أدوات تنفيذه ،فال�صراع
على التمثيل اليوم يعك�س �صراعا وجدانيا و�أيديولوجيا� ،إ�ضافة �إلى اخلالفات ال�سيا�سية ،ثم جاء
االنق�سام لي�ضيف �صراعا حول ال�سلطة ومغامنها ،كما �أنه ذو �صلة باملتغريات الإقليمية والدولية،
فتاريخيا ،كان امل�شروع الوطني حم�صلة توازن ه�ش بني القدرات الذاتية الفل�سطينية والرغبة
با�ستقاللية القرار الوطني من جانب ،وم�شاريع و�أجندة دول اجلوار من جانب �آخر.
�إن كان يجوز لنا القول ب�أن االختالف على الأهداف وو�سائل حتقيقها �أمر حمايث للحركة الوطنية
الفل�سطينية منذ �سنواتها الأولى ،حيث مل ت�ستقر منظمة التحرير على �أهدافها و�إ�سرتاتيجية
حتقيقها �سوى �سنوات قالئل (� )1971 - 1964إال �أن اختالفات تلك احلقبة كانت يف بيئة عربية
ودولية ت�سمح ب�شكل من التعاي�ش بني القوى املختلفة داخل منظمة التحرير ،كما �أن عدم وجود �سلطة
ومغامن �سلطة كان يحد من �إمكانية ت�صعيد اخلالفات �إلى درجة االقتتال الدموي.
قبل ال�شروع يف �إبداء املقرتحات والت�صورات حول �إعادة بناء التمثيل الفل�سطيني يف �إطار �إجناز
هدف امل�صاحلة ،ف�إن حالة من ال�شك تنتابنا حول م�صداقية «حما�س» بامل�شاركة يف منظمة التحرير
الفل�سطينية لل�سببني الآتيني:
الأول .عقائدي مبد�أي ،فـ»حما�س» كجماعة �إ�سالم �سيا�سي تقول ب�أنها امتداد جلماعة الإخوان
امل�سلمني ال تقبل �أن تندمج �أو ت�شارك يف جماعة �سيا�سية واحدة �أو �إطار واحد مع �أحزاب وقوى
علمانية وليربالية ،وهذا �ش�أن لي�س خا�ص بـ»حما�س» ،بل يخ�ص كل جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي يف
العامل العربي والإ�سالمي ،حيث هناك قوى �إ�سالمية يف جانب وقوى ليربالية وقومية وعلمانية يف
اجلانب الآخر ،وما يجري يف م�صر وتون�س منوذجني لذلك .وقد يجري مع و�ضع امليثاق الوطني ما
يجري يف م�صر حول و�ضع الد�ستور.
الثاين .اخلوف من اال�ستحقاقات ال�سيا�سية للم�شاركة يف النظام ال�سيا�سي ،فـ»حما�س» ال ترف�ض
االنتخابات ،وخ�صو�صا الت�شريعية خوفا من الهزمية فقط ،بل ومن الن�صر �أي�ضا ،فهزميتها قد
تفقدها ال�سلطة يف غزة ،وبالتايل يهدد امل�شروع الإ�سالمي الذي متثله ،وفوزها يف االنتخابات
�سيفر�ض عليها �شراكة �سيا�سية مع قوى ليربالية وعلمانية من ال�صعب التو�صل �إلى قوا�سم م�شرتكة
بينهم ،كما �أن فوزهايف االنتخابات الت�شريعية �سيفر�ض عليها حتمل م�س�ؤولية ال�سلطة واحلكومة يف
كل مناطق ال�سلطة ،وبالتايل مواجهة �شروط �إ�سرائيل والرباعية ،و»حما�س» تعرف �إن كان م�سموح
لها بتملك ال�سلطة يف غزة لأن �إ�سرائيل ال تريد حكم غزة ،ف�إنه غري م�سموح لها احلكم يف ال�ضفة
لأن �إ�سرائيل تريد ال�ضفة لنف�سها.

وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

43

اجلزء الثاين
المقترحات حول إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير
كمرجعية وطنية
ثقل وط�أة التجربة التاريخية وال�شكوك املُثارة حول جدية جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي الفل�سطينية،
وخ�صو�صا «حما�س» ،بالدخول يف النظام ال�سيا�سي بعد الربيع العربي ،بالإ�ضافة �إلى واقع اال�ستيطان
والتهويد؛ كل ذلك يجب �أن ال يثنينا عن ال�سعي الد�ؤوب للبحث عن خمارج للأزمة ،ويف هذا ال�سياق
ي�أتي اجلهد امل�شكور للمركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات الإ�سرتاتيجية – م�سارات.
�سنقارب �إ�شكالية التمثيل الفل�سطيني و�إعادة بناء امل�شروع الوطني انطالقا من الأ�سئلة التي تطرحها
الورقة املوجهة للنقا�ش التي �أعدها الباحث جميل هالل.

�أوال .جمل�س ت�أ�سي�سي للإ�شراف على �إعادة البناء
ال �شك �أن �أول و�أهم �س�ؤال يجب الت�صدي له يف �سياق احلديث عن �إعادة بناء وا�ستنها�ض منظمة
التحرير هو اجلهة التي �ستتولى تلك املهمة ،ف�إذا كانت الأحزاب وال�سلطتني واحلكومتني م�أزومني
بل تحُ ّملها اجلماهري م�س�ؤولية الأزمة ،فكيف ميكن االطمئنان �إليها لتقوم بعملية �إعادة البناء؟ و�إذا
كان ال�شعب يعي�ش حالة �شتات وانق�سام حاد ،فكيف ميكنه تغيري الأو�ضاع �أو اخلروج يف ثورة ليقول
ب�إ�سقاط النظام؟.
ونحن نفكر بو�ضع امليثاق ،ن�ستح�ضر ما يجري يف م�صر حول و�ضع الد�ستور ،فامليثاق �سيكون مبثابة
د�ستور ال�شعب الفل�سطيني للمرحلة املقبلة .الآلية التي نراها للقيام مبهمة �إعادة البناء هي تو�سيع
الإطار امل�ؤقت املكلف ببحث تطوير منظمة التحرير الذي مت االتفاق عليه يف القاهرة والدوحة ،من
خالل �إ�شراك ممثلني عن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واالحتادات ال�شعبية و�شخ�صيات وطنية �أكادميية
ومهنية من الداخل واخلارج لي�صل العدد حوايل املائة ،ويقوم هذا الإطار بالتوافق على الأع�ضاء
اجلدد ،على �أن ال تزيد ن�سبة ممثلي الأحزاب والف�صائل عن ن�صف �أع�ضاء الإطار القيادي اجلديد.
ي�صبح الإطار اجلديد مبثابة (جمل�س ت�أ�سي�سي) يتكلف بعملية �إعادة بناء املنظمة كما ن�صت على
ذلك وثائق الوفاق الوطني وورقة امل�صاحلة امل�صرية ،وي�شمل ذلك �صياغة ميثاق املنظمة ،وميكن
اال�ستئنا�س بوثيقة الوفاق الوطني بهذا ال�ش�أن ،كما ميكن لهذا (املجل�س الت�أ�سي�سي) اال�ستعانة بخرباء
من جامعة الدول العربية ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،ل ُي�ضفي على امليثاق بعدا قوميا و�إ�سالميا ،و�أن
يقرتح م�سمى بديال ملنظمة التحرير �إن لزم الأمر ،ويتم مرا�سلة الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية
والعربية العتماد امل�سمى اجلديد ،كما ميكنه �أي�ضا �إعادة �صياغة وحتديد عالقة منظمة التحرير
بال�سلطة الوطنية وبالدولة التي اعتمدت كمراقب يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
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ثانيا .الرتا�ضي والتوافق بديل عن االنتخابات
بالرغم من �أن االنتخابات عنوان الدميقراطية وهي املقيا�س الرئي�س على �شرعية من يتولى
ال�سلطة واحلكم� ،إال �أن �آلية االنتخابات لي�ست مدخال وحيدا حلل الإ�شكاليات ال�سيا�سية ل�شعب
يخ�ضع لالحتالل ومنق�سم انق�ساما حادا �أيديولوجيا وجغرافيا ،وقد ر�أينا كيف �أن نتائج االنتخابات
الت�شريعية يف كانون الثاين  2006بدال من �أن حتل ا�ستع�صاءات النظام ال�سيا�سي زادت الأمور
�سوءا ،و�أدت �إلى حرب �أهلية ،ثم �إلى االنق�سام الذي نعي�شه اليوم ،ولذا نرى �أن التوافق والرتا�ضي
مدخل يجب التفكري به و�أخذه بعني االعتبار يف عملية �إعادة بناء املنظمة �إلى حني توفر الظروف
املنا�سبة لالنتخابات .ولذا نرى �أنه بعد و�ضع م�سودة امليثاق من املجل�س الت�أ�سي�سي املُ�شار �إليه
وم�صادقة كل الف�صائل والأحزاب ال�سيا�سية عليه ،يتم عر�ضه على ا�ستفتاء �شعبي يف ال�ضفة وقطاع
غزة وتكون نتيجة اال�ستفتاء ملزمة جلميع الفل�سطينيني ،ونقرتح �أن تكون الن�سبة املطلوبة ثلثي
�أ�صوات امل�صوتني ،و�إن مل ت�سمح �إ�سرائيل ب�إجراء اال�ستفتاء تتم �إجازة امليثاق بالتوافق �أو باالنتخاب
داخل املجل�س الت�أ�سي�سي.
ويف حالة تعرث �إجراء االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية واملجل�س الوطني كما ن�صت على ذلك وثيقة
امل�صاحلة ويف حالة �إقرار امليثاق من خالل اال�ستفتاء – ب�أغلبية الثلثني -ي�صبح املجل�س الت�أ�سي�سي
�أو الإطار القيادي امل�ؤقت املو�سع مبثابة املجل�س الوطني الفل�سطيني اجلديد.

ثالثا� .إعادة النظر يف دوائر منظمة التحرير ومقارها
مطلوب �إعادة النظر يف وجود بع�ض دوائر منظمة التحرير القدمية ،والعمل على التن�سيق وتوزيع
ال�صالحيات بني دوائر املنظمة وم�ؤ�س�سات الدولة الوليدة حتى يتم جتاوز الت�ضارب يف ال�صالحيات
الذي كان يحدث بني م�ؤ�س�سات املنظمة وم�ؤ�س�سات ال�سلطة .ال �شك �أن حالة ال�سيولة ال�سيا�سية �أو
عدم اال�ستقرار يف العامل العربي ،وكذا االحتالل الإ�سرائيلي لأرا�ضي الدولة الفل�سطينية� ،سيجعل
من اخلطورة و�ضع دوائر منظمة التحرير يف مكان واحد ،ولذا نقرتح �أن تتوزع هذه الدوائر �أو
امل�ؤ�س�سات م�ؤقتا يف �أكرث من مكان .ونرى �أنه من املفيد �أن يكون مقر املنظمة داخل قطاع غزة
بعد �أن ي�صبح قطاع غزة جزءا خا�ضعا لل�شرعية الوطنية الناجتة عن امل�صاحلة ،وال مانع من
تواجد غالبية م�ؤ�س�سات املنظمة يف ال�ضفة والقطاع حتى يف ظل االحتالل ،فحال م�ؤ�س�سات املنظمة
�سيكون كحال م�ؤ�س�سات ال�سلطة ومقار الأحزاب ،وتتوزع بقية امل�ؤ�س�سات يف الأردن وم�صر ،ويف حالة
ا�ستقرار الأو�ضاع العربية ميكن االمتداد �إلى �سوريا ولبنان.

رابعا .م�صادر متويل م�ؤ�س�سات ون�شاطات منظمة التحرير
الأزمة املالية ملنظمة التحرير ترجع يف جزء منها �إلى �أن امل�صادر املمولة والداعمة باتت حتول املال
�إلى ال�سلطة بدال من املنظمة ،ولكون ال�سلطة الفل�سطينية هم�شت املنظمة و�أحلقتها بها ماليا ،وعليه
ف�إن �أزمة ال�سلطة املالية تنعك�س على املنظمة وال�شروط التي تخ�ضع لها ال�سلطة يف عملية التمويل
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تن�سحب على املنظمة .الأمور قد تتغري يف حالة �إعادة االعتبار للمنظمة من خالل امل�صاحلة وما
�سيطر�أ على و�ضع ال�سلطة من تغيريات بعد ح�صول فل�سطني على �صفة دولة مراقب.
يف حالة �إجناز امل�صاحلة و�إعادة بناء التمثيل الفل�سطيني ومنظمة التحرير بن ّية ح�سنة ،يفرت�ض
�أن املاليني التي تتدفق على الأحزاب مبا�شرة �ستذهب �إلى ال�صندوق القومي ملنظمة التحرير �أو
خلزينة الدولة ،وعلى منظمة التحرير �أو الدولة �أن تراقب م�صادر التمويل اخلارجية للأحزاب،
كما �أنه من خالل �إعادة النظر يف العالقة بني منظمة التحرير وال�سلطة التي ُيفرت�ض �أن تتحرر
من التزامات �أو�سلو؛ ف�إن الدول العربية وال�صديقة �ستقدم م�ساعداتها �إلى منظمة التحرير �أو
املرجعية اجلديدة مبا�شرة ولي�س �إلى الأحزاب �أو ال�سلطة .بعد �إعادة بناء منظمة التحرير التي
�ستمثل الكل الفل�سطيني ميكن للمنظمة �أو للدولة (الفل�سطينية) �أن تدخل يف اتفاقات وتفاهمات
مع الدول العربية والإ�سالمية لت�أمني تغطية مالية ثابتة للمنظمة ،وللبحث يف �آلية جلمع م�ساهمات
من الفل�سطينيني املقيمني يف ال�شتات ،كما كان الأمر �سابقا ،حيث كان يتم اقتطاع ن�سبة  %5من
مداخيل الفل�سطينيني العاملني يف الدول العربية .ويبقى كل هذه الأمور معلقة مبا �ست�ؤول �إليه
امل�صاحلة من جانب ومب�ستقبل ال�سلطة بعد قرار االعرتاف بفل�سطني دولة غري ع�ضو ،كما �أن �إعادة
النظر باتفاق «باري�س االقت�صادي» قد يوفر مداخل جديدة للفل�سطينيني.

خام�سا� .إ�شكالية ال�صفة التمثيلية للمنظمة ووظائفها

كما �سبق ذكره ،ف�إن املجل�س الت�أ�سي�سي امل�شار �إليه – ونقرتح �أال يزيد عدد �أع�ضائه عن مائة –
�سي�شكل لأول مرة بالتوافق ،وهو الذي �سيبحث يف �أمر تنفيذ ما مت االتفاق عليه يف اتفاق امل�صاحلة،
و�إن كنا نعتقد �أنه يف ظل ت�صاعد العدوان والتهديد الإ�سرائيلي للفل�سطينيني يف ال�ضفة وغزة ،ويف
ظل حالة عدم اال�ستقرار يف العامل العربي ،ويف ظل االنق�سام اجلغرايف وتوابعه؛ ف�إن (الرتا�ضي
والتوافق) على �أع�ضاء املجل�س الوطني �سيكون احلل الأن�سب .داخل ن�سبة  %50املخ�ص�صة
للأحزاب ( 50ع�ضوا) نقرتح �أن يكون لـ»فتح» الثلث ،ولـ»حما�س» الثلث ،ويتم توزيع الثلث املتبقي
بني بقية الف�صائل� ،أما بالن�سبة للجنة التنفيذية فيجب �أن تنتخب من داخل املجل�س الوطني اجلديد
على �أ�سا�س ن�سبي ،حتى ميكن �ضمان متثيل عدد كبري من الأحزاب وال�شخ�صيات الوطنية ،و�أما
رئي�س املنظمة فينتخب مبا�شرة من املجل�س الوطني.
وبالن�سبة لفل�سطينيي اخلط الأخ�ضر ،ف�إن �صيغة «جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية داخل
اخلط الأخ�ضر» مت جتاوزها بعد توقيع اتفاقية �أو�سلو وقيام ال�سلطة ،و�ست�صبح متجاوزة �أكرث بعد
قرار االعرتاف بفل�سطني دولة غري ع�ضو ،و�سيبقى الأمر منوطا بتداعيات ما بعد القرار .ونقرتح
يف هذا ال�سياق بالن�سبة للتجمعات الفل�سطينية الأخرى خارج الوطن �أن تُ�شكل (جلان الأخوة
الفل�سطينية) �أو تطوير وتو�سيع م�ؤ�س�سة (اجلالية الفل�سطينية) املوجودة يف �أكرث من بلد؛ بحيث
يفرز الفل�سطينيون يف كل جتمع من خالل التوافق بني القوى الفاعلة على من ميثلهم ،ويكون عدد
املندوبني متنا�سبا مع عدد التجمع ،وهذا ينطبق على فل�سطينيي اخلط الأخ�ضر والأردن ولبنان
و�سوريا وكل دول ال�شتات� ،إلى �أن تتاح فر�صة �إجراء االنتخابات بحرية.
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مع �أن قرار اجلمعية العامة بقبول دولة فل�سطني ع�ضو مراقب �أ�شار �إلى �أن ذلك لن ي�ؤثر على
ال�صفة التمثيلية ملنظمة التحرير� ،إال �أننا نعتقد �أن ت�سا�ؤالت كربى تطرح حول م�ستقبل املنظمة
وقيمتها و�صفتها التمثيلية بعد �صدور القرار ،بالإ�ضافة �إلى التخوفات التي يطرحها البع�ض فيما
يتعلق بالالجئني و(احلقوق التاريخية) وحق تقرير امل�صري ،وهم حمقون ،ميكن تبديدها من خالل
التم�سك بكل القرارات الدولية اخلا�صة بفل�سطني ،ومن املعروف �أن قرارات ال�شرعية الدولية ال
ت�سقط بالتقادم ،وال ت�سقط �إال �إذا مت الت�صويت على قرار دويل من نف�س جهة ال�صدور يلغي القرار
ال�سابق ،كما جرى مع القرار الذي �صدر عن اجلمعية العامة يف العام  1975حول اعتبار ال�صهيونية
�شكال من �أ�شكال العن�صرية والتمييز العن�صري ،حيث مت �إلغا�ؤه يف العام  1992بت�صويت يف
اجلمعية العامة على �إلغائه.
امل�شكلة يف ر�أينا ،هل �إن القيادة الفل�سطينية م�ستعدة للذهاب يف املواجهة ال�سيا�سية مع �إ�سرائيل
ووا�شنطن �إلى نهاية املعركة ،بحيث تبني على القرار الأممي بالدولة ممار�سات على الأر�ض ب�إلغاء
حكومة �سلطة �أو�سلو وت�شكيل حكومة الدولة الفل�سطينية وبداية ممار�سة �أ�شكال �سيادية على الأر�ض؟
�أم �سترتاجع وتبحث عن حلول و�سط مع �إ�سرائيل ووا�شنطن؟ .ف�إن كان الرئي�س والفل�سطينيون
يريدون تفعيل القرار و�إعطاءه قيمة عملية ،فيجب �أن ينتقل مركز الثقل والتوجيه يف العمل ال�سيا�سي
الفل�سطيني �إلى الدولة من خالل ممار�سات على الأر�ض تعك�س وتعرب عن احلالة اجلديدة� ،أو مبعنى
�آخر دولنة كل امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية .ونعتقد �أنه كلما خطت الدولة الفل�سطينية خطوة �إلى 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 اال�ستقالل.

�ساد�سا� .إ�شكالية متثيل الفل�سطينيني يف الأردن
�شهدت الأ�شهر التي �سبقت الت�صويت على قرار ع�ضوية فل�سطني حديثا علنيا �أحيانا ويف الكوالي�س
حينا �آخر حول البديل الأردين و�إيجاد �صيغة من العالقة بني �سكان ال�ضفة والأردن ،بل حتدث
الأمري ح�سن بو�ضوح عن عودة الدور الأردين يف ال�ضفة� .إن زيارة امللك عبد اهلل �إلى رام اهلل يوم
اخلمي�س  2012/12/7و�إن كانت زيارة مباركة للرئي�س بع�ضوية فل�سطني� ،إال �أننا نعتقد �أنها تعرب
عن ان�شغال� ،إن مل يكن قلقا �أردنيا ،من تداعيات االعرتاف بفل�سطني دولة على و�ضع الالجئني
الفل�سطينيني يف الأردن وم�ستقبل العالقة بني البلدين.
�سيكون من ال�صعب �إجراء انتخابات يف الأردن لع�ضوية املجل�س الوطني �أو للت�صويت على امليثاق
من دون تفاهمات م�سبقة بني الرئي�س «�أبو مازن» وملك الأردن على �أن م�شاركة (الفل�سطينيني
الأردنيني) يف االنتخابات حالة ا�ستثنائية ،ال تتعدى داللتها ال�سيا�سية على امل�ساهمة يف �إعادة بناء
منظمة التحرير ،و�أن امل�شاركة لن تغري �شيئا يف الو�ضعية القانونية وال�سيا�سية للم�شاركني ،و�أن م�س�ألة
املواطنة �ستبقى �ش�أنا �أردنيا .ويف حالة عدم �إجراء االنتخابات ،وهذا ما نعتقد ،ير�سل الفل�سطينيون
يف الأردن الذين يريدون تر�شيح �أنف�سهم لع�ضوية املجل�س الوطني �أ�سماءهم �أو قوائمهم �إلى املجل�س
الت�أ�سي�سي امل�شار �إليه للت�صويت عليها.
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�سابعا .م�س�ألة «كوتا» ال�شباب والن�ساء يف انتخابات �أع�ضاء املجل�س الوطني
كوتا ال�شباب �أمر يجب �إعادة النظر به وال نعتقد �أنه من املنا�سب طرح هذا املو�ضوع غري امل�سبوق
يف العامل ،ولكن يعود لل�شباب �أنف�سهم فر�ض ح�ضورهم داخل �أحزابهم ومن خالل العمل الد�ؤوب،
�أما كوتا الن�ساء ف�سبق الأخذ بها وطبقت خالل االنتخابات الأخرية ،ويف حالة �إجراء االنتخابات
ميكن تطبيق نف�س الآلية ال�سابقة ،ويف حالة اللجوء �إلى �آلية (التوافق والرتا�ضي) ميكن اعتماد
نف�س الن�سبة للن�ساء.

ثامنا .حول م�صري ال�سلطة الفل�سطينية
�سيكون م�صري ال�سلطة مطروحا للنقا�ش بعد �إعادة بناء منظمة التحرير ،ذلك �أن ال�سلطة القائمة
�سلطة حكم ذاتي منبثقة عن اتفاقية �أو�سلو ،كما �أن �أحزابا فل�سطينية ،خ�صو�صا «حما�س» واجلهاد
الإ�سالمي غري م�شاركة فيها ،حتى �صح القول ب�أنها �سلطة «فتح» ،ويف حالة �إعادة بناء املنظمة
لت�ستوعب الكل الفل�سطيني ولت�صبح مركز الثقل يف احلياة ال�سيا�سية ،فمن البديهي �أن تكون كل
الف�صائل م�شاركة يف ال�سلطة ولها ر�أي فيها ،وهذا الأمر يتطلب توافقا على وجود ال�سلطة ودورها،
كما �سيتم طرح مو�ضوع احلكومة بعد �إعادة بناء املنظمة .هذه الت�سا�ؤالت �أ�صبحت �أكرث �إحلاحا
وتعقيدا بعد الت�صويت على قرار قبول فل�سطني ع�ضو مراقب يف الأمم املتحدة ،مثال :هل �ست�ستمر
احلكومة بو�صفها حكومة �سلطة حكم ذاتي؟ �أم �ستتحول �إلى حكومة دولة فل�سطني؟ وهل �ست�ستمر
احلكومة وال�سلطة يف �إطار مرجعية اتفاقية �أو�سلو �أم �ست�صبح مرجعيتها القرار الدويل اجلديد
والأمم املتحدة؟ وهل �ستكون عالقة الدولة مبنظمة التحرير نف�س عالقة ال�سلطة مبنظمة التحرير؟.
من امللح اليوم التفكري يف و�ضع ال�سلطة واحلكومة ،فال ُيعقل بعد �إعادة بناء منظمة التحرير
وامل�صاحلة ،وبعد الإجنازات التي حتققت يف الأمم املتحدة ويف جبهة املقاومة �أن ي�ستمر
الفل�سطينيون يف اخل�ضوع ل�سلطة حكم ذاتي مرجعيتها اتفاقية �أو�سلو ،فاملطلوب �أن ت�صبح منظمة
التحرير املتجددة والقرار الأممي حول الدولة مرجعية لل�سلطة الفل�سطينية ،الأمر الذي يتطلب
قرارا وا�ضحا من الرئي�س بالتخلي عن اتفاقية �أو�سلو وممار�سة ال�سيادة على �أرا�ضي الدولة ولو
ب�شكل متدرج ،وتتولى املنظمة بعد �إعادة بنائها و�إلى حني قيام الدولة قيادة ال�سلطة واحلكومة.
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خاتمة
يف خ�ضم االن�شغال مبلف امل�صاحلة ومدخلها �إعادة بناء منظمة التحرير يجب �أن ن�أخذ بعني
االعتبار ب�أن املنطقة العربية تعي�ش خما�ضا قد تنتج عنه معادلة جديدة �أو نظام �إقليمي جديد تكون
�ضحيته الق�ضية الفل�سطينية ،لذا على القوى الوطنية الدميقراطية يف التعامل مع املرحلة العمل
على م�ستويني:
الأول .اال�شتغال على الإ�سرتاتيجية الوطنية بعيدة املدى من خالل �إعادة بناء وتفعيل منظمة
التحرير بو�صفها ممثلة ال�شعب وقائدة ن�ضاله بكل �أ�شكاله ،وكيان معنوي للفل�سطينيني �إلى حني
�إجناز كامل احلقوق الوطنية.
والثاين .اال�شتغال على الق�ضايا الراهنة والعاجلة املرتبطة باالنق�سام وما نتج عنه :ملف املعتقلني،
وجوازات ال�سفر ،و�إعمار غزة ،واالنتخابات ،واحلكومة � ..إلخ ،فهذه �إفرازات للخلل الإ�سرتاتيجي
امل�شار �إليه ولي�س لب الق�ضية.
�إن اال�شتغال على هذين امللفني معا �أمر مهم ،حتى ال يكون االقت�صار على ملف املنظمة مبعزل عن
واقع االنق�سام جمرد ترف فكري نظري و�شكلي ي�شكل غطاء لالنق�سام وتهربا من مواجهته ،وحتى
ال يكون االن�شغال بتداعيات االنق�سام مربرا لن�سيان وجتاوز جوهر الق�ضية وهو االحتالل و�ضرورة
مواجهته متحدين.
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وأسئلة التمثيل
�أ� .أنطوان �شلحت
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فلسطينيو  48وأسئلة التمثيل
�أ� .أنطوان �شلحت
ما بعد النكبة
ميكن القول �إن عالقة الفل�سطينيني يف مناطق  1948باحلركة الوطنية الفل�سطينية ،قبل �أن يتم
ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية يف �أوا�سط �ستينيات القرن الع�شرين الفائت ،ظلت �إلى حد
بعيد مت�أثرة ب�سطوة ظروفهم املو�ضوعية ،ومبا م ّر عليهم من تط ّورات فكرية و�سيا�سية واجتماعية
حتى �سنة  .1967ويف هذه الفرتة كان فل�سطينيو  48خا�ضعني �إلى حكم ع�سكري �إ�سرائيلي �شديد
الوط�أة (ا�ستمر حتى �سنة  ،)1966وات�سم ببذل حماوالت متعددة تهدف ،بكيفية ما� ،إلى التح ّكم
�صهيون ًيا مباهية هذه التطورات.
يف تلك الفرتة � ً
أي�ضا عانى التنظيم ال�سيا�سي الذاتي لفل�سطينيي � 48ضع ًفا كب ًريا حتت �ضغط
جمموعة من العوامل املو�ضوعية والذاتية .وما يجب مالحظته هو �أن الواقع �آنذاك مل يكن مفتق ًرا
�إلى �سجاالت تبدو مثرية يف هذا ال�صدد ،غري �أن ح�صيلتها العامة �سرعان ما �أ�سفرت عن رجحان
كفة القوى ال�سيا�سية التي د�أبت� ،أكرث من �أي �شيء �آخر ،على �أن ترفع لواء «امل�ساواة القومية واملدنية»
مع ما ينطوي عليه ذلك -رمبا يف العمق -من رغبة يف االندماج يف الكيان الإ�سرائيلي اجلديد.
وكان يف طليعة هذه القوى ،وال يزال ،احلزب ال�شيوعي الإ�سرائيلي (راكاح) ،الذي تبنى ،يف �إثر
برناجما �سيا�س ًيا يدعو �إلى «الت�أقلم مع الأو�ضاع
وقوع النكبة والت�شريد وتطهري فل�سطني عرق ًيا،
ً
اجلديدة النا�شئة» بعد �سنة .1948
مهما تكن هذه «الأو�ضاع اجلديدة» التي يق�صدها احلزب ،ف�إن ما يهمنا منها هو ما يلي:
�أو ًال ،ت�شريد ال�شعب العربي الفل�سطيني �إبان النكبة ،وبقاء �أقلية �ضئيلة منه معزولة عن حميطها
الطبيعي والتاريخي يف �إطار «دولة �إ�سرائيل» التي �أن�شئت على �أنقا�ض وطنه.
ثان ًيا� ،إقامة دولة �إ�سرائيل التي خدعت العامل يف «وثيقة اال�ستقالل» اخلا�صة بها ب�أنها �سوف «تد�أب
على تطوير البالد (الدولة) ل�صالح �سكانها جمي ًعا ،وتكون م�ستندة �إلى دعائم احلرية والعدل
وال�سالم ...وحتافظ على امل�ساواة التامة يف احلقوق اجتماع ًيا و�سيا�س ًيا بني جميع رعاياها دون
التمييز من ناحية الدين والعرق واجلن�س ...وتكون خمل�صة ملبادئ ميثاق الأمم املتحدة».
ويرى الدكتور �إميل توما ،وهو �أحد قادة «راكاح» و�أهم منظريه (تويف يف �سنة � ،)1985أن النكبة
خلفت وراءها �أزمة قيادة يف �صفوف فل�سطينيي  ،48لكنها كانت بر�أيه �أزمة عابرة ،حيث ظهرت
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على وجه ال�سرعة يف ال�ساحة ال�سيا�سية ثالث قوى كانت متثل فئات اجتماعية وطبقية عينية،
وحتركت ب�شكل يتوافق مع بنيتها وم�صاحلها.

وهذه القوى هي:
 .1القوى ال�شعبية والوطنية التي ت�ص ّدت ل�سيا�سة اال�ضطهاد القومي والتفرقة العن�صرية ،ومثلت
م�صالح اجلماهري الكادحة يف القرية واملدينة ،ووقف يف قيادتها احلزب ال�شيوعي الإ�سرائيلي
وحد يف �إطاره ال�شيوعيني العرب واليهود.
الذي ّ
 .2القوى املتعاونة مع املحافل (الإ�سرائيلية) احلاكمة ،وت�ألفت عنا�صرها القيادية من �أبناء �أ�سياد
الأر�ض ،والوجهاء ،ومتثلت يف القوائم االنتخابية التي ارتبطت يف الأ�سا�س مع احلزب احلاكم-
«املباي» -ومع �أحزاب �سلطوية �صهيونية �أخرى -مثل حزب «مبام» ،و�أحزاب املتدينني (اليهود).
 .3القوى القومية ،والتي مثلت عنا�صر من القيادة القومية التقليدية ،وتوجهت يف ن�شاطها �إلى
الربجوازية التجارية ،والربجوازية ال�صغرية واملتو�سطة.
ومن وجهة نظر توما ،ف�إن وجود هذه القوى ال يعك�س حقيقة تطور حركة «اجلماهري العربية يف
�إ�سرائيل» (وهي الت�سمية التي يطلقها حزب «راكاح» على فل�سطينيي  ،)48ذلك ب�أن هذه اجلماهري
حتركت يف االجتاه الذي مثله حزب «راكاح» ،وفيما بعد اجلبهة الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة
(والتي ت�أ�س�ست �سنة  1977بعد «يوم الأر�ض» �سنة  ،)1976ويعني به اجتاه مقاومة �سيا�سة
اال�ضطهاد القومي والتفرقة العن�صرية ،والكفاح من �أجل امل�ساواة (االندماج) ،كما �أنها ربطت بني
ق�ضاياها القومية واليومية (املدنية) ،وق�ضايا البالد (�إ�سرائيل) الداخلية واخلارجية.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن حزب «راكاح» ،ويف �أول م�ؤمتر عقده بعد �إقامة �إ�سرائيل (امل�ؤمتر الـ  )11يف
ت�شرين الثاين /نوفمرب  ،1949دعا �إلى «الدفاع عن ا�ستقالل البالد (�إ�سرائيل) ،واملحافظة على
ال�سالم ،و�إقامة نظام دميقراطي م�ستقل ،و�صيانة حقوق الأقلية القومية العربية ،و�إلى حل الق�ضية
الفل�سطينية برف�ض ال�ضم واالعرتاف بحقوق ال�شعب العربي الفل�سطيني يف تقرير امل�صري».
ويف م�ؤمتره الـ  16الذي عقد يف �شباط /فرباير � 1969أعلن مت�سكه مببد�أ حق تقرير امل�صري،
وطالب بتنفيذ قرار جمل�س الأمن رقم  ،242م�ؤكدً ا �ضرورة ان�سحاب �إ�سرائيل من جميع الأرا�ضي
التي احتلتها يف حرب حزيران /يونيو .1967
ومما جاء يف قرارات امل�ؤمتر�« :إن �إحالل ال�سالم ممكن باالعرتاف املتبادل باحلقوق القومية
امل�شروعة ل�شعب �إ�سرائيل ولل�شعب العربي الفل�سطيني والناجمة عن حقه الأ�سا�سي يف تقرير
امل�صري .وملا كانت احلقوق القومية ل�شعب �إ�سرائيل قد حتققت ،ف�إن الطريق �إلى ال�سالم هي
باعرتاف �إ�سرائيل بحقوق ال�شعب العربي الفل�سطيني القومية ،وقبل كل �شيء بحق الالجئني يف
االختيار بني العودة �إلى وطنهم �أو احل�صول على تعوي�ضات طب ًقا لقرارات الأمم املتحدة».
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يف املقابل ،ي�ؤكد الباحث الدكتور �سامي مرعي �أنه على �أر�ضية «الواقع العربي الفل�سطيني يف
�إ�سرائيل» (بعد النكبة) كان دور القادة العرب يف حزب «راكاح» بار ًزا من حيث وقاية الهوية
القومية لفل�سطينيي  ،48من ناحية ،ومن حيث زرع الفكر التحرري ،االجتماعي وال�سيا�سي ،يف
أ�سا�سا من خالل �صحافة احلزب العربية،
وعي اجلماهري املتفتح واملتقد ،من ناحية �أخرى ،وذلك � ً
الأدبية وال�سيا�سية.
وي�ضيف مرعي يف �ش�أن مت�صل« :من حيث ا�ستقطابه جلماهري عربية وا�سعة ،وطاقات ثقافية
وفكرية حملية مبدعة ،يعرف حلزب راكاح دوره يف الت�أكيد على ا�ستمرارية الثقافة الفل�سطينية
التي كانت مهددة باالنقطاع.»..
ف�ضال عن ذلك ،كان لظهور «حركة الأر�ض» العربية القومية يف �أوائل �ستينيات القرن الع�شرين
الفائت دور مبا�شر ومهم للغاية يف التوكيد على الهوية العربية الفل�سطينية لعرب  .1948ورغم
�إخراجها عن �إطار «القانون الإ�سرائيلي» ،فقد بقيت هذه احلركة رمزًا وذكرى تخلق ديناميكيات
وتفاعالت ال ي�ستهان بها يف ت�صعيد الوعي القومي والثقايف ،ويف ال�صياغة اخلالقة للهوية يف �أعمال
الوعي الفل�سطيني.
وهناك باحثون فل�سطينيون يعتربون «حركة الأر�ض» املحظورة �أول «مبادرة وطنية فل�سطينية تعلن
الهوية من دون تر ّدد» ،لي�س يف �أو�ساط الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل وح�سب ،و�إمنا � ً
أي�ضا «عرب جميع
قطاعات ال�شعب الفل�سطيني �أينما تواجدت».
ما بعد 1967
تعترب �سنة  1967مف�صلية يف تط ّور فل�سطينيي � ،48إذ �إن حرب حزيران /يونيو يف تلك ال�سنة
حملت مدلوالت جدلية متناق�ضة .فمن جهة ات�سعت رقعة االحتالل الإ�سرائيلي بحيث �أخ�ضع
قطاعات كبرية �أخرى من ال�شعب الفل�سطيني (يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) �إلى �سيطرته ،ومن
جهة �أخرى �أعيد التحام هذه القطاعات مع الفل�سطينيني داخل «الدولة اليهودية».
وقد �أثرت هذه النتيجة على الهوية العامة لفل�سطينيي  48الذين بد�أوا تدريج ًيا يعرفون �أنف�سهم
ب�أنهم عرب باملعنى القومي والثقايف ،وب�أنهم فل�سطينيون باملعنى الوطني.
ووف ًقا ملا يقوله الربوف�سور عزيز حيدر ،ف�إنه منذ �أوائل �سبعينيات القرن الع�شرين بتنا ن�شهد تعزيزً ا
وتكثي ًفا لدور احلراك �أو احلركة الذاتية يف العمليات امل�ؤثرة يف تطور �أو�ضاع فل�سطينيي  ،48ويف
تبلور البناء االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي املتميز ،الأمر الذي �أ�سفر عن مرحلة جديدة من
العمل ال�سيا�سي متثلت يف تنظيم الأقلية العربية قطر ًيا وحمل ًيا ،كما انعك�س ذلك يف ت�أ�سي�س عدد من
الأطر القطرية اجلديدة ،ويف �إن�شاء تنظيمات �سيا�سية جديدة مثل اجلبهة الدميقراطية (قطر ًيا
وحمل ًيا) ،وحركة �أبناء البلد .ومع �أن القا�سم امل�شرتك بني جميع هذه التنظيمات جت�سد يف التعبري
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عن االنتماء املختلف عن انتماء الأكرثية اليهودية� ،إال �إنها �ش ّددت يف الوقت ذاته على املطالبة
قدما .وكان التيار القومي
بامل�ساواة مع ما يعنيه ذلك من دفع عملية االندماج يف املجتمع الإ�سرائيلي ً
الذي مثلته حركة �أبناء البلد الطرف الوحيد الذي مل يطالب بامل�ساواة ،وكانت الفكرة الأ�سا�سية
التي �شكلت حمور العمل ال�سيا�سي لهذه احلركة هي رف�ض اندماج فل�سطينيي  48يف �إ�سرائيل،
واملحافظة على الهوية القومية والوطنية ،ور�ؤية م�صري ه�ؤالء الفل�سطينيني يف �إطار احلل القومي
العام للق�ضية الفل�سطينية.
�أ ّما «يوم الأر�ض» يف � 30آذار /مار�س  ،1976فقد �شكل انعطا ًفا حادًا على م�ستوى التنظيم والعمل
ال�سيا�سي ،وعلى م�ستوى التعبري عن الهوية الوطنية ،وبداية املطالبة من جانب فل�سطينيي 48
باالعرتاف بهم �أقلية قومية .وكان ظهور «احلركة التقدمية لل�سالم» عام ًال �أ�سا�س ًيا يف هذا التح ّول،
حيث �أنها قدمت نف�سها ب�صفتها حركة وطنية فل�سطينية ،وت�شكل رافدًا من روافد احلركة الوطنية
الفل�سطينية يف اخلارج .وقد كان الف�صيل الأهم من هذه احلركة (بقيادة املحامي حممد ميعاري)
�أحد املبادرين �إلى ت�أ�سي�س حزب التجمع الوطني الدميقراطي (قومي) مع كل من �أحد ف�صائل حركة
�أبناء البلد ،وحركة «ميثاق امل�ساواة» (بقيادة الدكتور عزمي ب�شارة) يف ت�سعينيات القرن الفائت،
والذي يتبنى املقاربة نف�سها ،ويتطلع �إلى �إحقاق حقوق فل�سطينيي  48على �أ�سا�س جمعي ال فردي.
كما ترافق هذا التحول مع ت�أ�سي�س احلركة الإ�سالمية التي تتبنى فكر الإ�سالم ال�سيا�سي وت�شمل
تيا ًرا براغمات ًيا يدفع �إلى اال�شرتاك يف االنتخابات الإ�سرائيلية العامة ،مبا يعنيه ذلك من غاية
االندماج (املوقت) يف املجتمع الإ�سرائيلي على �أ�سا�س امل�ساواة ،لكنها كلها حتر�ص على اال�شرتاك
يف انتخابات ال�سلطات املحلية نظ ًرا �إلى ما تعنيه هذه ال�سلطات من قوة ونفوذ يف جمال تعزيز قدرة
املجتمع الفل�سطيني يف .48
ويتفق عدد كبري من الباحثني يف �ش�ؤون فل�سطينيي  48على �أن التيارات ال�سيا�سية الرئي�سية الثالثة
النا�شطة يف �صفوف الفل�سطينيني يف الداخل الآن (وهي التيارات ال�شيوعية والقومية والإ�سالمية)
ي�سودها �إجماع على ثالثة �أمور :حل الق�ضية الفل�سطينية؛ امل�ساواة؛ �أ�ساليب العمل ال�سيا�سي اجلمعي.

ما بعد أوسلو
لعل احل�صيلة الأهم التفاق �أو�سلو بني �إ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية ( ،)1993بالن�سبة
�إلى فل�سطينيي  ،48كامنة يف تر�سيخ �شعور الأغلبية ال�ساحقة منهم مبا ا�صطلح على ت�سميته
«التهمي�ش املزدوج»� ،أي التهمي�ش على م�ستوى املجتمع الفل�سطيني ،يف موازاة التهمي�ش على م�ستوى
املجتمع الإ�سرائيلي.
ويعتقد �أكرث من باحث �أن هذا االتفاق �شكل وال يزال دع ًما قو ًيا للتيار الذي يدعو �إلى الت�أقلم مع
الواقع واالندماج يف املجتمع الإ�سرائيلي ،ناهيك عن �أنه �أ�ضاف � ً
أي�ضا �إلى هذه النزعة �أم ًرا جديدً ا
يتمثل يف تخفي�ض �سقف ذلك االندماج و�شروطه� ،إلى ناحية مما�شاة �شروط الأكرثية اليهودية.
56

وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

وبر�أي الدكتور عزمي ب�شارة ،برزت بعد هذا االتفاق على م�ستوى العالقات الداخلية (الفل�سطينية-
الفل�سطينية) حقيقة �أن مواطنة العرب يف �إ�سرائيل متنحهم حقو ًقا وامتيازات �أعلى درجات من
حقوق وامتيازات فل�سطينيي املناطق املحتلة منذ  ،67من جهة .ومن جهة �أخرى ،ظهرت بوادر ت�شي
بتبلور «�سيا�سة ر�سمية فل�سطينية» متيل �إلى �إ�ضفاء جانب من ال�شرعية على وجهة �أ�سرلة املواطن
الفل�سطيني يف �إ�سرائيل ،والتي (الوجهة) ُينظر �إليها ،على �صلة ب�شرعنتها ،باعتبارها وعاء� /أداة
�سيا�سية �ضرورية خلدمة «عملية ال�سالم» ،يف عالقة طردية مع التطورات الإ�سرائيلية الداخلية.
وهو ي�ؤكد �أن الأ�سرلة جنمت يف البداية كمح�صلة لإجراءات اغت�صاب ق�سرية (عمليات �إكراهية)،
غري �أنها يف ظروف اجتماعية� -سيا�سية معينة ميكن �أن تغدو جز ًءا ال ينف�صل من الثقافة ال�سائدة،
وخ�صو�صا عندما ال ت�صبح ظروف املعي�شة ظروف �ضائقة (كما هي يف احلالة العامة للفل�سطينيني
ً
وخ�صو�صا يف ال�ضفة والقطاع).
يف �إ�سرائيل ،مقارنة بغريهم من قطاعات ال�شعب الفل�سطيني،
ً
وعندما يرتفع م�ستوى الدخل ،وم�ستوى اال�ستهالك ،ي�صبح «االغت�صاب» �أم ًرا مرغو ًبا يف الالوعي،
مو�ضوعا للإح�صاءات ال�صحيحة عن الفجوة
�إن مل يكن يف الوعي التام ،ويبقى التمييز العن�صري
ً
جوعا ،وبني
بني العرب واليهود ،ال �أكرث .وبالطبع ،هناك فارق بني متييز يحمل يف طياته خطر املوت ً
متييز يتيح �إمكان العي�ش يف م�ستوى حياة الئق مقاي�سة باملا�ضي ،ومقارنة كذلك بواقع الفل�سطينيني
يف غزة و�سائر املناطق املحتلة .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن ما يجب الت�شديد عليه هو �أن الأ�سرلة ال تعني
�أن فل�سطينيي � 48أ�صبحوا �إ�سرائيليني قل ًبا وقال ًبا �أو �أنهم تخلوا عن ثقافتهم القومية ،بل تعني
ح�صول تغيري يف ثقافتهم ب�صورة تتيح لها �شرعية الدخول يف الإطار الإ�سرائيلي� ،أو مبعنى �أدق
ت�شويهها.
�أ ّما الربوف�سور عزيز حيدر ،فريى �أن اتفاق �أو�سلو �أدى �إلى ما ي�سميه «فك االرتباط بني حل الق�ضية
ً
را�سخا يف الفكر ال�سيا�سي
الفل�سطينية وبني حت�سن مكانة و�أو�ضاع فل�سطينيي  ،48والذي كان
لدى جميع التيارات ال�سيا�سية العربية يف الداخل طوال خم�سة عقود تقري ًبا» .كما �أن احلكومات
الإ�سرائيلية املتعاقبة ر ّوجت له ،و�ساهمت قيادات فل�سطينية وعربية يف تر�سيخه.
وحدا هذا الأمر بفل�سطينيي � 48إلى التح ّول نحو �سريورة النظر �إلى �أنف�سهم ،والبحث عن �سبل
امل�شاركة الفكرية الفاعلة يف تقرير م�صريهم وم�ستقبلهم.
وقد م ّرت هذه ال�سريورة بعدة مراحل� ،إلى �أن بلغت مرحلة الن�ضوج خالل �سنتي 2007 2006-

بالتزامن مع �صدور عدة مبادرات يف �ش�أن الر�ؤى امل�ستقبلية املن�شودة ،والتي ت�شكل حتو ًال �آخر يف
�سياق املحاوالت الرامية �إلى الن�أي عن �صريورة تهمي�ش فل�سطيني  48املزدوج ،فل�سطين ًيا و�إ�سرائيل ًيا.
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مواقف التيارات السياسية الرئيسية بشأن حل القضية
الفلسطينية
 .1التيار ال�شيوعي :يتبنى حل الدولتني �ضمن حدود  1967على �أ�سا�س �إحالل ال�سالم بينهما ،وعلى
�أ�سا�س حتقيق م�ساواة يف احلقوق للفل�سطينيني يف الداخل يف �إطار دولة �إ�سرائيل باعتبارها
جت�سيدً ا لـ «احلقوق القومية ل�شعب �إ�سرائيل» ،كما �سلفت الإ�شارة .وهو يعترب �أن الأحزاب والقوى
ال�سيا�سية يف الداخل تعترب املمثل ال�شرعي لفل�سطينيي  .48ومعروف �أن احلزب ال�شيوعي
ي�ضم عر ًبا ويهودًا وي�س ّوق نف�سه يف ال�شارع اليهودي على �أنه «الي�سار الإ�سرائيلي احلقيقي» الذي
يناه�ض احتالل  ،67ويطرح ت�صو ًرا مل�شكالت �إ�سرائيل االقت�صادية -االجتماعية .وال ُبد من
ً
ارتباطا بوزن الفل�سطينيني
التنويه هنا ب�أن طروحاته هذه حتظى بت�أييد قوى يف منظمة التحرير
االنتخابي يف الداخل.
 .2التيار القومي :يطرح حل «دولة املواطنني» الذي من �ش�أنه �أن يح ّول �إ�سرائيل �إلى دولة كل
مواطنيها مع �إلغاء الطابع ال�صهيوين لها ،و�ضمان حق العودة ،و�إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة
على كل �أرا�ضي  .1967كما �أن من �ش�أنه �أن ينفتح نظر ًيا على �أفق الدولة الواحدة ،باعتبار �أن
دولة املواطنني تنهي البنية العن�صرية والكولونيالية لدولة �إ�سرائيل ،وتفتح املجال �أمام �إمكان
البحث عن حل م�شرتك يف �إطار �سيا�سي دميقراطي واحد؛
 .3التيار الإ�سالمي :يرى �أن احلل «املثايل» للق�ضية الفل�سطينية والواقع العربي يكمن على املدى
البعيد يف قيام الدولة الإ�سالمية .وهو يعترب نف�سه امتدادًا فكر ًيا حلركة «الإخوان امل�سلمني».
وي�ؤكد قادته« :يف الإجمال يوجد ف�صيالن رئي�سيان يف فل�سطني ،هما فتح وحما�س ،وعندما
يتفقان على حل فنحن لن نزايد عليهما ،و�سنقبل بهذا احلل».

ما يتعلق باألسئلة المطروحة
 .1م�شروع �إعادة بناء منظمة التحرير :تبقى الأولوية هي للتو�صل بني التنظيمني الأكرب (فتح
وحما�س) �إلى اتفاق على تفعيل عملية �إعادة البناء ،من خالل �إ�شراك جميع التنظيمات ال�سيا�سية
الأخرى .ومعروف كما ذكرنا �أعاله �أن بع�ض التيارات يف الداخل مرتبط مبا يتم اتخاذه من
قرارات يف هذا ال�ش�أن داخل التنظيمني .غري �أن ذلك ال مينع توليد حركة �ضغط اجتماعية حول
هدف �إعادة بناء املنظمة على �صعيد كل جتمع فل�سطيني ،ومن خالل تن�سيق عام.
� .2صياغة و�إقرار ميثاق وطني جديد :هذه امل�س�ألة تبدو يف غاية الأهمية لأنها تالم�س جوهر الق�ضية
الفل�سطينية يف املا�ضي واحلا�ضر ،ويف كل ما يتعلق مب�ستقبل ال�شعب الفل�سطيني وجتمعاته
املتعددة .وتتولى هذا العمل هيئة متثل التنظيمات ال�سيا�سية ،وال�شخ�صيات امل�ستقلة ،وممثلي
التجمعات الفل�سطينية على تنظيماتها ال�سيا�سية .ويف�ضل �إعداد ميثاق جديد ي�أخذ يف االعتبار
«�إعالن اال�ستقالل» ،و�أن يجري �إقراره بالتوافق.
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� .3إن جتمع فل�سطينيي  48ينطوي على قاعدة ب�شرية حامية ملقار وطنية مثل مراكز درا�سات،
�أر�شيفات ،مراكز ثقافية وفنية.
� .4إن م�س�ألة متثيل الفل�سطينيني داخل اخلط الأخ�ضر يف املجل�س الوطني حتفها �إ�شكاليات كثرية.
وعليه ،يف�ضل الرتكيز على �إعادة بناء «جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية» ،و�إيجاد �صيغة
تفاعل بني هذه اللجنة وقيادة املنظمة� ،سواء يف �أثناء عملية �إعادة البناء� ،أو بعد �إجناز هذه
العملية .كذلك ،هناك �أهمية لفتح ع�ضوية بع�ض االحتادات �أمام �إمكان ان�ضمام الفل�سطينيني
يف الداخل �إليها (احتادات كالكتاب والفنانني مثال).
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مالحظات حول «إعادة بناء وإحياء
منظمة التحرير الفلسطينية»
السياسي
من السياسة إلى
ّ
د .ب�شارة دوماين
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مالحظات حول «إعادة بناء وإحياء
منظمة التحرير الفلسطينية»
السياسي
من السياسة إلى
ّ
د .ب�شارة دوماين
الح ّجة /األطروحة
ُ
�أ�ستطيع �أن �أتفهم وجود رغبة ملحة لإعادة بناء و�إحياء منظمة التحرير الفل�سطينية (م .ت .ف،).
كونها جت�سيد للمرحلة الوحيدة املكللة بالنجاح ،و�إن تكن وجيزة ومقت�ضبة (يف الفرتة بني 1967
و )1974عرب م�سرية الفل�سطينيني الطويلة يف الكفاح والن�ضال من �أجل نيل االعرتاف بهم كمجتمع
�سيا�سي موحد ومعرتف به ر�سميا ،حيث مت االعرتاف بتمثيل املنظمة لل�شعب الفل�سطيني من قبل
ال�شعب والأنظمة العربية واملجتمع الدويل ،با�ستثناء الواليات املتحدة الأمريكية و�إ�سرائيل .من
املمكن املحاججة حول وجود رغبة ملحة يف ا�سرتداد هذه املرحلة باال�ستناد �إلى �أنها متثل فر�صة
لتطوير نهج للقيام بتقييم نقدي و�إدراك تاريخي للأ�سباب التي �أدت للتال�شي ال�سريع لهذا النجاح،
وذلك بغية ا�ستنباط درو�س للإفادة منها م�ستقبال� .أعتقد �أن الأطروحتني الأخريني اللتني تنطوي
عليها �ضمنيا الأوراق املقدمة للور�شة �ضمنيا  -وهي �أهمية عدم الإطاحة ببقايا هذا النجاح (الو�ضع
الر�سمي واالعرتاف من قبل الهيئات الدولية) واحرتام الت�ضحيات اجل�سيمة التي ع ّبدت الطريق
لهذا النجاح بالدرجة الأولى � -أقل �إقناعا .يرجع ال�سبب الأول لعدم حتم�سي لها – كما �س�أتناوله
بالتف�صيل الحقا � -إلى �أن مراحل االعرتاف الر�سمي ما هي يف الواقع �إال جزءا من �سل�سلة طويلة
من املفارقات التاريخية ،ويف �سياقها ف�إن النجاحات البارزة يف حتقيق ال�شرعية ال�سيا�سية ما هي
�إال تتويج لإخفاق �أعظم يف جعل ذلك االعرتاف خطوة �أولى على طريق الو�صول لإجنازات ملمو�سة.
�أما ال�سبب الآخر (عدا عن ا�ستحالة العي�ش يف املا�ضي جمددا) ،فيكمن يف �أن الت�ضحيات التي
قدمها الأفراد العاديون هي التي جعلت الو�صول للنجاحات �إ ّياها �أمرا ممكنا ولي�ست م .ت .ف.
كمنظمة ،وال قيادتها التي كان لها دور ثانوي و�أقل �أهمية يف هذا ال�سياق .ويف احلقيقة ،من املمكن
�أن ي�ستفي�ض املرء فيقول ب�أن م .ت .ف .ف�شلت متاما يف حتويل اجلهد والعزم والفر�ص التي كان من
املمكن اقتنا�صها من خالل هذه الت�ضحيات �إلى �إ�سرتاتيجية فعالة وزخم وحراك حما�سي.
ال�سيا�سي .ويعني
بعبارة �أخرى ،ف�إنني �أود �أن �أناق�ش �أهمية النظر لأبعد من ال�سيا�سة والرتكيز على
ّ
لل�سيا�سي ،بحيث ميكن
هذا تو�سيع نطاق امل�صطلحات املفاهيمية بحيث ت�شمل العنا�صر املكونة
ّ
تخيل احتماالت جديدة لإعادة تركيب /ت�شكيل الفل�سطينيني ،لـ م .ت .ف ،.كمجتمع �سيا�سي .ويف
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هذا ال�سياق� ،أود �أن �أطرح فكرتني على وجه التحديد .الأولى :من املمكن �أن نفكر مثال بخليط/
م�صفوفة من احلركات /املنظمات بدال من واحدة فقط .وعلى هذا الأ�سا�س ،يبد�أ البناء من
امل�ستوى القاعدي (من الأ�سفل للأعلى) ولي�س بالعك�س ،وذلك من خالل ترجمة االحتياجات
والرغبات املختلفة ،بل واملتناق�ضة �أحيانا ،للتجمعات الفل�سطينية املتنوعة (وفقا للمنطقة اجلغرافية
والطبقة والنوع االجتماعي �إلخ � )...إلى برنامج �سيا�سي ال ميحو الفروقات �أو مينع الت�سا�ؤل حول
معنى �أن تكون فل�سطينيا .والثانية تتمثل يف �أن نعيد النظر يف اخلطاب املتمحور حول الدولة الذي
املخت�صني املت�شحني ب�صبغة عاملية
يطغى على ال�سيا�سة الفل�سطينية .قد يكون من ال�سهل جدا على
ّ
(كوزموبوليتانية) من �أبناء الطبقة الو�سطى �أن ين�سوا حقيقة �أن معظم الفل�سطينيني بحاجة فعلية
لدولة قوية لتمنحهم الأمن وتوفر لهم فر�ص العمل والتعليم والإ�سكان وخدمات املاء والكهرباء
واحلد الأدنى الحتمالية �أن ينعموا بحياة كرمية .ومع ذلك ،ف�إن الإطار ال�سيا�سي املتمحور حول
الدولة كان (وما زال) فخا تاريخيا ،ناهيك عن كونه �شكال �آخذا يف التال�شي من �أ�شكال التنظيم
ال�سيا�سي على م�ستوى العامل.
�أما الرتابط البادي ظاهريا بني تقرير امل�صري وال�سيادة ،فلم يكن ناجعا للفل�سطينيني .بل �إن –
وكما طرحته �سابقا و�أورده ب�إيجاز هنا  -مفاهيم «فل�سطني» و»الفل�سطينيون» كانت مو�ضع خالف يف
احلقيقة وقابلة للتحقيق فقط على ح�ساب بع�ضها البع�ض ،وذلك من خالل انتهاج الع�صف الذهني
وو�ضع الأفكار مو�ضع التجربة ولي�س اقرتاح طرائق تقنية حمددة لإ�صالح حركة وطنية حمطمة.
وكم�ؤرخ (رمبا امل�ؤرخ الوحيد يف الفريق امل�شارك يف الور�شة!)� ،أعتقد ب�أن من املهم و�ضع املع�ضلة
الفل�سطينية �ضمن �سياق ومعايري تاريخية.

ال�سياق التاريخي
�أعتقد �أن الأ�سئلة الرئي�سية الأربعة التي يطرحها الفل�سطينيون (وتطرح عليهم من قبل الآخرين)
ورافقتنا عدة عقود هي:
 .1من هم الفل�سطينيون؟
 .2من ميثلهم؟
 .3ما الذي يريدونه؟
 .4كيف لهم حتقيق تطلعاتهم؟
�إن العجز عن �إجابة هذه الأ�سئلة لي�س ظاهرة غريبة بحد ذاتها ،بل هي ظاهرة را�سخة (مع �أنها
مت ّغرية) ،وذلك ب�سبب الظروف التاريخية املحددة التي تولد عنها كل من فل�سطني والفل�سطينيني.
ويف �سياق �أدق ،كانت القاعدة احلديدية لل�صراع على فل�سطني ،والذي اندلع منذ �أواخر القرن
التا�سع ع�شر ،رف�ض وتعنت غالبية القوى ذات الأثر الأكرب  -احلركة ال�صهيونية (والحقا احلكومة
الإ�سرائيلية) وم�ؤيدوها الرئي�سيون وهم بالأ�سا�س بريطانيا العظمى وتلتها الواليات املتحدة -
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�سواء �ضد االعرتاف بوجود الفل�سطينيني �أو �إتاحة الف�سحة لوجودهم كمجتمع �سيا�سي .وقد م ّهد
عدم االعرتاف هذا الطريق �أمام الآلتني التو�أمني لل�صراع ،وهما اال�ستيالء على الأر�ض والتهجري
الدميغرايف للفل�سطينيني من �أر�ض �أجدادهم ،لال�ستمرار بال هوادة كما بد�أتا منذ �أكرث من قرن.
وباملقابل ،ف�إن التعنت �إزاء عدم االعرتاف بالفل�سطينيني �أو حموهم كمجتمع �سيا�سي هو نتيجة
لوجود قوى مادية ذات خطاب حمدد �سبقت وجود الفل�سطينيني ك�شعب باال�صطالح احلديث للكلمة،
�أي مبعنى التجمع الذي يعي�ش �أفراده ات�ساقا طبيعيا ومتناغما يف ظل ذات الهوية والإقليم ،ويتلخ�ص
هذا املعنى مب�صطلح ال�سيادة .وبعيدا عن التناغم الطبيعي ،فقد كان وال يزال ثمة تنافر «خارج
ال�سياق /املرحلة» بني مفهوم فل�سطني والفل�سطينيني ،كما لو كان من غري املمكن لأحدهما �أن
يحيا �إال على ح�ساب الآخر .ومن جتليات هذا الو�ضع التخلف الزماين للفل�سطينيني الذي يجعلهم
مت�أخرين دوما خطوة �أو خطوتني للوراء ،مما يجعلهم غري قادرين من ناحية عملية على �صياغة
قواعد ال�صراع.
ال يوجد ثمة نهاية للمفارقات املتولدة عن هذا التنافر «اخلارج عن املرحلة /ال�سياق» .لكن من
املهم �إيالء اهتمام خا�ص ل�سبع مفارقات متثل كل منها نقطة حتول لالندثار والوالدة� ،إما للهوية �أو
للإقليم ،ولكن لي�س لكليهما معا يف ذات الوقت.
�	.1إن قيام دولة ت�سمى فل�سطني ميثل هزمية نكراء لتطلعات الفل�سطينيني النا�شطني �سيا�سيا
والذين كانوا ،لغاية العام  ،1920يعتربون �إن�شاء ج�سم م�ستقل �سيا�سيا عن �سوريا اجلنوبية
�سلخا لهم عن بيئتهم االجتماعية  -االقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية من �أجل جعلهم فري�سة
�سهلة لل�سيطرة الأجنبية.
�	.2إن مو�ضوع �إن�شاء دولة فل�سطينية من قبل الربيطانيني من خالل ع�صبة الأمم ا�ستند �إلى الإنكار
القانوين امل�صاغ بعناية فائقة مل�س�ألة وجود الفل�سطينيني كمجتمع �سيا�سي .وقد �أف�ضت رحلة
املفاو�ضات الطويلة بني احلكومة الربيطانية وقادة احلركة ال�صهيونية التي �سبقت وعد بلفور
( )1917ل�صيغة ُمنح مبوجبها «غري اليهود» حقوق مدنية ودينية فح�سب ،يف حني مت منح
اليهود حقوقا �سيا�سية �أي�ضا .وقد �أدرجت هذه ال�صيغة حرفيا يف �صك االنتداب ،وباتت واقعا
�سيا�سيا افرتا�ضيا منذ ذلك الوقت.
�	.3إن تدمري فل�سطني كدولة يف العام  1948يعترب حلظة التحول املحورية يف ت�شكل الفل�سطينيني
ك�شعب .لقد �أ�صبح املعلم الرئي�سي للهوية وال�سيا�سة والن�ضال امل�سلح الفل�سطيني جم�سدا يف
�صورة الالجئني الفل�سطينيني.
� .4إن ت�شكيل م .ت .ف .عام  1964من قبل اجلامعة العربية بناء على طلب الزعيم امل�صري جمال
عبد النا�صر 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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�	.5إن اعرتاف العرب والأمم املتحدة ب م .ت .ف .كممثل �شرعي وحيد (حلظة النجاح) كان
مرتكزا �إلى تخليها عن هويتها كحركة حترر وطني مقابل احل�صول على هوية دولة يف املنفى
ت�سعى للحكم على حدود عام .1967
�	.6إن اعرتاف �إ�سرائيل بـ م .ت .ف .كممثل لل�شعب الفل�سطيني عام �( 1993أو�سلو) كان ممكنا
فقط ب�سبب اندثار وتال�شي فعالية املنظمة.
 .7يتم �إكراه الفل�سطينيني يف الأرا�ضي املحتلة على القبول بدولة خالفا لإرادتهم بعد عقود عدة
من مطالبتهم بدولة .وقد �أ�ضحت الدولة املوعودة الو�سيلة لإجها�ض حق الفل�سطينيني يف تقرير
م�صريهم بدال من �إحقاقه لهم ،وبحيث يتخلوا من �أجلها عن احلق يف العودة وعن جميع القد�س
ال�شرقية ون�صف ال�ضفة الغربية مقابل دولة لي�ست لها حدود وا�ضحة ،واملناطق فيها جمتز�أة
ومنف�صلة ومعزولة عن بع�ضها البع�ض ،وبال �سيادة وبال اقت�صاد حيوي وفاعل وبال �أي و�سيلة
للدفاع عن النف�س ودون �سيطرة على مواردها.

اقتراحات
يف �ضوء هذه املفارقات ،فمن املهم كما �أ�شري �إليه �سابقا ،تو�سيق نطاق امل�صطلحات �أبعد من التمركز
حول الدولة و�أبعد من نظام �سيا�سي متماثل �ضيق الأفق .ال بد من �أن ترتكز عملية �إعادة البناء (�أو
من الأف�ضل ا�ستخدام «�إعادة ال�صياغة») ملجتمع �سيا�سي فل�سطيني �شامل ،على ثالثة �أ�س�س معا:
�	.1إعادة بناء حركة حترر وطني ت�ستطيع �أن تزاوج وتن�سق بني جمموعة من القوى ال�سيا�سية
املتنوعة واملنظمات ال�شعبية واملجموعات املتنوعة �إلخ...
 .2حماية وتقدمي حقوق التجمعات الفل�سطينية (يف غزة والقد�س والداخل «ال�شمال» والداخل
«النقب» والأرا�ضي املحتلة ولبنان و�سوريا و�أوروبا والأمريكتني� ،إلخ� ،)...إ�ضافة �إلى املجموعات
املهم�شة (على �أ�سا�س الطبقة والنوع االجتماعي �إلخ.)...
�	.3إعادة ت�شكيل جهاز الدولة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
عادة ما تتعار�ض هذه الأهداف مع بع�ضها يف ظل وجود �أولويات متناق�ضة� ،إال �أن التوترات
وال�صراعات ،ال بد لها �أن تتو�صل لهياكل �سيا�سية تعددية دميقراطية مت�شابكة ،بحيث تكون متثيلية
فعال .ول�ضمان جناح ذلك ،فال بد من تو�سيع دائرة املتطلبات ال�سيا�سية بحيث ت�شمل الأ�شكال
الثقافية واالقت�صادية واالجتماعية الغنية واجلديدة من التعبري ال�سيا�سي التي طغت على امل�شهد على
مدار الأعوام الع�شرين املن�صرمة ب�سبب الفراغ ال�سيا�سي الناجم عن «�أو�سلو» ،ورغبة الفل�سطينيني
امللحة يف التوا�صل مع بع�ضهم ومع من حولهم وهم يكافحون كي ينعموا بحياة «طبيعية».
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وأسئلة وأفكا ٌر
انطباعات
ٌ
حول إعادة تنظيم الهيئات
الفلسطينية
التمثيلية
ّ
ّ
�أ .توفيق حداد
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ٌ
وأسئلة وأفكا ٌر
انطباعات
ٌ
حول إعادة تنظيم الهيئات
الفلسطينية
التمثيلية
ّ
ّ
�أ .توفيق حداد
�أود �أن �أتقدم �إليكم بال�شكر على دعوتي لور�شة العمل املهمة هذه لنقا�ش مو�ضوع �إعادة تنظيم
وت�أ�سي�س الهيئات التمثيلية لل�شعب الفل�سطيني ،ولتب ّنيكم نهجا ي�سعى لإيجاد حلول عملية جدا
وتطبيقية للو�ضع املعقد الذي منر به� .أُثمن اجلهود املبذولة يف هذا الإطار ،و�أعتقد �أنها جاءت
يف الوقت املالئم ،خا�صة مع ما ت�شهده املنطقة من حتوالت وم�آزق ت�ؤثر على الفل�سطينيني واجل�سم
ال�سيا�سي ككل ،وما يرتتب على الواقع املحلي والإقليمي من خماطر .وبالنظر للوقت املتاح لدي،
�س�أقدم وجهة نظري ب�شكل حمدد قدر الإمكان �ضمن ورقة ال�سيا�سات هذه ،حيث �س�أتناول ثالثة
وتي�سر التو�صل لفهم م�شرتك.
حماور �أ�سا�سية �ستنري الطريق لت�شكيل �أفق للنقا�ش ّ
�أوال .ما هي «الإ�شكاليات»؟
ثانيا .ما هي حلولها؟
ثالثا .كيف ال�سبيل للو�صول �إليها؟

أوال .ما هي اإلشكاليات؟
خالل جتربتي الق�صرية كمتابع لل�سيا�سة الوطنية الفل�سطينية وم�شارك فيها ،الحظت �أن ق�ضية
التمثيل الفل�سطيني و�إ�صالح منظمة التحرير الفل�سطينية ق�ضية متكررة� .إن االفتقار �إلى التمثيل
وما ينطوي عليه من عزل و�شقاق� ،إ�ضافة �إلى اخلطر الناجم عن �سيا�سة «فرق ت�سد» التي متار�سها
القوى اخلارجية ،ناهيك عن تكرار �أخطاء الأحزاب اجلديدة .كل هذه الإ�شكاليات وغريها معروفة
للجميع ،ومع ذلك ،مل نتمكن من ترجمة املطلب العام املتعلق بالإ�صالح والدميقراطية �إلى فعل .ال
بد من النظر �إلى بروز «حما�س» كج�سم خارج عن �إطار منظمة التحرير وفوزها يف انتخابات العام
جلي للإ�صالح ،ولكن حتى هذا العامل ،ف�شل يف ت�شكيل قوة دفع باجتاه خلق
 2006على �أنه نداء ّ
تغيري يف منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية .ملاذا؟ وكيف ال�سبيل للتغلب على هذا العجز؟
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نعرتف جميعا ب�أن منظمة التحرير مك�سب تاريخي ،لكن ال بد من حتديد �إخفاقاتها ب�شكل �أو�ضح،
حيث �إنها:
•تعاين من �إ�شكالية دميقراطية داخلية ،تتمثل يف الف�شل بااللتزام باملعايري الدميقراطية يف
�أوا�سط مكوناتها ،فاللجنة التنفيذية تتمتع بال�سلطة املطلقة مما ميكنها من التالعب باملنظمة
عرب هيكلياتها املختلفة.
•تعاين من �إ�شكالية دميقراطية خارجية فيما يتعلق بقدرتها على احتواء هيئات فل�سطينية
�شرعية حتظى بقاعدة جماهريية كربى ممن ن�ش�أت خارج �إطار املنظمة («حما�س» واجلهاد
الإ�سالمي) �إال �أنها غري مدرجة فيها.
•تعاين من م�شكلة مرحلية ،فامل�صالح الرا�سخة يف بريوقراطية املنظمة (و�سط «فتح» والأحزاب
الأخرى) تُ�ستخدم و�سيلة لـ»تق�سيم الكعكة» ذهنيا وعمليا ،وما ت�س ّوق من ذرائع للإبقاء على
هذا النهج.
•تعاين املنظمة من م�شكلة تتمثل يف عدم فاعليتها حل�ساب ال�سلطة الفل�سطينية ،وتهمي�ش م�صري
�أولئك اخلارجني عن �إطار مناطق ال�سلطة الفل�سطينية.
على قمة ذلك ،بل ورمبا الأهم باملطلق؛ ت�أتي م�شكلة الإ�سرتاتيجية التي تعاين منها املنظمة� ،أال وهي
�إ�سرتاتيجيتها املركزية (حل الدولتني التي يتم حتقيقها تدريجيا ك�أ�سا�س لنيل احلقوق امل�ستقبلية
من خالل نهج املفاو�ضات املرتكز على �أو�سلو) التي ف�شلت يف حتقيق التحرير ،ما حدا بالكثريين �إلى
الت�سا�ؤل حول مدى �إمكانيتها حتقيق ذلك يف امل�ستقبل؟.

ثانيا .ما هي حلولها؟
عند حماولة النظر يف احللول املمكنة لهذه الإ�شكاليات� ،أجد نف�سي رغما عني يف مكان �سبقني �إليه
�آخرون� .أمل يتو�صل قادة املعتقلني يف ال�سجون الإ�سرائيلية �إلى �أر�ضية م�شرتكة للوحدة الوطنية
التي �شكلت نقطة انطالق التفاق القاهرة الذي ف�شل الحقا؟ فمن �أنا لأتو�صل �إلى حلول ممكنة لهذه
الإ�شكاليات يف الوقت الذي تو�صل فيه �آخرون غريي ممن يتمتعون بخربة �أكرب �إلى ت�صورات وفهم
م�شرتك ،ومع ذلك مل يتمكنوا من نقلها �إلى حيز التطبيق؟ �إ�ضافة �إلى ذلك ،كيف يل �أن �أجتنب
الإح�سا�س ب�أن حماولة حل هذه امل�شاكل تبدو كما لو �أنني منخرط �ضمن منط متكرر يج ّر �أفرادا
ومفكرين «م�ستقلني» ،غالبا ممن يتمتعون بالنزاهة خلانة فر�ض �إجابات لهذه الأ�سئلة؟ �إن من �ش�أن
هذه الأفعال التعوي�ض عن عزلهم واغرتابهم عن عملية �صنع القرار ،لكنها لن تقود �إلى ت�أثريات
كربى على املدى البعيد.
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�أعتقد �أن من املمكن تب�سيط هذه التعقديات من خالل فكرة رئي�سية توحد كافة اجلهود املبذولة
للإ�صالح:

� .1إن الدميقراطية لي�ست نظاما جاهزا ميكن �إ�سقاطه وا�ستعماله ،ولكنها
عملية ت�شاركية تتبلور مع الوقت وت�شمل كافة احلقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية.
يتمركز املحور الرئي�س هنا حول �أهمية �أن نتجنب النهج التقني حلل �إ�شكالية الدميقراطية ،لأن
ال�س�ؤال هنا ال يتمحور حول «الهيكلية الف�ضلى» بحد ذاتها و�أين تقام مقرات املنظمة ،بل ال�س�ؤال
الأول والأهم يتعلق بثقافة الدميقراطية التي تفتقرها .ال ميكن خلق ثقافة الدميقراطية �إال من
خالل �أولئك املحرومني من امل�شاركة يف العملية الدميقراطية الذين ينخرطون ويتحدون بهمة عالية
هذا احلرمان .مل تكن الدميقراطية �أمرا م�سلما به يوما ،و�إمنا يتم اكت�سابها عن طريق الن�ضال
عرب هيكليات تفر�ض مطالب عدة وااللتفاف حولها وحتدي القوى ،وعندما ي�صل توازن القوى
مرحلة تخ�شى فيها �أطرافها من فقدان هيمنتهم ،ميكن احل�صول على تنازالت من هنا وهناك؛
عندها يتم التوافق على �سيا�سات معينة جديدة ،بحيث ت�شمل �ضمانات حتول دون العودة وراء �إلى
م�سارب �أوتوقراطية ،لكن دون خلق حالة تُخ�ضع ميزان القوى املوجود �سلفا �إلى «تهديد» حقيقي،
كاف ملن ميتلك ال�سلطة للتخلي عنها طواعية.
فلن يكون هناك دافع ٍ
تتمحور �إ�شكالية الكثري من اجلدل القائم حاليا فيما يتعلق ب�إحقاق الدميقراطية يف �أنها تبدو كما
لو �أنها ت�سعى للو�صول �إلى النتيجة النهائية للدميقراطية من دون القيام باملهام التي يقت�ضيها ذلك:
ك�سب معركة الأفكار؛ وترجمة هذه الأفكار �إلى جماعات وم�ؤ�س�سات �سيا�سية؛ وح�شد املوارد لهذه
املنظمات؛ وتعلم كيفية العمل مع قوى �أخرى؛ وبناء تكتيكات و�إ�سرتاتيجيات من املمكن �أن ت�ؤدي �إلى
النتائج املرجوة.
ميكن التو�صل �إلى نتائج حقيقية �ضمن هذا الإطار فقط من خالل املطالبة بالدميقراطية وممار�سة
تنظيم دميقراطي ،ومن دون املزاوجة بني تطبيق الدميقراطية الر�سمية والفعل احلقيقي يف
ميادين احلياة  -يف الأعمال والتعبئة االجتماعية وتوزيع الرثوات وال�ضمانات االجتماعية والتمثيل
ال�سيا�سي -ف�إن املطالبة ب�إحقاق الدميقراطية �ستكون فارغة من معناها ،كما وتهدد ب�إعادة ر�سم
ال�صورة الراهنة.

 .2الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سية (الورقة الرابحة)
ال يعترب االنق�سام �سيئا باملطلق ،بل �إن قدرتنا على ا�ستيعاب التعددية ال�سيا�سية هي ال�س�ؤال احلقيقي.
نتمنى �أن ن�ؤ�س�س نظاما تجُ ّ�سد فيه الأفكار العظيمة ل�شعبنا بطريقة منظمة وتكتيكية و�إ�سرتاتيجية ،كما
نرغب يف ت�أ�سي�س نظام يتم فيه اختبار هذه الأفكار �أوال ،ويف حال ف�شلت يتم تعديلها ،وهنا تكون القيادة
م�س�ؤولة �أمام القاعدة ،حيث توجد انق�سامات وموازين قوى للت�أكد من وجود �ضمانات وا�ضحة جامعة.
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نريد ثقافة �سيا�سية حيوية ت�ستوعب االنق�سامات حيث �أن هذه نقطة قوة ال �ضعف .مبعنى �آخر ،ال ن�سعى
يف هذا ال�سياق �إلى خلق ان�سجام ،بل تكاتف و�صقل التوجهات ال�سيا�سية ،بحيث يتم احلفاظ على روح
التعددية ،مما يتيح املجال لثقافة التوا�صل والتعبري ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية �أن تتجلى.
نحن بحاجة �إلى فروع �سيا�سية حقيقية ولي�س �إلى عدد كبري من الف�صائل ال�سيا�سية املتماثلة التي
تقف على �أر�ض الواقع يف �صف «القوة الكربى» التي ت�سيطر على منابع املكا�سب� ،أو تتخذ موقف
معار�ضيهم املخل�صني ،فمن دون �صقل الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية ،لن تقود حماوالت احلوار
واجلدل لإحقاق الدميقراطية �إلى �أي نتيجة حقيقية .وهذا يعني �أنه ال بد من �إتاحة الفر�صة
للأحزاب القدمية كي تندثر �إذا ف�شلت ،و�إف�ساح الطريق �أمام الأحزاب اجلديدة لتنمو وتعي�ش
�إذا كان مبقدورها �أن ت�صنع فرقا� ،سواء كانت الأخرية �ضمن �أو خارج �إطار الف�صائل ال�سيا�سية
احلالية ،ف�إن اخليار بيد اجليل اجلديد.

 .3نظام احلوافز مفتاح حلل امل�شكلة
�إذا �أردت احل�صول على �شىء ،فال بد �أن تبذل جهدا كبريا يف �سبيل �إحقاقه و�أن تطور نظام حتفيز
ي�ضمن وي�شجع ويعيد �إنتاج ما ت�سعى �إليه.
يف حتليله للمرحلة الأولى من الهجرة ال�صهيونية �إلى فل�سطني ،ع ّرف عامل االجتماع الإ�سرائيلي
ي�سرت لدرجة عظمى جناح احلركة
جري�شون �شافري الكيبوت�س على �أنها الأداة التنظيمية التي ّ
ال�صهيوينة ،التي اعتربت حتى «الهجرة اليهودية الثانية »aliya -ف�شال .ق ّدمت الكيبوت�س
كنموذج تنظيمي ليهود �أوروبا ال�شرقية الفقراء ح�صة يف ال�شركة اال�ستعمارية اال�ستيطانية ،لأنها
كانت ت�شاركية وت�ضمن م�صالح اجتماعية� ،إ�ضافة �إلى حر�صها على ت�أمني �ضمانات حلماية املبادرة
من خالل منع مناف�س العمالة والتجارة العربية يف الوقت ذاته .وقبل تب ّني الكيبوت�س كنموذج/
طريقة تنظيمي م�شرتك ،ف�شلت ال�صهيونية يف جذب �أعداد كربى من اليهود �إلى فل�سطني ،لأنهم
مل يجدوا �أي داع لريحلوا �إلى هنا �إذا كان الهدف من جلبهم �أن يتحولوا �إلى عمالة رخي�صة لليهود
الر�أ�سماليني الذين كان مبقدروهم ا�ستئجار عمالة عربية ب�أجور �أقل.
مبعنى �آخر ،ال بد مل�ؤ�س�ساتنا من ت�أ�سي�س نظم حوافز حمددة ت�ضمن �أن عملية �صنع القرار والعمل
والفوائد تعم املجتمع ب�شكل �شمويل بالقدر املمكن ،هذه هي الطريقة الوحيدة خللق �أر�ضية م�شرتكة
ن�شعر فيها جميعا �أنه يتم �إ�شراكنا ومتثيلنا و�إر�ضا�ؤنا بالت�ساوي ،بحيث تقل�ص القوى والهيمنة
واالنحياز �إلى حدها الأدنى يف العامل الذي عهدنا منه التمييز وفقا ملوازين القوى.

 .4النهج التدريجي مقابل النهج ال�شامل
ال بد �أن تن�أى طبيعة هذا النقا�ش العام بنف�سها عن الدخول يف خ�صو�صيات برنامج �سيا�سي ما .كما
الحظت �أعاله ،ف�إن خلق �أحزاب �سيا�سية واعية م�صقولة �أمر ال بد منه لنجاح �أي عملية دميقراطية،
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وعلى كل حال ،فال ميكن للكلمات وحدها �أن تخلقها ،ومع �أنني ال �أرغب يف �إمالء تف�ضيالتي
ال�سيا�سية ال�شخ�صية ،ف�إنني �أعتقد �أن من املهم االنتباه �إلى �أن الق�ضية الأ�سا�سية التي نواجهها هي
الكيفية التي ترى بها عيون �أعدائنا حركاتنا والتكتيكات والإ�سرتاتيجيات املتبعة ملقاومتها .بهذا
املعنى ،يبدو �أن النظام ال�سيا�سي برمته قد تبنى نهجا ينطوي على �أن التحرر �سيتحقق تدريجيا
ولي�س نتاج انتقال �شمويل جامع تخلقه الظروف الثورية .ينبثق النهج الرامي لتحقيق حل الدولتني
من هذا املنطلق ،بر�أيي ،حيث يق�صي ما يعتربه حلما عاطفيا �أكرب يتج�سد يف «حترير فل�سطني».
وال �أعني بكالمي هذا ن�شر تعميمات رومان�سية ال متت ب�صلة للإ�شكاليات الواقعية العملية احلقيقية
التي نغو�ص فيها ،لكن ال بد من احلديث عن حركة بد�أت بنهج جامع �شامل للتحرر ،ومن ثم غريت
م�سارها نحو م�سار تدريجي م�ستند �إلى اعتبارات «�سيا�سية حقيقية» .لقد فقدنا الكثري خالل هذه
النقلة ،على امل�ستوى الداخلي واخلارجي من حيث حلفائنا املجاورين ،و�أعتقد �أن ذلك لعب دورا
كبريا يف تقهقر �أداء منظمة التحرير ،وبالتايل ف�إن �إ�صالحها ينطوي بال�ضوروة على �إعادة احتواء
للتحول لربنامج �سيا�سي جامع ال يخجل من التعريف بال�صهيونية التي
الر�ؤية الليربالية وال�شمولية ّ
تدعمها الإمربيالية الغربية على �أنها عدو ل�شعبنا.

ثالثا .كيف السبيل للوصول إليها؟
مما ال �شك فيه �أن الكثري مما �أثري هنا ال ميت ب�صلة ملا توقعه منظمو الور�شة� ،إ ّال �أن ت�أطري
الإ�شكاليات واحللول م�س�ألة مهمة ولي�ست ُمثبتة ذاتيا ،بحيث ال يجب القبول باالفرتا�ضات امل�سبقة
دون حوار فيها .لكني �س�أحاول يف هذا الق�سم �أن �أكون «عمليا �أكرث» باالقرتاحات التي �س�أتقدم بها
يف حماولة جلمع بع�ض احلجج التي طورتها.
�إذا �أردنا �أن تكون منظمة التحرير �ضمن ال�سياق وفاعلة وقادرة على مواجهة التحديات التي متر بها
وقادرة على خلق حلول لأي �أزمة ،ال �أن تكون بريوقراطية مرتهلة؛ فال بد من �إ�صالحها جديا ،وهذا
هو هدف الور�شة ،فكيف لنا �أن نحقق ذلك؟
�	.1إن الطريقة الوحيدة لإعادة بناء منظمة التحرير على �أ�سا�س دميقراطي يبد�أ من القاعدة:
�إن امل�صالح الرا�سخة واملت�أ�صلة التي كر�ست ذاتها يف املنظمة وحميطها عامليا و�إقليميا
قوية للغاية ،ومن غري املمكن التنازل عن القوة وال�سيطرة يف هذه املرحلة ،وبذا ف�إن
اجلدل الأخالقي/التقني لن يف�ضي �إلى نتيجة ،والدميقراطية غري املنطلقة من القاعدة
اجلماهريية ،لن تكون حقيقية .لو كان مبقدور الإ�صالحات التي تبد�أ من قمة الهرم �إلى �أدناه
�أن حتل �إ�شكاالت املنظمة ،لفعلت ذلك منذ �سنوات خلت ،وبذا ال يتبقى لنا �أي خيار بديل عن
�إعادة بناء احلركات ال�شعبية والقوى ال�سيا�سية التي �أدت �إلى ت�أ�سي�س املنظمة منذ البداية.
وجمددا ،ال ميكن �إمتام هذه العملية عن بعد �أو من خالل املرا�سيم ،فالدميقراطية فعل ينبثق
من امليدان /الواقع ومن خالل حتدي ميزان القوة.
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 .2ثمة جبهتان مركزيتان ميكن البدء ببنائهما بدءا من القواعد ،ف�إما �أن تتحدى وتواجه �إ�سرائيل
من خالل خلق قوة ال ميكن لإ�سرائيل وللمنظمة وللمنظومة العاملية جتاهلها (نهج «حما�س»)،
�أو �أن تتحدى هيكليات وموازين القوى التي تت�ألف منها املنظمة وتعلب دورا يف ت�أخري اتباعها
للنهج الدميقراطي ،فال يوجد �أي بديل �آخر .ينطوي �إحقاق الدميقراطية احلقيقية على
العمل على كلتا اجلبهتني يف الوقت ذاته ،ذلك �أن احلقوق ال�سيا�سية الفل�سطينية ال تنف�صل
عن تلك املدنية.
 .3يف هذه املرحلة ،تلعب ال�سلطة الفل�سطينية الدور الأ�سا�سي يف تر�سيخ م�صالح املنظمة حيث
تت�ضمن الـ»املعادالت /احل�سابات »kont -الدميقراطية اجلوهرية ،ف�إذا لعبت ال�سلطة دور
اجلبهة الأمامية فيما يتعلق ب�إ�سرتاتيجية املنظمة ،ف�ستكون يف قلب البناء الداخلي وم�صدر
القوة التي تي�سر ميالد الدميقراطية من القاعدة� ،ستكون �أي قوة منبثقة يف ال�شتات غري
ذات �صلة بالوطن ،حيث تتواجد القيادة وتنبثق القوى ال�سيا�سية ،وعلى الرغم من ذلك،
ف�إن تن�شيط ال�شتات واحل�شد والتعئبة و�إحقاق الدميقراطية (املرتبطة به�ؤالء املتواجدين يف
�أقاليمهم املحلية) مهمة لبناء التحالفات.
	.4ال بد من �إق�صاء نهج «ال�سوق احلر» الذي اتبعته ال�سلطة الفل�سطينية بغية التطوير االقت�صادي،
لأنه �أ�سا�س توزيع امل�صادر الالدميقراطي ،فنحن بحاجة �إلى نظام اقت�صادي يتدخل يف حياة
النا�س وي�ضمن حقوقهم �أكرث بكثري من النظام الراهن ،بحيث يتمكن من الإفادة من املوارد
املتاحة وتوظيفها .ثمة حاجة لإعادة قولبة ال�صالح العام بطرق عامة خالقة ،بحيث ال ت�سمح
بوقوع امل�صالح العامة يف �أيدي القطاع اخلا�ص ،فمن �ش�أن ذلك �أن ي�ؤدي �إلى كارثة ،كما كان
احلال يف جتارب �سابقة �أثبتت ف�شلها ،ومن هنا ال بد لنا من جتنبها متاما وب�أي ثمن .ال بد من
ت�أميم كافة املرافق اخلدماتية العامة (االت�صاالت واملاء والكهرباء) و�إدارتها ب�شكل مركزي
على اعتبار �أنها �أ�صول مت�س النا�س جميعا ،والعمل على ا�ستثمار الأرا�ضي العامة لأهداف
ت�شاركية.
 .5من املثري لل�سخرية اعتقادنا ب�إمكانية �إعادة بناء النقابات ال�شعبية من دون حتدي ميزان
القوى بني الر�أ�سماليني والعمال� .إن ما يربط النقابات هو �سمات الطبقة التي ت�ضمهم ،حيث
ينظر لهم على �أنهم �سالح ي�ؤدي �إلى خلق توازن �أكرث يف توزيع الرثوات بني �أ�صحاب ر�ؤو�س
الأموال والعاملني ،وال بد من الدفع باجتاه رعاية النقابات امل�ستقلة وحماية حقوق العاملني
بكافة الطرق� .إن �إح�سا�س النا�س ب�أنهم �شركاء بل ومالكون للرثوات والقرارات التي تتعلق
بحياتهم ،كفيل بدفعهم حلمايتها والت�ضحية من �أجلها وال�سعي لتطوير هذه امل�ؤ�س�سات ،لكن
�إذا مت التعامل مع العمل والعمال على �أنه ب�ضاعة يت�سابق اجلميع على و�ضع حد �أدنى ل�سعرها
وحقوقها ،ف�سيتحول ال�شعب �إلى �أفراد اتكاليني مت�شككني حمرومني ،ج ّل همهم احل�صول
على رواتب.
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عموما ،ال بد لنا من البحث عن �أطر جمتمعية �شاملة حيث يعمل النا�س ويقرتحون ويقررون حول
الق�ضايا التي مت�س حياتهم ،فال بد من ت�شجيع امتالك العمال تعاونيات �إنتاجية ،ناهيك عن غريها
من �أطر اجلدل العام وور�شات العمل الت�شاركية حول �صنع القرار.
 .6ومن حيث الهيكلية ،ال بد من تفكيك نهج «تق�سيم الكعكة» الذي ينظم املنظمة وو�ضع حد
له ،حيث يت�سم هذا النهج بافتقاره الدميقراطية ،كما �أنه ال يعك�س ميزان القوة احلقيقي،
ناهيك عن �أنه يكر�س نهج املح�سوبية واملكا�سب ،فال يوجد �أ�سا�س لت�شارك املوارد �إال الأ�سا�س
الدميقراطي البحت.
 .7حتفيز القوائم الربملانية مقابل ال�سيا�سييني الأفراد يف االنتخابات ،حيث تعترب الأولى �أف�ضل
طريقة للدفع باجتاه �صقل احلزب ون�ضوجه.
	.8ال بد �أن تق�صي املنظمة النهج الالتدخلي /البعيد عن حياة النا�س للفل�سطينيني يف ال�شتات
فيما يتعلق بال�ش�ؤون ال�سيا�سية واملدنية يف دولتهم� ،إ�ضافة �إلى حتفيزهم على االنخراط يف
العمليات الدميقراطية الراهنة هناك ،فلي�س هناك �أي تناق�ض بني دعم �إحقاق الدميقراطية
الأهلية يف دولتك امل�ضيفة والتم�سك باحلقوق واملطالب والهوية الفل�سطينية.
	.9ال بد من �إح�صاء الفل�سطينيني يف كافة �أماكن تواجدهم وترجمتها �إلى جدول وخريطة
انتخابية.
 .10قبل �أن نحدد هيكليات و�آليات ومنهجيات ما ،علينا خالل املرحلة القادمة تركيز العمل
على حت�ضري النا�س لهذه النقلة الذهنية التنظيمية وال�سيا�سية :من �أو�سلو وعار املفاو�ضات
واالتكالية وال�شروط االقت�صادية ال�سطحية �إلى دافع ونظام ي�ستند �إلى االعتماد على الذات
وعلى عدالة الق�ضية الفل�سطينية ،وي�ؤمن بتمكني النا�س وما ين�سجونه حول ق�ضيتهم من
�شراكات وحتالفات.
 .11تقف الق�ضية الفل�سطينية على مفرق طرق متميز بعد الإجنازات املهمة يف غزة والأمم املتحدة
م�ؤخرا ،مما يتيح لها م�ساحة مرنة مل حتظ بها منذ مدة ،وال بد لنا من الإفادة منها بحكمة،
و�أن ن�سعى �إلى تركيز جهودنا للإفادة من الفر�صة التاريخية التي فتحت �أبوابها لنا ،و�إذا
اعتمدنا على �شعبنا ،بدال من �أن ننوب عنهم يف كل �شيء ،ف�سيكونون على قدر التحدي الذي
يواجههم ،و�إذا جنحنا يف ك�سب حلفاء �أوفياء ا�ستنادا �إلى مواقفنا القوية والوا�ضحة �إقليميا
وعامليا ،ونظمنا التنوع يف التجربة الفل�سطينية وغناها من حيث املعرفة واملوارد؛ ف�سنتمكن
من خالل هذه العوامل جمتمعة ،من الو�صول �إلى �أر�ضية خ�صبة للم�ضي قدما يف ق�ضيتنا
ال�شاملة.
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نحو إعادة بناء
منظمة التحرير الفلسطينية
ورقة عمل من لبنان
�أ .جابر �سليمان
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نحو إعادة بناء
منظمة التحرير الفلسطينية
ورقة عمل من لبنان
�أ .جابر �سليمان
أوال .مقدمة
�ش ّكل ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية يف �أوا�سط ال�ستينيات التعبري الأ�سطع عن حيوية املجتمع
الفل�سطيني وقدرته الكامنة على النهو�ض من رماد النكبة وا�ستيعاب �آثارها امل ّدمرة ،املتمثلة يف
ت�شتيت ال�شعب الفل�سطيني وجتزئة حركته ال�سيا�سية .وب�إن�شاء املنظمةّ ،مت من جديد �إعادة بناء
احلركه الوطنية الفل�سطينية يف ظل �شروط ال�شتات القا�سية واملعقدة التي �أعقبت النكبة.
وكانت فكرة «العودة» �إلى فل�سطني بو�صفها املح�صلة الطبيعية لفعل لتحرير هي القوة املحركة
للن�ضال الفل�سطيني يف تلك احلقبة ،وبالتايل كانت ثنائية «التحرير والعودة» الغاية من وراء
�إن�شاء منظمة التحرير وامل�ضمون الأ�سا�س خلطابها ال�سيا�سي بو�صفها حركة حترر وطني لل�شعب
الفل�سطيني؛ �إال �أن هذا اخلطاب تعر�ض لتحوالت حا�سمة منذ انعقاد املجل�س الوطني الفل�سطيني
الأول يف القد�س (  )1964وحتى يومنا احلا�ضر.
وقد ّ
متت تلك التحوالت يف �سياق حماوالت منظمة التحرير الت�أقلم مع موازين القوى والتكيف
مع اال�شرتاطات الدولية والعربية يف جمال الق�ضية الفل�سطينية .وجرت تلك التحوالت على
مراحل ،بحيث ع ّبدت كل مرحلة منها الطريق �أمام حتوالت املرحلة الالحقة ،بدء ًا بالربنامج
املرحلي ( ،)1974ومرور ًا ب�إعالن اال�ستقالل ( )1988وتوقيع اتفاقيات �أو�سلو وما جنم عنها
من تداعيات ونتائج ،و�صو ًال �إلى املرحلة الراهنة التي �شهدت م�ؤخر ًا التوجه نحو الأمم املتحدة
ال�ستبدال ع�ضوية منظمة التحرير املراقبة يف الأمم املتحدة بع�ضوية فل�سطني كدولة غري ع�ضو
مراقب .Non Member State -
ويف املح�صلة كانت نتيجة تلك التحوالت حتول املنظمة من «حركة حترر وطني» لل�شعب الفل�سطيني
تنا�ضل من �أجل حترير كامل الرتاب الفل�سطيني �إلى «حركة ا�ستقالل وطني» ت�سعى جاهدة عرب
ال�شرعية الدولية للح�صول على «دولة» فل�سطينية �أو «كيان» فل�سطيني بجانب دولة �إ�سرائيل .ويف
ر�أينا ،هذا هو اجلذر العميق لأزمة حركة التحرر الوطني الفل�سطينية ولأزمة املنظمة الراهنة
ب�أبعادها وتداعياتها املختلفة ،وهذا ما يجعل ق�ضية �إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية كحركة
حترر وطني ق�ضية وطنية جامعة وم ّلحة بحاجة �إلى جهود كل �أبناء ال�شعب الفل�سطيني يف جتمعاتهم
كافة ،مبا يف ذلك الفل�سطينيون يف لبنان.
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وهذه الورقة حماولة متوا�ضعة لتقدمي ر�ؤية حمددة لإعادة بناء منظمة التحرير ،انطالقا من
خ�صو�صية املجتمع الفل�سطيني يف لبنان و�أولوياته على امل�ستويني الوطني واملحلي اللبناين.
وتهدف هذه الورقة �إلى نقا�ش الأ�س�س الوطنية العامة لإعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية
ومغزى هذه امل�س�ألة و�أهميتها بالن�سبة للفل�سطينيني يف لبنان ،ف�ض ًال عن مواقف ور�ؤى القوى
ال�سيا�سية وقوى املجتمع الأهلي بخ�صو�ص �إعادة البناء ،و�آليات عمل تلك القوى.

ثانيا .األسس الوطنية إلعادة بناء منظمة التحرير
يعالج هذا الق�سم من الورقة الأ�س�س الوطنية العامة ملعاجلة �أزمة احلركة الوطنية الفل�سطينية
و�إعادة بناء منظمة التحرير ،انطالق ًا من ر�ؤيتنا اخلا�صة ومن الأفكار التي طرحها امل�شاركون يف
ور�شة العمل .ويف هذا اخل�صو�ص ن�ؤكد على امل�سائل الآتية:
•برزت يف خطابنا الفكري وال�سيا�سي م�صطلحات عديدة تتعلق مبعاجلة �أزمة منظمة التحرير
واحلركة الوطنية الفل�سطينية �أكرثها تداو ًال م�صطلح «�إعادة بناء املنظمة» ،و�إلى جانبه برزت
م�صطلحات �أخرى مثل�( :إ�صالح املنظمة ،تفعيل املنظمة� ،إحياء املنظمة ،بناء حركة وطنية
فل�سطينية جديدة) .وحتى نتفق عالم نتحدث؟ ينبغي �أن ندقق يف تلك امل�صطلحات؛ فهل
نتحدث هنا عن املحتوى وامل�ضمون نف�سهما� ،أم �أننا نتحدث عن م�ضامني خمتلفة؟ ،وبالتايل
عن هياكل وبنى و�آليات عمل خمتلفة ،تتجاوز حتى منظمة التحرير ك�شكل للحركة الوطنية
الفل�سطينية املعا�صرة �أجمع عليه ال�شعب الفل�سطيني منذ العام 1964؟ .لكننا �سنت�ستخدم يف
هذه الورقة ولأ�سباب عمالنية م�صطلح «�إعادة البناء».
•�إعادة بناء منظمة التحرير لي�ست عملية تقنية ،مبعنى �أن �أ�س�س �إعادة بنائها لي�ست تنظيمية
فح�سب ،بل فكرية�/سيا�سية� ،أي برناجمية يف املقام الأول .وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا:
وفق �أي برنامج وطني يعاد بناء املنظمة؟ وبالتايل ما هي البنية والهيكلية التنظيمية التي تكفل
حتقيق هذا الربنامج؟ ومن هي القوى االجتماعية �صاحبة امل�صلحة يف حتقيقه؟ وما هو موقعها
يف هذه البنية ،وما هو دورها يف الن�ضال امليداين العملي من �أجل �إجنازه؟ .من املعلوم �أن
الأفكار عرب التاريخ كانت دوم ًا بحاجة �إلى حامل اجتماعي قادر على جت�سيدها� ،أي �إلى قوى
اجتماعية �صاحبة م�صلحة يف الن�ضال وتقدمي الت�ضحيات من �أجل حتقيقها ،و�إ ّال ف�إنها �ستهزم
و�ستبقى جزء ًا من الن�ضال االجتماعي يف �أح�سن الأحوال.
•وبناء عليه ،هل ي�صلح «�إعالن اال�ستقالل» �أ�سا�س ًا لعملية البناء ،كما اقرتحت بع�ض الأوراق؟
(ورقة الزميل ماجد كيايل)؛ �أم �إن الأ�سا�س ال�صالح هو �إعالن اال�ستقالل ووثيقة الأ�سرى
ونداء املقاطعة  )BDS)/ 2005جمتمعني ،كما اقرتحت �أوراق �أخرى (ورقة الزميلة ناديا
حجاب)؟ �أم �إن العودة �إلى امليثاق دون غريه ،مع تعديله وفق ما تقت�ضيه ال�شروط املو�ضوعية
اجلديدة هو ما ينبغي �أن يكون الأ�سا�س ال�صلب لإعادة بناء املنظمة؟ و�أي ميثاق؟ امليثاق
القومي �أم امليثاق الوطني؟:
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ويف ر�أينا �أن وثيقة الأ�سرى يف ح ّد ذاتها ،وعلى الرغم من كونها مو�ضع �إجماع احلركة الوطنية
الأ�سرية� ،إ ّال �أنها غري كافية لبناء برنامج وطني �شامل وجامع للحركة الوطنية الفل�سطينية ،بحكم
الظروف التي �أنتجتها حتت �ضغط �إنهاء االنق�سام وحتقيق امل�صاحلة الوطنية.
�أما �إعالن اال�ستقالل الذي جاء يف �سياق حتول منظمة التحرير خالل نحو ربع قرن ()1988-1974
من حركة حترر وطني �إلى حركة ا�ستقالل وطني ،فهو و�إن كان �أداة ن�ضال ديبلوما�سي على ال�ساحة
الدولية توج م�ؤخر ًا بقبول فل�سطني «دولة غري ع�ضو – مراقب» يف الأمم املتحدة؛ �إ ّال �أنه ال ي�صلح �أن
يكون �أ�سا�س ًا للخروج من هذه الأزمة .وهذا لي�س فقط ب�سبب �أن «حما�س» مل تكن طرف ًا يف املنظمة وقت
�إقراره ،بل والأهم من ذلك� ،أنه كان نتاج �أزمة منظمة التحرير واحلركة الوطنية الفل�سطينية ،فكيف
يكون �أ�سا�س ًا للخروج من هذه الأزمة؟!
وبخ�صو�ص نداء املقاطعة ( ،)2005فال ّ
�شك �أن هذه الوثيقة فائقة الأهمية ،حيث �شكلت وال
تزال مرجعية جامعة وموحدة حلركة الت�ضامن الدولية مع حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،املنخرطة
يف حركة مقاطعة �إ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض العقوبات عليها حتى تلتزم باحرتام
تلك احلقوق .وبهذا فهي �أداة ن�ضال حقوقي فاعلة على ال�ساحة الدولية ت�سعى �إلى نزع ال�شرعية
عن «دولة �إ�سرائيل»� ،إ ّال �أنها يف امل�ضمون تبقى قا�صرة عن الإحاطة باجلانب الذاتي من امل�شروع
الوطني الفل�سطيني مبختلف �أبعاده .ويف هذا ال�صدد ن�شري �إلى �أن الأعمدة الثالثة التي تنه�ض
عليها الوثيقة هي�( :أ) �إنهاء �إ�سرائيل الحتاللها وا�ستعمارها للأرا�ضي املحتلة منذ العام 1967
وتفكيك جدار الف�صل العن�صري؛ (ب) االعرتاف باحلقوق الأ�سا�سية للمواطنني الفل�سطينيني
العرب يف «�إ�سرائيل» ،ومعاملتهم كمواطنني على قدم امل�ساواة؛ (ج) احرتام وحماية حق الالجئني
الفل�سطينيني يف العودة �إلى بيوتهم وممتلكاتهم ،وفق قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم .194
وباخت�صار ،نقول �إن هذه الوثائق جمتمعة قا�صرة عن �أن تكون �أ�سا�س ًا لربنامج وطني فل�سطيني
�شامل وجامع ،يعيد بناء منظمة التحرير بو�صفها حركة حترر وطني ملجموع ال�شعب الفل�سطيني،
وتكافح �ضد دولة ا�ستعمارية ا�ستيطانية �إحاللية تعمل جاهدة على تغييب ال�شعب الفل�سطيني
مادي ًا و�سيا�سي ًا وح�ضاري ًا .ومثل هذا الربنامج ال يكون �إ ّال ب�إعادة االعتبار لروح امليثاق الوطني
الفل�سطيني� ،إن مل نقل امليثاق القومي ،من دون �أن يعني البتة عدم اال�ستفادة من هذه الوثائق يف
�صياغة الربنامج الوطني املن�شود.
•تتطلب �إعادة بناء منظمة التحرير ح�سم ازدواجية بل تعددية التمثيل يف النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني :ثنائية (ال�سلطة الوطنية/منظمة التحرير) ،وثنائية (الدولة الفل�سطينية/منظمة
التحرير) وثالثية (ال�سلطة الوطنية/منظمة التحرير/الدولة الفل�سطينية) .وقد �أ�شارت
بع�ض الأوراق (ورقة الزميل �إبراهيم �أبرا�ش) �أن االعرتاف بفل�سطني دولة غري ع�ضو/مراقب
يف الأمم املتحدة �سيطرح �إ�شكاالت قانونية و�سيا�سية ذات �صلة مبكانة منظمة التحرير ودورها
امل�ستقبلي وعالقتها بالدولة من جانب وبال�سلطة من جانب �آخر.
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وعلى الرغم مما جاء يف ورقة الزميلة ناديا من �أن القرارات املخت�صة بو�ضع فل�سطني
( )19/A/RES/67ت�ؤكد �أن و�ضع فل�سطني كدولة مراقب لن ينزع «ا�ستحقاقات وامتيازات
منظمة التحرير يف الأمم املتحدة كممثل لل�شعب الفل�سطيني»� ،إ ّال �أن العديد من القانونيني الدوليني
لديهم خماوف من �أن ينتق�ص و�ضع فل�سطني كدولة مراقب يف الأمم املتحدة من وحدانية متثيل
املنظمة لل�شعب الفل�سطيني ،حيث �إن املجتمع الدويل ال ي�سمح يف الواقع العملي بازدواجبة التمثيل.
ويف ظل هذا الو�ضع امللتب�س هناك �ضرورة م ّلحة للحفاظ على مكانة منظمة التحرير يف قمة هرم
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،يف حني ت�شكل ال�سلطة والدولة قاعدته .ويف هذا ال�سياق ت�صبح هناك
�ضرورة لت�صحيح الو�ضع القائم ،بحيث تظل املنظمة مرجعية ال�سلطة ولي�س العك�س ،مما ي�ستلزم
�إعادة تعريف وظائف ال�سلطة ك�أداة تنفيذية من �أدوات منظمة التحرير تنح�صر واليتها يف حدود
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وبحيث تبقى املنظمة املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني يف
�أماكن وجوده كافة.
•تنطلق معظم املبادرات املطروحة لإ�صالح �أو �إعادة بناء منظمة التحرير من ت�شكيل جمل�س
وطني جديد منتخب ،يقوم بدوره بانتخاب الأطر الأخرى للمنظمة ومنها اللجنة التنفيذية .وال
كاف �إلى �أهمية العمل بالتوازي على الأطر التمثيلية الأدنى ،مثل
تلتفت تلك املبادرات ب�شكل ٍ
ً
االحتادات ال�شعبية على امل�ستوى الوطني واللجان ال�شعبية يف املخيمات (لبنان مثاال) ،التي
تعاين من االنق�سام ونق�ص التمثيل والرتهل وغياب احلياة الدميقراطية الداخلية.
ومن وجهة نظرنا يجب �إيالء �أهمية �أكرب لعملية بناء دميقراطي ملنظمة التحرير تعتمد مقاربة
قاعدية  -Bottom - Top Approachو�إدراك �أهمية بناء االحتادات ال�شعبية ودورها يف
تعزيز مثل هذه املقاربة القاعدية .هذه املقاربة �أكرث من �ضرورية ،لأنها �ست�ضمن يف املح�صلة متثيل
�صحيح للقوى االجتماعية الفل�سطينية املختلفة (املر�أة ،وال�شباب ،والعمال ،واملهنيني ،والأكادمييني
�..إلخ) ،وخا�صة يف حال تعذر �إجراء االنتخابات املبا�شرة يف هذا البلد �أو ذاك (لبنان على �سبيل
املثال) ،وقيام تلك الأطر بانتخاب ممثليها �إلى املجل�س الوطني �ضمن نظام «كوتة» متفق عليه .ويف
هذه احلال ،ال ميكن لأطر غري ممثلة لقواعدها ال�شعبية �أن تو�صل مم ّثلني حقيقيني �إلى املجل�س
الوطني يعربون عن تلك القواعد.
•والبناء القاعدي يجب �أن ي�شمل �أي�ض ًا الأحزاب والف�صائل ولي�س االحتادات ال�شعبية والنقابية
فح�سب .كما ويجب �أن ي�أخذ بعني االعتبار �أي�ضا ً الدور املتنامي حلركة العودة وجلان الدفاع
عن حقوق الالجئنب عرب العامل ،ويعمل على متثيلها يف �أطر املنظمة املختلفة ملركزية حق
العودة وم�س�ألة الالجئني يف الق�ضية الفل�سطينية.
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ثالثا .منظمة التحرير وخصوصية المشهد من لبنان
يعي�ش الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان ،وخا�صة �سكان املخيمات� ،أو�ضاع ًا معي�شية بالغة ال�صعوبة
تتنافى مع �أب�سط معايري الكرامة االن�سانية وحقوق االن�سان الأ�سا�سية .وب�شكل عام يتعر�ض
الفل�سطينيون �إلى �أ�شكال عدة من التهمي�ش :التهمي�ش املكاين الذي حول املخيمات الفل�سطينية �إلى
جزر �شبه معزولة عن حميطها ال�سكاين ،وظيفتها احتواء الالجئني بو�صفهم م�صدر خطر وتهديد
حمتملني للمجتمع امل�ضيف؛ والتهمي�ش االقت�صادي الذي يفر�ض قيود ًا �صارمة على حقهم يف العمل
وال�ضمان االجتماعي؛ وكذلك التهمي�ش امل�ؤ�س�ساتي الذي ي�ستبعد الفل�سطينيني من م�ؤ�س�سات احلياة
االجتماعية والثقافية .وغالب ًا ما ارتبط هذا التهمي�ش للمجتمع الفل�سطيني بتاريخ من العنف
والتهجري الداخلي املتوا�صل ب�سبب االعتداءات الإ�سرائيلية املتعاقبة على لبنان ،و�أي�ض ًا ب�سبب احلروب
الداخلية كاحلرب الأهلية وحرب املخيمات و�آخرها احلرب على خميم نهر البارد (.)2007
ويخو�ض الفل�سطينيون يف لبنان ن�ضا ًال مزدوج ًا يتمثل يف مواجهة التهمي�ش الذي متار�سه الدولة
امل�ضيفة بحقهم ،ويف �سعيهم النتزاع االعرتاف بحقوقهم االقت�صادية واالجتماعية والثقافية من
دون امل�سا�س بو�ضعهم القانوين كالجئني وبحقهم يف العودة ،كما يتمثل يف الإ�صرار على موا�صلة
ت�أدية دور فاعل يف الن�ضال الوطني الفل�سطيني بعد �أن �شعروا بالتهمي�ش� :أو ًال ،يف �أعقاب خروج
منظمة التحرير من لبنان يف العام  1982وانهيار م�ؤ�س�ساتها التمثيلية والت�شغيلية؛ وثاني ًا� ،إثر توقيع
اتفاقيات �أو�سلو وتركيز االهتمام الفل�سطيني والدويل على املناطق املحتلة منذ العام  1967على
ح�ساب مناطق ال�شتات ،مبا يف ذلك لبنان ،ف�ض ًال عن تهمي�ش م�شكلة الالجئني عموم ًا و�إرجائها �إلى
املرحلة النهائية من املفاو�ضات.
هذان هما ح ّدا املعادلة التي يتحرك بينهما الفل�سطينيون يف لبنان ،وهذا هو التحدي املزدوج الذي
يواجهونه ،الذي يحدد بدوره �أولويات الن�ضال اليومي للمجتمع لفل�سط�سني يف لبنان ويعيد ترتيبها
ح�سب مقت�ضيات كل مرحلة ،كما يحدد �آليات العمل والديناميات املعتمدة من �أجل التغلب على هذا
التحدي ،وهو يف�سر يف الوقت نف�سه م�ضمون حراك املجتمع الفل�سطيني واجتاهاته.
وميكن �إيجاز الق�ضايا مثار االهتمام والنقا�ش يف �أربع ق�ضايا مرتابطة هي:
•�إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية.
•االعرتاف بالدولة الفل�سطينية وت�أثرياتها املحتملة على و�ضعهم القانوين كالجئني ،وعلى
طريقة تعامل الدولة اللبنانية معهم يف �ضوء ذلك.
•التمثيل الف�سطيني يف لبنان جتاه الدولة اللبنانية وم�ؤ�س�ساتها التنفيذية والت�شريعية ،وجتاه
الأونروا.
•ملف احلقوق الأ�سا�سية (حق العمل ،حق التملك ب�شكل خا�ص).
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تتقدم �أحيان ًا ق�ضية من تلك الق�ضايا على غريها وحتتل موقع الأولوية يف ن�ضال املجتمع الفل�سطيني
يف لبنان ،ويف �أحيان �أخرى ترتاجع تلك الق�ضية لتخلي مكانها لق�ضية �أخرى ،ولكن من الثابت �أن
ق�ضية �إعادة بناء منظمة التحرير تبقى الق�ضية املركزية التي ترخي بظاللها على بقية الق�ضايا.
�إن �إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية كممثل �شرعي ووحيد لل�شعب الفل�سطيني يف �أماكن
وجوده كافة من �ش�أنه �أن يحافظ على حقوق الالجئني يف العودة وتقرير امل�صري ،كما من �ش�أنه
�أن يخلق مرجعية فل�سطينية موحدة للفل�سطينيني يف لبنان متثلهم لدى الدولة اللبنانية وتدعم
حقوقهم االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .كما �أن �إعادة االعتبار ملنظمة التحرير كممثل �شرعي
ووحيد لل�شعب الفل�سطيني من �ش�أنه �أن يحا�صر �أية ت�أثريات �أو تداعيات �سلبية على حقوق الالجئني
وو�ضعهم القانوين ،قد تنجم عن ا�ستبدال ع�ضوية منظمة التحرير الفل�سطينية املراقبة يف الأمم
املتحدة بع�ضوية فل�سطني كدولة غري ع�ضو/مراقب.
ويف هذا ال�صدد يطرح الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان من خالل جلان العودة ومنظمات املجتمع
الأهلي ت�سا�ؤالت م�شروعة �أهمها :ماذا لو �أ�صبحوا مواطنني رعايا للدولة املوعودة ،فهل �سيكفون عن
�أن يكونوا الجئني قانون ًا؟ وبالتايل ،هل �سيفقدون حقهم يف العودة والتعوي�ض وا�ستعادة املمتلكات؟
يج�سد ا�ستمرار عملها م�سو�ؤلية
وما هو ب�شكل خا�ص م�صري الأونروا يف مناطق عملياتها اخلم�س التي ّ
املجتمع الدويل ال�سيا�سية والأخالقية عن خلق م�شكلة الالجئني ،وبالتايل م�س�ؤوليتة عن حلها وفق
مبادئ القانون الدويل وقرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة؟ وماذا عن واليتها عنهم ،فهل �سينتقلون
من حماية الأونروا �إلى حماية املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة لالجئني التي ال تتطابق حلولها
الثالثة املعروفة مع حقوقهم الوطنية الثابتة غري القابلة للت�صرف ،ويف مقدمها حق العودة وحق
تقرير امل�صري؟

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

 .1القوى ال�سيا�سية
لعلنا ال جنانب ال�صواب �إذا قلنا �إن مواقف الف�صائل الفل�سطينية يف لبنان بخ�صو�ص �إعادة بناء
منظمة التحرير هي املواقف نف�سها التي يف�صح عنها امل�شهد ال�سيا�سي يف املناطق الأخرى ،ولكن
مع بع�ض اخل�صو�صية .وتتمثل هذه اخل�صو�صية يف انق�سام القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية منذ
االن�شقاق يف «فتح» يف العام � 1983إلى جبهتني متنازعتني ،هما «ف�صائل منظمة التحرير» و»ف�صائل
التحالف الوطني» .وقد تكر�س هذا االنق�سام �إثر ان�ضمام حركتي «حما�س» واجلهاد الإ�سالمي �إلى
اجلبهة الثانية ،و�إثر �سيطرة «حما�س» على قطاع غزة الحق ًا ،كما تغذى من التحالفات الإقليمية
املعروفة التي عقدتها كل من اجلبهتني ،ويف حني ت�صدرت «فتح» اجلبهة الأولى ت�صدرت «حما�س»
اجلبهة الثانية.
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�أما فيما يتعلق بتفا�صيل �إعادة البناء �أو الإ�صالح ،مثل ماهية النظام االنتخابي وكيفية انتخاب
م�ؤ�س�سات املنظمة وو�سائل االنتخاب �إلى ما هنالك من تفا�صيل ،فال يوجد للف�صائل الفل�سطينية
يف لبنان �آراء ومواقف مغايرة عن تلك التي تعرب عنها الف�صائل نف�سها يف بقية املناطق .ويف هذا
ال�صدد نحيلكم �إلى حلقة نقا�ش بعنوان« :منظمة التحرير الفل�سطينية :تقييم التجربة و�إعادة
البناء» ،نظمها مركز الزيتونة يف بريوت يف العام  2007و ّمت فيها مناق�شة  16ورقة عمل قدمها
1
ممثلون عن خمتلف الف�صائل وبع�ض ال�شخ�صيات الأكادميية الفل�سطينية والعربية:
رمبا من املفيد هنا الإ�شارة �إلى موقف ع�ضو م�ؤ�س�س ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،ع�ضو اللجنة
التنفيذية ملنطمة التحرير ،و�أول مدير ملكتب املنظمة يف لبنان ،املرحوم الأ�ستاذ �شفيق احلوت ،الذي
دعا يف ورقته املقدمة �إلى تلك الور�شة �إلى ا�ستخدام لغة �سيا�سية ذات مفردات موحدة ،فقال« :مث ًال
عندما نتحدث عن منظمة التحرير فعن �أي منظمة نتحدث؟ �صاحبة امليثاق القومي؟ �أم �صاحبة
امليثاق الوطني؟ �أم الراهنة التي الميثاق لها وال نظام؟ .كما دعا �إلى �ضرورة �إيجاد �صيغة جبهوية �أو
�إطار جامع ليكون مرجعية للحركة الوطنية الفل�سطينية� ،سواء حتت اال�سم نف�سه (منظمة التحرير)
�أو بت�أ�سي�س جتمع جديد .و�أكد على �ضرورة االعرتاف بالتعددية ال�سيا�سية وتعميق روح الدميقراطية
و»اعتماد االنتخابات  -حيث �أمكن – �سبي ًال النتخاب �أع�ضاء املجل�س الوطني الفل�سطيني ،و�إال عن
طريق التوافق بني القوى احلية والف�صائل الأ�سا�سية» .وبالن�سبة لآلية االنتخابات �أ�شار �شفيق احلوت
�إلى وجود عقبات جغرافية و�سيا�سية و�إقليمية �أمام �إجرائها وقال« :اخليار املمكن والوحيد يبد�أ
بدعوة الف�صائل والقوى وال�شخ�صيات الوطنية �إلى ت�شكيل جلنة حت�ضريية لو�ضع ت�صور م�شرتك
مل�ستقبل منظمة التحرير»( .امل�صدر نف�سه� ،ص )20-13
بيد �أننا يجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار �أن موقف الف�صائل الفل�سطينية ،وخا�صة موقف حركتي حما�س
وفتح كان با�ستمرار عر�ضة للتغري والتبدل واملراوحة ،فيما يتعلق مبو�ضوع امل�صاحلة و�إعادة بناء
منظمة التحرير تبع ًا لتغري الظروف الإقليمية وتبدل ميزان القوى الداخلي ،وذلك رغم ت�أكيدهما
امل�ستمر على االلتزام بـ»�إعالن القاهرة» .واليوم ويف �أعقاب انت�صار� ،أو لنقل �صمود« ،حما�س» يف
حرب الأيام الثمانية على غزة والنجاح الديبلوما�سي الذي حققه الرئي�س حممود عبا�س ،الذي
يح�سب جناحا لـ»فتح» ،يف احل�صول على ع�ضوية مراقبة لدولة فل�سطني يف الأمم املتحدة (دولة
غري ع�ضو)؛ نعتقد �أن احلركتني �أ�صبحتا �أقرب �إلى امل�صاحلة من �أي وقت م�ضى ،مما يوفر فر�صة
حقيقية لإعادة بناء منظمة التحرير �ضمن ميزان قوى داخلي خمتلف و�ضمن �شروط فل�سطينية
وعربية ودولية جديدة متام ًا ومغايرة كلي ًا لل�شروط التي �أنتجت املنظمة يف منت�صف ال�ستينيات.
ولع ّل ت�أكيدات «�أبو مازن» على �أولوية امل�صاحلة بعيد عودته «املظفرة» من الأمم املتحدة ،وت�صريحات
خالد م�شعل الأخرية يف غزة وت�أكيداته على وحدة النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ووحدة مرجعية
منظمة التحرير يف الداخل واخلارج تب�شر بذلك.
1

حم�سن �صالح (حترير) ،منظمة التحرير الفل�سطينية :تقييم التجربة و�إعادة البناء( ،بريوت :مركز الزيتونة.)2007 ،
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 .2قوى املجتمع الأهلي
و�سنتناول هنا �أهم املبادرات التي �أطلقتها قوى املجتمع الأهلي فيما يتعلق مب�س�ألة �إعادة بناء
و�إ�صالح املنظمة ،وما يرتبط بها من م�سائل �أخرى ذات �صلة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن بع�ض هذه
املبادرات و�إن انطلقت من لبنان �إال �أنها مبادرات وطنية �شاملة تتعدى حدود لبنان لت�شمل التجمعات
الفل�سطينية الأخرى.
•اللقاء الت�شاوري الفل�سطيني ( :)2007عقدت جمموعة من ال�شخ�صيات الفل�سطينية امل�ستقلة
من لبنان وبلدان �أخرى لقا ًء ت�شاوري ًا للبحث يف الو�ضع الفل�سطيني .انعقد اللقاء يومي 12
و� 13أيار/مايو  2007مببادرة من «اللجنة الرباعية حلق العودة» املنبثقة عن م�ؤمتر حق
العودة (لندن  )2003ومن�سقها الدكتور �سلمان �أبو �ستة .وتر�أ�س جل�ساته املرحوم �شفيق
احلوت ي�ساعده من�سقان هما رجا ديب وجابر �سليمان.
بحث اللقاء يف ثالث ق�ضايا �أ�سا�سية هي :حق العودة؛ تفعيل منظمة التحرير و�إعادة بناء م�ؤ�س�ساتها؛
وفكرة عقد م�ؤمتر �شعبي فل�سطيني ،و�سرنكز هنا على ما تو�صل �إليه املجتمعون بخ�صو�ص الق�ضية
الأولى ،ا�ستناد ًا �إلى ما ورد يف البيان اخلتامي للقاء:
ناق�ش املجتمعون �سبل تفعيل املنظمة و�إعادة بناء م�ؤ�س�ساتها و�أكدوا على �ضرورة اعتماد مبد�أ
االنتخاب يف اختيار �أع�ضاء املجل�س الوطني الفل�سطيني ،تفعي ًال للمادة اخلام�سة من النظام
الأ�سا�سي ،ونادوا ب�ضرورة متثيل كل القوى االجتماعية يف املجل�س من �سكان املخيمات �إلى رجال
الأعمال والأكادمييني واملر�أة ومنظمات املجتمع الأهلي ،من دون �أن يعني هذا التوجه يف تو�سيع
متثيل القوى االجتماعية موقف ًا �ضد ف�صائل املقاومة ،و�أكد املجتمعون على مبد�أ «التمثيل الن�سبي»
للقوائم مدخ ًال لتمثيل جميع القوى الفل�سطينية ،والحظوا �أن الو�صول �إلى جمل�س وطني جديد
على قاعدة االنتخابات �سوف يحظى بقبول �شعبي وا�سع ،وهو �أمر يتطلب تفهم وتعاون قيادات
الف�صائل كافة.
وبخ�صو�ص العودة ،الحظ املجتمعون �أنه �أ�صبح حلق العودة مكانة متميزة يف الن�ضال الوطني
الفل�سطيني ،كما �أ�صبح للجان العودة دور كبري يف ت�أطري الفل�سطينيني على امتداد العامل ،بحيث
�أ�صبحت تلك اللجان ت�شكل �سند ًا لن�شاطات وفعاليات منظمة التحرير ،ودعا املجتمعون �إلى
�ضرورة عقد م�ؤمتر �شعبي بهدف �إ�شراك �أو�سع قطاع من ال�شعب الفل�سطيني يف اجلهود الرامية
�إلى �إعادة بناء املنظمة ،وبهدف اال�ستجابة �إلى الرغبة ال�شعبية العارمة يف �إ�صالح منظمة
التحرير وتفعيل م�ؤ�س�ساتها.
•الهيئة الوطنية الفل�سطينية للدفاع عن احلقوق الثابتة ( :)2010عرفت هذه املبادرة
اخت�صار ًا بـ»هيئة الثوابت» ،وانطلقت من لبنان يف م�ؤمتر �صحايف عقده من�سقها والناطق
الر�سمي با�سمها بالل احل�سن يف فندق الربي�ستول ( )2010/2/24باعتبارها مبادرة
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�شعبية عربية فل�سطينية م�ستقلة ،الأمر الذي مل تثبت �صحته يف املمار�سة العملية من خالل
ت�شكيلة م�ؤمترها الت�أ�سي�سي الذي انعقد يف دم�شق ( 27و )2010/11/28ومن خالل
ت�شكيلة الأطر التي انبثقت عنها .وقد ثبت بامللمو�س هيمنة «حما�س» وف�صائل التحالف عليها
ودعم �سوريا لها ،كما ّمت توظيفها يف النزاع الداخلي الفل�سطيني ب�أبعاده العربية ويف تكري�س
رباقة التي ا�ستقطبت
االنق�سام؛ الأمر الذي �أفقدها الزخم ال�شعبي بالرغم من �شعاراتها ال ّ
�أعداد ًا من �شباب املخيمات الفل�سطينية امل�ستنكفني عن العمل مع الف�صائل ،والتواقني �إلى
االنخراط يف عمل وطني م�ستقل ي�ستطيعون من خالله اال�سهام يف �إعادة بناء منظمة التحرير
وح ّل �أزمة العمل الوطني.
وح�سبما جاء يف وثائق الهيئة (بيان الإعالن والوثيقة الت�أ�سي�سبة) ف�إن «الهيئة �أن�شئت حلماية
حقوق �شعب فل�سطني الثابتة وغري القابلة للت�صرف ومن �أجل العمل على حتقيق وممار�سة هذه
احلقوق» .وتقول هذه الوثائق�« :إن الهيئة ترف�ض نهج �أ�صحاب �أو�سلو يف �أ�سلوب وم�ضمون و�أهداف
التفاو�ض مع العدو ال�صهيوين» ،وتعمل الهيئة على «�إعادة بناء امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ويف املقدمة
منها منظمة التحرير على �أ�سا�س دميقراطي وعلى قاعدة االنتخابات التي تفرز قيادة �شرعية متثل
ال�شعب الفل�سطيني كله ويف كل �أماكن تواجده» ،كما تعمل الهيئة على «احلفاظ على منظمة التحرير
وميثاقها كحركة حترر وطني».
•ور�شة عمل« :فل�سطينيو لبنان وانتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني» ( :)2012نظمت هذه
الور�شة يف بريوت ( )2012/7/10بدعوة من مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية (عمان/
بريوت) حتت عنوان« :فل�سطينيو لبنان وانتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني» .وكان الهدف
من تنظيمها درا�سة �إمكانية �إجراء انتخابات ح ّرة مت ّكن الفل�سطينيني يف لبنان من اختيار
ممثليهم يف املجل�س الوطني الفل�سطيني ،والتعرف �إلى العوائق ال�سيا�سية والأمنية ،ومعرفة
�أثرها املحتمل على فر�ص �إجراء االنتخابات ،وكان الهدف منها �أي�ض ًا ر�صد مواقف خمتلف
الف�صائل الفل�سطينية ومنظمات املجتمع الأهلي الفل�سطيني والتعرف �إلى موقف الدولة
اللبنانية والأحزاب اللبنانية من الأمر .وهذه يف ر�أينا م�س�ألة جديدة ت�ستحق االهتمام واملتابعة.
وفيما ي�أتي �أبرز املواقف:
عربت جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني (هيئة حكومية حتت �إ�شراف رئا�سة جمل�س الوزراء)
والأحزاب اللبنانية امل�شاركة يف الور�شة (حزب اهلل ،حركة �أمل ،تيار امل�ستقبل ،احلزب التقدمي
اال�شرتاكي ،حزب الكتائب ،التيار الوطني احل ّر) ،با�ستثناء حزب القوات اللبنانية؛ عن ت�أييدها
لهذه اخلطوة ،واعتربتها م�صلحة لبنانية بامتياز و�إ�ضافة جديدة للعالقات اللبنانية الفل�سطينية.
كما عربت الف�صائل الف�سطينية امل�شاركة («حما�س»« ،فتح» ،اجلبهة الدميقراطية ،اجلبهة
ال�شعبية/القيادة العامة ،واحلركة الإ�سالمية املجاهدة) عن دعمها غري امل�شروط للخطوة:
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•�شد ّد ممثل «فتح» على �ضرورة �إجراء االنتخابات لكل مفا�صل منظمة التحرير وال�سلطة
الفل�سطينية ،م�شريا �إلى �أن «النظام االنتخابي كان حري�صا على متثيل املر�أة وال�شباب».
•اعترب ممثل «حما�س» �أن م�شاركة الفل�سطينيني يف لبنان يف انتخاب ممثليهم يف املجل�س
الوطني الفل�سطيني حق م�شروع ،و�أك ّد على �أن هذه امل�شاركة تكر�س الهوية الفل�سطينية
لالجئني ،وحتفظ حقهم يف العودة ،وت�ؤكد رف�ض التوطني والتهجري ،ولفت �إلى �أن «�إجراء
االنتخابات يريح الو�ضع الفل�سطيني يف لبنان وي�ساعد على ت�شكيل مرجعية فل�سطينية
موحدة».
•و�شد ّد ممثل اجلبهة الدميقراطية على �أهمية االنتخابات املقرتحة واعتربها «عملية
توحيدية لل�شعب الفل�سطيني يف الوطن و�أقطار اللجوء وال�شتات» ،وقال «نعتقد �أن �إجراء
انتخابات لأع�ضاء املجل�س الوطني الفل�سطيني ،خ�صو�صا يف لبنان ،يف �إطار �إعادة بناء
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني �أمر يخدم لبنان لأكرث من �سبب ،وي�ساعد يف �إبعاد الكثري
من التخوفات املطروحة يف ال�ساحة اليوم ب�ش�أن هاج�س التوطني».
• ور�أى ممثل اجلبهة ال�شعبية/القيادة العامة �أنه «ال توجد معار�ضة لإجراء االنتخابات
من حيث املبد�أ ،ولكن يف حال تعذرها ومن �أجل امل�صلحة الوطنية العليا؛ ال بد من اللجوء
�إلى التوافق على �آليات �إعادة ت�شكيل املجل�س الوطني الفل�سطيني ،ويف هذه احلالة نقرتح
عقد م�ؤمترات لالحتادات ال�شعبية لتنتخب ممثليها �إلى املجل�س الوطني والتوافق على
اختيار عدد من ال�شخ�صيات الوطنية وتثبيت متثيل املر�أة».
وب�شكل عام �أك ّد امل�شاركون يف الور�شة �أن العوائق التي جتابه م�شاركة الالجئني يف انتخابات املجل�س
الوطني الفل�سطيني لي�ست من النوع غري القابل للتذليل ،و�إمنا يتطلب الأمر �إجراء حوار مع ال�سلطات
اللبنانية لتحويل مواقفها املبدئية امل�ؤيدة لإجراء االنتخابات �إلى قرار نهائي ،وتوافقوا على �أن هذه
العملية ال مت�س بال�سيادة اللبنانية ،بل على العك�س ف�إنها تبدد خماوف بع�ض اللبنانيني من هاج�س
التوطيني .وخل�صوا �إلى عدد من التو�صيات تتلخ�ص يف �ضرورة �إجراء حوار فل�سطيني داخلي قبيل
�إجراء االنتخابات من �أجل تعزيز التوافق ،وكذلك �إدارة حوار مع ال�سلطات اللبنانية من �أجل ت�سهيل
�إجراء �إح�صاء لل�سكان وح�صر الأعداد و�إعداد الك�شوفات ،واقرتحوا �أن ت�شرف على العملية بكاملها
جلنة م�ستقلة ،تكون من مهامها �أي�ض ًا تنظيم حمالت توعية و�ضمان م�شاركة ال�شباب واملر�أة يف
ً 2
االنتخابات تر�شيح ًا وانتخابا.
•�أ�سبوع التمثيل الفل�سطيني ( :)2012مبادرة �شبابية خال�صة وم�ستقلة نظمت يف الفرتة (3
– � 7شباط  /فرباير  .)2012والأ�سبوع جزء من حملة �أو�سع هي حملة «كامل ال�صوت» التي
2

ملزيد من التفا�صيل عن نقا�شات الور�شة وامل�شاركني فيها انظر الرابط التايل:

_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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تدعو �إلى انتخاب املجل�س الوطني الفل�سطيني ،وتن�سق جهودها يف هذا املجال مع احلمالت
ال�شبابية الأخرى يف لبنان ويف فل�سطني وال�شتات .وتهدف هذه احلملة �إلى الت�شديد على �أهمية
تفعيل امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية التي متثل ال�شعب الفل�سطيني وزيادة الوعي ب�ش�أن �أهمية دور
املجل�س الوطني يف هذا ال�سياق.
ّ
وت�ضمن الأ�سبوع حلقات نقا�ش وور�ش عمل �ساهم فيها عدد من املحا�ضرين الأكادمييني والن�شطاء
الفل�سطينيني من لبنان واخلارج ،كما ت�ضمن �أن�شطة ثفافية .وقد ّمت خالله تقدمي قراءات نقدية
للتجربة الفل�سطينية يف التمثيل الفل�سطيني ومناق�شة جتارب بع�ض حركات التحرر العاملية يف
مو�ضوع التمثيل.
وناق�ش امل�شاركون يف الأ�سبوع دور املجل�س الوطني و�إمكانية تفعيله ،وبحثوا يف �إ�سرتاتيجيات �إ�شراك
املجتمع الفل�سطيني يف لبنان يف حراك عام يطالب باالنتخابات ،مبا ي�شكل �أ�سا�سا لإطالق احلملة،
(مثال :مت تنظيم مظاهرة �شبابية طافت �أحياء مدينة �صيدا وحملت �شعارات احلملة).
وجاء يف الوثيقة الناظمة ملبادئ احلملة �أن منظمة التحرير هي مك�سب تاريخي لل�شعب الفل�سطيني،
وب�أن التغيري يحدث عرب �إ�صالحها لت�صبح ممث ًال حقيقي ًا للفل�سطينيني كافة ،وب�أن احلفاظ عليها
هو مبثابة حماية للثوابت الوطنية ،وب�أنه فقط عرب حت�سني واقع التمثيل الفل�سطيني ميكن �صياغة
ر�ؤية فل�سطينية م�شرتكة ت�ستجيب للتحديات التي تواجه �شعبنا.
و�شد ّدت الوثيقة على �أهية دور املجل�س الوطني الفل�سطيني ،واعتربت �أن انتخاب جمل�س وطني
فل�سطيني جديد بال�سبل الدميقراطية وال�شفافة هو اخلطوة الأولى والأهم لعملية �إ�صالح منظمة
التحرير ،حيث �إن:
•املجل�س الوطني هو ال�سلطة الت�شريعية الأعلى املخولة يف البدء يف م�شروع �إ�صالح وتغيري
حقيقي لكل م�ؤ�س�سات منظمة التحرر الفل�سطينية.
•د�ستوري ًا ،هو املجل�س الوحيد املنتخب من قبل كل فل�سطيني كان الجئ ًا مواطنا �أو حام ًال
جلن�سية �أخرى.
•وجود جمل�س وطني منتخب هو �ضمانة للح ّد من االنق�سامات ،و�إن املجل�س بتنوع مواقف
�أع�ضائه و�أيديولوجياتهم �سيكون م�ساحة لبناء القرار الفل�سطيني املوحد بعيد ًا عن
االنق�سامات وال�صراعات.
•انتخابات املجل�س الوطني هي فر�صة لإعادة �إحياء روح امل�شاركة ال�سيا�سية والعمل
امل�شرتك بني كل الفل�سطينيني ،وبالأخ�ص بني اجليل ال�شاب الذي هو من �سيحمل راية
الن�ضال ومن �سي�سلمها لأبناء اجليل الالحق.
•انتخابات املجل�س الوطني فر�صة لدخول فئات �شبابية ومتنوعة يف العملية ال�سيا�سية.
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•مبادرات �شبابية �أخرى :برزت يف الآونة الأخرية حركات �شبابية فل�سطينية يف لبنان تتوا�صل
وتتفاعل مع احلركات ال�شبابية يف فل�سطني وال�شتات ،وقد �أطلقت هذه احلركات مبادرات
�شبابية ال تت�صل مبا�شرة مبو�ضوع �إعادة بناء املنظمة ولكنها تتقاطع معها؛ فمنها ما يتعلق
بق�ضية �إنهاء االنق�سام ،ومنها ما يركز على مو�ضوع الدولة الفل�سطينية ،ومنها ما يهتم
بالق�ضية الفل�سطينية بوجه عام ،ونذكر على �سبيل املثال :مبادرة «كامل الرتاب الوطني» التي
�أطلقتها «هيئة تن�سيق الأندية الثقافية الفل�سطينية امل�ستقلة يف لبنان» ،التي �أُط ِلقت يف خطوة
رمزية «�إعالن دولة فل�سطني على كامل الرتاب الفل�سطيني» يف خطوة احتجاجية على قبول
فل�سطني دولة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة يف حدود العام  .1967ويف ال�سياق نف�سه نذكر
حركة ال�شباب الفل�سطيني /لبنان ،وهي جزء من حركة ال�شباب الفل�سطيني ( )PYMعلى
م�ستوى العامل ،وم�ؤخرا ،عقدت هذه احلركة م�ؤمتر ًا يف تون�س ( 30 27-دي�سمرب )2012
حتت عنوان «امل�ؤمتر الأول لل�شباب العربي من �أجل التحرير والكرامة».
•حملة الت�سجيل النتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني «الت�سجيل الإلكرتوين»� :صممت هذه
احلملة بحيث تغطي كافة جتمعات ال�شعب الفل�سطيني عرب العامل مبا يف ذلك لبنان ،و�أ�صدرت
«دليل ت�سجيل للمنظمني» ،ي�شمل و�صف ًا لكيفية تنظيم حملة ت�سجيل للناخبني يف ثماين خطوات.
ويف تقديرنا ،ال تعترب هذه احلملة مبادرة من مبادرات �إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية
خللوها من �أي ر�ؤية �سيا�سية �أو ت�صور تنظيمي لإعادة البناء ،وهي يف واقع احلال لي�ست �أكرث من
�آلية عمل ميكن اال�ستفادة منها يف ت�سجيل الناخبني وت�سهيل م�شاركتهم يف انتخابات املجل�س الوطني
الفل�سطيني يف حال ّمت �إجرا�ؤها.
وفيما يتعلق بلبنان ،مل حتقق هذه احلملة �أي خطوة عملية يف جمال الت�سجيل .ويف هذا ال�سياق
جتدر الإ�شارة �إلى اللقاء الت�شاوري الذي دعت �إليه الدكتورة كرمة النابل�سي عدد ًا حمدود ًا من
اجلمعيات الأهلية الفل�سطينية يف لبنان ،حيث عقد يف مقر جمعية «امل�ساعدات ال�شعبية الرنويجية»
بتاريخ  ،2012/9/19ومل ي�سفر هذا اللقاء عن �أي اتفاق على �آلية عمل يف هذا اخل�صو�ص.
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خامسا .خاتمة
بخ�صو�ص لبنان ،ال ب ّد من �إجراء حوار مر ّكز مع الدولة اللبنانية بهدف تبديد املخاوف والهواج�س
اللبنانية من �إجراء عملية انتخابات دميقراطية يف املخيمات وخارجها ،وتذليل كافة العقبات
الفنية واللوج�ستية التي ميكن �أن حتول دون ذلك .انتخابات تبد�أ من الأطر الأدنى (اللجان
ال�شعبية واالحتادات النقابية وال�شعبية) ،وتنتهي بانتخابات املجل�س الوطني الف�سطينيي ،و�صو ًال
�إلى االعرتاف مبرجعية موحدة لل�شعب الفل�سطيني يف لبنان؛ تدافع عن حقوقه الأ�سا�سية يف �إطار
امل�صلحة الوطنية الفل�سطينية /اللبنانية امل�شرتكة.

وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

91

الفلسطينيون في األردن
وإعادة بناء منظمة التحرير
�أ .عريب رنتاوي
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الفلسطينيون في األردن
وإعادة بناء منظمة التحرير
�أ .عريب الرنتاوي
أو ًال :من هم الفلسطينيون في األردن:
يقدر عدد الفل�سطينيني يف الأردن بحوال  3.5مليون فل�سطيني ،منهم حوايل  2.5مليون يحملون
اجلن�سية الأردنية ،وحوايل مليون فل�سطيني بال جن�سية �أو رقم وطني ،منهم � 300ألف من �أبناء
قطاع غزة ،والباقي ممن �شملتهم تعليمات فك االرتباط ..ه�ؤالء يواجهون ظروف ًا خمتلفة من حيث
و�ضعهم القانوين وما يرتبه ذلك من حقوق وواجبات.
الفل�سطينيون يف الأردن ،على اختالف و�ضعياتهم و»مكاناتهم» القانونية (الجئون ،نازحون� ،أبناء
غزة ،مواطنون ،حملة وثائق)� ،سجلوا خالل ال�سنوات الع�شر الفائتة على �أقل تقدير ،ابتعاد ًا ملحوظ ًا
عن «االنخراط» يف الأجندة الوطنية الفل�سطينية ،وميكن ر�صد �أهم املظاهر الدالة على تراجع
االهتمام الفل�سطيني يف الأردن بق�ضايا العمل الوطني الفل�سطيني على النحو التايل:
•ال ح�ضور م�ؤثر ًا للف�صائل يف الأو�ساط الفل�سطينية؛ «حما�س» تكاد تتماهى مع الإخوان« ،فتح»
موزعة على جمموعات متناف�سة ،وجميعها بال ت�أثري جماهريي وا�سع ،والأهم بال �أن�شطة ذات
مغزى ..الي�سار الفل�سطيني (ال�شعبية والدميقراطية) قطع �شوط ًا يف ما ا�صطلح على ت�سميته
«�أردنة» ن�شاطه يف الأردن من خالل حزبي ح�شد والوحدة ال�شعبية.
•�أ�شكال التنظيم اجلماهريي ال�سائد «عوائلي ،قروي»  -روابط القرى واحلمائل.
•با�ستثناء ن�شاط مو�سمي  -متقطع للجان وحراكات «حق العودة» يكاد ال يوجد �أثر جدي يذكر
حلراك فل�سطيني جماهريي يف الأردن
•وثمة �شكل �آخر من �أ�شكال الن�شاط «املحدود» و«املو�سمي» الذي ينخرط فيه الفل�سطينيون
بتوا�ضع ،هو «مقاومة التطبيع».
•ثمة �أن�شطة ت�ضامنية متفرقة ونخبوية يف الغالب ،يجري تنظيمها يف منا�سبات معينة ولإبراز
ق�ضايا حمددة؛ ت�ضامن مع الأ�سرى ،قوافل م�ساعدات لغزة� ،إحياء منا�سبات وطنية ،الت�ضامن
زمن العدوانات على غزة وال�ضفة .مل ي�سجل �أي حوار جدي بني النخب الفل�سطينية حول ق�ضايا
امل�ستقبل :الثورة ،املنظمة ،ال�سلطة ،امل�صاحلة� ،إحياء احلركة الوطنية ،وغري ما هنالك من
عناوين تت�صدر الأجندة الوطنية لل�شعب الفل�سطيني ،و�إن كانت الوجهة العامة للفل�سطينيني
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يف الأردن تدعم خيار امل�صاحلة بني «فتح» و«حما�س» و�إعادة تفعيل منظمة التحرير و�إنفاذ
برناجمها الوطني ،بالرتكيز على نحو خا�ص على حق العودة.

الأ�سباب التي �أف�ضت �إلى تراجع «العمل الوطني الفل�سطيني» يف الأردن:
ميكن �إعادة �أ�سباب العزوف عن العمل ال�سيا�سي يف ميدانيه ،الأردين والفل�سطيني� ،إلى عدة �أ�سباب
ميكن �إيجاز الأبرز منها على النحو التايل:
•ما تعر�ض له هذا القطاع من نتائج وتداعيات ملا ا�صطلح على ت�سميته ب�سيا�سات «الأردنة» التي
اتبعت ر�سمي ًا بعد �أحداث �أيلول  ،1970حيث جرى �إق�صاء النخب الفل�سطينية يف معظمها عن
�إدارات الدولة والقطاع ،ما و ّلد �ضعف ًا بنيوي ًا يف تكوين النخب الأردنية (من �أ�صول فل�سطينية)،
يف دولة تعد الأجهزة والإدارات العامة فيها ،املولد الرئي�س للنخب ال�سيا�سية واالجتماعية.
•انهيار منظمة التحرير وتراجع مكانة ف�صائلها الرئي�سة ،الأمر الذي و ّلد فراغ ًا ،جنحت الحق ًا
التيارات الإ�سالمية (الإخوانية بخا�صة) يف ملئه ،تاركة معظم الفل�سطينيني يف الأردن ،نهب ًا للفراغ.
•�صعود التيار الديني (الإخواين �أو ًال ،ومن ثم ال�سلفي يف ال�سنوات الع�شر الأخرية) ،بخطابه
و�أجنداته الأممية (الال وطنية) ،ما �أف�ضى البتعاد ال�شرائح املهم�شة عن العمل ال�سيا�سي
والوطني العام� ،إلى الن�شاط الإغاثي والدعوي عموم ًا.
•�أف�ضت القيود على التحاق ال�شباب الفل�سطيني (الأردنيون من �أ�صول فل�سطينية) باجلامعات
احلكومية ،ف�ضال عن ارتفاع كلفة التعليم اخلا�ص ،وان�سداد �آفاق االبتعاث للجامعات اخلارجية
(انهيار االحتاد ال�سوفياتي ودول املنظومة اال�شرتاكية) ف�ض ًال عن تراجع �أعداد ونوعيات
املنح اجلامعية من الدول العربية� ،إلى ت�آكل طبقة املهنيني (من حمامني ،مهند�سني� ،أطباء
وغريهم) يف �أو�ساط هذه الفئة ،ما انعك�س ب�شكل خا�ص على بنية وتكوين الطبقة الو�سطي.

تت�صدر �أجندة الفل�سطينيني يف الأردن ،العناوين التالية:
الأردنيون من �أ�صول فل�سطينية:

•يواجه الأردنيون من �أ�صول فل�سطينية يف الأردن ،حتديات الإجابة عن �أ�سئلة املواطنة ،الهوية
والإندماج :الالجئون وعموم حملة اجلن�سية الأردنية ،معنيون مبواجهة ما يتعر�ضون له من
متييز يف الوظائف والتعليم و»املعامالت احلكومية» واخلدمات التي يتح�صلون عليها� ..أي
الإح�سا�س بوط�أة «املواطنة من الدرجة الثانية».

•�ضعف التمثيل ال�سيا�سي للفل�سطينيني ،وت�آكل النخب يف �أو�ساطهم (الدولة عموم ًا هي منتجة
النخب) ،وقد بد�أت ن�سب ه�ؤالء حتى يف الهيئات النقابية واملهنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
بالرتاجع على �إيقاع �ضعف الإقبال على امل�شاركة ،وت�آكل الطبقة الو�سطى.
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•�ضعف امل�شاركة ال�سيا�سية للفل�سطينيني عموم ًا� ،إذ �سجلت دوائر الكثافة الفل�سطينية اخلم�س
(عمان  5 ،1،2،3والر�صيفة) ،ن�سبة �إقبال على االنتخابات تراوح ما بني  30 - 25باملائة،
وهي ن�صف املعدل الوطني العام ،وثلث املعدل امل�سجل يف مناطق الكثافة الع�شائرية.
•�ضعف امل�شاركة يف الأحزاب ال�سيا�سية واحلراكات ال�شبابية والتظاهرات واالعت�صامات ،مع
مالحظة �أن هذه الظاهرة بد�أت تتغري ،نخبوي ًا على وقع الربيع العربي ،و�شعبي ًا على «�إيقاع
رفع الدعم والأ�سعار» و«الفاقة االقت�صادية» ..لقد ظل �س�ؤال «ملاذا ال ي�شارك الفل�سطينيون؟»
يطرح بقوة يف اجلدل الوطني العام ،وكان وا�ضح ًا منذ البدء �أن دوافع م�شاركة الفل�سطينية
وحمركها التاريخي (الق�ضية الفل�سطينية) قد تغري ،و�أن احلافز اجلديد للم�شاركة� ،سوف
يتمثل يف ال�ضائقة االقت�صادية واالجتماعية ،وهذا ما ح�صل ب�شكل خا�ص بعد القرار احلكومي
( 13ت�شرين الثاين /نوفمرب  )2012برفع الدعم عن امل�شتقات النفطية ،ما �أدى �إلى ارتفاع
�أ�سعارها ،وقد �سجلت التظاهرات التي طر�أت بعد القرار ،م�شاركة فئات جديدة من الأردنيني
من �أ�صول فل�سطينية ،ومن الفئة ال�شبابية ب�شكل خا�ص.
�أبناء غزة تت�صدر �أولوياتهم م�س�ألة «احلقوق املدنية ،االقت�صادية واالجتماعية» ،مثل الوثائق،
الرعاية ال�صحية ،التعليم ،العمل ،النظرة الأمنية لأبناء القطاع عموم ًا ...الفئة الأكرث تهمي�ش ًا..
ويبدي �أبناء غزة ،ح�سا�سية خا�صة حني يتعلق الأمر باحلقوق ال�سيا�سية ،وهي م�س�ألة ال حتظى بت�أييد
�أي كتل �سيا�سية وازنة ،لكن امل�شكلة الكربى التي تواجه ه�ؤالء يف ت�أمني معي�شتهم وحياتهم الكرمية،
ت�ضغط عليهم بقوة ،وامل�ؤ�سف �أن هذه امل�شكلة ،ال يجري التطرق �إليها �إال يف املحافل والأن�شطة
اخلا�صة ب�أبناء غزة.
�أبناء ال�ضفة املقيمون يف الأردن ،ممن يحملون البطاقات ال�صفراء ،ويتمتعون قانوني ًا باجلن�سية
الأردنية ،يعي�ش دوم ًا هاج�س «�سحب الأرقام الوطنية» وجوازات ال�سفر ،وهم عر�ضة لالبتزاز
والتهديد من قبل جهات ر�سمية وغري ر�سمية ،وثمة مطالب «�أهلية  -التيار الإقليمي� ،أو ما ي�سمى
تيار احلركة الوطنية الأردنية» ب�شمولهم بتعليمات فك االرتباط لعام .1988
يف �ضوء ذلك ،ميكن القول �أن الأردنيني من �أ�صول فل�سطينية� ،إ�ضافة �إلى الفل�سطينيني يف الأردن،
لي�سوا منخرطني على نحو جاد وفاعل يف اجلدل الفل�سطيني الوطني العام ،با�ستثناء ما يثار بني
احلني والآخر من مواقف وتعبريات تذهب �إلى دعم التوجه للم�صاحلة والت�شديد على حقوق
الالجئني يف العودة والتعوي�ض وفق ًا للقرارات الدولية.
وميكن من كل ذلك ا�ستنتاج� ،أن ثمة م�صاعب يف �إعادة �إدماج 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 �صدقية وت�أثري ًا يف �إطار املجل�س الوطني عندما يعاد ت�شكيله،
فالأع�ضاء احلاليون ،الذين م�ضى على ع�ضوية الكثريين منهم ،الع�شرات من ال�سنني ،باتوا
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ينتمون جليل �شائخ يف الفعاليات الوطنية ،وهي عدمية ال�صلة والت�أثري على القطاع الأو�سع من
اجلمهور الفل�سطيني.
•�إجراء حوار عميق مع دوائر �صنع القرار يف الدولة الأردنية ،لإقناعها باحلاجة لتمكني �أكرث
من مليون فل�سطيني من انتخاب ممثليهم �إلى املجل�س الوطني الفل�سطيني .ويف هذا ال�سياق،
ميكن الت�أكيد على �أن حتقيق هدف من هذا النوع ،يبدو �أمر ًا ممكن ًا يف �ضوء جملة من العوامل:
•الأول� ،أن ه�ؤالء ال ميار�سون �أية حقوق �سيا�سية يف الأردن ،وميكن مل�شاركتهم يف االنتخابات
الفل�سطينية �أن تكون البديل املنطقي املمكن.
•�ستقابل هذه اخلطوة ،بارتياح تيار وا�سع من الأردنيني ،الذي يعتقدون �أن م�شاركة ه�ؤالء
يف اختيار ممثليهم يف املجل�س� ،سوف تكر�س «عودتهم ال�سيا�سية» وعدم اندراجهم يف
ح�سابات الدميوغرافيا احل�سا�سة يف الأردن.
•ميكن �أن يكون هناك عائق «�أمني» يف وجه اقرتاح كهذا� ،إذ متيل «العقلية الأمنية» عادة،
�إلى تف�ضيل تفادي هذا اخليار الذي قد يحفز على امل�شاركة والوعي والتنظيم ،واخلروج
من ال�سلبية واالن�سحابية �إلى غري ما هنالك.

ثانيًا :أسئلة الورقة المرجعية:
طرحت الورقة املرجعية جملة من الأ�سئلة ،بد�أتها مبحور حول� :إعادة بناء التمثيل الفل�سطيني..
�إعادة بناء احلركة الوطنية� ..إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية ...ويف ظني �أن هذه العناوين
هي �أ�سماء مل�سمى واحد ،و�أن هذه العمليات �ستكون يف واقع الأمر (�أو ميكن �أن تكون) مكونات
ثالثة لعملية واحدة ...فال معنى للحديث عن �إعادة �إحياء احلركة الوطنية من دون مراعاة البعد
التمثيلي للفل�سطيني ،وال مغزى لهذه العملية� ،إن كانت مبعزل عن منظمة التحرير �أو بعيد ًا عنها �أو
يف مواجهتها ،فاملنظمة هي الكيان اجلامع لل�شعب ،وهي ممثله ال�شرعي الوحيد ،ولديها �إرث من
الإجنازات التي ي�صعب القفز من فوقها �أو املقامرة بتبديدها.
بيد �أن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ب�إحلاح ،هو من �سيقوم بهذه العملية ...وهنا �أرجو التمييز
بني م�سارين لإعادة البناء والإحياء ..الأول� ،إجرائي  -تكتيكي ،ويتعلق ب�ضرورة الدفع باجتاه
�إمتام امل�صاحلة الفل�سطينية وا�ستئناف عملية توحيد ال�شعب والكيان وامل�ؤ�س�سات واجلغرافيا
الفل�سطينية ..ويف هذا ال�سياق ،يتعني على �أية مقاربة �إجرائية  -تكتيكية �أن تكون �شديدة الواقعية
والرباغماتية ،على فر�ض �أن الوحدة بني كيانيني غري دميقراطيني� ،أف�ضل من االنق�سام �إلى كيانني
غري دميقراطيني ..وامل�صاحلة حتى و�إن كانت «فوقية» تظل �أف�ضل من االنق�سام ،مع الأخذ بنظر
االعتبار ،ب�أن ال�شعب الفل�سطيني يتطلع �إلى وحدة وطنية �صلبة ودميقراطية ،وعلى �أ�سا�س برنامج
وطني جامع ،ويف �إطار منظمة التحرير الفل�سطينية املعاد بنا�ؤها وهيكلتها دميقراطي ًا.
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�أما امل�سار الثاين ،فهو خيار فكري � -سيا�سي – �إ�سرتاتيجي .ويرى كاتب هذه ال�سطور� ،أن احلل
لإ�شكالية االنق�سام والرتاجع يف و�ضع ومكانة احلركة الوطنية ،بحاجة �إلى مقاربة ذات طبيعة
�إ�سرتاتيجية ،وهذه املقاربة تطرح بقوة �أ�سئلة من نوع :من �سيقوم بهذه العملية ،هل هي الف�صائل
والنخب القائمة� ،أم قوى اجتماعية و�سيا�سية جديدة ،وكيف ميكن لهذه القوى �أن تنبثق و�أن تلعب
دور ًا متعاظم ًا؟
يف العام  ،1969واجهت احلركة الوطنية الفل�سطينية �إ�شكالية «�إعادة بناء منظمة التحرير» ،وقد
امتلكت قوى املقاومة والكفاح امل�سلح ذات اجلماهريية وال�شعبية الوا�سعة ،دور ًا حا�سم ًا يف انتزاع
املنظمة من �أيدي النظام العربي الر�سمي ،مثلما جنحت هذه القوى يف �إعادة بناء و�صياغة املنظمة.
مثل هذا الو�ضع لن يتكرر على ما ت�شري كافة الدالل ،بيد �أن التطور الذي بلغته احلركة الوطنية ،ويف
مناخات الربيع العربي ،ي�شري �إلى �أن الآلية اجلديدة ل�ضخ دماء جديدة يف عروق احلركة الوطنية
املتيب�سة ،هو الآلية الدميقراطية  -االنتخابية ،ما ميلي على اجلميع الدفع باجتاه �أن تكون عملية بناء
منظمة التحرير عملية دميقراطية  -انتخابية ،فهذه هي الفر�صة للإفالت من قب�ضة الف�صائلية
الريعية ،و�إطالق الطاقات الكامنة لدى ال�شعب الفل�سطيني يف الداخل وال�شتات ،وهي طاقات تبدو
يف خارج املنظمة �أكرب و�أو�سع و�أكف�أ من تلك التي تختزنها املنظمة والف�صائل الأخرى.

املنظمة ،الدولة وال�سلطة:
ال ميكن النظر مل�ستقبل ال�سلطة مبعزل عن جملة من العوامل ،منها تراجع فر�ص قيام دولة
فل�سطينية ،وان�سداد خيار التفاو�ض ،وحاجات الفل�سطينيني اليومية ،ويف مقدمتها مقت�ضيات «دعم
ال�صمود» .ويف �ضوء هذه العنا�صر كلها� ،أرى ما يلي:
•و�ضع حد حلالة التغ ّول التي تعي�شها ال�سلطة والتي ابتلعت املنظمة واقعي ًا (الإبنة التي �أكلت
�أمها) ،ويف هذا ال�سياق ،يتعني �سحب «ال�صالحيات ال�سيا�سية» لل�سلطة ،والإبقاء على طابعها
الوظيفي  -اخلدمي ،وهذا ما ُيق�صد به حني يقال «�إعادة تعريف ال�سلطة» ،بو�صفها جهازا
تنفيذيا  -خدميا ،ولي�ست نواة الدولة الفل�سطينية يف ظل االن�سداد القائم يف فر�ص �إنفاذ «حل
الدولتني».
•�إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل دورها التمثيلي ،وا�سرتداد «واليتها العامة» ،بو�صفها الأداة
واملظلة ال�ستئناف امل�شروع الوطني الفل�سطيني و�إعادة بناء احلركة الوطنية الفل�سطينية.
•هناك حاجة للتفكري جدي ًا يف كيفية �إنفاذ قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،االعرتاف
بفل�سطني «دولة غري ع�ضو» ،وبالتحديد ال�شق املت�صل منه ،بعدم امل�سا�س بكل املزايا واملكت�سبات
التي تعود ملنظمة التحرير ،وال�سعي يف �سبيل جتاوز �أي ت�ضارب بني املنظمة والدولة.
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امليثاق � /إعالن اال�ستقالل:
ثمة حاجة لإعادة �صياغة ميثاق وطني جديد ،باعتبار �أن مياه كثرية جرت منذ �إقرار امليثاق ،وبعد
التعديالت التي �أدخلت عليه ،كما �أن �إعالن اال�ستقالل ال يجيب وحده على احتياجات العمل الوطني
الفل�سطيني ،على �أن يتولى و�ضع امليثاق املجل�س الوطني اجلديد ملنظمة التحرير ،وفق ًا لآلية توافقية،
ليكون بذلك �أ�سا�س �صلب ًا ال�سرتاتيجية العمل الوطني ،التي ميكن باال�ستناد �إليها� ،صوغ برنامج
�سيا�سي وطني ،يجمع خمتلف مكونات ال�شعب الفل�سطيني.

�أين يتعني مو�ضعة مقار وم�ؤ�س�سات املنظمة؟
بلغة «الداخل» و«اخلارج» ،ال ميكن القطع ب�أن على املنظمة �أن تكون هنا فقط �أو هناك فقط ...املقار
الرئي�سة للمنظمة يجب �أن تكون يف اخلارج حلمايتها و�صون ا�ستقاللها وت�سهيل حركتها بعيد ًا عن
القب�ضة االحتاللية ..لكن االحتفاظ بوجود للمنظمة يف الداخل ،وحيثما �أمكن ،وب�أي �شكل �أو غطاء،
هو �أمر بالغ الأهمية كذلك .القاهرة ،بو�صفها مقر اجلامعة العربية ،ميكن �أن تكون عنوان ًا رئي�س ًا،
وقطاع غزة يف �شروط معينة ،ميكن �أن يكون عنوان ًا �آخر ...يف ظني يجب تنويع الدول امل�ضيقة ملقار
منظمة التحرير.

م�صادر التمويل
من حق املنظمة و�شعبها الذي متثلها� ،أن حت�صل على ق�سطها من الدعم العربي ،يف �إطار اجلامعة
العربية ،ومن الدول العربية على امل�ستوى الثنائي .لكن الدعم الر�سمي ال يغلي �سعي املنظمة للبحث
عن م�صادر متويل م�ستقلة ،باالعتماد على طاقات �شعبها ومبادراته ،على �أن يتزامن ذلك مع درجة
عالية من ال�شفافية وامل�ساءلة واملحا�سبة ،و�أن يتم يف �إجواء �صارمة من حماربة الف�ساد والإف�ساد.

�أ�سئلة �أخرى:

•النظام االنتخابي :الن�سبية هي النظام الأن�سب يف املجتمعات التي ت�شتد فيها احلاجة حلفظ
«الهوية الوطنية» ومنع الت�شظي والتمزق �إلى هويات فرعية ،وهي النظام الأكرث عدالة يف
التمثيل ،ولذلك �أرى �أن الن�سبية الكاملة ،يف كل دائرة من دوائر ال�شتات واللجوء ،ميكن �أن
تكون النظام االنتخابي الأن�سب لل�شعب الفل�سطيني.
•�أقرتح �أن يكون العدد الإجمايل للمجل�س ( 350ع�ضو ًا) ل�ضمان ر�شاقة عمل املجل�س و�سهولة
انعقاده من جهة ،ول�ضمان متثيل فاعل لل�شتات الفل�سطيني املوزع على قارات العامل اخلم�س،
بحيث تكون لكل قطاع من قطاعات ال�شعب الفل�سطيني ،ح�صته يف املجل�س.

•و�أرى �أن ينتخب الرئي�س الفل�سطيني مبا�شرة من املجل�س الوطني ،فالرئي�س يتعني �أن ميتلك
قدر ًا من ال�صالحيات ت�ؤهله للقيام بدوره (�أف�ضل من انتخابه من اللجنة التنفيذية) ،على
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�أن ال يف�ضي النظام االنتخابي �إلى خلق ديكتاتور (االنتخاب املبا�شر من ال�شعب) ...هذه
�صيغة و�سطية تكفل الأمرين مع ًا ،خ�صو�ص ًا �إذا �أخذنا بنظر االعتبار �أن ال حاجة النتخاب
رئي�س لل�سلطة الفل�سطينية �إذا ما �أعيد النظر يف تعريف وظائفها ودورها وموقعها يف النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني.
•ثمة ح�سا�سية خا�صة يف م�س�ألة متثيل الفل�سطينيني داخل اخلط الأخ�ضر ،ويجب احلذر من
تزويد االحتالل بذرائع لالنق�ضا�ض على احلركة الوطنية الفل�سطينية هناك� .إن م�ساعدة
الفل�سطينيني على بناء �أطرهم التنفيذية والتمثيلية ،وخلق �أ�شكال من التعاون والتمثيل
اجلماعي ،يليها ن�سج عالقات تعاون وتن�سيق كاملة بني املنظمة وهذا الإطار التمثيلي (جلنة
املتابعة مث ًال) ،ومن على قاعدة �أن امل�ساواة والعودة وتقرير امل�صري ،هي عنوان رئي�س من
عناوين امل�شروع الوطني الفل�سطيني.
•ال حاجة للتو�سع يف اعتماد نظام «الكوتات» ،فاال�ستثناء غري حمبب يف النظم االنتخابية ،ويف
حال اعتماد الن�سبية ،ف�إن تخ�صي�ص مقاعد م�ضمونة للن�ساء على القوائم ،هو الطريق الأف�ضل
لتمثيل الن�ساء� ،أما ال�شباب فيمكن العمل على تخفي�ض �سن الناخب (� 18سنة) واملر�شح (25
�سنة) ،وبذلك تتعزز فر�ص متكني ال�شباب تر�شيح ًا وانتخاب ًا.
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حول مشروع
إعادة البناء الوطني
�أ .ماجد كيايل
�أتفق متاما مع الفكرة الأ�سا�سية املطروحة يف الورقة املرجعية الأ�سا�سية املقدمة لهذه الور�شة،
واملتعلقة ب�إعادة بناء احلركة الوطنية الفل�سطينية ،و�أعتقد �أن هذا ي�شمل جممل الكيانات ال�سيا�سية
(املنظمة وال�سلطة والف�صائل) ،مع الت�أكيد على �أن ق�ضية �إعادة بناء التمثيل الوطني حتتل مكانة
مركزية يف هذا الأمر ،وهو ما ركزت عليه الورقة املرجعية الأ�سا�سية �أي�ض ًا.
�أما ب�ش�أن م�شروعية القول ب�إعادة البناء ،ف�أعتقد �أنها تكمن يف عديد من الأ�سباب ،و�ضمنها:
�أوال .مراوحة هذه احلركة ،مبختلف مكوناتها وبناها وطرق عملها ،تقريب ًا ،عند النقطة التي
ت� ّأ�س�ست عليها قبل عدة عقود ،الأمر الذي طبع هذه احلركة ،منذ زمن طويل ،ب�أعرا�ض ال�شيخوخة
والتك ّل�س والرتهّ ل .مث ًال ،انظروا �إلى �أع�ضاء اللجنة التنفيذية واملجل�س املركزي واملجل�س الوطني
(حفظهم اهلل) و�أنتم تقدرون ذلك ،مع ت�أكيدي �أن ال�شيخوخة ال تتعلق بالعمر فقط ،الأمر الذي
يفرت�ض جتديد �شباب هذه احلركة؛ والواقع فثمة �أجيال عديدة مل يتح لها �أن تقدم ما عندها لإغناء
هذه احلركة و�إ�ضفاء احليوية عليها.
ثانيا .ثمة عديد من املتغريات العا�صفة ،التي �أثرت على واقع احلركة الوطنية الفل�سطينية ،وب�ضمنها
وجود مرجعيتني �أو مركزين قياديني ،مع �صعود حركة حما�س وتراجع حركة فتح ،وكذا حتول احلركة
الوطنية �إلى �سلطة (يف ال�ضفة والقطاع) ،على ح�ساب طابعها كحركة حترر وطني� ،إ�ضافة �إلى
ته ّم�ش دور الالجئني يف العملية الوطنية ،حل�ساب دور الفل�سطينيني يف الأرا�ضي املحتلة (.)1967
ثالثا .رغم كل ما مرت به احلركة الوطنية الفل�سطينية ،ف�إنها مل تقدم بعد على �أي مراجعة نقدية
جدية وم�س�ؤولة ،تربر من خاللها التغريات� ،أو النقالت التي ح�صلت لها .هكذا ،مثال ،ما زال خطاب
الكفاح امل�سلح على حاله تقريبا ،رغم انتهاء هذا العمل يف اخلارج نهائيا ،ورغم كل ال�صعوبات التي
تعوقه يف الداخل ،ال�سيما مع التحول نحو اخلطاب املتعلق باملقاومة ال�شعبية لدى «فتح» و«حما�س».
وهذا ينطبق على خطاب التحرير ،الذي ما زال �سائدا ،على الرغم من قيام ال�سلطة الفل�سطينية
يف ال�ضفة والقطاع ،وعلى الرغم من التحول من خطاب التحرير �إلى خطاب الدولة امل�ستقلة عند
الف�صيلني الرئي�سيني (فتح وحما�س) ،و�أي�ضا ،على الرغم من التغري احلا�صل يف الواقع الإ�سرائيلي،
بعد �أن بات ثمة  65باملئة من اليهود يف �إ�سرائيل من مواليدها� ،أي لي�س لهم وطن �أم �آخر .فما
العمل مع كل ه�ؤالء؟ �أو ماهي ر�ؤية الفل�سطينيني �إزاء هذه امل�شكلة �أو هذه الق�ضية؟
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رابعا .ما زالت الف�صائل الفل�سطينية هي الطرف املقرر يف ت�شكيل منظمة التحرير ،التي يفرت�ض
�أنها املمثل ال�شرعي الوحيد لل�شعب الفل�سطيني ،وكيانهم ال�سيا�سي اجلامع ،على الرغم من �أن
كثريا من هذه الف�صائل بات يفتقد لأي مكانة �أو دور �إن يف �ساحة ال�صراع �ضد العدو� ،أو يف �أماكن
تواجدها يف املجتمع الفل�سطيني؛ وذات الأمر ينطبق على املنظمات ال�شعبية الفل�سطينية ،التي مل
يعد يلحظ لها �أي وجود .وهذا يطرح ال�س�ؤال التايل :ما الذي مينح هذا الف�صيل �أو ذاك حق التمثل
يف املنظمة ،ويف هيئاتها القيادية؟ ومن �أجل ماذا؟
خام�سا .ثمة م�شكلة �أخرى تنبع من املزاوجة يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بني اعتماد املنظمة
على نظام املحا�ص�صة (الكوتا) الف�صائلية ،وبني اعتماد ال�سلطة على النظام ال�سيا�سي التمثيلي،
الذي يت�أ�س�س يف �صناديق االقرتاع ،وهي م�س�ألة ينبغي �إيجاد حل منا�سب لها ،فقد جتاوز الزمن،
وجتاوز الوعي ،م�س�ألة ال�شرعية الثورية ،ناهيك عن �أن كلمة ثورية مل تعد ذات معنى بالن�سبة �إلى
معظم هذه املنظمات �أ�صال ،ما يعني ح�سم التوجه نحو ال�شرعية التمثيلية املت�أتية من �صناديق
االنتخاب ،واحت�ساب الكيانات الف�صائلية بناء على هذا املعيار.
على �أية حال ،ف�إن ال�س�ؤال املتعلق بعملية �إعادة البناء الفل�سطيني مل يعد يتعلق بامل�شروعية ،ذلك
�أن جميع الأطراف باتت تقر ب�ضرورة هذه العملية ،ما يعني �أن هذا الأمر مل يعد منوطا بالرغبات،
بقدر ما بات منوطا بتفاعالت القوى على الأر�ض ،ال�سيما مع وجود حركتني (فتح وحما�س) يف موقع
ال�سلطة.
الآن ،وبالنظر �إلى جتربة الأعوام املا�ضية ،لي�س ثمة �أي م�ؤ�شر يفيد ب�أن �أي من احلركتني الرئي�ستني،
واملهيمنتني ،قد يذهب ،عن طواعية� ،أو عن قناعة� ،إلى النهاية يف �إعادة بناء احلركة الوطنية
الفل�سطينية ،على النحو الذي ي�ضعف مكانته ال�سلطوية ،وي�سهم بتوليد حركة وطنية جامعة ،على
�أ�س�س دميقراطية ومتثيلية .لذا ،فعدا عن ا�ستمرار الواقع الراهن ،املتمثل باالنق�سام ،ف�إن �أق�صى
ما ميكن توقعه من هاتني احلركتني ،يف املدى املنظور ،ويف �ضوء املعطيات الراهنة ،هو جمرد توافق
على ال�شراكة يف �إدارة الكيانات ال�سيا�سية الفل�سطينية اجلامعة (املنظمة وال�سلطة) .وهذا يجد
تف�سريه يف عديد من الأ�سباب؛ �أولها� ،إن الطرفني هما مبثابة �سلطة يف �إقليم حمدد ،حيث «فتح»
يف ال�ضفة و»حما�س» يف غزة ،وكل واحدة منهما باتت تهيمن على املجالني ال�سيا�سي واملجتمعي
وعلى املوارد يف حيز الإقليم الذي ت�سيطر عليه .وثانيها� ،إن حركة فتح (ومعلوماتي عن حركة
حما�س قليلة) مل تنجح بعد يف ا�ستنها�ض �أو�ضاعها ،رغم انعقاد م�ؤمترها ال�ساد�س� ،إذ �أن هذه
احلركة ما زالت تعاين م�شكالت ال�شيخوخة والرتهل والتماهي مع ال�سلطة ،لذلك �أعتقد ب�أن بنية
«فتح» ،يف �ضوء الطبقة القيادية امل�سيطرة ،غري م�ؤهلة للدفع نحو التجديد وال ت�شجع عليه .وثالثها،
ال يوجد �أطراف ف�صائلية وازنة قادرة على ت�شكيل عامل �ضغط ،وزحزحة �أي من احلركتني عن
مكانتها املهيمنة ،كل يف جماله .ورابعها� ،إن املبادرات ال�شبابية وال�شعبية التي �ضغطت من �أجل
�إنهاء االنق�سام مل تتحول �إلى قوة فاعلة ،ووازنة ،ومل تتمكن من احلفاظ على دميومة زخمها.
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ويف اخلال�صة� ،إن �أي تغيري يف ال�ساحة الفل�سطينية ،نحو �إعادة البناء� ،سيبقى على الأرجح مرتبطا
بتوليد حركة اجتماعية جديدة ،يف الأرا�ضي املحتلة ويف خميمات الالجئني يف اخلارج ،ما ميكن من
فر�ض عملية �إعادة البناء ،وجتديد �شباب هذه احلركة ،من ناحية البنية واخلطابات و�أ�شكال العمل.
لكن هل هذا �سيح�صل بالرغم من الف�صائل؟ �أعتقد �أن هذا منوط بالف�صائل ذاتها ،التي ما زالت
متانع التجديد والتغيري� .أما بالن�سبة لإمكان ح�صول عملية التجديد �أو �إعادة البناء مبعزل عن
الف�صائل ،فال �أعتقد ذلك ،و�إن ح�صل هذا الأمر بنتيجة تولد قوى من خارجها ،مبعنى �أن الطاقة
الثورية املختزنة يف هذه الف�صائل ال بد �أن تواكب عملية التغيري والتجديد و�إعادة البناء و�أن تكون
جزءا منها� .أما بالن�سبة لالحتادات واملنظمات ال�شعبية الفل�سطينية ،ف�أعتقد �أن هذه املنظمات مل
يعد لها دور �أو فاعلية ،وهي بدورها خا�ضعة للتوظيفات الف�صائلية.
وتبعا جلوابي عن ال�س�ؤال الأول� ،أرى �أن مهمة �صوغ ميثاق وطني جديد يفرت�ض �أن تكون مهمة
جماعية ،تقع على عاتق عديد من الأطراف� ،أي �أنها ال تقع على عاتق الف�صائل لوحدها .لكنني يف
هذا املجال �أعتقد� ،أي�ضا ،ب�أن «�إعالن اال�ستقالل» ( )1988ميكن �أن يفي بالغر�ض ،لأن �أي نقا�ش
حول «ميثاق وطني فل�سطيني» جديد رمبا ي�صبح جماال لتعميق اخلالفات يف ال�ساحة الفل�سطينية،
وهو �أمر ينبغي جتنبه .هكذا ميكن التعاطي مع «�إعالن اال�ستقالل» ،الذي بات يحظى ب�إجماع
خمتلف الف�صائل ،ف�ضال عن �أنه �أقر بطريقة �شرعية يف �إطار املجل�س الوطني الفل�سطيني� ،أي �أنه
ال يحتاج �إلى ا�ستفتاء� .أما يف حال اال�ستفتاء على �أي م�س�ألة ،ف�أنا �أعتقد ب�أن هذا الأمر يحتاج �إلى
�أغلبية تناهز الثلثني ،وبديهي �أن �أي وثيقة �سيا�سية لن تطرح لال�ستفتاء قبل التوافق عليها من جميع
الأطراف.
بالن�سبة ملكان مقار م�ؤ�س�سات منظمة التحرير ،ف�أعتقد �أن هذا �أمر ينبغي ح�سمه متاما ،ب�شكل ميكن
من خالله التمييز بني املنظمة وال�سلطة ،ومن خالل عدم تواجد مقار املنظمة الأ�سا�سية يف الداخل،
ما ي�ضعها حتت رحمة االحتالل ،ذلك �أن التماهي بني املنظمة وال�سلطة �أ�ضر بالإثنتني معا� ،إذ هم�ش
املنظمة وحمل ال�سلطة فوق ما حتتمل .ف�ضال عن ذلك ،ف�إن وجود مقار املنظمة يف اخلارج يجنبها
ال�ضغوط الإ�سرائيلية ،ويعطيها حرية يف احلركة ويف اتخاذ املواقف من دون اخل�ضوع لتقييدات �أو
تهديدات .لذا ،قد يكون من الأف�ضل البحث عن املكان الأن�سب لوجود مقار املنظمة ،ورمبا باتت
التطورات املت�أتية من ثورات الربيع العربي ،تتيح هذه الإمكانية �أف�ضل بكثري من ال�سابق.
ال �شك يف �أن املنظمة حتتاج �إلى متويل كبري ،ومنتظم ،بالنظر �إلى �أن�شطتها ،وامل�س�ؤوليات امللقاة على
عاتقها ،وبالنظر �إلى �أجهزتها املت�شعبة ،لكنني �أعتقد �أي�ضا ب�أنه بالإمكان تخفي�ض تلك امل�صاريف
�إلى احلد الأدنى ،عرب احلد من الت�ضخم يف �أجهزة املنظمة ،والعاملني فيها ،وعرب تر�شيد نفقاتها.
مع ذلك ،من البدهي �أن املنظمة �ستبقى مرتهنة مب�ساعداتها �إلى الدول العربية ،ال�سيما النفطية،
لكن هذا الأمر ينبغي �أن يحث على البحث عن م�صادر متويل �شعبية (قطع ن�سبة من الراتب ف�ضال
عن التربعات) ،وعن منافذ منا�سبة لال�ستثمار ،لتنمية االعتماد على الذات ،من دون �إعادة
التجارب ال�سابقة بخيباتها.
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بالن�سبة للت�سا�ؤالت الأخرى املطروحة يف الورقة املرجعية ،بداية ال بد من �إنهاء نظام املحا�ص�صة
الف�صائلية (الكوتا) ،فهذا النظام انتهى �أجله ،ويف الأ�صل ثمة الكثري من الف�صائل تكاد تغيب
عن الوجود ،املادي واملعنوي ،والقاعدة الأ�سا�سية هنا ،للحفاظ على االجماع الوطني ،وعلى وحدة
ال�شعب الفل�سطيني ،تتمثل يف الت�أ�سي�س لإعادة البناء انطالقا من قواعد وطنية ودميقراطية ومتثيلية
وانتخابية ،حيث �أمكن ذلك ،ويف�ضل �أن يكون ذلك على �أ�سا�س القوائم الن�سبية ،لأنها ال�شكل
الأن�سب الذي يتيح للجميع التمثل بح�سب ن�سبته يف املجتمع ،وهذا هو ال�شكل الذي ي�ضمن احلفاظ
على التعددية والتنوع يف املجتمع الفل�سطيني� .أما بالن�سبة النتخاب رئي�س اللجنة التنفيذية ،ف�أعتقد
�أن الأف�ضل انتخابه من قبل اللجنة التنفيذية ،حتى ال تتكرر التجارب ال�سابقة ،وحتى ن�صبح �أمام
م�ؤ�س�سة قيادية مبعنى الكلمة.
وفيما يتعلق باالنتخابات ،رمبا من ال�صعب اليوم احلديث عن انتخابات وطنية �شاملة ،لأ�سباب
ذاتية ومو�ضوعية ،لذا قد يكون الأف�ضل �إجراء االنتخابات يف كل منطقة على حدة ،مع مراعاة
م�شاركة اجلميع ،ما �أمكن ذلك� .أما يف حال تعذر ذلك ،فلي�س لدينا �سوى طريقة التوافق ،وهذه
م�س�ألة م�شكوك بنزاهتها ،لذا رمبا ميكن احت�ساب عينة متثيلية من مكانني يف الداخل واخلارج
الحت�ساب ن�سبة التمثيل على �أ�سا�سها يف الأماكن التي يتعذر فيها �إجراء تلك االنتخابات.
وب�ش�أن عدد املجل�س الوطني الفل�سطيني� ،أعتقد �أن  250ع�ضوا هو عدد منا�سب ،وقد يغطي كل
التجمعات ،وبن�سبة  25ع�ضوا لكل مليون �شخ�ص ،وبن�سبة ح�سم قدرها  3 - 2.5باملئة ،على �أن تقيد
الع�ضوية يف املجل�س مبدة حمددة ،ال تتجاوز دورتني متتاليتني ،منعا لتكل�س املجل�س ،كما ح�صل يف
التجربة ال�سابقة ،مع احلفاظ على حق الع�ضو يف العودة جمددا بعد انقطاعه عن دورة من دورات
املجل�س .هذا يعني �أن ح�صة الداخل �ستكون حوايل  60باملئة من �أع�ضاء املجل�س.
تبقى فكرة التمييز يف ن�سبة التمثيل بني الفل�سطينيني ،وعلى الأغلب �أن هذه الفكرة لن تلقى النجاح،
لأنها قد تثري م�شكالت كثرية ،ذلك �أن لدى الالجئني يف الأ�صل نوعا من الإح�سا�س بالتخلي عنهم،
ف�ضال عن �شعورهم بالغنب التاريخي من قبل حركتهم الوطنية التي تبدو بالن�سبة لهم وك�أنها �أدارت
ظهرها لهم بعد �أن حملوا الثورة الفل�سطينية يف اخلارج ودفعوا الأثمان الباهظة يف �سبيل ذلك.
وهنا ال بد من التنويه �إلى م�س�ألة على غاية يف الأهمية ،مفادها خ�ضوع االنتخابات للجنة ق�ضائية،
كما يف�ضل �أن جترى حتت رعاية عربية ودولية ،يف اخلارج والداخل ،ل�ضمان نزاهتها و�شرعيتها.
وبخ�صو�ص مكانة فل�سطينيي  48يف عملية �إعادة بناء التمثيل الفل�سطيني ،وهم ي�شكلون جزءا مهما
وحيويا من ال�شعب الفل�سطيني ،وبغ�ض النظر عن م�شاعرنا ،فرمبا من الأف�ضل الت�شاور معهم يف
هذا املو�ضوع ،وقد يكون من الأ�سلم اجرتاح معادلة تت�ألف من فتح م�سار لتطوير العمل امل�ستقل
على غرار «جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية» ،مع �إيجاد �صيغة منا�سبة مل�شاركة هذه اللجنة يف
�أعمال املجل�س الوطني ،باعتبارها ممثلة للفل�سطينيني يف مناطق .48
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وبالت�أكيد ف�إن ذلك ينطبق على الفل�سطينيني يف الأردن ،مع �ضمان �أن ال يخل ذلك� ،أو يثري املخاوف،
ب�ش�أن �أية تبعات ميكن �أن يتحملوها �إزاء �أي دور لهم يف احتالل مكانتهم يف �إطار عملية �إعادة بناء
التمثيل الفل�سطيني.
وب�ش�أن «الكوتا» ،رمبا ينبغي �إيجاد حيز لـ»كوتا» ن�سائية ،لكن بدال من ايجاد حيز لـ»كوتا» �شبابية
ميكن حتديد ال�سن العمرية التي تتيح ع�ضوية املجل�س الوطني ،على �أن ال يتجاوز ذلك  70عاما،
مع حتديد عدد الدورات املتاحة ،فهذا يتيح ب�شكل �أن�سب تدوير الع�ضوية ،دون �أن مييز بني فئة على
ح�ساب �أخرى ،لأن ال�شعب� ،أو �صناديق االقرتاع ،هي التي تقرر.
وفيما يتعلق بالعالقة بني منظمة التحرير وال�سلطة� ،أثبتت التجربة خطورة التماهي بينهما ل�صالح
كيان ال�سلطة ،لأن هذا التماهي �أ�ضعف مكانة املنظمة وهم�ش من دورها ،و�أثار املخاوف يف �صفوف
الالجئني ،وخلق فجوة بينهم وبني كياناتهم ال�سيا�سية ،ف�ضال عن �أن ذلك ح ّمل كيان ال�سلطة مهمات
�أكرث من قدرتها على التحمل ،ال�سيما جلهة ال�ضغوط املت�أتية من االحتالل.
الق�صد �إن هذه حالة ينبغي االنتهاء منها ،فاملنظمة هي مبثابة كيان حركة حترر وطني ،و�إن اتخذت
بهيكليتها و�أجهزتها �شكل كيان دولة يف املنفى ،وهذه م�س�ألة ينبغي احل�سم بها متاما� .أما ال�سلطة،
فهي الكيان املعني ب�إدارة �أحوال املجتمع الفل�سطيني حتت االحتالل� .أي �أن ال�صيغة الأف�ضل هي
الت�أكيد على دور املنظمة كممثل وحيد لل�شعب الفل�سطيني يف كافة �أماكن تواجده ،وباعتبارها الكيان
ال�سيا�سي اجلامع له ،بحيث تتحمل هي م�س�ؤولية �إدارة ال�صراع ال�سيا�سي �ضد �إ�سرائيل ،مبختلف
�أ�شكاله ،يف حني تتحدد مهمات ال�سلطة يف بناء املجتمع الفل�سطيني يف الداخل ،و�إدارة �أحواله،
وت�أمني مقومات �صموده يف مواجهة االحتالل ،وبحيث ال يكون لها �أي دور تفاو�ضي باملعنى ال�سيا�سي.
ولهذا لي�س من املنا�سب بعد كل ما جرى احلديث عن �إنهاء ال�سلطة� ،أو حلها ،لأن هذا �إجناز ينبغي
البناء عليه ،ال التخل�ص منه ،واحلل بهذا املعنى يكمن بتحويل مهمات ال�سلطة ،وحتديد وظائفها،
وب�إعادة ا�ستنها�ض املنظمة ،وو�ضع حد للتماهي بينها وبني ال�سلطة ،وي�أتي �ضمن ذلك ف�صل رئا�سة
املنظمة عن رئا�سة ال�سلطة.
�أخريا ،هناك م�س�ألتان يف غاية الأهمية ينبغي �أخذهما يف االعتبار ،يف هذا ال�سياق:
الأولى :لي�س ثمة �شيء ا�سمه «�إلى الأبد» ال االمرباطوريات وال الكيانات وال الهويات وال االتفاقيات وال
التوقيعات وهذا ينطبق علينا وعلى �إ�سرائيل ذاتها .و�أقق�صد �أن التطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية التي حتدث داخل املجتمعات هي التي حتدد م�ستقبل هذه املنطقة ،يف كل
حقبة من احلقب التاريخية.
الثانية� :ضرورة االنتباه �إلى �أن �أي وجهة نظر� ،أو �أي ر�ؤية جديدة ،تتعلق بعملية �إعادة البناء
ينبغي �أن ت�أخذ يف اعتبارها �أهمية تعزيز الهوية الوطنية الفل�سطينية ،و�أهمية تر�سيخ وحدة ال�شعب
الفل�سطيني ،لأن امل�سارات اجلارية ،والتي تنبني على �أ�سا�س احللول اجلزئية والناق�صة ،وعلى �أ�سا�س
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تهمي�ش املنظمة ،بل وتغييبها ،من �ش�أنها �إخراج كتلة الالجئني من املعادالت ال�سيا�سية الفل�سطينية،
وهذا بدوره ميكن �أن ينجم عنه ك�سر مفهوم وحدة ال�شعب الفل�سطيني.
ثمة ا�ستدراك هنا يتعلق ب�أن �إعادة البناء ينبغي �أن تت�أ�س�س على ر�ؤية �سيا�سية جامعة ،وعلى م�شروع
�سيا�سي ملهم ،بالن�سبة لكل الفل�سطينيني ،يف كافة اماكن تواجدهم ،ما يعني �أن ذلك ي�ستلزم
م�شروعا �سيا�سيا يت�أ�س�س على احلقيقة والعدالة ،وعلى املطابقة بني ق�ضية فل�سطني و�شعب فل�سطني
و�أر�ض فل�سطني ،ويجيب على امل�س�ألتني الفل�سطينية والإ�سرائيلية .و�أعتقد �أن هكذا م�شروع يفتح
على �أفق الدولة الواحدة ،التي تت�أ�س�س على قيم احلرية والدميقراطية والعدالة وامل�ساواة ،دون �أن
يعني ذلك �إدارة الظهر لهدف الدولة امل�ستقلة ،طاملا ظل متاح ًا.
ويف الواقع ،ف�إن ذلك مل يعد جمرد طرح طوباوي� ،أو رغبوي ،ال�سيما مع �صعود املجتمعات املدنية يف
العامل التي تتعاطف مع هذه القيم ،والتغريات احلا�صلة يف العامل العربي ،وبعد �أن باتت �إ�سرائيل
تبدو يف العامل جمرد دولة ا�ستعمارية وا�ستيطانية وعن�صرية ودينية ،ما ي�ؤكده خ�سارة �إ�سرائيل
ملكانة ال�ضحية ،ومكانة الدميقراطية الوحيدة يف املنطقة (وهو �أمر �أظهره الت�صويت ل�صالح رفع
مكانة فل�سطني �إلى دولة ب�صفة مراقب يف الأمم املتحدة م�ؤخرا).
هكذا ،لي�س ثمة �شيء الى الأبد ،وهذا ينطبق على �إ�سرائيل �أي�ضا ،مع قيام دولة فل�سطينية� ،أو من
دون ذلك .خطوة �إعادة البناء الوطني الفل�سطيني خطوة مهمة ،وملحة ،لكنها ت�ستلزم �أي�ضا ر�ؤية
�سيا�سية جامعة وملهمة ،لكل الفل�سطينيني.
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هل يكون إحياء منظمة تحرير
فلسطينية سيئة أفضل
من عدم وجودها؟
�أ .نادية حجاب
تبد�أ الورقة ب�إلقاء نظرة �سريعة على اجتاهات ون�شاطات الفل�سطينيني يف الواليات املتحدة ،وتدر�س
امل�شكالت التي تواجه �إحياء منظمة التحرير الفل�سطينية ،وكذلك ال�صعوبات التي تواجه ظهور
الأ�شكال التنظيمية البديلة ،وتقرتح الو�سائل التي جتعل �إحياء املنظمة �أف�ضل من عدم وجودها.

 .1لمحة عن نشاط الفلسطينيين في أميركا
تت�ضمن ال�شروط املرجعية للأوراق املتعلقة بوثيقة �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية
قيام كل م�ؤلف/ة بعر�ض وجهات النظر يف التجمع الفل�سطيني يف منطقته/ا ،ولكون الواليات املتحدة
بلدا �شا�سعا ،لي�س من احلكمة تقدمي م�ساهمة مدعمة بالأدلة ب�ش�أن وجهات نظر جميع الفل�سطينيني
الأمريكيني .مع ذلك ،ف�إن الأفكار املطروحة �أدناه م�ستمدة من معرفتي مبواقف العديد من الكتاب
والن�شطاء الفل�سطينيني املقيمني يف الواليات املتحدة.
ثمة الكثري من ال�شكوك يف �أو�ساط الفل�سطينيني يف الواليات املتحدة ،لي�س فقط حول منظمة
التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية كممثلني لل�شعب الفل�سطيني ،ولكن �أي�ض ًا �إزاء جهود �إحياء
املنظمة .ويعود ذلك ،جزئي ًا� ،إلى بعدهم عن �أر�ض فل�سطني ،وغيابهم عن اخلطابات ال�سائدة على
امل�ستويني املحلي والإقليمي ،كما �أن ذلك مبثابة رد فعل طبيعي على �أكرث من عقدين من افتقادهم
للقيادة ،وما �أدت �إليه هذه احلالة من نتائج كارثية .ورغم ذلك ،ال يزال العديد منهم منخرطني يف
الن�شاط ال�سيا�سي من �أجل احلقوق الفل�سطينية.
ما زال العديد من الفل�سطينيني الأمريكيني موالني ب�شكل �أعمى للأحزاب التي انتموا �إليها منذ
عقود ،ب�صرف النظر عن تداعيها وترهلها .ويف حني ال ميلك ه�ؤالء القدرة على طرح �أو دعم
مبادرات جديدة ،ف�إنهم قادرون على منع تقدم املبادرات التي تطرح .هناك �آخرون ،خ�صو�ص ًا يف
�صفوف ال�شباب ،ين�شطون يف احلركات الطالبية متعددة الأعراق من �أجل حتقيق العدالة لل�شعب
الفل�سطيني ،والتي غالبا ما تركز على� ،أو تنطلق من ،حركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمار وفر�ض
العقوبات على �إ�سرائيل (.)BDS
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لقد �أن�ش�أ بع�ض الفل�سطينيني� ،أو �ساهموا يف �إن�شاء ،مواقع وو�سائل �إعالمية (مثل
االنتفا�ضة الإلكرتونية ،ومراكز التوا�صل واملعلومات حول ال�شرق الأو�سط وفل�سطني مثل
� ،)Institute for Middle East Understandingأو انخرطوا يف �أن�شطة ثقافية مثل
مهرجانات الأفالم ،لتكون �صوت ًا يعرب عن وجهة النظر الفل�سطينية ويتحدى اخلطاب الإ�سرائيلي.
البع�ض الآخر حاول �إن�شاء �أج�سام (هيئات) لتمثل م�صالح الفل�سطينيني الأمريكيني ،مثل �شبكة
اجلالية الفل�سطينية يف �أمريكا ،والتي ما زالت قيد التطوير .وهناك بالطبع النوادي االجتماعية
املوجودة منذ وقت طويل ،والتي قامت على �أ�سا�س املدن والبلدات والقرى الأ�صلية التي �أتى منها
الفل�سطينيون .كذلك ينخرط عدد من الفل�سطينيني الأمريكيني يف اجلهود املبذولة من �أجل �إجراء
انتخابات مبا�شرة للمجل�س الوطني الفل�سطيني (مع �أنه ال توجد معلومات حتى الآن حول �أعداد
الذين �سجلوا �أنف�سهم فعلي ًا �ضمن حملة الت�سجيل لالنتخابات).
تك�شف توجهات الفل�سطينيني الأمريكيني عن مت�سك قوي باحلقوق الفل�سطينية ،وهذا م�ؤ�شر على
�أنه ،رغم ال�شكوك ،هناك تعط�ش لإحياء احلركة الوطنية الفل�سطينية ،واجلهود اجلدية وال�صادقة
لتحقيق ذلك �ستحظى بالدعم.

 .2معضالت مرتبطة بإحياء منظمة التحرير الفلسطينية
لقد طرحت العديد من امل�شكالت املتعلقة ب�إحياء منظمة التحرير الفل�سطينية يف قائمة الأ�سئلة
املختارة والورقة املرجعية التي قدمها جميل هالل ،كما قام فل�سطينيون مقيمون يف الواليات
املتحدة ،من بينهم زميلي �أ�سامة خليل ،بت�سليط ال�ضوء على املخاوف ذات ال�صلة ،حيث و�صف
خليل بو�ضوح يف ورقة قدمها خالل امل�ؤمتر ال�سنوي جلمعية درا�سات ال�شرق الأو�سط ()MESA
يف ت�شرين الثاين /نوفمرب بوالية كولورادو ،ون�شرت على موقع «ال�شبكة» ،النواحي التي كانت فيها
املنظمة غري دميقراطية وغري فعالة حتى يف �أيام جمدها ،مما �أدى �إلى اتفاقيات �أو�سلو الكارثية،
من بني قرارات �أخرى ذات ت�أثري مروع على احلركة الوطنية الفل�سطينية .1وقد �سعى خليل من
خالل �إعادة التذكري بهذه الق�ضايا� ،إلى طرح فكرة و�ضع �آلية جديدة متام ًا لقيادة احلركة الوطنية
والتمثيل الفل�سطيني.
ومع ذلك ،فاحلقيقة تبني �أنه لن يكون هناك �إحياء للحركة الوطنية دون �إحياء ملنظمة التحرير،
ويعود ال�سبب من جهة �إلى ت�صدر «فتح» و«حما�س» للم�شهد ،ومن جهة �أخرى �إلى االرتباط الذي
ي�شعر به الفل�سطينيون بالإجمال باملنظمة .ففي ال�سبعينيات والثمانينيات كان هناك تركيز
�شديد على نيل االعرتاف باملنظمة ممث ًال �شرعي ًا ووحيد ًا لل�شعب الفل�سطيني ،بحيث �أ�صبحت
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املنظمة متجذرة يف الوجدان الفل�سطيني .هناك �أي�ض ًا ال�شرعية الدولية التي حظيت بها املكانة
التمثيلية للمنظمة .وقد �أعيد الت�أكيد على ذلك يف قرار رفع مكانة فل�سطني �إلى دولة ب�صفة
مراقب غري ع�ضو يف الأمم املتحدة ،والذي ت�ضمن ت�أكيدا على �أن هذه املكانة اجلديدة لن ت�ؤثر
على «احلقوق واالمتيازات التي اكت�سبتها منظمة التحرير الفل�سطينية ،ودورها يف الأمم املتحدة
كممثل لل�شعب الفل�سطيني».
يف الوقت ذاته� ،ستظل املنظمة ،بعد �إعادة �إحيائها ،معتمدة بالكامل على ف�صيلي الأغلبية« ،فتح»
و»حما�س» ،فهما موجودتان على �أر�ض فل�سطني ،وتتحكمان باملوارد املالية وامل�ؤ�س�ساتية ،مبا يف ذلك
التفرد بال�سلطتني اللتني تديرانهما حالي ًا ،كما �أنهما متثالن �أعداد ًا كبرية من الفل�سطينيني ،وهما
متلكان القدرة على تعطيل �أية مبادرة ال متثالن جزء ًا منها ،ويف الوقت ذاته ف�إن �أية مبادرة ت�شكالن
جزء ًا فيها �ستكون مو�سومة ب�أ�سلوب عملهما ،الذي �سيكون �شبيه ًا بعمل منظمة التحرير الأ�صلية:
توزيع احل�ص�ص ب�شكل م�سبق ،ال�سيطرة على العمل ،وال�سيطرة على املوارد.
مع ذلك ،ف�إن ورقة جميل هالل و�أ�سئلته� ،إ�ضافة �إلى كتابات ومناق�شات �أخرى ،تبني بو�ضوح �أنه بدون
�إحياء احلركة الوطنية الفل�سطينية ف�إن م�صري ال�شعب الفل�سطيني هو ال�ضياع ،خ�صو�ص ًا الالجئني
واملنفيني واملواطنني الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل� .إن �ضياع فكرة «ال�شعب الفل�سطيني» والواقع الذي
ينتج عن ذلك� ،سيكون �أ�سرع مع ت�صويت الأمم املتحدة برفع مكانة فل�سطني �إلى دولة مراقب غري
ع�ضو .وما مل تكن هناك مبادرات بديلة لإعادة الت�أكيد على حقيقة وجود ال�شعب الفل�سطيني عرب
ج�سم متثيلي ،ف�إن «فتح» و«حما�س» قد تقعان يف �إغراء ا�ستخدام رفع مكانة فل�سطني يف الأمم
املتحدة للذهاب �أبعد يف ح�صر تركيزهما على فل�سطني والفل�سطينيني عموما يف نطاق ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة والقد�س ال�شرقية!
و�إذا كانت من ال�صحيح �أنه ال ميكن �إحياء احلركة الوطنية الفل�سطينية بدون منظمة التحرير
الفل�سطينية ،و�أن هذه املنظمة من املرجح �أن تكون مثل �سابقتها� ،أي �شديدة ال�سوء ،ف�إن ال�س�ؤال
املطروح هو :كيف ن�ستطيع �أن جنعل منظمة حترير �سيئة ،بعد �إحيائها� ،أف�ضل من عدم وجود
املنظمة �أ�ص ًال؟

 .3بناء أفضل منظمة تحرير ممكنة
�إن الو�سيلة الوحيدة للو�صول �إلى بناء �أف�ضل منظمة حترير ممكنة هي اال�ستثمار ،يف وقت متزامن،
بعنا�صر القوة امل�ؤ�س�ساتية وقدرات املجتمع املدين الفل�سطيني ،وذلك من �أجل� .1 :إخ�ضاع قيادة
املنظمة للم�ساءلة من قبل ال�شعب الفل�سطيني؛  .2التم�سك باحلقوق الوطنية الفل�سطينية حتى ال
يتم التفريط بها .بكلمات �أخرى ،علينا �أال ن�ستثمر كل وقتنا وجهدنا يف �إحياء منظمة التحرير بدون
اال�ستثمار �أي�ض ًا يف تطوير �آليات م�ؤ�س�ساتية م�ستقلة ،من �أجل توفري الكوابح والتوازن الالزمني.
ولعمل ذلك هناك طريقتان ممكنتان:
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�أ .من خالل �إن�شاء ج�سم رقابي م�ستقل
�إن �أية مبادرة لإحياء منظمة التحرير الفل�سطينية �سوف ت�ضم بالت�أكيد ممثلني عن الأحزاب
ال�سيا�سية ،وميكن �أن ت�ضم ممثلني عن االحتادات والروابط ومنظمات املجتمع املدين� ،إ�ضافة �إلى
ممثلني عن التجمعات الفل�سطينية يف ال�شتات .وعلى الرغم من �أن العديد من هذه الأطر� ،إن مل
يكن معظمها ،غري دميقراطية� ،إال �أنه ال ميكن ا�ستثنا�ؤها.
و�سواء كانت هذه املجموعات �ستن�ضوي مع ًا يف جمعية ت�أ�سي�سية تقوم ب�إعادة �صياغة امليثاق وتنظيم
االنتخابات� ،أم تن�ضم بب�ساطة �إلى اللجنة التنفيذية القائمة واملجل�س الوطني ،ف�إنه من ال�ضروري
�إن�شاء ج�سم فل�سطيني م�ستقل يعمل على جعل الأحزاب واالحتادات ومنظمات املجتمع املدين
م�س�ؤولة �أمام املنظمة بعد �أن يتم �إحيا�ؤها و�إعادة هيكلتها ،كمنظمة كاملة التمثيل ت�ؤدي وظائفها
ب�شكل دميقراطي وخا�ضع للم�ساءلة.
هذا اجل�سم امل�ستقل ميكن �أن يكون �أ�شبه بهيئة عامة للرقابة� ،)Watchdog( ،2أو «ديوان رقابة»،
وهو ذاته يجب �أن يكون متثيليا ،و�أن ي�ضم �شخ�صيات مرموقة حتظى باالحرتام ،يتم تر�شيحها
من قبل جميع القوى ال�سيا�سية واملدنية� ،إ�ضافة �إلى �شخ�صيات م�ستقلة .مثل هذه الهيئة ال ميكن
�إن�شا�ؤها بدون توفر التزام من «فتح» و«حما�س» �إزاء وجودها وموازنتها و�شروطها املرجعية ،وهو ما
يتحتم حدوثه .لكن ،مبجرد املوافقة على �إن�شاء هذه الهيئة الرقابية وموافقة �أع�ضائها على العمل
�ضمن �إطارها ،يجب �أن تكون ملتزمة ب�شروطها املرجعية ولي�س بانتماءات �أع�ضائها ال�سيا�سية �أو �أية
حتالفات �أخرى .ويجب �أن يرت�أ�س هذه الهئية �شخ�صية م�ستقلة حتظى باحرتام جميع الأطراف.
يجب �أن تت�ضمن ال�شروط املرجعية لهيئة الرقابة ما يلي:
•�إبقاء ال�شعب الفل�سطيني على اطالع على عملية �إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية
با�ستخدام كافة �أ�شكال و�سائل الإعالم.
•�إخطار ال�شعب الفل�سطيني ب�أية م�شكالت �أو ق�ضايا جدية قد تطر�أ خالل عملية �إعادة البناء،
بحيث ميكنهم �إخ�ضاع املجموعات املعنية للم�ساءلة.
•امل�صادقة على املنظمة املعاد ت�شكيلها عندما تكتمل عملية البناء� ،أو حجب م�صادقتها يف حال
وجود �أخطاء �أو ثغرات خطرية.
•القيام بعملية �إ�شراف م�ستمرة على عمل املنظمة ،مع �ضرورة تنبيه اجلمهور �إذا دعت احلاجة.
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عادة يعني من قبل احلكومة �أو الربملان ،وهو م�ستقل ،توكل �إليه مهمة متثيل م�صالح اجلمهور من خالل معاجلة ال�شكاوى ب�ش�أن �سوء الإدارة
�أو انتهاك احلقوق.
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ب .عرب ت�شكيل هيئات متثيلية على غرار اللجنة الوطنية حلركة املقاطعة
و�سحب اال�ستثمار وفر�ض العقوبات على �إ�سرائيل
و�سواء �أقيم ج�سم رقابي �أم ال ،ال بد من بذل اجلهود لإن�شاء هيئات متثيلية على غرار اللجنة الوطنية
حلركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمار وفر�ض العقوبات على �إ�سرائيل ،على �أن تركز على ا�سرتاتيجيات
غري املقاطعة و�سحب اال�ستثمار وفر�ض العقوبات ،وهذا �ضروري من �أجل توفري الإمكانية لل�شعب
الفل�سطيني لإخ�ضاع قيادتهم للم�ساءلة ،ول�ضمان �أنهم لن يفرطوا يف احلقوق الفل�سطينية.
تقوم ا�سرتاتيجية اللجنة الوطنية حلركة املقاطعة على �إحلاق خ�سائر اقت�صادية ب�إ�سرائيل ،ونزع
ال�شرعية عن �سيا�ستها اال�ستعمارية اال�ستيطانية العن�صرية .وتعمل اللجنة الوطنية كهيئة متثيلية
ب�صورة عالية لل�شعب الفل�سطيني ،وت�ضم ممثلني عن جلنة القوى الوطنية والإ�سالمية ،التي جتمع
كل الأحزاب ال�سيا�سية ،واحتادات العمال (احتاد العمال امل�ستقلني ،االحتاد العام لعمال فل�سطني،
االحتاد العام لنقابات العمال) ،واالحتادات والنقابات املمثلة للمعلمني ،الن�ساء ،الكتاب ،الفالحني،
املهنيني� ،أ�ساتذة اجلامعات ،املوظفني ،واملنظمات غري احلكومية الرئي�سية مثل �شبكة املنظمات
الأهلية الفل�سطينية ،ومنظمات حق العودة (انظر القائمة كاملة على موقع اللجنة الوطنية للمقاطعة
.)http://www.bdsmovement.net/BNC
تعمل اللجنة الوطنية على قاعدة مبد�أ التوافق يف الر�أي ،وتلعب دورا �أ�سا�سيا يف توجيه حركة
الت�ضامن العاملي مع ال�شعب الفل�سطيني .وقد بد�أت ت�سهم يف �ضمان مت�سك القيادة الفل�سطينية
باحلقوق الفل�سطينية ،كما حدث عندما �أعلنت موقفها �ضد لقاء رجل �أعمال فل�سطيني مع �أحد قادة
امل�ستوطنني يف م�ستوطنة �إ�سرائيلية غري �شرعية بحد ذاتها.
وكما �أ�شرنا ،ف�إن ا�سرتاتيجية اللجنة الوطنية حلركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمار وفر�ض العقوبات
هي عزل �إ�سرائيل اقت�صادي ًا ونزع ال�شرعية عن م�شروعها اال�ستعماري اال�ستيطاين العن�صري،
وقد يكون ممكن ًا �إن�شاء �أج�سام وهيئات �أخرى تركز على ا�سرتاتيجيات فل�سطينية �أخرى ،ومنها
ا�سرتاتيجيات يف املجال القانوين تبني على الر�أي اال�ست�شاري ال�صادر عن حمكمة العدل الدولية
ب�ش�أن جدار الف�صل العن�صري ،وال�سعي �إلى حماكمة جمرمي احلرب� ،إلخ.
�إن الأمر الأ�سا�سي يف كال املجموعتني من امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة التي مت و�صفها يف �أ وب �أعاله ،هو �أنها
�سوف ت�ساعد يف �ضمان �أن تقوم منظمة التحرير الفل�سطينية بوظائفها التي نريد �أن نحييها من
�أجلها .وكما �سنناق�ش �أدناه ،ف�إن املهمات حتدد طبيعة الهياكل املطلوبة.

 .4المهمات المطلوبة من المنظمة بعد إحيائها
حتتاج منظمة التحرير املعاد �إحيا�ؤها �إلى ميثاق وطني جديد ،ويجب �أن يكون ميثاق ًا ق�صري ًا
وب�سيط ًا ،بالإمكان �أن يبنى على �إعالن اال�ستقالل ال�صادر عام  ،1988ووثيقة الأ�سرى ،ونداء
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املجتمع املدين الفل�سطيني لعام  2005حول مقاطعة �إ�سرائيل ،والذي بات اليوم مدعوما بثقل
اللجنة الوطنية حلركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمار وفر�ض العقوبات .يحدد نداء � 2005أهداف
ال�شعب الفل�سطيني :تقرير امل�صري ،التحرر من االحتالل ،حق العودة ،امل�ساواة للمواطنني
الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل ،وذلك يف �صفحتني فقط .على امليثاق اجلديد �أن يحدد مهمات منظمة
التحرير الفل�سطينية ،التي تت�ضمن:
•�أن متثل كل ال�شعب الفل�سطيني على قاعدة برنامج �سيا�سي وا�ضح ،وكذلك ر�ؤية وا�ضحة.
•�أن تكون قادرة على تطوير ر�ؤى ا�سرتاتيجية ب�شكل متوا�صل ،و�إعادة ر�سم وتقييم التكتيكات
بح�سب ما تتطلبه التغيريات يف البيئة اخلارجية.
•�أن تخ�ضع للم�ساءلة ك ًال من الأحزاب ال�سيا�سية وال�سلطة الفل�سطينية ب�ش�أن مدى التزامها
بالربنامج ال�سيا�سي.
•�أن تكون م�س�ؤولة عن البعثات وال�سلك الدبلوما�سي الفل�سطيني.
•�أن ت�ؤدي دورها ،من خالل اللجنة التنفيذية ،باعتبارها حكومة الفل�سطينيني يف املنفى ،والتي
يجب �أن تظل قائمة �إلى �أن تتحقق احلقوق الفل�سطينية.
ا�ستناد ًا �إلى املهمات املذكورة ،هناك حاجة �إلى بنية جديدة متام ًا للمنظمة ،بعيدا عن الطابع
البريوقراطي الفوقي الثقيل للبنية القدمية� ،أي بنية تعتمد على ج�سم ر�شيق قادر على العمل
والتحرك عامليا ،با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية وب�أق�صى درجات املرونة يف �أدائها.
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المراجع والهوامش
 1ا�ستفادت هذه الوثيقة من الأوراق التي قدمت ومناق�شاتها يف ور�شة العمل التي عقت يف ا�سطنبول يف 21-19
كانون الأول /دي�سمرب « 2012حول �إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية» ،وكذلك حول «توحيد ودمقرطة

االحتادات ال�شعبية والنقابات املهنية».

 2ت�ستخدم الوثيقة عددا من امل�سميات ذات املكونات املرتابطة ،وهذه امل�سميات هي �إعادة بناء التمثيل
الفل�سطيني ،و�إعادة بناء احلركة الوطنية الفل�سطينية ،و�إعادة بناء �أو جتديد �أو �إحياء منظمة التحرير
الفل�سطينية .ف�إعادة بناء �أي من هذه هو ،يف امل�ضمون� ،إعادة بناء لكل منها ..فال ميكن �إعادة �إحياء
احلركة الوطنية من دون �إعادة االعتبار ل�س�ؤال التمثيل الفل�سطيني ،وهذا غري ممكن بدون �إعادة بناء منظمة
التحرير .فاملنظمة هي التي �شكلت الكيان التمثيلي اجلامع لل�شعب الفل�سطيني ،وهي ممثله ال�شرعي الوحيد،
ولديها �إرث وطني ينبغي البناء عليه ال تبخي�سه �أو ازدراءه.
 3قد يكون من املفيد التمييز بني منظمة التحرير الفل�سطينية ككيان وطني ميثل ال�شعب الفل�سطيني ،وبني
امل�ؤ�س�سات املنبثقة عن منظمة التحرير التي �أ�صابها الرتهل والتهمي�ش والتقادم وفقدت ال�شرعية (جمل�س
وطني ،جلنة تنفيذية ،جمل�س مركزي) والتي من ال�ضروري �إعادة بنائها ،ولعل هذا ما يف�سر مت�سك
الفل�سطينيني (رغم غياب م�ؤ�س�ساتها) باملنظمة ككيان وطني مع املطالبة ب�إعادة بناء م�ؤ�س�ساتها التي فقدت
�شرعيتها بعد �أن انتهت مددها وفقدت فعاليتها .بالطبع ا�ستمرار تهمي�ش وترهل م�ؤ�س�سات املنظمة �سيقود �إلى
فقدان املنظمة لدورها الكياين التمثيلي.
 4انظر ملحق رقم « ،1مراجعة �أولية للمراحل التي مرت بها احلركة الفل�سطينية املعا�صرة (بعد
النكبة)» ،جميل هالل� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية
www.masarat.ps/musalaha

 5انظر ملحق رقم « ،11م�شروع نظام انتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني ،امل�سودة الرابعة»� ،ضمن املالحق
اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
�	6أينما ترد يف الوثيقة عبارة كولونيايل احتاليل ا�ستيطاين ،فاملق�صود منها مناطق فل�سطني التاريخية كاملة.
� 7شارك يف �إعداد ونقا�ش الأوراق حول ر�ؤية التجمعات الفل�سطينية لعملية بناء منظمة التحرير ،ويف �إعداد
ونقا�ش الأوراق حول توحيد وتفعيل االحتادات ال�شعبية والنقابات املهنية الفل�سطينية يف ور�شة عمل خا�صة
دامت ثالثة �أيام (ا�سطنبول يف كانون الأول /دي�سمرب  :)2012التالية �أ�سما�ؤهم/ن ،مع حفظ الألقاب :ناديا
حجاب ،وفاء عبد الرحمن ،رميا نزال ،جابر �سليمان ،ب�شارة دوماين ،توفيق حداد� ،أنطوان �شلحت� ،إبراهيم
�أبرا�ش ،عريب الرنتاوي ،جميل هالل ،ماجد كيايل (مل يتمكن من احل�ضور وطرح خليل �شاهني ورقته)،
حممد �أحمد الوزير ،ع�صام عابدين ،ف�ضل نعيم ،ح�سن لدادوة ،حم�سن �أبو رم�ضان ،عالم جرار ،حممود
زيادة ،عاطف �أبو �سيف ،فتحي �صباح ،معني رباين ،هاين امل�صري وخليل �شاهني.
 8انظر ملحق رقم « ،12نحو �إعادة بناء التمثيل الوطني� :أفكار ومقرتحات لتجاوز وتفكيك عقبات وعقد التمثيل
الفل�سطيني»� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
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 9انظر ملحق رقم  ،8وثيقة «ركائز امل�صلحة الوطنية العليا»� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع
امل�صاحلة الفل�سطينية.
10

انظر ملحق رقم  ،3ن�ص «امليثاق الوطني الفل�سطيني»� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة
على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.

 11انظر ملحق رقم  ،4ن�ص «وثيقة �إعالن اال�ستقالل»� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع
امل�صاحلة الفل�سطينية.
 12انظر ملحق رقم  ،5ن�ص «وثيقة الوفاق الوطني الفل�سطيني» ،وملحق رقم  ،6ن�ص «اتفاقية الوفاق الوطني
الفل�سطيني� ،»2009 -ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
 13انظر ملحق رقم  ،13نداء م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني حول املقاطعة� ،2005 -ضمن املالحق
اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
 14انظر ملحق رقم « ،2م�سودة مقرتح لد�ستور دولة فل�سطني»� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع
امل�صاحلة الفل�سطينية.
 15انظر ملحق رقم  ،7ن�ص النظام الأ�سا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة
املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
 16انظر ملحق رقم  ،11م�شروع نظام انتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني -امل�سودة الرابعة� ،ضمن املالحق
اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
 17انظر ملحق رقم  ،10ن�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني� ،ضمن املالحق اخلا�صة بالوثيقة املن�شورة على موقع
امل�صاحلة الفل�سطينية.
 18انظر امللحق رقم  ، 9املادة  9من قانون رقم ( )9ل�سنة 2005م ب�ش�أن االنتخابات� ،ضمن املالحق اخلا�صة
بالوثيقة املن�شورة على موقع امل�صاحلة الفل�سطينية.
 19انظر ملحق رقم  ،11م�شروع نظام انتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني -امل�سودة الرابعة.
 20تع ّرف املادة ال�ساد�سة من م�سودة م�شروع قانون انتخابات املجل�س الوطني بالتايل:
« .1يعترب ال�شخ�ص م�ؤه ًال ملمار�سة حق االنتخاب �إذا توفرت فيه ال�شروط التالية:
�أ ـ �أن يكون فل�سطيني ًا.
ب ـ �أن يكون قد بلغ الثامنة ع�شرة من عمره على الأقل يوم االقرتاع.
ج ـ �أن يكون ا�سمه مدرج ًا يف �سجل الناخبني النهائي.
د ـ �أن ال يكون حمروم ًا من ممار�سة حق االنتخاب وفق ًا لأحكام املادة ( )7من هذا النظام.
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 .2لأغرا�ض هذا النظام يعترب ال�شخ�ص فل�سطيني ًا:
�أ ـ �إذا كان مولود ًا يف فل�سطني وفق حدودها يف عهد االنتداب الربيطاين �أو كان من حقه اكت�ساب اجلن�سية
الفل�سطينية مبوجب القوانني التي كانت �سائدة يف العهد املذكور .
ب ـ �إذا كان مولود ًا يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
ج ـ �إذا كان �أحد �أ�سالفه ممن تنطبق عليهم �أحكام الفقرة (�أ) �أعاله بغ�ض النظر عن مكان والدته.
د ـ �إذا كان زوج ًا لفل�سطينية �أو زوجة لفل�سطيني ح�سبما هو معرف �أعاله».
 21انظر ملحق رقم � ،11إذ يقرتح امل�شروع (قبل تعديله الحقا بتخفي�ض عدد �أع�ضاء املجل�س الوطني �إلى 350

ع�ضوا) �أن يكون «عدد �أع�ضاء املجل�س الوطني �أربعمئة وخم�سني ع�ضو ًا على الأقل ،ينتخب مائة وخم�سون
منهم عن دائرة الأرا�ضي الفل�سطينية ،وثالثمئة على الأقل عن دوائر مناطق ال�شتات وفق الآلية التالية� :أ.
باالنتخاب املبا�شر :يف الدول التي ت�سمح ب�إجراء االنتخابات يف �إقليمها .ب .بالتوافق :يف الدول التي ال ت�سمح
ب�إجراء االنتخابات �أو ال ميكن �إجراء االنتخابات فيها ،فيتم ت�سمية واختيار الأع�ضاء لتمثيل املناطق التي يتعذر
�شمولها بالعملية االنتخابية وفق تق�سيمات الدوائر بالتوافق من قبل جلنة اتفاق القاهرة  2005واملتكونة من
رئي�س اللجنة التنفيذية ورئي�س املجل�س الوطني و�أع�ضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامني للف�صائل وبع�ض
ال�شخ�صيات امل�ستقلة».

 22وتن�ص م�سودة امل�شروع على �أن تكون «مدة والية املجل�س ثالث �سنوات من تاريخ انتخابه ،وي�ستمر املجل�س
املنتخب يف تويل مهامه و�صالحياته حتى يتم انتخاب جمل�س جديد مبوجب �أحكام هذا النظام» ،وعلى �أن
«تت�شكل القائمة االنتخابية من ف�صيل و�/أو حزب و�/أو ائتالف من ف�صائل و�/أو �أحزاب و�/أو جمموعة من
امل�ستقلني ت�ستويف �شروط الرت�شيح يف �إحدى الدائرتني االنتخابيتني �أو كليهما .وال يجوز �أن يزيد عدد املر�شحني
يف القائمة عن عدد املقاعد املخ�ص�ص للدائرة االنتخابية ،وال �أن يقل عن ثالثة» .كما «ي�شرتط لقبول تر�شح
القائمة االنتخابية �أن تعلن التزامها بوثيقة �إعالن اال�ستقالل ومبنظمة التحرير الفل�سطينية باعتبارها املمثل
ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني».
 23انظر ملحق رقم « ،12نحو �إعادة بناء التمثيل الوطني� :أفكار ومقرتحات لتجاوز وتفكيك عقبات وعقد التمثيل
الفل�سطيني».
يقدر اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني عدد الفل�سطينيني يف العامل بنهاية عام  2012بحوايل 11.6
مليون ن�سمة ،منهم  4.4مليون يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س ال�شرقية ،و 1.4مليون يعي�شون
داخل اخلط الأخ�ضر (من جمموع نحو  8ماليني يحملون اجلن�سية الإ�سرائيلية) .ويقدر اجلهاز �أن عدد
الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل والأرا�ضي املحتلة بنحو  5.8مليون بنهاية العام  2012مقابل  6ماليني يهودي

�إ�سرائيلي .وتوقع اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني �أن يرتفع �إجمايل عدد كل من الفل�سطينيني واليهود
الإ�سرائيليني �إلى حوايل  6.5مليون بحلول نهاية عام .2016
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قائمة المالحق:

ملحق ()1
قائمة امل�شاركني يف نقا�شات ور�شات العمل التي �أف�ضت �إلى وثيقة �إعادة بناء
م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية
•�أحمد يو�سف :م�ست�شار رئي�س جمل�س الوزراء يف احلكومة املقالة ،غزة.
•�أ�شرف جمعة :ع�ضو جمل�س ت�شريعي ،حركة فتح -غزة.
•�أنطوان �شلحت :مدير وحدة امل�شهد الإ�سرائيلي يف م�ؤ�س�سة مدار.
•�إياد كرنز :نا�شط �سيا�سي ،غزة.
•تي�سري ن�صر اهلل :ع�ضو جمل�س وطني ،حركة فتح.
•جابر �سليمان :باحث م�ستقل يف درا�سات الالجئني ،وامل�ست�شار يف برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي وملف حقوق الالجئني الفل�سطينيني.
•جميل هالل :حملل �سيا�سي م�ستقل ،عامل اجتماع وكاتب.
حمام ونا�شط �شبابي.
•حازم �أبو هاللٍ :
•حيدر عو�ض اهلل :م�شرف على �أمانة �سر منظمة التحرير الفل�سطينية.
•خليل �شاهني :كاتب وحملل �سيا�سي ،مدير البحوث وال�سيا�سات يف مركز م�سارات.
•دالل �سالمة :ع�ضو جمل�س ثوري  -حركة فتح
•زينب الغنيمي :مديرة مركز بحوث املر�أة القانونية واال�ست�شارات – غزة.
•�سماح حمد :نا�شطة �شبابية  -حركة فتح.
•�سهيل ناطور :ع�ضو جلنة مركزية يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطينن ،ومدير مركز
تطوير الإن�سانية – بريوت.
•عاطف �أبو �سيف :ع�ضو �سابق يف اللجنة القيادية العليا حلركة فتح -قطاع غزة ،حما�ضر
جامعي ،وحمرر ورئي�س جملة «�سيا�سات».
•عاطف عدوان :وزير �سابق يف احلكومة املقالة ،ع�ضو جمل�س ت�شريعي ،كتلة التغيري واال�صالح
حركة حما�س ،غزة.122
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•ع�صام يون�س :م�ؤ�س�س ومدير مركز امليزان حلقوق الإن�سان – غزة.
•عالم جرار :ع�ضو 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�شط �شبابي واملدير امل�ساعد ملركز كارتر -رام اهلل.
•فدوى برغوثي :ع�ضو جمل�س ثوري  -حركة فتح.
•قدورة فار�س :وزير �سابق «وزارة �ش�ؤون اال�سرى واملحررين» ،رئي�س نادي الأ�سري الفل�سطيني-
حركة فتح.
•كايد الغول :ع�ضو جلنة مركزية للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني.
•ملى حوراين :نا�شطة �سيا�سية م�ستقلة ،ومن�سقة برنامج يف م�ؤ�س�سة هرن�ش بول  -رام اهلل.
•ملي�س �أن�ضوين :حمللة �سيا�سية و�صحافية نا�شطة – الأردن.
•حم�سن �أبو رم�ضان :من�سق �شبكة املنظمات الأهلية  -قطاع غزة.
•حم�سن �صالح :مدير مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات  -لبنان� ،أ�ستاذ م�شارك يف
التاريخ العربي احلديث واملعا�صر.
•حممد حوراين :ديبلوما�سي �سابق ،وع�ضو �سابق يف املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ،حركة فتح.
•حممد دراغمة� :صحايف.
•م�شري امل�صري :ع�ضو جمل�س ت�شريعي،كتلة التغيري والإ�صالح ،حركة حما�س  -غزة.
•معني رباين :باحث متق ّدم يف م�ؤ�س�سة ال ّدرا�سات الفل�سطين ّية ،وي�ساهم يف حترير موقع جم ّلة
جدل ّية ،وم�ست�شار �سيا�سات يف موقع ّ
ال�شبكة.
•نادية حجاب :مديرة عام �شبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية «ال�شبكة».
•هاين امل�صري :كاتب وحملل �سيا�سي ،مدير عام مركز م�سارات.
•هدى نعيم :ع�ضو جمل�س ت�شريعي ،كتلة التغيري والإ�صالح ،حركة حما�س -غزة.
•وفاء عبد الرحمن :م�ؤ�س�سة ومديرة م�ؤ�س�سة فل�سطينيات ،نا�شطة �سيا�سية م�ستقلة.
•يحيى مو�سى :ع�ضو جمل�س ت�شريعي ،كتلة التغيري والإ�صالح ،حركة حما�س  -غزة.
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ملحق ()2

قائمة معدي الأوراق املرجعية لوثيقة
�إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية

•�أ .د� .إبراهيم �أبرا�ش� :أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة الأزهر يف غزة
•�أ� .أنطوان �شلحت :مدير وحدة امل�شهد الإ�سرائيلي يف م�ؤ�س�سة مدار.

•د .ب�شارة دوماين� :أ�ستاذ التاريخ احلديث يف ال�شرق الأو�سط ،ومدير برنامج درا�سات ال�شرق
الأو�سط يف جامعة براون.
•�أ .توفيق حداد� :صحفي فل�سطيني ،كاتب ومعلق.
•�أ .جابر �سليمان :باحث م�ستقل وم�ست�شار �سابق لليوني�سيف يف لبنان.
•�أ .عريب رنتاوي :مدير مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية.
•�أ .ماجد كيايل :كاتب �سيا�سي فل�سطيني ،متخ�ص�ص يف الدرا�سات واملقاالت التحليلية والنقدية
املتعلقة بال�ش�ؤون الفل�سطينية والإ�سرائيلية خ�صو�صا ،و�ش�ؤون ال�صراع العربي الإ�سرائيلي عموما.
•�أ .نادية حجاب :مدير عام �شبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية «ال�شبكة».
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