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 ستعادة زمام المبادرةافلسطينيو الخارج و 
 2102-2102 ي الخارجيقراءة عامة في تفعيل دور فلسطين

 وليد محمد علي
 
فإن المقتمعين من أبناء  ثارىا الكارثية عمى الشعب الفمسطيني،آقسوة النكبة و من رغم بال

لمقاومة الغزوة  فمسطين وبعد سنوات قميمة بدءوا العمل عمى تشكيل ما تيسر من صيغ تنظيمية
 الصييونية، والعمل من أجل التحرير والعودة إلى المدن والقرى والبمدات التي اقتمعوا منيا. 

يم والحاسم لدور ىؤالء المقتمعين في إعادة بناء م أحد يستطي  أن ينفي الدور الالوأعتقد أ
خراج المؤسسات التمثيمية والقيادية لمشعب الفمسطيني من أزمتيا  المشروع التحرري الفمسطيني، وا 

 ،وما بني عمييا، خاصة في زمن تأخذ بو الشعوب بزمام األمور التي تعمقت بفعل اتفاقية أوسمو،
 رافضة لكل أشكال مصادرة الدور والوصاية والتبعية. 

األمر الذي يفرض ضرورة العمل عمى إعادة بناء المشروع التحرري الفمسطيني بشكل وآلية 
العتبار المتغيرات العميقة في آليات التواصل والصيغ المتطورة لمعقد تأخذ بعين ا ،متجددة

االجتماعي بين القيادات ومن ُتمثل. بما يؤدي إلعادة بناء مشروع تحرري قادر عمى التصدي 
لما بات واضحًا من مخططات تيدف إلى تصفية القضية الفمسطينية كقضية تحرير وطني، وفي 

بفعل  الذي تزداد أىميتو وأىمية دوره ،التمثيل الفمسطيني عجز فاضح لممتصدرين لمشيد ظل  
 المستقل.  فقدان الوطن الحر  

فأكثر ما توصمت إليو القيادة من حمول لؤلزمة المتفاقمة بعد عدة جمسات لحوار ممتد في 
تمثل في محاولة ترميم أوضاع سمطة الحكم الذاتي المحدود، عبر حديث  ،أكثر من مكان وزمان

مصالحة، بات واضحًا لمجمي  أن إمكانية تطبيق مخرجاتيا سيتوقف عمى مدى قبول متكرر عن 
 ومصالحيا العميقة المعروفة لمجمي . ،وموافقة سمطات االحتالل برغباتيا

االنقسام  إدارةاألمر الذي يعني أن أقصى المتاح مما يسمى مصالحة، لن يتجاوز بأي حال  
. األمر الذي يشكل دلياًل إضافيًا ةبأقل تصادمات ممكنبين جناحي السمطة في رام اهلل وغزة، 

عمى مدى عمق األزمة ونوعيتيا كأزمة ال يمكن تجاوزىا إال عبر ممر إجباري يتمثل بالتصفية 
 ومفرزاتيا. اوالقط  النيائي م  نتائجي ،اأوسمو، وكل ما ارتبط بي يةالنيائية لآلثار الكارثية التفاق
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أقصد بحال من  فاعمة من قبل أبناء فمسطين في الشتات )والوىذا غير ممكن دون مشاركة 
( الذين كثيرًا ما فاجئوا األصدقاء قبل األعداء بقدرتيم عمى ين بالمعنى الكيانياألحوال الفمسطيني

 تجاوز الصعاب وتوليد أدواتيم الكفاحية العاممة من أجل التحرير والعودة.
ق لمن وقعوا االتفاق أن تخموا ألسباب متعددة )ال اتفاق أوسمو لم يكن نبتًا في خالء، فقد سب

استبدلوا واجب تحرير فمسطين من  لمحديث عنيا في ىذه العجالة( عن مشروع "التحرر الوطني"،
نساني" سالمي وا  شعار إلى واجب من يتفق م  رأي تمك القيادة من خالل  واجب وطني وعربي وا 

الفمسطيني، وبدأ البعض بتصوير الصراع  -يمي نسم  نغمة الصراع اإلسرائ "يا وحدنا". وبدأنا
وكأنو نزاع بين جزء من أبناء فمسطين، أو بين منظمة أو مجموعة فصائل و"إسرائيل" عمى جزء 

 من أرض فمسطين.
وزاد الطين بم ة تخمي الممثل الرسمي لفمسطين عن الرؤية الصحيحة لمصراع كصراع أساسي 

ة لفمسطين مطم  القرن العشرين، واقتالع جل الفمسطينيين وجودي )بدأ م  بداية الغزوة الصييوني
 / يونيومن أرض ونفييم وتحويميم إلى الجئين(. إلى صراع عمى األرض التي احتمت في حزيران

 وعن حق   1948 سنةفمسطين التي احتمت  ضأر عن . األمر الذي يعني بوضوح التخمي 1967
 الالجئين بالعودة إلى مدنيم وقراىم.

اليدف من وراء ذلك من قبل من يضعون المخططات والسيناريوىات االستراتيجية لقد كان 
ذه المرحمة بآليات وىذا ما يجري بقوة في ى، دف  الالجئين نحو اإلحباط والتخبط وفقدان التوازن

عممًا أنيم كانوا األساس في تفجيرىا، ورافعي لواء  ،عن الثورة والمقاومة نعديدة، فيتخمو 
ح بجدًا مقابل قبض ر  ظأن نغيب دور باقي مكونات الشعب الفمسطيني. ثمن باى ىا دونر ستمراا

 وكم من األوىام العبثية.
لقد كشفت تجربة بناء سمطة الحكم اإلداري الذاتي المحدود، منذ تأسيسيا إلى يومنا أن بناء 

ولو  مؤسسات "سيادية" فمسطينية تسيم في تحقيق "جزء" من طموحات "جزء" من أبناء فمسطين،
جدًا؛ ليس أكثر من أحالم صيف، قد تتحول إلى كوابيس تحت  يءبشكل تراكمي تدرجي بط

االحتالل العنصري الصييوني، تجعل ممن يتبنى ىذا التصور مجرد حرس حدود لالحتالل: 
 وال مسؤوليات. تكاليفليتمتعوا بغنائم ومكتسبات االحتالل دون  ،ومستعمراتو ،هو مستوطنو  جنوده،

بقوه اإلجرام والقتل  ، قامالليتاحمشروع العنصري الصييوني كمشروع اقتالعي فطبيعة ال
"إسرائيل"، ـعمى فكرة تغييب الشعب الفمسطيني، واستبدال فمسطين ب والمجازر الجماعية



 3 

ال يمكن إال أن ينظر لمصراع م  الفمسطينيين إال كصراع أساسي  ،"إسرائيميين"ـن باليوالفمسطيني
 مى حساب الضحية.ال يمكن حمو إال ع

ن الشعوب العربية ا  وضحى، و  ،وقاوم ،وصمد ،ن الشعب الفمسطيني رابطإقد يقول البعض 
واإلسالمية وأحرار العالم قد وقفوا إلى جانبو، ما أدى إلى فشل المشروع الصييوني، فُفرض عميو 

انت الثمار التراج ، ومن حقنا أن نحصد ثمار ما زرعنا. لقد جرب شعبنا الفمسطيني الحصاد فك
 .نمفظياة قاتمة إن لم وتكاد أن تصبح سام   ،كالعمقم

 لقد أكدت الوقائ  أن السمطة الفمسطينية لم تشكل خطوة ولو صغيرة عمى طريق إنجاز الحد  
نما مثمت عقبة كبيرة في طريق استرداد ىذه الحقوق.  األدنى من الحقوق الفمسطينية، وا 

لمتفكير الجدي بإعادة بناء المشروع التحرري  بصراحة أنا ممن يرون أن الوقت قد حان
 بل عن وىم "حل الدولتين". ،ليس فقط عن خديعة السمطة الفمسطينية ،الفمسطيني بعيداً 

عن االحتالل العنصري الصييوني،  (السمطة الفمسطينية)يجب البدء بخطوة نزع ورقة التين 
نياء أكذوبة أن السمطة تشكل  لة الفمسطينية المستقمة عمى األرض أساسيًا لبناء الدو  حجراً وا 

 .1967 سنةالفمسطينية المحتمة 
ىذه الخطوة الثورية الحاسمة ستؤدي ضمن النتائج المترتبة عمييا إلى كشف القناع عن 

فاق أمام بناء مشروع وطني ويفتح اآل ،حقيقية وطبيعة االحتالل العنصري الصييوني، أمام العالم
سناد أحرار العالم.فمسطيني متجدد يستند لعمقو ال  عربي واإلسالمي ولدعم وا 
إنساني لمقضية الفمسطينية ينطمق من إنسانية عقيدتنا وحضارتنا  مشروع قائم عمى طرح حل  

والعصبيات. مشروع ال يتناقض  ،والتمييز العنصري ،والرافضة لكل أشكال العنصرية ،المتناقضة
سيسية. مشروع يتمثل بحل "الدولة الفمسطينية م  الميثاق الوطني الفمسطيني وأدبيات الثورة التأ

الواحدة لكل أبناء فمسطين مسممين ومسيحيين وييود وغيرىم" في مواجية الحل العنصري 
 "الدولة الييودية".  نيةو المطروح من قبل الصيي

لفمسطين، بتأمين حقيم في العودة  استجمبوافي سياق ىذا الحل يتأمن حل مسألة الييود الذين 
كل  ،عودة الفمسطينيين ن بصورة واقعية حق  ، وىو حل يؤم  استجمبوا منياوطان التي إلى األ

 الفمسطينيين إلى مدنيم وقراىم التي اقتمعوا منيا.
مناىضي العنصرية والتمييز العنصري، وىم النسبة  ىذا المشروع لمحل سيمقى تأييد ودعم كل  

 جذري لموازين القوى بين طرفي الصراع.وسيساعد في تغيير  ،األكبر من أبناء الكرة األرضية
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مشروع الحل المقترح سيسيم في كشف مدى نفاق وازدواجية المعايير عند دول االتحاد 
ا زالت الحميف العضوي والحيوي لممشروع مالتي كانت و  ،األوروبي والواليات المتحدة األمريكية

تعاممو عمى أنو فوق القرارات ا زالت ترى في الكيان الصييوني، و مالعنصري الصييوني، والتي 
 ،والتشريعات والمؤسسات الدولية. حكومات ىذه الدول لن تستطي  االستمرار في تضميل شعوبيا

ولن تستطي  االستمرار في رعاية دعم الكيان الصييوني ببنيتو العنصرية، تحت ستار وخدعة 
 المقدمة لمفمسطينيين. "المعونات"

 
 منظمة التحرير ودورها:

التسوية )فمسطينيين وغيرىم من العرب  يمن مؤيد بإسياملقد شج  أعداء شعبنا الفمسطيني، 
واالعتراف بيا بدياًل عمميًا عن منظمة  ،لمشعب الفمسطيني والمسممين( عمى اعتماد السمطة ممثالً 

بعينو )حركة فتح( ىو من يسيطر  أن فصيالً من رغم بالوتجاىل مؤسسات المنظمة  ،لتحريرا
 المؤسستين المنظمة والسمطة.عمى 
 زالت تتمت  رسميًا بالصفة الذلك فإن منظمة التحرير الفمسطينية ما تزال قائمة، و من رغم بال

وال عن  ولكن ال أحد يستطي  أن يداف  عن بنيتيا وبنية أجيزتيا، التمثيمية لمشعب الفمسطيني،
 ا ودورىا الغائب بشكل كبير.ناىيك عن ضعف فاعميتي ،مدى تمثيميا لكامل الطيف الفمسطيني

 زالوا يرون وعمى ضوء الواق  الخاص البالتأكيد ال. إنا ممن  ؟ىل ىذا بمثابة نعي لممنظمة
لمشعب الفمسطيني، وطبيعة التحديات التي تواجيو بضرورة الحفاظ عمى منظمة التحرير 

برنامجيا، وبناء  الفمسطينية، م  بذل جيود استثنائية في سبيل إعادة بنائيا وتجديد وتطوير
قراطية شفافة، لتصبح بحق إطارًا موحدًا لقوى التحرر الفمسطيني، و ىيئاتيا ومؤسساتيا، بطرق ديم

 اىا "منظمة التحرير الفمسطينية".بما ينسجم م  مسم  
 

 :الحراك الشعبي - الصحوة
العربية محاوالت التدخل الغربي السافر في مسارات وتطورات الصحوة الشعبية  كل  من رغم بال

فإن سنة الحياة، وتطورات الواق  تؤكد  ،لحرفيا عن أىدافيا؛ ودفعيا نحو التناحر والفرقة والتشرذم
قصاء اآل ،والتفرد ،والييمنة ،أن االستبداد خر أمر أصبح من الماضي، وال يمكن لو أن يستمر وا 

شأنًا ال  تشكالو باتن محاربة الفساد والقم  بكل أا  ميما كانت محاوالت ومساعي الشد  العكسي. و 
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التيا النيائية نصرة آالحراك الشعبي والتي ستكون في م -يمكن تأجيمو. وليذا كانت الصحوة 
 لقضيتنا ودعمًا لشعبنا. 

فحق   ،فالشعوب الحرة ىي القادرة عمى الفعل اإليجابي وعمى تحقيق الطموحات واالنتصارات
متيا الديموقراطية التعددية، وحقيا في أنظمة الشعوب في تقرير مصيرىا وبناء مستقبميا، كما أنظ

قراطي عبر صناديق االقتراع أمر لم يعد من و سياسية يجري فييا تداول السمطة بشكل ديم
 الترف.

 إن  مصمحة فمسطين الوطن والقضية تتطمب موقفًا ينطمق من:
 كل أشكال  ننا كأصحاب قضية محقة، وأرض محتمة، ال نستطي  إال أن نكون ضد  أ

 وقير الشعوب. واالستعمار حتاللاال
   بعيدًا عن األجندات الخارجية. ،حكاميا اختيارالشعوب في  تأييد حق 

  ال مصمحة لمشعب الفمسطيني في الدخول في الخالفات والصراعات البينية بين الدول
ن المصمحة الفمسطينية إبل  ،العربية واإلسالمية، وال الخالفات والصراعات داخل الدول

واإلمكانيات في صراعنا المفتوح م   ،تتمثل في السعي لحشد كافة الطاقاتالعميا 
 ع الصييوني.و المشر 

  إن مقياس قربنا أو بعدنا عن أي دولة، أو قوة شعبية يتوقف عمى مدى قرب أو بعد ىذه
 وصراعنا م  عدونا الصييوني. ،الدولة أو القوة الشعبية من قضيتنا

 
 :دور الهيئات األهلية

 ،وثورة االتصاالت ،واإلقميمية ،الصراع م  المشروع الصييوني والمتغيرات الدولية إن تطورات
تعطي دورًا مميزًا لمييئات األىمية كجزء من مكونات المشروع التحرري  وتدفق المعمومات

 الفمسطيني المتجدد.
لمييئات األىمية الفمسطينية في الشتات خصوصية تنب  من خصوصية القضية الفمسطينية، 

ال يتجزأ من الشعب الفمسطيني.  اً ومن كونيم جزء ،الشتات يمن خصوصية أوضاع فمسطينيو 
جزء منو  ،خصوصية تفرض أن تعمل ىذه الييئات في سبيل تحقيق برنامج عمل مركب ليا

خر يعمل آوجزء  ،فمسطينيي الشتات في المشروع التحرري الفمسطيني المتجدد دمجيركز عمى 
مشكالت والصعوبات التي يعاني منيا الفمسطينيون في حياتيم ومعاشيم لممساعدة عمى مواجية ال

 في أماكن تواجدىم المختمفة.
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المطموب مشروع يستفيد من تجارب الشعوب ومقاوماتيا المنتصرة، خصوصًا في الدول إن 
وزامبيا التي  ،فريقياإوجنوب  ،عنصري مثل الجزائر استيطاني استعماريالتي عانت من نمط 

 ى روديسيا الجنوبية.وزيمبابوي التي كانت تسم   ،مى روديسيا الشماليةكانت تس
لكي تستطي  الييئات األىمية القيام بدور فاعل ومميز في إعادة بناء المشروع التحرري  

 الفمسطيني ال بد  ابتداء من:
   ديموقراطية فاعمة، بغض  آليةفمسطيني من القيام بدوره وفق كفاءتو، عبر  تمكين كل

 عن انتمائو لحركة سياسية ما، أو تمسكو بدور مستقل. النظر
  تأمين مستمزمات واحتياجات مؤسسات العمل األىمي، بذات السوية م  تأمين مستمزمات

، بما يسيم في ذاتيا الشفافيةبواحتياجات األحزاب السياسية وفصائل العمل الوطني و 
قوى المعادية لممشروع التحرري المنافذ أمام مساعي ال وفي سد   ،مواجية الفساد واإلفساد

 ويحرفو عن مساره الثوري التحرري. ،الفمسطيني لمتأثير بما يسيء لممشروع الوطني

   مشروع أو نشاط من شأنو أن يسيم في إضعاف وحدة المجتم   رفض التعاون م  أي
 الفمسطيني وتماسكو.

 العمل النخبوي.والتخمي عن  ،وض  البرامج المستقطبة لممشاركة الجماىيرية الواسعة 

 في تطوير آليات التفاعل م  المجتم  واالستجابة لمتحديات بطريقة تعزز  اإلسيام
 مشاركة مكونات القطاع المستيدف كافة.

  شة والمستضعفة.لمفئات الميم   اً وحيوي فعاالً  اً ُتؤمن دور  وآلياتإيجاد صيغ 

 دون تبعية واحتواء أو والحركات الفمسطينية من  ،التفاعل اإليجابي التكاممي م  القوى
 تيميش.

 .رف  روح النقد اإليجابي اليادف لتصحيح المسار، وتقديم البدائل 
  تعزيز آليات التنسيق والتشبيك بين كافة ىيئات العمل األىمي، كما التشبيك بين أبناء

فمسطين في كافة أماكن تواجدىم كشكل جديد لمحشد وتعزيز الفعالية المجتمعية العابرة 
 لمحدود.

تتجاوز صيغة التواصل  ،فثورة االتصاالت شكمت أساسًا موضوعيًا لصيغ جديدة لمتواصل
الشخصي في التعاقدات االجتماعية، إلى التواصل الجماعي في فضاء مفتوح يؤدي إلى تعاقد 

بداعاتو.  من طراز جديد عمى أساس أفقي ممتد، ال حدود لطاقاتو وا 
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 :قضية الالجئين
أمام مشاري  تسوية  ،إلى جانب قضية القدس،  زالت عقبة كبرىالو  لقد كانت قضية الالجئين

تصفية القضية الفمسطينية. وبالتالي فإن شطب ىذه القضية عبر تذويبيا التدريجي ىو ما يجري 
المخيمات الفمسطينية العمود الفقري ليذه القضية والشاىد الحي  د  وتع ،العمل عميو بطرق متعددة
بحق العودة. وفي ىذا السياق )سياق تصفية قضية الالجئين( يجب أن  عمى النكبة ورمز التمسك

 اً دائم اً نقيم ما يوض  أمام الالجئين من صعوبات وتعقيدات بالغة، تجعل حياة الالجئين جحيم
صفقة تعرض عمييم وتخمصيم من ىذا  دفعًا لقبول أي   نأقرب ما تكون إلى الموت. فيدفعو 

 لبنان، وفي العراق وما يجري اآلن في سورية.وىذا ما حدث ويحدث في  ،الجحيم
أزمة العمل الوطني الفمسطيني وحالة الضعف واليزال التي تضرب المؤسسات  في ظل  

القوى الحية من أبناء فمسطين، من فصائل وحركات المقاومة  كل   كي تمتئمآن األوان  ،القيادية
سالمية تتكامل م  قوى وأ ،وىيئات العمل األىمي لتشكيل شبكة دعم حزاب ومؤسسات عربية وا 

اقتصادية واجتماعية لالجئين من أبناء  ودولية، لمعمل عمى خط تأمين شبكات أمان إغاثية،
فمسطين، كما تعمل عمى دعم كفاحيم من أجل حقيم في العودة إلى مدنيم وقراىم التي اقتمعوا 

 منيا.
  والشامل لممصطمح في ن أي حديث أو فعل يجعل من الحقوق اإلنسانية بالمعنى الواسإ

لم يعد من الممكن النظر إليو إال تحت عنوان التآمر عمى  ،حالة تناقض م  التمسك بحق العودة
 الفمسطينيين وقضيتيم والتكامل م  مشاري  األعداء.

 
 


