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 ملخص
تمر القضية الفلسطينية في المرحلة الراهنة بتحديات وجودية، كما يعاني المشروع الوطني 

لتحرير الفلسطيني من أزمة خطيرة تتجسد بشكل خاص في األزمات التي تعاني منها منظمة ا
والتي تتمثل بأزمات قيادية وبنيوية وتنظيمية وسياسية، وهو ما أفقدها قدرتها على العمل 

 والتمثيل والفعالية في تحديد المسار األفضل للمشروع الوطني الفلسطيني.
وعلى الرغم من وضوح الرؤية لطبيعة األزمة إال أن القيادة الحالية للمنظمة أصرت على 

مة الفلسطينية من خالل عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني في نيسان/ أبريل إعادة إنتاج المنظو 
، خارج إطار التوافق الفلسطيني، وتحت هيمنة االحتالل اإلسرائيلي ودون مشاركة كافة 8102

 القوى الفلسطينية، مما زاد من تعقيد األزمة التي تمر به منظمة التحرير الفلسطينية. 
ربعة سيناريوهات محتملة وهي: إما بقاء األمور على ما هي عليه وعلى ما يبدو فإننا أمام أ

وتجاوز المرحلة واستمرار القيادة والهيمنة "الفتحاوية"، أو إعادة قيادة منظمة التحرير النظر في 
قراراتها والعمل على إعادة بناء المنظمة على أسس تستوعب الكلَّ الفلسطيني، ووفق برنامج 

و انتهاء دور المنظمة وحلول السلطة مكانها، أو اتساع دائرة المعارضة سياسي وعملي فعَّال. أ
الفلسطينية وتشكيل تكتل وطني يعمل على إعادة ترتيب المشروع الوطني الفلسطيني، ويفرض 

 رؤيته على القيادة الحالية للمنظمة.
نحو وبدارسة المؤشرات المتاحة نجد أن األمور خالل الفترة القصيرة والمتوسطة تتجه 

ترجيح السيناريو األول، بما يبقي األزمة الخطيرة على حالها؛ وهو ما قد يدفع نحو تعزيز 
 حظوظ السيناريو الرابع على المدى الطويل، إذا ما توفرت له متطلبات النجاح داخليًا وخارجيًا.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقدير االستراتيجي
أو قضية معينة،  مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث بكثافةهو تقدير دوري يتميز 

والنظر في مساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم االقتراحات للتعامل 
 معه بالشكل األفضل.

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية 
  تدخل ضمن عمل المركز.وإسالمية ودولية، باإلضافة إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي 

     
 مدير التحرير: وائل أحمد سعد سن محمد صالح     رئيس التحرير: د. مح       
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 منظمة التحرير الفلسطينية: إلى أين؟!
 
 :في الخلفيات التاريخيةأواًل: 
تظهر أحد أبرز تجلياتها في  خطيرةمن أزمة  المشروع الوطني الفلسطيني يعاني

وهي أزمة متشعبة األطراف  منظمة التحرير الفلسطينية حاليًا. االتي تعاني منه األزمة
وأفقدها  ،سياسيًا وبنيويًا وتنظيميًا وقياديًا، مما انعكس على قدرتها على التمثيل والعمل

؛ أي الفعالية في الوصول إلى الهدف المنشود الذي أنشأت المنظمة من أجل تحقيقه
التأكيد على من  لتاريخية للمنظمة ال بد  . وفي إطار الحديث عن الخلفية االتحرير
 التالي:

عليها قدت عُ التي و  للشعب الفلسطيني، "ي و نالبيت المع" ُتعد  المنظمة منذ قيامها .0
ولجمع قواه الوطنية في  ،آمال كبيرة عند إنشائها لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني

سبيل تحقيق مشروع التحرير. وعلى هذا االعتبار دخلت المنظمات الفلسطينية بعد 
على التحرير من النهر إلى البحر منها وإصرارًا لتثوير المنظمة،  7691 هزيمة

 .بالميثاق القومي وعليه تم استبدال الميثاق الوطني الفلسطيني
منذ نشأتها، حيث دفعت مصر  العربيةية الشرعية اكتسبت منظمة التحرير الفلسطين .8

تستوعب الحركات التي ات القرن العشرين بقوة باتجاه إنشاء كيانية فلسطينية يستينب
عمل على مواجهة المشروع تكانت تموج بها الساحة، وتضعها "تحت السيطرة"، و 

في قمة الرباط الرسمية انتزاع الشرعية العربية  الصهيوني. وقد استطاعت المنظمة
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والتي شكلت مدخاًل للشرعية الدولية، والتي تمثلت بمشاركة المنظمة في  7611سنة 
 .في السنة نفسها األمم المتحدة بصفة مراقب

منها  ؛شهدت منظمة التحرير الفلسطينية تراجعًا تدريجيًا واضحًا نتيجة عدة عوامل .3
قدرتها على تأطير كافة القوى ضعف و  ،ما هو ذاتي يرتبط بضعف األداء القيادي

، وكذلك ضعف وتراجع أدائها المقاوم ،الفلسطينية في مشروع التحريرواإلمكانات 
، باإلضافة إلى عوامل موضوعية أخرى مرتبطة العمل المؤسسي داخل المنظمة

والضغوط وحرمانها من العمل المقاوم عبر الحدود، بالضعف والتراجع العربي 
 ط المقاومة.ومحاربة خ ،الخارجية

سنة  برنامج النقاط العشر، وتبنت 7691هيمنت حركة فتح على المنظمة منذ صيف  .4
حيث ظهر ذلك بشكل واضح في قرارات والتزمت بمسار التسوية السلمية ، 7611

بالكيان  واالعترافاتفاقية أوسلو  ، إلى أن تم توقيع7611المجلس الوطني سنة 
، مما أدى إلى إحداث انقسام وشرخ فلسطيني كبير، دفع 7661اإلسرائيلي سنة 

بالقوى الفلسطينية المعارضة التفاق أوسلو إلى إنشاء تحالف الفصائل العشر. 
تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني وإلغاء بنود تتعلق واستتبع قيام السلطة الفلسطينية 

مشروع التحرير لعاية ، مما حول بوصلة المنظمة من ر " وبالكفاح المسلحإسرائيلـ"ب
 عملية التسوية السلمية.ل رعايةإلى 

التي تقزمت إنشائها على حساب منظمة التحرير  تضخمت السلطة الفلسطينية منذ .5
أصغر من دائرة من دوائر السلطة،  عملياً  ؛ لتصبح بعد ذلك"غرفة اإلنعاش"ودخلت 
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ارج؛ وباتوا وانهارت مؤسساتها وضاع دور فلسطيني الخ وتعطلت دوائر المنظمة
لمشروع  السياسيداخل دائرة التوظيف  ، بينما ظلواخارج دائرة االهتمام والرعاية

 .التسوية
إال  شعبية فلسطينية واسعة،ب ينية المعارضة لمسار أوسلوالقوى الفلسط تتمتع بعض .6

وهو ما يتيح استمرار هيمنة  ،ةغير ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينيتزال  ماأنها 
قيادة السلطة على المنظمة، ويستمر باحتكار )هو حركة فتح( واحد  فصيل

األغلبية الشعبية في الشارع الفلسطيني، مما بالضرورة والمنظمة دون أن يمتلك 
سياسي النظام الأزمة حقيقية للمشروع الوطني الفلسطيني وأزمة  مجعلنا أما

 فلسطيني.ال
 

 :8102المجلس الوطني الفلسطيني نيسان/ أبريل انعقاد  ثانيًا:
منظمة التي دخلت ال يختلف واقع المجلس الوطني الفلسطيني عن باقي دوائر ال

، فبالرغم من ةخرج منها إال في الحاالت االستثنائية الشديدتُ  والتي ال "غرفة اإلنعاش"
إللغاء  7669نة تدعي ساس المجلس الوطني امنه يعانية الذي الحالة المرضية الشديد

استدعي ليشهد الرئيس األمريكي بيل  7661وكذلك سنة  ،الميثاق الوطنيمن بنود 
بشكل طارئ واستثنائي  2006تغيير الميثاق، وكذلك استدعي سنة احتفالية كلينتون 

 الستكمال أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة بعد وفاة ستة أعضاء.
 



 (106)                                                                   

 

 1 

على إعادة بناء ، 2002منذ اتفاق القاهرة سنة  ةوبالرغم من التفاهمات الفلسطيني
 ،2009وما تبعها من تفاهمات في وثيقة الوفاق الوطني سنة منظمة التحرير الفلسطينية، 

، وما أكدت عليه اجتماعات بيروت 2072وإعالن الدوحة سنة  ،2077واتفاق القاهرة سنة 
خارج ي ي تمثيلي توافقعلى ضرورة عقد مؤتمر فلسطين 2071في كانون الثاني/ يناير 

إال أن قيادة منظمة  ، وبمشاركة كافة القوى الفلسطينية،اإلسرائيلي سيطرة االحتالل
أصرت على عقد المجلس الوطني في رام هللا تحت  )قيادة فتح( التحرير الفلسطينية

 .ودون مشاركة كافة القوى الفلسطينية سطوة االحتالل
حركة فتح من البيئة العربية والدولية المؤيدة  ةوبناء على ما سبق فقد استفادت قياد

وغير الراغبة في المشاركة الفاعلة للقوى اإلسالمية ولقوى المقاومة  لمسار التسوية،
وذلك لشرعنة هيمنتها من جديد على منظمة التحرير الفلسطينية  المسلحة في المنظمة،

لفلسطيني، وهو ما وضع بعد إعادة إنتاج منظومة منقوصة الشرعية التمثيلية للشعب ا
د األزمة، وأضعف زاد من تعقيالمشروع الوطني الفلسطيني أمام مأزق خطير وحقيقي و 

نقل  ،قدرة النظام الساسي الفلسطيني على مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهه مثل
محاوالت و  ،واالندفاع العربي نحو التطبيع ،وصفقة القرن  ،السفارة األمريكية إلى القدس

 نهاء قضية الالجئين. إ
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 السيناريوهات المحتملة لمستقبل منظمة التحرير الفلسطينية:ثالثًا: 
في إطار استمرار  تجاوز المرحلةو  بقاء األمور على ما هي عليه السيناريو األول:

كريس استالم سواء بت ،واالنتقال السلس بعد أبو مازن  القيادة والهيمنة الفتحاوية،
من خالل توزيع الرئاسات بين ثالث  أمشخصية فتحاوية  بيدالرئاسات الثالثة 

األزمة الخطيرة التي يعاني منها النظام . إال أن هذا السيناريو يعني استمرار شخصيات
، ذات شعبية واسعة لقوى فلسطينية وازنةالسياسي الفلسطيني، واستمرار تحييد وتهميش 

 االعتبار لمؤسساتها.نظمة وإعادة والتغافل عن إعادة بناء الم
 

النظر في قراراتها السابقة، منظمة التحرير الفلسطينية  قيادةإعادة  السيناريو الثاني:
كتعرضها لمزيد من اتفاقات المصالحة،  وظهور مستجدات تستدعي التراجع باتجاه تنفيذ

اتساع دوائر مثل  ،الضغوط التي تنتقص من قدرتها على اإلمساك بزمام األمور
وتزايد النزاع الداخلي داخل  ، ووفاة أبو مازن،الفصائلية والشعبية ة الفلسطينيةالمعارض

 وتراجع الغطاء العربي والدولي.فتح، 
 

 السلطة الفلسطينية حلول، من خالل و"وفاتها"دور المنظمة  انتهاءالسيناريو الثالث: 
الذي لعبته السلطة  العملي ، وهو الدورمكانها خصوصًا إذا ما أعطيت شكل "دولة"

 ؛ستدعى وقت الحاجةطوال ربع قرن من الزمن دون إلغاء عنوان المنظمة التي كانت تُ 
ا المنظمة م. غير أن 10/1/2071كما حدث في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في 

استمرارًا الحتكار  ،األحيان لقيادة حركة فتح والسلطةفي كثير من  اً ضروري اً تزال عنوان
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، ولمواجهة القوى الشرعية التمثيلية التي تتمتع بها من خالل منظمة التحرير الفلسطينية
 اً باإلضافة إلى ذلك فإن إنهاء عمل المنظمة نهائيًا يتطلب توافق الفلسطينية األخرى،

 مستبعد في الوقت الحاضر. أمر ، وهواً ودولي اً إقليمي
 

ئلية والشعبية وتكوينها غالبية واسعة اتساع دائرة المعارضة الفصا بع:السيناريو الرا
قوية في الساحة الفلسطينية في مواجهة إصرار جهة متراجعة الشعبية والنفوذ على 

 تكتل وطني تمثيلياستمرار التحكم بالمنظمة وقيادتها، بما يدفع هذه المعارضة لتشكيل 
 حقيقية فاعلة، أوللمنظمة نحو شراكة  األبواب الموصدة يفرض على قيادة حركة فتح فك  

  .بمرجعية بديلة يعمل على إعادة ترتيب المشروع الوطني الفلسطيني
إال أن القوى الفلسطينية  عمق األزمة التي يعانيها المشروع الوطني،على الرغم من و 

 ،المرجعية البديلة ال تطرح خيارالرئيسية مثل حماس والجهاد غير الممثلة في المنظمة 
أداء  تحفظها على على الرغم منلفصائل الممثلة في المنظمة فإن ا ،ومن جهة أخرى 

تجاوز المنظمة ال أنه ال يبدو أن لديها الرغبة في إ ،لها المنظمة واالحتكار الفتحاوي 
عت انتزاع اعترافات إقليمية ودولية اعبر جسم بديل على اعتبار أن المنظمة استط

وما زالت البيئة الفلسطينية العامة تميل إلى الضغط على  بتمثيلها للشعب الفلسطيني.
فتح باتجاه فتح أبواب المنظمة لشراكة حقيقية وإعادة بناء المشروع الوطني تحت سقف 

 المنظمة.
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 المرغوب:السيناريو نقاش في السيناريوهات والسيناريو المرجح و رابعًا: 
ببقاء  والمتمثلفي المدى القريب هو المرجح ن السيناريو األول فإعلى ما يبدو 

األمور على ما هي عليه واستمرار القيادة والهيمنة الفتحاوية على منظمة التحرير 

 الفلسطينية، ومما يعزز قوة هذا السيناريو:

الخطوة التي قام بها عباس بعقد لقاء المجلس الوطني في رام هللا؛ والتي كرس من  .0

  المنقوص أو فاقد الشرعية.و مأزوم خاللها حالة الوضع الراهن بشكله ال

، وللتيارات بة لمسار المقاومةحار  البيئة العربية والدولية الداعمة لمسار التسوية والمُ  .8

 .اإلسالمية الحركية

فهو السيناريو الثاني، أي إعادة قيادة منظمة التحرير  "المرغوب"أما بالنسبة للسيناريو 

الفلسطينية النظر في قراراتها السابقة، وتنفيذ اتفاقات المصالحة وخصوصًا ما يتعلق 

وهو ما ينسجم . في إطار المحافظة على الثوابت بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية

ها من صفقات كافة ما يحوم حول من يحمي القضية الفلسطينيةو  مع متطلبات المرحلة

ويعيد ترتيب  ،ملغومة تعمل على تصفيتها، ويحافظ على المشروع الوطني الفلسطيني

في الوقت  لألسفالنظام السياسي الفلسطيني، إال أن هذا السيناريو ما زال مستبعدًا 

 لالعتبارات التالية:الراهن 
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ادة الفلسطينية في رام هللا التي القيوممارسات قلية عإن هذا السيناريو ال ينسجم مع  .0
 .طوال الخمسين سنة الماضية تعودت على االستئثار بصناعة القرار الفلسطيني

المعارضة لمسار التسوية والتفاق المنضوية في المنظمة و عجز القوى الفلسطينية   .8
عن الضغط من داخل المنظمة بشكٍل كاٍف لدفع قيادة فتح لتفعيل عملية  أوسلو

 .دة بناء المنظمةإصالح وإعا
د مسارات المصالحة في تحدي "الغائب الحاضر"الفيتو األمريكي واإلسرائيلي  .3

 .إلى منظمة التحرير الفلسطينيةسالمية والقوى اإلقوى المقاومة  وضم  الفلسطينية 
الضعيفة والمنقسمة، واندفاع بعض الدول العربية نحو التطبيع مع البيئة العربية  .4

 .في المنطقة األمريكية لسياسةاإلسرائيلية واالنسياق مع ااالحتالل 
 

 مقترحات وتوصيات:خامسًا: 
ملتقيات وطنية فلسطينية في مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، تشارك عقد  .7

البيت الداخلي الفلسطيني إعادة ترتيب فيها مختلف القوى الفلسطينية للضغط باتجاه 
 والتطبيع مع الكيان اإلسرائيلي. "صفقة القرن " ومواجهة

باإلضافة إلى  ،تضم كافة القوى الفلسطينية في كل مكان وطنية لجانتشكيل  .2
تطبيق اتفاق المصالحة وفق وثيقة الوفاق للضغط باتجاه شخصيات فلسطينية مستقلة 

 الوطني.
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وخصوصًا المشاركة في  ،المعارضة لمسار التسويةكافة الفصائل الفلسطينية  مطالبة .1
لرفع العقوبات عن بالضغط لتفعيل إصالح المنظمة و منظمة التحرير الفلسطينية 

 قطاع غزة.
 وتشريعية للسلطة الفلسطينية.انتخابات رئاسية  تسريع إجراء .1
لترتيب إجراء انتخابات جديدة  ،للشعب الفلسطينيمؤقت القيادي الطار اإل دعوة  .2

الداخل والخارج، على أسس ديموقراطية نزيهة  فيللمجلس الوطني الفلسطيني 
ل مث   وشفافة، بحيث يعبر عن اإلرادة الحرة للشعب الفلسطيني، وينتخب قيادة تُ 

 تطلعاته الحقيقية في الحرية والعودة والتحرير.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
بخالص الشكر على اإلسهام في إعداد المسودة التي اعتمد عليها هذا  وائل سعد لألستاذيتقدم مركز الزيتونة  *

 .التقدير
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  للدراسات واالستشارات مركز الزيتونة

 لبنان –بيروت   14- 5034 ص.ب.:

info@alzaytouna.net         www.alzaytouna.net 

 


