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مقدمة:
عب عن
مهما يكن تقييم منظمة التحرير الفل�سطينية ،ف�إنها تظل �إجنازا ً وطنياًّ ،
الروح الفل�سطينية يف ال�سعي لإيجاد �إطار جامع لل�شعب الفل�سطيني مينع تذويب ق�ضية
فل�سطني �أو ت�ضييعها يف �أروقة ودهاليز ال�سيا�سات الر�سمية العربية �أو الدولية ،وينظم
هذا ال�شعب ويوظف طاقاته ،يف م�رشوع حترير فل�سطني.
وبغ�ض النظر عما قيل عند �إن�شاء املنظمة عن نوايا بع�ض الأنظمة العربية (خ�صو�صا ً

يف م�رص) يف �ضبط احلراك ال�شعبي والثوري الفل�سطيني ،وا�ستيعابه يف �أطر ر�سمية،
و�ضبط �إيقاع عمله وفق معايري �أو �إمكانات النظام الر�سمي العربي ،غري القادر وغري
الراغب يف الدخول يف م�شاريع حقيقية للتحرير ،وال�ساعي �إىل �إلقاء العبء وامل�س�ؤولية
على الفل�سطينيني وحدهم ،وحتويلها من ق�ضية عربية (بعد �أن كانت ق�ضية �إ�سالمية)
�إىل ق�ضية فل�سطينية ...بغ�ض النظر عن ك ّل ذلك ف�إن معظم ال�شعب الفل�سطيني رحب
بت�شكيل املنظمة ،بعد �أن ر�أى �أن على الفل�سطينيني حتمل م�س�ؤولياتهم وتنظيم �أنف�سهم
�أيا ً تكن نوايا الآخرين ،وبعد �أن ر�أى �أن الأنظمة العربية غارقة يف همومها القطرية
املحلية ،و�أنه ال ينبغي للفل�سطينيني االنتظار ،و�أن عليهم املبادرة ،و�أن “ج ِّر القاطرة”
هي م�س�ؤوليتهم قبل غريهم.
غري �أن منظمة التحرير �سنة  1964عندما ن�ش�أت� ،أو �سنة  1968عندما تولت فتح
قيادتها ،هي غريها �سنة  1974عندما تبنت برنامج النقاط الع�رش ،وهي غريها
�سنة  1988عندما وافقت على قرار تق�سيم فل�سطني وعلى “�سالم ال�شجعان” ،وهي
غريها �سنة  1993عندما وافقت على اتفاقية �أو�سلو واعرتفت بـ“�إ�رسائيل” وتنازلت
عن معظم فل�سطني ،وهي غريها �سنة  1996عندما قام جمل�سها الوطني (الذي ت�شكلت
ع�ضويته يف ظروف تثري الكثري من عالمات اال�ستفهام) ب�إلغاء معظم بنود امليثاق الوطني
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الفل�سطيني ،....وهي غريها �سنة  2012بعد �أن �أ�صبحت وك�أنها دائرة من دوائر ال�سلطة
الفل�سطينية �أو �أداة من �أدواتها ،وبعد �أن ف�شلت يف ا�ستيعاب ن�سبة كبرية من �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني وف�صائله يف �أطرها وم�ؤ�س�ساتها.
�أزمة منظمة التحرير احلالية هي �أزمة يف البنية ويف امل�سار ويف القيادة ويف التمثيل
ال�شعبي ويف الدور وامل�س�ؤوليات...؛ وهي بالتايل �أزمة حقيقية ال تنفع معها املناكفات
ال�سيا�سية ،وال �ألعاب ال�سيطرة واال�ستحواذ ،خ�صو�صا ً ملن يدركون م�س�ؤولياتهم جتاه
فل�سطني وملن يدركون خطورة املرحلة ،وخطورة امل�رشوع ال�صهيوين.
تعاين منظمة التحرير من خم�س �إ�شكاليات �أ�سا�سية ،تنتق�ص من مكانتها يف متثيل
ال�شعب الفل�سطيني ،وتعيق قدرتها على العمل والإجناز:

�أ ً
وال� :إ�شكالية التمثيل:
من الناحية الر�سمية ف�إن املنظمة هي “املمثل ال�رشعي الوحيد لل�شعب الفل�سطيني”،
ويتم التعامل معها عربيا ً ودوليا ً على هذا الأ�سا�س .ولكن من الناحية العملية ف�إن مفهوم
هذه الن�ص قد ت�آكل يف �أو�ساط ال�شعب الفل�سطيني وف�صائله .فمع بروز التيار الإ�سالمي
الفل�سطيني (وخ�صو�صا ً حما�س واجلهاد الإ�سالمي) منذ �أكرث من ربع قرن ،وقطاع
عري�ض من ال�شعب الفل�سطيني ال يجد لنف�سه متثيالً يف داخل املنظمة ،حيث مل تدخل
هاتان احلركتان حتى الآن (�سنة  )2012يف ع�ضوية املنظمة.
ومع نهاية �سنة  1993ت�شكل حتالف الف�صائل الفل�سطينية الع�رش الذي ميثل قطاعا ً
وا�سعا ً من ال�شعب الفل�سطيني والذي عار�ض اتفاقية �أو�سلو و�سيا�سات القيادة الفتحاوية

ملنظمة التحرير.

فتح التي �سيطرت على املنظمة منذ �سنة  1968ظلّت ت�سيطر حتى الآن على كافة
مفا�صلها وعلى �صناعة القرار فيها ،ومل تقم ب�أية جهود حقيقية ال�ستيعاب باقي مكونات
ال�شعب الفل�سطيني وف�صائله مبا يتوافق مع �أحجامها ال�سيا�سية وال�شعبية؛ فت�ضاءلت
املنظمة َ
و�ض ُمرت لت�صبح على مقا�س فتح �أكرث منها على مقا�س ال�شعب الفل�سطيني،
وحتولت �سفارات املنظمة (دولة فل�سطني) يف كثري من البلدان عمليا ً �إىل �سفارات حلركة
فتح.
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ن�صت اتفاقية القاهرة يف �آذار /مار�س  2005ووثيقة الوفاق الوطني يف حزيران/
ّ

يونيو  ،2006واتفاق مكة يف �شباط /فرباير  ،2007واتفاق امل�صاحلة يف �أيار /مايو 2011

على �إعادة بناء وتفعيل املنظمة ...لكن �أيا ً من هذه االتفاقيات مل ينفذ .ويبدو �أن قيادة فتح
كانت ،وما تزال ،حتاول �إبعاد ملف املنظمة عن عملية تغيري حقيقي ،يف الوقت الذي تركز
فيه �أكرث على امللفات املرتبطة بال�سلطة الفل�سطينية.
ويرتبط بهذه الإ�شكالية �أي�ضا ً �أن املنظمة ،التي َتع ُّد نف�سها بيت ال�شعب الفل�سطيني،
مل تعد توفر مظلة متثيلية حقيقية لأبناء فل�سطني يف الداخل واخلارج ،ومل يعد الكثريون
منهم ي�شعرون �أنها حتمي م�صاحلهم �أو �أنهم على �صلة بها؛ كما مل تعد مظلة فاعلة �أو
داعمة ال�ستيعاب الكفاءات والأدمغة وامل�ستقلني ،ومل�ؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني
واحتادات الطالب والعمال والنقابات املهنية.
وقد ظهرت هذه الإ�شكالية �أي�ضا ً يف طريقة �إدخال الأع�ضاء يف ع�ضوية املجل�س الوطني
الفل�سطيني ،والأ�س�س واملعايري التي يتم بناء عليها اختيار ممثلي ال�شعب الفل�سطيني
وتعيينهم ،مبن فيهم امل�ستقلون .وبغ�ض النظر عن عدم م�شاركة حما�س واجلهاد
الإ�سالمي يف املنظمة ،ف�إن الطريقة التي ّ
مت على �أ�سا�سها ،مثالً� ،إ�ضافة نحو  400ع�ضو
جديد �إىل املجل�س �سنة  ،1996ليقفز عدد �أع�ضاء املجل�س من نحو  450ع�ضوا ً �إىل حوايل
 ،800كانت مثار ا�ستغراب وا�ستهجان؛ لي�س فقط من وجهة نظر الف�صائل املن�ضوية يف
املنظمة ،و�إمنا �أي�ضا ً بع�ض قيادات فتح مبن فيهم رئي�س املجل�س �سليم الزعنون نف�سه.
لقد كانت قيادة املنظمة يف ذلك الوقت بحاجة �إىل �أغلبية ت�صوت على �إلغاء معظم بنود
امليثاق الوطني الفل�سطيني ،وبالتايل ُتو ِّقع على �شهادة الوفاة للأهداف التي قامت املنظمة
لأجلها؛ وذلك ا�ستجابة ل�رشوط م�رشوع الت�سوية واتفاقية �أو�سلو.

ثاني ًا� :إ�شكالية امل�ؤ�س�سات والعمل امل�ؤ�س�سي:
باخت�صار ف�إن دوائر منظمة التحرير �إما ميتة �أو ظالل باهتة مل�ؤ�س�سات يف غرفة
العناية املركزة ،واملجل�س الوطني الفل�سطيني مل ميار�س دوره الفعلي وال �صالحياته
احلقيقية منذ �سنة  ،1991كما مل يتمكن من جتديد نف�سه وفق نظم وقوانني املنظمة
نف�سها منذ ذلك التاريخ على �أ�سا�س مرة ك ّل ثالث �سنوات.
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دوائر منظمة التحرير التي ُتعد مبثابة الوزارات يف �أي دولة ،غائبة عن �ساحة الفعل
والتفاعل مع ال�شعب الفل�سطيني ،وهي دوائر تفتقر �إىل امليزانيات و�إىل الكوادر املدربة
الفاعلة ،و�إىل برامج عمل حقيقية تتنا�سب مع �شعب ينا�ضل لتحرير �أر�ضه .وحتولت
هذه الدوائر �إىل جمرد عناوين �أو م�ؤ�س�سات هام�شية يف ظ ّل تغ ّول م�ؤ�س�سات ال�سلطة
الفل�سطينية عليها؛ بل رمبا كانت العديد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أكرث ن�شاطا ً وتفوقا ً
وميزانية من دوائر مناظرة لها يف املنظمة.
ومن الدوائر التي ال تكاد ت�سمع لها هم�سا ً دائرة �ش�ؤون الوطن املحتل ،ودائرة �ش�ؤون
الالجئني ،ودائرة الرتبية والتعليم ،ودائرة العالقات القومية ،ودائرة الإعالم والثقافة،
ودائرة التنظيم ال�شعبي ،والدائرة الع�سكرية ،والدائرة االجتماعية.
وقد حتدث الدكتور �أني�س �صايغ الذي توىل رئا�سة مركز الأبحاث التابع ملنظمة
التحرير يف عهده الذهبي يف الفرتة  ،1976-1966ث ّم توىل حترير املو�سوعة الفل�سطينية،
يف مذكراته عن جتربته املريرة مع قيادة املنظمة ورئي�سها حتديداً .وبالطبع ف�إن مركز
الأبحاث الذي كان �أحد مفاخر ال�شعب الفل�سطيني هو يف ذمة اهلل منذ �سنوات عديدة� ،إذ
ت�ضاءل دوره بعد االجتياح الإ�رسائيلي للبنان �سنة  1982حتى اندثر بالتدريج.
�أما مركز التخطيط الفل�سطيني التابع للمنظمة فلم يكن م�صريه بعيدا ً عن م�صري
مركز الأبحاث ،ويف م�ؤمتر عقده مركز الزيتونة يف بريوت يف �أيار /مايو  2006حول
منظمة التحرير ،حتدث م�س�ؤولون �أ�سا�سيون ع ّما حلق باملركز من �إهمال وجتاهل.
وذكر الأ�ستاذ �صقر �أبو فخر حادثة وقعت ملدير مركز التخطيط الدكتور يو�سف �صايغ
مع القيادة الفل�سطينية ُّ
تدل على هذا الإهمال؛ ففي �أوائل �سنة � 1970أجنز مركز التخطيط
“اخلطة اال�سرتاتيجية ال�شاملة للثورة الفل�سطينية” بجهد �شارك فيه الع�رشات من
اخلرباء والباحثني واملفكرين وال�سيا�سيني .وطبع املركز هذه اخلطة بن�سخ قليلة جداً،
و�أر�سلها ب�رسية تا ّمة �إىل القيادة يف ع ّمان ،وملا مل يت�صل به �أحد ملناق�شته يف تف�صيالت
اخلطة� ،سافر يو�سف �صايغ �إىل ع ّمان ال�ستك�شاف الأمر ،وهناك وجد ن�سخة من اخلطة
املكتوب على �صفحتها الأوىل “�رسي للغاية” مركونة على طاولة يف مقر القيادة وعلى
غالفها بقع من بقايا ال�سكر وال�شاي ،فتحامل على نف�سه ث ّم عاد �إىل بريوت ،وهكذا حتول
العمل املتوا�صل ملجموعة مميزة من الباحثني �إىل �صينية لل�شاي والقهوة!
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يعود �آخر انتخاب فعلي للجنة التنفيذية التي تقود منظمة التحرير �إىل �سنة ،1996
وهي قيادة ُيفرت�ض �أن مدة �صالحيتها بح�سب لوائح املنظمة ثالث �سنوات� ،إذ يجب
عليها تقدمي ا�ستقالتها عند انعقاد ك ّل جمل�س وطني جديد؛ لكنها عمليا ً م�ستمرة حتى
الآن (�سنة  .)2012وقد واجهت قيادة املنظمة �أزمة وفاة عدد من �أع�ضائها وا�ستنكاف �أو
ان�سحاب �أو جتميد ع�ضوية البع�ض الآخر ،وهو ما �سبب لها م�شاكل يف اكتمال ن�صابها
الالزم التخاذ القرارات .وقد تويف �ستة من �أع�ضائها هم يا�رس عرفات ،ويا�رس عمرو،
و�سليمان النجاب ،وفي�صل احل�سيني ،و�إميل جرجوعي ،و�سمري غو�شة .وهو ما هدد
ن�صاب الثلثني الالزم النعقادها ،لأنها مكونة من  18ع�ضواً .وقد ا�ضطرت قيادة املنظمة
لعقد جمل�س وطني فل�سطيني يف  ،2009/8/25دومنا جتديد �أو تغيري يف ع�ضويته القدمية،
ودون م�شاركة من حما�س واجلهاد الإ�سالمي .وقد ح�رض املجل�س  325ع�ضوا ً من �أ�صل
�أكرث من  700ع�ضو ما زالوا على قيد احلياة من �أع�ضاء جمل�س �سنة  .1996و ّ
مت انتخاب
�ستة �أع�ضاء جدد للجنة التنفيذية.
وكان من الالفت للنظر دخول �صالح ر�أفت ممثالً حلركة فدا ،بينما كان يا�رس عبد ربه
قد دخل اللجنة التنفيذية قبل ذلك ب�سنوات ممثالً �أي�ضا ً حلركة فدا ،التي تركها فيما بعد،
لكنه بقي يف التنفيذية .ومن اجلدير بالذكر �أن فدا وحزبني �آخرين هما حزب ال�شعب
واجلبهة الدميوقراطية كانوا قد دخلوا متحالفني يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي �سنة
 ،2006ومل يح�صل حتالفهم �إال على مقعدين فقط من �أ�صل  132مقعداً ،بينما لهم يف
اللجنة التنفيذية �أربعة �أع�ضاء؛ يف الوقت الذي ال وجود حلما�س �إطالقاً ،وهي التي
ح�صلت يف انتخابات �سنة  2006على  74مقعدا ً (مع �أربعة مقاعد �أخرى مل�ستقلني �أدخلتهم
يف قوائمها)؛ �أي  %59-56من مقاعد املجل�س.
وكان من الالفت للنظر �أن اللجنة التنفيذية عينت يا�رس عبد ربه رئي�سا ً للجنة خطة
رس اللجنة التنفيذية ،وهو الذي فقد �صفته
تطوير املنظمة ودوائرها ،مع احتفاظه ب�أمانة � ّ
التمثيلية التي دخل على �أ�سا�سها للقيادة الفل�سطينية .كما عينت اللجنة التنفيذية �صالح
ر�أفت (�أمني عام فدا) رئي�سا ً للدائرة الع�سكرية يف املنظمة ،التي يفرت�ض �أن تكون من �أهم
الدوائر و�أخطرها و�أكرثها حيوية ،لأن جوهر م�رشوع املنظمة هو م�رشوع التحرير ،مع
العلم �أن فدا هو من �أ�صغر الأحزاب الفل�سطينية (مع االحرتام والتقدير لكل من يعمل
خمل�صا ً لفل�سطني مهما كان حجمه احلزبي �أو الفعلي) ،وال ميلك ذراعا ً م�سلحاً ،وال
ي�شارك بعمل ع�سكري مقاوم.
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ثالث ًا� :إ�شكالية �صناعة القرار و�آلياته:
فر�ضت �شخ�صية رئي�س املنظمة نف�سها على عملية �صناعة القرار يف داخلها ،وكان
الرئي�س يا�رس عرفات حمط انتقاد الكثريين �سواء من زمالئه يف فتح نف�سها �أم من باقي
الف�صائل وامل�ستقلني ب�أنه يتفرد يف القرار ومي�سك ال�سلطات بيده بقوة وخ�صو�صا ً
ال�سيا�سية والع�سكرية واملالية ،وكثريا ً ما كان ي�ضع زمالءه يف املنظمة �أمام الأمر
الواقع.
وقد ترافق مع ذلك �أن امل�ؤ�س�سات الرقابية والت�رشيعية مل تكن تنعقد �إال على فرتات
متباعدة ،مما ي�ضعف �آليات الرقابة واملحا�سبة ،ويفتح املجال للقيادة التنفيذية لتفعل
ما تريد .وعلى �سبيل املثال فقد عقد املجل�س الوطني الفل�سطيني  11دورة يف ال�سنوات
الع�رش الأوىل من عمره  ،1973-1964وعقد خم�س دورات يف ال�سنوات الع�رش الثانية
 ،1983-1974وعقد �أربع دورات يف ال�سنوات الع�رش الثالثة ( ،)1993-1984ومل يعقد
�سوى دورتني خالل ال�سنوات الـ  19التالية ( .)2012-1994هذا �إذا �سلمنا جدالً �أن دورة
�سنة  1996ودورة �سنة  2009ت�ستحقان �أن يطلق عليهما ا�سم دورة ،ب�سبب عالمات
اال�ستفهام التي رافقت انعقادهما �سواء ب�سبب الع�ضوية �أم ب�سبب ال�رضورات اخلا�صة
بعقد ك ّل منهما ليوم واحد لإلغاء بنود امليثاق الوطني �أو ال�ستكمال �أع�ضاء اللجنة
التنفيذية.
ومل تكن �أي من الدورات الأخرى تزيد عن ب�ضعة �أيام ،يف �أف�ضل الأحوال ،وحتى
عندما كانت تعقد الدورات ف�إن جزءا ً ال ي�ستهان به من وقت املجل�س كان ي�ستهلك يف �أمور
احتفالية وكلمات خطابية� ،أما قرارات املجل�س الوطني الفل�سطيني ،طوال تاريخه ،فكانت
ُتتَّخذ يف معظم الأحيان بالت�صفيق ،ودومنا حاجة لع ِّد �أ�صوات املوافقني �أو املعرت�ضني.
وال ميكن �إلقاء اللوم بالكامل على القيادة الفل�سطينية يف عدم انتظام دورات املجل�س،
�إذ �إن حالة االحتالل الإ�رسائيلي يف الداخل وال�شتات الفل�سطيني يف اخلارج ،ومواقف
الأنظمة العربية من املنظمة ،و�أجنداتها ال�سيا�سية اخلا�صة وا�شرتاطاتها امل�سبقة� ،أو عدم
رغبتها بتحمل م�س�ؤولية عقد هكذا لقاءات ،كانت تتطلب جهودا ً ا�ستثنائية لعقد املجل�س
الوطني.
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وهكذا ف�إن البيئة العربية مل تكن بال�رضورة بيئة �سهلة ممهدة ،وال بيئة حمايدة،
وكان ال ب ّد يف �أحيان عديدة من دفع �أثمان �سيا�سية قبل �سماح الأنظمة العربية للمنظمة
بحرية العمل لقياداتها ومل�ؤ�س�ساتها الد�ستورية ولدوائرها بحرية العمل ،غري �أنه ُيح�سب
للجزائر �أنها كانت توفر مالذا ً منا�سبا ً لعقد املجل�س عندما كانت الأمور تتعقد يف وجه
قيادة املنظمة.
ومع ت�صاعد �شعبية التيار الإ�سالمي ،ومع االنتفا�ضة املباركة ( ،)1993-1987ومع
انتفا�ضة الأق�صى ( ،)2005-2000ومع فوز حما�س يف االنتخابات �سنة  ،2006كان من
الوا�ضح �أن �صناعة القرار يف املنظمة تفتقد �إىل وجود �رشكاء كبار وذوي �شعبية وا�سعة
يف ال�ساحة الفل�سطينية .كما �أن �رشكاء فتح الأ�سا�سيني يف املنظمة نف�سها ،كاجلبهة
ال�شعبية واجلبهة الدميوقراطية ،ان�ضموا �إىل حما�س واجلهاد الإ�سالمي يف معار�ضة فتح
وقيادة املنظمة ب�ش�أن م�سار الت�سوية ال�سلمية واتفاق �أو�سلو وا�ستحقاقاته؛ لتجد فتح
نف�سها عمليا ً متفردة يف �صناعة القرار يف املنظمة ،و�إن كانت مدعومة من بع�ض الأحزاب
ال�صغرية غري ذات الت�أثري يف ال�ساحة الفل�سطينية.
لقد كان هناك توافق فل�سطيني بناء على اتفاق القاهرة �سنة  2005على �إعادة بناء
منظمة التحرير وتفعيلها .وقد بذلت رئا�سة املجل�س الوطني (�سليم الزعنون ورفاقه)
جهودا ً وا�ضحة يف �صيف تلك ال�سنة يف التوا�صل مع الف�صائل الفل�سطينية ،للو�صول �إىل
توافق ب�ش�أن طريقة اختيار املجل�س الوطني وعدد �أع�ضائه .وقد كان هناك �شبه �إجماع
على �أن يكون عدد �أع�ضاء املجل�س يف حدود  300ع�ضو ،و�أن يكون التمثيل منا�صفة
بني الداخل واخلارج ،و�أن يكون الن�صف املتعلق بالداخل منتخباً .وكان هناك ت�صور
ب�أن يكون �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي املنتخبني الـ  132هم ممثلو الداخل؛ يقابلهم عدد
مماثل من اخلارج ممن ُينتخب �أو يتم التوافق عليه (�إن مل تكن هناك ا�ستطاعة لإجراء
االنتخابات) ،في�صبح املجموع  264ع�ضواً؛ بينما يتم اختيار الـ  36ع�ضوا ً الباقني من
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية ال�سابقني ومن الرموز والفعاليات الوطنية.
غري �أن فوز حما�س املفاجئ يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي ( 74مقعدا ً مقابل  45مقعدا ً
لفتح) جعل قيادة فتح تع ِّطل م�سرية �إ�صالح املنظمة ،وتلغي الأفكار ال�سابقة املطروحة؛
بل وتدفع رئي�س املجل�س �سليم الزعنون للرتاجع عما كان يديل به من اقرتاحات ،ويعلن
�أن �أع�ضاء الت�رشيعي اجلدد �سيتم �إ�ضافتهم �إىل الأع�ضاء الـ  717ممن بقوا على قيد احلياة
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من جمل�س �سنة  .1996وهو ما يعني عمليا ً �أن قيادة فتح �أو�صدت �أبواب املنظمة يف وجه
حما�س ،ويف وجه دخول الف�صائل �إىل املنظمة وفق �أحجامها و�شعبيتها احلقيقية ،وهو ما
يعني �أي�ضا ً ُّ
تعطل الإمكانية العملية ل�صناعة القرار الفل�سطيني حتت مظلة واحدة جامعة
هي املنظمة.

رابع ًا� :إ�شكالية ت�ضا�ؤل الدور والت�أثري:
مع تراجع العمل امل�ؤ�س�سي للمنظمة ،وت�ضا�ؤل �أو انزواء دوائرها و�أدوات ت�أثريها
وتفاعلها مع ال�شعب الفل�سطيني والعامل اخلارجي ،ومع ت�ضخم ال�سلطة الفل�سطينية،
�أم�ست املنظمة ظالً باهتا ً ال ي�شعر به معظم الفل�سطينيني يف الداخل واخلارج.
�أما ال�سلطة الفل�سطينية التي �أن�ش�أتها املنظمة والتي يفرت�ض �أن تكون �إحدى �أدواتها
الن�ضالية ،فقد ات�سعت وكربت لتوظف ع�رشات الآالف من املوظفني ،ولتدير �ش�ؤون
حياة �أكرث من �أربعة ماليني فل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،بينما كانت بع�ض
دوائر املنظمة غري قادرة على توظيف ب�ضعة �أ�شخا�ص لديها .وقد بدا املظهر �رسيالياً� ،إذ
�أ�صبحت املنظمة وك�أنها دائرة من دوائر ال�سلطة �أو �أداة من �أدواتها.
قيادة فتح احتفظت مبنظمة التحرير لأنها ما زالت من الناحية الر�سمية “املمثل
ال�رشعي الوحيد” لل�شعب الفل�سطيني ،حيث يتم عقد املفاو�ضات واالتفاقيات وبناء
العالقات الدبلوما�سية با�سمها وحتت غطائها .وعمليا ً بقيت منظمة التحرير يف “غرفة
الإنعا�ش” �أو “العناية املركزة” مبا يكفي ال�ستمرارها يف احلياة ،ومبا يكفي لأخذ ختمها
وغطائها وبركاتها لقرارات و�إجراءات قيادتها وقيادة ال�سلطة.

خام�س ًا� :إ�شكالية الر�ؤية وامل�سار واملرجعية:
ما هي املرجعية التي حتكم منظمة التحرير وحتدد ر�ؤيتها وم�سارها وخطوطها
احلمراء؟ كما حتدد برناجمها ال�سيا�سي الذي يتوافق مع خطها اال�سرتاتيجي الذي ّ
مت
�إن�شا�ؤها على �أ�سا�سه؟ هل هو امليثاق الوطني الفل�سطيني؟ �أم برنامج النقاط الع�رش؟ �أم
�إعالن اال�ستقالل؟ �أم اتفاقية �أو�سلو؟ �أم املبادرة العربية؟ �أم خريطة الطريق؟
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تن�ص املادة التا�سعة من امليثاق الوطني الفل�سطيني الذي على �أ�سا�سه دخلت حركة
ّ
فتح منظمة التحرير ب�أن “الكفاح امل�سلح هو الطريق الوحيد لتحرير فل�سطني ،وهو بذلك
ا�سرتاتيجية ولي�س تكتيكا ً”.
وتن�ص املادة العا�رشة على �أن “العمل الفدائي ي�شكل نواة حرب التحرير ال�شعبية
ّ
الفل�سطينية ،وهذا يقت�ضي ت�صعيده و�شموله وحمايته ،وتعبئة كافة الطاقات اجلماهريية
والعملية الفل�سطينية وتنظيمها و�إ�رشاكها يف الثورة الفل�سطينية امل�سلحة”.
وتن�ص املادة  19على �أن “تق�سيم فل�سطني الذي جرى عام  ،1947وقيام �إ�رسائيل
ّ
باطل من �أ�سا�سه مهما طال عليه الزمن ملغايرته لإرادة ال�شعب الفل�سطيني وحقه الطبيعي
يف وطنه”.
وتن�ص املادة  21على �أن “ال�شعب العربي الفل�سطيني معربا ً عن ذاته بالثورة
ّ
الفل�سطينية امل�سلحة يرف�ض ك ّل احللول البديلة عن حترير فل�سطني حتريرا ً كامالً،
ويرف�ض ك ّل امل�شاريع الرامية �إىل ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية �أو تدويلها”.
وتن�ص املادة  29عل �أن “املقاتلني وحملة ال�سالح يف معركة التحرير هم نواة اجلي�ش
ّ
ال�شعبي الذي �سيكون الدرع الواقي ملكت�سبات ال�شعب الفل�سطيني”.
ولأي قارئ ملواد امليثاق الوطني الفل�سطيني الذي قامت على �أ�سا�سه منظمة التحرير
�أن يت�ساءل عن اجلهة الأقرب لر�سالة املنظمة وهويتها ،وعن اجلهة التي تعرب ب�شكل
�أف�ضل عن �أهدافها وغاياتها؟!
يف �سنة  1974جاء برنامج النقاط الع�رش لي�سمح للمنظمة بالعمل املرحلي ،واحللول
اجلزئية ،وي�سمح لها ب�إقامة “ال�سلطة املقاتلة” على �أي جزء يتم حتريره من فل�سطني؛
ويعطي االعتبار للعمل ال�سيا�سي والتفاو�ضي ،بعد �أن مل يعد الن�ضال الع�سكري هو
الطريق الوحيد لتحرير فل�سطني .ويف �سنة  1988جاء �إعالن اال�ستقالل يف املجل�س
الوطني الـ  ،19ليحمل يف طياته اعرتافا ً بقرار تق�سيم فل�سطني (الذي قامت ب�سببه حرب
 ،)1948واعرتافا ً بقرارات الأمم املتحدة مبا فيها قرار  242الذي يتعامل مع ق�ضية
فل�سطني كق�ضية الجئني؛ وليتلوه بعد ذلك ب�أ�سابيع �إعالن القيادة الفل�سطينية “نبذ
الإرهاب” ليفتح ُك َّوة للتوا�صل بني املنظمة والواليات املتحدة.
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�أما اتفاق �أو�سلو يف �سنة  1993فقد اعرتفت فيه قيادة املنظمة بحق “�إ�رسائيل” يف
نحو  %77من �أر�ض فل�سطني التاريخية ،والتزمت املنظمة مب�سار الت�سوية ال�سلمية،
وبالتخلي عن الكفاح امل�سلح ،وعدم اللجوء �إىل “العنف” لتحقيق �أهدافها ،واالكتفاء
فقط بالو�سائل ال�سلمية .وهكذا �أ�صبحت منظمة التحرير دون �أظافر �أو �أنياب ،قبل �أن
تتمكن من �إقامة الدولة الفل�سطينية على �أر�ض ال�ضفة والقطاع ،وقبل �أن تتمكن من ح ّل
الق�ضايا الأ�سا�سية املرتبطة مب�ستقبل الالجئني وم�ستقبل القد�س وم�ستقبل امل�ستعمرات
الإ�رسائيلية ،وقبل �أن تتحدد مدى �سيادة الدولة الفل�سطينية املفرت�ضة على �أر�ضها �أو
م�ساحاتها النهائية ...وك ّل ذلك ّ
مت ربطه بعملية التفاو�ض ال�سلمي مع العدو الإ�رسائيلي،
الذي هو بالت�أكيد لي�س جمعية خريية ،والذي �سيدير الأمور وفق مزاجه ،ووفق
مقت�ضيات م�صلحته.
وهكذا وجد ال�شعب الفل�سطيني نف�سه �أمام �إ�شكالية حقيقية ،ف�إذا كانت املرجعية
احلقيقية التي يجب �أن يحتكم �إليها ال�شعب هي امليثاق الوطني الفل�سطيني ،فعند ذلك
�ستكون حما�س واجلهاد ،وهي ف�صائل خارج منظمة التحرير� ،أقرب �إىل املنظمة و�أهدافها
من الف�صائل التي تقود املنظمة وت�شارك يف ع�ضويتها! والتي لو حوكمت �إىل امليثاق نف�سه
ملا انطبقت عليها معايري ع�ضوية املجل�س ،وال ُتهمت ب�أقذع االتهامات.
�أما الإ�شكالية الثانية فهي مرتبطة باملعايري التي يتم على �أ�سا�سها دخول املنظمة ،ف�إذا
كانت قيادة املنظمة �ست�ستجيب ل�رشوط الرباعية الدولية ،و�ست�شرتط على من يدخل
يف ع�ضويتها االلتزام مبا التزمت به من اتفاقيات (خ�صو�صا ً �أو�سلو وما تالها) ف�إنها
عند ذلك �ستحدد ع�ضويتها بتلك الف�صائل وال�شخ�صيات التي تقبل بالتنازل عن معظم
فل�سطني وتعرتف بـ“�إ�رسائيل” ،وهو ما لن تقبله حما�س واجلهاد الإ�سالمي.
و�إذا كان من املتفق عليه �أن تكون املنظمة هي بيت ال�شعب الفل�سطيني كله ،ف�إنها
يجب �أن ت�سع كافة �أطياف ال�شعب الفل�سطيني وفئاته وف�صائله ،و�أال تلزم �أحدا ً ب�أية
ا�شرتاطات م�سبقة ،وخ�صو�صا ً �إذا ما تعلق الأمر بتنازالت �أحدثتها قيادة املنظمة خمالفة
لن�صو�ص امليثاق الوطني نف�سه� .إن من حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف الداخل واخلارج �أن
يختار جمل�سه الوطني بحرية و�شفافية ،و�أن يختار قيادته التي تعرب عن �إرادته .ومن
حقه �أن يعيد بناء وترتيب وتفعيل بيته الفل�سطيني بال�شكل الذي يخدم م�صاحله العليا.
ومن حقه �أن يراجع و�أن يلغي �أية اتفاقيات �أو معاهدات �أو قرارات تتعار�ض مع حقوقه
يف �أر�ضه ومقد�ساته ومع ثوابته الوطنية.
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خامتة:
حتى تخرج منظمة التحرير من �أزمتها ومن غرفة الإنعا�ش ،ال ب ّد �أن تقوم قيادتها
(قيادة فتح) بفتح �أبوابها ب�رسعة لكافة الف�صائل الفل�سطينية ،مبا فيها حما�س واجلهاد
الإ�سالمي .وال ب ّد �أن ت�أخذ مبادرة �إ�صالح منظمة التحرير وتفعيلها الأولوية على
الرتتيبات املتعلقة مبلف ال�سلطة الفل�سطينية� ،إذ �إن الرتتيبات املتعلقة بال�سلطة كاحلكومة
واالنتخابات والأجهزة الأمنية مرتهنة باملوافقة �أو ال�سكوت الإ�رسائيلي عليها ،وهو
ما يجعل “�إ�رسائيل” العبا ً �أ�سا�سياً ،و�إن ب�شكل غري مبا�رش ،يف القرار الفل�سطيني من
حيث القدرة على تعطيله� ،أو املوافقة اجلزئية �أو الكلية عليه �ضمن املعايري وامل�صالح
الإ�رسائيلية.
�إن تفعيل منظمة التحرير �أوالً �سيعيدها �إىل حجمها ودورها احلقيقي يف متثيل
ال�شعب الفل�سطيني يف الداخل واخلارج ،وبعيدا ً عن االرتهان للإرادة اخلارجية.
وميكن �أن يعيد ال�سلطة الفل�سطينية �إىل حجمها الطبيعي ك�أحد �أدوات منظمة التحرير
يف حتقيق الأهداف الوطنية ،و�أن يعيد تعريف دورها بحيث تخرج من �شكلها احلايل
ك�سلطة وظيفية تخدم االحتالل �أكرث مما تخدم م�رشوع حترير فل�سطني وقيام للدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة.
�إن املطلوب �أن ت�صبح املنظمة مظل ًة جامعة لل�شعب الفل�سطيني ،وحتى يتحقق ذلك
فال ب ّد من برنامج لبناء الثقة بني الف�صائل والفعاليات الفل�سطينية ،و�أن يتم و�ضع �آلية
متوافق عليها لإدارة االختالف والتداول ال�سلمي لل�سلطة ،و�أن يتم حتييد وا�ستبعاد
الت�أثري اخلارجي وخ�صو�صا ً الإ�رسائيلي والأمريكي يف �صناعة القرار الفل�سطيني.
ويجب �أن يتم التوافق على برنامج �سيا�سي فل�سطيني ي�ستند �أ�سا�سا ً �إىل امليثاق
الوطني ،و�إىل االتفاقات والتوافقات الفل�سطينية التالية كاتفاق القاهرة �سنة ،2005
ووثيقة الوفاق الوطني �سنة  ،2006واتفاق مكة �سنة  ،2007ووثيقة امل�صاحلة الوطنية
�سنة .2011
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