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قراءة نقدية يف جتربة منظمة التحرير 

الفل�صطينية

د. حم�شن حممد �شالح

مقدمة:

عن  عّب  وطنياً،  �إجناز�ً  تظل  فاإنها  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  تقييم  يكن  مهما 

�لروح �لفل�صطينية يف �ل�صعي الإيجاد �إطار جامع لل�صعب �لفل�صطيني ينع تذويب ق�صية 

فل�صطني �أو ت�صييعها يف �أروقة ودهاليز �ل�صيا�صات �لر�صمية �لعربية �أو �لدولية، وينظم 

هذ� �ل�صعب ويوظف طاقاته، يف م�رشوع حترير فل�صطني.

وبغ�ص �لنظر عما قيل عند �إن�صاء �ملنظمة عن نو�يا بع�ص �الأنظمة �لعربية )خ�صو�صاً 

ر�صمية،  �أطر  يف  و��صتيعابه  �لفل�صطيني،  و�لثوري  �ل�صعبي  �حلر�ك  �صبط  يف  م�رش(  يف 

�لقادر وغري  �لعربي، غري  �لر�صمي  �لنظام  �إمكانات  �أو  �إيقاع عمله وفق معايري  و�صبط 

و�مل�صوؤولية  �لعبء  �إلقاء  �إىل  و�ل�صاعي  للتحرير،  حقيقية  م�صاريع  يف  �لدخول  يف  �لر�غب 

�إ�صالمية(  �أن كانت ق�صية  على �لفل�صطينيني وحدهم، وحتويلها من ق�صية عربية )بعد 

رحب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  معظم  فاإن  ذلك  كّل  عن  �لنظر  بغ�ص  فل�صطينية...  ق�صية  �إىل 

بت�صكيل �ملنظمة، بعد �أن ر�أى �أن على �لفل�صطينيني حتمل م�صوؤولياتهم وتنظيم �أنف�صهم 

�لقطرية  همومها  يف  غارقة  �لعربية  �الأنظمة  �أن  ر�أى  �أن  وبعد  �الآخرين،  نو�يا  تكن  �أياً 

�لقاطرة”  “جرِّ  و�أن  �ملبادرة،  عليهم  و�أن  �النتظار،  للفل�صطينيني  ينبغي  ال  و�أنه  �ملحلية، 

هي م�صوؤوليتهم قبل غريهم.

فتح  تولت  عندما   1968 �صنة  �أو  ن�صاأت،  عندما   1964 �صنة  �لتحرير  منظمة  �أن  غري 

غريها  وهي  �لع�رش،  �لنقاط  برنامج  تبنت  عندما   1974 �صنة  غريها  هي  قيادتها، 

وهي  �ل�صجعان”،  “�صالم  وعلى  فل�صطني  تق�صيم  قر�ر  على  و�فقت  عندما   1988 �صنة 

وتنازلت  بـ“�إ�رش�ئيل”  و�عرتفت  �أو�صلو  �تفاقية  على  و�فقت  عندما   1993 �صنة  غريها 

عن معظم فل�صطني، وهي غريها �صنة 1996 عندما قام جمل�صها �لوطني )�لذي ت�صكلت 

ع�صويته يف ظروف تثري �لكثري من عالمات �ال�صتفهام( باإلغاء معظم بنود �مليثاق �لوطني 
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�لفل�صطيني....، وهي غريها �صنة 2012 بعد �أن �أ�صبحت وكاأنها د�ئرة من دو�ئر �ل�صلطة 

�لفل�صطينية �أو �أد�ة من �أدو�تها، وبعد �أن ف�صلت يف ��صتيعاب ن�صبة كبرية من �أبناء �ل�صعب 

�لفل�صطيني وف�صائله يف �أطرها وموؤ�ص�صاتها. 

�لتمثيل  ويف  �لقيادة  ويف  �مل�صار  ويف  �لبنية  يف  �أزمة  هي  �حلالية  �لتحرير  منظمة  �أزمة 

�ملناكفات  معها  تنفع  ال  حقيقية  �أزمة  بالتايل  وهي  و�مل�صوؤوليات...؛  �لدور  ويف  �ل�صعبي 

�ل�صيا�صية، وال �ألعاب �ل�صيطرة و�ال�صتحو�ذ، خ�صو�صاً ملن يدركون م�صوؤولياتهم جتاه 

فل�صطني وملن يدركون خطورة �ملرحلة، وخطورة �مل�رشوع �ل�صهيوين.

�أ�صا�صية، تنتق�ص من مكانتها يف متثيل  �إ�صكاليات  �لتحرير من خم�ص  تعاين منظمة 

�ل�صعب �لفل�صطيني، وتعيق قدرتها على �لعمل و�الإجناز:

اأ�ًل: اإ�شكالية التمثيل: 

من �لناحية �لر�صمية فاإن �ملنظمة هي “�ملمثل �ل�رشعي �لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني”، 

ويتم �لتعامل معها عربياً ودولياً على هذ� �الأ�صا�ص. ولكن من �لناحية �لعملية فاإن مفهوم 

هذه �لن�ص قد تاآكل يف �أو�صاط �ل�صعب �لفل�صطيني وف�صائله. فمع بروز �لتيار �الإ�صالمي 

وقطاع  قرن،  ربع  من  �أكث  منذ  �الإ�صالمي(  و�جلهاد  حما�ص  )وخ�صو�صاً  �لفل�صطيني 

تدخل  مل  حيث  �ملنظمة،  د�خل  يف  متثيالً  لنف�صه  يجد  ال  �لفل�صطيني  �ل�صعب  من  عري�ص 

هاتان �حلركتان حتى �الآن )�صنة 2012( يف ع�صوية �ملنظمة. 

ومع نهاية �صنة 1993 ت�صكل حتالف �لف�صائل �لفل�صطينية �لع�رش �لذي يثل قطاعاً 

و��صعاً من �ل�صعب �لفل�صطيني و�لذي عار�ص �تفاقية �أو�صلو و�صيا�صات �لقيادة �لفتحاوية 

ملنظمة �لتحرير.

كافة  على  �الآن  حتى  ت�صيطر  ظلّت   1968 �صنة  منذ  �ملنظمة  على  �صيطرت  �لتي  فتح 

مفا�صلها وعلى �صناعة �لقر�ر فيها، ومل تقم باأية جهود حقيقية ال�صتيعاب باقي مكونات 

�ل�صعب �لفل�صطيني وف�صائله مبا يتو�فق مع �أحجامها �ل�صيا�صية و�ل�صعبية؛ فت�صاءلت 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  مقا�ص  على  منها  �أكث  فتح  مقا�ص  على  لت�صبح  و�َصُمرت  �ملنظمة 

وحتولت �صفار�ت �ملنظمة )دولة فل�صطني( يف كثري من �لبلد�ن عملياً �إىل �صفار�ت حلركة 

فتح.
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حزير�ن/  يف  �لوطني  �لوفاق  ووثيقة   2005 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لقاهرة  �تفاقية  ن�ّصت 

يونيو 2006، و�تفاق مكة يف �صباط/ فب�ير 2007، و�تفاق �مل�صاحلة يف �أيار/ مايو 2011 

على �إعادة بناء وتفعيل �ملنظمة... لكن �أياً من هذه �التفاقيات مل ينفذ. ويبدو �أن قيادة فتح 

كانت، وما تز�ل، حتاول �إبعاد ملف �ملنظمة عن عملية تغيري حقيقي، يف �لوقت �لذي تركز 

فيه �أكث على �مللفات �ملرتبطة بال�صلطة �لفل�صطينية.

ويرتبط بهذه �الإ�صكالية �أي�صاً �أن �ملنظمة، �لتي َتعدُّ نف�صها بيت �ل�صعب �لفل�صطيني، 

مل تعد توفر مظلة متثيلية حقيقية الأبناء فل�صطني يف �لد�خل و�خلارج، ومل يعد �لكثريون 

منهم ي�صعرون �أنها حتمي م�صاحلهم �أو �أنهم على �صلة بها؛ كما مل تعد مظلة فاعلة �أو 

د�عمة ال�صتيعاب �لكفاء�ت و�الأدمغة و�مل�صتقلني، وملوؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �لفل�صطيني 

و�حتاد�ت �لطالب و�لعمال و�لنقابات �ملهنية.

وقد ظهرت هذه �الإ�صكالية �أي�صاً يف طريقة �إدخال �الأع�صاء يف ع�صوية �ملجل�ص �لوطني 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  ممثلي  �ختيار  عليها  بناء  يتم  �لتي  و�ملعايري  و�الأ�ص�ص  �لفل�صطيني، 

و�جلهاد  حما�ص  م�صاركة  عدم  عن  �لنظر  وبغ�ص  �مل�صتقلون.  فيهم  مبن  وتعيينهم، 

�الإ�صالمي يف �ملنظمة، فاإن �لطريقة �لتي مّت على �أ�صا�صها، مثالً، �إ�صافة نحو 400 ع�صو 

جديد �إىل �ملجل�ص �صنة 1996، ليقفز عدد �أع�صاء �ملجل�ص من نحو 450 ع�صو�ً �إىل حو�يل 

800، كانت مثار ��صتغر�ب و��صتهجان؛ لي�ص فقط من وجهة نظر �لف�صائل �ملن�صوية يف 

�ملنظمة، و�إمنا �أي�صاً بع�ص قياد�ت فتح مبن فيهم رئي�ص �ملجل�ص �صليم �لزعنون نف�صه. 

بنود  معظم  �إلغاء  على  ت�صوت  �أغلبية  �إىل  بحاجة  �لوقت  ذلك  يف  �ملنظمة  قيادة  كانت  لقد 

�مليثاق �لوطني �لفل�صطيني، وبالتايل ُتوقِّع على �صهادة �لوفاة لالأهد�ف �لتي قامت �ملنظمة 

الأجلها؛ وذلك ��صتجابة ل�رشوط م�رشوع �لت�صوية و�تفاقية �أو�صلو.

ثانيًا: اإ�شكالية املوؤ�ش�شات �العمل املوؤ�ش�شي:

غرفة  يف  ملوؤ�ص�صات  باهتة  ظالل  �أو  ميتة  �إما  �لتحرير  منظمة  دو�ئر  فاإن  باخت�صار 

�صالحياته  وال  �لفعلي  دوره  يار�ص  مل  �لفل�صطيني  �لوطني  و�ملجل�ص  �ملركزة،  �لعناية 

�ملنظمة  وقو�نني  نظم  وفق  نف�صه  جتديد  من  يتمكن  مل  كما   ،1991 �صنة  منذ  �حلقيقية 

نف�صها منذ ذلك �لتاريخ على �أ�صا�ص مرة كّل ثالث �صنو�ت.
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دو�ئر منظمة �لتحرير �لتي ُتعد مبثابة �لوز�ر�ت يف �أي دولة، غائبة عن �صاحة �لفعل 

�ملدربة  �لكو�در  �مليز�نيات و�إىل  �إىل  �لفل�صطيني، وهي دو�ئر تفتقر  �ل�صعب  و�لتفاعل مع 

وحتولت  �أر�صه.  لتحرير  ينا�صل  �صعب  مع  تتنا�صب  حقيقية  عمل  بر�مج  و�إىل  �لفاعلة، 

�ل�صلطة  موؤ�ص�صات  تغّول  ظّل  يف  هام�صية  موؤ�ص�صات  �أو  عناوين  جمرد  �إىل  �لدو�ئر  هذه 

�لفل�صطينية عليها؛ بل رمبا كانت �لعديد من موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �أكث ن�صاطاً وتفوقاً 

وميز�نية من دو�ئر مناظرة لها يف �ملنظمة.

ومن �لدو�ئر �لتي ال تكاد ت�صمع لها هم�صاً د�ئرة �صوؤون �لوطن �ملحتل، ود�ئرة �صوؤون 

�لالجئني، ود�ئرة �لرتبية و�لتعليم، ود�ئرة �لعالقات �لقومية، ود�ئرة �الإعالم و�لثقافة، 

ود�ئرة �لتنظيم �ل�صعبي، و�لد�ئرة �لع�صكرية، و�لد�ئرة �الجتماعية.

ملنظمة  �لتابع  �الأبحاث  مركز  رئا�صة  توىل  �لذي  �صايغ  �أني�ص  �لدكتور  حتدث  وقد 

�لتحرير يف عهده �لذهبي يف �لفرتة 1966-1976، ثّم توىل حترير �ملو�صوعة �لفل�صطينية، 

يف مذكر�ته عن جتربته �ملريرة مع قيادة �ملنظمة ورئي�صها حتديد�ً. وبالطبع فاإن مركز 

�الأبحاث �لذي كان �أحد مفاخر �ل�صعب �لفل�صطيني هو يف ذمة �هلل منذ �صنو�ت عديدة، �إذ 

ت�صاءل دوره بعد �الجتياح �الإ�رش�ئيلي للبنان �صنة 1982 حتى �ندثر بالتدريج.

م�صري  عن  بعيد�ً  م�صريه  يكن  فلم  للمنظمة  �لتابع  �لفل�صطيني  �لتخطيط  مركز  �أما 

حول   2006 مايو  �أيار/  يف  بريوت  يف  �لزيتونة  مركز  عقده  موؤمتر  ويف  �الأبحاث،  مركز 

وجتاهل.  �إهمال  من  باملركز  حلق  عّما  �أ�صا�صيون  م�صوؤولون  حتدث  �لتحرير،  منظمة 

وذكر �الأ�صتاذ �صقر �أبو فخر حادثة وقعت ملدير مركز �لتخطيط �لدكتور يو�صف �صايغ 

مع �لقيادة �لفل�صطينية تدلُّ على هذ� �الإهمال؛ ففي �أو�ئل �صنة 1970 �أجنز مركز �لتخطيط 

من  �لع�رش�ت  فيه  �صارك  بجهد  �لفل�صطينية”  للثورة  �ل�صاملة  �ال�صرت�تيجية  “�خلطة 

جد�ً،  قليلة  بن�صخ  �خلطة  هذه  �ملركز  وطبع  و�ل�صيا�صيني.  و�ملفكرين  و�لباحثني  �خلب�ء 

�أحد ملناق�صته يف تف�صيالت  �لقيادة يف عّمان، وملا مل يت�صل به  �إىل  و�أر�صلها ب�رشية تاّمة 

�خلطة، �صافر يو�صف �صايغ �إىل عّمان ال�صتك�صاف �الأمر، وهناك وجد ن�صخة من �خلطة 

�لقيادة وعلى  “�رشي للغاية” مركونة على طاولة يف مقر  �ملكتوب على �صفحتها �الأوىل 

غالفها بقع من بقايا �ل�صكر و�ل�صاي، فتحامل على نف�صه ثّم عاد �إىل بريوت، وهكذ� حتول 

�لعمل �ملتو��صل ملجموعة مميزة من �لباحثني �إىل �صينية لل�صاي و�لقهوة!



59

قراءة نقدية يف جتربة منظمة التحرير الفل�سطينية

 ،1996 �إىل �صنة  �لتحرير  �لتي تقود منظمة  �لتنفيذية  �نتخاب فعلي للجنة  �آخر  يعود 

يجب  �إذ  �صنو�ت،  ثالث  �ملنظمة  لو�ئح  بح�صب  �صالحيتها  مدة  �أن  ُيفرت�ص  قيادة  وهي 

حتى  م�صتمرة  عملياً  لكنها  جديد؛  وطني  جمل�ص  كّل  �نعقاد  عند  ��صتقالتها  تقدمي  عليها 

�الآن )�صنة 2012(. وقد و�جهت قيادة �ملنظمة �أزمة وفاة عدد من �أع�صائها و��صتنكاف �أو 

�ن�صحاب �أو جتميد ع�صوية �لبع�ص �الآخر، وهو ما �صبب لها م�صاكل يف �كتمال ن�صابها 

�أع�صائها هم يا�رش عرفات، ويا�رش عمرو،  �لقر�ر�ت. وقد تويف �صتة من  �لالزم التخاذ 

�لنجاب، وفي�صل �حل�صيني، و�إميل جرجوعي، و�صمري غو�صة. وهو ما هدد  و�صليمان 

ن�صاب �لثلثني �لالزم النعقادها، الأنها مكونة من 18 ع�صو�ً. وقد ��صطرت قيادة �ملنظمة 

لعقد جمل�ص وطني فل�صطيني يف 2009/8/25، دومنا جتديد �أو تغيري يف ع�صويته �لقدية، 

ودون م�صاركة من حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. وقد ح�رش �ملجل�ص 325 ع�صو�ً من �أ�صل 

�أكث من 700 ع�صو ما ز�لو� على قيد �حلياة من �أع�صاء جمل�ص �صنة 1996. ومّت �نتخاب 

�صتة �أع�صاء جدد للجنة �لتنفيذية. 

وكان من �لالفت للنظر دخول �صالح ر�أفت ممثالً حلركة فد�، بينما كان يا�رش عبد ربه 

قد دخل �للجنة �لتنفيذية قبل ذلك ب�صنو�ت ممثالً �أي�صاً حلركة فد�، �لتي تركها فيما بعد، 

�ل�صعب  حزب  هما  �آخرين  وحزبني  فد�  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن  �لتنفيذية.  يف  بقي  لكنه 

�صنة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  متحالفني  دخلو�  قد  كانو�  �لديوقر�طية  و�جلبهة 

يف  لهم  بينما  مقعد�ً،   132 �أ�صل  من  فقط  مقعدين  على  �إال  حتالفهم  يح�صل  ومل   ،2006

�لتي  وهي  �إطالقاً،  حلما�ص  وجود  ال  �لذي  �لوقت  يف  �أع�صاء؛  �أربعة  �لتنفيذية  �للجنة 

ح�صلت يف �نتخابات �صنة 2006 على 74 مقعد�ً )مع �أربعة مقاعد �أخرى مل�صتقلني �أدخلتهم 

يف قو�ئمها(؛ �أي 56-59% من مقاعد �ملجل�ص.

�أن �للجنة �لتنفيذية عينت يا�رش عبد ربه رئي�صاً للجنة خطة  وكان من �لالفت للنظر 

تطوير �ملنظمة ودو�ئرها، مع �حتفاظه باأمانة �رّش �للجنة �لتنفيذية، وهو �لذي فقد �صفته 

�لتمثيلية �لتي دخل على �أ�صا�صها للقيادة �لفل�صطينية. كما عينت �للجنة �لتنفيذية �صالح 

ر�أفت )�أمني عام فد�( رئي�صاً للد�ئرة �لع�صكرية يف �ملنظمة، �لتي يفرت�ص �أن تكون من �أهم 

�لدو�ئر و�أخطرها و�أكثها حيوية، الأن جوهر م�رشوع �ملنظمة هو م�رشوع �لتحرير، مع 

لكل من يعمل  �لفل�صطينية )مع �الحرت�م و�لتقدير  �الأحز�ب  �أ�صغر  �أن فد� هو من  �لعلم 

وال  م�صلحاً،  ذر�عاً  يلك  وال  �لفعلي(،  �أو  �حلزبي  حجمه  كان  مهما  لفل�صطني  خمل�صاً 

ي�صارك بعمل ع�صكري مقاوم. 
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ثالثًا: اإ�شكالية �شناعة القرار �اآلياته:

فر�صت �صخ�صية رئي�ص �ملنظمة نف�صها على عملية �صناعة �لقر�ر يف د�خلها، وكان 

�لرئي�ص يا�رش عرفات حمط �نتقاد �لكثريين �صو�ء من زمالئه يف فتح نف�صها �أم من باقي 

وخ�صو�صاً  بقوة  بيده  �ل�صلطات  وي�صك  �لقر�ر  يف  يتفرد  باأنه  و�مل�صتقلني  �لف�صائل 

�الأمر  �أمام  �ملنظمة  يف  زمالءه  ي�صع  كان  ما  وكثري�ً  و�ملالية،  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية 

�لو�قع.

وقد تر�فق مع ذلك �أن �ملوؤ�ص�صات �لرقابية و�لت�رشيعية مل تكن تنعقد �إال على فرت�ت 

لتفعل  �لتنفيذية  للقيادة  �ملجال  ويفتح  و�ملحا�صبة،  �لرقابة  �آليات  ي�صعف  مما  متباعدة، 

11 دورة يف �ل�صنو�ت  ما تريد. وعلى �صبيل �ملثال فقد عقد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني 

�لثانية  �لع�رش  �ل�صنو�ت  يف  دور�ت  خم�ص  وعقد   ،1973-1964 عمره  من  �الأوىل  �لع�رش 

يعقد  ومل   ،)1993-1984( �لثالثة  �لع�رش  �ل�صنو�ت  يف  دور�ت  �أربع  وعقد   ،1983-1974

�صوى دورتني خالل �ل�صنو�ت �لـ 19 �لتالية )1994-2012(. هذ� �إذ� �صلمنا جدالً �أن دورة 

ب�صبب عالمات  ��صم دورة،  �أن يطلق عليهما  ت�صتحقان   2009 �صنة  1996 ودورة  �صنة 

�ال�صتفهام �لتي ر�فقت �نعقادهما �صو�ء ب�صبب �لع�صوية �أم ب�صبب �ل�رشور�ت �خلا�صة 

�للجنة  �أع�صاء  ال�صتكمال  �أو  �لوطني  �مليثاق  بنود  الإلغاء  و�حد  ليوم  منهما  كّل  بعقد 

�لتنفيذية. 

�الأحو�ل، وحتى  �أف�صل  �أيام، يف  تزيد عن ب�صعة  �الأخرى  �لدور�ت  �أي من  تكن  ومل 

عندما كانت تعقد �لدور�ت فاإن جزء�ً ال ي�صتهان به من وقت �ملجل�ص كان ي�صتهلك يف �أمور 

�حتفالية وكلمات خطابية، �أما قر�ر�ت �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، طو�ل تاريخه، فكانت 

ُتتَّخذ يف معظم �الأحيان بالت�صفيق، ودومنا حاجة لعدِّ �أ�صو�ت �ملو�فقني �أو �ملعرت�صني.

وال يكن �إلقاء �للوم بالكامل على �لقيادة �لفل�صطينية يف عدم �نتظام دور�ت �ملجل�ص، 

ومو�قف  �خلارج،  يف  �لفل�صطيني  و�ل�صتات  �لد�خل  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حالة  �إن  �إذ 

�الأنظمة �لعربية من �ملنظمة، و�أجند�تها �ل�صيا�صية �خلا�صة و��صرت�طاتها �مل�صبقة، �أو عدم 

رغبتها بتحمل م�صوؤولية عقد هكذ� لقاء�ت، كانت تتطلب جهود�ً ��صتثنائية لعقد �ملجل�ص 

�لوطني.
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حمايدة،  بيئة  وال  ممهدة،  �صهلة  بيئة  بال�رشورة  تكن  مل  �لعربية  �لبيئة  فاإن  وهكذ� 

وكان ال بّد يف �أحيان عديدة من دفع �أثمان �صيا�صية قبل �صماح �الأنظمة �لعربية للمنظمة 

بحرية �لعمل لقياد�تها وملوؤ�ص�صاتها �لد�صتورية ولدو�ئرها بحرية �لعمل، غري �أنه ُيح�صب 

وجه  يف  تتعقد  �الأمور  كانت  عندما  �ملجل�ص  لعقد  منا�صباً  مالذ�ً  توفر  كانت  �أنها  للجز�ئر 

قيادة �ملنظمة.

ومع ت�صاعد �صعبية �لتيار �الإ�صالمي، ومع �النتفا�صة �ملباركة )1987-1993(، ومع 

�نتفا�صة �الأق�صى )2000-2005(، ومع فوز حما�ص يف �النتخابات �صنة 2006، كان من 

�لو��صح �أن �صناعة �لقر�ر يف �ملنظمة تفتقد �إىل وجود �رشكاء كبار وذوي �صعبية و��صعة 

كاجلبهة  نف�صها،  �ملنظمة  يف  �الأ�صا�صيني  فتح  �رشكاء  �أن  كما  �لفل�صطينية.  �ل�صاحة  يف 

�ل�صعبية و�جلبهة �لديوقر�طية، �ن�صمو� �إىل حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي يف معار�صة فتح 

لتجد فتح  �أو�صلو و��صتحقاقاته؛  �ل�صلمية و�تفاق  �لت�صوية  ب�صاأن م�صار  �ملنظمة  وقيادة 

نف�صها عملياً متفردة يف �صناعة �لقر�ر يف �ملنظمة، و�إن كانت مدعومة من بع�ص �الأحز�ب 

�ل�صغرية غري ذ�ت �لتاأثري يف �ل�صاحة �لفل�صطينية.

بناء  �إعادة  2005 على  �لقاهرة �صنة  �تفاق  بناء على  لقد كان هناك تو�فق فل�صطيني 

ورفاقه(  �لزعنون  )�صليم  �لوطني  �ملجل�ص  رئا�صة  بذلت  وقد  وتفعيلها.  �لتحرير  منظمة 

جهود�ً و��صحة يف �صيف تلك �ل�صنة يف �لتو��صل مع �لف�صائل �لفل�صطينية، للو�صول �إىل 

تو�فق ب�صاأن طريقة �ختيار �ملجل�ص �لوطني وعدد �أع�صائه. وقد كان هناك �صبه �إجماع 

منا�صفة  �لتمثيل  يكون  و�أن  ع�صو،   300 حدود  يف  �ملجل�ص  �أع�صاء  عدد  يكون  �أن  على 

ت�صور  هناك  وكان  منتخباً.  بالد�خل  �ملتعلق  �لن�صف  يكون  و�أن  و�خلارج،  �لد�خل  بني 

يقابلهم عدد  �لد�خل؛  132 هم ممثلو  �لـ  �ملنتخبني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  باأن يكون 

)�إن مل تكن هناك ��صتطاعة الإجر�ء  �لتو�فق عليه  �أو يتم  ُينتخب  مماثل من �خلارج ممن 

�لباقني من  36 ع�صو�ً  �لـ  �ختيار  يتم  بينما  264 ع�صو�ً؛  �ملجموع  �النتخابات(، في�صبح 

�أع�صاء �للجنة �لتنفيذية �ل�صابقني ومن �لرموز و�لفعاليات �لوطنية.

غري �أن فوز حما�ص �ملفاجئ يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي )74 مقعد�ً مقابل 45 مقعد�ً 

ل م�صرية �إ�صالح �ملنظمة، وتلغي �الأفكار �ل�صابقة �ملطروحة؛  لفتح( جعل قيادة فتح تعطِّ

بل وتدفع رئي�ص �ملجل�ص �صليم �لزعنون للرت�جع عما كان يديل به من �قرت�حات، ويعلن 

�أن �أع�صاء �لت�رشيعي �جلدد �صيتم �إ�صافتهم �إىل �الأع�صاء �لـ 717 ممن بقو� على قيد �حلياة 
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من جمل�ص �صنة 1996. وهو ما يعني عملياً �أن قيادة فتح �أو�صدت �أبو�ب �ملنظمة يف وجه 

حما�ص، ويف وجه دخول �لف�صائل �إىل �ملنظمة وفق �أحجامها و�صعبيتها �حلقيقية، وهو ما 

ل �الإمكانية �لعملية ل�صناعة �لقر�ر �لفل�صطيني حتت مظلة و�حدة جامعة  يعني �أي�صاً تعطُّ

هي �ملنظمة.

رابعًا: اإ�شكالية ت�شا�ؤل الد�ر �التاأثري:

تاأثريها  و�أدو�ت  �نزو�ء دو�ئرها  �أو  للمنظمة، وت�صاوؤل  �ملوؤ�ص�صي  �لعمل  مع تر�جع 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ت�صخم  ومع  �خلارجي،  و�لعامل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  وتفاعلها 

�أم�صت �ملنظمة ظالً باهتاً ال ي�صعر به معظم �لفل�صطينيني يف �لد�خل و�خلارج.

�أما �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي �أن�صاأتها �ملنظمة و�لتي يفرت�ص �أن تكون �إحدى �أدو�تها 

�صوؤون  ولتدير  �ملوظفني،  من  �الآالف  ع�رش�ت  لتوظف  وكبت  �ت�صعت  فقد  �لن�صالية، 

حياة �أكث من �أربعة ماليني فل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، بينما كانت بع�ص 

دو�ئر �ملنظمة غري قادرة على توظيف ب�صعة �أ�صخا�ص لديها. وقد بد� �ملظهر �رشيالياً، �إذ 

�أ�صبحت �ملنظمة وكاأنها د�ئرة من دو�ئر �ل�صلطة �أو �أد�ة من �أدو�تها.

“�ملمثل  �لر�صمية  �لناحية  من  ز�لت  ما  الأنها  �لتحرير  مبنظمة  �حتفظت  فتح  قيادة 

وبناء  و�التفاقيات  �ملفاو�صات  عقد  يتم  حيث  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �لوحيد”  �ل�رشعي 

“غرفة  �لتحرير يف  بقيت منظمة  با�صمها وحتت غطائها. وعملياً  �لدبلوما�صية  �لعالقات 

�الإنعا�ص” �أو “�لعناية �ملركزة” مبا يكفي ال�صتمر�رها يف �حلياة، ومبا يكفي الأخذ ختمها 

وغطائها وبركاتها لقر�ر�ت و�إجر�ء�ت قيادتها وقيادة �ل�صلطة.

خام�شًا: اإ�شكالية الر�ؤية �امل�شار �املرجعية:

وخطوطها  وم�صارها  روؤيتها  وحتدد  �لتحرير  منظمة  حتكم  �لتي  �ملرجعية  هي  ما 

�لذي مّت  �لذي يتو�فق مع خطها �ال�صرت�تيجي  �ل�صيا�صي  �حلمر�ء؟ كما حتدد برناجمها 

�إن�صاوؤها على �أ�صا�صه؟ هل هو �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني؟ �أم برنامج �لنقاط �لع�رش؟ �أم 

�إعالن �ال�صتقالل؟ �أم �تفاقية �أو�صلو؟ �أم �ملبادرة �لعربية؟ �أم خريطة �لطريق؟
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�أ�صا�صه دخلت حركة  �لتا�صعة من �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني �لذي على  تن�ّص �ملادة 

فتح منظمة �لتحرير باأن “�لكفاح �مل�صلح هو �لطريق �لوحيد لتحرير فل�صطني، وهو بذلك 

��صرت�تيجية ولي�ص تكتيكاً”.

�ل�صعبية  �لتحرير  حرب  نو�ة  ي�صكل  �لفد�ئي  “�لعمل  �أن  على  �لعا�رشة  �ملادة  وتن�ّص 

�لفل�صطينية، وهذ� يقت�صي ت�صعيده و�صموله وحمايته، وتعبئة كافة �لطاقات �جلماهريية 

و�لعملية �لفل�صطينية وتنظيمها و�إ�رش�كها يف �لثورة �لفل�صطينية �مل�صلحة”.

�إ�رش�ئيل  وقيام   ،1947 عام  جرى  �لذي  فل�صطني  “تق�صيم  �أن  على   19 �ملادة  وتن�ّص 

باطل من �أ�صا�صه مهما طال عليه �لزمن ملغايرته الإر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني وحقه �لطبيعي 

يف وطنه”.

بالثورة  ذ�ته  عن  معب�ً  �لفل�صطيني  �لعربي  “�ل�صعب  �أن  على   21 �ملادة  وتن�ّص   

كامالً،  حترير�ً  فل�صطني  حترير  عن  �لبديلة  �حللول  كّل  يرف�ص  �مل�صلحة  �لفل�صطينية 

ويرف�ص كّل �مل�صاريع �لر�مية �إىل ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية �أو تدويلها”.

وتن�ّص �ملادة 29 عل �أن “�ملقاتلني وحملة �ل�صالح يف معركة �لتحرير هم نو�ة �جلي�ص 

�ل�صعبي �لذي �صيكون �لدرع �لو�قي ملكت�صبات �ل�صعب �لفل�صطيني”.

والأي قارئ ملو�د �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني �لذي قامت على �أ�صا�صه منظمة �لتحرير 

ب�صكل  تعب  �لتي  �جلهة  وعن  وهويتها،  �ملنظمة  لر�صالة  �الأقرب  �جلهة  عن  يت�صاءل  �أن 

�أف�صل عن �أهد�فها وغاياتها؟!

يف �صنة 1974 جاء برنامج �لنقاط �لع�رش لي�صمح للمنظمة بالعمل �ملرحلي، و�حللول 

�أي جزء يتم حتريره من فل�صطني؛  “�ل�صلطة �ملقاتلة” على  �جلزئية، وي�صمح لها باإقامة 

هو  �لع�صكري  �لن�صال  يعد  مل  �أن  بعد  و�لتفاو�صي،  �ل�صيا�صي  للعمل  �العتبار  ويعطي 

�ملجل�ص  يف  �ال�صتقالل  �إعالن  جاء   1988 �صنة  ويف  فل�صطني.  لتحرير  �لوحيد  �لطريق 

�لوطني �لـ 19، ليحمل يف طياته �عرت�فاً بقر�ر تق�صيم فل�صطني )�لذي قامت ب�صببه حرب 

ق�صية  مع  يتعامل  �لذي   242 قر�ر  فيها  مبا  �ملتحدة  �الأمم  بقر�ر�ت  و�عرت�فاً   ،)1948

“نبذ  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إعالن  باأ�صابيع  ذلك  بعد  وليتلوه  الجئني؛  كق�صية  فل�صطني 

ة للتو��صل بني �ملنظمة و�لواليات �ملتحدة. �الإرهاب” ليفتح ُكوَّ
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“�إ�رش�ئيل” يف  �ملنظمة بحق  قيادة  1993 فقد �عرتفت فيه  �صنة  �أو�صلو يف  �تفاق  �أما 

�ل�صلمية،  �لت�صوية  مب�صار  �ملنظمة  و�لتزمت  �لتاريخية،  فل�صطني  �أر�ص  من   %77 نحو 

و�الكتفاء  �أهد�فها،  لتحقيق  “�لعنف”  �إىل  �للجوء  وعدم  �مل�صلح،  �لكفاح  عن  وبالتخلي 

�أن  �أنياب، قبل  �أو  �أظافر  �لتحرير دون  �أ�صبحت منظمة  �ل�صلمية. وهكذ�  فقط بالو�صائل 

تتمكن من �إقامة �لدولة �لفل�صطينية على �أر�ص �ل�صفة و�لقطاع، وقبل �أن تتمكن من حّل 

�لق�صايا �الأ�صا�صية �ملرتبطة مب�صتقبل �لالجئني وم�صتقبل �لقد�ص وم�صتقبل �مل�صتعمر�ت 

�أو  �أر�صها  �لفل�صطينية �ملفرت�صة على  �لدولة  �أن تتحدد مدى �صيادة  �الإ�رش�ئيلية، وقبل 

م�صاحاتها �لنهائية... وكّل ذلك مّت ربطه بعملية �لتفاو�ص �ل�صلمي مع �لعدو �الإ�رش�ئيلي، 

ووفق  مز�جه،  وفق  �الأمور  �صيدير  و�لذي  خريية،  جمعية  لي�ص  بالتاأكيد  هو  �لذي 

مقت�صيات م�صلحته.

�ملرجعية  كانت  فاإذ�  حقيقية،  �إ�صكالية  �أمام  نف�صه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وجد  وهكذ� 

�لفل�صطيني، فعند ذلك  �لوطني  �مليثاق  �ل�صعب هي  �إليها  �أن يحتكم  �لتي يجب  �حلقيقية 

�صتكون حما�ص و�جلهاد، وهي ف�صائل خارج منظمة �لتحرير، �أقرب �إىل �ملنظمة و�أهد�فها 

من �لف�صائل �لتي تقود �ملنظمة وت�صارك يف ع�صويتها! و�لتي لو حوكمت �إىل �مليثاق نف�صه 

ملا �نطبقت عليها معايري ع�صوية �ملجل�ص، والُتهمت باأقذع �التهامات. 

�أما �الإ�صكالية �لثانية فهي مرتبطة باملعايري �لتي يتم على �أ�صا�صها دخول �ملنظمة، فاإذ� 

يدخل  من  على  و�صت�صرتط  �لدولية،  �لرباعية  ل�رشوط  �صت�صتجيب  �ملنظمة  قيادة  كانت 

فاإنها  تالها(  وما  �أو�صلو  )خ�صو�صاً  �تفاقيات  من  به  �لتزمت  مبا  �اللتز�م  ع�صويتها  يف 

عند ذلك �صتحدد ع�صويتها بتلك �لف�صائل و�ل�صخ�صيات �لتي تقبل بالتنازل عن معظم 

فل�صطني وتعرتف بـ“�إ�رش�ئيل”، وهو ما لن تقبله حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي.

فاإنها  كله،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بيت  هي  �ملنظمة  تكون  �أن  عليه  �ملتفق  من  كان  و�إذ� 

باأية  �أحد�ً  تلزم  و�أال  وف�صائله،  وفئاته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أطياف  كافة  ت�صع  �أن  يجب 

��صرت�طات م�صبقة، وخ�صو�صاً �إذ� ما تعلق �الأمر بتنازالت �أحدثتها قيادة �ملنظمة خمالفة 

�أن  �إن من حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج  لن�صو�ص �مليثاق �لوطني نف�صه. 

�إر�دته. ومن  يختار جمل�صه �لوطني بحرية و�صفافية، و�أن يختار قيادته �لتي تعب عن 

حقه �أن يعيد بناء وترتيب وتفعيل بيته �لفل�صطيني بال�صكل �لذي يخدم م�صاحله �لعليا. 

ومن حقه �أن ير�جع و�أن يلغي �أية �تفاقيات �أو معاهد�ت �أو قر�ر�ت تتعار�ص مع حقوقه 

يف �أر�صه ومقد�صاته ومع ثو�بته �لوطنية.
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خامتة:

�أن تقوم قيادتها  بّد  �أزمتها ومن غرفة �الإنعا�ص، ال  �لتحرير من  حتى تخرج منظمة 

)قيادة فتح( بفتح �أبو�بها ب�رشعة لكافة �لف�صائل �لفل�صطينية، مبا فيها حما�ص و�جلهاد 

على  �الأولوية  وتفعيلها  �لتحرير  منظمة  �إ�صالح  مبادرة  تاأخذ  �أن  بّد  وال  �الإ�صالمي. 

�لرتتيبات �ملتعلقة مبلف �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إذ �إن �لرتتيبات �ملتعلقة بال�صلطة كاحلكومة 

وهو  عليها،  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صكوت  �أو  باملو�فقة  مرتهنة  �الأمنية  و�الأجهزة  و�النتخابات 

من  �لفل�صطيني  �لقر�ر  يف  مبا�رش،  غري  ب�صكل  و�إن  �أ�صا�صياً،  العباً  “�إ�رش�ئيل”  يجعل  ما 

و�مل�صالح  �ملعايري  �صمن  عليه  �لكلية  �أو  �جلزئية  �ملو�فقة  �أو  تعطيله،  على  �لقدرة  حيث 

�الإ�رش�ئيلية. 

متثيل  يف  �حلقيقي  ودورها  حجمها  �إىل  �صيعيدها  �أوالً  �لتحرير  منظمة  تفعيل  �إن 

�خلارجية.  لالإر�دة  �الرتهان  عن  وبعيد�ً  و�خلارج،  �لد�خل  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

�لتحرير  �أدو�ت منظمة  كاأحد  �لطبيعي  �إىل حجمها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن يعيد  ويكن 

�صكلها �حلايل  يعيد تعريف دورها بحيث تخرج من  و�أن  �لوطنية،  �الأهد�ف  يف حتقيق 

ك�صلطة وظيفية تخدم �الحتالل �أكث مما تخدم م�رشوع حترير فل�صطني وقيام للدولة 

�مل�صتقلة. �لفل�صطينية 

�إن �ملطلوب �أن ت�صبح �ملنظمة مظلًة جامعة لل�صعب �لفل�صطيني، وحتى يتحقق ذلك 

فال بّد من برنامج لبناء �لثقة بني �لف�صائل و�لفعاليات �لفل�صطينية، و�أن يتم و�صع �آلية 

و��صتبعاد  حتييد  يتم  و�أن  لل�صلطة،  �ل�صلمي  و�لتد�ول  �الختالف  الإد�رة  عليها  متو�فق 

�لفل�صطيني.  �لقر�ر  �صناعة  يف  و�الأمريكي  �الإ�رش�ئيلي  وخ�صو�صاً  �خلارجي  �لتاأثري 

�مليثاق  �إىل  �أ�صا�صاً  ي�صتند  فل�صطيني  �صيا�صي  برنامج  على  �لتو�فق  يتم  �أن  ويجب 

 ،2005 �صنة  �لقاهرة  كاتفاق  �لتالية  �لفل�صطينية  و�لتو�فقات  �التفاقات  و�إىل  �لوطني، 

ووثيقة �لوفاق �لوطني �صنة 2006، و�تفاق مكة �صنة 2007، ووثيقة �مل�صاحلة �لوطنية 

.2011 �صنة 






