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حي تفنهض الاليات في الفنفى
عريب الرنتاوي
أيار \ مايو

۲۰۱۲

شرّففني إخوة وأحباء من قادة الالية الفلسطيفنية في ألانيا بأن أكون ضيف احتفالتهم هذه السفنة بذكرى يوم الرض اليد ) 30آذار/مارس( ،ولقد
سُعدت بتلبية الدعوة الكرية ،فهي مفناسبة بالغة الهمية والعاطفية بالفنسبة لي .كما إن السئلة والتساؤلت حول طبيعة هذه الالية ومستوى اهتمامها
وانخراطها في العمل على القضية الفلسطيفنية لم تبارحفني ،فكان البحث عن أجوبة شافية لسئلتي الائرة ،مدعاة إضافية لتلبية دعوة الخوة والعزاء.
في دورتوند ،الديفنة الصغيرة ذات الستمائة ألف مواطن ،تقاطر مئات الفلسطيفنيي القيمي في الديفنة وجوارها ،جاءوا بعائلتهم من مختلف العمار
والجيال ،حضرت الفصائل على اختلفها ،ارتفعت الرايات والكوفيّات ،وصدحت مكبرات الصوت بصوت فيروز وأغاني الثورة والتراث الشعبي
الفلسطيفني ،لوحات الشباب والصبايا بشكل عفوي ،لوحات من الدبكة الفلسطيفنية ،عُلِقت الصور والطرزات واللوحات ،التي تذكر بدن فلسطي
التاريخية ،وبفصول مختلفة من مراحل نضال هذا الشعب وحياته.
اليل الرابع من أبفناء الفنكبة ،أطفال في عمر الرياحي ،جاءوا متدثرين بالكوفية والراية ،في إشارة تدٍ ،ل تخطئها العي ،على حيوية هذا الشعب،
وتشبثه بوطفنه وأرضه وحقوقه ،مهما طال الزمن ،وفي سقوط آخر مروّع ومدوٍ ،للقول الأثور عن الباء السؤسسي للحركة الصهيونية بأن "الكبار سيموتون
والصغار سيفنسون" بحسب تعبير دافيد بن غوريون أول رئيس للوزراء في إسرائيل.
لقد بدا واضحًا انخراط الالية في الشأن الفلسطيفني ،فهذا يسألك عن مقابلة أجريتها على البي بي سي ،وذاك يسألك عن حوار على الزيرة ،وثالث
يعيد على مسامعك ما سبق وأن كتبته في زاويتك هذه ،مسؤخراً أو قبل سفنوات .وفي كل مرة أتى متحدثو الفل على ذكر مفنظمة التحرير ،أو استذكر
شهيداً لفتح أو حماس أو الشعبية أو الديقراطية ،كانت القاعة تلتهب بالتصفيق ،الميع توّاقون لستيقاظ حركتهم الوطفنية ،الميع مشتاقون لفنظمة
التحرير مثلهم الشرعي الوحيد ،الميع بل استثفناء ،يريد إتام الصالة واستعادة الوحدة ،بل ويريدها الن وليس غداً.
عرضت في كلمتي للآلت الشهد الفلسطيفني بعد انسداد أفق السلم وانهيار خيار الفاوضات ،وناقشت والاضرين الاجة لبعث مفنظمة التحرير
الفلسطيفنية وإحياء الركة الوطفنية الفلسطيفنية من جديد .وكان الدث مفناسبةً للتطرق إلى دور الاليات الاسم في الفنفى في فرض خيار الصالة وإعادة
بفناء مفنظمة التحرير وهيكلتها وتفعيلها.
ويجدر التذكير بأنه ،في حوارات القاهرة واتفاقاتها ،أجمعت القيادة الفلسطيفنية ،فتح وحماس ومختلف الفصائل ،على الاجة لحياء الفنظمة ودمقرطتها
وإعادة هيكلتها ،بدءا باللس الوطفني الفلسطيفني الذي يفنبغي أن يغادر مربع "التعيي" و"الكوتات الفصائلية" إلى مربع "النتخاب" و"صفناديق
القتراع" ،لكن شيئاً فعلياً على الرض لم يتحقق حتى الن ،ليس بسبب تعثر الصالة فحسب ،بل وبفعل غياب الدية في التعامل مع هذه السألة،
لكأن قرار إجراء النتخابات ،اتخذ من باب "السايرة" و"التفناغم" مع مفناخات الربيع العربي.
ل أحد جال على الاليات ،ل أحد رسم بدقة خرائط توزعها وأعدادها ،ل أحد لديه كشوف بالفناخبي ،ل نعرف شيئاً عن الهيئة الفناخبة ،بدللة أنفني كفنت
شاهداً على حوار حول تعداد الالية الفلسطيفنية في ألانيا ،بي نشطاء الالية ذاتها ،الرقام التي استمعت إليها راوحت ما بي  75ألفا وربع مليون
لجئ فلسطيفني!
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إن معيار الدية الول والخير في الكم على جدية التزام الحزاب السياسية الفلسطيفنية بإعمال الديقراطية يتمثل في قيامها بتعداد الاليات ورسم
خرائط توزعها الغرافي ،وإعداد كشوف الفناخبي وتسجيلهم تت إشراف جهات نزيهة ومحايدة ،ومتوافق عليها ،وهذا هو الهم .مثل هذه العملية
ستستغرق أشهراً عديدة ،فكيف يردد بعضفنا من دون تحيص ،أنفنا نريد انتخابات للمجلس الوطفني في كل الساحات التي يكن فيها إجراء مثل هذه
النتخابات ،وفي غضون ثلثة أشهر فقط من تشكيل حكومة الصالة!
لقد أكدت في كلمتي أمام الشد الُتميز للجالية في ألانيا بأنه يتعي عليفنا الشروع في الستعداد لجراء النتخابات .ويفنبغي للجاليات الفلسطيفنية
أنفسها أن تبدأ بالتفنسيق ،وتفنظيم علميات الصر والتسجيل .وقد أطلعت الالية على مبادرةٍ يقوم بها عدد من الفنشطاء تت عفنوان "سجّل ،أنا
فلسطيفني" أي سجّل للنتخابات لمارسة حقك في الواطفنة التي تلي عليك اختيار مثلك إلى اللس الوطفني بصورة حرة وطوعية وشفافة )حملة التسجيل
لنتخابات اللس الوطفني الفلسطيفني .(www.pncregcampaign.org
لقد أبدى كل من تدثت إليه تاوباً واهتماماً مفاجئي ،وهو ما أحسبه يحدث أيضاً في بلدان أخرى .وهذا يستحق كل التشجيع والسفناد من قيادة
الفنظمة والسلطة وحماس ،ومن مختلف الفصائل الفلسطيفنية وكذلك الستقلي ،إذ من دون إتام هذه العملية التمعية ،من دون توفير الفرصة لكل مواطن
فلسطيفني بلغ الثامفنة عشرة من عمره ،للدلء بصوته ،فإن كل هذا الديث عن انتخاب اللس الوطفني يبقى حبراً على ورق ،أو كلم ليل يحوه الفنهار.

عريب الرنتاوي هو السؤسس والدير العام لركز القدس للدراسات السياسية في عمان .قام بتأليف وترير العديد من الدراسات الستراتيجية .نظم وشارك
في ندوات ومسؤترات دولية في الارج وفي الردن .وهو أيضا معلق ومحلل دائم على شاشات التلفزيون ،أنتج برنامجاً تلفزيونياً خاصاً به "قضايا
واحداث".

" شبكة السياسات الفلسطيفنية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية ،مهمتها نشر وتعزيز ثقافة الفنقاش العام حول القوق النسانية للفلسطيفنيي
وحقهم في تقرير الصير ،وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان .يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الفناقشة الدية للقضايا
الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطيفنية" ،كمصدر اساسي
لتلك الواد.
لزيد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروني التاليwww.al-shabaka.org :
او اتصلوا بفنا على البريد اللكتروني التاليcontact@al-shabaka.org :
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