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عزيزة الالدي، ياسمي حمايل، أسعد غان، هاني الرصري، فجر حرب، دينا عمر، معي رباني، رنا بركاتمع 

٣۰۱۲ أيار/مايو

لةحة عامة

 يدعو الكثير من الفلسطينيي الباحثي عن تثيلٍ ديقراطي أكثر فعالية إلى إصلح منظمة التةحرير الفلسطينية. غير أن أسامة خليل قد حذّر في مقالته

  بأن الةحاولت الساعية إلى إصلح النظمة ستُفضي في نهاية  مَن أنتم؟": منظمة التةحرير الفلسطينية وحدود التمثيل  "النشورة الشهر الاضي والعنونة 

الطاف إلى إنقاذ قيادةٍ فقدت شرعيتها، وبيّن أن ثمة حاجةً لستةحداث هيئةٍ تثيليةٍ جديدةٍ من أجل إحراز القوق الفلسطينية.

  بأن الفلسطينيي يطرحونرنا بركات هذ.ه التي تديرها الشبكة، يناقش مستشارو السياسات وأعضاء الشبكة الطرح أعل.ه. تاجج حلقة النقاشوفي 

 السئلة الطأ، فل ينبغي للنقاش أن يتمةحور حول إنقاذ النظمة أو التخلي عنها، وإنا حول كيفية ترصور التةحرر وتطبيقه سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا

 إلى أن النظمة بلغت أوجها من حيث التمثيل حي كانت أقل ديقراطيةًمعي رباني فيشير واقترصاديًا، وهو تأطيرٌ يضع قيمة النظمة في سياقها. أما 

 بالعرف التقليدي، ويتساءل عمّا إذا كانت النتخابات تدي نفعًا في السياق الفلسطيني، ويدعو إلى التوافق في الراء إزاء الشروع الوطني كأول

الولويات.

  كتابات غسان كنفاني عن "اللغة العمياء" وكيف أن هذ.ه اللغة تعوق التةحليل الستراتيجي، وتخلص بعد استعراضدينا عمرمن جانبها تستةحضر 

  فيؤيد إصلح النظمة بقوة بدءًافجر حربالساعي الخيرة لحياء منظمة التةحرير الفلسطينية إلى أن البدء من نقطة الرصفر قد يكون أفضل اليارات. أمّا 

 بإصلح ميثاقها لكي تثل الفلسطينيي أينما كانوا، وخلف ذلك، فإنه يةحذر من أن الفلسطينيي يخاطرون باستةحداث هيئةٍ شبه عاملةٍ أخرى، وبالنقسام

  فيرى بأن الدعوةَ إلى إنهاء منظمة التةحرير الفلسطينية دون طرح بديل لها قد تُسفر عن وضعٍ أسوأ بكثيرهاني الرصريأكثر من أي وقت مضى. أمّا 

يتمثل في التشتت والتجزؤ إلى مجموعات مةحلية أو عشائرية أو فئوية متباينة وفي الندثار التام للقضية الفلسطينية.

 إلى السباب الشتركة بي الالة الفلسطينية والعربية، ويدعو إلى إعادة بناء الكيان الوطني الفلسطيني بعد "انتهاء صلحية" منظمةأسعد غان يشير 

  فتعتقد بأن على الفلسطينيي أن يعودوا ويبةحثوا في الرحلة الولى من تاريخياسمي حمايلالتةحرير الفلسطينية على أساس سبعة مبادئ أساسية. أمّا 

 منظمة التةحرير والنتفاضة الولى ليسترجعوا سُبل العمل معًا من أجل بناء هويةٍ وطنيةٍ وجبهةٍ مقاومة، وهو زمنٌ كان فيه الفلسطيني أكبر من مجرد
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  إلى تسريع وتيرة تويل الفضاء الثقافي الفلسطيني العالي القائم إلى "مجتمعٍ ثقافي عالي"عزيزة الالديالنتماء إلى حزبٍ سياسي. وفي النهاية تدعو 

أكثر تاسكًا من شأنه أن يوفر الفرص ليجاد خيارات يكن اتباعها في إقامة هيكلٍ ومنظومةٍ أكثر فعالية للةحُكم.

رنا بركات

 يةُحاجج أسامة خليل بأن منظمة التةحرير الفلسطينية ل تعدو الن أكثر من كونها غطاءً لفساد القلة القليلة الذين احتلوا مناصبها ولانها ومكانتها. وهو

 يشكك في ناعة الةحاولت الساعية إلى إيجاد سُبلٍ لنقاذ النظمة وما لديها من إمكانات، ويستعرض الكوارث القائمة والةحتملة في سبيل الدفع باتا.ه

إجراء انتخابات جديدةٍ للمجلس الوطني الفلسطيني.

 يتلك البعض الخر ترصورًا لنقاذ منظمة التةحرير الفلسطينية بتجاوز هذا الفساد والقيمة الرمزية للمنظمة باعتبارها حركة ترير والتركيز على هيكلها

 التنظيمي. وهم يةحاججون أنه إذا ما أُعطي الفلسطينيون كافة في فلسطي التاريخية وفي الشتات وسيلةً ناجعةً للترصويت في النتخابات (وهو عملٌ

ليس بهيّن)، فيمكن حينها التأكد من أن الجلس يثل مرصالح مجمل الشعب الفلسطيني بةحق.

 لكن خليل يدّعي أن من الرصعب ترصوّر هذا السيناريو في ضوء العارضة الساحقة لبدأ السلطة التمثيلية داخل السلطة الفلسطينية ومَن تدين له من

القوى المبريالية. ويرصف منظمةَ التةحرير بأنها ليست سوى عقبة في طريق التةحرر الوطني، ويدعو بجرأة إلى نعي النظمة وطيّ صفةحتها إلى البد.

 ولعلّه استنتاجٌ منطقي: فإذا كان التمثيل الشعبي هو الفتاح لبناء حركة التةحرير، فإن منظمة التةحرير الفلسطينية ليست كذلك تامًا. ومع ذلك، فهي ل

 تزال تتمتع بشعبيةٍ لدى عددٍ كبير من الفلسطينيي بل مبالغة، وبخاصةٍ إذا ما نظرنا إلى كل الناقشات التي تشهد على الزن - إنْ لم يكن السى -

الماعي بسبب نعي النظمة.

 غير أن النقاش يثير تساؤلت أخرى: لِمَ تنرصب كل الناقشات الدائرة حول "التةحرير عبر التمثيل" على النتخابات؟ هل النتخابات، حتى وإنْ كانت

 شاملةً وحرةً و"عادلة"، هي الوسيلةُ الفضلى والوحيدة لنتاج حركة ترر مثّلة؟ وهل الُثُل العليا التضمّنة في الفاهيم الليبرالية للمواطنة في الدول القومية

الديثة هي الفتاح (لعادة) تأسيس حركات التةحرر؟

 ولعل الشكلة تكمن، بةحسب آخرين، في ترصور مفهوم "النظمة" وتطبيقه داخل منظمة التةحرير الفلسطينية. فإذا كان نوذج الدولة هو الساس، فإن مفهوم

 "النظمة" قد ينفي في الواقع جانب التةحرير في منظمة التةحرير. ل تنم مخرجات عملية أوسلو، ول سيما السلطة الفلسطينية، بالضرورة عن حالةٍ شاذة أو

  بوقتٍ طويل. إن إجراء أفضل1993عن فساد منظمة التةحرير، بل هي نتيجةٌ لعمليةٍ تاريخية تخلت عن الرادة الشعبية وترير فلسطي قبل عام 

النتخابات ضمن هذ.ه الهياكل لن يؤدي إلّ لواصلة تلك العملية التاريخية ولن يترصدى لضائقتنا الالية سوى سطةحيًا.
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 غير أن منظمة التةحرير الفلسطينية ل تقترصر على التنظيم بل تشمل التةحرير أيضًا، على القل على الستوى الطابي. لذا فالسئلة التي يواجهها

 الفلسطينيون ل ينبغي أن تكون النقاش الةحدود والُقيّد حول الختيار بي إنقاذ الهياكل التنظيمية داخل منظمة التةحرير أو التخلي عنها. بل ينبغي أن

 تنرصب تلك السئلة على كيفية ترصور "التةحرير عن طريق القاومة" وتنفيذ.ه تكتيكيًا وسياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقترصاديًا. وفي سياق حركات التةحرر،

ل ينبع التمثيل والرادة الشعبية من الحرصاءات والعمليات النتخابية بل هما الساس للمقاومة والةحرك لها.

 وفي هذا السياق، تتضح القيمةُ الرمزية والتاريخية لنظمة التةحرير الفلسطينية أكثر باعتبارها حركة مقاومة وترر. ومن دون العتراف بوجود هذ.ه القيمة

 الرمزية القيقية في كيانٍ موحّد يجسّد ترير فلسطي، فإنه يكن بيع سياسة فلسطي لَِن يدفع أكثر بغض النظر عن أجندته الشائنة والفئوية، ويكن القول

إن هذ.ه هي الالة الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

1معي رباني

 بسالسنظر والسريسات، إضسافسة إلسى عسناصسر أخسرى. النستخابسات بسالسطبع مسا هسي إل عسنرصراً واحسداً مسن عسناصسر السديسقراطسية الستي تستطلب أيسضاً الستعدديسة، والسؤسسسات،

 إلسى التجسربسة الفلسسطينية الساضسية يسلفت النستبا.ه أنسها كسانست أكسثر تسثيلً، سسواء مسن حسيث السقيادة أو بسنية السؤسسسات أو السسياسسات أو أي مسعيار آخسر، عسندمسا

 كسانست واقسعياً أقسل ديسقراطسية بسالسعنى الستقليدي والسعاصسر لسلمرصطلح. كسانست مسنظمة التةحسريسر فسي السقيقة كسيانساً تسعدديساً بسشكل كسبير، ومسن هسذ.ه السناحسية نسافسست

بسهولة وناح، ليس فقط منظمات مثل حركة التةحرير الوطني الزائرية، بل أيضاً الؤتر الوطني الفريقي في جنوب إفريقيا على سبيل الثال.

 ولسكن، لسعله مسن السفارقسات السكبرى أن تسلك السواصسفات الستي مسن السفترض أن تسرصونسها وتسعززهسا السديسقراطسية، مسثل الستمثيل، وسسيادة السؤسسسات، وتسديسد

 السقيادة، والنستقال السسلمي للسسلطة، والسعمل السسياسسي السوحسد، قسد بسدأت بسالستراجسع، وفسي بسعض السالت اخستفت بسالسكامسل، بسعد السبدء بسالنستخابسات فسي إطسار

 واقامة السلطة الفلسطينية.1993اتفاقية أوسلو في العام 

 هسذا بسالسطبع يسعود إلسى طسبيعة أوسسلو والسسلطة الفلسسطينية ولسيس لسلنستخابسات نسفسها. مسع ذلسك، هسناك حساجسة لسفةحص مسا إذا كسانست النستخابسات الفلسسطينية،

 خسرصوصساً النستخابسات السرة والسنزيسهة مسنها، قسد أسسهمت فسي السةحرصلة أو قسوضست السديسقراطسية الفلسسطينية، وحسقوق وحسريسات السواطسني، والسكفاح فسي سسبيل تسقريسر

 السرصير للفلسسطينيي. إذا وضسعنا السسؤال بسبساطسة، هسل عسززت النستخابسات الفلسسطينية الشسروع السوطسني أم أعساقسته؟ وهسذا بسدور.ه يسثير سسؤالً أوسسع، لسيس حسول

 مسا إذا كسان الفلسسطينيون جساهسزيسن لسلديسقراطسية، بسل هسل النستخابسات السديسقراطسية الستنافسسية هسي أداة مسناسسبة للفلسسطينيي لسلتغلب عسلى أزمسات مسعينة تسواجسههم

في هذ.ه الرحلة من تاريخهم.

.مساراتاقتُبست مداخلة معي رباني في حلقة النقاش هذ.ه من ورقةٍ نقاشيةٍ أشمل نشرها موقع 1
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في هذا الجال هناك عدة ملحظات هامة يجب طرحها فيما يتعلق بتداعيات النتخابات الفلسطينية منذ اتفاقية أوسلو:

هذ.ه النتخابات لم تؤد إلى تعزيز شرعية النتَخَبي..1

 ، فسسي السسقيقة، السستعبير1996لسم تسؤد هسذ.ه النستخابسات مسن قسريسب أو بسعيد إلسى تسعزيسز السوحسدة السوطسنية الفلسسطينية. فسقد كسانست انستخابسات عسام.2

.1948الؤسساتي عن أقرصى درجات التشرذم التي أصابت الفلسطينيي منذ عام 

هذ.ه النتخابات لم تؤد إلى تشجيع مؤسسات أكثر تثيلية أو مشاركة شعبية أكبر في العملية السياسية..3

هذ.ه النتخابات لم تؤد إلى تشجيع تديد القيادة، وهذا في القيقة ينطبق أيضاً على النتخابات الداخلية في كل من "فتح" و"حماس"..4

 ومسؤخسراً لسم تسؤد السطالسب بسثل هسذ.ه النستخابسات إلسى تسشجيع السرصالسة الفلسسطينية. ويسبدو أن هسناك شسيئاً مسن السقيقة فسي اسستخلص جسميل هسلل، بسأن.5

 النستخابسات الستي تسري فسي ظسل سسيطرة أو تسدخسل خسارجسيي، كسما حسرصل فسي السعراق ولسبنان وفلسسطي، تستجه نسةحو مسفاقسمة السستقطاب بسدلً مسن

السهام في الوحدة.

 فسي ظسل السظروف السالسية، فسإن الولسويسة يسجب أن تسكون إعسادة بسناء الستعدديسة وصسياغسة بسرنسامسج وطسني واسستراتسيجية وطسنية مسبنية عسلى الستوافسق وتشسد السشعب

 الفلسسطيني بسأكسمله، والنستخابسات، عسلى القسل فسي السوقست السالسي، تسبدو كسعقبة فسي طسريسق هسذ.ه السعملية. وتسوضسح التجسربسة أن النستخابسات تسكون ذات مسعنى

عندما تخدم مشروعاً وطنياً قائماً، وتفشل عندما ينظر إليها باعتبارها حلً لزمة هذا الشروع.

 وهذا ينطبق على الطالبة بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني كسبيل لحياء منظمة التةحرير الفلسطينية. إن من الشكوك فيه إمكانية إجراء

 هذ.ه النتخابات، ولكن حتى ولو كان ذلك مكناً، فإن من لضروري إحياء منظمة التةحرير حتى يكون لهذ.ه النتخابات معنى. ومهما بدا ذلك خالياً من

 الوطني، وحينها نستطيع أن نقترع الطلوب أولً هو الجماع والتفاق بي الطراف الرئيسية على الركة الوطنية والشروع الوطني والبرنامج الاذبية، فإن

على من هو الؤهل لقيادة هذا الشروع وتنفيذ هذا البرنامج.

دينا عمر

 عند مناقشة الأزق السياسي الراهن الذي يوضةحه أسامة خليل بدقة في مقالته، يكون من الفيد أن نستةحضر القالة الهمة التي كتبها غسان كنفاني عقب

 "أفكار عن التغير واللغة العمياء" والتي تدل على أن مشكلة التمثيل ليست بأي حالٍ من الحوال معضلةً جديدة.1967الهزية العربية في عام 

 لقد شهدنا منذ تسعينيات القرن الاضي حملتٍ متنوعةً تهدف إلى إعادة هيكلة منظمة التةحرير الفلسطينية ول سيما الجلس الوطني الفلسطيني، وكان
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  مجموعةٌ لم تلبث طويلً هي2010. وظهرت في 2002أبرزها البادرة الوطنية الفلسطينية التي نظمها ودعمها إدوارد سعيد ومرصطفى البرغوثي سنة 

 الهيئة الوطنية الفلسطينية بقيادة عزمي بشارة وبلل حسن. وسعت كلتا البادرتي إلى تغيير الهيكل القائم من الداخل. وها هو هذا النموذج يظهر مجددًا

 لنتخاب الجلس الوطنيعلى هيئة النداء الشعبي الديد الرصادر من الفلسطينيي القيمي في فلسطي والشتات من أجل تنظيم حملةٍ لتسجيل الناخبي 

 . غير أن خليل يضع هذ.ه البادرة في سياقٍ تاريخي ويخلص إلى أن احتمالت ناحها متدنية، وربا من الفضل أن نبدأ منالفلسطيني بطريقةٍ ديقراطية

الرصفر.

 ولكون واضةحة، فأنا ل أرغب في انتقاد منظمة التةحرير الفلسطينية بهدف تقيرها أو رفضها ككيان أو الط من قدر أولئك الذين قدموا دون شك

 تضةحيات كبيرة بسبب تثيلهم الشعب الفلسطيني. ولكن منظمة التةحرير تعجز عن منع قِلة قليلة غير منتَخَبة ديقراطيًا من تولي زمام الكم إلى أجلٍ

 غير مسمى. وحي يسترعي الفلسطينيون النتبا.ه إلى الفتقار القائم إلى الساءلة، يُستخدم الطاب البوي للتهرب من النتقادات. فمعظم "سفراء"

 منظمة التةحرير ومسؤوليها سيدّعون أننا، الشككون في سلطتهم، "نهل" التضةحيات التي ما فتئوا يقدمونها، وسينظرون إلينا "كعديي الحترام"

 ويقولون "إننا لم نكن" هناك في لبنان في الثمانينيات، ول في الضفة الغربية إبان النتفاضة الثانية، ول في في غزة، ويقولون إنه يستةحيل علينا أن

نستوعب شكل "الياة في ظل الحتلل" أو "العتقال الداري" أو "العيش في ظل الرصار أو تت وابل القنابل."

 يسمي غسان كنفاني هذا النهج الطابي الستخدم لسكات العارضة "اللغةَ العمياء". وهذ اللغة العمياء هي بالضبط ما يعيق تديد الهيئة السياسية،

 وهي بل شك تعزز الحتلل. ويزيد كنفاني بأن عدم ضخ دماء جديدة في الركة السياسية "جريةٌ ل تعيق وصول طلئع شبابية ذات تأثير ودماء جديدة

وحسب بل يعرقل أيضًا صياغة رؤيةٍ واضةحة للعدو، والعتراف بجسامة الطر الذي يفرضه، ووضعَ استراتيجيةٍ حازمةٍ لواجهته."

 أنا ل أعرف ما إذا كان قد فات الوان على إنقاذ منظمة التةحرير الفلسطينية. ولكني أعرف أن الةحاولت السابقة لنقاذها قد باءت بالفشل وأن ناح أي

 مةحاولت مستقبلية تاكي النماذج الجرّبة احتمالته قاتة. لقد دعمتُ مبادرة انتخاب الجلس الوطني الفلسطيني لندرة الستراتيجيات جيدةِ التنظيم

الرامية إلى إعادة تشكيل منظمة التةحرير الفلسطينية. ولكن لعل البديل الفضل هو إعادة تشكيلها من القاعدة إلى الرأس لتمثل الشعب الفلسطيني.

فجر حرب

 رغم أني أتفق مع تقييم العديد من العوامل التي أفقدت منظمة التةحرير الفلسطينية فعاليتها، فإني أختلف مع الطرح القائل إن الل يتمثل في إنشاء

 هيئةٍ تثيليةٍ جديدة. أسامة خليل مةحقٌ في اقتراحه بأنه ينبغي لنا أن نبةحث فيما أفقد منظمة التةحرير الالية فعاليتها، مثل عدم الستقلل عن القوى

 الارجية والفتقار إلى الضوابط والوازين الداخلية، ولكن الصلح يكن أن يتةحقق بإحداث ثورةٍ داخل منظمةِ التةحرير الفلسطينية نفسها ل بإنشاء هيئةٍ
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أخرى.

 يسوق خليل حُججًا لرصالح التخلي عن منظمة التةحرير الفلسطينية، منها أن اختيار أعضاء الجلس الوطني الفلسطيني يجري وفقًا لنظام الرصص أو

 الكوتا، وأن الحزاب السياسية الكوّنة لنظمة التةحرير هي في حد ذاتها غير ديقراطية وغير خاضعة للمساءلة. غير أن الكاتب ييل إلى التغاضي عن

 العدد الكبير من الفلسطينيي النتمي إلى الحزاب السياسية. فكيف يترصور أن يُقدِم العضاء اللتزمون ضمن أحزابهم على تدي سلطة قادتهم في هذ.ه

 السألة الاسمة؟ فهل تغيير واجهة النظمة واسمها سوف يجعل الفراد أكثر ديقراطيةً؟ فالشكلة ل تكمن في هيكل التمثيل ووسيلته وحسب بل أيضًا

في مفهوم الناس للسلطة. وعلينا أن نعمل على إصلح أنفسنا كأفرادٍ ننتمي إلى مجتمعٍ قائم على القاومة، وإصلح الهيئة التي توحدنا جميعا.

 وعلوةً على ذلك، فإن التخلي عن منظمة التةحرير الفلسطينية من أجل البدء بتنظيمٍ جديدٍ من الرصفر يعني التخلي عن العتراف الوطني والدولي الشعبي

 والقانوني الذي اكتسبته النظمة. واكتساب هذا العتراف من جديد سيتطلب جهودًا هائلة يكن – وينبغي - أن يوجهها الفلسطينيون إلى شأنٍ آخر. إن

 إنشاء منظمةٍ جديدة سيُضيف تعقيدًا ل داعي له إلى نظام التمثيل الفلسطيني. فوليتا السلطة الفلسطينية ومنظمة التةحرير متداخلتان، المر الذي يخلق

 نظامًا معقدًا ومتشابكًا للسلطة والنفوذ. وإنشاء هيئةٍ جديدةٍ ستجابه الرفض والنتقاد من الحزاب السياسية الفلسطينية، على أقل تقدير، سوف

يتمخض عن وجود ثلث هيئات شبه فاعلة، المر الذي سيفاقم انقسام الفلسطينيي.

 وعليه، فإن خيارنا المثل هو إعادةُ بناء منظمة التةحرير الفلسطينية على أساسٍ ديقراطي، وإيجادُ آليةٍ لضمان الساءلة والتمثيل، مّا يقتضي بالضرورة

 تغييرَ هيكل النظمة الالي حتى قبل عقد انتخاباتٍ جديدة لختيار أعضاء الجلس الوطني الفلسطيني. وينبغي لنا، كما اقترح باحثون فلسطينيون كُثُر

 منهم جميل هلل، أن نبدأ بإصلح ميثاق منظمة التةحرير لوضع البادئ الرئيسية التي تثل الفلسطينيي كافة أينما كانوا. وينبغي للميثاق أن يراعي

 الظروف التي ير بها كل مجتمعٍ فلسطيني، سواء تت الحتلل العسكري والفرصل العنرصري أو في الشتات. وسيكون اليثاق الديد الساس الذي نبني

عليه استراتيجيتنا من أجل التةحرير.

 أنا أعتقد أن انتخاب الجلس الوطني الفلسطيني بطريقةٍ مباشرة ودورية هو أفضلُ ضمانةٍ للتمثيل القيقي والساءلة. وتقيقًا لهذ.ه الغاية، تُعتبر حملة

  خطوةً ملهمةً أولى في طريق البرهنة على أن النتخابات مكنةٌانتخابات الجلس الوطني الفلسطينيالجتمع الدني لتسجيل الفلسطينيي للترصويت في 

في جميع الظروف. والمر متروكٌ لنا ليجاد الرادة السياسية لضمان عقد النتخابات دوريًا.

هاني الرصري

 الورقة التي كتبها أسامة خليل مهمة ولكنها تثير قضايا خلفية تستةحق الهتمام والزيد من الوار. تاجج الورقة بأنه من غير المكن أو ليس من
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 الطلوب إحياء النظمة وإعادة بنائها. ولكن وفي ظل عدم وضوح الورقة في طرح بديل عن النظمة وكيف يكن إقامته؛ فإن ما سيةحدث في هذ.ه الالة،

 عمليًا، ومن دون دعوة مباشرة هي الوافقة على استمرار المر القائم حاليًا، الذي ند فيه أن القضية الفلسطينية تضيع وتتكاثر مةحاولت واحتمالت

 ترصفيتها من خلل حلول انتقالية ونهائية، يقوم جزء أساسي منها على استكمال القضاء على النظمة لا تسد.ه من هيئة وطنية واحدة ومؤسسة جامعة

للفلسطينيي أينما تواجدوا.

 إذا كان الطلوب وفقًا للورقة إيجاد منظمة ترير جديدة فليتم الترصريح بذلك وتبيان مسوغاته وإمكانيات تقيقه وشروطه وضمانات النجاح. أما إذا كان

 الطلوب نعي النظمة فقط، فهذا يخدم إفرازات أوسلو ويساهم في القضاء على النظمة، وفي أن تل سلطة الكم الذاتي أو "دويلة" الكم الذاتي مةحلها.

 فالنظمة بشكلها الالي باقية عند أطراف مةحلية وعربية ودولية لتقوم بآخر مهمة لها، وهي التوقيع باسم الشعب الفلسطيني على اتفاق نهائي يستهدف

ترصفية القضية الفلسطينية.

 إن النظمة استفادت من الرب الباردة ومن الوضاع العربية والدولية التي كانت قائمة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، ولكن مبرر وجودها

مستمد من كونها تثل حركة ترر وطني، ول تزال تهدف إلى إزالة الستعمار والحتلل والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

 إن الدفع نةحو إنهاء النظمة مباشرة أو من خلل رفض الدعوات الرامية إلى إعادة بنائها وليس إصلحها فقط يكن أن يساهم بأن يةحل مةحلها ما هو أسوأ

 منها، من خلل بروز القيادات الةحلية والهوية والعشائرية والفئوية، وليس أحزابًا وفرصائلَ جديدة أو حركاتٍ اجتماعية تمل آفاق التغيير، بةحيث يقودنا

ذلك إلى العودة إلى مرحلة التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية إنسانية تتعلق بإفراز فلسطينيي مبعثرين داخل فلسطي وخارجها.

 كان ول يزال هناك ما يجمع الفلسطينيي، وهو أكثر بكثير ما يفرقهم، وهو الذي جعل هناك ما يسمى "القضية الفلسطينية"، وبالرغم من التهميش

 والتراجع والخفاقات والطايا التي ارتكبتها القيادة والفرصائل الفلسطينية داخل فلسطي وخارجها إل أن القضية الفلسطينية ل تزال حية برصمود الشعب

ونضاله، ودور الفرصائل الذي ل يكن إسقاطه من السبان كليًّا، فهي ل تزال تترصدر الشهد الفلسطيني، والركات الديدة ل تزال مةحدودة.

 وما دامت قيادة منظمة التةحرير والفرصائل الختلفة داخلها وخارجها ل تزال على عداء مع الحتلل، وإن بشكل متفاوت، لن الحتلل يستهدف الميع

 ول يفرق بي "فتح" و"حماس"، بي معتدل ومتطرف، وما دامت ملتزمة ولو لفظيًا بالكفاح لنهاء الحتلل، وتارس أشكالً منه، وما دامت ملتزمة

 بالعمل من أجل إنهاء النقسام والعمل في إطار منظمة ترير واحدة، فهناك برصيص أمل يجب التعلق به واستنفاذ.ه حتى اللةحظة الخيرة، مع تشجيع

القوى والركات الديدة.

 وأخيرًا، إن الطلوب اندلع موجة نهوض وطني فلسطيني جديد قادر على إعادة بناء النظمة، سواء بتجاوب (أو على الرجح) رغمًا عن قياداتها
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  حي أعادت فرصائل الثورة الفلسطينية بناء منظمة التةحرير وجعلتها مختلفة1968وفرصائلها والفرصائل التي ل تزال خارجها، تامًا مثلما حدث في العام 

عما كانت عليه عند إقامتها، حيث جاءت استجابة لحتياجات النظام الرسمي العربي، أكثر ما هي تلبية لحتياجات وأولويات الشعب الفلسطيني.

أسعد غان

 يةُحاجج أسامة خليل بأن الفلسطينيي يكادون يكونون قضيةً خاسرةً لن نضالهم مجزأ وضعيفٌ جدًا ولنهم ل يلكون جسمًا سياسيًا مةحددًا وواضح العالم

 يثّلهم كشعبٍ ساعٍ لتقرير مرصير.ه على أرضه. وهو يدعو إلى إيجاد طُرقٍ جديدةٍ للتفكير با في ذلك إعادة تقييم القيادة الماعية الفلسطينية وسلوكها

.الربيع العربيوشق الطريق أمام هيئةٍ تثيليةٍ جديدة. ويشير الكاتب إلى عدة أمور منها أن الفلسطينيي ظلوا إلى حدٍ كبير على هامش 

 ومن الدير بالذكر أن العوامل الجتماعية والقترصادية والسياسية التي قادت إلى الثورات العربية متوفرةٌ بلء استثناء في السياق الفلسطيني. فخُذ،

 21على سبيل الثال، البيان التأسيسي الذي أصدر.ه التجمع الدني من أجل الرية والديقراطية والعدالة الجتماعية في فلسطي والشتات بتاريخ 

  والذي قال فيه التجمع إنه تشكّل ردًا على انسداد الفق السياسي، وغياب عملية سلمٍ حقيقية، واستمرار الرصار والعاناة، والفتقار2011أيار/مايو 

 إلى استراتيجيةٍ فلسطينية فعالة، ووجود النقسامات السياسية، والفساد، وهضم القوق والحساس بالظلم، والتدهور القترصادي الاد والفقر الشديد،

 و"النتشار الاد لالة اليأس،" و"التفسخ الجتمعي." يلخص هذا البيان السببات الجتماعية والقترصادية والسياسية للثورات العربية وجميعها موجودٌ

في السياق الفلسطيني.

 يجب على الفلسطينيي التةحلي بالرادة لتةحويل الدروس الستفادة من الثورات العربية إلى عملٍ سياسيٍ ملموس بطريقتي. أولً، هناك حاجةٌ لعادة

 صياغة الشروع الوطني الفلسطيني ليشمل الفلسطينيي كافة، بدلً من مجموعةٍ منتقاة كما هي الال منذ تولي حركة فتح مقاليد الركة الوطنية. ومن

 غير المكن اتخاذُ هذ.ه الطوة الولى إذا ما بقيت القوى الالية – فتح وحماس (وباقي الفرصائل السياسية داخل منظمة التةحرير الفلسطينية) - تسيطر

 على الركة الوطنية. أمّا الطوة الثانية فتنطوي على إعادة بناء الكيان الوطني المثل للفلسطينيي كافة بعد أن تكون صلحة منظمة التةحرير، في

 شكلها التاريخي، قد انتهت. وهذان الشرطان متطلبان أساسيان من أجل إعادة تأسيس الشروع الفلسطيني باعتبار.ه مشروعًا شاملً يثل الشعب

الفلسطيني بأكمله.

وينبغي للمةحاولت الرامية إلى إناز هذ.ه الهمة أن تستند إلى البادئ التالية:

الفلسطينيون هم شعبٌ واحد ولهم قضيةٌ واحدة، حيثما وجدوا ومهما كانت النسية التي يةحملونها..1

 للفلسطينيي كافة ودون استثناء القّ في قبول أي حلٍ لقضيتهم أو رفضه. ول يةحق لي سلطة أن تفرض عليهم أي حلٍ دون موافقتهم حيثما.2
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وجدوا.

 يجب على أي تنظيمٍ فلسطيني مُثّل أن يستمد شرعيته وسلطته من الشعب الفلسطيني، والشعب وحد.ه هو مَن بيد.ه أن ينح هذ.ه الشرعية أو.3

يسةحبها.

من غير القبول التخلي عن حقوق جزءٍ من الشعب الفلسطيني بغرض إعمال حقوق جزءٍ آخر..4

الفلسطينيون إخوة رغم اختلف انتماءاتهم السياسية، فل ينبغي أبدًا للفاتهم الداخلية أن تطغى على صراعهم مع الرصهيونية..5

الحتلل السرائيلي، والستوطنات، والتهجير، والتمييز العنرصري والديني هو الرصدر الرئيس للعنف في الرصراع العربي السرائيلي..6

للفلسطينيي الق في مقاومة الظلم المارس تاريخيًا ضدهم حتى يزول..7

ياسمي حمايل

 إن الدعوات النادية بإصلح منظمة التةحرير الفلسطينية هي ربا بِقِدَم النظمة نفسها. ورغم أن حملة الجتمع الدني للتسجيل من أجل انتخاب الجلس

 الوطني الفلسطيني قد بدأت بالفعل، وبنةحوٍ لفتٍ في مخيم اليرموك للجئي في سوريا، وهو تطورٌ مرحبٌ به، فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذ.ه الملة

 بتفاؤلٍ حذر على أقل تقدير. لقد صارت النتخابات بالنسبة للفلسطينيي رمزًا للمرونة واللتفاف على الوقات الرصعبة من الرصراع. ولكن إذا ما تعنّا في

 تاريخ مشاركتنا في انتخابات الجلس التشريعي الفلسطيني، فإن نظام الرصوت الواحد لم يةحقق للفلسطينيي تثيلً أكثر. وعلوةً على ذلك، فإن الجلس

  حلّ الدولتي والتسويةَ السلمية للرصراع الفلسطيني السرائيلي. وفي الونة الخيرة، قدّم رئيس السلطة1998الوطني الفلسطيني الخير قَبِل في عام 

 الفلسطينية مةحمود عباس قانون انتخاب الجلس الوطني الفلسطيني إلى اللجنة التنفيذية لنظمة التةحرير الفلسطينية للموافقة عليه، بينما ل تزال

 الختلفات تشوب طريقة انتخاب الجلس التشريعي الفلسطيني وعلقته بالجلس الوطني الفلسطيني. وفي الواقع، إن ما نةحتاجه نةحن الفلسطينيون هو

روحٌ جديدةٌ للمقاومة الماعية تمع الفلسطينيي حول مجموعةٍ من الهداف أبرزها مقاومةُ الستعمار الستيطاني السرائيلي.

 لقد حققت منظمة التةحرير الفلسطينية في أيامها الولى ناحات كبيرة من حيث التنظيم وتعبئة الماهير الفلسطينية للدفاع عن قضيتهم الوطنية

 والنتظام في صفوف القاومة. فبوسع الحزاب السياسية والماعات الشبابية أن تخرج من حالة التشرذم والتهميش الراهنة من خلل التوعية بالفترة

 "الثورية" السابقة من تاريخ منظمة التةحرير، وبناء شبكات للتواصل مع الناس من مختلف ألوان الطيف السياسي وفي مختلف القرى والبلدات.

  وإبان النتفاضة نفسها. وكان1987وبالضافةِ إلى ذلك، جرت تعبئة الفلسطينيي سياسيًا واجتماعيًا في الفترة السابقة للنتفاضة الولى في عام 
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 أعضاء الحزاب السياسية وغير العضاء مثقفون سياسيًا، والهم من ذلك أن الحزاب كانت قويةً بسبب العلقات الشخرصية والوثيقة الكثيرة التي كانت

تُقيمها مع الناس، المر الذي أوجد أرضيةً صلبةً للعمل الماعي.

 ينبغي للفلسطينيي في كل مكان - داخل فلسطي التاريخية وفي مخيمات اللجئي في النفى – أن يعاودوا الكرّة وأن يعيدوا بناء هويتنا الوطنية

 ومقاومتنا بالعمل معًا. نةحن بةحاجة إلى خطابٍ مقاوم جديد يعيد تعريف فلسطي والفلسطينيي با يؤكد على عدالة القضية على أساس التةحرر الوطني

 العربي. ففي مرحلةٍ معينة، كان النتماء إلى فلسطي يعني بشكلٍ غير مباشر النتساب لركة فتح أو حماس أو غيرها من الحزاب السياسية والمتثال

 لقوانينها الداخلية ولوائةحها. إن الولء لطرافٍ معينة يُضعِفُ الس القومي الفلسطيني. ونةحن بةحاجةٍ إلى إعادة تعريف مفاهيم الولء والنتماء واللتزام

لتشمل فلسطي والفلسطينيي خارج نطاق الحزاب السياسية والنظام السياسي.

عزيزة الالدي

 توازيا مع الوار النقدي الذي يدور حاليا والذي يتناول موضوع النفعة التأتية من منظمة التةحرير الفلسطينية كهيكلية حوكمة للفلسطينيي، آن الوان

 لستكشاف الفضاء الثقافي الفلسطيني غير الرئي ولكنه ذاك الفعم باليوية. ضمن هذا الفضاء الرصب تنمو العديد من البادرات بتشكلت مختلفة

وبعضها يكن أن يكون حاضنا منذ الن ليارات جنينية تتعلق بعملية التغيير.

 على أية حال، تشكل كلمة "فلسطي" بناء فكريا يرصف "وطنا حرم منه مواطنو.ه" كما تشكل كلمة "فلسطيني/فلسطينية" صفة لبعد أساسي يتموضع في

 أعماق الهوية الفردية صمد في نفوس الليي الذين يعتبرون أنفسهم/هن في علقة تواصل مع فلسطي التاريخية – وتعترف به الموع التي تلتزم

 بالتضامن مع الشعب الفلسطيني. هاتان الفكرتان قد ترفعتا بنآى عن تأثيرات الد والزر السياسي دمويا كان أم غارقا في التوافه. لقد أظهرتا ثباتا

 بي العنيي والعنيات في أرجاء العمورة، ضمن حدود الوطن وخارج حدود.ه، وبي الفقراء والغنياء على حد سواء. 1948منذ عام 

 يضم هذا الفضاء الثقافي الفلسطيني العديد من البادرات النسانية والتنموية التي يرتكز بنيانها على الشبكات الثقافية للمدن والقرى والجتمعات

 الةحلية والفراد في أرجاء العالم، نساء ورجال، شبابا ومتقدمي في العمر. وتشمل قدراته الكامنة: إنشاء شبكة أمان عالية تبنى على العديد من

 البادرات النسانية في أرجاء العالم، وإقامة حوار يشمل كافة الفلسطينيات والفلسطينيي يكن أن يسفر عنه تركيز وتدعيم البادرات التعلقة بالتأريخ

الشفوي ودعم البتكار والفنون والهد الوسع لزيارة ولس وتذوق فلسطي الوطن عبر الرحلت والطعام والدب والوسائل السمعية البرصرية.

 في الوقت الاضر، هنالك دلئل تشير إلى إن القوة الدافعة الساس التي تذود عن فكرتي فلسطي والفلسطينيي/ الفلسطينيات تكمن في هذا الفضاء

 الثقافي العالي. هنالك حاجة إلى الدعم على الستويي الخلقي والالي للستزادة من الوار السياسي ضمن إطار هذا الفضاء الثقافي العالي، ما يساعد
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على إنتاج مجتمع عالي متماسك من المكن أن يساهم في الوصول إلى هيكيلة حوكمة أكثر فعالية وتثيل.

 "مَن أنتم؟" منظمة التةحرير الفلسطينية وحدود تفضلوا بزيارة موقع الشبكة لقراءة ورقة الوقف الصلية التي دار حولها النقاش أعل.ه: ملحظة من الةحرر:

 التمثيل

http://bit.ly/rPrsntهذ.ه الوثيقة متوفرة باللغة النليزية: 

 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربةحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

 في تقرير الرصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والةحللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذ.ه اللخرصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمرصدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اترصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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