
هذا التعقيب مقتطف من تقرير بعنوان “استعادة منظمة التحرير الفلسطينية 

وإعادة إرشاك الشباب”، تم نرشه يف آب/أغسطس 2020. ُيرجى مراجعة مقدمة 

التقرير ملزيد من املعلومات حول محتوى التقرير واملساهمني فيه.

مع استمرار جائحة كوفيد19- يف التسبب يف محنٍة إنسانية وخسارٍة يف األموال 

واألنفس حول العامل، ومبا أن إرسائيل ال تزال عىل شفا الضم القانوين ألجزاء من الضفة 

الغربية، يتوجب عىل الفلسطينيني أن يحولوا هذه األزمة إىل فرصة. فبداًل من انتظار 

إرسائيل حتى تقيض ببطء عىل السلطة الفلسطينية التي تم تأسيسها كهيئة حاكمة 

مؤقتة خالل اتفاقيات أوسلو، ال بد من فصل منظمة التحرير الفلسطينية عن السلطة 

الفلسطينية والعمل عىل استعادة والية املنظمة وصفتها التمثيلية ومساءلتها أمام 

عي متثيله. الشعب التي تدَّ

فهل لنا أن نتصّور قيادة متثيلية وخاضعة للمساءلة مُتكِّن الشعب الفلسطيني من 

املساهمة يف القرارات السياسية التي تُحدد مسار حياتَهم، وتوفر ُسباًل التخاذ إجراءات 

وحيزًا لالنخراط واملشاركة السياسية الفلسطينية؟ ورمبا إذا استعرضنا بعض تحديات 

املايض سنتمكن من تصور مستقبٍل مغاير تكون فيه منظمة التحرير املُمثِّلة واملساَءلة 

محوَر النضال الفلسطيني من أجل التحرير وتقرير املصري.

خرافة التمثيل

تكمن املهمة األساسية ملنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها “املمثل الرشعي الوحيد” 

للشعب الفلسطيني يف متثيل جميع الفلسطينيني أينام تواجدوا جغرافيًا ومهام 

اختلفت تياراتهم األيدولوجية. وقد انربت منظمة التحرير يف سنواتها األوىل لقيادة 

حركة التحرر الوطني، ونجحت يف مل شمل فصائل املقاومة الفلسطينية تحت مظلة 

واحدة يف أعقاب هزمية 1967. وأنشأت أيًضا مؤسسات مجتمعية وجمعيات يف 

مخيامت الالجئني ومنظامت لفلسطينيي الشتات، ومؤسسات إمنائية رئيسية.

ِضمنت هذه الطريقة استمرارية منظمة التحرير الفلسطينية من ستينات القرن 

املايض وحتى الثامنينيات، وحققت املنظمة يف تلك الفرتة نجاحاٍت مشهودًة مثل 

إعادة ترسيخ هوية الفلسطينيني كشعب معرتف به عامليًا، واكتسبت املنظمة صفَة 

املمثل الرشعي الوحيد لذلك الشعب. غري أن التحرير وتقرير املصري مل يتحققا إىل 

اآلن، ومل تُساَءل منظمة التحرير عن هذا اإلخفاق إبان قيادة الراحل يارس عرفات أو 

قيادة محمود عباس. بل ال يزال النقاش حول أزمة القيادة الراهنة، إىل اآلن، مرتهًنا 

بالشخصيات. فال يزال السؤال املتكرر هو: ماذا سيحدث بعد محمود عباس؟ وهذا 

يعكس شخصنة القيادة الفلسطينية واستبعاد الجسم السيايس الفلسطيني من 

املعادلة.

تراوحت العالقة بني منظمة التحرير الفلسطينية وبني الشعب الفلسطيني منذ عقد 

التسعينات ما بني مدٍّ وجزر اتسم تارًة باالنخراط الشعبي وتارًة باالنقطاع، ومع ذلك 

مل تكن الفجوة بني الجسم السيايس الفلسطيني وبني القيادة أكرب مام هي عليه اليوم. 

كان النضال من أجل تحرير فلسطني هو الغايُة األصلية من تعبئة املجتمعات 

الفلسطينية، حيث نصت املادة 11 من امليثاق الوطني الفلسطيني )1968( عىل أن 

“يكون للفلسطينيني ثالثة شعارات: الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير”.  

وكانت هذه املهمة مصدًرا مهاًم تستمد منه منظمة التحرير رشعيتها ونفوذها. غري 

أن الشكوك أخذت تطال واليتها حني حوَّل املجلس الوطني الفلسطيني بشكل رسمي 

االسرتاتيجية السياسية من النضال من أجل تحرير كل فلسطني إىل حل الدولتني يف 

اجتامعه الذي عقد يف الجزائر العاصمة عام 1988. 

انطوى هذا التغيري يف اسرتاتيجية منظمة التحرير عىل ثالثة تداعيات، أولها أن 

املنظمة، بتخليها عن النضال من أجل تحرير كل األرض الفلسطينية والرتكيز عىل 

هدف إقامة الدولة، قد نقلت ثقلها السيايس وتركيزها من الشتات الفلسطيني 

ومجتمعات الالجئني إىل الضفة الغربية وغزة. ومن هنا بدأ االنفصال ما بني الشعب 

الفلسطيني وممثِّله، ومن ثم كربت الفجوة بسبب فشل اتفاقيات أوسلو التي وقّعتها 

إرسائيل ومنظمة التحرير يف عقد التسعينيات وبسبب إنشاء السلطة الفلسطينية.

ثانيًا، مل يرُتَجم التغيري يف مهمة منظمة التحرير الفلسطينية إىل تغيري يف هيكلها 

التنظيمي وصنع القرار، األمر الذي أفىض إىل مزيد من الشلل وانعدام الفاعلية. 

فكان صنع القرار داخل املنظمة قامئًا عىل نظام الحصص الذي مثَّل فصائل املقاومة 

الفلسطينية وليس املجتمعات الفلسطينية. ومع أن املجلس الوطني الفلسطيني 

ص مقاعد للمفكرين الفلسطينيني والنقابات العاملية واملنظامت النسوية  خصَّ

والطالبية وغريها، ومع أن بعضهم كان مستقاًل وبعضهم كان ميثل فصائل أخرى، إال أن 

الكثريين كانوا ينتمون لحركة فتح والتي ظلت تهيمن عىل منظمة التحرير منذ 1968.

مبا أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مل تُنتخب، فكان اختيار املمثلني لهيئاتها 

املختلفة مامرسًة من مامرسات تقاسم السلطة ومل يعكس الرتكيبة املتغرية يف الجسم 

السيايس الفلسطيني. وهذا يفرس جزئيًا هيمنة فتح عىل املنظمة وإقصاء الحركات 

اإلسالمية املتمثلة يف حامس والجهاد اإلسالمي. 
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الفلسطينيون وقيادتهم: استعادة منظمة التحرير الفلسطينية
مروة فطافطة
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“مل توجد آليات محاسبة داخل منظمة التحرير 
الفلسطينية تضمن استشارة الفلسطينيني بشأن 
القرارات السياسية الحاسمة املتخذة باسمهم.”
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دت االتفاقية املربمة بني الفصائل الفلسطينية االثني عرش سنة 2005 واملعروفة  شدَّ

باسم إعالن القاهرة عىل الحاجة إىل إصالح منظمة التحرير عىل أساس إجامع الفصائل 

الفلسطينية كافة. غري أن ذلك توصيٌف خاطئ لاِم يعنيه اإلصالح، ألن االتفاقية تنطوي 

عىل تقسيم الكعكة بني الفصائل الفلسطينية، بداًل من متكني الشعب الفلسطيني من 

انتخاب ممثليه أو اختيارهم بحرية. وهو يفرتض أيًضا أن الفصائل الفلسطينية ال تزال 

وسيلًة مهمة للمشاركة السياسية كام كان عهدها يف السابق.

ثالثًا، كان العقد االجتامعي بني منظمة التحرير الفلسطينية وبني الشعب الفلسطيني 

ينص عىل تعبئة الفلسطينيني لخوض النضال املسلح والتحرير الوطني. ولكن مرشوع 

إقامة الدولة كان مبثابة التخيل عن هذا الهدف وتبني هدف آخر يجعل بعض 

الفلسطينيني “مواطنني” ترعاهم حكومتهم. ووفَّرت السلطة الفلسطينية، التي كان 

من املفرتض أن تكون سلطًة انتقالية ومؤقتة، األساَس اإلداري والتنظيمي والسيايس 

الذي أرادته القيادُة الفلسطينية أساًسا للدولة الفلسطينية املستقبلية املقامة عىل 

األرض الفلسطينية يف الضفة الغربية وغزة ضمن حدود 1967. وباإلضافة َضِمن تدفق 

املساعدات األجنبية مكانة السلطة الفلسطينية كحاكم للشعب الفلسطيني يف الضفة 

الغربية وغزة وكممثل الفلسطينيني الفعيل أمام إرسائيل ويف سياق “عملية السالم.” 

ولذلك أخذت أهمية منظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها تنحرس يف الحركة الوطنية، 

وتعرضت املجتمعات الفلسطينية يف مخيامت الالجئني والشتات إىل املزيد من التهميش.

وباختصار، مل توجد آليات محاسبة داخل منظمة التحرير الفلسطينية تضمن استشارة 

الفلسطينيني بشأن القرارات السياسية الحاسمة املتخذة باسمهم بالرغم من الوالية 

التمثيلية للمنظمة التي عززها االعرتاف الدويل بها يف 1974. ويرى أسامة خليل أن 

املجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية رمبا امتلكا واليًة دميقراطية عىل الورق 

اضطلع املجلس مبوجبها بدور “الربملان لكافة الفلسطينيني” واضطلعت اللجنة بدور 

الذراع التنفيذي، إال أن اللجنة التنفيذية مارست يف الواقع صالحيات واسعة يف صنع 

القرار، مبا فيها القرارات الخاصة باملوازنات، بينام كان املجلس الوطني يبصم فقط عىل 

قرارات اللجنة.

مسار نحو التجديد؟

إن السؤال املُلح اآلن، بالنظر إىل وجود فراٍغ قيادي واضح، هو عاّم ينبغي فعله الستعادة 

أهمية منظمة التحرير الفلسطينية. أواًل وقبل كل يشء، يجب فصل منظمة التحرير 

متاًما عن السلطة الفلسطينية، ومن ثم يجب إرساء آليات للمحاسبة وتفعليها لضامن 

كفاءة سري العمل داخل املنظمة.

إن الفصل بني منظمة التحرير وبني السلطة الفلسطينية رضوريٌّ ألسباب عديدة، منها 

أن مؤسسات املنظمة والسلطة أمست يف ظل الُحكم املشخصن الالدميقراطي لرئيس 

املنظمة والسلطة، الحايل والسابق، أذرعه املمتدة التي تعمل عىل ترسيخ حكمه وتنفيذ 

قراراته. وحني تحوَّل املجتمع الدويل باهتاممه وأمواله إىل السلطة الفلسطينية بعد 

أوسلو، أضحت منظمة التحرير عاجزًة إىل حٍد كبري. 

ويغدو الفصل رضورًة أيًضا ألن الكثري من الفلسطينيني ال يزالون يرون مرشوَع إقامة 

الدولة، رغم عدم نجاحه، كأحد الطرق املمكنة لتحقيق تقرير املصري الفلسطيني. ويف 

الوقت نفسه، يؤمن عدٌد كبري ومتزايد من الفلسطينيني بأن املرشوع الوطني يجب أن 

يعود إىل تبني الدولة الدميقراطية الواحدة التي تضمن التعويض الكامل واملساواة بني 

الجميع. وسواء كانت هذه النتيجة أم تلك، فإنه يتعني عىل الفلسطينيني حشَد قوٍة كبرية 

تفوق حتى ما حشدوه يف عقدي الستينيات والسبعينيات. يتعني عىل الفلسطينيني حشَد 

قوٍة كبرية تفوق حتى ما حشدوه يف عقدي الستينيات والسبعينيات، وال ميكن حشد 

هذه القوة دون االستعانة مبنظمة التحرير الفلسطينية.

ومع ذلك، ال بد من محاسبة منظمة التحرير الفلسطينية أمام الشعب الفلسطيني حتى 

تكون فعالة. 

ينبُع مفهوم املحاَسبة من فكرة أن املؤمَتنني عىل مامرسة السلطة لخدمة القاعدة 

الشعبية يجب أن يكونوا ُمساءلني أمامها من حيث أوجه استخدامهم السلطة واملوارد، 

بغض النظر عاّم إذا كان هؤالء املؤمتنون منتخبني أم معيَّنني. وتقتيض املحاسبة أيًضا أن 

يحظى جمهور الناخبني بحق االطالع عىل عمل هؤالء وقراراتهم واالستفسار بشأنها، ويف 

التعبري عن موافقتهم عليها أو معارضتها. 

وال بد من توفر ثالثة عنارص أساسية حتى يكون تدبري املحاسبة فعااًل، وهي الشفافية 

)إعالن القرارات والخطط واملوارد عىل املأل(؛ واملساءلة )يجب عىل القادة املمثلني أن 

يربروا قراراتهم أمام شعبهم(؛ وإلزامية التنفيذ )أي أن ترتتب “عقوبٌة” ما عىل فشل 

املمثلني يف عملهم، كأن ال يُعاد انتخابهم مرًة أخرى أو مقاضاتهم بواسطة مؤسسات 

داخلية مستقلة(. ويتطلب تطبيق هذه العنارص تجديًدا وإصالًحا دميقراطيًا يف والية 

منظمة التحرير ومؤسساتها وطريقة عملها.

وال يكفي أن تكون اللجنة التنفيذية التابعة ملنظمة التحرير مساَءلًة أمام املجلس 

الوطني الفلسطيني، كام هي الحال اآلن عىل الورق فقط، وإمنا يجب أن يخضع كال 

اللجنة واملجلس للمساءلة أمام هيئات مستقلة لضامن أنهام ينفذان واليتيهام، وال 

يسيئان استخدام السلطة، وال يخضعان للمحسوبية والفساد. وال بد من التفكري مليًا 

بطريقة تكوين هذه الهيئات املستقلة، ومثاًل ميكن دعوُة لجنة من املحامني والقضاة 

الفلسطينيني املشهود لهم من كافة أنحاء فلسطني ومن الشتات لتكوين تلك الهيئات.

مثة بُعٌد آخر مهم للمحاسبة يكمن يف العالقة بني الشعب وبني السلطة التي متثله. فبداًل 

من إعطاء األفضلية الثني عرش فصيل فلسطيني، ال بد من إبقاء الباب مفتوًحا أمام 

الفلسطينيني كافة لتمثيل شعبهم إذا انتُخبوا أو اختريوا للقيام بذلك بحرية ونزاهة. 

وهذا يفرض تحديًا رئيسيًا ميكن التغلب عليه. فهناك جهود مبذولة لعقد انتخابات 

مبارشة، وميكن استخالص الدروس املستفادة منها. فضاًل عىل أن القادة الفلسطينيني 

يستطيعون، مثاًل، االستثامر يف إعادة فتح املراكز املجتمعية التي توفر مساحًة لالستامع 

والتشاور مع الفلسطينيني املشتتني يف أصقاع األرض.

ويف هذا الصدد، كثريًا ما يتم تجاهل السفارات واملكاتب التمثيلية الفلسطينية. ال 

تزال منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع مبوقٍف دويل قوي، وال سيام بعد اعرتاف األمم 

املتحدة بفلسطني كدولة مراقبة غري عضو سنة 2012. وميكن للسفارات حيثام وجدت 

مكاتبها أن تساهَم يف إعادة بث شعور االنتامء يف املجتمعات الفلسطينية بطرق عديدة 

مثل عقد االجتامعات وجلسات االستامع للمجتمعات والجاليات الفلسطينية يف الشتات 

إلدامة التواصل معها وإرشاكها يف التطورات السياسية ويف استجابة القيادة لها. ولكن 

رمبا يتعني عليها يف مواقع كثرية أن تعمل بجٍد أكرب للوصول إىل الفلسطينيني من غري 

املؤيدين لحركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية واملقربني منهام.

لطاملا كان املجال السيايس الفلسطيني فريد يف ظروفه، األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل 

يف القيادة والتمثيل واملحاسبة. ويف الواقع، هذا التفرد  هو الذي يتطلب التخيل والقدرة  2
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“يتعني عىل الفلسطينيني حشَد قوٍة كبرية 
تفوق حتى ما حشدوه يف عقدي الستينيات 

والسبعينيات، وال ميكن حشد هذه القوة دون 
االستعانة مبنظمة التحرير الفلسطينية.”

http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=6938&CategoryId=5
https://al-shabaka.org/op-eds/its-time-to-rethink-the-structure-of-palestinian-aid/
https://al-shabaka.org/op-eds/its-time-to-rethink-the-structure-of-palestinian-aid/
https://al-shabaka.org/briefs/%d9%85%d9%8e%d9%86-%d8%a3%d9%86%d8%aa%d9%85%d8%9f-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad/
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/a8224697fb77a7ed98765dad6e2c34c2.pdf
https://www.badil.org/en/publication/periodicals/al-majdal/item/1684-art4.html
https://www.badil.org/en/publication/periodicals/al-majdal/item/1684-art4.html


عىل التكيف وال سيام يف مواجهة احتالٍل عسكري وحيش ونظام عنرصي يحرم الالجئني 

هم يف العودة ومينع املساواة عن الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل، وهو من مصلحة  حقَّ

هذا النظام أن يُبقي الفلسطينيني، شعبًا وقيادًة، مشتتني ومنقسمني.

وبالرغم من ذلك، يزخر تاريخ الشعب الفلسطيني املعارص باألمثلة لنجاح التنظيم 

والتعبئة السياسية الشعبية مثل الثورة الفلسطينية عىل االنتداب الربيطاين يف -1936

1939، والسنوات األوىل من عمر منظمة التحرير الفلسطينية، واالنتفاضة األوىل. إنَّ 

هة للشعب الفلسطيني وقدرته عىل  هذه التجارب وغريها مبثابة تَذكِرة وبوصلة موجِّ

رسم مستقبله بنفسه.
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

مروة فطافطة كاتبة وباحثة فلسطينية، ومحللة سياساتية يف الشبكة، 

مقيمة يف برلني. تدير حاليًا عمل مؤسسة أكسس ناو يف الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا يف مجال الحقوق الرقمية، وهي عضوة املجلس االستشاري 

لحملة - املركز العريب لتطوير اإلعالم االجتامعي.

https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8f%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8/
https://al-shabaka.org/ar/author/marwa-fatafta/

