
قد يوفر إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وسيلة الستعادة متثيل الشعب الفلسطيني 

داخل وخارج فلسطني املستعمرة، وقد يدعمه يف كفاحه املستمر ضد احتالل النظام 

اإلرسائييل االستيطاين، لكنه يحتاج أوالً إىل اعتامد عدة رشوط مسبقة.

الرشوط املسبقة إلحياء منظمة التحرير الفلسطينية

يجب أن تستند هياكل منظمة التحرير الفلسطينية التي أعيد إحياؤها إىل التمثيل 

الشامل واملصداقية والرشعية الوطنية لتمثيل الفلسطينيني سياسيًا أينام تواجدوا، 

ويجب إعادة بنائها من خالل عملية دميقراطية متكنها من متثيل كافة أطياف 

الفلسطينيني، ويجب تنفيذ آلية لضامن مشاركة جميع ممثيل املجتمعات الفلسطينية 

يف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية املتجددة. وهذا من شأنه أن يضمن مساءلة 

املمثلني الوطنيني، مبا يف ذلك يف تقسيم السلطة، وكذلك حرية التعبري وتكوين 

الجمعيات. سيخضع املجلس الوطني الفلسطيني للمساءلة من خالل انتخابات 

منتظمة أو غري ذلك من أشكال االختيار الدميقراطي. وعالوة عىل ذلك، ستكون اللجنة 

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولة أمام املجلس الوطني الفلسطيني 

الجديد، ويف مصادر متويلها. ويجب توضيح أشكال ووسائل مثل هذه املساءلة بوضوح 

يف النظام األسايس ملنظمة التحرير الفلسطينية.

وباإلضافة يجب أن تُبنى منظمة التحرير الفلسطينية عىل إرث حركات املقاومة 

املدنية الفلسطينية العلامنية، واحرتام الفصل بني املؤسسات السياسية والدينية، 

وإعطاء األولوية للتعددية. ويجب النص عىل االلتزام بالحفاظ عىل الطابع العلامين 

واملدين والتعددي ملنظمة التحرير الفلسطينية يف ميثاقها الوطني.

التداعيات االجتامعية إلحياء منظمة التحرير الفلسطينية

طاملا تم اتخاذ هذه الخطوات كجزء من عملية إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، 

ميكن للمنظمة أن تلعب دوًرا نشطًا يف مكافحة الخطاب املشوه واملتشظي للتاريخ 

والهوية الوطنية والرتاث والنضال الفلسطيني، ويف تعزيز روايات موحدة تتصدى لهذه 

التشوهات. وقد تدعم املنظمة أيًضا الفلسطينيني يف كل مكان يف جهودهم للقيام 

بذلك.

وميكن ملنظمة التحرير الفلسطينية هذه أن تعزز أيًضا تشكيل النقابات العاملية 

والجمعيات املهنية واتحادات النساء والشباب، وأن تعزز الرتابط بينهم، وتشجع 

مشاركتهم يف املداوالت الوطنية، وتحديداً بشأن اسرتاتيجيات مقاومة االستعامر 

االستيطاين واالحتالل العسكري والفقر والحصار والتمييز. وستعمل منظمة التحرير 

الفلسطينية يف هذا اإلطار عىل ضامن حقوق كل مجتمع فلسطيني يف تبني اسرتاتيجية 

املقاومة التي يختارها، طاملا أن االسرتاتيجية متثل املجتمع باإلجامع وال تتعارض مع 

ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية والنضال الجامعي من أجل التحرير، أو قيم الحرية 

واملساواة والعدالة وحقوق اإلنسان.

أما وإن استمرت السلطة الفلسطينية، فيتوجب عىل منظمة التحرير الفلسطينية 

أن تضمن توفري مؤسساتها الخدمات األساسية )التعليم والصحة واملياه والكهرباء 

والبنية التحتية( يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الرشقية، وغزة. سيتطلب هذا 

إعادة تشكيل مهام السلطة الفلسطينية وفًقا لرؤية جديدة تجعلها مسؤولة أمام 

منظمة التحرير الفلسطينية ومتنعها من تجاوز أو تهميش مؤسسات منظمة التحرير 

الفلسطينية. ويتوجب أيضا عىل منظمة التحرير الفلسطينية منع التضخم البريوقراطي 

عرب مؤسساتها، وإحباط املحسوبية والريعية، ورفض صيغ الكوتا يف تشكيل هيئاتها 

القيادية والنقابات والجمعيات املهنية.

الخامتة

إلحياء منظمة التحرير الفلسطينية بنجاح، يجب أن تكون العملية دميقراطية 

ومتثيلية وتشاركية وشفافة وشاملة، فمنظمة التحرير الفلسطينية التي تم إحياؤها 

لديها القدرة عىل تعزيز حق تقرير املصري واالعتامد املتبادل بني املجموعات الفرعية 

املختلفة للمجتمع الفلسطيني، وميكنها تعزيز املقاومة العلامنية وأن تحرتم اسرتاتيجية 

كل مجموعة فرعية لتأمني التحرير، طاملا أن تتامىش االسرتاتيجيات مع رؤية املنظمة 

املوحدة. وإن تم تبني هذه الرشوط، فإن منظمة التحرير الفلسطينية قد متهد 

الطريق ملجتمع فلسطيني أكرث ازدهاًرا وإنصافًا وتوحيًدا.
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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.

جميل هالل هو باحث اجتامعي وكاتب فلسطيني مستقل. نرش العديد من 

الكتب واملقاالت عن املجتمع الفلسطيني، الرصاع العريب اإلرسائييل، وقضايا 

الرشق األوسط. شِغل هالل، وما زال يشغل، منصب كبري الباحثني يف عدد 

من املؤسسات البحثية الفلسطينية. من املنشورات التي صدرت مؤخرأ لـ 

هالل : العمل عىل الفقر، األحزاب السياسية الفلسطينية ، والنظام السيايس 

 Where Now for Palestine: :الفلسطيني بعد أوسلو. توىل هالل تحرير

The Demise of the Two-State Solution )Z Books, 2007( ، كام 

.)2010 ,Across the Wall )I.B. Tauris :ساهم مع إيالن بابيه يف تحرير
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