
إّن من املستبعد أن يتمخض إحياُء منظمة التحرير الفلسطينية عن تغيريٍ يف القيادة. فقد ثبَت أن تنظيم انتخابات حقيقية الختيار أعضاء املجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة 

الترشيعية يف منظمة التحرير الفلسطينية، هو أمٌر بعيد املنال بسبب املعوقات السياسية وليس العملية.

ُم رئيس السلطة الفلسطينية كًل من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ إنشاء السلطة يف 1994، حتى مل يعد باإلمكان التفريق بني  فعىل سبيل املثال، يتزعَّ

املؤسستني. وعىل الرغم من اإلشارة إليهام أحيانًا كمرادفني، إال أنهام منظمتان مختلفتان باألساس ولهام صلحيات منفصلة، إذ متلك السلطة الفلسطينية صلحيات إدارة شؤون 

الفلسطينيني املحلية يف الضفة الغربية وغزة، بينام تضطلع منظمة التحرير باتخاذ القرارات األشمل املتعلقة بالفلسطينيني يف جميع أنحاء العامل، مام يضعها يف منزلة أعىل من 

السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، تزايد الرتكيُز عىل السلطة الفلسطينية منذ نشأتها يف التسعينات كمصدٍر للتوجيه السيايس والقيادة. وعلوة عىل ذلك، فإن تنظيم انتخابات 

للمجلس الوطني الفلسطيني مبشاركة الفلسطينيني املنترشين حول العامل أمٌر غري عميل، إْن مل يكن مستحيًل. وينطبق هذا تحديًدا عىل دول املنطقة التي تزخر بالحساسيات 

السياسية والدميوغرافية الداخلية.

وبسبب عدم تغري القيادة، سوف تظل قوات أمن السلطة الفلسطينية حزبية، ألن القيادة الحالية تستند إىل شبكة معقدة يدعمها قطاع األمن. ولن يسمح النظام اإلرسائييل وال 

املجتمع الدويل بإحياء جيش التحرير الفلسطيني، الجناح املسلح ملنظمة التحرير الفلسطينية، ألنه يتناقض واألساس املنطقي الذي قام عليه بناء أوسلو منذ ثلثة عقود، أال وهو 

إنشاء سلطة فلسطينية حاكمة منزوعة السلح. فضًل عىل أن وجود هيئة فلسطينية حاكمة، حتى وإْن كان دورها هامشيًا، سوف يستلزم استمرار التنسيق مع إرسائيل كام هو 

منصوص عليه يف االتفاقات السابقة. وستبقى قوات أمن السلطة الفلسطينية أو ما ينبثق عنها يف صميم تلك االتفاقات مبا يضمن “أمن إرسائيل أواًل.”

أّما إذا أُعيد إحياء منظمة التحرير، فإن االختلفات الرئيسية يف املامرسة القضائية ستكون عىل األرجح سطحية، ولن تطال الوالية القضائية نفسها. أي أنه إذا حدث تغيرٌي سيايس 

ومؤسيس أشمل، فإن قطاع العدالة سيضطر للخضوع إىل مراجعة من حيث هيكله التنظيمي وتسلسله الهرمي الداخيل، وسينجم عنها إصلح شامل ملكوناته وواليته القضائية 

ومدوناته القانونية. ومن املستبعد أن يحدث ذلك ألن العديد من تلك الهياكل ظلت قامئة منذ عقد السبعينات، حتى بعد إنشاء السلطة الفلسطينية. بل إن املحاكم العسكرية 

التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تَنظر يف غالبية القضايا الجنائية، ما زالت تطبق القوانني الثورية التي وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية يف السبعينات.
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إحياء منظمة التحرير الفلسطينية: الحوكمة واألمن

تهاين مصطفى
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https://al-shabaka.org/reports/%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8/
https://al-shabaka.org/commentaries/%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%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a/
https://al-shabaka.org/commentaries/%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%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85/
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Manual_for_Palestinian_Law_Enforcement_Officers_E.pdf
https://al-shabaka.org/ar/author/tahani-mustafa/
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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.

تهاين مصطفى هي زميلة يف مرحلة ما بعد الدكتوراه لدى مجلس البحوث 

االقتصادية واالجتامعية يف قسم العلقات الدولية بكلية لندن للقتصاد. 

وهي تعكف عىل التوسع يف بحثها حول الحوكمة األمنية يف منطقة الرشق 

األوسط. عملت يف السابق يف اململكة املتحدة واألردن وإرسائيل/فلسطني 

يف مجاالت التنمية والحوكمة األمنية يف منطقة الرشق األوسط. تحمل تهاين 

درجة الدكتوراه يف السياسة والدراسات الدولية من كلية الدراسات الرشقية 

واإلفريقية بجامعة لندن.

https://al-shabaka.org/ar/author/tahani-mustafa/

