
تراجع حضور منظمة التحرير الفلسطينية يف املشهد السيايس تدريجياً بعد تأسيس 

السلطة الفلسطينية، إذ بدأت السلطة تقوم مقام املنظمة يف مسائل التفاوض 

والتواصل مع الجهات الخارجية، وتم تحويل وزارة التعاون الدويل إىل وزارة للخارجية، 

ومل يعد للدائرة السياسية يف منظمة التحرير دور يذكر. أما باقي مهام املنظمة فقد 

تم وضعها عىل الهامش، إذ مل تعد بوصلة قيادة السلطة الفلسطينية وهي ذاتها قيادة 

املنظمة تشري نحو “التحرير” الذي ميثّل غاية املنظمة منذ التأسيس، وأضحت تشري 

نحو “بناء الدولة”. 

هذا التهميش للمنظمة والذي تجاوز العقد من الزمان بعد تأسيس السلطة مل يكن 

يثري حفيظة معظم الفصائل الفلسطينية، فحتى ذلك الحني، كانت حركتي حامس 

والجهاد اإلسالمي ترى املنظمة كياناً ال ميكنه التعبري عن الفلسطينيني، ورغم معارضتها 

للسلطة، إاّل أنّها مل تكن ترى الحل يف وقف تهميش املنظمة. أما حركة فتح فاألمر 

بالنسبة لها أنها مل تكن ترى تهميش املنظمة يحمل أّي تهديد لها، فهي التي تقود 

السلطة أيضاً، فيام حركات اليسار بدت أضعف من أن تؤثر يف هذه املتغريات وجزء 

منها سار تحت مظلة حركة فتح. 

ومع ذلك، فقد طرأ عدة تطورات بني عام 2006 و2022 والتي أعادت هدف إحياء 

منظمة التحرير الفلسطينية، وأبرزها تبّدل موقف حركة حامس من منظمة التحرير 

الفلسطينية، ظهر هذا بشكل عام وفضفاض عام 2005 كام متت اإلشارة سابقاً، لكّن 

مرحلة ما بعد 2006 أظهرت موقفاً أكرث وضوحاً بشأن قبول حامس مبنظمة التحرير 

الفلسطينية كممثل رشعي ووحيد الشعب الفلسطيني بعد أن يتم إصالحها، وهو 

قبول مرشوط وواضح، وقبول ُمدرك ألهّمية املنظمة واالعرتاف بها دولياً ومستند عىل 

اعرتاف كافة الفصائل بحاجة املنظمة إىل إصالح. جاء ذلك بشكل رسمّي يف وثيقة 

حامس السياسية عام 2017 والتي تجاوزت ما ورد يف ميثاقها التأسييس بشكل ال يدع 

مجاالً للتأويل، بأّن مسألة أسلمة املنظمة مل تعد مطروحة من بني رشوط االعرتاف بها، 

وأّن املطلوب فقط إعادة البناء لهياكلها عىل أسس دميقراطية. 

تبّدل موقف حركتي حامس والجهاد اإلسالمي مل يأت منفصالً عن تغرّي آخر حملته 

تلك السنوات، وهو تنامي القناعة بفشل التسوية السياسية يف التوّصل إىل حّل 

دولتني مقبول فلسطينياً، إذ تراكم فشل قيادة السلطة واملنظمة يف الوصول إىل دولة، 

وتراكمت إىل جانبه ملفات الفساد وانتهاك الحقوق والحّريات، مام جّعل السلطة 

تفقد ثقة املواطن الفلسطيني، بل أصبحت رشيحة واسعة من املواطنني عىل قناعة 

بأّن مسألة بناء الدولة تحت االحتالل ُمستحيلة، وأّن الجهد الوطني يجب أن يركّز عىل 

التحّرر من االستعامر االستيطاين الصهيوين. تأسيساً عىل ذلك، فإّن استعادة منظمة 

التحرير وإعادة بنائها ستلقى تأييداً جامهريياً، رشيطة أاّل يكون ذلك مرتافقاً مع إرصار 

فتحاوي عىل تبّني ذات النهج السيايس الذي يستجدي إقامة دولة عىل حدود عام 

1967، وهي دولة تقوم إرسائيل يومياً بتقزيم فرص قيامها من خالل مشاريع الضّم 

والتوّسع والتهويد. 

مضافاً إىل ذلك، فإن الفصائل الفلسطينية التي ما زالت خارج منظمة التحرير تتنامى 

قوتها تدريجياً، وتحديداً حركة حامس، التي حّققت التفافاً جامهريياً حولها بعد 

كّل مواجهة مع االحتالل اإلرسائييل، وتحديداً بعد معركة سيف القدس عام 2021، 

التي أظهرت التطّور النوعي يف أداء املقاومة الفلسطينية، ماّم جعل حركة حامس 

أكرث وضوحاً يف مطالبها بشأن الدخول إىل منظمة التحرير الفلسطينية وإصالحها، 

بل ويف رفع سقف خطابها الذي يؤكّد عىل أّن املنظمة دون دخول حامس والجهاد 

إليها ليست سوى “صالونًا سياسيًا.” هذا الخطاب مل يكن ليظهر بهذا الوضوح لوال 

قراءة حامس للّرأي العام الفلسطيني املساند للمقاومة والرّافض لسياسات السلطة 

الفلسطينية، عىل املستوى السيايس واألّمني ومؤخراً الصحّي يف ظل جائحة كورونا.

نظرياً، مل ترفض أي حركة فلسطينية مبا فيها حركة فتح مطلب إصالح منظمة 

التحرير الفلسطينية، إاّل أّن ما يعيق تحّول الطرح النظرّي إىل واقع ملموس أن كلمة 

“اإلصالح” قابلة للتأويل وفقاً للرؤى الفصائلية، وهذا ماّم ميكن اعتباره من عقبات 

حدوث هذا السيناريو يف املدى القريب، فحركة فتح ال ترى إصالح املنظمة أكرث من 

عملية تشكيل جديدة للمجلس الوطني وإحياء بعض مؤسسات املنظمة دون أن 

ترتاجع عن االتفاقيات التي وقعتها مع االحتالل ودون بحث يف مسارات جديدة للكّل 

الفلسطيني، فيام حركة حامس يف املقابل ترى أّن إصالح املنظمة أقرب إىل إعادة 

البناء، يشمل برنامجها السيايس ومؤسساتها. ويف الوقت الذي كان فيه مطلب إصالح 

املنظمة من القواسم املشرتكة بني املتنازعني سياسياً، تحّول تأويل اإلصالح إىل نقطة 

ُمختلف عليها، بل إىل عقبة كأداء يف طريق إنهاء االنقسام. 

ليس هذا فحسب، فمن العقبات التي تقف أمام تحّقق هذا السيناريو، الظروف 

املتباينة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني يف أماكن تواجدهم املختلفة، 

فالفلسطينيون يف األرايض املحتلة عام 1948 واألرايض املحتلة عام 1967 ويف الشتات 

يخضعون لسلطات مختلفة، وال يوجد فيام بينها سلطة قد تسمح بإجراء انتخابات 

حرة ونزيهة للمجلس الوطني، وإن متكنوا يف مكان، فلن يكتب لهم النجاح يف معظم 

األماكن، وعليه فإن صعوبة إجراء االنتخابات قد تطيل من عمر اإلطار القيادّي املؤقت 

والذي ثبت عجزه أمام الرئيس الذي يحتكر صناعة القرار. 

بيد أّن هذه العقبات ال تحول دون وضع تصّور الحتاملية إصالح منظمة التحرير 

الفلسطينية، ويف هذه الورقة تجدر اإلشارة إىل التصّور الذي طرح يف دراسة مطّولة 

نرشتها شبكة السياسات الفلسطينية حول استعادة منظمة التحرير الفلسطينية، إذ 

تم طرح رؤى مفّصلة لكيفية تجاوز مشكلة عدم القدرة عىل إجراء انتخابات عامة 

للمجلس الوطني الفلسطيني، من خالل اختيار ممثلني للجاليات الفلسطينية يف أماكن 

تواجدهم، كام تم اقرتاح رؤية لتجاوز الخالف بشأن الربنامج، بحيث يتم البدء يف 

املرحلة األوىل بإعادة تشكيل املجلس الوطني وفق املتاح من إجراءات تتامىش مع 

قيم الدميقراطية، عىل أن يتوىّل املجلس الجديد مراجعة كل ما وقّعت عليه منظمة 

التحرير والبدء ببلورة اسرتاتيجية وطنية جديدة وترميم مؤسسات منظمة التحرير 

الفلسطينية.
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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.

بالل الشوبيك، هو رئيس دائرة العلوم السياسية يف جامعة الخليل يف 

فلسطني. وهو عضو يف الجمعية األمريكية للعلوم السياسية. وله مقاالت 

ومنشورات حول اإلسالم السيايس والهوية. عمَل بالل يف السابق رئيًسا 

لتحرير صحيفة الواحة املاليزية، ومحارًضا يف قسم العلوم السياسية بجامعة 

النجاح الوطنية، ورئيًسا لوحدة الدراسات يف املركز الفلسطيني للدميقراطية 

والدراسات.

https://al-shabaka.org/ar/author/belalshobaki/

