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"  يف مطلع عام 2000 كمركز م�ضتقل  تاأ�ض�ص "املركز الفل�ضطيني للبحوث ال�ضيا�ضية وامل�ضحية 
الفل�ضطينية  املعرفة  العامة. يهدف املركز لتطوير وتقوية  ال�ضيا�ضات  للبحوث الأكادميية ودرا�ضات 
اخلارجية،  وال�ضيا�ضة  ال�ضرتاتيجي  التحليل  الداخلية،  الفل�ضطينية  ال�ضيا�ضات  ثالث:  جمالت  يف 
اإعداد  البحثية:  الن�ضاطات  من  بالعديد  املركز  يقوم  العام.   الراأي  وا�ضتطالعات  امل�ضحية  البحوث 
الدرا�ضات والأبحاث الأكادميية ذات العالقة بال�ضيا�ضات الفل�ضطينية الراهنة، اإجراء بحوث م�ضحية 
حول املواقف ال�ضيا�ضية والجتماعية للمجتمع الفل�ضطيني، ت�ضكيل جمموعات عمل لدرا�ضة ق�ضايا 
وم�ضاكل تواجه املجتمع الفل�ضطيني و�ضانع القرار وو�ضع حلول لها، وعقد املوؤمترات واملحا�رضات 
ملتزم  وامل�ضحية  ال�ضيا�ضية  للبحوث  الفل�ضطيني  املركز  اإن  ال�ضاعة.  ب�ضوؤون  املتعلقة  واملوجزات 
الداخلي  الفل�ضطيني  للواقع  اأف�ضل  العلمية ويعمل على ت�ضجيع وبلورة فهم  باملو�ضوعية والنـزاهة 

وللبيئة الدولية يف اأجواء من حرية التعبري وتبادل الآراء.

الآراء الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن راأي �ضاحبها ولي�ص بال�رضورة راأي املركز.

املركز الفل�ضطيني للبحوث ال�ضيا�ضية  وامل�ضحية، �ص.ب 76، �ضارع الإر�ضال، رام اهلل، فل�ضطني
 pcpsr@pcpsr.org :ت 2964933 )02(، فاك�ص 2964934 )02(، بريد الكرتوين

املوؤلف
عزيز كايد: حا�ضل على ماج�ضتري يف العلوم ال�ضيا�ضية من اجلامعة الأردنية عام 1993. عمل باحثا 
امل�ضتقلة حلقوق  والهيئة  الفل�ضطيني،  الت�رضيعي  املجل�ص  الربملانية يف  البحوث  متخ�ض�ضا يف وحدة 
الفل�ضطينية  ال�ضوؤون  م�ضتقال يف  باحثا  يعمل حاليا  الأخرى.  الأبحاث  مراكز  بع�ص  الإن�ضان، ويف 
ال�ضيا�ضية والجتماعية، وخا�ضة ما يتعلق بنظام احلكم وال�ضوؤون الربملانية والق�ضايا الإ�ضالمية. �ضدر 
له العديد من الدرا�ضات والتقارير مثل درا�ضة "اإ�ضكالية العالقة بني ال�ضلطتني الت�رضيعية والتنفيذية يف 
ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية" ال�ضادرة عن الهيئة امل�ضتقلة حلقوق الإن�ضان عام 2000، و"ال�ضلطة 
 ،2001 عام  اأي�ضا  الهيئة  عن  ال�ضادرة  املجل�ضني"  ونظام  الواحد  املجل�ص  نظام  بني  الت�رضيعية 
ال�ضيا�ضية  للبحوث  الفل�ضطيني  املركز  عن  الفل�ضطينية"  الدولة  م�رضوع  يف  اخلالفية  و"الق�ضايا 
ودرا�ضة   ،2006 عام  اأمان  ائتالف  عن  نريد"  لالأحزاب  قانون  و"اأي   ،2004 عام  وامل�ضحية 
ال�ضادرة عن  "النزاهة وال�ضفافية وامل�ضاءلة يف اخلدمات التي تقدمها الهيئات املحلية للمواطنني"، 

ائتالف اأمان اأي�ضا عام 2010.
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متهيد
عاد   ،2006 )يناير(  ثاين  كانون  يف  الت�رسيعية  االنتخابات  يف  حما�س  حركة  فوز  منذ 
كل  اهتمام  اإىل  الفل�سطيني،  لل�سعب  ومتثيلها  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  مو�سوع 
اأع�ساء  باأغلبية  فازت  التي  حما�س  واأن  خا�سة  الفل�سطيني،  باملو�سوع  املعنية  االأطراف 

املجل�س الت�رسيعي ما زالت خارج اأطر املنظمة.

واجهت منظمة التحرير الفل�سطينية يف املراحل ال�سابقة م�سكلتني رئي�ستني، تتمثل االأوىل 
يف تهمي�س دورها حل�ساب ال�سلطة الفل�سطينية التي تاأ�س�ست عام 1994، وبالتايل غياب 
فاعليتها على امل�ستويني الفل�سطيني والدويل. وتتمثل الثانية يف وجود ف�سائل فل�سطينية 
اأ�سبحت ذات ثقل �سيا�سي مهم، مثل حركتي حما�س واجلهاد االإ�سالمي، خارج اأطرها، 

االأمر الذي ميكن اأن يثري النقا�س حول وحدانية متثيلها لل�سعب الفل�سطيني. 

ال  املبداأ  حيث  ومن  الفل�سطيني،  ال�سعب  متثيل  يف  املنظمة  دور  حما�س  حركة  تنكر  ال 
باإ�سالح  تطالب  الوقت  نف�س  يف  ولكنها  املنظمة.  لدخول  ت�سعى  بل  احلركة،  ترف�س 
هياكل املنظمة وموؤ�س�ساتها، وتفعيل دورها يف املجاالت املختلفة، بناء على اأ�س�س تنظيمية 
املنظمة،  الفل�سطينية من خارج  الف�سائل  اأمام  املجال  يف�سح  وب�سكل  و�سيا�سية جديدة، 
كحركتي حما�س واجلهاد االإ�سالمي، لالن�سمام اإليها، لت�سبح املنظمة حينها اإطارا �سامال 
لكل الف�سائل الفل�سطينية، ومرجعية ت�سم كل التوجهات الوطنية واالإ�سالمية، وبالتايل 
ممثال لكل ال�سعب الفل�سطيني بف�سائله وتوجهاته املتعددة، وترى احلركة اأن هذا هو ما 

يت�سمنه اتفاق القاهرة يف اآذار )مار�س( 2005، ولكن مل يتم التقدم نحوه باأي خطوة.

واإ�سافة اإىل املطالبة باإ�سالح منظمة التحرير، فاإن حما�س متيز بني املنظمة كاإطار وطني 
واملنظمة كتوجه �سيا�سي. فاملنظمة كاإطار وطني، بعد اإ�سالحها وتفعيل دورها، مقبولة 
على حركة حما�س، وهذا ما يوؤكده ميثاقها يف املادة )27(. اأما املنظمة كتوجه �سيا�سي 
يعرتف باإ�رسائيل فهي مرفو�سة من قبل احلركة، رغم اأن حما�س وافقت عام 2006 على 

دولة فل�سطينية على حدود 1967.

اأكد  اآذار )مار�س( 2006،  اأواخر  العا�رسة يف  وعندما �سكلت حركة حما�س احلكومة 
على  واملحافظة  القاهرة،  تفاهمات  لتنفيذ  معا  "العمل  �رسورة  على  ال�سيا�سي  برناجمها 
امل�ستمرة  �سعبنا وت�سحياته  املج�سد الآمال  االإطار  باعتبارها  الفل�سطينية؛  التحرير  منظمة 
ل عنواًنا ن�ساليًّا تراكميًّا نعتز به، ون�سعى اإىل تطويره واإ�سالحه  لَنيل حقوقه، والتي ت�سكِّ
الالزمة  االإجراءات  تنفيذ  يف  االإ�رساع  "�رسورة  على  اأكد  كما  واحلوار".  الت�ساور  عرب 
لذلك، مبا ي�سمن ان�سمام كل الف�سائل والقوى الفل�سطينية الفاعلة، واإعادة بناء املنظمة 
ق ال�رساكَة ال�سيا�سيَة؛ باعتبارها املظلَة الكبريَة التي ي�ستظل  على اأ�س�س دميقراطية �سليمة، حتقِّ
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بها كل الفل�سطينيني يف الداخل واخلارج، متثِّلهم وترعى م�ساحلهم، وحتمل همومهم، 
وتعالج م�ساكلهم وق�ساياهم، وحتمي حقوقهم الوطنية."1

تفاعل املو�سوع يف وثيقة احلوار الوطني )وثيقة االأ�رسى املعدلة(، التي مت التوقيع عليها 
من قبل كافة الف�سائل الفل�سطينية يف 2006/6/28، حيث اأكدت الوثيقة على �رسورة 
"االإ�رساع يف اإجناز ما مت االتفاق عليه يف القاهرة فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير 
مكانة  تر�سخ  دميقراطية  اأ�س�س  وفق  اإليها،  والف�سائل  القوى  كل  وان�سمام  الفل�سطينية، 

املنظمة املمثل ال�رسعي والوحيد ل�سعبنا يف اأماكن تواجده كافة".2 
معظم  مب�ساركة  )مار�س( 2007،  اآذار  الوطنية يف  الوحدة  ت�سكيل حكومة  مت  وعندما 
"�ستبذل  احلكومة   اأن  اإىل  �رسيعة  اإ�سارة  ال�سيا�سي  برناجمها  اأ�سار  الفل�سطينية،  الف�سائل 
جهوداً خا�سة من اأجل ت�سجيع االأطراف الفل�سطينية كافة لالإ�رساع يف تطبيق ما جاء يف 

اتفاق القاهرة ب�سان منظمة التحرير الفل�سطينية."3
لتفعيل  الدعوات  جتددت   ،2007 منت�سف  يف  الفل�سطيني  االنق�سام  حدوث  وبعد 
مكانة  على  ذلك  وتاأثري  الفل�سطيني،  التمثيل  ازدواجية  من  خ�سية  التحرير  منظمة 
هي  املنظمة  اأن  على  توؤكد  التي  الت�رسيحات  وتكررت  الدولية.  االأو�ساط  يف  املنظمة 
املمثل ال�رسعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني، وخا�سة بعد ت�رسيح خالد م�سعل، رئي�س 
املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، والذي دعا فيه اإىل تاأ�سي�س مرجعية فل�سطينية جديدة 
دعوة  باأنها  وف�سائلها  التحرير  منظمة  قبل  من  تف�سريه  مت  والذي  املقاومة،  لف�سائل 
نفت ذلك  اأن حركة حما�س  الفل�سطينية. علما  التحرير  ملنظمة  بديلة  لتاأ�سي�س مرجعية 
املقاومة  برنامج  تتبنى  التي  للف�سائل  مرجعية  هي  املق�سودة  املرجعية  اأن  واأو�سحت 

ولي�ست بديال عن املنظمة نف�سها.
التحرير  كما �سدرت عدة ت�رسيحات من قادة يف حما�س حول �رسعية ومكانة منظمة 
الفل�سطينية، وقد اأثارت جدال وردود اأفعال دون اأن يحدث اأي تغيري على اأر�س الواقع، 
ذلك  من  احلايل.  ودورها  املنظمة  ب�ساأن  الفل�سطينية  املواقف  تباعد  اإىل  ت�سري  ولكنها 
الذي  الفل�سطيني  الوطني  املجل�س  �رسعية  الزهار حول عدم  الدكتور حممود  ت�رسيحات 
مل ينعقد منذ ع�رسين عاما اإال مرة واحدة. وموقفه ب�ساأن عدم �سالحية اللجنة التنفيذية 
للمنظمة بعد فقدان الن�ساب القانوين لها، ب�سبب وفاة بع�س اأع�سائها وا�ستقالة بع�سهم4. 
وت�رسيحات الدكتور مو�سى اأبو مرزوق حول عدم �سالحية املجل�س املركزي يف اإ�سدار 

1  برنامج احلكومة الفل�سطينية العا�رسة، 2006/3/28.

2  وثيقة الوفاق الوطني، 2006/6/28.

3  برنامج حكومة الوحدة الوطنية، 2007/3/17.

4  القد�س العربي، 2007/7/16.

اأحمد بحر،  الدكتور  اإىل دعوة  اإ�سافة  بالدعوة النتخابات مبكرة5. هذا  تتعلق  قرارات 
نائب رئي�س املجل�س الت�رسيعي، االحتاد الربملاين الدويل اإىل االعرتاف باملجل�س الت�رسيعي، 

والتي ُف�رست باأنها حماولة الأخذ مكانة املجل�س الوطني.6 

ويف ذروة االنق�سام اأي�سا، اأ�سدر الرئي�س حممود عبا�س قانون االنتخابات اجلديد )قرار 
بقانون رقم )1( ل�سنة 2007 ب�ساأن االنتخابات العامة بتاريخ 2007/9/2(، والذي 
 ،)36 )املادة  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  ملن�سب  نف�سه  ير�سح  فيمن  ي�سرتط 
اأولع�سوية املجل�س الت�رسيعي )املادة 45(، اأن يلتزم مبنظمة التحرير الفل�سطينية باعتبارها 
وباأحكام  اال�ستقالل،  اإعالن  وبوثيقة  الفل�سطيني،  لل�سعب  والوحيد  ال�رسعي  املمثل 
القانون االأ�سا�سي، االأمر الذي �سيحول دون م�ساركة حركة حما�س يف االنتخابات قبل 

اعرتافها باملنظمة.

والأهمية مو�سوع املنظمة يف احلراك ال�سيا�سي الفل�سطيني احلايل، وخا�سة احلوار الوطني 
االأول من عام  الربع  القاهرة يف  اجتماعاته يف  بداأت  والذي  الفل�سطينية،  الف�سائل  بني 
منظمة  اإ�سالح  ب�ساأن  تخت�س  اخلم�سة،  اللجان  بني  من  جلنة،  ت�سكيل  مت  فقد   ،2009

التحرير، وتو�سيعها واإعادة هيكلتها، ومتثيلها لل�سعب الفل�سطيني.

ال�سفة  بني  الوحدة  ا�ستعادة  الفل�سطينية يف  التحرير  منظمة  دور  الورقة يف  هذه  تبحث 
الغربية وقطاع غزة وذلك من خالل حمورين. يتناول االأول موؤ�رسات التقارب والتباعد 
والقطاع  ال�سفة  من  كل  يف  تنفيذها  مت  والتي  باملنظمة،  املتعلقة  االإجراءات  عن  الناجتة 
املع�سالت  الثاين  الذي ح�سل منت�سف عام 2007. ويتناول  الفل�سطيني  االنق�سام  بعد 
اإليها وخا�سة حركة  الف�سائل  كافة  وتوؤخر �سم  اإ�سالحها  تعيق  والتي  باملنظمة  املتعلقة 
تتناول  والتحليل  العر�س  الوحدة. ويف ختام هذا  ا�ستعادة  يعيق دورها يف  مما  حما�س، 
الورقة بع�س التو�سيات التي ت�سهل الطريق اأمام هذا الدور املن�سود الذي ميكن اأن تقوم به 

منظمة التحرير الفل�سطينية.

5  املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2007/7/21.

6  القد�س، 2009/2/10.
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املحور الأول: موؤ�رضات التقارب والتباعد
حكومتي  من  كل  قامت   2007 عام  منت�سف  حدث  الذي  الفل�سطيني  االنق�سام  منذ 
مبنظمة  يتعلق  ما  ومنها  واملجاالت،  املحاور  خمتلف  يف  اإجراءات  بعدة  وغزة  ال�سفة 
التحرير الفل�سطينية ومكانتها، اإىل جانب االإجراءات االأخرى املتعلقة باحلكومة واملجل�س 
الت�رسيعي واالأجهزة االأمنية وغريها. تعترب بع�س هذه االإجراءات،كما يظهر اجلدول التايل 
يف  ي�ساعد  موؤ�رسا  وبالتايل  املتنازعني،  الفل�سطينيني  الطرفني  بني  التقارب  على  موؤ�رسا 
موؤ�رسا  االإجراءات  هذه  بع�س  تعترب  كما  والقطاع،  ال�سفة  بني  الوحدة  ا�ستعادة  اإمكانية 
على التباعد بني هذين الطرفني، وبالتايل موؤ�رسا على �سعف اإمكانية ا�ستعادة الوحدة بني 

طريف الوطن. 
دور املنظمة يف غزة بعد حزيران 2007

موؤ�رض تباعدموؤ�رض تقارباملوؤ�رضاتالرقم

1
مواجهة فعاليات املنظمة يف 

القطاع )حترك امل�سوؤولني، مكاتب، 
اجتماعات...(

اإذا مل متنع حكومة غزة مثل 
هذه الفعاليات و�سمحت بها

اإذا منعت حكومة 
غزة مثل هذه 

الفعاليات وواجهتها

مواجهة املنظمة للواقع اجلديد يف القطاع2
اإذا حافظت املنظمة على 

تواجدها يف القطاع 
وا�ستمرت يف دورها

اإذا تركت املنظمة 
القطاع حلما�س 

وت�ساءل ح�سورها
اإ�ضالح املنظمة واإعادة هيكلتها بدخول حما�ص اإليها

موؤ�رض تباعدموؤ�رض تقارباملوؤ�رضاتالرقم

متابعة احلوار الوطني واإعالن القاهرة3
اإذا جنحت جل�سات احلوار 

الوطني ومت تفعيل اإعالن 
القاهرة

اإذا ف�سل احلوار 
الوطني ومت تغييب 

اإعالن القاهرة

البْدء الفعلي برتتيبات االإ�سالح 4
اإذا ح�سل اإ�سالح حقيقي 
للمنظمة وبداأت خطوات 

دخول حما�س واجلهاد

اإذا مل يتغري الو�سع ومل 
حتدث خطوات عملية 

على �سعيد االإ�سالح
متثيل املنظمة لل�ضعب الفل�ضطيني يف اخلارج بعد حزيران 2007

موؤ�رس تباعدموؤ�رس تقارباملوؤ�رساتالرقم

االعرتاف الدويل5
اإذا ا�ستمر متثيل املنظمة 

لل�سعب الفل�سطيني دون تاأثر 
باالنق�سام

اإذا تزعزع متثيل 
املنظمة واعرتفت 

بع�س الدول بحكومة 
غزة

يتناول هذا املحور ثالثة بنود رئي�سية، يت�سمن كل منها عدة موؤ�رسات، بحيث ي�سكل كل 
منها موؤ�رسا نحو التقارب يف حالة معينة، وموؤ�رسا نحو التباعد يف احلالة املعاك�سة. والبنود 
الرئي�سية الثالث هي دور املنظمة يف غزة بعد حزيران 2007، واإ�سالح املنظمة واإعادة 

هيكلتها، ومتثيل املنظمة لل�سعب الفل�سطيني يف اخلارج بعد حزيران 2007.

اأوًل: دور املنظمة يف غزة بعد النق�ضام
بعد �سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة اأ�سدر الرئي�س حممود عبا�س قرارا بت�سكيل هيئة 
متثل منظمة التحرير الفل�سطينية يف قطاع غزة، وقد اأُطلق على هذه الهيئة اإ�سم "هيئة العمل 
الوطني". ن�س القرار الرئا�سي رقم )328( ل�سنة 2007، ال�سادر بتاريخ 2007/12/9، 
على "ت�سكيل هيئة العمل الوطني بقطاع غزة، بو�سفها اإطاراً قياديًا جبهويًا ومرجعية وطنية 
الهيئة يف ع�سويتها  "ت�سم  القرار  ومبوجب  الفل�سطينية".  التحرير  ملنظمة  وذراعًا  امتداداً 
اأع�ساء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية املوجودين يف قطاع غزة، وممثلني عن 
ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية و�سخ�سيات وطنية م�ستقلة وممثلني عن منظمات املجتمع 
الرئا�سة  مع  "التوا�سل  الرئا�سي، هي  القرار  الهيئة، ح�سب  �سالحيات  واالأهلي".  املدين 
واللجنة التنفيذية لــ )م.ت.ف(، املرجعية الوحيدة لن�ساط الهيئة، بهدف تاأمني مقومات 
ال�سمود ل�سعبنا يف قطاع غزة، وتلبية احتياجات املواطنني للتخفيف من معاناتهم. والتن�سيق 
الفل�سطينية، ومنظمات املجتمع املدين، والهيئات واملوؤ�س�سات  املوؤ�س�سات والهيئات  مع 
الدولية يف قطاع غزة، لتاأمني احلماية والدعم جلماهري �سعبنا ال�سامد يف قطاع غزة". وقد 

طلب القرار من الهيئة اأن ت�سع خطط عمل والئحة داخلية.7 

جاء هذا القرار بعد �سل�سلة اجتماعات عقدتها ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية يف نهاية 
متوز 2007، اأي يف ال�سهر التايل لالنق�سام مبا�رسة، وذلك يف مقر اللجنة التنفيذية يف 
غزة،8 والذي ا�ستمر يف عمله ومهامه رغم �سيطرة حما�س على القطاع. االأمر الذي يدل 
على اأن حركة حما�س واحلكومة املقالة يف غزة مل تغلق املكتب املذكور، ومل متنع قادة 
ف�سائل منظمة التحرير من التحرك واالجتماع، واإجراء االت�ساالت واتخاذ القرارات.  

مبوقف  االأول  يتعلق  موؤ�رسين،  خالل  من  االنق�سام  بعد  غزة  يف  املنظمة  دور  حتليل  ميكن 
حما�س واحلكومة املقالة من هذا الدور، من حيث �سماحها لقيادة املنظمة وموؤ�س�ساتها يف 
املنظمة  مبواجهة  الثاين  ويتعلق  عليها.  والت�سييق  مواجهتها  اأو  اأعمالهم،  با�ستمرار  القطاع 
للواقع اجلديد يف القطاع، من حيث حمافظتها على دورها اأو تراجع دورها ب�سكل اختياري.

7   الوقائع الفل�سطينية، عدد 74. 

8  احلياة، 2007/7/30.



[11] عزيز كايد[10]  اإمكانيات دمج حما�ص يف منظمة التحرير الفل�ضطينية

1. موقف احلكومة يف غزة من دور املنظمة:
التحرير  منظمة  امل�س مبكانة  �ساأنها  من  قرارات  تتخذ  باأعمال ومل  غزة  احلكومة يف  تقم  مل 
يف  كما  يعمل  القطاع  على  حما�س  حركة  �سيطرة  بعد  بقي  املنظمة  فمكتب  الفل�سطينية، 
ال�سابق، وهيئة العمل الوطني التي مت تاأ�سي�سها كذراع ملنظمة التحرير وممثل لها يف القطاع، 
مار�ست ن�ساطاتها ومهامها، وعقدت اجتماعاتها، واأ�سدرت بياناتها واأعلنت مواقفها جتاه 
خمتلف الق�سايا، دون االعرتا�س عليها من قبل احلكومة املقالة. كما ا�ستمرت ف�سائل املنظمة، 
با�ستثناء حركة فتح، يف القيام بن�ساطاتها من خالل مكاتبها التي بقيت قائمة يف القطاع، هذا 
علما اأن معظم اأع�ساء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير يتواجدون يف ال�سفة الغربية، وخا�سة 

منذ عام 2001 حيث بداية االنتفا�سة الثانية وا�ستقرار الرئي�س يا�رس عرفات يف ال�سفة.

ولكن من جانب اآخر، �ُسجلت بع�س حاالت احلد من حرية اأع�ساء املنظمة املتواجدين يف 
قطاع غزة، رغم اأنه مت معاجلتها يف حينه، ومل حتدث لها تداعيات هامة. فمثال، مت اعتقال 
تعر�س  كما   ،2008/7/26 يف  اأيام  اأربعة  ملدة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  االآغا  زكريا  د. 
مقر اللجنة التنفيذية للمنظمة يف غزة العتداء من قبل "جمهولني"، وقد دان نائب رئي�س 
املجل�س الت�رسيعي هذا االعتداء وطالب احلكومة بالتحقيق فيه.9 كما اأن احلكومة املقالة 
منعت اأع�ساء من املجل�س املركزي للمنظمة من التوجه اإىل رام اهلل للم�ساركة يف اجتماع 
املجل�س يف ني�سان 2009. كما منعت ال�رسطة يف غزة حوايل 85 امراأة من التوجه اإىل 

رام اهلل للم�ساركة يف موؤمتر احتاد املراأة الفل�سطينية التابع ملنظمة التحرير.10

االعتداء  اأو  للم�س  غزة  املنظمة يف  مكانة  تتعر�س  مل  وال�سلبية،  االإيجابية  ال�سورة  بهذه 
بالتمثيل  املتعلقة  اجلادة  وامل�سائل  الهامة  الق�سايا  اأن  وخا�سة  املقالة،  احلكومة  قبل  من 
الذي ميكن  االأمر  القاهرة،  باملنظمة يف حوار  اخلا�سة  اللجنة  بحثها يف  يتم  الفل�سطيني 

اعتباره موؤ�رس تقارب بني الطرفني.

2. مواجهة املنظمة للواقع اجلديد يف القطاع:
املنظمة يف  الوطني يف قطاع غزة، ومتثيل  العمل  هيئة  لت�سكيل  االأولية  االإيجابيات  رغم 
القطاع من خاللها، اإال اأنه كان االأْوىل تعزيز مكانة املنظمة من خالل موؤ�س�ساتها نف�سها، 
ولي�س من خالل عناوين جديدة، االأمر الذي اأظهر ا�سم "هيئة العمل الوطني" على ح�ساب 
اأن احلكومة املقالة مل تتعر�س ملكانة منظمة  وخا�سة  الفل�سطينية"،  التحرير  "منظمة  ا�سم 
التحرير ومل ت�ستهدف موؤ�س�ساتها، واإمنا كانت مواجهتها مع حركة فتح ولي�س مع املنظمة. 

9  وكالة معا االإخبارية، 2008/1/9.

10  االأيام، 2009/5/21، �س 1.

دعمت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الدور "ال�سيا�سي وال�سعبي" لهيئة العمل الوطني،11 
والتي ت�سم 36 ع�سوا، ميثلون 12 ف�سيال من ف�سائل منظمة التحرير، اإ�سافة اإىل ممثلني عن 
املنظمات االأهلية وال�سخ�سيات الوطنية والنقابات والقطاع اخلا�س واملراأة. ورغم اأن هذه 
الهيئة �سكلت "جلنة ات�سال" مع حركتي حما�س واجلهاد االإ�سالمي، اإال اأن اجلبهة ال�سعبية 
لتحرير فل�سطني ان�سحبت من الهيئة خوفا من اأن ت�سبح "ا�سطفافا �سد حما�س"، وحتى 

ال تكون اجلبهة "جزءا من عملية اال�ستقطاب احلادة يف ال�ساحة ال�سيا�سية الفل�سطينية".12

على اأي حال، ورغم العنوان اجلديد املمثل بهيئة العمل الوطني، حافظت املنظمة على 
دورها يف قطاع غزة، ومل تتنازل عن هذا الدور رغم االنق�سام احلاد مع حركة حما�س 
التي ت�سيطر على القطاع، االأمر الذي ميكن اعتباره موؤ�رس تقارب على اإمكانية ا�ستعادة 

الوحدة بني ال�سفة والقطاع.

ثانياً: اإ�ضالح املنظمة واإعادة هيكلتها
على  واالجتماعية،  ال�سيا�سية  وموؤ�س�ساتهم  املتعددة  بف�سائلهم  الفل�سطينيني،  معظم  يتفق 
عام  ففي  دورها.  وتفعيل  هيكلتها،  واإعادة  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  اإ�سالح  �رسورة 
2005، اأي قبل االنتخابات الت�رسيعية الثانية، وقبل االنق�سام بحوايل عامني، اتفقت كافة 
الف�سائل الفل�سطينية املتحاورة يف القاهرة، وعددها ثالثة ع�رس ف�سيال، على اإ�سالح منظمة 
التحرير وتفعيل دورها، وهو ما عرف باإعالن القاهرة يف اآذار 2005. وقد كانت اخلطوة 
االأوىل املفرت�سة يف هذا ال�سياق هي قيام رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير بدعوة االأمناء 
هذه  اأن  اإال  املنظمة،  اإ�سالح  م�سرية  انطالق  مبثابة  يكون  اجتماع  لعقد  للف�سائل  العامني 

اخلطوة من قبل رئي�س اللجنة التنفيذية مل تتم حتى وقع االنق�سام، مما زاد الو�سع تعقيدا.

قطيعة طويلة خا�سة بني  بعد  القاهرة  الوطني يف  احلوار  اآذار 2009، عادت جل�سات  يف 
حركتي فتح وحما�س، وكان من بني اللجان الرئي�سية يف احلوار اللجنة اخلا�سة مبنظمة التحرير 

الفل�سطينية. عقدت اللجان عدة اجتماعات خالل �ست جوالت وعلى مدار عدة اأ�سهر.

ميكن درا�سة موؤ�رسات التقارب والتباعد املتعلقة مبنظمة التحرير الفل�سطينية من خالل بندين، 
يتعلق االأول مبجريات احلوار الوطني ، وخا�سة اجلانب املتعلق باملنظمة، ومدى التفاهمات 
التي تتم على هذا ال�سعيد. ويتعلق الثاين باإجراءات االإ�سالح احلقيقية، ومدى اإف�ساح املجال 

اأمام الف�سائل من خارج املنظمة، اأي حما�س واجلهاد االإ�سالمي، للدخول اإليها. 

11  االأيام، 2007/9/2.

12  احلياة، 2007/10/2.



[13] عزيز كايد[12]  اإمكانيات دمج حما�ص يف منظمة التحرير الفل�ضطينية

البند اخلام�س من اتفاق القاهرة اآذار 2005 واملتعلق باإ�سالح منظمة التحرير الفل�سطينية

يتّم  اأ�س�س  وفق  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  وتطوير  تفعيل  على  املجتمعون  وافق 
الرتا�سي عليها بحيث ت�سّم جميع القوى والف�سائل الفل�سطينية ب�سفة املنظمة املمثل 
جلنة  ت�سكيل  على  التوافق  مّت  ذلك  اأجل  ومن  الفل�سطيني،  لل�سعب  الوحيد  ال�رسعي 
تتوىل حتديد هذه االأ�س�س وتت�سكل اللجنة من رئي�س املجل�س الوطني واأع�ساء اللجنة 
وطنية  و�سخ�سيات  الفل�سطينية  الف�سائل  جلميع  العامني  واالأمناء  للمنظمة  التنفيذية 

م�ستقلة، ويدعو رئي�س اللجنة التنفيذية لهذه االجتماعات.

1. تفاهمات احلوار الوطني:
�سارت مباحثات احلوار الوطني ب�سهولة يف بع�س املحاور، مثل امل�ساحلة الوطنية، وتعرثت 
يف حماور اأخرى، وخا�سة املتعلقة بربنامج احلكومة، والنظام االنتخابي واالأجهزة االأمنية. 
وخا�سة  اجلوانب،  بع�س  يف  الف�سائل  اتفقت  الفل�سطينية،  التحرير  مبنظمة  يتعلق  فيما 
ال�سيغة  ب�ساأن  ما،  نوعا  اختلفت،  ولكنها  الوطني،  املجل�س  انتخابات  اإجراء  مو�سوع 
املتعلقة باملرجعية الوطنية العليا، التي �سيتم ت�سكيلها اإىل حني اإجراء االنتخابات وت�سكيل 
املجل�س الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة. علما اأن ال�سيغة التي مت التوقف عندها هي: 
اللجنة  تكون  تنفيذية جديدة،  وانتخاب جلنة  اجلديد  الوطني  املجل�س  تاأليف  "اإىل حني 
الفل�سطينية".13  الوطنية  املرجعية  القاهرة 2005م هي  املن�سو�س عليها يف وثيقة  العليا 
وهكذا فاإن االتفاق على ت�سكيل جلنة عليا يعترب موؤ�رس تقارب بني الطرفني، اإال اأن عدم 

االتفاق على �سالحيات هذه اللجنة ي�سكل موؤ�رس تباعد بينهما.

2. البدء الفعلي برتتيبات الإ�ضالح:
ثانية.  التحرير من جهة  الهوة بني حركة حما�س من جهة، ومنظمة  بعد االنق�سام، زادت 
فقد ا�سرتط الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س االعرتاف باملنظمة ممثال �رسعيا ووحيدا لل�سعب 
يريد  من  اعرتاف  اإىل �رسورة  ال�رسط  هذا  تنازل عن  ثم  احلوار14،  لبدء  الفل�سطيني ك�رسط 
الع�رس، ويف  الفل�سطينية  الف�سائل  يرى حتالف  املقابل،  بقوانينها15. ويف  املنظمة  يدخل  اأن 
مقدمتها حركة حما�س، اأنه "ال ينتهي االنق�سام اإال باإعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية".16 

13   القد�س 2009/4/3.
14  القد�س، 2009/2/2.

15  االأيام، 2009/2/8.

16  املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2009/5/25.

الف�سائل  بع�س  اأمام  املجال  تتيح  اأن  �ساأنها  من  جديدة  ترتيبات  اأي  االآن  حتى  تتم  مل 
اإىل املنظمة، ولو عقد اجتماع لالأمناء العامني للف�سائل الذي تقرر يف اتفاق  لالن�سمام 
اإىل حد  مرتبط،  والقطاع،  ال�سفة  بني  االنق�سام  اأن  يوؤكد  الذي  االأمر  القاهرة 2005، 
كبري، بنجاح احلوار الوطني على االأ�سعدة اخلم�سة التي يتناولها، ومنها ما يتعلق باإ�سالح 
املنظمة. ومبا اأن الواقع ال ي�سري اإىل اأي ترتيبات اإيجابية على �سعيد منظمة التحرير، فاإن 

ذلك يعترب، حتى االآن، موؤ�رس تباعد بني ال�سفة والقطاع.

ثالثاً: متثيل املنظمة لل�ضعب الفل�ضطيني يف اخلارج
مل ُي�سجل اأي تنازع بهذا ال�ساأن، فمن جهة، مل تعلن حركة حما�س اأنها ت�سعى النتزاع اأي 
اعرتاف بها ممثال �رسعيا لل�سعب الفل�سطيني بديال عن منظمة التحرير الفل�سطينية، رغم 
وجود بع�س املكاتب التي متثل حركة حما�س يف بع�س العوا�سم العربية، ورغم امتالك 
حركة حما�س ل�سبكة حمددة من العالقات الر�سمية، و�سبكة وا�سعة من العالقات ال�سعبية 
العربية واالإ�سالمية. ومن جهة اأخرى، مل ُتبِد اأي من احلكومات العربية وغريها اأي نوايا 
بهذا اخل�سو�س. ومل يتغري الو�سع القانوين وال�سيا�سي لل�سفارات واملمثليات الفل�سطينية 
يف اخلارج. االأمر الذي يدل على اأن االنق�سام الفل�سطيني يف اأوا�سط حزيران 2007 مل 
يوؤثر على وحدانية متثيل منظمة التحرير الفل�سطينية لل�سعب الفل�سطيني، وهذا بحد ذاته 

يعترب موؤ�رس تقارب على �سعيد ا�ستعادة الوحدة بني ال�سفة والقطاع. 

ُيذكر يف هذا ال�سياق اأن املجل�س الت�رسيعي الفل�سطيني االأول مّثل فل�سطني يف العديد من 
االجتماعات الربملانية العربية والدولية. ولكن منذ فوز حركة حما�س عام 2006، ومن 
متثيل  التحرير يف  منظمة  فقدان دور  للخ�سية من  منذ عام 2007، ونظرا  االنق�سام  ثم 
الفل�سطينيني، متت ا�ستعادة مكانة املجل�س الوطني الفل�سطيني؛ حيث اأ�سبحت دعوات 
الت�رسيعي  للمجل�س  له ولي�س  ُتوجه  العربية والدولية  الربملانية  امل�ساركة يف االجتماعات 

كما كان يف ال�سابق.

املحور الثاين : املع�ضالت الأ�ضا�ضية 
التحرير الفل�سطينية، �سيكون خطوة مهمة يف  اإىل منظمة  اأن دخول حركة حما�س  ال �سك 
ا�ستعادة الوحدة بني ال�سفة والقطاع. اإذ اأن ال�رساكة يف قيادة ال�سعب الفل�سطيني تعني ال�رساكة 

يف اإدارة ال�سلطة الفل�سطينية يف كل من ال�سفة والقطاع، وبالتايل ا�ستعادة الوحدة بينهما. 

يف جوالت احلوار املتعددة تو�سلت حركتا فتح وحما�س اإىل تفاهمات ب�ساأن العديد من 
الق�سايا املختلف عليها، وبقيت بع�س االأمور عالقة. وبعد االإعالن عن الورقة امل�رسية يف 
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ت�رسين اأول 2009 وقعت حركة فتح عليها، بينما اعرت�ست حركة حما�س على بع�س 
الفل�سطينية،  التحرير  مبنظمة  يتعلق  ما  ومنها  عليها،  التعديالت  ببع�س  وطالبت  بنودها 
البحث يف  يتم  اأن  اأوال على  التوقيع  االأمر الذي رف�سته كل من م�رس وفتح، وا�سرتطت 
مو�سوع  ب�ساأن  مع�سلة جديدة  اأ�ساف  مما  واعرتا�ساتها الحقا،  مطالب حركة حما�س 

املنظمة نف�سه، وبالتايل توقفت م�ساعي امل�ساحلة الوطنية.

كان مو�سوع منظمة التحرير الفل�سطينية املو�سوع االأول يف الورقة امل�رسية التي حتمل 
م�ساألة  البند  هذا  تناول   .)2009 القاهرة  الفل�سطيني/  الوطني  الوفاق  )اتفاقية  عنوان 
تفعيل وتطوير املنظمة وفق اأ�س�س يتم التوافق عليها بحيث ت�سم كافة القوى الفل�سطينية 
ووفقا التفاق القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق الوطني 2006 ومبا يتالءم مع التغريات على 
ال�ساحة الفل�سطينية. ون�ست الورقة على اإجراء االنتخابات لت�سكيل جمل�س وطني جديد 
وفقا ملبداأ التمثيل الن�سبي الكامل حيثما اأمكن، وبالتوافق يف املواقع التي يتعذر فيها اإجراء 
االنتخابات، واأن يتم ذلك بالتزامن مع انتخابات املجل�س الت�رسيعي التي جُترى يف ال�سفة 

والقطاع وفق التمثيل الن�سبي املختلط )75% قوائم، 25% دوائر(.

الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  باإ�سالح  مكلفة  ت�سكيل جلنة  امل�رسية  الورقة  ت�سمنت  كما 
تقوم بتحديد العالقة بني املوؤ�س�سات والهياكل واملهام لكل من منظمة التحرير وال�سلطة 
الوطنية، خا�سة العالقة بني املجل�سني الت�رسيعي والوطني، ومبا يحافظ على مرجعية املنظمة 
الفل�سطيني، وذلك ملنع االزدواجية  لل�سعب  ال�رسعي والوحيد  املمثل  باعتبارها  لل�سلطة 
على  التاأكيد  ومع  وطني جديد،  انتخاب جمل�س  وامل�سوؤوليات. وحلني  ال�سالحيات  يف 
�سالحيات اللجنة التنفيذية و�سائر موؤ�س�سات املنظمة، تقوم اللجنة املكلفة بتطوير منظمة 
لها  اجتماع  اأول  وعقد  ت�سكيلها  با�ستكمال   2005 القاهرة  اإعالن  ح�سب  التحرير 
ع االأ�س�س واالآليات للمجل�س الوطني  كاإطار قيادي موؤقت، وتكون مهامها كالتايل: و�سْ
القرارات  واتخاذ  والوطني  ال�سيا�سي  ال�ساأن  يف  امل�سريية  الق�سايا  ومعاجلة  الفل�سطيني، 

ب�ساأنها بالتوافق، ومتابعة تنفيذ القرارات املنبثقة عن احلوار. 

املهام  هذه  تكون  باأن  تطالب  حما�س  فحركة  املهام،  هذه  مدى  من  احلركتان  تتخوف 
حقيقية وفعلية متكن هذا االإطار القيادي املوؤقت من القيام بدور قيادي فعلي ولي�س جمرد 
ديكور يقوم مبهام �سكلية. اأما حركة فتح فتخ�سى اأن تطغى هذه املهام على مهام اللجنة 
االإطار  هذا  اإىل  التنفيذية  اللجنة  من  ال�سدارة  تتحول  وبالتايل  التحرير،  ملنظمة  التنفيذية 
القيادي املوؤقت، وعندئذ حتتل حركة حما�س مركزا مهما يف القيادة الفل�سطينية قبل اإجراء 
االنتخابات، ومبا يوازي مركز حركة فتح الذي كانت تتواله لعقود طويلة ودون منازع. 

اأ�سدرت حركة حما�س مذكرة ت�سمنت مالحظات احلركة على الورقة املذكورة. وفيما 
باملنظمة،  املتعلقة  الفقرة  اإىل  التايل  البند  باإ�سافة  التحرير، طالبت حما�س  منظمة  يخ�س 

وهو )تعترب هذه املهام اأعاله غري قابلة للتعطيل باعتبارها اإجماعا وطنيا مت التوافق عليه(. 
هذا اإ�سافة اإىل مالحظات اأخرى تتعلق بق�سايا خمتلفة.

جاء يف مذكرة حما�س اأن هذا البند مت االتفاق عليه �سابقا مع حركة فتح يف جل�سات احلوار 
التي رعاها اجلانب امل�رسي، واأن هذا الن�س �رسوري لتفعيل املنظمة وتطويرها، "خا�سة 
اأن اإعالن القاهرة 2005 الذي ن�س على هذا املو�سوع مت تعطيله من قبل رئي�س ال�سلطة. 
كما اأن ا�ستكمال اأع�ساء اللجنة التنفيذية موؤخرا جاء يف �سياق تكري�س و�سع املنظمة على 
النحو الذي ي�سكل غطاء لنهج رئي�س ال�سلطة ال�سيا�سي وتفرده بالقرار الفل�سطيني". وجاء 
عقب،  على  راأ�سا  القيادي  االإطار  مفهوم  يقلب  البند  هذا  "حذف  اأن  اأي�سا  املذكرة  يف 

ويجعل منه هيئة دون قيمة اأو جدوى، مما يخل بجوهر ما مت االتفاق عليه".17

ورغم ا�ستئناف جوالت احلوار الوطني يف اجتماع دم�سق يف بداية كانون اأول )دي�سمرب( 
2010 بعد تعطلها لفرتة طويلة، والتوقف عند بع�س املالحظات على الورقة امل�رسية، 
باإ�سالح  تتعلق  عقبات  هناك  فاإن  الفل�سطينية،  التحرير  مبنظمة  تتعلق  مالحظات  ومنها 
ميكن  العقبات  هذه  بع�س  والقطاع.  ال�سفة  بني  الوحدة  ا�ستعادة  يف  ودورها  املنظمة 
ولكن  فيها.  الن�سبي  والتمثيل  االنتخابات  قانون  مثل  بها،  املتعلقة  االإ�سكاليات  معاجلة 
ال�سيا�سي  الربنامج  االنق�سام، وهي  الوحدة وتطيل  ا�ستعادة  توؤخر  هناك عقبات حقيقية 
واملوقف  واملفاو�سات  ال�سالم  الدويل، وعملية  املجتمع  ال�سابقة، وموقف  واالتفاقيات 

من اإ�رسائيل، واإجراء انتخابات املنظمة يف اخلارج.

اأول: الربنامج ال�ضيا�ضي والتفاقيات ال�ضابقة
رغم رف�س حركة حما�س االعرتاف باإ�رسائيل، اإال اأن برناجمها ال�سيا�سي اأ�سبح اأكرث مرونة 
يف  فل�سطينية  دولة  بقبولها  وذلك   ،2006 عام  الوطني  الوفاق  وثيقة  على  التوقيع  منذ 
حدود االأر�س املحتلة عام 1967. ورغم اأن حما�س ت�رس على موقفها الراف�س لالعرتاف 
باالتفاقيات التي وقعتها املنظمة مع اإ�رسائيل، اإال اأنها تبدي مرونة يف "احرتام" هذه االتفاقيات، 
كما جاء يف اتفاق مكة 2007. ولكن يف املقابل، ما زالت املنظمة وف�سائلها املختلفة ت�رس 
فاإن االختالف  املنظمة. وبالتايل  املوقعة كاأحد �رسوط دخول  باالتفاقيات  على االعرتاف 

اجلوهري الناجت عن االختالف يف الربامج ال�سيا�سية ي�سكل مع�سلة اأ�سا�سية يف هذا ال�سياق. 

ال�سيا�سية  للمواقف  تتطرق  ال  امل�رسية  الورقة  اأن  وخا�سة  املع�سلة،  هذه  من  للخروج 
ويف  االتفاقيات،  هذه  من  موقفها  على  حما�س  حتافظ  اأن  ميكن  ال�سابقة،  واالتفاقيات 
املقابل اأن تعرتف بنتائجها كاأمر واقع ال ميكن جتاهله، وهو اأمر حا�سل �سمنيا دون اأن 

17   مذكرة حما�س بخ�سو�س الورقة امل�رسية، ت�رسين اأول 2010.
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ت�رسح به حركة حما�س، اإذ اأن ال�سلطة الفل�سطينية كاأحد اإفرازات اأو�سلو اأ�سبحت اأمرا 
واقعا ال ميكن جتاهله، وقد �ساركت حما�س يف انتخابات املجل�س الت�رسيعي لهذه ال�سلطة، 

مما يعني اأنها تعرتف بهذا الواقع واإن مل تعلن ذلك �رساحة.

يوفق هذا املقرتح بني موقفي حما�س وفتح، فهو ي�سمن حلما�س اأن حتافظ على م�سداقيتها 
اأقرته املنظمة  اأن تتعامل حما�س مع ما  وبرناجمها ال�سيا�سي، وي�سمن للمنظمة وف�سائلها 
اجلبهة  ع  و�سْ تعطيله.  حما�س  ت�ستطيع  ال  واقع  كاأمر  االأر�س  على  نتائجه  ومع  �سابقا 
ال�سعبية لتحرير فل�سطني ي�سلح مثاال قريبا لهذا املقرتح، رغم الفرق يف الثقل ال�سيا�سي 
يف  اأحيانا  وتت�سدد  ال�سابقة،  باالتفاقيات  تعرتف  ال  فاجلبهة  واجلبهة.  حما�س  من  لكل 
مواقفها النظرية، ولكنها يف نف�س الوقت ما زالت ع�سوا يف املنظمة، وال يطالبها اأحد 

باالعرتاف بهذه االتفاقيات ك�رسط ال�ستمرار ع�سويتها فيها. 

ثانيا: موقف املجتمع الدويل
يف حال قبول املقرتح ال�سابق فل�سطينيا تبقى مع�سلة اأخرى وهي قبول املجتمع الدويل، 
وخا�سة الرباعية الدولية، بهذا املقرتح. فعدم اإعالن حما�س �رساحة قبولها باالتفاقيات 
ال�سابقة، اإ�سافة اإىل االعرتاف باإ�رسائيل و"نبذ العنف"، وهي �رسوط الرباعية الدولية، يعني 
حل امل�سكلة فل�سطينيا وبقاءها دوليا. اأي اأن حل املع�سلة االأوىل، وهي دخول حما�س اإىل 
منظمة التحرير، اأوجد مع�سلة جديدة بالن�سبة للمنظمة، تتعلق مبكانتها الدولية الراهنة. 
مبعنى هل �سيقبل املجتمع الدويل، اأو على االأقل الرباعية الدولية، مب�ساركة حما�س، ورمبا 

بوزن كبري، يف قيادة ال�سعب الفل�سطيني والتاأثري يف قرارات املنظمة وال�سلطة؟

للخروج من هذه امل�سكلة ال بد من بذل اجلهود الإقناع كافة االأطراف بالتمييز بني حما�س 
كحركة وبني حما�س كحكومة اأو �سلطة اأو ع�سو يف اللجنة التنفيذية للمنظمة، بحيث 
يكون من حق حما�س، كحركة، اأن حتافظ على مواقفها وبراجمها، ولكن يف املقابل اأن 

ت�ستجيب ملطالب املجتمع الدويل يف اأي حكومة اأو �سلطة اأو جلنة تنفيذية ت�سارك فيها. 

يعني هذا املقرتح اأن يتعامل املجتمع الدويل مع الفل�سطينيني كمنظمة وك�سلطة وحكومة ولي�س 
اأن تركز  اأن من املفرت�س يف املجتمع الدويل والقوى ذات العالقة  كحركات وف�سائل. كما 
على االعرتاف باالأمر الواقع والتعامل معه على االأر�س اأكرث من الرتكيز على الربامج واملواقف 
ال�سيا�سية النظرية التي قد تتغري من حني اإىل اآخر. عند ت�سكيل حكومة الوحدة الوطنية يف اآذار 
)مار�س( 2007 والتي �ساركت فيها العديد من الف�سائل الفل�سطينية، ومنها ف�سائل معار�سة 
غري حركة حما�س، مل يتم االلتفات اإىل مواقف الف�سائل امل�ساركة يف احلكومة، واإمنا مت الرتكيز 

على الربنامج احلكومي نف�سه. وهذا ي�سكل مدخال للتفاهم مع املجتمع الدويل.

مما يدعم هذا االجتاه اأن الورقة امل�رسية ال ت�سري اإىل الربامج ال�سيا�سية واالتفاقيات ال�سابقة 
بعد  بحركة حما�س  الدويل  املجتمع  قبول  كيفية  اإىل  ت�سري  ال  كذلك  وهي  اأ�سلفنا،  كما 
من  الفل�سطيني  الو�سع  وترتيب  الفل�سطيني  الداخلي  ال�ساأن  على  تركز  واإمنا  امل�ساحلة، 
حيث اإجراء االنتخابات وحتقيق امل�ساحلات وغريها، مما يعني اأن اجلانب امل�رسي يرى اأن 

ترتيب ال�ساأن الداخلي الفل�سطيني يو�سل اإىل تفاهم مع املجتمع الدويل. 

ثالثا: عملية ال�ضالم واملفاو�ضات واملوقف من اإ�رضائيل
الربنامج  يف  واختالفها  ال�سابقة  االتفاقيات  من  حما�س  موقف  على  املع�سلة  تقت�رس  ال 
ال�سيا�سي مع منظمة التحرير، واإمنا تتعدى ذلك اإىل معار�سة حركة حما�س لعملية ال�سالم 
ومبداأ املفاو�سات مع اإ�رسائيل، ف�سال عن رف�سها االعرتاف باإ�رسائيل. فحتى لو احتفظت 
حما�س بربناجمها ال�سيا�سي وموقفها من االتفاقيات ال�سابقة، مقابل اعرتافها بنتائج هذه 
الدويل  املجتمع  لو غ�س  بو�سوح، وحتى  معها  والتعامل  الواقع  اأر�س  االتفاقيات على 
الطرف عن مواقف حما�س وبرناجمها ال�سيا�سي كحركة، مقابل ا�ستجابتها ملطالب الرباعية 
الدولية يف برنامج املنظمة اأو اأي حكومة فل�سطينية تكون حما�س طرفا فيها، وحتى لو 
اأزيلت كل العقبات اأمام اإجراء انتخابات ملنظمة التحرير يف اخلارج، فاإن امل�سكلة احلقيقية 
تربز يف قبول اإ�رسائيل مب�ساركة حما�س يف قيادة املنظمة يف الوقت الذي ترف�س فيه عملية 
امل�سكلة  وتكون  نف�سها.  املنظمة  اخت�سا�سات  من  والتي هي  معها،  والتفاو�س  ال�سالم 
اأكرب فيما لو فازت حما�س يف االنتخابات فوزا كبريا يوؤهلها لقيادة املنظمة ولي�س فقط 

امل�ساركة يف هذه القيادة.

اإذا  املفاو�سات  هذه  �ستقود  هل  املو�سوع؟  مع  حما�س  �ستتعامل  كيف  احلالة  هذه  يف 
فازت بالقيادة الفعلية للمنظمة وتكون جزءا من عملية ال�سالم؟ اأو على االأقل هل �ستقبل 

امل�ساركة يف املفاو�سات اإذا اأ�سبحت جزءا من القيادة الفل�سطينية؟ 

ال�سابقة.  ال�سيا�سي ومواقفها  اإذا وافقت حما�س على ذلك فاإن هذا يعني تغيري برناجمها 
لن  وعندئذ  ال�سالم.  بعملية  العلنية  وامل�ساركة  باإ�رسائيل  ال�سمني  االعرتاف  يعني  وهو 
التحرير نف�سها. لكن معظم  الدويل ومنظمة  اإ�رسائيل واملجتمع  تكون هناك م�سكلة مع 
املوؤ�رسات والت�رسيحات واملواقف احلالية ت�سري اإىل ا�ستمرار رف�س حما�س لعملية ال�سالم 
التحرير  منظمة  بقيادة  حما�س  فوز  فاإن  وبالتايل  باإ�رسائيل.  واالعرتاف  التفاو�س  ومبداأ 
واملفاو�سات  ال�سالم  عملية  اأن  يعني  الراف�سة  احلالية  مواقفها  �سمن  فيها  م�ساركتها  اأو 
ال ت�سل اإىل باب م�سدود فقط، واإمنا يعني تعطيلها بالكامل والدخول يف مرحلة جديدة 
ال�رساع  ا�ستمرار  اإىل  �ستوؤدي  احلالة  هذه  اأن  يعني  الذي  االأمر  اإ�رسائيل.  مع  ال�رساع  من 

الفل�سطيني الداخلي والفل�سطيني االإ�رسائيلي اأي�سا.
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وم�ساركتها  التحرير  منظمة  اإىل  حما�س  حركة  دخول  اأن  الوا�سح  من  ال�سورة،  بهذه 
برناجمها  تغري حما�س  اأن  فاإما  �سهلة،  لي�ست  م�سكلة حقيقية ومع�سلة  تواجه  قيادتها  يف 
ال�سيا�سي وت�سبح جزءا من عملية ال�سالم، وهو اأمر ال يبدو ممكنا يف هذه املرحلة، واإما 
ان يوافق املجتمع الدويل واإ�رسائيل على دور حما�س يف قيادة املنظمة يف ظل احتفاظها 
بربناجمها، وهو اأمر ال يبدو ممكنا اأي�سا. واإما اأن تفو�س القيادة املنتخبة لل�سعب الفل�سطيني 
فريقا معينا للتفاو�س مع اجلانب االإ�رسائيلي على اأن ُيعر�س اأي اتفاق يتم التو�سل اإليه على 
اال�ستفتاء ال�سعبي قبل التوقيع عليه، وهذا ما مل يتم التوافق ب�ساأنه حتى االآن. وهكذا فاإن 
هذه ال�رساكة غري وا�سحة يف االأفق القريب، وخا�سة اأن اأي انتخابات قادمة، ت�سارك فيها 

حما�س، قد ت�سفر عن ح�سولها على ن�سبة توؤهلها لتكون طرفا رئي�سيا يف قيادة املنظمة.

رابعا: اإجراء انتخابات للمنظمة يف اخلارج
من املتوقع اأن تكون هناك عقبات بالن�سبة الإجراء االنتخابات يف اخلارج، فالدول العربية 
التي يوجد فيها عدد كبري من الفل�سطينيني، كاالأردن و�سوريا ولبنان، قد ال توافق على 
اإجراء االنتخابات على اأرا�سيها الأكرث من �سبب. كما اأن الفل�سطينيني اأنف�سهم املقيمني 
يف هذه الدول �سيمتنعون، يف الغالب، عن امل�ساركة يف هذه االنتخابات خوفا من تبعاتها 
تقت�رس  قد  لهذا  االأردنية.  ال�سفر  جوازات  حملة  وخا�سة  املدنية،  وحقوقهم  ال�سيا�سية 
االنتخابات على الداخل، اأي ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وهناك �سكوك بالن�سبة مل�ساركة 
فل�سطينيي القد�س ب�سبب املوقف االإ�رسائيلي، وخا�سة يف ظل احلكومة االإ�رسائيلية احلالية. 
لذا فاإن اقت�سار االنتخابات على ال�سفة وغزة �سيوحي باأن هذه االنتخابات تخ�س ال�سلطة 
الفل�سطيني، وهم عدة ماليني، من حقهم يف اختيار  ال�ستات  ولي�س املنظمة الأنها حترم 

ممثليهم. مما ي�سيف مع�سلة جديدة تواجه ت�سكيل موؤ�س�سات منظمة التحرير. 

اخلارج  يف  االنتخابات  اإجراء  من  التمكن  عدم  حال  ويف  امل�سكلة،  هذه  من  للخروج 
مطلقا، وهو االحتمال االأقوى، ميكن التوافق على اإجراء االنتخابات يف الداخل، طبعا 
قوائم،   %75( املختلط  الن�سبي  التمثيل  نظام  وفق  القد�س،  ت�سمل  اأن  على  االإ�رسار  مع 
25% دوائر(، ثم اعتماد نتائجها لتمثيل الف�سائل يف اخلارج بالتوافق وبنف�س الن�سبة التي 
حت�سل عليها يف االنتخابات، ثم اعتبار ممثلي الداخل واخلارج  جمل�سا وطنيا واحدا ميثل 
ال�سعب الفل�سطيني كله. ُيذكر اأن هذا املقرتح يقت�رس على اإجراء االنتخابات يف الداخل 
وفق التمثيل الن�سبي املختلط، وتعميم نتائجها على اخلارج اإذا تعذر اإجراوؤها يف اخلارج. 
وهذا املقرتح ال يتعار�س مع الورقة امل�رسية التي تن�س على اإجراء االنتخابات للمجل�س 
الوطني يف اخلارج حيثما اأمكن وفق التمثيل الن�سبي الكامل، ويف الداخل وفق التمثيل 

الن�سبي املختلط.

التو�ضيات
مثل  االأخرية،  التطورات  بع�س  عنه  �ست�سفر  ملا  وانتظارا  العقبات،  هذه  من  للخروج 
ت�رسين  يف  توقفت  التي  واالإ�رسائيلي  الفل�سطيني  اجلانبني  بني  املبا�رسة  املفاو�سات  م�سري 
اأول )اأكتوبر( 2010 بعد �سهر واحد على بْدئها، وعْزم احلكومة الفل�سطينية يف ال�سفة 
 ،2011 )اأغ�سط�س(  اآب  �سهر  يف  الدولة  عن  لالإعالن  التح�سريات  اإنهاء  على  الغربية 
وحتى يكون للمنظمة دور يف ا�ستعادة الوحدة بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ال بد من 
لل�رساع بني خمتلف  �سببا  املنظمة  باأن ال يكون مو�سوع  الفل�سطينية  اإقرار كل االأطراف 
القوى الفل�سطينية، وال بد من توفر اجلدية احلقيقية لدى كافة هذه القوى الإ�سالح املنظمة 
اإ�سالحا جذريا ي�سمل هياكلها وموؤ�س�ساتها واآليات اتخاذ القرارات فيها. وعندئذ ميكن 

النظر يف التو�سيات التالية:  

باأن يحتفظ مبواقفه  فل�سطيني، مبا يف ذلك حركة حما�س،  االإقرار بحق كل ف�سيل   )1
وبراجمه ال�سيا�سية، على اأن حترتم كافة الف�سائل االتفاقيات ال�سابقة املوقعة، واأن تقر 

بنتائج هذه االتفاقيات وتتعامل معها كاأمر واقع. 

كف�سائل  ولي�س  وحكومة  ك�سلطة  الفل�سطينيني  مع  بالتعامل  الدولية  الرباعية  قبول   )2
ملطالب  فل�سطينية  حكومة  الأي  ال�سيا�سي  الربنامج  ي�ستجيب  اأن  على  وحركات، 

املجتمع الدويل بغ�س النظر عن املواقف ال�سيا�سية للف�سائل امل�ساركة فيها.

امل�رسية، وبحيث  الورقة  الفل�سطينية، ووفق  الف�سائل  قيادي من كافة  اإطار  ت�سكيل   )3
التنفيذية  اللجنة  �سالحيات  مع  �سالحياته  تتعار�س  ال  حقيقية  ب�سالحيات  يتمتع 
ملنظمة التحرير الفل�سطينية، تكون مهماته اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ومعاجلة 
الق�سايا امل�سريية، ومن ثم االإعداد الإجراء االنتخابات الفل�سطينية الرئا�سية والت�رسيعية 

وانتخابات منظمة التحرير، وو�سع اأ�س�س واآليات اإ�سالح املنظمة.

يف  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  وانتخابات  والرئا�سية،  الت�رسيعية  االنتخابات  اإجراء   )4
الداخل واخلارج اإن اأمكن، وذلك وفق التمثيل الن�سبي الذي مت االتفاق عليه.

5(  ت�سكيل جمل�س وطني جديد يتكون من االأع�ساء املنتخبني من الداخل واخلارج، واإذا 
تعذر اإجراء االنتخابات يف اخلارج يتم التوافق على �سم اأع�ساء ميثلون اخلارج بناء 

على نتائج االنتخابات الن�سبية يف الداخل.

نتائج االنتخابات  بناء على  الفل�سطينية  التحرير  تنفيذية جديدة ملنظمة  ت�سكيل جلنة   )6
تكون مبثابة القيادة اجلديدة واحلقيقية لل�سعب الفل�سطيني.
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ت�سكيل حكومة فل�سطينية واحدة يف ال�سفة والقطاع بناء على نتائج االنتخابات ومبا   )7
يتوافق مع القانون االأ�سا�سي، هذا اإىل جانب االنتهاء من املع�سالت االأخرى املتعلقة 

باالأجهزة االأمنية وامل�ساحلات وغريها.

اإعادة ترتيب كافة موؤ�س�سات املنظمة على االأ�س�س اجلديدة التي مت و�سعها من قبل   )8
االإطار القيادي املوؤقت، بحيث ت�سارك فيها كافة القوى والف�سائل ح�سب االأ�س�س 
ال�سعب  لكل  جامعا  اإطارا  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  من  يجعل  ومبا  اجلديدة، 

الفل�سطيني.

اأن  يجب  التي  املنظمة،  �سالحيات  من  املفاو�سات  مهمة  تكون  اأن  على  االتفاق   )9
تعر�س اأي اتفاق تتو�سل اإليه على املجل�س الوطني اجلديد الذي له اأن يوافق على هذا 

االتفاق، اأو يرف�س امل�سادقة عليه، اأو يقرر اإحالته اإىل اال�ستفتاء ال�سعبي.   


